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Réamhrá an gCoimisinéar Iarratais do Dhídeanaithe
Is deas liom an t-aonú déag Tuarascáil Bhliantúil d’Oifig an Choimisinéara Iarratais do
Dhídeanaiteh (ORAC) a chur i láthair.
Tugtar breac-chuntas inár dTuarascáil Bhliantúil 2011 ar an dul chun cinn a rinneadh maidir le
tabhairt faoi na spriocanna agus na gcuspóirí straitéiseacha a chuimsítear inár Ráiteas Stráitéise
2010-2012. Seo an dara tuarascáil faoin Ráiteas Straitéise seo agus an cúigiú Tuarascáil
Bhliantúil ó ceapadh mé mar Choimisinéar i mí Iúil 2007.
Fuarthas 1,290 iarratas ar stádas dídeanaí i 2011, a léiríonn laghdú 33.5% ar an líon iarratas a
fuarthas i 2010.
Le linn na bliana, lean dul chun cinn á dhéanamh maidir le próiseáil mhear agus chothrom na niarratas a chinntiú. Tugadh 1,834 cás chun críche ar an iomlán. Faoi mar a bhí cúrsaí i 2010,
rinneadh níos lú cásanna a phróiseáil i 2011 i gcomparáid le blianta roimhe sin, ar aon dul leis an
titim ar iarratais ar thearmann.
Ag deireadh na bliana, cé go raibh 248 cás ar feitheamh próiseála san Oifig, ní raibh ach 22 cás
idir lámha ar feadh breis agus 6 mhí.
I 2011, bhí an uile iarratas a próiseáladh faoin Treoir um Beartú Tosaíochta Aire sceidealaithe le
haghaidh agallaimh laistigh de 9-12 lá oibre ó dháta an iarratais agus tugadh chun críche iad
laistigh de mheánfhad próiseála 30 lá oibre ó dháta an iarratais.
Rinneadh an uile chás eile a phróiseáil chuig a gcríoch laistigh de mheánfhad 11.7 seachtain (lena
n-áirítear cásanna ar a raibh moill ar chúiseanna leighis nó ar chúiseanna dóshéanta eile nó de
bharr chastacht na saincheisteanna lenar bhain). Sa ráithe deiridh de 2011, b’ionann an meánfhad
próiseála agus 9.6 seachtain.
Leanadh le leas éifeachtach a bhaint as Rialachán (CE) 343/2003 (Rialachán Bhaile Átha Cliath
II) ón gComhairle, a dheimhníonn an Stát Conarthach atá freagrach as iarratas ar thearmann,
d’fhonn na hiarratasóirí siúd a bhrath ag a raibh iarratas ar thearmann roimhe seo i Stát
Conarthachta eile (bunaithe ar amas mhéarlorg EURODAC) nó ag a raibh iarratas ar víosa i Stát
Conarthach eile. Rinneadh 243 cinneadh Bhaile Átha Cliath i 2011.
Lean ár n-obair i 2011 ag brath ar oibriú gan stró chóras méarlorg EURODAC an AE. Tacaíonn
an córas seo le Rialachán Bhaile Átha Cliath II. Le linn na bliana, seoladh 1,010 sraith de
mhéarloirg de chuid iarratasóirí ar thearmann chuig EURODAC. D’eascair amras le EURODAC
as 135 (13%) díobh seo, a léirigh go ndearna na hiarratasóirí seo iarratas ar thearmann i Stát
Conarthach eile.
Leanadh le dul i gcomhairle le AVATS (an Córas Uathoibríoch um Iarratas agus Rianú Víosa) de
Sheirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann le hiarratais ar thearmann a bhrath sa chás gur
choimeád an t-iarratasóir faisnéis faoi Víosa Éireannach.
Lean m’oifig le hionadaíocht a dhéanamh dom ag éisteacht achomhairc os comhair Oifig an
Bhinse Achomhairc Dhídeanaithe (RAT) i 2011. Rinneadh teagmháil leanúnach le limistéar
sceidealaithe RAT lena chinntiú go bhféadfadh Oifigigh Thíolctha ORAC an t-uaslíon éisteachta
a sheirbheáil.
Lean breithiúnas den Chúirt Uachtarach i bhfabhar na hOifige, a seachadadh i mí Eanáir 2009
(agus líon Breithiúnais ábhartha den Ard-Chúirt) le tionchar dearfach a imirt, agus an líon
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dúshláin nua dlí a laghdú a glacadh i leith ORAC i 2011. Bhí an líon cásanna os comhair na
gcúirteanna ard i gcónaí, áfach, go príomha de bharr nárbh fhéidir cásanna áirithe a chur chun
cinn ar feitheamh toradh atreoruithe chuig Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, mar shampla.
B’ionann an líon athbhreithniú breithiúnach ag deireadh 2011 agus 238, i gcomparáid le 191 ag
deireadh 2010. B’ionann an líon dúshláin nua dlí a fuarthas i 2011 agus 79, i gcomparáid le 112 i
2010. Lean ORAC lena mbearta a choimeád faoi athbhreithniú i 2011, d’fhonn an líon
athbhreithniú breithiúnach a íoslaghdú.
I 2011, leanamar le cur lenár dtiomantais inár bPlean Gníomhaíochta um Sheirbhísí do
Chustaiméirí 2010-2012, le monatóireacht a dhéanamh ar chaighdeán na seirbhíse a chuirimid ar
fáil dár gcustaiméirí. Ag cur le suirbhéanna faoinar tugadh roimhe seo i limistéir eile den
eagraíocht, tugadh faoi shuirbhé breise a dhírigh ar chaighdeán na seirbhíse a chuireamar ar fáil
d'úsáideoirí ár láithreáin ghréasáin. Is féidir teacht ar thorthaí an tsuirbhé ar ár láithreán gréasáin
agus i bpríomhchorp na tuarascála seo.
Lean ORAC leis an obair phleanála do thabhairt isteach an Bhille um Inimirce, Cónaí agus
Cosaint, 2010, faoi réir cheadú dhá Theach an Oireachtais, a dhéanfaidh ORAC a chomhchuismiú
isteach i Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann (INIS). Rinneadh ionadaíocht don
eagraíocht athuair ar Bhord um Fhorfheidhmiú Tionscadail a bhunaigh INIS chun ullmhúcháin a
dhéanamh do thabhairt isteach na reachtaíochta nua.
Mar chuid de thiomantas ORAC le caighdeán a chinntiú inár bpróiseas tearmainn, leanadh le
tosaíocht a dhéanamh d’oiliúint agus d’fhorbairt dár bhfoireann. Cuireadh líon cúrsaí forbartha
agus oiliúna a sheachadadh don fhoireann, lena n-áirítear i limistéar na gcinntí ar stádas dídeanaí
le cúnamh an UNHCR.
I gcomhthéacs na pleanála agus na bainistíochta acmhainní i rith 2011, leanadh le príomhbhéim a
leagan ar úsáid éifeachtach agus éifeachtúil acmhainní a uasmhéadú agus aird ar an timpeallacht
an-dúshlánach gheilleagrach. Léiríonn béim ghinearálta ár Ráitis Straitéise 2010-2012 cheana
féin an tsaincheist seo mar phríomhriachtanas agus chuir sé creat áisiúil ar fáil ina rabhamar in
ann oibriú ina leith seo.
Sa mhullach air sin, tugadh obair chun críche ar Phlean Corparáideach nua don Oifig do
thréimhse 2012-2014 agus ar úsáid éifeachtach agus éifeachtúil acmhainní atá príomhbhéim an
Phlean.
Ina theannta sin uile, rinne foireann ORAC obair shuntasach maidir le Córas TF um Bainistíocht
Cásanna AISIP don INIS agus dá ngníomhaireachtaí comhghaolmhara a chuaigh beo i mí
Deireadh Fómhair 2011.
Ba mhian liom arís eile mo bhuíochas a chur in iúl d‘fhoireann Oifig Bhaile Átha Cliath ArdChoimisinéir na Náisiún Aontaithe le haghaidh Dídeanaithe (UNHCR) as ucht a gcúnaimh
leanúnaigh i rith na bliana agus aird ar leith ar sholáthar oiliúna ar dhlí agus ar nósanna imeachta
dídeanaí.
Ba mhian liom, freisin, mo bhuíochas a ghabháil le foireann an Ionaid um Cháipéisíocht
Dídeanaithe, a leanann le seirbhís an-ghairmiúil a chur ar fáil don Oifig.
Táthar an-bhuíoch de thacaíocht leanúnach na Seirbhíse um Chúnamh Fostaithe.
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Ar deireadh thiar, ba mhian liom mo bhuíochas a chur in iúl d’fhoireann na hOifige, mar aon leis
an bhfoireann in Aonad Comhsheirbhísí, in Aonad Tuairiscithe agus Anailíse an INIS agus san
AISIP, ar chabhraigh a n-obair agus a ngairmiúlacht leanúnach linn tabhairt faoinár gcuspóirí
agus faoinár gcroífheidhmeanna i 2011 agus lenár n-oibleagáidí faoin dlí intíre agus idirnáisiúnta
a chomhlíonadh.
David Costello
Coimisinéir
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Ráiteas Misin
Is é a leanas Ráiteas Misin Oifig an Choimisinéara Iarratais do Dhídeanaithe i gcomhréir le hAcht
na nDídeanaithe, 1996:
(i)

