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Cuireadh tús dólásach le 2021 nuair a cuireadh dianghlasáil i bhfeidhm díreach i ndiaidh na 
Nollag, cé go raibh beagán dóchas le brath ag an am céanna, a bhuí sin le rolladh amach an 
chláir náisiúnta vacsaínithe COVID-19.

I mí Márta, d’ascain seirbhís teicneolaíochta faisnéise 
agus cumarsáide an Údaráis chuig Oifig Phríomhoifigeach 
Faisnéise an Rialtais (OCGIO). D’éascaigh an 
mórthionscadal ascnaimh seo le cultúr nua um oibriú 
cumaisc inar féidir leis an bhfoireann go léir oibriú ón 
mbaile nó ar an láthair, agus chabhraigh sé sin le réimse 
seirbhísí feabhsaithe agus nuashonraithe a chumasú 
freisin. 

Lean an Bord, le tacú an Fheidhmeannais, ar aghaidh ag 
oibriú agus cuireadh seirbhís iomlán ar fáil, ag reáchtáil 
éisteachtaí uchtála agus orduithe uchtála go cianda ar 
Zoom. Tháinig comhaltaí an Bhoird ar ais chuig an oifig le 
haghaidh cruinnithe duine le duine i mí Mheán Fómhair 
nuair a cuireadh deireadh leis na srianta, ach faoin am a 
bhí an cruinniú Boird deireanach ar siúl ar an 21 Nollag, 
bhí orthu a gcuid oibre a dhéanamh ar nasc físe arís. Ar 
Zoom a deonaíodh na 101 ordú uchtála ar fad in 2021.

Ar an 11 Bealtaine 2021, chuir an tÚdarás fáilte mhór 
roimh fhoilsiú na dréachtreachtaíochta um Fhaisnéis 
Bhreithe agus Rianú ag an Roinn Leanaí, Comhionannais, 
Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige, reachtaíocht a 
rabhthas ag tnúth leis le fada.  Le linn na bliana, lean an 
tÚdarás de dhlúthobair a dhéanamh le comhghleacaithe sa 
Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta 
agus Óige agus sa Ghníomhaireacht um Leanaí agus 
an Teaghlach −Tusla chun ullmhúcháin a dhéanamh 
maidir leis an reachtaíocht a achtú, reachtaíocht faoina 
gcoinníonn an tÚdarás an Clár um Rogha Teagmhála le 
haghaidh daoine a uchtaítear agus gaolta breithe, agus 
chun obair a dhéanamh chun teastas breithe, faisnéis 
maidir lena luathshaol agus  − rud atá an-tábhachtach 
ar fad −  faisnéis mhíochaine. Is cúis áthais don Údarás 
an sainchúram sin a bheith fós air.  Ar an 15 Meitheamh, 
d’fhreastail an Cathaoirleach Orlaith Traynor agus an 
POF Patricia Carey os comhair an Chomhchoiste Leanaí, 
Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige, ar 
nasc físe, chun ionchur a thabhairt thar ceann an Údaráis 
i leith an Bhille stairiúil seo. Chuir siad béim ar thuairim an 
Údaráis gur athchothromú tuisceanach é an reachtaíocht 
seo ar na cearta ar fhaisnéis i leith tuismíochta agus 
tacaíocht a sholáthar do chách, lena n-áirítear máithreacha 
breithe, a rachaidh an reachtaíocht seo i bhfeidhm orthu. 

Chuir an tOifigeach Taighde, an Dr Judy Lovett a ról 
tiomnaithe taighde i rith 2021 agus, i mí Lúnasa, d’fhoilsigh 
sí an dara faisnéisiú i sraith de chúig fhaisnéisiú a 
bhaineann go sonrach le tír ar leith. Féachann an tuarascáil 

is déanaí seo ar uchtú leanaí ó Vítneam isteach in Éirinn 
idir 1998 agus 2020.  Rinne an tÚdarás comóradh bliana 
freisin ar bhunú Bhord nua Údarás Uchtála na hÉireann 
i mí na Samhna le grafaic eolais ‘Facts about Adoption 
in Ireland’ atá ar taispeáint san Fháiltiú agus ar shuíomh 
gréasáin an ÚUÉ.

I mí Mheán Fómhair, ghlac an tÚdarás comhaid agus 
taifid na gníomhaireachta Here2Help ar láimh, mar aon 
leis an bhfreagracht as obair shóisialta agus faisnéis 
agus seirbhísí rianaithe a sholáthar do dhuine ar bith a 
raibh a bhfaisnéis á coinneáil ag Here2Help. Dúnadh 
Gníomhaireacht Faisnéise agus Rianaithe Naomh Bríd den 
uair dheireanach ar an 30 Samhain 2021 agus tá taifid 
na gníomhaireachta le haistriú chuig Údarás Uchtála na 
hÉireann go luath in 2022 ar mhaithe le seirbhísí faisnéise 
agus rianaithe a sholáthar.

Mar thoradh ar shrianta COVID-19, ní raibh aon taisteal 
chuig dlínsí ná tíortha eile chun uchtáil idir tíortha a 
shocrú, agus lean an tÚdarás agus Helping Hands ar 
aghaidh teagmháil a dhéanamh le hÚdaráis Láir agus le 
hambasáidí roinnt tíortha as a dtagann uchtaithe chun tacú 
le tuismitheoirí uchtála ionchasacha a bhí i lár an phróisis 
leanbh a uchtáil ó thír thar lear. 

Léirítear i mír na staitisticí na figiúirí maidir le cúrsaí 
oibríochta in 2021 agus blianta roimhe sin do na 
príomhréimsí oibre go léir san Údarás. Léiríonn na sonraí 
an chaoi a gcuireann líon na n-orduithe uchtála baile, 
uchtálacha idir tíortha, iarratais ar eisiúintí teastais breithe, 
iarratais chuig an CNRTU agus meaitseálacha idir daoine 
uchtaithe agus gaolta breithe in 2021 i gcomparáid le 
blianta eile, agus cé mhéad Ceisteanna Parlaiminte agus 
iarratais ar Chosaint Sonraí a phróiseáil an tÚdarás . 

Ba mhaith linn ár mbuíochas a chur in iúl do Chomhaltaí 
Boird agus d’Fheidhmeannas an Údaráis as a dtiomantas 
agus a dtiomantas d’obair an Údaráis. Is mian linn 
aitheantas a thabhairt freisin do thacaíocht agus cúnamh 
leanúnach an Aire Roderic O’Gorman agus foireann na 
Roinne, go speisialta san Aonad um Beartas Uchtála.

 

Ms Orlaith Traynor   Ms Patricia Carey
Cathaoirleach   POF
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Comhlacht gar-bhreithiúnach neamhspleách faoi 
choimirce na Roinne Leanaí, Comhionannais, Míchumais, 
Lánpháirtíochta agus Óige is ea Údarás Uchtála na 
hÉireann (ÚUÉ), a bunaíodh an 1 Samhain 2010 
faoin Acht Uchtála 2010. Is é an tÚdarás freisin, de 
réir Choinbhinsiún na Háige ar Chosaint Leanaí agus 
Comhoibriú i leith Uchtáil Idir tíortha, an t-údarás lárnach 
um uchtáil idir tíortha in Éirinn. Is é aidhm an Achta 
Uchtála 2010 caighdeáin a fheabhsú maidir le huchtáil 
intíre agus idir tíortha. 

Tugadh uchtáil dlí isteach in Éirinn den chéad uair faoin 
Acht Uchtála 1952. Achtaíodh Acht 1952 an 1 Eanáir 
1953 agus bunaíodh an Bord Uchtála faoin Acht seo. Bhí 
an t-aon cheart ag an mBord Uchtála Orduithe Uchtála a 
dheonú nó diúltú iad a dheonú. Tá an ceart seo dílsithe 
anois in Údarás Uchtála na hÉireann faoi reachtaíocht 
reatha 2010. 

Tá feidhmeanna an Údaráis leagtha amach in Alt 96 den 
Acht Uchtála 2010. Ina measc seo tá feidhmeanna de 
chineál oibríochta, breithiúnach agus gar-bhreithiúnach 
i ndáil leis an bpróiseas uchtála féin, mar a fhoráiltear 
faoin Acht, ach tá feidhmeanna ann freisin a bhaineann 
le hainmniú an Údaráis mar an tÚdarás Lárnach do 
Choinbhinsiún na Háige 1993 maidir le Cosaint Leanaí 
agus Comhoibriú i leith Uchtála idir Tíortha. Ina theannta 
sin, tá feidhmeanna cláraithe agus rialála ag an Údarás. 
Faoi dheireadh, tá feidhmeanna tuairiscithe, comhairle 
agus taighde leagtha amach.
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Páistelárnachas 

•   Táimid ag díriú ar leas is 
fearr leanaí agus ag cinntiú 
go meastar go bhfuil a 
gcuid riachtanas ar feadh 
an tsaoil fíorthábhachtaigh 
nuair a bhíonn siad ag 
gabháil do sheirbhísí 
uchtála. 

•   Táimid tiomanta do 
leas is fearr an linbh 
aonair agus déanfaimid 
ár ndícheall a chinntiú 
go bhfuil riachtanais na 
leanaí fíorthábhachtach 
agus go gcloistear agus go 
bhfreagraítear guth an linbh 
ar bhealach lánbhrí le linn 
an phróisis uchtála.

Seirbhísí 
Ardchaighdeáin 

•   Déanaimid iarracht 
seirbhís den chaighdeán 
is airde a sholáthar 
i ngach réimse dár 
gcuid oibre, ar aon dul 
leis an dlí agus leis an 
gcleachtas is fearr maidir 
le huchtáil. 

•   Táimid tiomanta 
d’fhoireann ardoilte agus 
eolasach a fhorbairt 
agus a choinneáil trí 
cheannaireacht, oiliúint, 
fhorbairt agus tiomantas 
d’fheabhsú leanúnach i 
seachadadh ár

Freagracht trí 
Chleachtas Eiticiúil 
agus Trédhearcacht 

•   Táimid treoraithe ag 
macántacht, cuibheas, 
cuntasacht agus 
cleachtas uchtála eiticiúil 
inár ngníomhartha agus 
inár gcinntí go léir. 

•   Oibrímid ar bhealach atá 
oscailte do ghrinnscrúdú 
agus a mbeidh 
neamhchlaontacht agus 
cothromas mar thréith 
aige. 

•   Táimid tiomanta ár 
seirbhísí a sholáthar 
ar an mbealach is 
éifeachtaí agus is 
éifeachtaí agus is féidir 
chun luach ar airgead a 
bhaint amach.

Meas

•   Táimid tiomanta 
caitheamh le gach duine 
lena ndéileálaimid le 
dínit, le meas agus le 
cúirtéis. 

•   Is eagraíocht éisteachta, 
foghlama agus 
cumhachtaithe muid 
dóibh siúd go léir a 
oibríonn i seirbhísí 
uchtála, nó a dtéann 
uchtáil i bhfeidhm orthu. 

•   Éistimid le smaointe 
agus buarthaí ár 
bhfoireann féin agus 
úsáidimid a gcuid eolais 
agus taithí chun áit 
mhaith a bheith ag an 
Údarás le bheith ag 
obair.

Ráiteas Misin 

“A chinntiú go soláthraítear na 
caighdeáin is airde is féidir de 
sheirbhísí a bhaineann le huchtáil, 
le linn an phróisis uchtála ar feadh 
an tsaoil, le leas leanaí mar an 
chéad chuspóir agus an rud is 
tábhachtaí.”

Is achoimre í an Tuarascáil Bhliantúil seo ar na príomhphíosaí oibre a rinne Údarás Uchtála na hÉireann in 2021. Is féidir 
faisnéis faoinár gcuntais agus foilseacháin a léamh agus a íoslódáil ar www.aai.gov.ie.

“A bheith aitheanta mar 
lárionad barr feabhais agus mar 
phríomhfhoinse údarásach faisnéise 
ar gach gné den uchtáil agus mar 
sholáthraí agus rialtóir seirbhísí 
uchtála ar ardchaighdeán.”

Tá sraith prionsabal agus luachanna 
glactha ag an Údarás atá mar bhonn 
agus taca lena chur chuige maidir 
lena mhisean, fís, spriocanna, 
cuspóirí agus oibríochtaí laethúla. 
Baineann siad seo le:

Ráiteas Físe Prionsabail agus Luachanna
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Struchtúr 
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Foireann Ardbhainistíochta 2021

Ceannasaí AD 
& Forbairt 

Foirne

Aonad Uchtála 
Intíre

Aonad Uchtála 
Idir Tíortha

Aonad 
Digitithe

Aonad Seirbhísí 
Corparáideacha 
&Creidiúnaithe

An Fochoiste 
Taighde

Cúntóir 
Pearsanta an 

POF

Príomhoifigeach 
Feidhmiúcháin

Bord an 
Údaráis

An Coiste 
Riosca & 

Iniúchóireachta

Foireann Oibre 
Sóisialta

Stiúrthóir 
Oibríochtaí/
Rúnaí Boird

Ceannasaí 
Comhlíontachta 
agus Acmhainní

Aonad Faisnéise 
& Rianaithe

Príomhoibrí 
Sóisialta

Oifigeach 
Cosanta Sonraí

Oifigeach 
Taighde



Údarás Uchtála na hÉireann

10

Bord an  
Údaráis 
Uchtála



Tuarascáil Bhliantúil 2021

11

Ballraíocht an Bhoird 
Níor tháinig aon athrú ar chomhdhéanamh an Bhoird ó mhí 
na Samhna 2020.

Orlaith Traynor, Cathaoirleach

Sean O'Brien, Leaschathaoirleach

An Dr Helen Buckley

Paul Harrison

An Breitheamh Patrick McMahon (ar scor)

An Dr Margo Anglim

An tOllamh Sheila Greene

De réir an Achta Uchtála 2010, beidh seachtar 
comhaltaí ar an mBord, is é sin an cathaoirleach, an 
leaschathaoirleach agus cúig ghnáthchomhalta, arna 
gceapadh ag an Aire. Mairfidh téarma oifige an Bhoird ar 
feadh tréimhse nach faide ná cúig bliana. Tá ball ceaptha 
a chríochnaíonn téarma oifige incháilithe le haghaidh 
athcheaptha ar an mBord, ach ní fhéadfaidh sé fónamh 
mar chomhalta ar feadh níos mó ná dhá théarma as a 
chéile. 

Is éard atá i gceist le córam ná freastal an Chathaoirligh nó 
an Leaschathaoirligh agus dhá ghnáthchomhalta, ar oibrí 
sóisialta duine amháin acu.

De réir an Achta Uchtála 2010, féadfaidh an Bord coistí 
a cheapadh chun comhairle a thabhairt dó maidir le 
comhlíonadh a fheidhmeanna de réir mar is cuí leis.

De réir an Achta Uchtála 2010, tionólfaidh an Bord an 
oiread cruinnithe agus is gá chun a fheidhmeanna a 
chomhlíonadh, ach tionólfaidh sé 12 chruinniú sa bhliain 
ar a laghad. Le linn 2021, bhí 17 gcruinniú sceidealaithe 
agus 7 gcruinniú bhreise ag an mBord, lena n-áirítear 
cruinniú éigeandála ar Oíche Nollag chun an bealach a 
réiteach chun ordú uchtála a dhéanamh. Tá cruinnithe 
an Bhoird sceidealaithe ar bhealach a éascaíonn cruinniú 
boird ‘iomlán’ amháin gach mí ina ndéileáiltear le hábhair 
seachas Deonú Orduithe Uchtála. De ghnáth, cuirtear an 
dara cruinniú sa mhí in áirithe chun Orduithe Uchtála a 
dheonú agus aon ghnó práinneach eile a bhféadfadh go 
gcaithfí déileáil leis ar an lá. Go ginearálta, ní gá ach Bord 
cúraim a bheith i láthair ar laethanta an Ordaithe Uchtála 
agus léirítear é seo sa tuarascáil tinrimh in Aguisín A. I 
measc na míreanna seasta ar an gclár oibre do chruinnithe 
‘iomlána’ an Bhoird tá: 

 • Dearbhú coinbhleachta leasa;

 • Miontuairiscí an chruinnithe roimhe seo; 

 • Riosca agus Rialachas; 

 • Comhlachtaí Creidiúnaithe; 

 • Tuarascáil an POF; 

 • Uchtáil Intíre; 

 • Faisnéis agus Rianú; 

 • Uchtáil idir Tíortha; 

 • Gnó Eile.

Rith an Bord rún go mbeadh cruinniú amháin ar a 
laghad gach bliain le haghaidh cúrsaí Rialachais amháin. 
Reáchtáladh 1 chruinniú Rialachais le linn 2021, ar 
an 21 Meán Fómhair. Ós rud é gur bhain an méid sin 
oibre breise leis an bpaindéim COVID-19, tugadh tús 
áite d’Orduithe agus Éisteachtaí Uchtála le linn 2021. 
Soláthraíonn Tuarascáil an POF ar an gclár oibre faisnéis 
agus nuashonruithe don Bhord ar oibriú Údarás Uchtála 
na hÉireann, cur i bhfeidhm bheartas an Bhoird, cur i 
bhfeidhm an Phlean Ghnó bliantúil, ábhair chaiteachais 
agus buiséadacha agus saincheisteanna agus/nó forbairtí 
ábhartha eile. Tugann Cuid 4 den Acht Uchtála breac-
chuntas ar na cumhachtaí atá dílsithe don Bhord lena 
n-áirítear

 • An chumhacht chun Dearbhuithe Incháilitheachta agus 
Oiriúnachta a eisiúint chuig uchtaitheoirí ionchasacha; 

 • Iarratais éisteachta maidir le horduithe uchtála agus 
orduithe uchtála a dhéanamh; 

 • An chumhacht chun uchtálacha idir tíortha a aithint a 
dhéantar lasmuigh den Stát.  

Tá na hábhair seo mar chuid den chlár oibre do 
chruinnithe an Bhoird agus pléitear leo faoi na rannáin 
Intíre agus Idir-Tíortha den chlár oibre. Mar a éilítear faoin 
gCód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú, tháinig 
an Bord le chéile gan an Feidhmeannas (is é sin, an POF, 
Rúnaí an Bhoird agus aon bhall foirne nó bainistíochta 
eile) uair amháin in 2021, ar an 21 Meán Fómhair ar a 
dtugtar ‘Lá Rialachais’. Ar an Lá Rialachais, reáchtáladh an 
cruinniú gan an Coiste Feidhmiúcháin a bheith i láthair. Ar 
gach ceann de na dátaí cruinnithe boird ‘iomlána’ tháinig 
an Bord le chéile gan an Feidhmeannas ó 9.45am ar feadh 
cibé tréimhse a theastaigh chun ábhair a phlé. Leanfaidh 
an cleachtas seo ar aghaidh i 2022.
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Coistí an Bhoird
An Coiste Riosca agus Iniúchóireachta 
Is iad seo a leanas ballraíocht an Choiste Riosca agus 
Iniúchóireachta in 2021:

Claire Byrne (Cathaoirleach an Choiste Iniúchóireachta 
agus Riosca)

Tara McDermott

Paul Harrison, Comhalta an Údaráis

Orlaith Traynor, Cathaoirleach an Údaráis

Tagann an Coiste le chéile ceithre huaire sa bhliain ar a 
laghad, leis an údarás cruinnithe breise a thionól de réir 
mar is gá. Is éard atá i gceist le córam ná freastal  beirt 
bhall coiste neamhfheidhmiúcháin den choiste. In 2021, 
tháinig an Coiste le chéile ceithre huaire. Thug an Coiste 
cuireadh do bhaill na Feidhmeannachta, d’iniúchóirí nó do 
dhaoine eile freastal ar chruinnithe agus faisnéis ábhartha 
a sholáthar, de réir mar is gá. Freastalaíonn an ag an POF 
agus an Ceannasaí um Chomhlíontacht ar gach cruinniú. 
Soláthraíonn Crowleys DFK tacaíocht rúnaíochta.

Ullmhaíodh agus soláthraíodh cláir chruinnithe roimh 
ré do bhaill an choiste mar aon le hábhair fhaisnéise 
iomchuí. Choinnigh an Coiste Riosca agus Iniúchóireachta 
miontuairiscí nó tuarascálacha eile maidir lena chruinnithe 
agus lena ghníomhaíochtaí. I measc na nIniúchtaí arna 
gcoimisiúnú ag an gCoiste Riosca agus Iniúchóireachta, 
bhí athbhreithniú ar éifeachtúlacht na rialuithe airgeadais 
inmheánacha agus, den chéad uair riamh, athbhreithniú 
ar Shlándáil Sonraí. Cuireadh Tuarascáil Bhliantúil 2021 an 
Choiste Riosca agus Iniúchóireachta faoi bhráid an Bhoird 
go foirmiúil ag a gcruinniú an 13 Aibreán 2021. 

An Fochoiste Taighde  
Tháinig an Fochoiste Taighde le ceithre huaire le linn 2021. 
Tuairiscítear minicíocht chruinnithe an Bhoird agus a 
choistí agus tinreamh gach ball den Bhord ag cruinnithe an 
Bhoird in Aguisín A i gcomhréir leis an gCód Cleachtais um 
Rialachas Comhlachtaí Stáit.

