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Cód maidir le hIompraíocht Gnó d’Fhoireann Oifig 
Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta  

 
 
Réamhrá: 

Ullmhaíodh an Cód maidir le hIompraíocht Gnó seo do bhaill foirne de réir an “Chóid Cleachtais do 
Rialachas Comhlachtaí Stáit” arna eisiúint ag an Roinn Airgeadais. Sonraítear sa Chód Cleachtais 
prionsabail an rialachais chorparáidigh ar ghá do chomhlachtaí Stáit glacadh leo. 

Cuimsíonn an rialachas corparáideach na córais agus na gnáthaimh a tugann treoir d’Oifig Rialálaí an 
Chrannchuir Náisiúnta agus a dhéanann an Oifig siad a rialú, Ar mhaithe le trédhearcacht agus 
cuntasacht, tá sé tábhachtach go mbeadh Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta, mar Chomhlacht Stáit, 
ag feidhmiú de réir na gcaighdeán is airde.  

Tá sé luaite ann i gcás go rialaíonn forálacha an Achta um Chrannchur Náisiúnta 2013 (an tAcht) cúrsaí 
atá faoi réir an Chóid Cleachtais do Rialachas Comhlachtaí Stáit, go mbeidh na cúrsaí sin fós faoi rialú an 
Achta.  

De réir an Chóid Cleachtais is gá do gach comhlacht Stáit “Cóid maidir le hIompraíocht Gnó” a bheith 
acu do gach stiúrthóir agus fostaí sa chomhlacht stáit sin” 

Áirítear sa Chód Cleachtais d’fhoireann Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta forálacha na 
nAchtanna seo a leanas: 

• An tAcht um Chrannchur Náisiúnta 2013 
• Na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 go 2001 
• An tAcht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, 2001 
• Na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise, 1997 go 2014 
• Na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1998 go 2003 
• An tAcht um Shláinte, Sábháilteacht agus Leas, 1989 go 2005 
• An tAcht um Chomhionannas Fostaíochta 1998 agus an tAcht um Stádas Comhionann  2004 

 

Déanann oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta (“an Oifig”) a lándícheall a feidhmeanna a 
chomhlíonadh de réir na gcaighdeán is airde d’iompraíocht gnó. Ceapadh an Cód seo chun an 
fhoireann a chur ar an eolas faoina ndualgais, a gcearta agus a n-oibleagáidí i ndáil leis an Oifig, a 
páirtithe leasmhara, an pobal, gníomhaireachtaí poiblí eile, conraitheoirí agus soláthraithe seirbhíse 
nó trádálaithe eile. Tá an Cód éigeantach agus dá bhrí sin is gá do gach ball foirne cloí leis. Is gá don 
fhoireann a bheith ar an eolas faoin doiciméád seo mar go múnlóidh díograis agus cion gach baill 
foirne cé chomh maith is a éireoidh leis an Oifig feidhmíocht agus caighdeáin arda seirbhíse a 
choinneáil. 

Is éard atá sa Chód Cleachtais cur síos ar na gnáthaimh lena gcinntear iompraíocht na mball foirne. 
Cuirtear síos sa Chód Cleachtais ar phrionsabail an ionracais, na hoibleagáide, na cothroime, na 
freagrachta agus na rúndachta i ndáil le gach gné de ghnó Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta.  



Cuspóirí  

Is é cuspóir an Chóid beartú ar shraith aontaithe de phrionsabail eitice a threoróidh Oifig Rialálaí an 
Chrannchuir Náisiúnta ina cuid oibre, ar mhaithe leis an bhfoireann; chun a chinntiú go mbainfidh 
siad amach na caighdeáin is airde d’fheidhmíocht seirbhíse poiblí a bhfuil de cheangal orthu a bhaint 
amach de réir reachta.  

 
 

Seo a leanas cuspóirí an Chóid Cleachtais: 

• prionsabail iomchuí eitice a bhunú do gach ball foirne 
• cothú na muiníne agus an iontaobhais in Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta a chur chun 

cinn  
• cosc a chur ar fhorbairt nó glacadh le cleachtais nach bhfuil eiticiúil agus; 
• a dhéanamh deimhin de go ndéantar gnó Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta a reáchtáil 

sa chaoi is go mbeidh ionracas na hOifige le sonrú sa tseirbhís arna soláthar don phobal. 
 