imscrúdú a dhéanamh ar iarratais ó dhaoine ag a bhfuil dearbhú do
stádas dídeanaí á lorg agus na moltaí cuí a eisiúint
don Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais
agus

(ii)

iarratais ag dídeanaithe a imscrúdú lena cheadú do mhuintir an teaghlaigh
an Stát a iontráil agus cónaí ann agus tuairisciú don Aire Dlí agus Cirt agus
Comhionannais faoi na hiarratais sin,

agus an méid sin á dhéanamh, le seirbhís ardchaighdeáin a chur ar fáil dár gcustaiméirí trí chur
chun feidhme beartas agus nósanna imeachta atá cothrom agus oscailte, agus caitheamh leis an
uile iarratasóir le cuirtéis agus le híogaireacht.
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Cé atá ina Iarrthóir ar Thearmann?
Iarrthóir ar thearmann atá i nduine a lorgaíonn go n-aithneofaí iad mar dhídeanaí i gcomhréir le
téarmaí Choinbhinsiún na Ginéive, 1951 i dtaobh stádas dídeanaithe agus Phrótacal 1967 lena
mbaineann, a leagann an bonn faoin gcóras idirnáisiúnta de chosaint dídeanaithe.

Sainmhíniú Dídeanaí
De réir dhlí na hÉireann, is éard is dídeanaí ann “duine atá lasmuigh de thír a náisiúntachta de
dheasca eagla a bhfuil bunús maith leis go ndéanfar iad a ionchúiseamh ar chúiseanna lena
mbaineann cine, reiligiún, náisiúntacht, ballraíochta de ghrúpa ar leith sóisialta nó tuairim
pholaitiúil, agus nach bhfuil in ann nó, de dheasca na heagla sin, teacht ar chosaint na tíre sin, nó
nach bhfuil in ann, de bharr nach bhfuil náisiúntacht acu agus go bhfuil siad lasmuigh de thír a niar-gnáthchónaithe nó, de dheasca na heagla sin, nach bhfuil siad in ann filleadh ar an tír sin...”.
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Cuid 1

Réamhrá
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Cuid 1 – Réamhrá
Creat Dlíthiúil
Faoi Acht na nDídeanaithe, 1996, bunaíodh dhá oifig neamhspleácha reachtúla i Samhain 2000 le
breithniú a dhéanamh ar iarratais/achomhairc ar stádas dídeanaí agus le moltaí a dhéanamh don
Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais faoi cibé acu ar cheart nó nár cheart an stádas sin a
cheadú. Is iad an dá oifig seo Oifig an Choimisinéara Iarratais do Dhídeanaithe (ORAC), a
dhéanann breithniú ar iarratais ar dhearbhú dídeanaí ag an gcéad dul síos agus don Bhinse
Achomhairc Dhídeanaí (RAT) a dhéanann breithniú ar iarratais ar dhearbhú ag céim an
achomhairc. 1
Tá feidhmeanna reachtúla an Choimisinéara um Iarratais ó Dhídeanaithe arna leagan amach in
Acht na nDídeanaithe, 1996, arna leasú ag an Acht um Inimirce, 1999, an tAcht um Inimircigh
Neamhdhleathacha (Gáinneáil), 2000, an tAcht um Inimirce, 2003 agus an tAcht um Inimirce,
2004. Ar fud na tuarascála seo, ciallaíonn an téarma “Acht na nDídeanaithe, 1996”, Acht na
nDídeanaithe, 1996 (arna leasú).
Ina theannta sin, tá/bhí aird ag an Oifig, i measc rudaí eile, ar na hIonstraimí Reachtúla (I.R.) a
leanas i ndíscaoileadh a ngnó:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I.R. Uimh. 344 de 2000 – Rialacháin Acht na nDídeanaithe, 1996, (Áiteanna agus
Coinníollacha Coinneála), 2000.
I.R. Uimh. 345 de 2000 – Rialacháin Acht na nDídeanaithe, 1996, (Foirm Iarratais), 2000.
I.R. Uimh. 346 de 2000 – Rialacháin Acht na nDídeanaithe, 1996, (Deimhniú Cónaithe
Sealadach), 2000.
I.R. Uimh. 415 de 2003 – Ordú an Achta um Inimirce, 2003, (Alt 7) (Tosú), 2003.
I.R. Uimh. 422 de 2003 – Ordú Acht na nDídeanaithe, 1996, (Tíortha Bunaidh Sábháilte),
2003.
I.R. Uimh. 423 de 2003 – Ordú Acht na nDídeanaithe, 1996, (Alt 22), 2003.
I.R. Uimh. 424 de 2003 – Rialacháin Acht na nDídeanaithe, 1996, (Achomhairc), 2003.
I.R. Uimh. 714 de 2004 – Ordú Acht na nDídeanaithe, 1996, (Tíortha Bunaidh Sábháilte),
2004.
I.R. Uimh. 518 de 2006 – Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Cáilitheach do Chosaitn),
2006.
I.R. Uimh. 51 de 2011 – Rialachán na gComhphobal Eorpach (Nósanna Imeachta
Tearmainn), 2011.
I.R. Uimh. 52 de 2011 – Rialachán Acht na nDídeanaithe, 1996 (Nósanna Imeachta
Tearmainn), 2011.

Feidhmeanna an Choimisinéara um Iarratais ó Dhídeanaithe
Luaitear in Acht na nDideanaithe, 1996 go mbeidh an Coimisinéir um Iarratais ó Dhídeanaithe
neamhspleách i bhfeidhmiu a f(h)eidhmeanna atá de chineál reachtúil agus neamhreachtúil. Is iad
na príomhfhreagrachtaí reachtúla:
1

Tá fáil ar chur síos mionsonraithe ar an bpróiseas anailíse ar láithreán gréasáin ORAC (www.orac.ie).
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•

imscrúdú a dhéanamh ar iarratais uathu siúd a lorgaíonn dearbhú do stádas dídeanaí agus
na moltaí cuí a eisiúint don Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais faoi na hiarratais sin,
agus

•

iarratais ag dídeanaithe a imscrúdú lena cheadú do mhuintir an teaghlaigh an Stát a
iontráil agus cónaí ann agus tuairisciú don Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais faoi na
hiarratais sin.

Faoi Acht na nDídeanaithe, 1996, tá an Coimisinéar freagrach, chomh maith, as:
•
•
•
•
•

Deimhniúcháin Chónaithe Shealadacha a eisiúint don lucht iarrtha tearmainn.
aon Treoracha Aire lena mbaineann beartú tosaíochta catagóirí áirithe d’iarratasóir a
chomhlíonadh.
cur i láthair chás an Choimisinéara a dhíriú chuig an mBinse Achomhairc Dhídeanaithe,
áit a ndéantar moltaí a dhéanann an Coimisinéir a achomharc leis an mBinse.
faisnéis a sholáthar don UNHCR, mar aon le gníomhaireachtaí cuí Rialtais, amhail dá
bhforáiltear sa reachtaíocht.
daoine mionaoiseacha gan tionlachan a atreorú chuig Feidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte ar aon dul le halt 8(5) d’Acht na nDídeanaithe, 1996.

