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Réamhrá: 

Ullmhaíodh an Cód Iompair Gnó seo do bhaill foirne i gcomhréir leis “an gCód Cleachtais chun 

Comhlachtaí Stáit a Rialú, 2016” arna eisiúint ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. 

Leagtar amach sa Chód Cleachtais prionsabail rialachais chorparáidigh a cheanglaítear ar 

chomhlachtaí Stáit a ghlacadh. 

Is é atá i rialachas corparáideach ná na córais agus na nósanna imeachta trína ndéantar Oifig 

Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta a stiúradh agus a rialú. Ar mhaithe le trédhearcacht agus le 

cuntasacht, tá sé tábhachtach gur cheart d’Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta oibriú de réir na 

gcaighdeán is airde, ina cáil mar Chomhlacht Stáit. 

Tugtar faoi deara gurb amhlaidh, i gcás go rialaítear leis na forálacha san Acht um Chrannchur 

Náisiúnta, 2013 (an tAcht), nithe is ábhar don Chód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú 

freisin, a leanfaidh nithe den sórt sin de bheith faoi rialú ag an Acht. 

Ceanglaítear leis an gCód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú gur cheart do gach comhlacht 

Stáit “Cód Iompair Gnó do na stiúrthóirí agus na fostaithe uile de chuid comhlachtaí stáit” a bheith 

aige. 

Cuirtear forálacha na n-ionstraimí seo a leanas san áireamh sa Chód Iompair seo d’fhoireann Oifig 

Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta: 

• 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, 1988 go 2018 

• An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí 

• Na hAchtanna um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, 1989 go 2005 

• An tAcht um Chomhionannas Fostaíochta, 1998, agus na hAchtanna um Stádas 
Comhionann, 2000 go 2018 

 
Tá Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta tiomanta dá feidhmeanna a chomhlíonadh de réir na 

gcaighdeán iompair gnó is airde. Cruthaíodh an Cód seo chun baill foirne a chur ar an eolas faoi na 

dualgais agus na hoibleagáidí atá orthu agus faoi na cearta atá acu i ndáil le hOifig Rialálaí an 

Chrannchuir Náisiúnta, lena geallsealbhóirí, leis an bpobal, le gníomhaireachtaí poiblí eile, le 

conraitheoirí agus le soláthraithe seirbhíse nó trádálaithe eile. Is Cód éigeantach é seo, a fhágann 

go gceanglaítear ar gach ball foirne é a chomhlíonadh. Is gá go gcuirfeadh baill foirne eolas ar an 

doiciméad seo toisc go mbeidh comhlíonadh agus caighdeáin na seirbhíse a sholáthraíonn Oifig 

Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta ag brath ar thiomantas agus rannchuidiú gach baill foirne aonair. 

Is ionann an Cód Iompair agus tuairisc ar na nósanna imeachta lena gcinntear iompar agus 

iompraíocht ball foirne. Leagtar amach sa Chód Iompair prionsabail an ionracais, na dílseachta, na 

cothroime, na freagrachta agus na rúndachta agus na hoibleagáidí i leith ghnó uile Oifig Rialálaí an 

Chrannchuir Náisiúnta. 
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Cuspóirí 

Is iad na cuspóirí atá leis an gCód tacar comhaontaithe prionsabal eiticiúil lena dtreorófar Oifig 

Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta ina cuid oibre a bhunú chun tairbhe do bhaill foirne, chun a 

chinntiú go gcomhlíonfaidh siad na caighdeáin feidhmíochta seirbhíse poiblí a cheanglaítear le 

reacht nó go sáróidh siad na caighdeáin sin. 

 

Tá príomhchuspóirí an Chóid Iompair mar a leanas: 

• prionsabail eiticiúla chuí a bhunú do gach ball foirne; 

• muinín agus iontaoibh a chur chun cinn agus a chothabháil as Oifig Rialálaí an Chrannchuir 

Náisiúnta; 

• forbairt cleachtas mí-eiticiúil, nó glacadh le cleachtais mhí-eiticiúla, a chosc; agus 

• a chinntiú go seolfar gnó Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta ar bhealach a fhágfaidh go 

mbíonn ionracas na hOifige á léiriú sa tseirbhís phoiblí a sholáthraíonn sí. 

 
Is mór ag Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta a baill foirne, agus tá sí tiomanta dá chinntiú go 

mbeidh ag gach duine aonair timpeallacht oibre ina léirítear an ceart atá aige/aici go gcaithfí leis/léi 

le dínit agus le meas. Dá réir sin, tá Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta ag súil leis go n-

iompróidh baill foirne iad féin, ar bhonn gairmiúil agus ar bhonn pearsanta araon, ar bhealach a 

chuirfidh cuma mhaith ar an Oifig. 