Tá an-mheas ag Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta ar a foireann agus bíonn sí ar a lándícheall a 
chinntiú go bhfuil gach ball foirne ag obair i dtimpeallacht oibre ina gcothaítear an ceart atá ag daoine 
go gcaithfí leo le dínit agus meas. Agus ar an gcaoi chéanna bíonn an Oifig ag súil go n-iompróidh an 
fhoireann iad féin ar bhealach gairmiúil agus pearsanta a tharraingíonn cáil mhaith ar Oifig Rialálaí an 
Chrannchuir Náisiúnta.   

Ní ghlacfaidh an Oifig le hidirdhealú éagórach d’aon chineál lena n-áiritear ar na forais seo a leanas: 
gnéas, stádas pósta, stádas teaghlaigh, gnéaschlaonadh, míchumas, cine, creideamh nó ballraíocht 
den lucht taistil. Ní ghlacfaidh an Oifig le bulaíocht ná ciapadh d’aon chineál ar an láthair oibre. Is gá 
d’aon duine a bhfuil baint acu leis an Oifig aon iompar ar chor ar bith a sheachaint arb ionann é agus 
idirdhealú nó ciapadh ar fhorais cine, creidimh nó gnéis. 

Is daoine ainmnithe iad foireann na hOifige faoi na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2001 
agus ar an gcaoi sin, comhlíonann siad na ceanglais atá orthu faoin reachtaíocht sin.  

Aithnítear nach féidir sraith rialacha a bheith ann a chlúdóidh gach ceist a thiocfaidh chun cinn.  Bítear 
ag súil go gcinnteoidh baill foirne go mbeidh a ngníomhaíochtaí uile faoi réir na gcaighdeán eitice atá 
sonraithe sa Chód. 

 
Ionracas  

Bíonn an Oifig ar a lándícheall a feidhmeanna a chomhlíonadh go hionraic. Cuimsíonn ionracas a 
bheith morálta agus macánta agus breithiúnais stuama a dhéanamh. Is gá d’fhoireann na hOifige iad féin a 
iompar de réir na gcaighdeán is airde ina ngníomhaíochtaí uile.  

Áiríonn sé sin: 

• A chur in iúl má tá fostaíocht/leasa gnó acu atá ag teacht salach nó a d’fhéadfadh a theacht 
salach ar ghnó na hOifige; 

• Go seachnódh an fhoireann aon fhostaíocht nó leasa gnó atá ag teacht salach nó a 
d’fhéadfadh a theacht salach ar ghnó na hOifige; 



• Go seachnófaí bronntanais chorparáideacha a thabhairt nó a fháil, nó aon fháilteachas nó aon 
chaitheamh go fabhrach leo, a bhféadfaí é a shamhlú ina thionchar ar chumas an deontóra nó 
an fhaighteora breithiúnais neamhspleácha a dhéanamh maidir le hidirbhearta gnó; 

• Díograis i leith feidhmeanna na hOifige a chomhlíonadh go fuinniúil ach go heiticiúil agus go 
macánta; 

• Gníomhaíochtaí ceannacháin earraí agus seirbhísí a reáchtáil de réir an chleachtais ghnó is 
fearr; 

• A chinntiú go mbeidh Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Bhliantúla na hOifige ina léiriú beacht 
ar fheidhmíocht an ghnó agus nach mbeidh siad míthreorach nó nach ndéanfar iad a cheapadh 
sa chaoi is go mbeidís míthreorach; 

• Gan acmhainní ná am na hOifige a úsáid ar mhaithe le gnóthachtáil phearsanta ná chun 
sochair daoine nó eagraíochtaí eile nach bhfuil bainteach leis an Oifig ná le gníomhaíochtaí na 
hOifige; 

• Aon eolas srianta nó rúnda a choinneáil faoi rún agus gan an t-eolas sin a úsáid ar mhaithe le 
gnóthachtáil phearsanta nó chun mí-úsáid a bhaint as post an té sin ar aon bhealach; 

• Gan ach luach saothair oifigiúil a fháil i ndáil le gníomhaíochtaí oifigiúla; 
• A chinntiú go mbeadh an cultúr a bhaineann le speansais a éileamh ag teacht le riachtanais 

iomchuí an ghnó agus de réir an dea-chleachtais san earnáil phoiblí i gcoitinne; 
• Tiomantas a léiriú feidhmiú chun leasa is fearr na hOifige sna déileálacha go léir le 

heagraíochtaí eile.  