Agus an Coimisinéir freagrach go hiomlán as na feidhmeanna reachtúla seo a chomhlíonadh faoi
Acht 1996, féadfaidh sé na feidhmeanna seo a thairmligean d‘aon bhall dá fhoireann.
Ina theannta sin, tá ag an gCoimisinéir feidhmeanna neamhreachtúla. Ina measc seo tá:
•
•
•
•
•
•
•

a chinntiú go ndéileáltar leis an uile iarratas ar stádas dídeanaí ag an gcéad chéim agus go
bpróiseáltar iad ar bhealach cóir, múinte agus éifeachtach.
treoracha a eisiúint ar chur i bhfeidhm praiticiúil Acht na nDídeanaithe, 1996 agus ar
nósanna imeachtaí agus ar chaighdeán na hoibre.
a chinntiú go bhfuil fáil ag an bhfoireann ar fhaisnéis leordhóthanach ar thíortha bunaidh
lucht iarrtha tearmainn agus ar dhlí-eolaíocht agus cleachtas idirnáisiúnta i limistéar an
tearmainn.
páirt a ghlacadh i bhfóraim idirnáisiunta ar ábhair lena mbaineann tearmann.
bainistíocht fheidhmíocht, oiliúint agus fhorbairt na foirne.
déileáil le ceisteanna preasa.
réiteach agus bainistíocht an bhuiséid, an Ráitis Straitéise agus an Phlean Gnó don
eagraíocht.

Príomhluachanna den Oifig
Is iad na príomhluachanna a threoraíonn obair na hOifige:
•

Neamhspleáchas – Neamhspleáchas an phróisis agus déanamh cinntí.

•

Cothromaíocht – Nósanna imeachta córa a chuirtear in iúl don lucht iarrtha tearmainn.

•

Daingne – Daingne i gcur chun feidhme oibleagáidí reachtúla.
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•

Freastal ar na príomhpháirtithe leasmhara – Tiomantas do sheirbhís a chur ar fáil
d’iarratasóirí agus do pháirtithe leasmhara eile mar chuid dár dtiomantas foriomlán chun
seirbhís éifeachtach do chustaiméirí a sheachadadh.

•

Inrochtaineacht – Inrochtaineacht faisnéise agus seirbhísí do dhaoine faoi mhíchumas.

•

Tiomantas don Fhoireann – A aithint gurb í an fhoireann an acmhainn is luachmhara atá
ag an Oifig agus timpeallacht a chothú inar féidir leo oibriú go héifeachtach agus a
gcumas a fhorbairt ar mhaithe leis an Oifig go sonrach, agus lena ngairm bheatha go
ginearálta.

•

Tiomantas do shármhaitheas – Tabhairt faoi obair ar chaighdeán a chinnteoidh aschuir
ardcháilíochta agus thráthúla.

•

Oscailteacht – Cumarsáid a dhéanamh leis an lucht iarrtha tearmainn, an tAire Dlí agus
Cirt agus Comhionannais, an UNHCR, Eagraíochtaí Neamhrialtais agus an pobal ar
bhealach as a n-eascróidh muinín in oibriú na hOifige.

•

Éifeachtúlacht in úsáid acmhainní - Éifeachtúlacht a chinntiú in úsáid na n-acmhainní
ar a bhfuil fáil gan baint den chaighdeán.

•

Comhpháirtíocht – Glacadh le cur chuige comhairleach i leith athrú nuálaíochta agus
bainistíochta san ionad oibre agus cultúr rannpháirtíochta, oscailteachta agus comhmheasa a chothú.

Cistiú agus Soláthar Foirne don Oifig
Cuireann an Stát cisitú ar fáil d’Oifig an Choimisinéara Iarratais do Dhídeanaithe tríd an Roinn
Dlí agus Cirt agus Comhionannais. Foráiltear in Acht 1996 go mbeidh “Ball foirne an
Choimisinéara ina Státseirbhísigh laistigh de bhrí Acht Rialaithe na Státseirbhíse, 1956.”
Foráiltear freisin in Acht 1996, gur “Féadfaidh an Coimisinéir a fheidhmeanna nó a feidhmeanna
a thairmligean d’aon bhaill foirne faoin Acht seo, seachas iad sin arna dtabhairt ag Alt 7”.
Oifigigh údaraithe shainithe ar ceapadh iad an uile fhoireann den ORAC seachas an fhoireann
Seirbhísí.

Ceanglais Tuairiscithe
Is iad seo a leanas na ceanglais tuairiscithe atá ar an gCoimisinéir – amhail a leagtar amach iad in
Acht 1996:
•

tuarascáil a chur faoi bhráid an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais ar a
g(h)níomhaíochtaí tráth nach déanaí ná 3 mhí i ndiaidh dheireadh gach bliana. Cuirfidh an
tAire cóip den Tuarascáil Bhliantúil faoi bhráid gach Tí de Thithe an Oireachtais.

•

d’fhonn an fhaisnéis uile a theastaíonn a sholáthar don Aire ar bhonn leanúnach le cur ar a
c(h)umas a f(h)reagracht agus a c(h)untasacht a dhíscaoileadh maidir leis an Oifig.
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•

na cuntais ghnácha agus chearta a choimeád ar an uile airgead a fhaightear agus a chaitear
agus na cuntais uile speisialta (más ann dóibh) a ordóidh an tAire.

•

na cuntais seo a chur faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste lena n-iniúchadh ar
dháta a shocróidh an tAire. Soláthrófar cóip nó sleachta de na cuntais seo, mar aon le
tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste, don Aire, a thabharfaidh iad araon os
comhair Thithe an Oireachtais.

(Faigheann Oifig an Choimisinéara Iarratais do Dhídeanaithe (ORAC) liúntas bliantúil cistí a
bhfuil Ard-Rúnaí na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais an tOifigeach Cuntasaíochta dó
agus áirítear cuntas ORAC leis na cuntais bhliantúla Roinne.)
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Cuid 2

Príomhfhorbairtí i 2011
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Cuid 2 – Príomhfhorbairtí i 2011
Próiseáil Iarratas
•

Le linn 2011, fuarthas 107 iarratas ar thearmann ar an meán gach mí agus fuarthas 1,290
ar an iomlán sa bhliain. Fuarthas an líon míosúil ab airde i mí Eanáir (133 iarratas) agus
fuarthas an líon ba lú i mí Deireadh Fómhair (72 iarratas). Ar an iomlán, ba laghdú 33.5%
é seo ar na 1,939 iarratas a fuarthas an bhliain roimhe sin agus ba í 2011 an bhliain inar
fuarthas an líon iomlán bliantúil ba lú iarratas ó bhí 1996 ann.

•

Ba iad na cúig thír ba rialta as ar tháinig na hiarratais an Nigéir (14.1%), an Phacastáin
(13.6%), an tSín (11%), Poblacht Dhaonlathach an Chongó (5.4%) agus an Afganastáin
(5.2%). Amhail blianta roimhe seo, ba í an Nigéir an tír ba mhó a rinne iarratais i 2011.

Léiríonn an léarscáil thuas scaipeadh geografach na dtíortha bunaidh thearmainn in 2011.
•

De réir na treochta a bhí le sonrú le cúpla bliain anuas, faighimid líon beag iarratas ó líon
mór tíortha aonair. Níorbh éagsúil seo i 2011. Mar shampla, b’ann do 30 tír óna
bhfuaireamar 3 nó níos lú iarratasóir agus ach 27 tír óna bhfuaireamar 10 nó níos mó
iarratasóir.

•

B’ionann an cóimheas d’iarratais ó fhir agus ó mhná i 2011 agus 3 in aghaidh 2.

•

Ag deireadh 2011, as na 248 cás a bhí idir lámha, ní raibh ach 22 iarratas againn breis
agus sé mhí. Ciallaíonn sé seo, le héifeacht, go raibh cásanna a fuarthas i 2011 á
bpróiseáil, go príomha, ag an ORAC.