Is iad seo a leanas ballraíocht an Choiste Taighde in 2021:

An Dr Helen Buckley (Cathaoirleach an Fhochoiste 
Taighde), Comhalta an Údaráis

Orlaith Traynor, Cathaoirleach an Údaráis

An tOllamh Sheila Greene, Comhalta an Údaráis

An Dr Margo Anglim, Comhalta an Údaráis

Claire McGettrick, COBÁC (Scrúdaitheoir Seachtrach)

An Dr Richard Sullivan, Ollamh Emeritus, Ollscoil British 
Columbia (Scrúdaitheoir Seachtrach)

Patricia Carey, POF an Údaráis

An Dr Judy Lovett, Oifigeach Taighde ÚUÉ

Nicole Scannell, Oibrí Sóisialta ÚUÉ

Mary Coffey/ Gordon Corrigan (ón 21 Samhain ), 
Ceannasaí ÚUÉ um Fhaisnéis agus Rianú

Mark Kirwan, Ceannasaí ÚUÉ um Uchtáil Intíre

Orla Bolger, Ceannasaí ÚUÉ um Uchtáil Idir Tíortha

Rialachas
Bunaíodh Bord Údarás Uchtála na hÉireann faoin Acht 
Uchtála 2010. Leagtar amach feidhmeanna an Bhoird 
in alt 96 den Acht seo. Tá an Bord ÚNM cuntasach don 
Aire Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta 
agus Óige, agus tá sé freagrach as a chinntiú go bhfuil 
dea-rialachas ann. Is trí chuspóirí agus spriocanna 
straitéiseacha a leagan amach, agus trí chinntí 
straitéiseacha a dhéanamh i dtaca leis na ceisteanna 
tábhachta gnó go léir a dhéantar é seo.

Is é an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin (POF) agus 
an fhoireann bainistíochta sinsearaí atá freagrach as 
bainistíocht, rialú agus treoir rialta Údarás Uchtála na 
hÉireann ó lá go lá. Caithfidh an POF agus an fhoireann 
ardbhainistíochta an treoir straitéiseach a leagann síos an 
Bord, agus ní mór do gach aon chomhalta de chuid an 
Bhoird tuiscint shoiléir a bheith acu ar na gníomhartha 
príomhúla agus cinntí a bhaineann leis an gcomhlacht, 
agus ar aon cheann de na rioscaí suntasacha a 
d’fhéadfadh tarlú. Feidhmíonn an POF mar idirtheagmhálaí 
díreach idir an Bord agus an fhoireann agus bainistíocht 
Údarás Uchtála na hÉireann.

Freagrachtaí an Bhoird
An Bord  
Tá obair agus freagrachtaí an Bhoird leagtha amach i gCód 
Rialachais Údarás na hÉireann. 

Ceanglaítear le hAlt 112 den Acht Uchtála go 
gcoimeádfaidh Bord Uchtála na hÉireann, i cibé foirm a 
cheadóidh an tAire Leanaí, Comhionannais, Míchumais, 
Lánpháirtíochta agus Óige le toiliú ón Aire Caiteachais 
Phoiblí agus Athchóirithe, na cuntais go léir is cuí agus is 
gnách ar an airgead go léir a gheobhaidh an Bord nó a 
chaithfidh sé.

Agus na ráitis airgeadais seo á n-ullmhú, ceanglaítear 
ar Bhord Uchtála na hÉireann an méid seo a leanas a 
dhéanamh:

 • Beartais chuntasaíochta iomchuí a roghnú agus iad a 
chur i bhfeidhm go comhsheasmhach;

 • Breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá 
réasúnta agus stuama;

 • Na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn an ghnóthais 
leantaigh ach amháin i gcás go bhfuil sé míchuí glacadh 
leis go leanfaidh sé d’oibriú; agus

 • a lua cibé acu ar leanadh nó nár leanadh caighdeáin 
chuntasaíochta is infheidhme, faoi réir imeacht ar 
bith ábhartha a nochtar agus a mhínítear sna ráitis 
airgeadais.
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Ceanglaítear le halt 112 den Acht Uchtála 2010 ar 
Bhord Údarás Uchtála na hÉireann gach cuntas ceart 
agus is gnách a choinneáil, i cibé foirm a cheadóidh an 
tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige. den airgead a fuair sé 
agus a chaith sé. Ceanglaítear ar Bhord Údarás Uchtála 
na hÉireann agus na ráitis airgeadais seo á n-ullmhú: 
Polasaithe cuntasaíochta oiriúnacha a roghnú agus iad a 
chur i bhfeidhm go comhsheasmhach;

Tá an Bord freagrach as an bplean agus buiséad gnó 
bliantúil a cheadú. Déantar meastóireacht go rialta ar 
chruinnithe an Bhoird ar fheidhmíocht Údarás Uchtála 
na hÉireann trí thagairt don phlean bliantúil agus don 
bhuiséad.

Tá an Bord freagrach freisin as a sócmhainní a chosaint 
agus, dá bhrí sin, as bearta réasúnta a ghlacadh chun 
calaois agus mírialtachtaí eile a chosc agus a bhrath.

Cathaoirleach
Cathaoirleach Is é príomhról an Chathaoirligh 
ceannaireacht a sholáthar don Bhord agus d’Údarás 
Uchtála na hÉireann maidir leis na freagrachtaí a shanntar 
dó faoina reacht bunaíochta a chomhlíonadh. Baineann 
dualgais shonracha an Chathaoirligh leis an Údarás a 
Bhainistiú mar seo a leanas: 

 • Socrú, bainistíocht agus tacaíocht chuí  a dhéanamh ar 
chruinnithe Boird; 

 • Cathaoirleacht a dhéanamh ar chruinnithe Boird 
arb iad is sainairíonna cinntí soiléire agus cothromú 
ranníocaíochtaí ó Chomhaltaí an Bhoird agus an POF / 
Feidhmeannas; 

 • A chinntiú go ndéanann miontuairiscí an chruinnithe na 
cinntí a glacadh a thaifeadadh go cruinn; 

 • Cruinnithe uile an Bhoird a reáchtáil de réir Chód 
Iompair Gnó an Údaráis agus feidhmíocht an Bhoird a 
mheas go cuí;

 • A chinntiú go dtuigeann baill an Bhoird a róil agus a 
bhfreagrachtaí faoi seach agus go n-oibríonn an Bord go 
héifeachtach agus go héifeachtúil; 

 • Tuarascáil Chuimsitheach a thabhairt don Aire Gnóthaí 
Leanaí Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta 
agus Óige i dteannta le tuarascáil bhliantúil agus ráitis 
airgeadais an chomhlachta Stáit i gcomhréir le socruithe 
Airgeadais agus Tuairiscithe faoin gCód Cleachtais 
um Rialachas Comhlachtaí Stáit. Príomhchaidrimh / 
cumarsáid a bhainistiú leis na róil seo a leanas: 

 • An POF; lena n-áirítear meastóireacht feidhmíochta ar 
an bPríomhfheidhmeannach; 

 • An tAire Leanaí, Comhionannais, Míchumais, 
Lánpháirtíochta agus Óige agus an Roinn Leanaí, 
Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige; 

 • Príomhpháirtithe seachtracha eile agus trí obair agus 
misean an Údaráis a chur chun cinn; 

 • An Bord, ag léiriú meon meas, muiníne agus macánta a 
cheadaíonn ceisteanna agus ionchuir dhúshlánacha; 

 • An Fochoiste / na Coistí Oireachtais iomchuí.

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
Foráiltear leis an Acht Uchtála 2010 gurb é an POF an 
tOifigeach Cuntasaíochta d’Údarás Uchtála na hÉireann 
agus sainmhíníonn sé go soiléir an creat cuntasachta ina 
bhfeidhmíonn Údarás Uchtála na hÉireann. Tacaíonn an 
creat rialachais agus na socruithe rialachais chorparáidigh 
laistigh den eagraíocht leis seo. 

Tá an Bord cuntasach don Aire Leanaí, Comhionannais, 
Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige, agus tríd an Aire, 
agus tríd an Aire, don Rialtas. Tá sé cuntasach freisin 
tríd an bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin mar Oifigeach 
Cuntasaíochta don Oireachtas faoi Choiste na gCuntas 
Poiblí agus coistí eile an Oireachtais. Caithfidh an Bord 
tuarascáil bhliantúil agus cibé faisnéis eile a éileoidh an 
tAire a chur isteach. 

Tá an POF freagrach as 

 • Polasaithe arna gceadú ag an mBord a chur i bhfeidhm; 

 • Bainistíocht laethúil na foirne; 

 • Riarachán agus gnó Údarás Uchtála na hÉireann; 

 • An buiséad bliantúil a ullmhú lena cheadú ag an mBord 
agus a chur faoi bhráid an RLCMLÓ; 

 • Nuashonruithe a sholáthar don Bhord, agus do choistí 
eile an Bhoird, maidir le bainistíocht Údarás Uchtála na 
hÉireann; 

Cur i bhfeidhm agus dul chun cinn an Phlean Straitéisigh.

Stipinn an Bhoird
Tá táille bhliantúil iníoctha le baill an Bhoird ar suim 
€7,965 mar aon le costais taistil agus cothaithe ag rátaí 
a cheadaíonn an Roinn Airgeadais. De réir rialacháin 
na Roinne Airgeadais, ní íoctar táillí le baill an Bhoird 
ar seirbhísigh phoiblí iad. Ó mhí na Samhna 2020 ar 
aghaidh, mar aitheantas ar nádúr garbhreithiúnach Bhord 
an Údaráis íoctar €57,646 in aghaidh na bliana leis an 
gCathaoirleach. Déantar gach íocaíocht gach ráithe i 
riaráistí.
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Covid-19 
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Obair hibrideach
Lean paindéim COVID-19 de thionchar suntasach a imirt 
ar obair an Údaráis le linn 2021, ar bhealach ní ba lú ná 
2020, áfach. Le linn na chéad bhuaice i R1, d’oibrigh an 
fhoireann idir obair chianda agus obair ar an láthair chun 
líon na foirne ar an láthair a laghdú. Chruthaigh sé sin 
roinnt dúshlán toisc nach raibh rochtain chianda iomlán 
ag an Údarás ar a chórais agus, mar, sin bhí an méid oibre 
a bhí an fhoireann in ann a dhéanamh go cianda teoranta 
go leor. Sháraigh an fhoireann an dúshlán sin, áfach, trí 
dhualgais a atheagrú idir foirne éagsúla le linn an ama sin 
chun a chinntiú nach gcaillfí táirgiúlacht. 

I ndiaidh na chéad bhuaice i gcásanna COVID-19, d’fhill 
an fhoireann ar an oifig go lánaimseartha. Fágadh prótacail 
COVID-19 i bhfeidhm, mar a mholtar sa mheasúnú riosca 
ar COVID-19 a rinneadh in 2020. Cuireadh baill foirne ina 
suí chomh fada agus is féidir óna chéile san oifig agus 
cloíodh go docht le prótacail um fhilleadh ar an obair. I 
gcás daoine a measadh mar dhaoine ró-leochaileacha 
chun teacht isteach ag obair in Oifigí an Údaráis, rinneadh 
socruithe chun iad a chur ag obair go cianda, nuair ab 
fhéidir é sin a dhéanamh.

Ag tús phaindéim COVID-19 in 2020, d’ascain an tÚdarás 
chuig cruinnithe Boird a reáchtáil go cianda chun éisteacht 
le guth an linbh agus páirtithe eile sa phróiseas uchtála, 
chomh maith le hOrduithe Uchtála deireanacha a dheonú. 
Lean sé seo ar aghaidh i rith 2021. Bhí úsáid leanúnach 
na teicneolaíochta cianda chun seirbhísí a chumasú 
ríthábhachtach maidir le feidhmiú rathúil an Údaráis 
agus lena chinntiú go gcuirtear na hOrduithe Uchtála uile 
i gcrích in am. Le linn 2021, reáchtáladh cruinnithe go 
cianda agus, nuair a ceadaíodh é, duine le duine agus na 
prótacail COVID-19 iomchuí go léir i bhfeidhm. 

Ó thaobh thionchar COVID-19 de, is é an t-athrú is 
suntasaí a tharla in 2021 ná ascain an Údaráis chuig ardán 
Oifig Phríomhoifigeach Faisnéise an Rialtais (OCGIO). 
Leis sin, bhí foireann an údaráis in ann oibriú go cianda 
agus rochtain iomlán agus shlán acu ar na córais go léir. 
I ndiaidh na hascaine chuig OCGIO, bunaíodh grúpa 
oibre chun beartas maidir le hoibriú cianda a dhearadh i 
gcomhairle leis an bhfoireann. Rinneadh treoirscéim den 
bheartas seo a thriail idir mhí Mheán Fómhair agus mí na 
Nollag 2021 leis na baill foirne a theastaigh uathu leas a 
bhaint as Obair Hibrideach. 

Tionchar ar Chruinnithe 
Reáchtáladh an chuid ba mhó de chruinnithe Bhoird 
trí theicneolaíochtaí cianda in 2021. I gcásanna áirithe, 
d’fhreastail íoslíon de chomhaltaí Boird i bpearsa ar na 
cruinnithe, agus bhí na comhaltaí eile Boird i láthair 
trí áiseanna teileachomhdhála agus físchomhdhála. 
Cuireadh na prótacail COVID-19 iomchuí i bhfeidhm ag 
gach cruinniú duine le duine chun comhaltaí Boird agus 
foireann an Údaráis a chosaint. 

Reáchtáladh cruinnithe uile an Choiste Iniúchóireachta 
agus Riosca agus an Fhochoiste Taighde go cianda in 
2021.

Imeachtaí agus Taisteal 2021
De dheasca phaindéim COVID-19, cuireadh taisteal 
idirnáisiúnta ar ceal in 2021.
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Rialachas 
Corparáideach
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Ginearálta
Is é an tAcht Uchtála 2010 an bunús reachtach a 
bhaineann le bunú an Údaráis. 

Feidhmíonn an tÚdarás de réir phrionsabail rialachais 
chorparáidigh dea-chleachtais de réir an Achta Uchtála 
2010 agus, nuair is infheidhme, na treoirlínte mar 
atá leagtha amach sa Chód Cleachtais um Rialachas 
Comhlachtaí Stáit 2016. 

Rialú Airgeadais 
Leithdháiltear buiséad Údarás Uchtála na hÉireann tríd an 
RLCMLÓ. In 2021, b’ionann leithdháileadh airgeadais an 
Údaráis Uchtála agus €5,626,000.

Mar a leagtar amach in Alt 112 den Acht Uchtála 2010, tá 
an Príomhfheidhmeannach freagrach as Ráitis Airgeadais a 
ullmhú agus as rialtacht idirbhearta an Údaráis a chinntiú. 

I measc na bhfeidhmeanna atá mar bhonn leis na 
freagrachtaí seo tá íocaíochtaí as earraí agus seirbhísí a 
údarú agus monatóireacht a dhéanamh orthu, próisis 
tairisceana agus tuairisceáin mhíosúla a thiomsú chuig an 
RLCMLÓ. 

Tá na Ráitis Airgeadais faoi réir iniúchta ag Oifig an Ard-
Reachtaire Cuntas agus Ciste. De ghnáth ní dhéantar ráitis 
airgeadais do bhliain áirithe a iniúchadh tráth fhoilsiú na 
tuarascála bliantúla ábhartha. Cuireadh tús le hiniúchadh 
ar chuntais 2021 i mBealtaine 2022. Nuair a bheidh siad 
formheasta ag Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste, 
foilseofar Ráitis 2021 ar shuíomh Gréasáin an Údaráis. 

Chuir Cuntasóirí Cairte Crowleys DFK seirbhísí 
cuntasaíochta ar fáil don Údarás le linn 2021. 

Rialú Inmheánach Airgeadais 
Tá freagracht fhoriomlán ar an mBord as rialú airgeadais 
inmheánach Údarás Uchtála na hÉireann. Tarmligeann 
sé freagracht as monatóireacht a dhéanamh ar 
éifeachtacht na bainistíochta riosca agus na timpeallachta 
rialaithe inmheánaigh chuig an gCoiste Riosca agus 
Iniúchóireachta. Faigheann an coiste tuairiscí rialta ón 
mbainistíocht, ón bPríomhoifigeach Riosca, iniúchóireacht 
inmheánach agus iniúchóirí seachtracha. Tá socruithe den 
sórt sin deartha chun na rioscaí atá roimh Údarás Uchtála 
na hÉireann a bhainistiú seachas deireadh a chur leo.

Bainistíocht Buiséid 
Ullmhaíonn an POF agus an Fhoireann Bainistíochta 
Sinsearaí buiséad bliantúil bunaithe ar riachtanais 
oibríochta agus forbartha Údarás Uchtála na hÉireann. 
Moltar don bhuiséad bliantúil an buiséad a cheadú don 
Bhord. Sanntar an fhreagracht ó lá go lá as caiteachas a 
bhainistiú laistigh de theorainneacha buiséid don POF agus 
don Cheann Comhlíonta le tacaíocht ó shainchomhairleoirí 
airgeadais an Údaráis, Crowleys DFK. Déantar 

monatóireacht ghéar ar bhuiséid le tuarascálacha míosúla 
a chuirtear ar fáil don RLCMLÓ agus don POF.

An Coiste Riosca agus Iniúchóireachta 
Tá duine seachtrach mar chathaoirleach ar an gCoiste 
Riosca agus Iniúchóireachta agus tá Cathaoirleach an 
Bhoird, ball den bhord agus ball seachtrach amháin eile a 
bhfuil saineolas agus taithí shuntasach ghnó aige laistigh 
den earnáil phoiblí agus den earnáil phríobháideach. 
Freastalaíonn an POF agus an Ceann Comhlíonta ar 
chruinnithe uile an choiste. Shuigh an Coiste ceithre 
huaire le linn 2021 agus bhuail sé le hionadaithe ón 
Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus iniúchóirí 
inmheánacha. Ina dTuarascáil Bhliantúil 2021 léirigh an 
Coiste sástacht leis an timpeallacht rialaithe airgeadais 
ghinearálta a oibríonn leis an Údarás. Tá ról bunúsach 
ag an gCoiste lena chinntiú go bhfeidhmíonn Údarás 
Uchtála na hÉireann de réir caighdeán maith rialachais, 
cuntasaíochta agus iniúchta agus go nglacann sé socruithe 
bainistíochta agus riosca iomchuí. Déanann sé é seo trí 
mhaoirsiú agus comhairle a thabhairt don Bhord agus 
don Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin mar Oifigeach 
Cuntasaíochta ar na hábhair seo a leanas: 

 • Na próisis straitéiseacha maidir le riosca, rialú 
inmheánach agus rialachas; 

 • Beartais chuntasaíochta, ráitis airgeadais, agus 
tuarascáil bhliantúil Údarás Uchtála na hÉireann, lena 
n-áirítear an próiseas chun athbhreithniú a dhéanamh 
ar na ráitis airgeadais sula gcuirtear isteach le haghaidh 
iniúchta iad, na leibhéil earráide a sainaithníodh, agus 
litir ionadaíochta na bainistíochta chuig na hiniúchóirí 
seachtracha; 

 • Gníomhaíocht phleanáilte agus torthaí iniúchta 
inmheánaigh agus seachtracha; 

 • Leorgacht fhreagra na bainistíochta ar shaincheisteanna 
a shainaithníonn gníomhaíocht iniúchta, lena n-áirítear 
litir ionadaíochta bainistíochta an iniúchta sheachtraigh;

 • Dearbhuithe a bhaineann le bainistíocht riosca agus 
riachtanas rialachais chorparáidigh d’Údarás Uchtála na 
hÉireann;

 • Tograí maidir le tairiscintí le haghaidh seirbhísí iniúchta 
inmheánaigh nó seachtracha nó chun seirbhísí 
neamhiniúchta a cheannach ó chonraitheoirí a 
sholáthraíonn seirbhísí iniúchta; 

 • Beartais frithchalaoise, próisis nochtaithe faoi chosaint, 
agus socruithe le haghaidh imscrúduithe speisialta; agus 

 • Déanann an Coiste Riosca agus Iniúchta athbhreithniú 
tréimhsiúil ar a éifeachtúlacht féin agus tuairiscíonn sé 
torthaí an athbhreithnithe sin don Bhord. 
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Áiríodh ar chlár oibre an Choiste in 2021 
 • Athbhreithniú a dhéanamh ar dhréacht-Ráitis Airgeadais 

Bliantúla don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2020; 

 • Plé agus faomhadh maidir le Plean Iniúchta 
Inmheánaigh agus Cairt Iniúchóireachta Inmheánaí 
2020-2022; 

 • Faomhadh Phlean Soláthair 2021; 

 • Dréacht-Ráiteas Rialachais agus Tuarascáil Baill an 
Bhoird; 

 • Dréacht-Ráiteas um Rialú Inmheánach 2020; 

 • Iniúchadh an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar Ráitis 
Airgeadais 2019; 

 • COVID-19; 

 • Comhlachtaí Creidiúnaithe; 

 • Measúnú Seachtrach ar an mBord agus ar an gCoiste 
Riosca agus Iniúchóireachta; 

 • Buiséad 2021 agus dréacht-Bhuiséad 2022; 

 • Athbhreithniú ar éifeachtacht an chórais rialuithe 
airgeadais inmheánacha; 

 • Seicliosta de Rialuithe Inmheánacha; 

 • Torthaí an athbhreithnithe féinmheasúnaithe ar 
éifeachtúlacht; 

 • Athbhreithniú ar bhuiséad na bliana go dtí seo i gcoinne 
na hanailíse athraitheachta iarbhír; 

 • Polasaí Bainistíochta Riosca agus Clár Riosca a phlé 
agus a cheadú; 

 • Dréacht-Tuarascáil Bhliantúil RAC don Bhord.