Tá sé de cheangal ar gach ball foirne san Oifig dearbhú leasa a chomhdú leis an mBainisteoir 
Gnóthaí Corparáideacha agus a chinntiú go ndéantar an dearbhú sin a uasdátú gach bliain nó de 
réir mar a mheastar é a bheith iomchuí.  

 
Eolas/Rúndacht 

Tá an Oifig tiomanta de príobháideacht ghníomhaíochtaí na hOifige a choinneáil, a urramú agus a 
chosaint. Áiríonn sé sin: 

• Tacú le foireann na hOifige soláthar rochtana a thabhairt maidir lena gníomhaíochtaí ar 
bhealach atá oscailte agus a fheabhsaíonn an chuntasacht don phobal i gcoitinne.  

• Gan acmhainní ná am na hOifige a úsáid ar mhaithe le gnóthachtáil phearsanta ná chun 
sochair daoine nó eagraíochtaí eile nach bhfuil bainteach leis an Oifig ná le gníomhaíochtaí na 
hOifige ná chun sochair iomaitheoirí; 

• A bheith tiomanta de gan eolas ná rúin ghnó a fháil ar bhealaí míchuí; 
• Meas a léiriú ar rúndacht eolais atá íogair arna choinneáil ag an Oifig, a d’áireodh a leithéid 

seo a leanas; 
 

® eolas a bhfuil íogaire tráchtála ag baint leis  
® eolas pearsanta; agus  
® eolas a fuair an Oifig faoi rún  

 
• Gnáthaimh iomchuí chomhairliúcháin a bheith i bhfeidhm le tríú páirtithe i gcás, mar 

eisceacht, go bhfuil sé beartaithe eolas íogair a scaoileadh ar mhaithe le leas an phobail; agus 
• Cloí le forálacha iomchuí reachtúla (e.g. reachtaíocht Saorála Faisnéise, reachtaíocht maidir le 

Cosaint Sonraí etc.) 



Dualgais 

Tá an Oifig tiomanta de a dualgais a chomhlíonadh de réir na reachtaíochta cuí go léir, a áiríonn: 

• Gach dualgas rialála agus reachtúil a chomhlíonadh atá de cheangal ar an Oifig a 
chomhlíonadh  

• Cloí le gach dualgas tairisceana atá de cheangal ar an Oifig cloí leo 
• Aon rialuithe a thabhairt isteach a bhfuil gá leo chun calaois a chosc lena n-áirítear rialuithe 

iomchuí chun a chinntiú go gcloítear leis na gnáthaimh forordaithe i ndáil le speansais a 
éileamh le haghaidh taisteal gnó; 

• Cloí leis na gnáthaimh arna leagan síos ag an Oifig i ndáil le coinbhleacht leasa, lena n-áirítear 
i ndáil le glacadh le poist tar éis a gceapacháin leis an Oifig i bhfianaise go bhféadfadh 
coinbhleacht leasa nó cúiseanna imní faoi rúndacht a bheith i gceist; agus  

• A aithint go bhfuil sé de dhualgas ar gach duine cloí leis na caighdeáin is airde d’eitic ghnó. 
 
 
Fís, Misean agus Luachanna na hOifige  
Bunaíodh an Oifig mar rialálaí neamhspleách do shealúchas an Chrannchuir Náisiúnta in Éirinn, 
D’fhonn a ról a chomhlíonadh d’fhorbair an Oifig plean oibre le go n-áireofaí “Fís”, “Misean” agus 
“Luachanna” na hOifige.  

 
 

Fís na hOifige 

Seo a leanas fís na hOifige  

“A chinntiú go leanfar ag reáchtáil an Chrannchuir Náisiúnta ar bhealach ceart, inbhuanaithe agus 
sábháilte, agus faoi réir na gceanglas sin, go ndéanfar a mhéid agus is féidir de na cistí a 
leithdháileadh ar chúiseanna maithe”. 