•

I rith 2011, tugadh 1,834 cás chun críche, i gcomparáid le 2,192 i 2010. Bhí méadú 42%
le sonrú ar na cásanna a tugadh chun críche, áfach, ar na hiarratais a fuarthas le linn na
bliana. Bhí an líon moltaí a rinneadh i 2011 níos lú ná iad sin a rinneadh i 2010 de bharr,
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go príomha, na titime ar iarratais ar thearmann go ginearálta agus mar thoradh ar an aistriú
leanúnach d’fhoireann chuig limistéir eile oibre.
•

I 2011, lean an Treoir um Beartú Tosaíochta Aire, a tugadh isteach ag reachtaíocht i Meán
Fómhair 2003, le bheith i bhfeidhm ach le níos lú iarratas mar sin féin. Rinneadh 3.5% de
na hiarratais a phróseáil faoin Treoir. Ba ghnách go raibh iarratais tosaíochta sceidealaithe
le haghaidh agallaimh laistigh de 9-12 lá oibre ó dháta an iarratais agus tugadh chun
críche iad laistigh de mheánfhad próiseála 30 lá oibre ó dháta an iarratais.

•

Ní thagann iarratais ó náisiúnaigh na Nigéire a thuilleadh faoi scóip na Treorach
Tosaíochta i ndiaidh agóid dhlíthiúil a d’atreoraigh an Ard-Chúirt chuig Cúirt
Bhreithniúnais an Aontais Eorpaigh lena réamhrialú i mí Aibreán 2011. 2

•

Rinneadh an uile chás eile a phróiseáil chuig a gcríoch laistigh de mheánfhad 11.7
seachtain (lena n-áirítear cásanna ar a raibh moill ar chúiseanna leighis nó ar chúiseanna
dóshéanta eile nó de bharr chastacht na saincheisteanna lenar bhain). Sa ráithe deiridh de
2011, b’ionann an meánfhad próiseála agus 9.6 seachtain. Deimhnítear amanna próiseála
ag réimse tosca, ar nós castacht mhéadaitheach an riar cásanna agus imeachtaí um
athbhreithniú breithiúnach corruair.

•

Ceanglaítear ar iarratasóirí ar thearmann, faoi fhorálacha Acht na nDídeanaithe, 1996,
chun comhoibriú leis an bpróiseas tearmainn. I 2011, theip ar 280 iarratasóir, ar an
iomlán, (21.7% den uile iarratasóir) a ndualgas a chomhlíonadh chun comhoibriú.
Measadh gurb ionann agus aistarraingthe iad na cásanna seo faoi fhorálacha Acht na
nDídeanaithe, 1996.

•

I 2011, fuarthas 26 iarratas ó dhaoine mionaoiseacha gan tionlachan (leanaí scartha) ag a
raibh tearmann á lorg a chruthaigh 2% den líon iomlán iarratas a fuarthas. Ar iarraidh na
Seirbhíse Dlí do Dhídeanaithe (RLS), rinneadh an t-amfhráma do sceidealú agallamh do
dhaoine mionaoiseacha gan tionlachan (leanaí scartha) ó 20 go dtí 25 lá. Rinneadh seo le
níos mó ama a cheadú don RLS chun dul i gcomhairle lena gcliant. Rinneadh moltaí a
eisiúint laistigh de mheánam próiseála 9-10 seachtaine (seachas dóibh siúd ar a raibh
moill ar chúiseanna leighis nó dóshéanta eile).

•

Leantar le tosaíocht a dhéanamh d’iarratais ar thearmann ó iarratasóirí atá á gcoimeád ar
aon dul le ceanglais reachtúla. Ar an iomlán, fuarthas 75 iarratas ó dhaoine a bhí á
gcoimeád, arbh ionann seo agus 5.8% den uile iarratas a fuarthas i 2011.

•

I rith 2011, rinneadh na príomhstraitéisí le tacú leis na Spriocanna Ardleibhéil ar a dtugtar
breac-chuntas i Ráiteas Straitéise 2010-2012 ORAC a chur i bhfeidhm go héifeachtach.
Baineadh úsáid as an uile acmhainn ar a raibh fáil leis an líon uasta de chinntí
ardchaighdeáin agus de chinntí a bhí daingean i dtaobh an dlí de a sheachadadh. Lean an
UNHCR agus a n-oiliúnóirí saineolacha le tacaíocht chuimsitheach a chur ar fáil don
Oifig.

•

Lean ORAC le béim a chur ar ardleibhéal cáilíochta agus tosaíocht a dhéanamh di in
imscrúdú agus i bpróiseáil iarratas ar thearmann, le tacaíocht ó fhorbairt, oiliúint agus
meantóireacht leanúnach foirne. Rinne oibrí cásanna leithleacha agus maoirseoir an chuid

2

Cás C-175/11: H.I.D. agus B.A. v an Coimisinéir Iarratais do Dhídeanaithe, an Binse Achomhairc Dhídeanaithe, an
tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, Éire agus an tArd-Aighne.
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is mó de na moltaí a scrúdú agus a n-ainm a chur leo. Sa mhullach air sin, tugadh faoi
sheiceáil cháilíochta ar a mhéid agus 10% de na cásanna ar bhonn míosúil. Ina theannta
sin, rinne an Oifig athbhreithniú ar na cúiseanna a bhí leis an uile chinneadh den Bhinse
Achomhairc Dhídeanaithe a cuireadh i leataobh mar aon le scrúdú a dhéanamh ar an uile
thoradh ar chásanna um abhreithniú breithiúnach a bhí fabhrach don ORAC. Cuireadh
feabhas ar nósanna imeachta an ORAC sa chás gur chuí mar thoradh ar aiseolas ó na
próisis seo athbhreithnithe.
•

Ar aon dul le gnáthchleachtas, rinneadh oiliúint um chinneadh ar stádas dídeanaí (RSD) a
sheachadadh d’fhoireann nuashainithe i rith na bliana. Chuir Foireann Oiliúna Intí ORAC
agus saineolaithe seachtracha é seo ar fáil, amhail ba ghá.

•

Ina theannta sin, rinneamar athbhreithniú rialta ar an bpróifíl iarratasóirí agus ar threochtaí
a bhí ag eascairt sa chineál cáis. Sa mhullach air sin, leanadh le hoiliúint speisialaithe a
chur ar fáil d’fhonn na scileanna a thabhairt dóibh chun déileáil go híogair agus go cuí le
grúpaí leochaileacha, ar nós íospartaigh gháinneála agus daoine mionaoiseacha gan
tionlachan.

•

Lean an Oifig le teagmháil leanúnach a choimeád leis an tSeirbhís Eadóirseachta agus
Inimirce na hÉireann (INIS) agus le Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Inimirce
(GNIB) i dtaca le hábhair éagsúla laistigh dár gcreatlach d'fhonn iomláine an phróisis
tearmainn a chosaint.

•

Ina theannta sin, leanamar le dlúthoibriú le Biúró Náisiunta an Gharda Síochána um
Inimirce (GNIB) agus leis an Aonad um Ghainneáil ar Dhaoine a Chosc de chuid na
Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais le híospartaigh fhéideartha de gháinneáil ar
dhaoine a shainaithint. Lean ORAC lena nósanna imeachta a choimeád chun déileáil le
cásanna ina rabhthas in amhras ar gháinneáil agus athbhreithniú leanúnach a dhéanamh
orthu.

•

Lean foireann ORAC le páirt a ghlacadh i bplé i nGrúpaí Oibre Tearmainn an AE a
dhéileálann le leasuithe ar dhlí an AE maidir le nósanna imeachta agus critéir cháilithe do
stádas dídeanaí.

•

D’úsáid nach mór gach oibrí cásanna leitheacha ríomhairí glúine ag agallaimh
shubstainteacha. Chuir seo feabhas ar chaighdeán nótaí na n-agallamh d’iarratasóirí agus
dá n-ionadaithe dlí. Ina theannta sin, chuir sé ar chumas na n-oibrithe cásanna leithleacha
rochtain dhíreach a bheith acu ar Fhaisnéis Chreidiúnach faoi Thír Bhunaidh (COI) agus
ar thuarascálacha eile. Sa chás go raibh ráitis iarratasóirí, agus/nó COI arna sholáthar ag
iarratasóirí i gcodarsnacht leis na fíricí aitheanta go ginearálta agus leis an bhfaisnéis ar a
raibh fáil san fhearann poiblí, bhí agallóirí in ann na tuarascálacha seo a sholáthar do na
hiarratasóirí ag a n-agallaimh. Thug seo an deis dóibh chun a dtuairimí a chur in iúl agus
breis aighneachtaí a dhéanamh (más cuí) sula ndéantar an cinneadh deiridh.