Feidhm Iniúchta Inmheánaigh 
Is feidhm bhreithmheasa neamhspleách í an t-iniúchadh 
inmheánach arb é a ról dearbhú a thabhairt don 
Bhord, don Choiste Riosca agus Iniúchóireachta, don 
Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin agus do gach leibhéal 
bainistíochta maidir le leordhóthanacht agus éifeachtúlacht 
na gcóras maidir le rialachas, riosca agus rialuithe 
inmheánacha a oibríonn laistigh d’Údarás Uchtála na 
hÉireann. 

Déantar an fheidhm Iniúchta Inmheánaigh a fhoinsiú 
allamuigh. Feidhmíonn sé de réir cairte iniúchta arna 
fhormheas ag an mBord agus plean iniúchta bliantúil arna 
fhormheas ag an bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin agus 
ag an gCoiste Riosca agus Iniúchóireachta. Agus iniúchtaí 
á ndéanamh aige, comhlíonann an conraitheoir Institiúid 
na gCaighdeán Iniúchta Inmheánaigh, arna oiriúnú ag 
an Roinn Athchóirithe Poiblí agus Caiteachais le húsáid i 
ranna rialtais. 

Cuirtear gach tuarascáil iniúchta faoi bhráid an 
Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin agus chuig an gCoiste 
Riosca agus Iniúchóireachta a fhaigheann tuarascálacha 
tréimhsiúla

freisin a léiríonn dul chun cinn i gcoinne an phlean. Rinne 
na hiniúchóirí inmheánacha athbhreithniú ar rialuithe 
inmheánacha in 2021, chomh maith le hathbhreithniú a 
dhéanamh ar shlándáil sonraí san Údarás. Bhí rátálacha 
‘sásúla’ mar thoradh ar na hiniúchtaí sin. Glacadh le moltaí 
a rinneadh. Chuir an ÚUÉ seirbhísí Iniúchta Inmheánaigh 
ar fáil in 2019 tríd an Oifig um Sholáthar Rialtais ag 
baint úsáide as a gcreat seanbhunaithe do sheirbhísí 
cuntasaíochta agus iniúchta. Beidh an conradh sin i 
bhfeidhm go dtí 2022.

Bainistíocht Riosca 
Tacaíonn bainistíocht éifeachtach riosca le dea-rialachas. 
Tá próiseas réamhghníomhach bainistíochta riosca 
faoi stiúir bainistíochta ag an Údarás mar chuid dá 
chreat rialachais. Soláthraíonn an Bord, le tacaíocht ón 
gCoiste Riosca agus Iniúchóireachta agus ón bhfoireann 
bainistíochta sinsearaí, an cheannaireacht maidir le 
bainistíocht riosca a chur chun cinn. Formheasann an Bord 
creat agus beartas bainistíochta riosca Údarás Uchtála na 
hÉireann. Soláthraíonn sé seo do chur chuige pleanáilte 
agus córasach chun raon catagóirí riosca a shainaithint 
agus a bhainistiú: airgeadais, seachadadh seirbhíse, 
bonneagar (foirgnimh agus TFC), daoine, comhlíonadh 
agus rialachas, agus tionscadail. 

Tá an Príomhoifigeach Riosca ina bhall den Fhoireann 
Bainistíochta Sinsearaí agus tuairiscíonn sé go díreach don 
Choiste Iniúchóireachta agus Riosca don Bhord. Leagtar 
amach sa Chlár Riosca na príomhrioscaí atá roimh Údarás 
Uchtála na hÉireann mar aon le rialuithe agus gníomhartha 
atá ann cheana chun iad a mhaolú, agus aithníonn sé 
úinéirí agus spriocdhátaí le críochnú. Déantar rioscaí a 
chatagóiriú Ard, Meánach agus Íseal. Cuireadh tuarascáil 
ar na míreanna Ardriosca ar fáil don Bhord gach mí in 
2021.

Soláthar 
Feidhmíonn Údarás Uchtála na hÉireann faoi na Treoirlínte 
um Sholáthar Poiblí a sholáthraíonn an treoir do gach 
gníomhaíocht beartais soláthair agus a chinntíonn 
go gcomhlíontar agus go gcomhlíontar cuspóirí agus 
príomhphrionsabail na hiomaíochta, an chomhionannais 
cóireála agus na trédhearcachta atá mar bhonn agus taca 
le rialacha náisiúnta agus AE. 

Baineann Údarás Uchtála na hÉireann leas as conarthaí 
bainistithe láraithe atá curtha i bhfeidhm ag an Oifig um 
Sholáthar Rialtais lena n-áirítear soláthar stáiseanóireachta 
agus soláthairtí oifige, fótachóipeáil agus taisteal eachtrach. 
Leanann Údarás Uchtála na hÉireann de bheith ag plé 
le hOifig Soláthair an Rialtais chun comhairle a fháil ar 
riachtanais soláthair reatha agus amach anseo. In 2021, 
fuarthas roinnt conarthaí go rathúil i gcomhar leis an Oifig 
um Sholáthar Rialtais de réir Phlean Soláthair 2021 an 
Údaráis.
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Nochtuithe Cosanta 
Éascaíonn an tAcht um Nochtadh Cosanta 2014 oibrithe 
chun imní a ardú maidir le héagóir nó éagóir a d’fhéadfadh 
a bheith ann san ionad oibre trí chineálacha áirithe cosanta 
a sholáthar dóibh ó chaingean a d’fhéadfaí a dhéanamh ina 
gcoinne sin a dhéanamh. 

Foráiltear leis an Acht do mhodhanna éagsúla nochtaithe 
faoi chosaint ag brath ar na cúinsí agus cosnaíonn sé 
nochtadh ó oibrithe lena n-áirítear fostaithe reatha nó 
iarfhostaithe, conraitheoirí, sainchomhairleoirí, oiliúnaithe, 
foireann ghníomhaireachta agus intéirnigh.

Cheadaigh an Bord beartas maidir le nochtadh cosanta 
ag a gcruinniú i mBealtaine 2017. Cuireadh an beartas 
uile in iúl don fhoireann go; foilsítear é i Lámhleabhar 
Oibríochtaí an Údaráis agus tá faisnéis faoin mbeartas ar 
fáil i Lámhleabhar na bhFostaithe.

Ceanglaítear le halt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta 
2014 go bhfoilseofar Tuarascáil Bhliantúil gach bliain a 
bhaineann le líon na nochtaithe cosanta a rinneadh an 
bhliain roimhe sin agus le haon ghníomhartha a rinneadh 
mar fhreagairt ar nochtadh den sórt sin. De bhun an 
cheanglais seo, dearbhaíonn Údarás Uchtála na hÉireann 
nach bhfuarthas aon tuarascálacha agus / nó go bhfuil siad 
á n-imscrúdú de réir fhorálacha an Achta um Nochtadh 
Cosanta, 2014 don bhliain airgeadais ón 1 Eanáir 2021 go 
dtí an 31 Nollaig 2021.

Measúnú Boird Sheachtraigh 
Faoi Alt 4.6 den Chód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a 
Rialú (2016), tá sé de cheangal Bhoird comhlachtaí Stáit 
uile meastóireacht féinmheasúnaithe a dhéanamh ar a 
fheidhmíocht féin agus ar fheidhmíocht a choistí. Éilítear 
faoin gcód measúnú seachtrach atá i gcomhréir le méid 
agus riachtanais an chomhlachta Stáit a dhéanamh gach 
trí bliana ar a laghad. In 2021, thug an tÚdarás tús áite do 
chúrsaí uchtála de dheasca COVID-19 agus an ceanglas a 
bhí orthu cruinnithe a reáchtáil go cianda.

Ionduchtú Boird 
Ceapadh Bord nua ar an 1 Samhain 2020 le haghaidh 
thréimhse 5 bliana. Cuireadh tús le clár ionduchtaithe 
Boird le haghaidh chomhaltaí uile an Bhoird ansin. 
Áirítear i measc na n-ábhar a cumhdaíodh: Cultúr, Eitic 
agus Rialachas; Rialuithe agus Maoirsiú; Airgeadas agus 
Cód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú; Róil, 
freagrachtaí agus caidrimh; chomh maith le roinnt seisiún 
eolais dhlíthiúil. Leanfaidh an clár ar aghaidh in 2022.
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Forléargas 
Ceanglaítear ar an Údarás faoi alt 108 den Acht Uchtála, 
2010, Plean Corparáideach a ullmhú agus a chur isteach. 
Leagadh Plean Corparáideach an Údaráis Uchtála 2019–
2021 os comhair dhá Theach an Oireachtais an 3 Aibreán 
2019. Agus Plean Corparáideach 2019- 2021 á cheapadh 
aige, d’aithin Údarás Uchtála na hÉireann ceithre 
phríomhphrionsabal a threoródh a mhisean, a chuspóirí 
ardleibhéil, a chuspóirí agus an obair a bhí le déanamh. 

Trí na prionsabail seo a chur i bhfeidhm, chinnteodh 
Údarás Uchtála na hÉireann go mbeadh leas an linbh mar 
a chéad bhreithniú agus thar a bheith tábhachtach, de réir 
Alt 19 den Acht Uchtála 2010. Ba iad na 4 phrionsabal a 
sainaithníodh 

 • Páistelárnachas 

 • Seirbhísí Ardchaighdeáin 

 • Freagracht trí Chleachtas Eiticiúil agus Trédhearcacht 

 • Meas 

Spriocanna 
Aithníodh roinnt spriocanna straitéiseacha agus cuspóirí 
sonracha agus tá siad corpraithe i bPleananna Gnó 
Bliantúla an Údaráis. Aithníodh gurb iad na haidhmeanna 
sin príomhthiománaithe an Údaráis ar feadh tréimhse 3 
bliana an Phlean Chorparáidigh seo. 

Plean Gnó 
Tá na Pleananna Gnó Bliantúla deartha chun díriú ar 
na cuspóirí atá leagtha amach sa Phlean Corparáideach 
trí thascanna atá le cur i gcrích i rith na bliana a aithint. 
Déantar an plean gnó a athbhreithniú go tréimhsiúil agus 
a nuashonrú de réir mar is gá. Cuireadh athbhreithnithe 
agus nuashonruithe ar Phlean Gnó faoi bhráid an RLCMLÓ 
ar bhonn ráithiúil in 2021 i gcomhlíonadh Chomhaontú 
Seachadta Feidhmíochta an ÚUÉ leis an Roinn.
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Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn 2021

“A chinntiú go bhfuil leas an linbh fíorthábhachtach agus go gcloistear agus go bhfreagraítear guth an 
linbh ar bhealach bríoch le linn an phróisis uchtála.”

Sprioc

1

Uimh. 
an 

Taisc

Spriocanna Torthaí Dul Chun Cinn Nollaig 2021

1.1 Cinntíonn nósanna imeachta 
agus beartais an Údaráis go 
gcorpraíonn gach ordú uchtála 
tuairimí an linbh a thugann an 
meáchan cuí agus aird á tabhairt 
ar aois agus aibíocht an linbh.

Tá tuairisc ar chomhairliúchán 
leanaí ag gach iarratas a théann 
ar aghaidh chuig ordú uchtála.

In 2021, lean Údarás Uchtála na hÉireann 
de chaidreamh éifeachtach a dhéanamh le 
húsáideoirí seirbhíse agus lena n-abhcóidí, 
soláthraithe seirbhíse, lucht déanta 
beartas agus an Rialtas chun feabhsuithe 
leanúnacha cáilíochta a bhaint amach inár 
seirbhísí uchtála.  Leanadh ar aghaidh 
leis na héisteachtaí agus orduithe go léir a 
reáchtáil trí áiseanna físchomhdhála. Bhí 
tuarascálacha sásúla ar ghuth an linbh ina 
gcuid de na hiarratais go léir.

1.2 Éascóidh an tÚdarás gach 
iarratas ó leanbh a bheidh le 
héisteacht ag an mBord le linn 
an phróisis uchtála.

Admhaítear gach iarratas go pras 
agus tugtar fógra don Bhord iad 
ag an gcéad chruinniú sceidealta 
eile. Éascaítear gach iarratas ar 
éisteacht os comhair an Bhoird.

Déantar athbhreithniú ar gach Ordú 
Uchtála os comhair an Bhoird lena chinntiú 
go n-éistear le tuairimí an linbh. Ag na 
cruinnithe Boird go léir a reáchtáladh le 
leanaí le linn 2021, éisteadh le guth an linbh 
Reáchtáladh éisteachtaí uile trí áiseanna 
físchomhdhála ar líne. In 2021, d’éist an 
Bord go díreach le 7 leanbh, nuair a bhí a 
nOrduithe Uchtála á ndeonú nó roimh dóibh 
cinneadh a dhéanamh maidir lena gcás 
a chur chun cinn, agus chuir 6 leanbh a 
dtuairimí i scríbhinn faoi bhráid an Bhoird.

1.3 A chinntiú go soláthraíonn 
an tÚdarás dóthain faisnéise 
iomchuí chun a chumasú don 
leanbh cinneadh eolasach saor 
in aisce a dhéanamh maidir leis 
an uchtáil.

Cuirtear gach faisnéis ábhartha 
ar fáil go díreach do leanaí agus 
do theaghlaigh mar chuid dá 
n-iarratas uchtála.

In 2021, lean ÚUÉ d’athbhreithniú a 
dhéanamh ar a shuíomh gréasáin ar bhonn 
ráithiúil chun cruinneas an eolais a chinntiú. 
Rinneadh na leasuithe iomchuí. 

1.4 Idirchaidreamh a dhéanamh 
le comhlachtaí poiblí ábhartha 
eile chun comhsheasmhacht sa 
chleachtas a chinntiú agus guth 
an linbh á chloisteáil.

Coinnítear ardchaighdeáin 
chomhsheasmhacha ó thaobh 
ghuth an linbh a chloisteáil..

Le linn 2021, bhí idirghníomhaíocht 
leanúnach ann leis an DCEDIY, Tusla agus 
páirtithe leasmhara ábhartha eile chun a 
chinntiú go ndéanfaí guth an linbh a mheas 
i ngach iarratas. Chualathas guth an linbh trí 
leas a bhaint as áiseanna cianteicneolaíochta 
le linn 2021.

1.5 Rannpháirtíocht leanúnach 
leis an Roinn agus leis an Aire 
lena chinntiú go dtugtar aird 
leordhóthanach ar ghuth an 
linbh i ngach imeacht uchtála.

Comhlíonadh iomlán le hAlt 19 
den Acht Uchtála (Leasú) 2017. 
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Uimh. 
an 

Taisc

Spriocanna Torthaí Dul Chun Cinn Nollaig 2021

2.1 A chinntiú go gcuirtear gach 
páirtí ábhartha (an leanbh; 
iarratasóirí; máthair an linbh; 
athair an linbh; neamh-
chaomhnóirí ábhartha; 
caomhnóirí; duine atá i 
gceannas nó i gceannas ar an 
leanbh) ar an eolas go hiomlán 
faoina gceart chun éisteachta.

Tá gach páirtí ar an eolas faoina 
gceart chun éisteachta os comhair 
an Bhoird. Cuirtear gach faisnéis 
ábhartha ar fáil do pháirtithe 
iomchuí ar bhonn tráthúil.

Le linn 2021, leanadh ar aghaidh le 
hiarratais a phróiseáil ar bhealach éifeachtúil, 
d’ainneoin na srianta a bhí ann de dheasca 
COVID 19. Ghlac an Bord bearta chun 
moilleanna a laghdú ó thaobh cinntí a 
dhéanamh agus leanadh le héisteachtaí a 
chur ar fáil i ngach cás.

2.2 Iarratais a éascú chun éisteacht 
ó aon cheann de na páirtithe 
ábhartha thuas.

Déantar gach iarratas ar éisteacht 
os comhair an Bhoird a éascú 
agus a sceidealú. Cuirfear 
seirbhíse ar fáil do thuismitheoirí 
breithe nuair is gá sa phróiseas 
uchtála. 

Sceidealaítear éisteachtaí ar bhonn míosúil 
chun na hiarratais ar fad a éascú. Leanadh 
ar aghaidh le héisteachtaí uile a reáchtáil trí 
áiseanna físchomhdhála ar líne.

2.3 Cinntíonn nósanna imeachta 
agus beartais an Údaráis go 
gcorpraíonn gach ordú uchtála 
tuairimí na bpáirtithe ábhartha 
uile.

Coimeádtar dearbhuithe i 
scríbhinn ar comhad maidir leis 
na hiarrachtaí ar fad teagmháil a 
dheanamh le páirtithe ábhartha

Go hinmheánach le linn 2021, rinneadh 
Lámhleabhar Oibríochtaí an Údaráis a 
nuashonrú de réir mar ba ghá.

2.4 A chinntiú go soláthraíonn an 
tÚdarás dóthain faisnéise soiléir 
chun gach páirtí ábhartha a 
chumasú don leanbh cinneadh 
eolasach saor a dhéanamh 
maidir leis an bpróiseas uchtála.

Cuirtear gach faisnéis ábhartha ar 
fáil go díreach chuig gach páirtí 
ábhartha mar chuid dá n-iarratas 
uchtála.  Aiseolas arna fháil ó 
pháirtithe ábhartha maidir le cibé 
ar bhraith siad go raibh eolas 
leordhóthanach acu chun a chur 
ar a gcumas cinntí a dhéanamh.

Ar bhonn leanúnach, déanann an Bord 
athbhreithniú ar gach iarratas uchtála lena 
chinntiú go bhfuil gach cinneadh saor 
in aisce agus ar an eolas. Lean sé seo ar 
aghaidh le linn 2021.

“A chinntiú go n-éistear le gach páirtí ábhartha sa phróiseas uchtála agus go ndéantar a gcearta faoi 
seach a chothromú go cuí.”

Sprioc

2
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“An caighdeán is airde a bhaint amach i rialáil agus i bhfeidhmiú seirbhísí uchtála in Éirinn.”
Sprioc

3

Uimh. 
an 

Taisc

Spriocanna Torthaí Dul Chun Cinn Nollaig 2021

3.1 Tacú agus maoirseacht a 
dhéanamh ar fhorbairt seirbhísí 
cuimsitheacha uchtála 
comhtháite ar ardchaighdeán 
lenár bpríomh- chomhpháirtithe 
reachtúla agus neamhreachtúla.

Doiciméid agus tuarascálacha 
cruinne a fuarthas i gcoinne 
caighdeán.

Cruinneas, cuimsitheacht agus 
tráthúlacht na n-aighneachtaí 
chun na Cúirte.

Moilleanna laghdaithe ó thaobh 
iarratais agus cinnteoireacht a 
phróiseáil

In 2021, leanadh ar aghaidh le héisteachtaí 
cianda agus rinneadh iad a éascú i ngach 
cás. Leanadh ar aghaidh le tuairisciú 
agus doiciméadú cruinn a fháil agus bhí 
na haighneachtaí chun na cúirte cruinn, 
cuimsitheach agus tráthúil. Athbhreithniú ar 
Nósanna Imeachta um Uchtálacha Intíre in 
2021.

3.2 Dul i dteagmháil go héifeachtach 
le húsáideoirí seirbhíse agus 
lena n-abhcóidí, soláthraithe 
seirbhíse, lucht déanta beartas 
agus an rialtas chun feabhsuithe 
leanúnacha cáilíochta a bhaint 
amach inár seirbhísí uchtála.

Cloí le sceideal cruinnithe / 
comhairliúcháin pleanáilte.

Freagra tráthúil ar iarratais ar 
chruinnithe neamhsceidealaithe

Le linn 2021, tionóladh cruinnithe rialta le 
comhlachtaí creidiúnaithe, grúpaí tacaíochta 
agus abhcóideachta chomh maith le 
soláthraithe seirbhíse eile agus comhlachtaí 
stáit. Éascaíodh gach iarratas ar chruinniú  
Le linn 2021, cuireadh taisteal idirnáisiúnta 
agus óstáil toscairí ar ceal de dheasca 
COVID-19; leanadh ar aghaidh áfach le 
teagmháil ar bhonn cianda. Cuireadh tús le 
hobair ar an bPlean Straitéiseach 2022-2024 
nua. Rinneadh comhairliúchán forleathan 
le páirtithe leasmhara inmheánacha agus 
seachtracha mar chuid den obair sin.