Ní ghlacfaidh Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta le hidirdhealú d’aon chineál, lena n-áirítear 

idirdhealú atá bunaithe ar inscne, ar stádas pósta, ar stádas teaghlaigh, ar aois, ar 

ghnéaschlaonadh, ar mhíchumas, ar chine, ar reiligiún nó ar bhallraíocht den Lucht Siúil. Ní 

ghlacfaidh Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta le bulaíocht ná ciapadh d’aon chineál san áit 

oibre. Ní ceadmhach d’aon duine aonair atá bainteach le hOifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta 

gabháil d’aon iompar san áit oibre arb ionann é agus idirdhealú nó ciapadh ciníoch, reiligiúnach nó 

gnéasach d’aon chineál ar bith. 

Tá baill foirne Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta ina ndaoine aonair ainmnithe faoi na 

hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2001. Mar sin, ní mór dóibh na hoibleagáidí a 

cheanglaítear faoin reachtaíocht sin a chomhlíonadh. 

Glactar leis nach féidir aon tacar rialacha a chur i bhfeidhm lena ndéanfar socrú do gach staid a 

d’fhéadfadh teacht chun cinn. Táthar ag súil leis go gcinnteoidh comhaltaí agus baill foirne go 

mbeidh a ngníomhaíochtaí uile ag teacht leis na caighdeáin eiticiúla atá léirithe sa Chód seo. 

 

 
Ionracas 

Tá Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta tiomanta dá feidhmeanna a chomhlíonadh le hionracas. Is 

é atá i gceist le hionracas ná a bheith macánta agus díreach ón taobh morálta de le linn breithiúnas 

fónta a fheidhmiú. Tá sé ríthábhachtach go n-iompródh baill foirne Oifig Rialálaí an Chrannchuir 

Náisiúnta iad féin, agus go seolfadh siad a ngníomhaíochtaí uile, de réir an chaighdeáin is airde is 

féidir agus go bhfianófaí an méid sin. Ar an gcúis sin, ceanglaítear ar bhaill foirne Oifig Rialálaí an 

Chrannchuir Náisiúnta eolas a chur ar na beartais agus na nósanna imeachta éagsúla atá i bhfeidhm 

san Oifig agus a chinntiú go gcoinneoidh siad ar an eolas faoi aon athruithe ar na beartais agus na 
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nósanna imeachta sin a chuirtear in iúl dóibh le linn a gcuid oibre san Oifig. 

Áirítear leis sin: 

• Leasanna seachtracha fostaíochta/gnó atá ag teacht salach ar ghnó Oifig Rialálaí an 

Chrannchuir Náisiúnta, nó a d’fhéadfadh teacht salach ar an ngnó sin, a nochtadh; 

• Leasanna seachtracha fostaíochta/gnó atá ag teacht salach ar ghnó Oifig Rialálaí an 

Chrannchuir Náisiúnta, nó a d’fhéadfadh teacht salach ar an ngnó sin, a bheith á seachaint 

ag baill foirne;  

• Gan bronntanais chorparáideacha, fáilteachas, cóir fhabhrach nó sochair a thabhairt agus a 

fháil i gcás go bhféadfadh siad dul i bhfeidhm, nó go bhfuil an chuma orthu go dtéann siad i 

bhfeidhm, ar chumas an tsíntiúsóra nó an fhaighteora breithiúnas neamhspleách a thabhairt 

ar idirbhearta gnó; 

• Tiomantas d’fheidhmeanna Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta a chomhlíonadh go 

fuinniúil agus ar bhealach eiticiúil ionraic; 

• Earraí agus seirbhísí a cheannach de réir bheartais agus nósanna imeachta Oifig Rialálaí an 

Chrannchuir Náisiúnta; 

• A chinntiú go dtabharfar i dTuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Oifig Rialálaí an Chrannchuir 
Náisiúnta léiriú cruinn ar a feidhmíocht gnó agus nach mbeidh siad míthreorach ná ceaptha 
chun bheith míthreorach; 

• Gan acmhainní nó am Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta a úsáid ar mhaithe le sochar 

pearsanta nó chun dul chun tairbhe do dhaoine nó eagraíochtaí nach bhfuil bainteach leis 

an Oifig nó lena gníomhaíochtaí; 

• Rúndacht aon fhaisnéise srianta nó rúnda a chothabháil agus gan faisnéis den sórt sin a 
úsáid ar mhaithe le sochar pearsanta nó chun mí-úsáid a bhaint as post ar aon bhealach; 

• Gan ach luach saothair oifigiúil a tharraingt i leith gníomhaíochtaí oifigiúla; 

• A chinntiú nach n-éileofar speansais ach amháin de réir mar is cuí do riachtanais ghnó agus 

de réir an dea-chleachtais san earnáil phoiblí i gcoitinne; 

• Tiomantas do ghníomhú le barr leasa Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta i ngach beart le 
heagraíochtaí eile. 