•

I 2011, lean ORAC le húsáid uasta a bhaint as Rialachán Bhaile Átha Cliath II a dhéanann
cinneadh faoi Stát Conarthach atá freagrach as iarratas ar thearmann a phróiseáil.
Rinneadh 243 cinneadh faoi Rialachán Bhaile Átha Cliath II san Oifig i 2011, i
gcomparáid le 263 i 2010. Léiríonn seo 13.2% de na cásanna a tugadh chun críche le linn
2011, i gcomparáid le 12% i 2010. Sa chás gurbh fhéidir, mar chuid de phróiseas
Rialachán Bhaile Átha Cliath, lean ORAC le stair víosa nó cónaithe eile nar chuir córas
méarlorg EURODAC i dtaifead, agus amhail dá bhforáiltear i ndlí an AE. Is éard a bhí
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mar thoradh air seo go ndearnadh iarratasóirí a bhrath, a fuair víosa do Stát Conarthach
eile leis an Rialachán, a d’iontráil Éire chun iarratas ar thearmann a dhéanamh agus iad ag
maíomh nach raibh aon cháipéisí aitheantais ná taistil acu. D’eascair comhréir níos mó de
chinntí as seo lena raibh stair víosa nó chónaithe mar chúis.
•

Ar an 21 Nollaig 2011, rialáil Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh (CJEU), i measc
rudaí eile, na cúinsí faoinar féidir iarratas ar thearmann a aistriú ó Stát Conarthach Bhaile
Átha Cliath amháin chuig ceann eile, sa chás gurb ann d’easnaimh sa nós imeachta um
thearmann sa Stát glactha. Lean rialáil an CJEU atreorú na gcásanna do réamhrialáil ó na
Cúirteanna Uachtaracha in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe 3 . Roimhe sin, seachadadh
Tuairim ar an Abhcóide Ginearálta ar an 22 Meán Fómhair 2011.

•

Lean líonra méarlorg EURODAC le tacú le hobair ORAC le linn 2011 i gcomhthéacs
oibriú Rialachán Bhaile Átha Cliath II. Glacadh 1,010 sraith méarlorg le linn na bliana,
agus rinneadh iad a chur ar aghaidh chuig EURODAC agus deimhníodh 135 (13%) amas.

•

Mar chuid den phróiseas iarrratais ar thearmann, glacadh méarloirg iarratasóirí ó
Shamhain 2000 i leith. Leanadh le méarloirg a bhí deich mbliana d’aois a mhilleadh.
Cuireadh tús leis seo i rith 2010 ar aon dul le ceanglais Acht na nDídeanaithe, 1996, agus
milleadh 11,958 taifead i 2011. Bheadh méarloirg iarratasóirí, ar ceadaíodh saoránacht
dóibh sna blianta idir an dá linn, arna milleadh cheana féin faoi théarmaí Acht 1996.

•

Lean ORAC le húsáid a bhaint as an gCóras Aitheantais Mhéarloirg (AFIS), a chuireann
cumas feabhsaithe méarloirg ar fáil maidir leis an lucht iarrtha tearmainn. Cuireann AFIS
le cumas ORAC chun faisnéis a mhalartú le córas EURODAC agus le hiliarratais ar
thearmann a shainaithint. Sa mhullach air sin, chabhraigh AVATS (Córas Uathoibríoch
um Iarratas agus Rianú Víosa) de Sheirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann, a
úsáidtear in Aonaid Fáiltithe agus Bhaile Átha Cliath ORAC, le hiarratais ar thearmann a
bhrath sa chás go bhfuair an t-iarratasóir víosa Éireannach ach nár dearbhaíodh aon phas
nó aon cháipéisíocht chuí don ORAC.

•

Amhail blianta roimhe seo, theip ar líon suntasach iarratasóirí pas nó fianaise cháipéise
eile a sholáthar a thacaigh lena n-aitheantas nó lena náisiúntacht luaite nó aon cháipéisí
taistil a léirigh gur thaistil siad chuig an Stát. I gcomhthráth, léirigh cuid de na
hiarratasóirí seo gur thaistil siad chuig an Stát san aer, agus bheadh sé ina
ghnáthriachtanas cáipéisí aitheanais a sholáthar ag pointe imeachta eitiltí, lena n-áirítear
soláthar víosaí. Lean úsáid a bhaint as Rialachán Bhaile Átha Cliath II, EURODAC,
AFIS agus AVATS, mar aon le comhoibriú le Stáit eile den AE, go háirithe leis an Ríocht
Aontaithe, le linn 2011 le faisnéis a chur ar fáil ar iarratasóirí ag a raibh iolaitheantais
agus ar iléilimh ar thearmann san AE.

•

Lean Aonad Fiosrúchán agus Teagmhála ORAC, a bunaíodh i 2009 le tionscnaimh a
fhorbairt le cabhrú le mí-úsáid de phróiseas tearmainn an Stáit a bhrath agus a chosc, le
cabhrú in imscrúdú na saincheisteanna creidiúnachta agus le tacaíocht a chur ar fáil
d’fhoireann ORAC don chuspóir seo. Cé gurb é príomhchuspóir reachtúil na hOifige
imscrúdú a dhéanamh ar iarratais ar thearmann i gcomhréir le dlí intíre agus an AE,

3

Comhchásanna C-411/10 and C-493/10: Tagairtí do réamhrialáil faoi Airteagal 267 TFEU ón gCúirt Achomhairc (Sasana agus an Bhreatain
Bheag) (an Rannóg Shibhialta) (an Ríocht Aontaithe) agus an Ard-Chúirt (Éire), ag cinntí ar an 12 Iúil agus ar an 11 Deireadh Fómhair 2010, a
tugadh isteach ag an gCúirt ar an 18 Lúnasa agus ar an 15 Deireadh Fómhair 2010, faoi seach, in imeachtaí N.S. (C-411/10) v an Rúnaí Stáit do
Rannóg na dTithe agus M.E. (C-493/10), A.S.M., M.T., K.P., E.H. v an Coimisinéir Iarratais do Dhídeanaithe agus an tAire Dlí agus Cirt,
Comhionannais agus Athchóirithe Dlí.
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tionchar tábhachtach ar thoradh imscrúdaithe is ea creidiúnacht iarratasóra. Lean an
tAonad le feidhmiú mar phointe teagmhála d’ORAC le gníomhaireachtaí eile den Stát, ar
nós Sheirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann, Bhiúró an Gharda Síochána um
Inimirce Náisiúnta, an Aonaid um Ghainneáil ar Dhaoine a Chosc de chuid na Roinne Dlí
agus Cirt agus Comhionannais agus Stáit eile den AE.
•

Tá ORAC freagrach as iarratais a phróiseáil ó dhídeanaithe d’athaontú teaghlaigh agus as
tuarascálacha a sholáthar don Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais don chuspóir seo.
Fuarthas 244 iarratas ar Athaontú Teaghlaigh i 2011, ar laghdú 24.4% é seo ar an bhfigiúr
do 2010.

•

Ag féachaint leis an éifeachtúlacht agus le caighdeán na n-imscrúduithe faoinar tugadh
agus caighdeán na dtuarascálacha arna dtabhairt chun críche, tugadh faoi go leor oibre le
linn na bliana le feabhas a chur ar obair an Aonaid um Athaontú Teaghlaigh. Mar chuid
den obair seo, thug an t-aonad ceistneoirí nua isteach do chatagóirí áirithe de bhaill de
theaghlaigh. Bhí ag iarratasóirí reatha ag a raibh a n-iarratais déanta cheana ar athaontú
teaghlaigh an deis chun na ceistneoirí seo a úsáid d’fhonn breis faisnéise a sholáthar
d’ORAC le cabhrú leis an bpróiseas imscrúdaithe a thabhairt chun críche níos tapúla.