3.3 Maoirseacht ghníomhach 
a choinneáil ar gach 
gníomhaireacht creidiúnaithe, 
lena n-áirítear athchreidiúnú 
agus clárú i gcoinne rialachán 
ceadaithe.

Tuarascálacha Reachtúla a 
comhdaíodh in am. 

Rinneadh gach tuarascáil reachtúil a líonadh 
in am i rith 2021

3.4 Rinneadh teagmháil leanúnach 
leis an ÚUÉ agus Tusla ar 
saincheisteanna oibríochtúla, 
chun nótaí tráchta an Aire a 
léiriú.

Teagmháil thráthúil le Tusla maidir 
le saincheisteanna oibríochtúla

Le linn 2021, rinne an ÚUÉ teagmháil 
le Tusla ar bhonn rialta maidir le 
saincheisteanna oibríochtúla, amhail iarratais 
déanacha ar uchtáil a phróiseáil 
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“Cinnteoireacht eolasach agus chothrom a chur i bhfeidhm i seirbhísí uchtála, de réir an dlí náisiúnta 
agus idirnáisiúnta agus an chleachtais is fearr atá bunaithe ar fhianaise.”

Sprioc

4

Uimh. 
an 

Taisc

Spriocanna Torthaí Dul Chun Cinn Nollaig 2021

4.1 Cinntí eolasacha tráthúla a 
dhéanamh maidir le:
A) Deonú dearbhuithe 
incháilitheachta agus oiriúnachta 
uchtáil a dhéanamh;
B) Orduithe uchtála a dhéanamh;
C) Orduithe uchtála idir tíortha a 
aithint;
D) Atreoruithe Airteagal 17.

A) Am slánúcháin 6 
seachtaine.
B) Roimh 18 mbliana 
d’aois.
C) Coicís le haghaidh 
gnáthaimh agus 8 
seachtaine le haghaidh 
neamhrialta.
D) Seachtain amháin. 

Le linn 2021, rinne an Fheidhmeannas athbhreithniú 
ar gach iarratas a luaithe a bhí an cháipéisíocht go léir 
críochnaithe agus cuireadh faoi bhráid an Bhoird iad le 
haghaidh cinnidh.

4.2 Rannpháirtíocht leanúnach leis 
an Roinn agus leis an Aire maidir 
le gach ábhar a bhaineann le 
huchtáil.

Rinneadh 
rannpháirtíocht iomlán 
agus chuiditheach leis 
an Roinn agus leis an 
Aire maidir le gach ní 
ábhartha.

In 2021, reáchtáladh cruinnithe ar bhonn rialta leis an 
Aonad um Beartas Uchtála chun freagairt an Údaráis 
ar an bpaindéim COVID-19 a phlé, mar aon le cúrsaí 
eile beartais agus oibríochta. 

4.3 Gach Clár reachtúil agus 
neamhreachtúil a choinneáil de 
réir na gceanglas comhaontaithe. 

Tá na cláir cothrom le 
dáta agus cruinn. 

Ag deireadh 2021, bhí breis agus 14,340 cláraí ar an 
CNSTU le breis agus 1,498 meaitseáil. I gcomhréir leis 
an aistriú Treochtaí comhfhreagras ar líne, ba ar an 
ríomhphost a cuireadh an gcuid is mó de na hiarratais 
a fuarthas in 2021.  

In 2021, chláraigh 469 cláraithe nua leis an CNSTU, 
líon a léiríonn méadú suntasach go leor i gcomparáid le 
líon iomlán na n-iarratas a fuarthas in 2020. Glanadh 
an riaráiste freisin ó thaobh iarratas chuig an CNSTU. 
Rinneadh 124 meaitseáil ar an CNSTU in 2021. 

Rinneadh tuilleadh oibre suntasaí ó thaobh bunachar 
sonraí an CNSTU a uasdátú mar ullmhúchán don 
aistriú chuig an gClár um Rogha Teagmhála nua 
i gcomhréir leis an reachtaíocht bheartaithe um 
Fhaisnéis Bhreithe agus Rianú.    Leanadh ar aghaidh 
faoi dhlús le haistriú chuig córas bainistíochta 
doiciméad i ngach rannóg, agus d’aistrigh an ÚUÉ 
a sheirbhísí TFC go léir chuig an OGCIO freisin. Le 
chéile, d’éascaigh na tionscadail seo roghanna oibre 
cianda don fhoireann ar fad, rud nach raibh ar fail 
dóibh roimhe sin.

4.4 Cinntí eolasacha tráthúla a 
dhéanamh maidir le faisnéis 
aitheantais a scaoileadh chuig 
uchtaitheoirí aosacha agus 
tuismitheoirí breithe.

Iarratais neamhghnách 
le plé ag an gcéad 
chruinniú iomchuí eile.
Gnáth-iarratais 1-2 
seachtain.

Cinntí eolasacha tráthúla a dhéanamh in 2021 maidir 
le haitheantais a scaoileadh chuig uchtaitheoirí 
aosacha agus tuismitheoirí breithe.

4.5 Caidrimh chuiditheacha a 
choinneáil leis na comhpháirtithe 
go léir agus caidrimh náisiúnta 
agus idirnáisiúnta a fhorbairt a 
chuireann na caighdeáin is airde is 
féidir chun cinn i seirbhísí uchtála 
agus i seirbhísí a bhaineann le 
huchtáil. 

Físchomhdháil 
ar bhonn rathúil.
Cloí le sceideal na 
gcuairteanna 

Lean COVID-19 de shrian mór a chur ar an taisteal 
idirnáisiúnta agus ar imeachtaí intíre in 2021. Tá 
ag leanúint ar aghaidh le cumarsáid le páirtithe 
idirnáisiúnta trí leas a bhaint as teicneolaíochtaí cianda.
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“Beartas uchtála agus seachadadh seirbhíse a threorú mar gheall ar thuiscint phraiticiúil ar oibríochtaí 
na reachtaíochta trí chreat cuimsitheach faisnéise, taighde agus cumarsáide a sholáthar.”

Sprioc

5

Uimh. 
an 

Taisc

Spriocanna Torthaí Dul Chun Cinn Nollaig 2021

5.1 Dul i dteagmháil go 
réamhghníomhach agus 
cumarsáid éifeachtach a 
dhéanamh leis na páirtithe 
leasmhara go léir.

Rannpháirtíocht ar bhonn rialta le 
páirtithe leasmhara.

Freagra tráthúil ar 
shaincheisteanna geallsealbhóirí.

Chuir COVID-19 isteach go han-mhór ar 
chruinnithe duine le duine. Freagraíodh 
go pras ar na cuirí go léir chuig cruinnithe 
cianda. 

Tá an Fhoireann go léir ag baint úsáide as 
cruinnithe cianda nuair is gá.

5.2 Suíomh Gréasáin le bheith mar 
phríomhfhoinse faisnéise do na 
páirtithe leasmhara go léir agus 
don phobal i gcoitinne.

Athdhearadh an tsuímh gréasáin Rinneadh athbhreithniú agus uasdátú ar an 
suíomh gréasáin ar bhonn rialta Cuireadh 
athdhearadh iomlán an tsuímh gréasáin ar 
ceal

5.3 Deiseanna taighde agus cumas 
taighde a thapú agus a chur 
chun cinn. 

Cloí le clár pleanáilte. 

Straitéis taighde faoi lán seoil.

Reáchtáladh 4 chruinniú den fhochoiste 
taighde in 2021.                     

Cuireadh staidéar ‘Reflections on Adoption’ i 
gcrích agus cuireadh na torthaí eatramhacha 
i láthair ag an gcomhdháil ICAR-7. 

Earcaíodh cuntóir taighde. Cuireadh an 
tuarascáil tíre faoi Vítneam i gcrích.  

5.4 Tacú le Ranna Rialtais ó thaobh 
forbairt a dheanamh ar bheartais 
agus reachtaíocht a bhaineann 
le huchtáil. 

Freagra tráthúil ar gach iarratas. Teagmháil leanúnach leis an Roinn maidir 
leis sin.

5.5 Anailís agus díospóireacht 
eolasach agus mhachnamhach 
ar shaincheisteanna uchtála a 
chur chun cinn. 

3 sheimineár agus 4 fhóram oibre 
sóisialta sa bliain

De dheasca na srianta COVID-19, níor 
reáchtáladh aon fóraim le linn 2021. 



Tuarascáil Bhliantúil 2021

27

“Na hathruithe atá riachtanach i mbeartais eagraíochta agus i nósanna imeachta oibríochta a phleanáil 
agus a chur i bhfeidhm de réir athruithe reachtaíochta atá ag teacht chun cinn.”

Sprioc

6

Uimh. 
an 

Taisc

Spriocanna Torthaí Dul Chun Cinn Nollaig 2021

6.1 Na hathruithe atá riachtanach 
san eagraíocht (lena n-áirítear 
aistriú feidhmeanna) agus 
nósanna imeachta oibríochta a 
phleanáil agus a chur i bhfeidhm 
de réir an Bhille um Fhaisnéis 
agus Rianú 2016

Plean tionscadail a chur i 
bhfeidhm go héifeachtach

Plean forfheidhmithe curtha i bhfeidhm chun 
an reachtaíocht a thosú. Buiséad curtha i 
leataobh chun pleananna a chur i bhfeidhm 
faoi réir dul chun cinn na reachtaíochta.  
Athbhreithniú seachtrach curtha i gcrích ar 
bhainistiú taifid san Údarás.

6.2 Bé ullamh le haistriú chuig:
1) reachtaíocht um Atáirgeadh 
Daonna le Cuidiú Deontóra agus 
Máthairionadaíocht 
2) aon reachtaíocht ábhartha 
eile

Rolladh amach éifeachtach an 
phlean forfheidhmithe

Tá tús curtha le Cuid 2 agus 3 den Acht um 
Leanaí agus Cóngais Teaghlaigh, 2015. Plean 
forfheidhmithe curtha i bhfeidhm chun an 
reachtaíocht a thosú.

6.3 Seirbhísí rianaithe le haghaidh 
cliant a bhfuil an comhad 
gníohaireachta agus uchtála nó 
an comhad gníomhaireachta 
agus altramaithe ag an ÚUÉ. 

Liosta feithimh nach faide ná 
6 mhí le haghaidh seirbhísí 
rianaithe. 

Comhaid Here2Help aistrithe chuig an 
ÚUÉ i R2. Thosaigh seirbhís faisnéise agus 
rianaithe ar an 1 Meán Fómhair 2021. 
Rinneadh na daoine a bhí ag feitheamh le 
haghaidh seirbhíse rianaithe a chónascadh le 
hualach oibre rianaithe reatha an ÚUÉ.

6.4 Comhroinnt faisnéise le cliaint a 
bhfuil faisnéis againn ina dtaobh 
(sa chás go bhfuil an comhad 
gníomhaireachta agus an 
comhad ÚUÉ ag an ÚUÉ).

Ní bheidh feitheamh níos faide 
ná 16 seachtaine i gceist chun 
faisnéis a fháil ón gcomhad ÚUÉ. 

De bharr an mhéadaithe ar líon na 
bhfiosrúchán tá liosta feithimh curtha i 
bhfeidhm. Cuirfear acmhainní breise i 
bhfeidhm chun an riaráiste seo a ghlanadh. 

6.5 Chun pleanáil agus bainistiú a 
dhéanamh maidir leis an méadú 
san ualach oibre mar thoradh ar 
fhoilsiú Thuarascáil Choimisiún 
na nÁras Máithreacha is Leanaí 
agus na Tuarascala ar Chlárú 
Mídhleathach Breitheanna 

Bainistíocht agus monatóireacht 
éifeachtach ar riaráiste a 
cruthaíodh mar thoradh ar 
mhéadú san ualach oibre.

In 2021, glanadh na riaráistí ar fad in 
iarratais ar fhaisnéis agus rianú agus tá 
iarratais nua á aithint anois laistigh de 2 lá 
oibre. Tá roinnt riaráistí fós ann, áfach, san 
ÚUÉ agus in TUSLA maidir le meaitseálacha, 
rianú agus iarrataí ar theastais bhreithe. In 
2021, fuair an ÚUÉ 97 Iarratas Duine ar a 
S(h)onraí (IDS), trí oiread níos mó ná 2020.

6.6 Próisis a chuíchóiriú ar fud na 
heagraíochta 

Próisis níos cuíchóirithe agus 
laghdú ó thaobh páipéir agus 
postála de.

Athbhreithniú leanúnach ar phróisis uile 
chun cleachtais a chuíchóiriú agus a digitiú.

6.7 Beartas agus nósanna imeachta 
um oibriú ó bhaile a iniúchadh 
i gcomhréir le straitéis nua atá 
beartaithe ag an rialtas.

Dréachtbheartas um oibriú ó 
bhaile forbartha agus tástáilte le 
linn na treoirthréimhse.

Tá dréachbheartas um Oibriú Hibrideach 
scríofa i gcomhairle leis an bhfoireann go 
léir ag úsáid cur chuige smaointeoireachta 
deartha. Reáchtáladh treoirthréimhse idir 
mí Mheán Fómhair agus deireadh na bliana 
chun an dréachtbheartas seo a thástáil. 
Cuirfear aiseolas ón gcéim tástála seo isteach 
i dtuarascáil deiridh go luath in 2022.
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“A bheith réamhghníomhach agus sofhreagrach i leith athrú agus eagraíocht éifeachtach, inniúil, 
cuntasach agus foghlama a choinneáil.”

Sprioc

7

Uimh. 
an 

Taisc

Spriocanna Torthaí Dul Chun Cinn Nollaig 2021

7.1 A chinntiú go gcomhlíontar go 
hiomlán le Cód Cleachtais 2016 
um Chomhlachtaí Stáit a Rialú

Comhlíonadh iomlán leis na 
ceanglais go léir 

Comhlíonadh iomlán bainte amach leis na 
ceanglais go léir 

7.2 Comhoibriú le hOifig na 
nOibreacha Poiblí (OOP) chun 
cóiríocht stórála oiriúnach do 
chomhaid a fháil san oifig reatha

Athlonnú leis an gcur isteach is lú 
is féidir ar sheirbhísí.

An Plean a chomhlíonadh

Ní raibh an OOP in ann cóiríocht stórála 
oiriúnach don fheidhm a fháil in 2021 agus, 
mar sin, chuaigh ÚUÉ i mbun caibidlíochta 
dírí le Teach Shíol Bhroin chun spás breise 
ar an láthair a fháil ar léas agus leanfar ar 
aghaidh leis sin in 2022.

7.3 Creat Bainistíochta Riosca láidir 
a choinneáil

4 chruinniú in aghaidh na bliana 
don Choiste Iniúchóireachta agus 
Riosca.

Measúnú seachtrach uair amháin 
gach trí bliana.

Níor eascair aon mholtaí oscailte 
ón Tuarascálacha Iniúchta 
Inmheánaigh.

Reáchtáladh 4 chruinniú den Choiste 
Iniúchóireachta agus Riosca in 2021. 
Cuireadh an t-athbhreithniú ar an tSamhail 
Fhabhrach um Aibíocht Airgeadais Moltaí 
ó iniúchtaí in 2021 le hiniúchadh lena gcur 
chun feidhme in 2022.

7.4 Na caighdeáin is airde 
a choinneáil i rúndacht 
sonraí agus sláine sonraí, 
agus reachtaíocht um 
Chosaint Sonraí, RGCS agus 
ríomh-Phríobháideachas a 
chomhlíonadh.

Gach beartas a chomhlíonadh go 
hiomlán.

Cinntigh go ndéantar 
athbhreithniú ar gach beartas 
iomchuí agus go gcuirtear i 
bhfeidhm iad

Beartas TF le dréachtú, le 
comhaontú agus le cur i bhfeidhm

Beartas Cosanta Sonraí agus 
Beartas um Thuairisciú Sáruithe

Cloíodh go hiomlán leis na beartais um 
chosaint sonraí go léir Cuireadh tús le 
hiniúchadh slándála faisnéise agus tá sé le 
críochnú go luath in 2022. Déanfar tuilleadh 
athbhreithnithe beartais i ndiaidh mholtaí an 
iniúchta seo in 2022.

7.5 Údarás chun timpeallacht 
foghlama a chothabháil ina 
gcomhlíontar inniúlachtaí agus 
riachtanais oiliúna go hiomlán.

Comhlíontar bearnaí inniúlachta 
agus scileanna.

Cloí leis an mbeartas oiliúna. 

Cinntigh go gcuirtear Pleananna 
Feidhmíochta Pearsanta 
(PFPanna) i gcrích

Tuarascáil maidir le riachtanais 
oiliúna dréachtaithe bunaithe ar 
PFPanna agus ar straitéis

Clár oiliúna curtha i bhfeidhm

Athbhreithnithe eatramhacha 
agus bliantúla déanta 

PFPanna go léir curtha i gcrích in 2021. 
Freagraíodh do 100% d’iarratais ar oiliúint.

Níor cuireadh tús leis an Tuarascáil ar 
Riachtanais Oiliúna toisc gur tugadh tús áite 
d’earcaíocht in 2021.
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an 

Taisc

Spriocanna Torthaí Dul Chun Cinn Nollaig 2021

7.6 Plean Comharbais an Bhoird 
agus an Fheidhmeannais a 
choinneáil

A chinntiú nach bhfuil aon 
bhearnaí idir an fhoireann ag 
fágáil agus coinní nua.

A chinntiú nach bhfuil bearnaí 
inniúlachta ann.

Ní raibh aon bhearnaí i 
mballraíocht/bearnaí inniúlachta

Ní raibh aon mhoill ó thaobh 
fheidhmiú an Bhoird nua i mí na 
Samhna

Ní raibh aon fholúntas fada ann 
agus níos cailleadh aon eolas 
corparáideach

Freastalaíonn an líon foirne ar 
riachtanais athraitheacha na 
heagraíochta

Earcaíocht leanúnach de réir mar is cuí agus 
mar a ceadaíodh í Aonad nua um Seirbhísí 
agus Taifid Faisnéise pleanáilte agus le bunú 
faoi mhaoirseacht Stiúrthóra Seirbhísí agus 
Taifid Faisnéise a earcaíodh go déanach 
in 2021. Tharla an-chuid asláithreachtaí 
suntasacha foirne le linn 2021, rud a d’imir 
tionchar diúltach ar chumais acmhainne.

7.7 Luach iomlán ar airgead a 
chinntiú agus acmhainní 
leithdháilte á n-urscaoileadh.

Comhlíonadh le treoirlínte na 
Roinne Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe.

Cloí le beartais soláthair agus 
airgeadais.

Oibriú laistigh den bhuiséad.

Athbhreithniú ar rialuithe inmheánacha 
curtha i gcrích Athbhreithniú ar an tSamhail 
um Bainistíocht Aibíochta Airgeadais le cur 
i gcrích i R3 2021 agus curtha faoi bhráid 
an Choiste Iniúchóireachta agus Riosca 
ar an 23 Meán Fómhair. Cuireadh tús le 
hathbhreithniú ar shlándáil faisnéise i R4 
2021.

7.8 An Plean Corparáideach a chur i 
bhfeidhm go hiomlán

Plean Straitéiseach 2022-2024 
a fhoirmliú

Plean Corparáideach curtha i 
bhfeidhm ina iomláine, de réir na 
gcuspóirí comhaontaithe.

Plean Gnó Bliantúil ailínithe 
go hiomlán leis an bPlean 
Corparáideach. 

Cuireadh Plean Corparáideach 2019-2021 i 
bhfeidhm ar bhealach chomh hiomlán agus 
ab’fhéidir, seachas na spriocanna a bhí ag 
brath ar reachtaíocht BITB. Ullmhaíodh an 
Plean Straitéiseach 2022-24 agus tá sé ag 
feitheamh lena fhaomhadh deireanach Rinne 
ÚUÉ Plean Gnó 2022 a fhaomhadh agus a 
fhoilsiú.

7.9 Straitéis TFC na hEarnála Poiblí 
2015 - 5 Chuspóir Straitéiseacha 
a chur i bhfeidhm

Dul chun cinn suntasach i 
gcoinne na gcuspóirí go léir i 
Straitéis na hEarnála Poiblí 2015

In 2021, lean an ÚUÉ de straitéis TFC na 
hEarnála Poiblí 2015 a chur i bhfeidhm 
Ascnaíodh na córais TFC go léir chuig 
an OGCIO. Cuireadh isteach Wifi OGCIO 
buan sna hoifigí. Soláthraíodh tionscadal 
digitithe mórscála agus cuireadh tús leis 
i R3. Comhoibriú leanúnach le OGCIO ar 
réimse seirbhísí BTS a bhí á gcur chun cinn 
Chuir OGCIO comhairle ar fáil maidir leis an 
iniúchadh um shlándáil sonraí agus faisnéise.
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Dearbhuithe Incháilitheachta agus Oiriúnachta
I ngach cás uchtála is riachtanas é go mbeidh Dearbhú 
Incháilitheachta agus Oiriúnachta bailí ag na hiarratasóirí. 
Ar an iomlán, deonaíodh 121 Dearbhú Incháilitheachta 
agus Oiriúnachta in 2021 méadú suntasach 28 ó líon 
2020.  B’ionann líon na nDearbhuithe a síneadh in 2021 
agus 19, sin méadú 5 ón mbliain roimhe sin. I bhformhór 
na gcásanna, deonaíodh na Dearbhuithe laistigh de 3–4 
seachtaine tar éis an iarratais a fháil.