Ceanglaítear ar bhaill foirne Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta a oibríonn i bPoist Ainmnithe 

Fostaíochta, mar atá leagtha amach sna hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, ráiteas dearbhú leasa a 

chomhdú leis an mBainisteoir Gnóthaí Corparáideacha agus a chinntiú go dtabharfar an dearbhú sin 

cothrom le dáta gach bliain nó de réir mar a mheastar a bheith riachtanach. 

 

 
Faisnéis/Rúndacht 

Tá Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta tiomanta do phríobháideacht ghníomhaíochtaí na hOifige 

a chothabháil, a urramú agus a chosaint. Áirítear leis sin: 

• baill foirne Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta a bheith ag tacú le rochtain a sholáthar ar 

fhaisnéis ghinearálta a bhaineann le gníomhaíochtaí na hOifige ar bhealach atá oscailte agus 

a mhéadaíonn a cuntasacht don phobal i gcoitinne; 

• tiomantas do gan faisnéis nó rúin ghnó a fháil ar mhodh míchuí; 

• rúndacht na faisnéise íogaire a shealbhaíonn Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta a 

urramú, lena n-áirítear an t-ábhar seo a leanas; 
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• faisnéis atá íogair ó thaobh na tráchtála de; 

• faisnéis phearsanta; agus 

• faisnéis a fuair Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta i modh rúin. 

 
• cloí le nósanna imeachta cuí um chomhairliúchán le tríú páirtithe i gcásanna eisceachtúla ina 

mbeartaítear faisnéis íogair a eisiúint chun leas an phobail; agus 

• forálacha reachtúla ábhartha a chomhlíonadh (e.g., an reachtaíocht um Shaoráil Faisnéise, 

an reachtaíocht um Chosaint Sonraí, an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí, etc.).  
    

     Oibleagáidí 

Tá Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta tiomanta dá hoibleagáidí faoi gach reachtaíocht 
riachtanach a chomhlíonadh. Áirítear leis sin: 

• gach oibleagáid rialála agus reachtúil a fhorchuirtear ar Oifig Rialálaí an Chrannchuir 
Náisiúnta a chomhlíonadh; 

• na hoibleagáidí soláthair a fhorchuirtear ar Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta a 
chomhlíonadh; 

• aon rialuithe a chur i bhfeidhm chun calaois a chosc, lena n-áirítear rialuithe 

leordhóthanacha atá ceaptha chun a chinntiú go gcomhlíonfar nósanna imeachta 

forordaithe i ndáil le speansais a éileamh i leith taisteal gnó; 

• cloí leis na nósanna imeachta a leagann Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta síos i leith 

staideanna coinbhleachta leasa, lena n-áirítear i ndáil le glacadh le poist tar éis fostú 

agus/nó fruiliú ag an Oifig, agus aird á tabhairt ar choinbhleachtaí leasa agus ar ábhair imní 

rúndachta a d’fhéadfadh a bheith ann; agus 

• a admháil go bhfuil dualgas ar gach duine cloí leis na caighdeáin eitice gnó is airde. 

 
Fís, Misean, Luachanna agus Spriocanna Straitéiseacha Oifig 
Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta 

Bunaíodh Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta mar rialálaí neamhspleách le haghaidh an 

Crannchur Náisiúnta a dhéanamh in Éirinn. Chun an ról sin a chomhlíonadh, d’fhorbair Oifig Rialálaí 

an Chrannchuir Náisiúnta a plean oibre chun “Fís”, “Misean”, “Luachanna”, agus “Cuspóirí 

Straitéiseacha” a áireamh ann. 

 

Fís Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta 

Tá fís Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta mar a leanas: 

“Crannchur atá sábháilte, inchothaithe agus dea-reáchtáilte agus a uasmhéadaíonn torthaí le 
haghaidh cúiseanna maithe”. 

 
 

Misean Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta  

Is é misean Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta a fís a bhaint amach trí na nithe seo a leanas: 
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• Formhaoirseacht a dhéanamh ar oibríochtaí an Chrannchuir Náisiúnta agus comhlíonadh a 
fhorfheidhmiú de réir mar is gá; 

• Tograí ón Oibritheoir a bhreithniú agus iad a cheadú de réir mar is cuí; 

• Ciste an Chrannchuir Náisiúnta a bhainistiú agus a rialú; 

• Cearta forfheidhmiúcháin thrádmharcanna an Chrannchuir Náisiúnta a fheidhmiú; 

• A chinntiú go nglacfar an dea-chleachtas rialachais i mbainistíocht agus rialachas na hOifige. 
 