•

Bhí tionchar ag na forbairtí agus an obair seo, lena n-áirítear oiliúint foirne, a rinneadh le
hiad a chur i bhfeidhm ar thréchur cásanna i 2011, go háirithe sa chéad leath den bhliain,
as ar eascair amanna níos faide próiseála d’fháil na gcomhad ón Roinn Dlí agus Cirt agus
Comhionannais d’eisiúint thuarascáil alt 18 d’Acht na nDídeanaithe, 1996. Sa ráite
deireanach den bhliain, áfach, tháinig méadú ar líon na dtuarascálacha a tugadh chun
críche agus tháinig laghdú ag teacht ar na hamanna próiseála.

•

I 2011, lean Oifigigh Thíolctha, nó sa chás gur theasaigh siad, baill de Phainéil Abhcóidí
agus Aturnaetha ORAC, le hionadaíocht a dhéanamh don Choimisinéir ag éisteacht
achomhairc os comhair an Bhinse Achomhairc Dhídeanaithe (RAT). De bharr líonta ar a
bhfuil laghdú ag teacht d’iarratais ar thearmann go ginearálta sa Stát, tháinig laghdú
chomh maith ar líon na héisteachta achomhairc. Rinneadh 795 éisteacht a sheirbheáil i
2011, i gcomparáid le 1,828 i 2010. Chinntigh ORAC, i gcomhairliúchán leis an RAT, go
ndearnadh an t-uaslíon éisteachta a sceidealaíodh gach seachtain a sheirbheáil.

•

Ar aon dul le beartas oiliúna ORAC, cuireadh an oiliúint iomlán ar an uile Oifigeach
Tíolctha agus bhall den Phainéal i nósanna imeachta um chinneadh a dhéanamh faoi
stádas dídeanaí. Sa mhullach air sin, cuireadh oiliúint shonrach oibrí cásanna leithleacha
agus oiliúint ar an bhfeidhm Thíolctha orthu sular sannadh cásanna dóibh os comhair an
Bhinse. D’fhonn cur lena n-oiliúint agus í a atreisiú, cuireadh líon seisiúin bhreise oiliúna
ar fáil d’Oifigigh Thíolctha. Ina measc seo bhí oiliúint athnuachana an UNHCR, taighde a
dhéanamh ar Fhaisnéis faoi Thír Bhunaidh (COI), déileáil le daoine mionaoiseacha gan
tionlachan agus le líomaintí gáinneála ag iarratasóirí ar thearmann.

•

Déileáladh leis an uile fhiosrúchán a rinneadh faoi alt 16(6) d’Acht na nDídeanaithe, 1996
a fuarthas ón mBinse Achomhairc Dhídeanaithe laistigh de na hamfhrámaí socraithe.
Fuarthas 29 fiosrúchán faoi alt 16(6) ar an iomlán i 2011.

•

Lean athbhreithniú breithniúnach leis an bpríomhdhúshlán a chruthú don eagraíocht i
2011. Ar aon dul le treochtaí dearfacha i 2010, lean an líon dúshláin nua dlí a fuarthas le
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laghdú. Fuarthas 79 dúshlán 4 nua le linn 2011 (lena n-áirítear 2 chás i dtaca le Rialachán
Bhaile Átha Cliath II) 5 i gcomparáid le 112 cás i rith 2010. Bhí an laghdú ar agóidí
dlíthiúla faoi thionchar ag príomhbhreitheanna na hArd-Chúirte agus na Cúirte Uachtaraí
ar oiriúnacht achomhairc leis an mBinse Achomhairc Dhídeanaithe seachas dul i mbun
imeachtaí um athbhreithniú breithiúnach i leith ORAC.
•

Ina theannta sin, bhí tionchar ag an laghdú ar an líon athbhreithnithe bhreithiúnaigh ag
oiliúint leanúnach a cuireadh ar oibrithe cásanna leithleacha agus ag nósanna imeachta um
dhearbhú cáilíochta.

•

Áiríodh le go leor de na hagóidí dlíthiúla a fuarthas forais bunaithe ar léirmhíniú dhlí an
AE (Treoir maidir le Nósanna Imeachta ón AE agus Rialachán Bhaile Átha Claith II go
sonrach), agus rinneadh iad a nascadh le cásanna a atreoraíodh chuig Cúirt Bhreithiúnais
an Aontais Eorpaigh (CJEU), leis sin, do réamhrialáil.

•

Ar feitheamh torthaí príomhchásanna i dtaca leis na pointí seo dlíthiúla den AE, d’fhan
tromlach na gcásanna seo a bhí gan réiteach i leith ORAC, inar eascair na pointí dlíthiúla
den AE, gan réiteach, agus bhí glanmhéadú ar an líon cásanna gan réiteach i leith ORAC
mar thoradh air seo. B’ann do 238 agóid dhlíthiúil gan réiteach ag deireadh 2011, i
gcomparáid le 191 cás ag deireadh 2010. D’ainneoin an mhéadaithe seo ar chásanna gan
réiteach, áfach, fanann an líon i bhfad níos ísle ná an seasamh ag deireadh 2008 nuair a
bhí 488 cás idir lámha.

•

B’ionann an caiteachas faoi fhotheideal na gcostas dlí i 2011 agus €333,580.20, ar laghdú
suntasach é seo i gcomparáid le táirgeacht €1,201,902.02 i 2010. Eascraíonn an laghdú
seo go páirteach ón líon níos lú de chásanna a raibh ORAC ina n-óstach orthu le blianta
beaga anuas. Bhain go leor den chaiteachas i 2011 le cásanna ar éistíodh leo i 2010 agus
roimhe sin, agus i gcásanna áirithe, siar cúpla bliain ó shin 6 .

•

Tá sé mar bheartas ORAC an uile athbhreithniú breithniúnach a thréanchosaint mura léir
gur cheart cás ar leith a réiteach, e.g. sa chás go ndearnadh earráid i gcinneadh. I gcás dá
shamhail, déantar gach iarracht chun cás a shocrú ag an tráth is luaithe is féidir, d’fhonn
aon chostais fhéideartha ar an Stát a laghdú. Déantar athbhreithniú ar réitigh a dhéanann
ORAC agus ar bhreitheanna i leith ORAC faoinár bpróiseas um dhearbhú cáilíochta.

•

I rith 2011, lean ORAC le leas a bhaint as nósanna imeachta agus córais Taighde um
Fhaisnéis faoi Thír Bhunaidh (COI), agus rinneadh na nuashonruithe faoi mar ba ghá.
Baineadh leas uasta as acmhainní an Ionaid um Cháipéisíocht Dídeanaithe (RDC), go
háirithe as a n-áis ríomhleabharlainne.

•

Tá Comhbhunachar Sonraí d’Oibrithe Cásanna Leithleacha á choimeád ag ORAC, ina
stóráiltear bunábhar ón Ionad um Cháipéisíocht Dídeanaithe (RDC) i bhformáid atá

4

Cé go bhfuil tromlach na n-agóidí dlíthiúla i leith ORAC i bhfoirm athbhreithniú breithniúnach, faightear líon beag cinn eile chomh maith, agus
is iad siúd go sonrach urghairí agus cineálacha éagsúla de thoghairmeacha. Ó thráth go tráth, iarrtar ar ORAC faisnéis a chur ar fáil do na
Cúirteanna i gcomhthéacs iarratas Habeas Corpus.
5
Rialachán (CE) Uimh. 343/2003 ón gComhairle ar an 18 Feabhra 2003 a bhunaíonn na critéir agus na meicníochtaí chun an Ballstát a dheimhniú
atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar thearmann a sheol náisiúnach tíre treasaí chuig ceann de na Ballstáit.
6
Déantar íocaíochtaí a rinne ORAC faoin bhfotheideal seo de bhun Billí Costas a cuireadh faoi bhráid ORAC (i ndiaidh imréitigh ag Oifig
Rannóg Cuntasaíochta an Phríomh-Aturnae Stáit) ag ionadaithe dlí iarratasóirí i dtaca le hathbhreithniú breithiúnach a réitigh nó a chaill ORAC,
mar shampla. Is gnách gurb ann do mhoilleanna suntasacha – roinnt blianta corruair – i gcur ar aghaidh Billí Costas. Dá bharr sin, is ann do
mhoilliú athraitheach ama idir tabhairt chun críche cásanna os comhair na gcúirteanna agus cur ar aghaidh Billí Costas nach bhfuil aon smacht ag
ORAC orthu.
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furasta le húsáid le freastal ar riachtanais na hOifige. I gcomhoibriú leis an RDC,
coimeádtar an t-ábhar seo cothrom le dáta le cabhrú le hoibrithe cásanna leithleacha chun
ullmhú d’agallaimh le hiarratasóirí. Go déanach i 2010, chuir an tAonad Taighde tús le
hathbhreithniú ar struchtúr agus ar ábhar an bhunachair shonraí i gcomhairle leis an
limistéar Próiseála Cásanna. Tugadh an t-athbhreithniú chun críche le linn 2011. Chuir an
RDC oiliúint athnuachana ar fáil ar an ríomhleabharlann d’fhoireann ORAC san Aonad
Tíolctha i rith 2011.
•