As na Dearbhuithe a deonaíodh, deonaíodh 103 do 
dhaoine pósta nó do lánúin, deonaíodh 6 do dhaoine/
lánúin i gcomhchónaí, 1 i leith páirtnéireachta sibhialta 
d’iarratasóir aonair agus 11 i leith iarratasóirí aonair.

Orduithe Uchtála
Fuair ÚUÉ 111 iarratas ar uchtáil in 2021, agus deonaíodh 
101 ordú Uchtála le linn na bliana. Ba mhéadú suntasach 
é sin ón 81 a deonaíodh an bhliain roimhe sin. Bhain an 
chuid is mó de na horduithe a deonaíodh le huchtálacha 
leasteaghlaigh (65).  Ba é líon na n-orduithe uchtála 
a rinneadh i leith leanaí a bhí faoi chúram altrama 
fadtéarmach in 2021 ná 24. Baineann an chuid eile le 
naíonán (2) a cuireadh nuair a rugadh iad le teaghlaigh 
in Éirinn chun críocha a n-uchtála, 5 chás a bhaineann le 
leanaí ina gcónaí le baill dá dteaghlaigh sínte, agus 5 chás 
ina cuireadh an leanbh le teaghlach ó áiteanna thar lear 
agus bhí gá leis an uchtáil a chríochnú trí phróiseas intíre.

Ní féidir Orduithe Uchtála a dheonú a luaithe a bhíonn 
leanbh 18 mbliana d’aois agus a mheastar go dlíthiúil 
mar dhuine fásta. As na 101 ordú Uchtála a deonaíodh in 
2021, i 36 cás bhí an leanbh 17 mbliana d’aois; i 45 cás 
bhí siad idir 12 agus 16 bliana d’aois, i 16 chás bhí siad 
idir 7 agus 11 bliana d’aois, agus in 8 gcás bhí siad idir 1 
agus 6 bliana d’aois.

Rinne Tusla, an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an 
Teaghlach, measúnú agus éascú ar na hiarratais go léir. 
Rinne an ghníomhaireacht chreidiúnaithe PACT éascú i 
bpáirt i gcás 4 cinn de na hiarratais.

Iarratais chun na hArd-Chúirte
Faoin Acht Uchtála 2010, tá oibleagáid ar an Údarás ordú 
Ard-Chúirte a fháil sular féidir le huchtuithe áirithe dul ar 
aghaidh.

Ní mór don Údarás iarratas a dhéanamh chun na hArd-
Chúirte ag iarraidh fógra agus comhairliúchán athair breithe 
a ligean thar ceal sna cásanna seo a leanas:

 • I gcás nach bhfuil a fhios ag an Údarás céannacht an 
athar bhreithe, nó

 • I gcás nár éirigh leis an Údarás an t-athair breithe 
a aimsiú d’fhonn fógra a thabhairt dó agus dul i 
gcomhairle leis, nó

 • Nuair a bheadh sé míchuí fógra a thabhairt don athair 
breithe agus dul i gcomhairle leis mar gheall ar chineál 
an chaidrimh idir an mháthair bhreithe agus an t-athair.

In 2021, rinneadh 19 n-iarratas chun na hArd-Chúirte 
faoi Alt 30 den Acht chun ligean d’iarratas uchtála dul 
ar aghaidh gan dul i gcomhairle leis an athair breithe. 
Deonaíodh gach ceann de na 19 n-iarratas.

As na hiarratais seo, rinne an Ard-Chúirt 8 n-ordú in 
imthosca inar measadh go raibh sé míchuí fógra a thabhairt 
agus dul i gcomhairle leis an athair breithe. Rinneadh na 
11 ordú eile in imthosca nach raibh céannacht an athar 
breithe ar eolas.

Chun ligean don Údarás ordú uchtála a dhéanamh, ní mór 
do Tusla−an Ghníomhaireacht Leanaí agus Teaghlaigh (nó 
i gcásanna áirithe, na hiarratasóirí), iarratas a dhéanamh 
chun na hArd-Chúirte faoi Alt 54 sna cásanna seo a leanas:

 • I gcás nach bhfuil toilithe tuismitheoirí le fáil,

 • Sa chás go bhfuil ceist ann maidir le himthosca 
socrúchán an linbh leis na tuismitheoirí uchtála,

agus is féidir a thaispeáint gur theip ar an tuismitheoir(í) ina 
ndualgas i leith a linbh agus go bhfuil an uchtáil chun leasa 
an linbh.

In 2021, rinneadh 14 iarratas chuig an Ard-Chúirt faoi Alt 
54 den Acht. Deonaíodh na 14 iarratas seo in 2021. In 
11 de na cásanna seo toisc níorbh fhéidir toiliú na máthar 
breithe/an chaomhnóra a fháil. I dtrí cinn de na cásanna, 
ba ghá ordú cúirte a fháil de bharr cineáil an tsocrúcháin 
bhunaidh.

In 2021, rinneadh 2 iarratas chuig an Ard-Chúirt faoi Alt 18 
den Acht. Is gá é sin a dhéanamh i gcás nach féidir dul i 
gcomhairle leis an athair breithe maidir lena leanbh a chur 
lena (h)uchtáil go gairid i ndiaidh teacht ar an saol. I ngach 
cás díobh seo, níorbh eol cé hé an t-athair breithe agus 
deonaíodh an t-ordú.

Féach an mhír dar teideal staitisticí chun tuilleadh faisnéise 
a fháil.
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Gníomhaíocht Eile

Leanadh ar aghaidh le linn na bliana leis an obair chun 
taifid dhigiteacha agus bunachair sonraí an Aonaid 
Uchtála Intíre a fheabhsú. Leathnaíodh an méid eolais a 
fhaightear maidir le cásanna, agus cuireadh feabhas ar 
an mbealach a bhaintear amach faisnéis staitistiúil. Ba 
chabhair shuntasach é sin do chur i bhfeidhm na hoibre 
cianda ar fud na heagraíochta, toisc gur lig sé do bhaill 
foirne a bhíonn ag obair ón mbaile rochtain shlándáil a 
fháil ar chomhaid chun iad a chur i gcrích. Ba chabhair 
freisin an obair leanúnach seo ar na bunachair sonraí chun 
staitisticí níos cruinne agus níos mionsonraithe a chur 
ar fáil d’fhoireann taighde an ÚUÉ, don Bhoird agus dár 
máthair-roinn.

Leanadh ar aghaidh leis an obair chun treoirlínte Intíre 
nua a fhorbairt, ag cuimsiú athruithe i gcleachtas agus sa 
reachtaíocht. Táthar ag súil go mbeidh siad sin réidh lena 
dtabhairt isteach in 2022, i ndiaidh comhairliúcháin le 
príomhpháirtithe leasmhara.

Ar an iomlán in 2021, bhí méadú ar an méid 
gníomhaíochta i mbeagnach gach réimse den Uchtáil Intíre 
agus tarraingíonn sé sin aird ar an mbealach a bhíonn an 
próiseas seo ag athrú i gcónaí. 



Tuarascáil Bhliantúil 2021

33

Faisnéis  
agus Rianú 
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469 353 469

Iarrataí ar Dheimhnithe Breithe a Scaoileadh 
Le linn 2021, fuair an tÚdarás 134 iarratas ó uchtaithe ag 
lorg a dteastas breithe bunaidh. As an méid sin, cuireadh 
98 iarratas ar aghaidh chuig Tusla. Bhain an chuid eile le 
comhaid ghníomhaireachta arna gcoinneáil ag an ÚUÉ 
agus déanfar iad a phróiseáil go hinmheánach.  Tá na 
hiarratais go léir idir lámha anois nó tá siad curtha i gcrích. 
Ó thaobh teastas breithe a scaoileadh, faomhadh 22 ar an 
iomlán agus diúltaíodh 7 gcinn toisc nach raibh toiliú na 
máthar breithe ar fáil. As na 22 a scaoileadh, rinneadh 16 
de na hiarratais in 2021 agus rinneadh na 6 cinn eile roimh 
2021. As na 7 n-iarratas a diúltaíodh, fuarthas 3 cinn roimh 
2021.

An Clár Náisiúnta um Shainroghanna 
Teagmhála Uchtála (CNSTU)
Ó bunaíodh é in 2005, d’oibrigh agus choinnigh Údarás 
Uchtála na hÉireann an CNSTU. Oibríonn an clár ar bhonn 
deonach maidir le teagmháil chomhaontaithe a chumasú 
idir uchtaithe agus a ngaolta breithe. Ag deireadh 2021, 
bhí breis agus 14,340 cláraí ar an CNSTU le breis agus 
1,498 meaitseáil. I gcomhréir leis an aistriú Treochtaí 
comhfhreagras ar líne, ba ar an ríomhphost a cuireadh an 
chuid is mó de na hiarratais a fuarthas in 2021.  

In 2021, chláraigh 469 cláraithe nua leis an CNSTU, líon 
a léiríonn méadú suntasach i gcomparáid le líon iomlán 
na n-iarratas a fuarthas in 2020 (Féach Fíor 1). Is féidir 
an méadú seo a chur i leith fhoilsiú Thuarascáil na nÁras 
Máithreacha is Leanaí i mí Eanáir 2021, rud a chothaigh 
aird na meán agus, ar an gcaoi chéanna, a chothaigh 
spéis an phobail i gcoitinne. Sa chéad ráithe de 2020, 
fuarthas 92 iarratas agus sa tréimhse chéanna in 2021, 
fuarthas 303 iarratas, sin méadú 211 (229%). Is léiriú an 
treocht seo arís ar an mbealach a imríonn spéis an phobail 
tionchar ar an ualach oibre san Aonad Faisnéise agus 
Rianaithe. I bhfianaise dul chun cinn an Bhille bheartaithe 
um Fhaisnéis Bhreithe agus Rianú, atá os comhair na 
Dála faoi láthair, glactar leis go leanfaidh an treocht seo ar 
aghaidh ag dul i méid sna blianta atá romhainn. Is dóchúil 
go gcothóidh na hathruithe reachtaíochta beartaithe, go 
mór mór na hathruithe sin a bhaineann le huchtálacha 
stairiúil agus scaoileadh na ndoiciméad séalaithe a 
bhaineann leo, amhail teastais bhreithe bunaidh, spéis 
athnuaite an phobail i gcúrsaí uchtála, go speisialta ó 
dhaoine a dtéann an próiseas i bhfeidhm go díreach orthu.     
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Fíor 1 Líon na gcláraithe nua a chláraigh leis an CNSTU in 2005- 2020
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Tábla 1 Miondealú ar Iarratais CNSTU de réir bliana 2016-2021*

 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Uchtaithe 333 366 403 300 211 312

Athair Breithe 17 16 10 19 11 10

Máthair Bhreithe 60 69 66 54 50 53

Col Ceathrair 7 10 18 8 8 14

Seantuismitheoir/Garpháiste 4 3 3 6 5 14

Siblín 43 61 48 63 50 51

Uncail/Aintín/Neacht/Nia 6 17 13 19 16 12

Eile/Anaithnid N/A 2 N/A N/A 2 3

Iomlán 470 544 561 469 353 469

Ar an iomlán, faigheann an tÚdarás líon níos mó iarratas ó uchtaithe ná mar a fhaigheann sé ó ghaolta breithe agus léirítear 
an treocht sin arís sna hiomláin bhliantúla do 2021, nuair a chláraigh 312 (67%) uchtaí i gcomparáid le 157 (33%) gaol 
breithe (féach Tábla 2).

Tábla 2 Miondealú maidir le hUchtaithe/Gaolta*

 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Uchtaithe 71% 67% 72% 64% 60% 67%

Gaolta 29% 33% 28% 36% 40% 33%

Meaitseálacha CNSTU
Ó thaobh meaitseálacha a taifeadadh ar an CNSTU le linn 2021, sainaithníodh 124 meaitseáil ionchasacha idir cláraithe nua 
agus baill teaghlaigh a cláraíodh cheana. Arís, léiríonn na figiúirí seo méadú suntasach ar fhigiúirí 2020 (féach Fíor 2). Mar a 
luaitear thuas, féadfaidh go mbaineann an méadú seo le foilsiú Thuarascáil na nÁras Máithreacha is Leanaí.

Figiúr  2 Miondealú ar Mheaitseálacha CNSTU de réir bliana 2017-2020
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In 2021, bhain an chuid is mó de mheaitseálacha féideartha le siblíní a uchtáladh amach (48 in 2021). Léiríonn sé seo athrú 
beag ar fhigiúirí 2020, nuair a bhain an chuid is de mheaitseálacha le huchtaithe agus máthair bhreithe. Feicimid, áfach, go 
raibh an catagóir sin fós réasúnta ard in 2021 nuair a cláraíodh 30 meaitseáil idir uchtaithe agus máithreacha breithe. Arís, 
mar a tharla in 2020, baineann an tríú catagóir is airde le huchtaithe agus siblíní breithe (17 in 2021). Tá miondealú ar na 
figiúirí is déanaí ar fáil i dTábla 3.

Tábla 3 Meaitseálacha de réir Gaoil de réir bliana 2017-2021

2017 2018 2019 2020 2021

Máthair Bhreithe 46 38 32 26 30

Athair Breithe 5 1 6 7 10

Col Ceathrair 2 4 0 1 2

Col Ceathrair (uchtaithe) 0 3 1 0 0

Seantuismitheoir 1 2 4 0 0

Siblín 20 8 14 17 17

Siblín (uchtaithe) 37 40 49 18 48

Uncail, Aintín 10 7 9 6 15

Eile 0 2 0 2 2

Iomlán 121 105 115 77 124

An Bille um Fhaisnéis Bhreithe agus Rianú
Mar a luaitear thuas, tá an Bille um Fhaisnéis Bhreithe agus Rianú á phlé os comhair na Dála faoi láthair. Tá roinnt athruithe 
reachtaíochta sa Bhille a imreoidh tionchar díreach ar ról an Aonaid Faisnéise & Rianaithe, má ritear an dlí. I measc na 
n-athruithe seo tá scaoileadh uathoibríoch taifead uchtála, lena n-áirítear teastais bhreithe bunaidh, Clár um Rogha Teagmhála 
(CRT) nua a chruthú, agus an Clár Náisiúnta um Rogha Teagmhála Uchtála (CNRTU) a dhúnadh, agus faisnéis míochaine 
ábhartha a chomhroinnt. Leanann an tAonad um Fhaisnéis agus Rianú, i gcomhar le Foireann Ardbhainistíochta an Údaráis, 
de theagmháil a dhéanamh lena chontrapháirteanna sa Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach d’fhonn ullmhúcháin 
a dhéanamh le haghaidh na n-athruithe beartaithe.     
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Uchtáil  
Idir Tíortha
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Dearbhuithe Incháilitheachta agus Oiriúnachta
Dheonaigh an tÚdarás 41 Dearbhú Incháilitheachta agus 
Oiriúnachta in 2021 d’iarratasóirí atá ag iarraidh uchtáil 
thar lear agus leathnaigh sé 20 Dearbhú atá ann faoi 1 
bhliain.

Clár Uchtálacha Idir tíortha
Rinneadh 136 iontráil san iomlán sa Chlár um Uchtálacha 
Idir Tíortha i leith gach rannóg ábhartha den Acht Uchtála 
2010. Díobh seo, bhain 16 iontráil le huchtálacha go 
hÉirinn a rinneadh faoi théarmaí agus choinníollacha 
Choinbhinsiún na Háige 1993.

Meaitseáil Leanaí
Oibríonn oibrithe sóisialta leis an bhfoireann riaracháin 
agus le comhairleoir míochaine, chun comhairle a thabhairt 
maidir le riachtanais leanaí a mheaitseáil le cumas 
tuismitheoirí uchtála ionchasacha. In 2021, atreoraíodh 
15 leanbh go hÉirinn ó thíortha eile. Déanann foireann 
ildisciplíneach an Údaráis athbhreithniú ar gach atreorú 
leanaí lena nglacadh, ar a bhfuil an Príomhoibrí Sóisialta, 
an Comhairleoir Leighis agus Bainisteoir an Aonaid Uchtála 
Idir tíortha.

Fadhbanna a bhaineann go sonrach le tíortha 
áirithe
An Bhulgáir: In 2021, níor deonaíodh aon Dearbhú 
Incháilitheachta agus Oiriúnachta do thuismitheoirí 
uchtála ionchasacha a bheartaíonn uchtáil a dhéanamh 
sa Bhulgáir; níor deonaíodh aon Chomhaontú maidir le 
Socrúchán (Airteagal 17 de Choinbhinsiún na Háige) 
agus ní dhearnadh aon iontráil i gClár na nUchtálacha Idir 
Tíortha.

An tSín: In 2021, níor deonaíodh aon Dearbhú 
Incháilitheachta agus Oiriúnachta ar bith do thuismitheoirí 
uchtála ionchasacha a bheartaíonn uchtáil a dhéanamh sa 
tSín; níor deonaíodh aon Chomhaontú maidir le Socrúchán 
(Airteagal 17 de Choinbhinsiún na Háige) agus rinneadh 
15 iontráil i gClár na nUchtálacha Idir Tíortha. 

Háítí: In 2021, deonaíodh 2 Dearbhú Incháilitheachta 
agus Oiriúnachta do thuismitheoirí uchtála ionchasacha 
a bheartaíonn uchtáil a dhéanamh i Háítí; deonaíodh 
1 Chomhaontú maidir le Socrúchán (Airteagal 17 de 
Choinbhinsiún na Háige) agus níor iontráladh Uchtáil ar 
bith a críochnaíodh i Háítí i gClár na nUchtálacha Idir 
tíortha. 

In 2021, leanadh ar aghaidh leis an gcorraíl shibhialta 
i Háítí. Leanann an ÚUÉ de mhonatóireacht ghéar a 
dhéanamh ar chúrsaí ann.

An India: In 2021, deonaíodh 1 Dearbhú Incháilitheachta 
agus Oiriúnachta do thuismitheoirí uchtála ionchasacha a 
bheartaíonn uchtáil a dhéanamh san India. Níor deonaíodh 
aon Chomhaontú maidir le Socrúchán (Airteagal 17 de 
Choinbhinsiún na Háige) agus ní dhearnadh aon iontráil i 
gClár na nUchtálacha Idir Tíortha maidir leis an India.

Na hOileáin Fhilipíneacha:  In 2021, deonaíodh 
1 Dearbhú Incháilitheachta agus Oiriúnachta do 
thuismitheoirí uchtála ionchasacha a bheartaíonn 
uchtáil a dhéanamh sna hOileáin Fhilipíneacha; níor 
deonaíodh aon Chomhaontuithe chun Áit (Airteagal 17 
de Choinbhinsiún na Háige). Ní dhearnadh aon iontráil i 
gClár na nUchtálacha Idir Tíortha maidir leis na hOileáin 
Fhilipíneacha.

An Pholainn: In 2021, níor deonaíodh aon Dearbhuithe 
Incháilitheachta agus Oiriúnachta do thuismitheoirí 
uchtála ionchasacha a bheartaíonn uchtáil a dhéanamh 
sa Pholainn; níor deonaíodh aon Chomhaontuithe chun 
Áit (Airteagal 17 de Choinbhinsiún na Háige) agus ní 
dhearnadh aon iontrálacha i gClár na nUchtálacha Idir 
Tíortha maidir leis an bPolainn. Is iondúil gur náisiúnaigh 
Pholannacha a chónaíonn in Éirinn a ghlacann le leanaí ón 
bPolainn. 

An Téalainn: In 2021, deonaíodh 9 nDearbhú 
Incháilitheachta agus Oiriúnachta do thuismitheoirí 
uchtála ionchasacha a bheartaíonn uchtáil sa Téalainn; 
Deonaíodh 2 gComhaontú maidir le hÁit (Airteagal 17 de 
Choinbhinsiún na Háige) agus rinneadh 2 iontráil i gClár na 
nUchtálacha Idir Tíortha. 

Stáit Aontaithe Mheiriceá: In 2021, deonaíodh 4 Dearbhú 
Incháilitheachta agus Oiriúnachta do thuismitheoirí uchtála 
ionchasacha a bheartaíonn uchtáil i SAM; deonaíodh 3 
Chomhaontú maidir le hÁit (Airteagal 17 de Choinbhinsiún 
na Háige) agus rinneadh 4 iontráil i gClár na nUchtálacha 
Idir Tíortha. 

Vítneam: In 2021, deonaíodh 23 Dearbhú Incháilitheachta 
agus Oiriúnachta do thuismitheoirí uchtála ionchasacha a 
bheartaíonn uchtáil i Vítneam; deonaíodh 9 gComhaontú 
maidir le hÁit (Airteagal 17 de Choinbhinsiún na Háige) 
agus rinneadh 8 n-iontráil i gClár na nUchtálacha Idir 
Tíortha. 