 
 

Seo a leanas Misean na 

hOifige  

Is é misean na hOifige: “An 

fhís seo a bhaint amach ar 

na bealaí seo” 

• Monatóireacht agus forfheidhmiú a dhéanamh ar chomhlíonadh na ndualgas reachtúil faoin 
Acht um Chrannchur Náisiúnta 2013 

• Maoirseacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí an oibreora agus measúnú a dhéanamh 
ar a mhéid is atá an t-oibreoir ag comhlíonadh théarmaí a Cheadúnais  

• Athbhreithniú a dhéanamh, agus más iomchuí, feabhas a chur ar ghnéithe d’oibríochtaí an 
oibreora lena n-áirítear cluichí an chrannchuir  

• Bainistiú agus riar a dhéanamh ar Chiste an Chrannchuir Náisiúnta  



Luachanna na hOifige 

Ghlac an Oifig le luachanna a chuirfí i bhfeidhm ina cuid gníomhaíochtaí. Seo a leanas luachanna na 
hOifige:  

• A neamhspleáchas a choinneáil  
• Feidhmiú i gcónaí go neamhchlaonta agus le hionracas  
• Obair ar bhealach gairmiúil éifeachtach  
• Dul i ngleic leis na dúshláin ar leith a bhaineann leis an Oifig agus lena cur chuige  
• Trédhearcacht a choinneáil ina cuid oibre go léir agus  
• Meas a bheith aici ar a foireann  

Aithníonn an Oifig an tábhacht a bhaineann lena fís, a misean agus a luachanna i gcothú na 
gcaighdeán ard agus i soláthar seirbhíse ardchaighdeáin.  

 
 
Dílseacht  

Tá an Oifig tiomanta de a feidhmeanna a chomhlíonadh. Áirítear i measc na nithe a léireodh 
dílseacht i leith na hOifige agus a gníomhaíochtaí iad seo a leanas: 

• An fhreagracht a bheith dílis don Oifig agus lántiomanta do gach gné dá gníomhaíochtaí gnó  
• Dea-cháil na hOifige a chosaint  
• A aithint go bhfuil sé de dhualgas ar chách cloí leis na caighdeáin is airde d’eitic sa ghnó  

Cothroime  

Tá an Oifig tiomanta de prionsabail na cothroime a chur i bhfeidhm ina déileálacha go léir, agus 
áiríonn sé sin: 

• cloí leis an reachtaíocht um chomhionannas fostaíochta agus an reachtaíocht um stádas 
comhionann; 

• a bheith tiomanta do chothroime ina déileálacha gnó go léir; agus 
• meas a bheith aici ar a cliaint/a custaiméirí agus caitheamh leo go léir ar bhonn comhionann  

Timpeallacht Oibre/Sheachtrach  

Tá an Oifig tiomanta de: 

• tosaíocht a thabhairt do chur chun cinn agus do chothú shláinte agus shábháilteacht 
na foirne; agus  

• a chinntiú go mbreithneofar cúiseanna imní an phobail go hiomlán; 
• íoslaghdú a dhéanamh ar aon tionchar dochrach a bheadh ag oibríochtaí ar an gcomhshaol 

Freagracht 

Tá an Oifig freagrach as na nithe seo a leanas: 

• An Cód seo maidir le hIompraíocht Gnó a scaipeadh chomh maith le doiciméád beartais 
maidir le nochtadh leasa, ar gach ball foirne lena n-aird a dhíriú air  

• Go ndéanfaí admháil a fháil go bhfuarthas é agus gur tuigeadh é; agus  
• Treoir a sholáthar maidir le réimsí cosúil le bronntanais agus siamsaíocht agus 

breithniúcháin eiticiúla eile a thagann chun cinn go rialta. 

Athbhreithniú 

Tá an Oifig tiomanta de athbhreithniú a dhéanamh ar an gCód de réir mar is iomchuí.  


	Cód maidir le hIompraíocht Gnó d’Fhoireann Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta
	Cuspóirí
	Ionracas
	Eolas/Rúndacht
	Dualgais

	Fís, Misean agus Luachanna na hOifige
	Fís na hOifige
	Luachanna na hOifige
	Dílseacht
	Cothroime
	Timpeallacht Oibre/Sheachtrach
	Freagracht
	Athbhreithniú