Is iad ORAC ceann de phríomhchliaint an Ionaid um Cháipéisíocht Dídeanaithe (RDC)
agus d’fhreastail siad ar líon cruinnithe de Ghrúpa Stiúrtha an RDC i 2011. Ar an
mbealach seo, cinntíonn an dá pháirtí go mbíonn rochtain thráthúil ag ORAC ar Fhaisnéis
faoi Thír Bhunaidh (COI) atá iontaofa agus cuimsitheach. I rith na bliana, chuir an RDC
lena gcuid seirbhísí d’ORAC trí COI a chur ar fáil a bhí oiriúnaithe do riachtanais an
Aonaid Athaontaithe Teaghlaigh, faisnéis faoi riachtanais agus nósanna imeachta pósta
agus uchtaithe thar lear. Lean ORAC le teagmháil a dhéanamh leis an RDC mar chuid den
ullmhúchán do thabhairt isteach Nós Imeachta Singil faoin mBille um Inimirce, Cónaí
agus Cosaint, 2010.

•

Lean ORAC ag tabhairt faoi thástáil anailíse ar theanga i rith an chéid chéime den phróisis
chinnidh ar stádas dídeanaí, nó ar iarraidh an Bhinse Achomhairc Dhídeanaithe. Is éard
atá i gceist le hanailísiú teanga scrúdú a dhéanamh ar chaint iarratasóra d’fhonn measúnú
chomh sonrach agus is féidir a dhéanamh ar cibé acu an bhféadfaí nó nach bhféadfaí
iarratasóir a shuíomh sa limistéar geografach nó sa phobal cainte a mhaíonn siad as a
dtagann siad. Seirbhís speisialaithe is ea tástáil anailíse ar theanga a chuirtear ar fáil faoi
chonradh d’ORAC do chuideachtaí aitheanta agus gairmiúla idirnáisiúnta anailíse teanga.
Freastalaíonn an t-iarratasóir ar ORAC, agus labhraíonn siad ar an nguthán le hanailísí
teanga. Taifeadtar an comhrá agus déanann foireann anailísithe agus teangeolaí anailísiú
air. Ar neamhaird le haon tástáil anailíse teanga, tugtar deis iomlán do gach iarratasóir ar
thearmann a c(h)ás a chur i láthair ag agallamh substainteach. Má léiríonn tuarascáil na
hanailíse teanga nach bhfuil an duine ón gceantar a mhaíonn siad, déantar saincheist
chreidiúnachta as agus déanfar í a fhiosrú ag agallamh substainteach. Úsáidtear tuarascáil
na hanailíse teanga, nuair a iarrtar, chun cabhrú le measúnú foriomlán an iarratais ar
thearmann agus déantar breithniú uirthi i gcomhréir leis an uile ghné eile den éileamh ar
thearmann.

•

I rith 2011, cuireadh iomaíocht éadála, ar a dtugtar iarratas ar thairiscint, ar bun do
sholáthar seirbhísí anailíse teanga.

•

Lean ORAC le hathbhreithniú agus nuashonrú a dhéanamh ar a nósanna imeachta i rith na
bliana 2011 ar fad, féachaint lena chinntiú go bhfuil na beartais agus na nósanna imeachta
atá á gcur chun feidhme san eagraíocht daingean i dtaobh an dlí de, agus i gcomhréir leis
an reachtaíocht náisiúnta agus í sin de chuid an AE.

•

Ar iarraidh ORAC, ghlac an UNHCR páirt i bhforbairt agus i soláthar oiliúint
athnuachana d’fhoireann ORAC i 2011.

•

I 2010, ag eascairt ó imeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh ar chur chun feidhme na
Treorach maidir le Nósanna Imeachta Tearmainn ón AE, cuireadh beartú tosaíocht
iarratas ar stádas dídeanaí ó náisiúnaigh na Nigéire ar fionraí. Is éard a d’eascair as na
nósanna imeachta seo tagairt ag an Ard-Chúirt do réamhrialáil do Chúirt Bhreithiúnais an
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Aontais Eorpaigh 7 i mí Aibreán 2011. Dhéileáil an tagairt, freisin, le cineál an réitigh
éifeachtaigh ar a raibh fáil ag na hiarratasóirí ar thearmann sa dlí intíre.
•

Lean ORAC le cur le hobair fóram ábhartha idirnáisiúnta a dhéileáil le tearmann agus le
hábhair dhídeanaí, ina measc Grúpaí Oibre den Aontas Eorpach; Comhairliúcháin IdirRialtasacha maidir le Beartais a bhaineann le Tearmann; Ábhair um Dhídeanaithe agus
Imirce (IGC) atá bunaithe sa Ghinéiv; an Oifig Eorpach Tacaíochta Tearmainn (EASO);
Comhdháil Sheirbhísí Inimirce Ard-Stiúrthóir an AE (GDISC) agus Eurasil (Líonra na
hEorpa do Chleachtóirí Tearmainn).

•

D’fhreastail an Coimisinéir, arb ionadaí na hÉireann é, ar Bhord Bainistíochta EASO, ar 4
chruinniú den Bhord i 2011. Is é cuspóir EASO cabhrú le feabhas a chur ar chur chun
feidhme an Chomhchórais Tearmainn Eorpaigh, le comhoibriú praiticiúil a threisiú i
measc na mBallstát agus le soláthar tacaíochta oibríochtúla a chur ar fáil agus/nó a
chomhordú do na Ballstáit faoi réir brú áirithe ar a gcórais tearmainn agus ghlactha.

Acmhainní Daonna/Oiliúint agus Seirbhísí Tacaíochta Inmheánaí
•

Lean an tríú Straitéis um Thacaíocht Foirne ORAC (don tréimhse 2011-2013) le creat a
chur ar fáil don eagraíocht go dtí go ndéanfar an Bille um Inimirce, Cónaí agus Cosaint,
2010 a achtú agus go ndéantar an ORAC a chomhchuimsiú isteach chuig Seirbhís
Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann (INIS). Rinneadh monatóireacht agus tuairisciú
ar dhul chun cinn na Straitéise i dtuarascálacha rialta ar phleanáil gnó do lucht
bainistíochta ORAC agus sa Tuarascáil Bhliantúil. Réitíodh Tuarascáil ar Dhul chun Cinn
agus scaipeadh í ar an gCoiste Comhpháirtíochta agus ar an bhFoireann i 2011.

•

Lean ORAC agus a ndara Straitéis Oiliúna agus Forbartha a chur chun feidhme, agus
tugadh réimse fairsing de ghealltanais sa Straitéis chun críche i rith 2011. Déantar
monatóireacht agus tuairisciú ar dhul chun cinn maidir le cur chun feidhme i
dtuarascálacha rialta um pleanáil gnó do lucht bainistíochta ORAC agus sa Tuarascáil
Bhliantúil. Is é cuspóir na straitéise seo leanúint agus cuspóirí soiléire do sholáthar agus
d’fhorbairt an eolais, na scileanna agus na n-inniúlachtaí a shocrú a theastaíonn le cabhrú
leis an bhfoireann chun spriocanna na heagraíochta a bhaint amach agus chun a n-oiliúint
forbartha pearsanta a sholáthar. Cuireadh tús le hobair ar fhorbairt na tríú Straitéise leis
an tréimhse 2012-2014 a chuimsiú i rith na bliana.