Clár d’Aitheantas Inscne ar Uchtálacha Idir 
Tíortha 
Féadfaidh daoine a bhfuil Deimhniú bailí Aitheantais Inscne 
acu arna n-eisiúint ag an Roinn Cosanta Sóisialta (RCS) 
agus a bhfuil a uchtáil cláraithe i gClár na nUchtálacha 
Eachtracha (CUE) nó i gClár na nUchtálacha Idir Tíortha 
(CUIT) iarratas a dhéanamh chuig an Údarás ar iontráil sa 
Chlár um Aithint Inscne ar Uchtálacha Idir Tíortha.

Ba chóir iarratas a dhéanamh i scríbhinn chuig an Údarás 
agus ba chóir na nithe seo a leanas a chur leis:

 • An chóip bhunaidh den Deimhniú Aitheantais Inscne 
arna eisiúint ag an RCS;

 • Cóip den litir fhógra ón RCS a ghabhann leis an 
Deimhniú Aitheantais Inscne;

 • Cóip den iontráil sa RFA nó sa RICA (má tá sé ar fáil).

Ní dhearnadh iontráil ar bith sa Chlár in 2021.
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Soláthar foirne
I R4 2021, reáchtáladh feachtas earcaíochta chun ról an 
Phríomhoibrí Sóisialta in Údarás Uchtála na hÉireann a 
líonadh. I R4, reáchtáladh dhá chomórtas earcaíochta eile 
chun Ardchleachtóirí Oibre Sóisialta agus Oibrithe Sóisialta 
atá Cáilithe go Gairmiúil a cheapadh. Faoi R4 2021, is é 
seo a leanas an fhoireann oibre sóisialta: 

 • 1 Phríomhoibrí Sóisialta 

 • 5 Ardchleachtóir Oibre Sóisialta

 • 1 Oibrí Sóisialta Cáilithe go Gairmiúil

Tá gach ball den fhoireann Oibre Sóisialta cláraithe iad 
féin le CORU - an Chomhairle um Ghairmithe Sláinte agus 
Cúraim Shóisialaigh.

Forbhreathnú ar Ról Oibre Sóisialta
Rialaíonn Údarás Uchtála na hÉireann gach seirbhís 
uchtála.  Mar chuid den rialachán sin, déanann an 
fhoireann oibre sóisialta athbhreithniú agus monatóireacht 
ar chleachtas oibre sóisialta ag gach céim den phróiseas 
uchtála ar feadh an tsaoil, lena n-áirítear

 • Idirghabháil agus tacaíochtaí a sholáthar i gcás 
cuardaigh agus teacht le chéile;

 • Athbhreithniú ar mheasúnú tuismitheoirí uchtála 
ionchasacha;

 • Déileáil le hiarrataí ar bhunteastas breithe a scaoileadh;

 • Déileáil le hiarrataí ar fhaisnéis neamhaitheantais a 
scaoileadh.

 • Athbhreithniú ar leanaí a mheaitseáil le tuismitheoirí 
uchtála ionchasacha oiriúnacha;

 • Tacaíocht iar-uchtála a sholáthar;

 • Fóraim a eagrú d’oibrithe sóisialta uchtála agus do 
ghairmithe eile; 

 • Comhoibriú ar an bhfochoiste taighde; 

 • Creidiúnú agus iniúchadh ar sheirbhísí uchtála; agus

 • Feidhmiú mar Oifigeach Cosanta Leanaí um Thús Áite 
do Leanaí.

Seirbhís Fón Oibre Sóisialta 
Déanann an fhoireann oibre sóisialta bainistíocht ar 
róta don líne theileafóin oibre sóisialta agus seoladh 
ríomhphoist. 

Go príomha, bhí faisnéis á lorg ar ghlaoiteoirí agus ag 
daoine a sheol ríomhphoist maidir lena stair uchtála agus / 
nó ag cuardach a gcuid gaolta. 

In 2021, dhéileáil an tOibrí Sóisialta ar diúité thart ar 387 
glaoch teileafóin agus ríomhphost. 

Foireann Ildisciplíneach (FI)
Oibríonn oibrithe sóisialta an Údaráis Uchtála, foireann 
riaracháin agus Comhairleoir Leighis an Údaráis Uchtála le 
chéile chun gach iarratas ar uchtáil a athbhreithniú agus 
monatóireacht a dhéanamh air. 

Clúdaíonn athbhreithnithe gach gné den chleachtas 
uchtála, lena n-áirítear:

 • Comhairliúchán le tuismitheoirí breithe;

 • Toiliú le huchtáil;

 • Measúnú chun Dearbhú Incháilitheachta agus 
Oiriúnachta a ghlacadh;

 • Próiseas roghnúcháin agus meaitseála as a dtiocfaidh 
leanbh le teaghlach ar leith lena uchtáil;

 • Tuarascálacha iarsocrúcháin;

 • Iarratais ar orduithe uchtála;

 • Iarrataí ar theastas breithe bunaidh a scaoileadh;

 • Iarrataí ar fhaisnéis aitheantais a scaoileadh.

Obair Shóisialta agus Uchtáil Intíre 
Tagraíonn uchtáil intíre don chás ina nglacann lánúin atá 
ina gcónaí in Éirinn leanbh atá ina chónaí in Éirinn. Tá 
ceithre chineál éagsúla uchtála intíre ann - teaghlach céim, 
uchtáil teaghlaigh / gaol coibhneasta, uchtáil naíonán baile, 
cúram altrama fadtéarmach go huchtáil.

Déanann oibrithe sóisialta athbhreithniú ar gach comhad 
uchtála baile maidir le hincháilitheacht agus oiriúnacht 
faoin Acht Uchtála 2010 agus faoin Acht um Leasú Uchtála 
2017.

Is cuid dhílis den Fhoireann Ildisciplíneach iad oibrithe 
sóisialta ó thaobh naíonán baile a mheaitseáil tríd an 
bpainéal meaitseála náisiúnta in Éirinn.

Déanann oibrithe sóisialta athbhreithniú ar gach socrúchán 
baile do leanaí in Éirinn go dtí go mbeidh an t-ordú uchtála 
críochnaithe.

Bíonn oibrithe sóisialta i dteagmháil le Tusla agus le 
hoibrithe sóisialta gníomhaireachta príobháideacha maidir 
le gach saincheist uchtála baile.

In 2021 rinne an Fhoireann athbhreithniú ar 121 comhad 
uchtála baile le haghaidh Dearbhaithe. 
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Obair Shóisialta agus Uchtáil Idir tíortha
Tagraíonn uchtáil idir tíortha don chás ina gcinneann duine 
a bhfuil cónaí air in Éirinn leanbh a bhfuil cónaí air i dtír 
seachas Éire a uchtú. 

Tugadh bunús reachtúil do ghlacadh idir tíortha i 1991 
nuair a ritheadh an tAcht Uchtála an bhliain sin agus an 
phríomhreachtaíocht is déanaí sa réimse seo arb é an tAcht 
Uchtála 2010 é.

Déanann oibrithe sóisialta athbhreithniú ar gach comhad 
uchtála idir tíortha maidir le hincháilitheacht agus 
oiriúnacht faoin Acht Uchtála 2010.

Is cuid dhílis iad oibrithe sóisialta chun meaitseáil leanaí a 
cheadú le linn chéim an Togra i bPrionsabal chomh maith 
le céim Airteagal 17.

Déanann oibrithe sóisialta idirchaidreamh leis an 
ngníomhaireacht idirghabhála in Éirinn lena chinntiú go 
bhfuil an cleachtas is fearr á chur i gcrích.

In 2021 rinne , an Fhoireann athbhreithniú ar 41 comhad 
uchtála idir tíortha le haghaidh Dearbhaithe.. 

Obair Shóisialta agus Faisnéis/Cuardach agus 
Teacht le chéile 
In 2021, bhí 270 atreorú nua ag an bhFoireann a bhain le 
faisnéis/cuardach agus teacht le chéile. 

Seo a leanas atreoruithe sa réimse seo:  

 • Daoine fásta uchtaithe nó gaolta breithe ag lorg 
faisnéise;

 • Iarratais ar theastas breithe;

 • Daoine fásta uchtaithe nó gaolta breithe atá ag lorg 
seirbhíse cuardaigh agus athaontaithe agus

 • Naisc a dhéantar idir gaolta ar an gClár Náisiúnta um 
Rogha Teagmhála Uchtála

Soláthraíonn Foireann Oibre Sóisialta an Údaráis Uchtála 
idirghabháil agus comhairleoireacht do dhaoine Seirbhísí 
Tacaíochta baint acu le roinnt uchtálacha tríú páirtí agus 
teaghlaigh. Cuireann an fhoireann faisnéis, comhairle agus 
tacaíocht ar fáil freisin faoi shaincheisteanna a bhaineann 
le huchtáil. Fáiltítear roimh cheisteanna ón bpobal, chomh 
maith le daoine gairmiúla.

Fóraim Oibre Sóisialta
Eagraíonn an fhoireann oibre sóisialta fóraim um fhorbairt 
ghairmiúil gach bliain. Is é cuspóir fóraim OS ná

 • Faisnéis reatha a sholáthar ar shaincheisteanna in obair 
Faisnéise agus Rianaithe, agus ar shaincheisteanna 
míochaine a bhaineann le daoine fásta agus leanaí atá á 
nglacadh;

 • Comhdhearcadh gairmiúil agus dea-chleachtais a bhaint 
amach ó phlé domhain ar aincheisteanna eiticiúla i 
seirbhísí measúnaithe agus tacaíochta;

 • Taithí cleachtais ghairmiúil a roinnt agus naisc a 
fhoirmiú le hoibrithe sóisialta agus le gairmithe eile i 
réimse na hoibre uchtála; agus deiseanna forbartha 
gairmiúla leanúnacha a thairiscint do chleachtóirí 
uchtála.

Chuaigh COVID-19 i bhfeidhm go mór ar chumas an 
Údaráis fóraim oibre sóisialta a eagrú agus a reáchtáil. 
Ullmhófar pleananna le linn 2022 chun imeachtaí mar seo 
a reáchtáil go cianda. 

Obair Shóisialta agus Creidiúnú agus Cigireacht
Seachadtar an chuid is mó de na seirbhísí uchtála 
náisiúnta trí oifigí agus comhlachtaí áitiúla Tusla - 
Gníomhaireachta Leanaí agus Teaghlaigh atá creidiúnaithe 
ag an Údarás Uchtála.  Tá baint ag an bhfoireann Oibre 
Sóisialta le hathbhreithniú a dhéanamh ar iarratais ar 
chreidiúnú gníomhaireachtaí uchtála.

Déanann an fhoireann ildisciplíneach athbhreithniú agus 
monatóireacht ar sheirbhísí Tusla ar bhonn leanúnach 
trí athbhreithnithe barr deisce ar gach doiciméad a 
dteastaíonn údarú ón Údarás Uchtála ina leith.

Déantar seirbhísí a sholáthraíonn comhlachtaí creidiúnaithe 
a athbhreithniú ag eatraimh 6 mhí trí fhéintuairisciú.  
Déantar cigireachtaí ar an láthair ar na comhlachtaí 
creidiúnaithe freisin i gcomhréir leis an Acht Uchtála 2010 
agus leis na Rialacháin.

Athbhreithniú Seachtrach ar Obair Shóisialta
I R4 2021, cuireadh tús le hathbhreithniú seachtrach 
iomlán ar sheirbhísí oibre sóisialta Údarás Uchtála na 
hÉireann agus meastar go gcuirfear i gcrích é faoi R2 
2022.  Is é aidhm an athbhreithnithe seo ná:

1.  scrúdú a dhéanamh ar sholáthar reatha na seirbhíse 
oibre sóisialta chun tuiscint níos fearr a fháil ar réimsí 
atá ag feidhmiú go maith agus réimsí is gá a fheabhsú

2.  measúnú a dhéanamh ar acmhainn na foirne oibre 
sóisialta chun tabhairt faoi fhreagrachtaí reachtúla nua 
faoin mBille um Fhaisnéis agus Rianú agus bealaí a 
shainaithint chun é sin a dhéanamh

3.  creat seirbhíse oibre sóisialta a leagan amach a 
dhéanfar foráil maidir le hobair shóisialta den scoth a 
bheith fianaisebhunaithe, lena n-áirítear riachtanais 
oiliúna agus forbartha.
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An tAcht um Thús Áite do Leanaí 2015 agus ról 
an Údaráis mar Eagraíocht Ábhartha 
Achtaíodh an tAcht um Thús Áite do Leanaí 2015 go 
hiomlán i mí na Nollag 2017.  Is iad na treoirlínte a 
ghabhann leis an Acht an Treoir Náisiúnta Leanaí um 
Chosaint agus Leas Leanaí, 2017. 

Is Eagraíocht Ábhartha é an tÚdarás faoin Acht.

Éilíonn an tAcht um Thús Áite do Leanaí, mar aon leis 
na Treoirlínte go gcinntíonn gach Eagraíocht Ábhartha 
go bhfuil leanaí sábháilte ó dhochar agus iad ag úsáid 
a gcuid seirbhísí. Déanann gach eagraíocht ábhartha 
Measúnú Riosca chun a fháil amach an bhféadfaí 
dochar a dhéanamh do leanbh nó do dhuine óg agus na 
seirbhísí á n-úsáid; agus tá Ráiteas um Chosaint Leanaí 
aige a thugann breac-chuntas ar na beartais agus na 
nósanna imeachta atá i bhfeidhm chun rioscaí aitheanta a 
bhainistiú.

Is é Duine Ábhartha tarmligthe nó duine idirchaidrimh 
ainmnithe a bheidh mar an gcéad phointe teagmhála 
maidir leis an Ráiteas um Chosaint Leanaí agus gach 
ábhar a bhaineann le cosaint leanaí. Sonraíonn an tAcht 
agus na Treoirlínte freisin do Dhaoine Sainordaithe imní 
maidir le leas leanaí nó cosaint leanaí a thuairisciú go 
foirmiúil do Tusla− an Ghníomhaireacht Leanaí agus 
Teaghlaigh.  Tá tairseach ar líne ag Tusla do thuairisceoirí 
Sainordaithe:https://www.tusla.ie/children-first/mandated-
persons/

Is í Katie Harrigan, Ardchleachtóir Oibre Sóisialta  
(teileafón 01 2309 318) an Duine Ábhartha ainmnithe  
nó an tOifigeach Cosanta Leanaí um Thús Áite do  
Leanaí, teileafón 01 2309 318 nó ríomhphost chuig  
katie.harrigan@aai.gov.ie.  Is í Katie an chéad phointe 
teagmhála maidir leis an Ráiteas um Chosaint Leanaí agus 
gach ábhar a bhaineann le cosaint leanaí.

https://www.tusla.ie/children-first/mandated-persons/
https://www.tusla.ie/children-first/mandated-persons/
mailto:katie.harrigan%40aai.gov.ie?subject=
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Taighde
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Bhí bliain an-ghnóthach ar fad ag an Aonad Taighde in 
2021, ag obair trí bhliain 2 den straitéis 3 bliana, Straitéis 
Taighde 2020-2022. Chomh maith leis an Oifigeach 
Taighde, earcaíodh agus fostaíodh cúntóir taighde chuig 
an Aonad Taighde i mí Mheán Fómhair 2021 ar bhonn 
conradh 12 mhí. Soláthróidh an cúntóir taighde tacaíocht 
um thaighde ginearálta maidir le staidéir uile, agus cuirfear 
béim ar leith ar Chéim 3 den staidéar ICA: Experiences, 
Supports, Challenges, ina mbeidh grúpaí fócais de 
dhéagóirí agus aosaigh óga a uchtáladh go hidirnáisiúnta 
páirteach.  

Staidéir Thaighde 
Tar éis faomhadh eiticiúil a fháil ó Choiste Taighde 
Eiticiúil an Údaráis go déanach in 2020, cuireadh tús le 
hearcaíocht agus bailiú sonraí le haghaidh “Reflections on 
Domestic Adoption Study 1952 – 2021” i mí Feabhra 2021 
agus leanadh ar aghaidh leis le linn na bliana. Cuireadh an 
dearadh agus torthaí eatramhacha an staidéir “Reflections 
on Domestic Adoption 1952-2021” i láthair do lucht 
féachana idirnáisiúnta ag an gComhdháil Idirnáisiúnta um 
Thaighde maidir le hUchtáil (ICAR-7), arna reáchtáil i mí 
Iúil 2021.    

Lean an staidéar “Intercountry Adoption in Ireland: 
Experiences, Supports, Challenges” ar aghaidh in 2021 
agus rinneadh an taighde agus an scríbhneoireacht le 
haghaidh tuarascála maidir le cúlra na hUchtála idir Tíortha 
ó Vítneam, doiciméad a foilsíodh in 2021. Reáchtáladh 
preaseisiúint as a d’eascair clúdach cuimsitheach meán go 
náisiúnta agus go háitiúil. 

I mí Lúnasa 2021, cuireadh tús leis an obair ar staidéar 
nua “International Practice in the Provision of Intercountry 
Adoption Information and Tracing Services”. Is é is aidhm 
leis an staidéar seo ná plé a dhéanamh maidir leis na 
bealaí a chuireann tíortha eile acmhainní ar fáil le haghaidh 
Faisnéis agus Rianú i gcás Uchtáil Idir Tíortha, agus mar 
a dhéanann siad é a bhainistiú. Cuireadh suirbhéanna 
le chéile agus cuireadh ar aghaidh iad chuig 14 thír. 
Rinneadh na torthaí a thiomsú, a anailísiú agus a scríobh 
suas chun dréacht-tuarascáil mhionsonraithe a chur le 
chéile. Cuireadh an dréacht-tuarascáil faoi bhráid an POF 
i mí na Nollag 2021, mar aon le heolas chun dáta maidir 
le próifíl aoise daoine a uchtaíodh trí chlár Uchtála Idir 
Tíortha an ÚUÉ. Seoladh an dréacht-tuarascáil chuig na 
rannpháirtithe ar fad chun aiseolas a fháil uathu. Meastar 
go gcuirfidh an tuarascáil dheireanach bonn eolais faoi 
fhorbairt sheirbhísí Faisnéise agus Rianaithe an ÚUÉ maidir 
le hUchtáil Idir Tíortha.

I mí na Samhna 2021, d’fhorbair an t-aonad taighde 
grafaic eolais a scaoileadh ar Lá Domhanda na hUchtála. 
Bhí eolas achomair agus staitisticí suas chun dáta ann 
maidir le huchtáil intíre agus uchtáil idir tíortha. Ba é an 
aidhm a bhí leis ná buneolas a thabhairt do lucht féachana 
leathan de pháirtithe leasmhara maidir le stádas reatha na 
huchtála in Éirinn. 

Líonra Thaighdeoirí Uchtála na hÉireann
I ndiaidh na Comhdhála Idirnáisiúnta um Thaighde maidir 
le hUchtáil a reáchtáladh i mí Iúil, rinne an tOifigeach 
Taighde teagmháil le roinnt toscairí de chuid na hÉireann 
a bhí i láthair nó a chuir staidéar i láthair ag ICAR-7; 
tionóladh cruinniú le haghaidh taighdeoirí maidir le huchtáil 
in Éirinn  2021 agus reáchtáladh an cruinniú sin i mí 
Mheán Fómhair 2021. An aidhm a bhí leis an gcruinniú 
seo ná plé a dhéanamh ar stádas reatha an taighde maidir 
le huchtáil in Éirinn, agus grúpa a bhunú chun an réimse 
sin a neartú amach anseo. Bunaíodh Líonra Thaighdeoirí 
Uchtála na hÉireann (ARNI) agus toghadh an tOifigeach 
Taighde ina Cathaoirleach ar ARNI ag an gcruinniú sin, ról 
a bheidh aici le haghaidh 12 mhí. I mí na Samhna 2021, 
thionóil an tOifigeach Taighde seimineár gréasáin do Bhord 
agus Feidhmeannas ÚUÉ maidir le Taighde reatha maidir 
le hUchtáil in Éirinn. Bhí an tOifigeach Taighde féin ina 
Chathaoirleach ar an seimineár gréasáin agus chuir baill 
an líonra a dtorthaí i láthair lena linn.  Tá imeacht leath lae 
pleanáilte do R4 2022.     

Straitéis
Thug an tOifigeach Taighde eolas chun dáta maidir leis an 
straitéis ag cruinniú mí Mheán Fómhair agus ag cruinniú 
mhí na Nollag den Fhochoiste Taighde.   Tá dul chun cinn 
maith á dhéanamh ar an straitéis ar an iomlán. Ní féidir 
tabhairt faoi roinnt anailísithe staitistiúla, arna n-iarraidh ag 
an mBord, go dtí go gcuirfear Digitiú na gcomhad ábhartha 
i gcrích. Táthar ag súil go dtarlóidh sé sin in 2022. 

Fochoiste Taighde
Feidhmíonn an tOifigeach Taighde mar Rúnaí don 
Fhochoiste Taighde. Tháinig an Fochoiste le chéile ceithre 
huaire le linn 2021. Chuir baill éagsúla den fhochoiste 
comhairle ar an Aonad Taighde de réir mar ba ghá taobh 
amuigh de na cruinnithe sin in 2021. 