Luachanna Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta 

Ghlac Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta luachanna lena gcur i bhfeidhm ina cuid 
gníomhaíochtaí. Tá luachanna Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta mar a leanas: 

• Caomhnóireacht – gníomhú chun leas an phobail le hionracas 

• Neamhspleáchas – bheith oibiachtúil agus neamhchlaonta 

• Trédhearcacht – inár gcuid cinnteoireachta agus cumarsáide 

• Cuntasacht – sinn féin agus daoine eile a choinneáil cuntasach 

• Gairmiúlacht – ardchaighdeáin chomhsheasmhacha maidir le hiompar, le hinniúlacht agus 

le cúirtéis 

• Meas a Thabhairt dár nDaoine – meas agus tacaíocht a thabhairt dár ndaoine 

• Dírithe ar an Todhchaí – eolas, scileanna agus taithí atá ag teacht chun cinn a nuáil agus a 

chur i bhfeidhm 

 

Cuspóirí Straitéiseacha Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta 
 

Níl na Cuspóirí Straitéiseacha atá liostaithe thíos in aon ord tosaíochta ar leith agus tá siad an-
idirspleách ar a chéile. 

 

• Sprioc Straitéiseach 1: Go reáchtálfar an Crannchur Náisiúnta leis an gcuibheas uile is  

  cuí 

• Sprioc Straitéiseach 2: Go ndéanfar leasanna rannpháirtithe a chosaint 

• Sprioc Straitéiseach 3: Go ndéanfar inchothaitheacht fhadtréimhseach an Chrannchuir  

  Náisiúnta a chosaint 

• Sprioc Straitéiseach 4: Go n-uasmhéadófar na cistí le haghaidh cúiseanna maithe (faoi  

  réir spriocanna 2, 3 agus 4) 

• Sprioc Straitéiseach 5: Go mbainfidh rialachas Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta an  

  dea-chleachtas agus luach ar airgead amach 
 

Cuireann Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta an fhís, an misean, na luachanna agus na cuspóirí 
straitéiseacha atá aici i bhfeidhm le linn di ardchaighdeáin agus sársholáthar seirbhíse a chothabháil. 

 

 
Dílseacht 

Tá Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta tiomanta dá feidhmeanna a chur i gcrích. Tá na nithe seo 
a leanas i gceist le dílseacht d’Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta agus dá gníomhaíochtaí: 

• an fhreagracht chun bheith dílis d’Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta agus chun bheith 

lántiomanta dá gníomhaíochtaí gnó uile; 

• dea-chlú Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta a chosaint; agus 

• a admháil go bhfuil dualgas ar gach duine cloí leis na caighdeáin eitice gnó is airde, lena n-
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áirítear aon chód ghairmiúil eitice is infheidhme maidir le baill foirne ar comhaltaí de 

chomhlacht gairmiúil aitheanta iad. 

Ar mhaithe le hamhras a sheachaint, ní bhainfear dílseacht d’fheidhmeanna agus dea-chlú Oifig 
Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta amach trí chód gairmiúil eitice nó rialacha earnála poiblí a shárú. 

 
Cothroime 

Tá Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta tiomanta do phrionsabail na cothroime a chur i bhfeidhm 
ina bearta uile. Áirítear leis sin: 

• an reachtaíocht um chomhionannas fostaíochta agus um stádas comhionann a 

chomhlíonadh; 

• tiomantas do bheith cothrom i ngach beart gnó; agus 

• meas a thabhairt dá cliaint/custaiméirí agus caitheamh go cóir le gach duine. 
 

An Timpeallacht Oibre/Sheachtrach 

Tá Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta tiomanta do na nithe seo a leanas: 
• an tosaíocht is airde a thabhairt do shláinte agus sábháilteacht ball foirne a chur chun cinn 

agus a chaomhnú; 

• a chinntiú go ndéanfar breithniú iomlán ar ábhair imní an phobail; agus 

• íoslaghdú a dhéanamh ar aon tionchar díobhálach a bhíonn ag oibríochtaí ar an gcomhshaol 
 

Freagracht 

Tá Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta freagrach as na nithe seo a leanas: 

• an Cód Iompair Gnó seo agus doiciméad beartais maidir le nochtadh leasanna a scaipeadh 
ar bhaill foirne; 

• a admháil go bhfuair baill foirne na doiciméid sin agus go dtuigeann siad iad; agus 

• treoir agus treo a sholáthar maidir le réimsí amhail bronntanais agus siamsaíocht agus 
maidir le tosca eiticiúla eile a thagann chun cinn go tráthrialta. 

 

Athbhreithniú 
Tá Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta tiomanta don Chód a athbhreithniú de réir mar is cuí. 