Rochtain ar an Leabharlann agus ar Irisí
Cuireadh roinnt teideal nua leis an leabharlann in 2021 
agus thug an t-aonad taighde sonraí logála isteach agus 
oiliúint do bhaill foirne nua uile maidir le conas rochtain 
a fháil ar, agus leas a bhaint as, an leabharlann agus 
bunachar irisí ÚUÉ. Cé go raibh an leabharlann féin dúnta 
don fhoireann le linn shrianta COVID-19, níor cuireadh 
isteach ar leabhair etc. a fháil ar iasacht trí iarratas díreach 
a dhéanamh tríd an Aonad Taighde. Tá rochtain ar líne 
ag baill foirne uile agus ag baill an Bhoird ar chatalóg na 
leabharlainne agus ar an mbunachar irisí am ar bith.

Cumarsáid sheachtrach
I rith 2021, fuair an t-aonad taighde iarratais anois is arís ó 
pháirtithe seachtracha ag lorg staitisticí nó faisnéise eile a 
bhaineann le taighde ar uchtáil. I gcás inarbh fhéidir agus 
nuair a bhí sé praiticiúil, d’fhéach an t-aonad chun cúnamh 
agus tacaíocht a chur ar fáil do na páirtithe seo. 
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Seirbhísí 
Corparáideacha 
agus Creidiúnú
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Suíomh Gréasáin agus Teicneolaíocht Faisnéise
In 2021, lean an suíomh gréasáin de bheith ina fhoinse 
thábhachtach d’fhaisnéis agus nuacht ó Údarás Uchtála na 
hÉireann. Postáladh nuashonrúcháin seirbhíse i bhfianaise 
shocrúcháin COVID-19 ar an suíomh gréasáin go freagrúil 
i rith na bliana, rud a chinntigh go raibh custaiméirí agus 
páirtithe leasmhara eile ag fáil faisnéise cruinne agus 
tráthúla maidir le gníomhaíochtaí agus seirbhísí an Údaráis. 

Leanadh ar aghaidh de Google Analytics a úsáid chun 
tuarascálacha míosúla a chur ar fáil maidir le trácht 
gréasáin, agus tá forléargas ar fáil maidir le húsáid an 
tsuímh gréasáin don bhliain ar fad. Chabhraigh an 
fhaisnéis sin chun príomhthreochtaí agus na codanna den 
suíomh gréasáin ar ar tugadh an méid is mó cuairteanna 
a shainaithint, agus tabharfaidh sí treoir maidir leis na 
feabhsúcháin is féidir a dhéanamh don bhliain seo 
chugainn ó thaobh seirbhíse do chustaiméirí a sholáthar. 

Ceisteanna Parlaiminte (CP)
San iomlán, fuarthas agus freagraíodh 34 Ceist 
Pharlaiminte in 2021.

Iarrataí um Shaoráil Faisnéise (ISF)
Foilsíonn an ÚUÉ sonraí faoi iarratais um Shaoráil Faisnéise 
a fuarthas, de réir cheanglais Chód Cleachtais na Roinne 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe um Shaoráil Faisnéise 
do Chomhlachtaí Poiblí. 

In 2021 fuair an tÚdarás Uchtála 34 iarratas faoi na 
hAchtanna um Shaoráil Faisnéise.

 • Diúltaíodh 28 gcinn.

 • deonaíodh / páirtdeonaíodh 6 chuid;

Is é an chúis atá leis an ráta ard iarratas laghdaithe ná go 
n-ainmníonn Acht 2014 Údarás Uchtála na hÉireann mar 
‘Ghníomhaireacht atá Cuimsithe go Páirteach’. Ciallaíonn sé 
sin nach mbaineann na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise 
“le taifid a bhaineann le, nó a eascraíonn as, ordú uchtála 
a dhéanamh nó mar aitheantas ar uchtáil idir tíortha a 
rinne lasmuigh den Stát, laistigh de bhrí an Achta Uchtála 
2010”.

Preas/Meáin
Déileálann an POF agus an Cathaoirleach le gach 
fiosrúchán preasa agus iarratais ar agallaimh.

Lean an ÚUÉ ag déanamh monatóireachta ar thuairiscí 
nuachta a bhaineann le huchtáil sna meáin áitiúla, 
náisiúnta agus idirnáisiúnta chun nuashonrú a dhéanamh 
ar fhorbairtí ar ábhair a bhaineann le huchtáil in 2021.

Bainistíocht Fuinnimh
D’athdhearbhaigh tríú Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um 
Éifeachtúlacht Fuinnimh (PGNÉF 3), a foilsíodh in 2014, 
tiomantas na hÉireann chun laghdú 20% a sholáthar 
ar éileamh fuinnimh ar fud an gheilleagair ina iomláine 
faoi 2021, mar aon le laghdú 33% ar úsáid fuinnimh na 
hearnála poiblí.

Cuireadh bonn breise le luach rannchuidiú éifeachtúlacht 
fuinnimh fheabhsaithe na hearnála poiblí agus a thábhacht 
ríthábhachtach i Meitheamh 2019 nuair a foilsíodh an 
chéad Phlean Gníomhaíochta Aeráide. Socraíonn an 
plean straitéiseach rialtais seo sprioc níos uaillmhianaí 
d’éifeachtúlacht fuinnimh fheabhsaithe 50% atá le baint 
amach ag comhlachtaí na hearnála poiblí faoi dheireadh 
2030.

In 2021, thuairiscigh Údarás Uchtála na hÉireann ar 
a úsáid fuinnimh in 2020 agus bhí feabhas tagtha ar 
fheidhmíocht na mblianta roimhe sin le sábháil fuinnimh 
de 40% ó leibhéal bunlíne in 2009. Ag an leibhéal coigiltis 
seo, táimid ar an mbealach chun freastal ar ár Sprioc 2030 
de choigilteas 50.3%.

Creidiúnú 
Clár de Chomhlachtaí Creidiúnaithe
Déantar foráil maidir le cothabháil ‘Clár na gComhlachtaí 
Creidiúnaithe’ ag an Údarás faoi Alt 126-135 den Acht 
Uchtála 2010 agus IR Uimh. 524 de 2010, Rialacháin an 
Achta Uchtála 2010 (Comhlachtaí Creidiúnaithe) 2010. 
Faoi dheireadh 2021, bhí 6 chomhlacht creidiúnaithe 
cláraithe (gan athrú ó 2020). Trí ghníomhaireacht: 
Cúnamh, Arabella t/a Here2Help agus Gníomhaireacht 
Faisnéise agus Rianaithe Naomh Bríd atá dúnta agus 
a dhíchláreofar go foirmiúil ó chlár na comhlachtaí 
creidiúnaithe in am agus i dtráth.
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Tábla 4 Clár na gComhlachtaí Creidiúnaithe

Comhlacht Creidiúnaithe Dáta an 
chreidiúnaithe 

PACT
18D Páirc Oifigí an Gharráin Chnó 
Ráth Fearnáin
Ráth Fearnáin
Baile Átha Cliath 14

Athchreidiúnaithe 
22 Feabhra 2019

Cúnamh  
Teach CPRSI
30 Sráid San Anna Theas
Baile Átha Cliath 2 

Athchreidiúnaithe 
08 Márta 2019

Dúnta in 2019 - le 
baint den Chlár - ar 
siúl.

Seirbhís Iar-Uchtála Barnardos
23/24 Sráid Buckingham
Baile Átha Cliath 1

Athchreidiúnaithe 
01 Meitheamh 
2019

Comhairleoireacht Arabella, t/a 
Here2Help
18D Páirc Oifigí an Gharráin Chnó 
Ráth Fearnáin
Ráth Fearnáin 
Baile Átha Cliath 14 

Athchreidiúnaithe 
18 Deireadh 
Fómhair 2019

Dúnta in 2020 - le 
baint den Chlár - 
idir lámha.

An Ghníomhaireacht um Éascú 
Uchtála Helping Hands t/a an 
Ghníomhaireacht Idirghabhála 
Uchtála Helping Hands
An Lochta, Ionad Bessboro
Bóthar na Dúcharraige
Corcaigh 

Athchreidiúnaithe 
12 Meitheamh 
2020

Gníomhaireacht Faisnéise agus 
Rianaithe Naomh Bríd
Siúracha an Chreidimh Naofa
Teach Aylward
Glas Naíon
Baile Átha Cliath 11

Creidiúnaithe 1ú 
Nollaig 2016

Dúnta in 2021 - le 
baint den Chlár - ar 
siúl.

Nósanna Imeachta Creidiúnaithe
De réir na riachtanas reachtúil, bíonn Údarás Uchtála na 
hÉireann i dteagmháil go gníomhach le gach comhlacht 
creidiúnaithe i rith na bliana. 

Ceanglaíonn gach comhlacht creidiúnaithe dhá thuarascáil 
gníomhaíochta 6 mhí ar gach bliain féilire. Déanann an 
Feidhmeannas achoimre ar na tuarascálacha seo agus 
cuirtear faoi bhráid Bhord an Údaráis iad. In 2021, chuir 
gach comhlacht ábhartha dhá thuarascáil leathbhliantúla 
isteach. Cuireann an Fheidhmeannacht tuarascáil 
mhíosúil faoi bhráid Bhord an Údaráis ina sonraítear gach 
gníomhaíocht chomhlachta creidiúnaithe. 

De réir na reachtaíochta chuir na comhlachtaí creidiúnaithe 
ábhartha cuntais iniúchta ar fáil don bhliain dar chríoch 31 
Nollaig 2021 freisin. 

De réir Alt 128 den Acht, is é cúig bliana an tréimhse 
chláraithe tosaigh agus ní rachaidh athnuachan thar trí 
bliana. Ní dhearnadh aon iarratas nua in 2020.

Scor de Chomhlachtaí Creidiúnaithe in 2021
Dúnadh Gníomhaireacht Faisnéise agus Rianaithe 
Naomh Bríd ar an 30 Samhain 2021 agus tá taifid na 
gníomhaireachta á n-aistriú chuig Údarás Uchtála na 
hÉireann faoi láthair agus díchlárófar go foirmiúil í ó chlár 
na gcomhlachtaí creidiúnaithe in am trátha.  
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Digitiú 
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Acmhainní méadaithe
In 2021, thug ardbhainistíocht ÚUÉ gealltanas ríomhchóras 
reatha um bainistíocht doiciméad (eDMS) a leathnú agus 
a fheabhsú. Rinneadh é sin trí dhaoine a earcú chun 
na foirne digitaithe agus pleanáil a dhéanamh maidir le 
Stiúrthóir Faisnéise agus Rianú a earcú. 

eDMS agus tionscadail ailínithe sonraí
Lig na hathruithe seo do líon na foirne cur chun cinn a 
dhéanamh agus treoir a fháil maidir le roinnt tionscadal 
a bhaineann eDMS. Bhíothas den tuairim gur rud 
ríthábhachtach é eolas na foirne ar an eDMS a chothú 
agus a spreagadh.  Ba rud fíorthábhachtach é bealaí ní 
b’fhorásacha a aimsiú chun oibriú le hábhar digitithe, 
tuairimí úsáideoirí a spreagadh agus  seirbhís ní b’fhearr 
agus ní b’iomláine a sholáthar dár gcliaint agus páirtithe 
leasmhara. Tionscnamh amháin a tugadh isteach ná fóram 
plé oibre faoin meirge ‘eDMS Champions’. Tagann an fóram 
le chéile ar bhonn míosúil agus soláthraíonn sé ionadaíocht 
tras-foirne nuair atá smaointe nua agus bealaí níos cliste 
chun oibriú leis an eDMS agus uirlisí digiteacha eile á bplé. 

D’eascair tionscadal ailínithe sonraí as na pléití seo. Tógadh 
an chéad sciar de na sonraí eDMS ó réimse leathan córas 
leagáide, rud a chiallaíonn gur tugadh isteach faisnéis i 
bhformáid éagsúla agus, mar sin, bhí aisghabháil sonraí 
agus íomhánna deacair agus ciotach.  Bhí sé thar a 
bheith tábhachtach don Údarás ár sonraí a ailíniú agus 
a ghlanadh ionas gur féidir le bonn úsáideoirí na foirne 
ar fud na rannóg ar fad an mhodheolaíocht chéanna a 
chur i bhfeidhm chun comhsheasmhacht, stóinseacht 
agus torthaí ardchaighdeáin a sholáthar dár gcliant agus 
páirtithe leasmhara. Cé go bhfuil an tionscadal seo fós 
ar siúl, rinneadh an chuid dul chun cinn in 2021. Tá 
pleananna i bhfeidhm chun líon níos mó foirne ginearálta 
agus speisialaithe a chur ar fáil, chun cabhrú maidir leis 
an tionscadal seo agus go leor tionscadal eile a chur chun 
cinn.   

Scanachán fheabhsaithe
Lig forbairtí i dteicneolaíochtaí scanacháin don ÚUÉ 
tionscadal a thosú ina gcuirfí gnáthíomhánna 300DPI HD 
in áit íomhánna reatha eDMS.  Feabhsóidh sé sin amharc-
cháilíocht íomhánna lagaithe de dhoiciméid stairiúla agus 
laghdóidh siad an méid láimhseála fisiciúla a chaithfear a 
dhéanamh ar na nithe sobhriste seo. 

Teicneolaíochtaí Cianda
Lean pacáiste bogearraí ár gcruinnithe boird, Decision 
Time, de bheith ina uirlis úsáideach le linn phaindéim 
COVID-19. Ghlac baill an Bhoird an teicneolaíocht seo 
chucu féin agus, trí leas a bhaint as gléasanna soghluaiste, 
chuir siad feabhas ar a gcinnteoireacht agus rialachas.  
Laghdaíonn úsáid leanúnach Decision Time na costais 
riaracháin go mór agus ligeann sé d’am slánúcháin níos 
tapúla freisin. 

Tugadh isteach síniú digiteach le haghaidh ball foirne uile le 
linn phaindéim COVID-19. Bhí na sínithe seo an-úsáideach 
ar fad nuair a bhí gá le doiciméid dhigiteacha a shíniú agus 
a scaipeadh idir páirtithe éagsúla. Ba shuntasach an ghné 
den phacáiste a bhaineann le ham a shábháil, go speisialta 
agus samhail um oibriú san oifig/ón mbaile i bhfeidhm, 
nuair a ligeadh d’ainm a chur le cinntí, comhaontuithe 
agus conarthaí a shíniú agus críoch fhoirmiúil a chur leo. 
Tá an síniú digiteach comhtháite go hiomlán inár bpacáiste 
NitroPro PDF (Formáid Doiciméad Iniompartha).

Níor tháinig aon athrú ar ár soláthraithe tríú páirtí. 
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Cosaint 
Sonraí 
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Iarratais Daoine ar a Sonraí (IDSanna) 
In 2021, fuair an ÚUÉ líon níos mó Iarratas ar Rochtain 
ó Dhuine is Ábhar do Shonraí ná mar a fuarthas riamh 
roimhe sin.  Fuarthas 97 iarratas, méid a léiríonn méadú 
300% ar líon na bliana roimhe sin (32).

Baineann roinnt gnéithe éagsúla leis an méadú seo i líon 
na n-iarratas, e.g. 

 • foilsiú Thuarascáil Choimisiún Fiosrúcháin na nÁras 
Máithreacha is Leanaí i mí Eanáir;

 • clúdach na meán cumarsáide ar bhonn rialta ar chúrsaí 
a bhaineann le clárú mídhleathach breitheanna;

 • plé leanúnach sa réimse polaitiúil agus sna meáin 
maidir leis an dréacht-Bhille Uchtála (Faisnéis agus 
Rianú); 

gach ceann díobh a d’ardaigh próifíl phoiblí an uchtála 
agus cúrsaí a bhaineann le huchtáil. I gcásanna áirithe, 
spreagadh daoine a uchtaíodh, nó baill teaghlaigh daoine a 
uchtaíodh, breithniú a dhéanamh faisnéis fúthu féin nó faoi 
ghaol leo a lorg den chéad uair riamh. I gcásanna eile, lean 
an duine a uchtáladh suas ar fhiosrúcháin a bhí déanta 
acu cheana. 

Tháinig méadú ar líon na dtaifead arna gcoinneáil ag 
an Údarás nuair a fuair an ÚUÉ taifid Cúnamh agus na 
Gníomhaireachta Uchtála mar a bhí, agus anois treoraítear 
IDSanna chuig an Údarás, seachas chuig Cúnamh.  

Mar thoradh ar shrianta COVID-19 le linn 2021, bhí 
tréimhsí ama ann nuair nach raibh an fhoireann in 
ann oibriú ar an láthair agus, mar sin, ní raibh rochtain 
iomlán acu ar thaifid íogaire agus rúnda nuair a bhí siad 
as an oifig.  D’imir sé sin tionchar diúltach ar an luas a 
próiseáladh cuid de na IDSanna. 

Bhí cásanna ann nuair nárbh fhéidir freagra a thabhairt 
ar iarratais laistigh den chreatama reachtúil 30 lá, mar 
thoradh ar chúrsaí acmhainní nó de bharr chastacht na 
dtaifead a bhí le hathbhreithniú. Sna cásanna sin, cuireadh 
iarratasóirí ar an eolas faoi sin agus tugadh creat ama 
athbhreithnithe dóibh maidir le freagra iomlán a fháil. 

As na 97 iarratas, ní raibh ach 88 díobh bailí. Diúltaíodh 
4 cinn díobh toisc nár cuireadh isteach comhartha 
aitheantais cé gur lorgaíodh é. Cuireadh dhá iarratas 
isteach faoi dhó agus aistarraingíodh 3 cinn agus dhéileáil 
sásra ní b’oiriúnaí laistigh den Údarás leo. 

Cuireadh 5 achomharc faoi bhráid oifigeach Achomharc 
Cosanta Sonraí an ÚUÉ.  

Cuireadh gearán amháin faoi bhráid an Choimisiúin um 
Chosaint Sonraí ag deireadh 2021, agus ní raibh sé curtha i 
gcrích agus an tuarascáil seo á foilsiú.  Cuireadh tús leis an 
ngearán in 2019 agus bhí sé fós ar siúl ag deireadh 2021. 

Líon a Fuarthas Líon Diúltaithe      Achomhairc                    
Inmheánacha a 

fuarthas

Achomhairc chuig an 
gCoimisinéir Cosanta 

Sonraí

Cinneadh an 
Choimisinéara um 
Chosaint Sonraí

2013 10 0 0 0 n/bh

2014 7 0 0 0 n/bh

2015 8 2 0 0 n/bh

2016 8 2 0 0 n/bh

2017 6 0 0 0 n/bh

2018 3 1 0 0 n/bh

2018* 12 5 0 0 n/bh

2019 26 5 5 1 Ag feitheamh le 
cinneadh

2020 32 3 6 0 n/bh

2021 97 9 5 1 Ag feitheamh le 
cinneadh

* tar éis RGCS a thabhairt isteach 18 Bealtaine 2018
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Beartais agus Nósanna Imeachta 
Le linn 2021, lean Údarás Uchtála na hÉireann air ag 
forbairt agus ag athbhreithniú polasaithe.  Cuireadh 
doiciméid bheartais faoi bhráid an Bhoird lena bhfaomhadh 
ag amanna difriúla le linn na bliana. 

 • Polasaí Ginearálta um Chosaint Sonraí 

 • Gluais de Théarmaí um Chosaint Sonraí

 • Beartas Príobháideachais an tSuímh Gréasáin 

 • Beartas Coinneála Sonraí Pearsanta d’Fostaithe

 • Fógraí Príobháideachais d’Úsáideoirí Seirbhísí ÚUÉ  

 • Beartas Oibríochta maidir le hIarratais ar Rochtain ó 
Dhuine is Ábhar do Shonraí 

 • Foirm Iarratais le haghaidh Duine is Ábhar do Shonraí 

 • Beartas maidir leis an gCeart Scriosta  

 • Beartas um Choinneáil agus Diúscairt 

 • Beartas um Cheartú Sonraí  

 • Beartas um Shrian ar Phróiseáil  

 • Beartas um Iniomparthacht Sonraí 

Cuireadh an Tuarascáil Bhliantúil maidir le Cosaint Sonraí 
agus RGCS, 2020 i láthair i mí Bealtaine 2021.
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Daonna
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In 2021, tháinig méadú mór ar obair AD ar fud na réimsí 
ar fad.  Chuaigh an tAonad AD ó bhall foirne amháin ag 
leibhéal AP go beirt ag an leibhéal sin i mí Márta nuair a 
earcaíodh Oifigeach Cléireachais le taithí AD.  

Earcaíocht
In 2021, reáchtáil an tÚdarás 10 gcomórtas oscailte, 
méadú suntasach in earcaíocht ó 2020 (4 chomórtas) agus 
is é sin an líon is airde comórtas a reáchtáladh aon bhliain 
ó bunaíodh an tÚdarás in 2010.  Bhí comórtais iomaíochta 
ag teastáil mar thoradh ar dhaoine ag dul ar scor nó ag 
éirí as, chomh maith le folúntais ag teacht chun cinn nuair 
a ceapadh baill foirne reatha do ghráid níos airde mar 
thoradh ar na comórtais.  Bhain roinnt de na comórtais 
le poist a bhí nuacheadaithe san Údarás, i.e. Stiúrthóir 
Seirbhísí agus Taifid Faisnéise (PO), 3 Ardobrithe Sóisialta, 
2 phost bhreise i réimse na hOibre Sóisialta agus Oifigeach 
Cléireachais san Aonad AD. 

Déanann an tÚdarás a earcaíocht féin ar fad faoi 
cheadúnas ón gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse 
Poiblí.

 • Oifigeach Cléireachais san Aonad AD - post nua 

 • Phríomhoibrí Sóisialta  

 • Príomhoifigeach (conradh bliana le haghaidh sosa 
gairme), Stiúrthóir Oibríochtaí/ Rúnaí an Bhoird.

 • Príomhoifigeach, Stiúrthóir Seirbhísí agus Taifid 
Faisnéise - post nua

 • Ardchleachtóirí Oibre Sóisialta – 3 phost nua.

 • Oibrithe Sóisialta Cáilithe go Gairmiúil - comórtas 
amháin chun folúntais a tháinig chun cinn mar thoradh 
ar chomórtas na nArdchleachtóirí Oibre Sóisialta a 
líonadh,  agus comórtas eile chun dhá phost nua a 
líonadh.

 • Ardoifigeach Feidhmiúcháin (conradh bliana) san Aonad 
Digitithe

 • Oifigeach Feidhmiúcháin (conradh bliana) san Aonad 
Digitithe  

 • Oifigeach Feidhmiúcháin in Aonad na Seirbhísí 
Corparáideacha

Pinsean/Scor
Tá an chuid is mó d’fhoireann an Údaráis (75%) ina mball 
den Scéim Pinsean Seirbhíse Poiblí Aonair (SPSPA).  
Cuireadh Ráitis Sochair Bhliantúla ar fáil do gach ball den 
SPSPA mar a cheanglaítear faoin reachtaíocht.

Bhí scor amháin ag leibhéal na nArdoifigeach 
Feidhmiúcháin i mí Feabhra 2021. 

AD agus COVID-19
I rith 2021, lean COVID-19 de thionchar a imirt ar an 
Údarás. 

Scaip AD, mar aon leis an bhfoireann ardbhainistíochta, 
faisnéis arna cur ar fáil ag an Roinn Caiteachais Phoiblí 
agus Athchóirithe/Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 
maidir le prótacail COVID agus cuireadh na prótacail i 
bhfeidhm de réir mar ba ghá. Rinne AD monatóireacht 
agus bainistíocht ar phrótacail maidir le hasláithreacht de 
dheasca COVID-19 nó saincheisteanna gaolmhara amhail 
aonrú le haghaidh dlúth-theagmhálaithe.

I rith COVID-19, d’oibrigh foireann an Údaráis ar an láthair 
den chuid is mó, ag éascú pátrún céimnithe freastail don 
fhoireann, i gcomhréir leis an imní a léiríodh maidir le 
scaipeadh COVID-19 le linn na míonna luath in 2021. I 
ndiaidh feabhsúchán ó thaobh TFC de go luath in 2021, 
chuir an tÚdarás áis um oibriú ó bhaile i bhfeidhm, i gcás 
inarb indéanta.  Rinne an fhoireann AD bainistíocht ar 
an riarachán méadaithe a bhí ag teastáil chun freastal 
céimnithe/uainchláir/amanna tosaithe agus críochnaithe ní 
ba sholúbtha a chur i bhfeidhm,

Clár Píolótach um Oibriú Cumaisc
D’fhorbair Grúpa um Oibriú Cumaisc ina raibh foireann 
ionadaithe ó na réimsí éagsúla ar fud na heagraíochta 
Clár Píolótach um Oibriú Cumaisc.  Rinne  an Fhoireann 
Ardbhainistíochta an scéim phíolótach beartaithe a cheadú 
agus cuireadh tús léi i mí Mheán Fómhair. 

Cuirfidh na heispéiris a gheofar ón scéim phíolótach bonn 
eolais le Beartas foirmiúil an Údaráis um Oibriú Cumaisc 
atá le tabhairt isteach go luath in 2022. Beidh beartas an 
Údaráis i gcomhréir le Treoirlínte na Roinne Caiteachais 
Phoiblí agus Athchóirithe um Oibriú Cumaisc atá le foilsiú 
go luath in 2022.

Pleanáil Acmhainní 
Cruthóidh achtú beartaithe an Bhille um Fhaisnéis 
Bhreithe agus Rianú in 2022 athrú i sainchúram an 
Údaráis ina iomláine agus méadóidh sé freagrachtaí an 
Aonaid um Sheirbhísí agus Taifid Faisnéise, na Foirne 
Oibre Sóisialta agus an Aonaid Seirbhísí Corparáideacha 
go speisialta.  Beidh suas go 20 ball foirne breise ag 
teastáil chun an sainchúram nua seo a chomhlíonadh.  Bhí 
AD ríthábhachtach maidir le cabhrú leis an bhFoireann 
Ardbhainistíochta ó thaobh pleanála acmhainní de. Go 
luath in 2022, tabharfar tús áite d’acmhainn na foirne AD 
a mhéadú, Ardoifigeach Feidhmiúcháin agus Oifigeach 
Feidhmiúcháin a earcú, agus méid na foirne a dhúbláil, rud 
a ligeann don fhoireann tacaíocht iomlán a chur ar fáil don 
fhoireann mhéadaithe go léir.  
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Oiliúint agus Forbairt 
I rith 2021, d’éascaigh AD foireann an Údaráis chun 
freastal ar réimse cúrsaí oiliúna agus páirt a ghlacadh i 
seimineáir a reáchtáladh go cianda den chuid is mó. I 
measc na n-ábhar a clúdaíodh, bhí

 • Forbairt Ghairmiúil le haghaidh Oifigeach Cléireachais 
agus Oifigeach Feidhmiúcháin 

 • Forbairt Phearsanta (scileanna treallúis)

 • Rialachán um Shonraí Ginearálta a Chosaint 

 • Microsoft Office Suite 

 • Dioplóma Gairmiúil i Nuálaíocht Seirbhíse Poiblí

 • Bainistíocht Acmhainní Donna 

 • Ullmhúchán Agallóireachta ar Bhonn Inniúlachta 

 • Riarachán um Pinsin 

 • Airgeadas 

 • Oiliúint TF

 • Cleachtas Trámathreoraithe

 • Seisiún Duine le Duine maidir le Scileanna Meán

 • Scileanna um Sheomra na Cúirte

 • Ceapadóireacht Ghréasáin  

D’fhreastail baill foirne ar chomhdhálacha/seimineáir 
fhíorúla anuraidh freisin, e.g.

 • Comhdháil Náisiúnta Oibre Sóisialta um Chosaint agus 
Leas Leanaí

 • Comhdháil Idirnáisiúnta um Uchtáil

 • Comhdháil maidir le Rialtas Digiteach 2022

Seirbhís Chúnaimh d’Fhostaithe
Lean an tÚdarás ag soláthar Seirbhís tiomnaithe Cúnaimh 
d’Fhostaithe atá ar fáil don fhoireann uile agus dá mbaill 
teaghlaigh de réir mar is gá. Chuir soláthraí seirbhíse 
an Údaráis a gcuid seirbhísí in oiriúint chun glaonna 
comhdhála teileafóin agus físe a éascú dóibh siúd a bhain 
leas as an tseirbhís.
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Staitisticí
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Tábla 5 Treochtaí Breithe agus Uchtála Intíre in Éirinn 1953-2021.

Bliain Breitheanna Iomlán* Breitheanna 
Neamhphósta*

% Breitheanna iomlán Líon na n-uchtálacha

1953 62,558 1,340 2.14 381

1954 62,534 1,310 2.09 888

1955 61,662 1,234 2.00 786

1956 60,740 1,173 1.93 565

1957 61,242 1,032 1.69 752

1958 59,510 976 1.64 592

1959 60,188 959 1.59 501

1960 60,735 968 1.59 505

1961 59,825 975 1.63 547

1962 61,782 1,111 1.80 699

1963 63,246 1,157 1.83 840

1964 64,072 1,292 2.02 1,003

1965 63,525 1,403 2.21 1,049

1966 62,215 1,436 2.31 1,178

1967 61,307 1,540 2.51 1,493

1968 61,004 1,558 2.55 1,343

1969 62,912 1,642 2.61 1,225

1970 64,382 1,709 2.65 1,414

1971 67,551 1,842 2.73 1,305

1972 68,527 2,005 2.93 1,291

1973 68,713 2,167 3.15 1,402

1974 68,907 2,309 3.35 1,415

1975 67,178 2,515 3.74 1,443

1976 67,718 2,545 3.76 1,104

1977 68,892 2,877 4.18 1,127

1978 70,299 3,003 4.27 1,223

1979 72,539 3,337 4.60 988

1980 74,064 3,723 5.03 1,115

1981 72,158 3,914 5.42 1,191

1982 70,843 4,358 6.15 1,191

1983 67,117 4,552 6.78 1,184

1984 64,062 5,116 7.99 1,195

1985 62,388 5,282 8.47 882

1986 61,620 5,946 9.65 800

1987 58,433 6,347 10.86 715
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Bliain Breitheanna Iomlán* Breitheanna 
Neamhphósta*

% Breitheanna iomlán Líon na n-uchtálacha

1988 54,600 6,483 11.87 649

1989 52,018 6,671 12.82 615

1990 53,044 7,767 14.64 648

1991 52,718 8,912 16.91 590

1992 51,089 9,211 18.03 523

1993 49,304 9,826 19.93 500

1994 47,928 9,904 20.66 424

1995 48,530 10,788 22.23 490

1996 50,390 12,484 24.77 405

1997 52,311 13,892 26.56 422

1998 53,551 15,133 28.26 400

1999 53,354 16,461 30.85 317

2000 54,239 17,235 31.78 303

2001 57,882 18,049 31.18 293

2002 60,521 18,815 31.09 266

2003 61,517 19,313 31.39 263

2004 61,684 19,935 32.32 273

2005 61,042 19,528 32.00 253

2006 64,237 21,295 33.15 222

2007 70,620 23,170 32.81 187

2008 75,065 24,844 33.09 200

2009 74,728 24,532 32.82 190

2010 73,724 24,860 33.72 189

2011 74,650 25,157 33.70 39

2012 72,225 25,344 35.10 49

2013 68,930 24,393 35.40 116

2014 67,462 24,514 36.30 112

2015 65,909 23,990 36.40 94

2016 63,897 23,348 36.50 95

2017 62,053 23,340 37.60 72

2018 61,016 23,061 37.8 72

2019 59,796 22,772 38.1 79

2020 55,959 21,478 38.4 81

2021 Ní raibh sé ar fáil tráth a fhoilsithe 101

TOTAL 44,864

*Foinsí: Coimrithe Staidrimh (blianta éagsúla), Príomh-Oifig Staidrimh   

Tábla 5 ar leanúint
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Tábla 6 Uchtálacha Intíre de réir Cineáil 2017-2021.

2017 2018 2019 2020 2021

Leastuismitheoir 37 35 51 58 65

Cúram Altramais Fadtéarmach 21 25 21 16 24

Naíonán 7 7 6 5 2

Eachtrach go Baile 2 3 0 0 5

Teaghlach Sínte 3 2 1 2 5

Socrúchán Príobháideach 2 0 0 0 0

Iomlán 72 72 79 81 101

Tábla 7 Uchtálacha Intíre de réir Aoise an Linbh 2017-2021.

2017 2018 2019 2020 2021

17 mbliana d’aois 27 30 35 40 36

12-16 bliana d’aois 21 23 24 23 45

7-11 bliana d'aois 14 7 13 13 12

2-6 bliana d’aois 5 9 4 3 7

0-1 bhliain d’aois 5 3 3 2 1

Iomlán 72 72 79 81 101

Tábla 8 Orduithe Ard-Chúirte a Deonaíodh de bhun Iarratais ar Uchtáil Intíre 2017-2021.

2017 2018 2019 2020 2021

Alt 18 5 1 0 3 2

Alt 30 14 7 8 15 19

Alt 54 19 13 5 11 14

Iomlán 38 21 13 29 35
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Tábla 9 Iontrálacha i gClár na nUchtálacha Eachtracha, 1991-2010, a taifeadadh de bhun Alt 5 den Acht Uchtála 1991 
agus i gClár na nUchtálacha Idir-Tíre, 2010-2021 de bhun Alt 57(2)(b)(ii) den Acht Uchtála 2010. 2010 (Iarratasóirí a raibh 
gnáthchónaí orthu in Éirinn a raibh Dearbhú Incháilitheachta agus Oiriúnachta bailí acu tráth a dhéantar an uchtáil idir tíortha)

Tír Líon na 
nIontrálacha*

An Rúis 1,631

Vítneam 920

An Romáin 808

An tSín 432

An Aetóip 308

An Chasacstáin 151

An Bhealarúis 145

An Téalainn 135

Stáit Aontaithe 
Mheiriceá

118

Meicsiceo 113

An Úcráin 100

An Bhulgáir 32

An India 25

Tír Líon na 
nIontrálacha*

An Téaváin 22

An Cholóim 19

Sasana 18

An Bhrasaí; 17

Paragua 7

An Chambóid 4

Na hOileáin 
Fhilipíneacha

4

An Afraic Theas 2

An tSalvadóir 2

Geirsí 2

An Chéinia 2

An Liotuáin 2

Peiriú 2

Tír Líon na 
nIontrálacha*

An Pholainn 3

Ruanda 2

Albain 2

Srí Lanca 2

An Úisbéiceastáin 2

An Bholaiv 1

An Bhoisnia agus 
an Heirseagaivéin

1

Háítí 1

Hong Cong 1

An Mhaláiv 1

An tSiombáib 1

An Mholdóiv 1

Iomlán 5,039

Tábla 10 Iontrálacha sa Chlár um Uchtálacha Idir tíortha, de bhun Alt 57 (2) (b) (ii) den Acht Uchtála 2010, do 2021 amháin 
(Iarratasóirí a raibh gnáthchónaí orthu in Éirinn a raibh Dearbhú Incháilitheachta agus Oiriúnachta bailí acu tráth a dhéantar 
an uchtáil idir tíortha).

Tír Líon a iontráladh ar an gClár in 2021

Vítneam 8

An Téalainn 2

Na hOileáin Fhilipíneacha 0

SAM 4

An Pholainn 1

An Mholdóiv 1

Iomlán 16
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Tábla 11 Líon iomlán na n-uchtálacha idir tíortha a aithníodh in 2020, áit a ndearna uchtathóirí a raibh gnáthchónaí orthu thar 
lear na huchtálacha. (Tagraíonn ailt 57 (2) (a) & 57 (2) (b) (i) den Acht Uchtála 2010).

An tír inar 
cuireadh an 

uchtáil i gcrích

Líon a iontráladh 
ar an gClár in 

2021

Ceanada 2

Oileáin Cayman 1

An tSín 2

An Cholóim 1

Sasana 57

Guatamala 1

Hong Cong 4

An Indinéis 1

An Chasacstáin 1

An tír inar 
cuireadh an 

uchtáil i gcrích

Líon a iontráladh 
ar an gClár in 

2021

An Mhalaeisia 3

An Ísiltír 1

Na Filipíní 4

Tuaisceart 
Éireann

4

An Rúis 2

Albain 1

Singeapór 1

An Afraic Theas 1

An tír inar 
cuireadh an 

uchtáil i gcrích

Líon a iontráladh 
ar an gClár in 

2021

Srí Lanca 1

SAM 27

Vítneam 3

An tSiombáib 2

Iomlán 120

Tábla 12 Líon iomlán na n-uchtálacha idir tíortha a aithníodh idir 2014 agus 2020,* áit a raibh na huchtaitheoirí ina gcónaí 
de ghnáth in Éirinn agus a raibh Dearbhú Incháilitheachta agus Oiriúnachta bailí acu tráth a cuireadh an uchtáil i bhfeidhm 
(Tagraíonn Alt 5, an tAcht Uchtála 1991 agus Alt 57 (2) (b) (ii) den Acht Uchtála 2010).

Tír 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

An Bhulgáir 4 8 4 8 1 1 0 0

An Chambóid 0 1 0 0 0 0 0 0

An tSín 0 15 7 10 4 3 1 0

Sasana 2 5 0 0 0 0 0 0

An Aetóip 0 0 1 0 0 0 0 0

Háítí 0 0 0 0 0 1 0 0

An India 3 0 0 1 0 0 1 0

An Liotuáin 0 1 1 0 0 0 0 0

Meicsiceo 5 11 0 1 0 0 5 0

Peiriú 0 1 0 0 0 0 0 0

An Pholainn 0 0 1 0 0 0 0 1

An Rúis 4 2 2 0 1 0 0 0

An Téalainn 6 1 4 2 8 0 4 2

SAM 4 6  12 9 7 10 1 4

Vítneam 4 32  23 22 20 18 9 8

An Mholdóiv 0 0 0 0 0 0 0 1

Iomlán 32 83  55 53 41 33 21 16

*Lig cur chun feidhme bunachar sonraí nua do thuairisciú níos cruinne a dhéanamh ar fhigiúirí. Coigeartaíodh roinnt staitisticí 
a foilsíodh sna blianta roimhe seo dá réir.
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Tábla 13 Líon iomlán na n-uchtálacha idir tíortha a aithníodh idir 1991 agus 2021 (Gach Roinn)

Bliain Líon Aitheanta*

1991 58

1992 305

1993 59

1994 64

1995 93

1996 117

1997 149

1998 260

1999 284

2000 324

2001 284

2002 439

Bliain Líon Aitheanta*

2003 460

2004 484

2005 443

2006 409

2007 439

2008 488

2009 395

2010 290

2011 342

2012 242

2013 141

2014 106

Bliain Líon Aitheanta*

2015 160

2016 214

2017 324

2018 313

2019 386

2020 184

2021 136

Iomlán 8,392



Tuarascáil Bhliantúil 2021

63

Faisnéis 
Eile
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Dátaí na gCruinnithe
2021

Lucht Freastail ar Bhord an Údaráis

14 Eanáir Tinreamh Iomlán Comhaltaí uile an Údaráis

21 Eanáir Tinreamh Iomlán Comhaltaí uile an Údaráis

09 Feabhra Tinreamh Iomlán Comhaltaí uile an Údaráis 

23 Feabhra Comhaltaí uile an Údaráis 

02 Márta AM Rialachas Comhaltaí uile an Údaráis 

02 Márta PM Tinreamh Iomlán Comhaltaí uile an Údaráis 

23 Márta Comhaltaí uile an Údaráis 

13 Aibreán Tinreamh Iomlán Comhaltaí uile an Údaráis

27 Aibreán Tinreamh Iomlán Comhaltaí uile an Údaráis 

11 Bealtaine Tinreamh Iomlán Comhaltaí uile an Údaráis

25 Bealtaine Tinreamh Iomlán Comhaltaí uile an Údaráis 

08 Meitheamh Cruinniú 
Éigeandála 

O. Traynor, S. O’Brien, An tOllamh S. Greene, P. Harrison, An Dr H. Buckley, An 
Dr M. Anglim 

22 Meitheamh Tinreamh Iomlán Comhaltaí uile an Údaráis 

22 Meitheamh Tinreamh Iomlán Comhaltaí uile an Údaráis 

06 Iúil Tinreamh Iomlán Comhaltaí uile an Údaráis

20 Iúil Tinreamh Iomlán O. Traynor, S. O’Brien,  An Breitheamh P McMahon, P. Harrison, An Dr M. 
Anglim, An tOllamh S. Greene

24 Lúnasa Cruinniú 
Éigeandála

O Traynor, S. O’Brien, An Breitheamh P McMahon, An Dr Helen Buckley 

07 Meán Fómhair Comhaltaí uile an Údaráis 

21 Meán Fómhair 
AM 

Rialachas Comhaltaí uile an Údaráis

21 Meán Fómhair 
PM 

Comhaltaí uile an Údaráis 

12 Deireadh Fómhair Tinreamh Iomlán O. Traynor, S. O’Brien, P. Harrison, An Dr M. Anglim, An tOllamh Sheila Greene  

19 Deireadh Fómhair O. Traynor, An Dr M Anglim, P Harrison, S. O’Brien 

02 Samhain Tinreamh Iomlán O. Traynor, S. O’Brien, P. Harrison,  An tOllamh S. Greene, An Breitheamh P. 
McMahon, An Dr H. Buckley 

16 Samhain Tinreamh Iomlán O. Traynor, S. O’Brien, P. Harrison,  An tOllamh S. Greene, An Breitheamh P. 
McMahon, An Dr H. Buckley

07 Nollaig Tinreamh Iomlán Comhaltaí uile an Údaráis

21 Nollaig Tinreamh Iomlán Comhaltaí uile an Údaráis 

24 Nollaig  Cruinniú 
Éigeandála 

O. Traynor, S. O’Brien, An Dr H. Buckley, An Dr M. Anglim
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