•

Lean gach ball foirne le páirt a ghlacadh i bpróiseas an Chórais Bhainistíochta agus
Forbartha Feidhmíochta (PMDS) i rith 2011. Is é cuspóir an PMDS feidhmíocht oibre,
forbairt agus gairm gach baill foirne a bhainistiú i gcomhthéacs cuspóirí aonair, roinne
agus iomlána eagraíochta a bhaint amach. I measc na dtairbhí lena mbaineann PMDS do
bhaill foirne, do bhainisteoirí agus do na heagraíochtaí tá soiléireacht a chur ar fáil ar
fheidhmeanna agus ar thosaíochtaí, feidhmíocht a fheabhsú agus cur le cur chuige
córasach i leith forbairt phearsanta.

•

I 2011, lean ORAC le tosaíocht a dhéanamh de riachtanais a bhfoirne i limistéir na
forbartha agus na hoiliúna do phoist shonracha ar bhealach costéifeachtúil. Ar an iomlán,
cuireadh 454 aonad oiliúna ar fáil d’fhoireann san eagraíocht i rith na bliana.

7

Cás C-175/11: H.I.D. agus B.A. v an Coimisinéir Iarratais do Dhídeanaithe, an Binse Achomhairc Dhídeanaithe, an
tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, Éire agus an tArd-Aighne.
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•

I measc na bpríomhchlár oiliúna a seachadadh bhí;
 Cinneadh ar stádas dídeanaí, lena n-áirítear oiliúint athnuachana an UNHCR.
 Oiliúint um gháinneáil ar dhaoine a chosc.
 Oiliúint AISIP.
 Oiliúint um Athaontú Teaghlaigh.
 Oiliúint dóibh siúd a dhéileálann le hiarratasóirí a bhí thíos le foréigean gnéasach,
a sholáthar Ionad Éigeandála um Éigniú Bhaile Átha Cliath.

•

Sa mhullach air sin, rinneadh líon seisiúin chruinnithe faisnéise a chur ar bun do
sholáthróir nua ateangaireachta i gcomhar leis an UNHCR.

•

Ina theannta sin, bhí baint ag foireann oiliúna intí ORAC i bhforbairt agus i seachadadh
clár oiliúna ar shaincheisteanna cosanta d’fhoireann sibhialtach san Aonad Bainistithe
Teorann nua de chuid an INIS atá in Aerfort Bhaile Átha Cliath.

•

Cuireadh cóitseáil um leanaí scartha ar fáil leis na scileanna a thabhairt d’fhoireann chun
déileáil go híogair agus go cuí le daoine mionaoiseacha gan tionlachan i rith an phróisis
chinnidh ar stádas dídeanaí.

•

Cuireadh seimineár ar athbhreithniú breithiúnach ar bun don fhoireann i measc an uile
aonaid JR den INIS, ina raibh Abhcóide ó Phainéal Tearmainn an Stáit ina
phríomhurlabhraí.

•

Lean an Tionscadal Piarthacaíochta i 2011 le tacaíocht Oifigeach Cuidithe Fostaithe na
Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais. Is é cuspóir na piarthacaíochta, a tugadh
isteach i 2003, tacú leis an bhfoireann, ó pheirspictíocht phearsanta, in obair chasta
phróiseála cáis faoinar tugadh, lena n-áirítear conas déileáil le hiarratasóirí atá ina níospartaigh de chéasadh nó d’fhoirmeacha eile de chaitheamh ina dtíortha bunaidh.

•

Lean an Fhoireann Aistrithe Nós Imeachta Singil le hoibriú ar fhorbairt clár cuimsitheach
oiliúna chun ullmhú do thosú (faoi réir cheadú Thithe an Oireachtais) an Bhille um
Inimirce, Cónaí agus Cosaint, 2010.

•

Lean soláthar seisiúin “Lóin agus Foghlaim” don fhoireann i 2011 ar réimse ábhair lenar
bhain an obair agus ábhair ghinearálta. Leanadh le béim a chur ar thionscnaimh um
chothromaíocht oibre is saoil agus iad a chur chun cinnn.

•

Lean Scéim phíolótach Ríomhoibre (eWorking) ar siúl i rith 2011.

•

I gcomhréir le próiseas Aistrithe Gnó an INIS, atá dírithe ar sheirbhísí feabhsaithe agus
éifeachtúlacht agus luach ar airgead níos fearr a sholáthar, rinneadh athbhreithniú
leanúnach ar acmhainní um sholáthar foirne na hOifige ar leibhéal an aonaid agus na
heagraíochta araon. Tharla athdháileadh agus athshocrú acmhainní go hinmheánach líon
uaireanta le freastal ar riachtanais athraitheacha ghnó. Mar thoradh ar an laghdú ar
iarratais ar thearmann agus ar an ngá leanúnach le hacmhainní a chur chun úsáide agus a
úsáid go héifeachtúil ar fud eagraíocht níos fairsinge an INIS, rinneadh líon foirne a
athfhostú chuig an INIS agus chuig an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais i rith
2011. Sa mhullach air sin, rinneadh foireann a athfhostú chuig an Roinn Coimirce
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Sóisialaí agus tugadh ar iasacht iad don Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Níor
ionadaíodh an fhoireann seo.
•

Chuaigh líon foirne ar scor i rith na bliana agus níor ionadaíodh iad.

•

Lean beirt bhall foirne le bheith ar iasacht don Aonad Tuairiscithe agus Anailíse (RAU).
Is é cuspóir an RAU chun tacú leis an INIS (lena n-áirítear ORAC) go ginearálta maidir le
soláthar faisnéise staitistiúla ar mhaithe le cuspóirí bainistíochta, oibríochtúla agus
pleanála straitéisí.

•

Lean triúr ball foirne le bheith ar iasacht go lánaimseartha do Thionscadal an AISIP, agus
aistríodh foireann bhreise go sealadach chuig an bhFoireann Tionscadal amhail ba ghá
roimh an dáta “ag dul beo” ar an 24 Deireadh Fómhair 2011.

•

Lean ORAC le socrúcháin oibre a chur ar fáil faoi Chlár Intéirneach Dlí na Roinne Dlí
agus Cirt agus Comhionannais agus faoi Chlár Socrúchán Oibre FÁS, agus faoin gClár
Náisiúnta Intéirneachtaí (JobBridge). Bhí taithí an-dearfach ag ORAC leis na hintéirnigh
a earcaíodh faoi na cláir seo, agus mar chúiteamh air sin, faigheann rannpháirtithe deis
freisin le feabhas a chur ar a bhforbairt phearsanta.

Seirbhísí do Chustaiméirí
•

Chaith suirbhé ar chustaiméirí seachtracha 2011 súil ar chaighdeán na seirbhíse a cuireadh
ar fáil dóibh siúd a bhain leas as láithreán gréasáin ORAC.





Agus an cheist ‘Cé chomh héasca atá sé chun an láithreán gréasáin a úsáid?” á
freagrairt, thug 68% de na rannpháirtithe le fios go raibh siad an-sásta/sásta.
Bhí 57% de na freagróirí seo an-sásta/sásta gur tháinig siad ar an bhfaisnéis a
theastaigh uathu go tapa.
Bhí 67% de na freagróirí an-sásta/sásta leis an láithreán gréasáin ar an iomlán.
Rinne 79% de na freagróirí a leibhéal sástachta leis an suíomh ag tráth a gcuairte a
rátáil amhail an-sásta/sásta.

•

Is féidir teacht ar phríomhthorthaí an tsuirbhé ar láithreán gréasáin ORAC (www.orac.ie).

•

Úsáidfear an t-aiseolas ón tsuirbhé mar chuid den fheabhsú leanúnach ar ár láithreán
gréasáin.

•

Is féidir teacht ar ár bPlean Gníomhaíochta Sheirbhísí do Chustaiméirí 2010-2012 ag
www.orac.ie/customerservice. Rinneadh an Plean a athbhreithniú faoi dhó i 2011 lena
chinntiú gur lean ORAC lena gcuid oibleagáidí dá gcustaiméirí a chomhlíonadh.

•

Lean ORAC le páirt a ghlacadh sa Líonra Seirbhísí Ardchaighdeáin do Chustaiméirí ar
fud na Státseirbhíse i rith na bliana.

Comhaontú Pháirc an Chrócaigh
•

I rith 2010, mar chuid de Chomhaontú na Seirbhíse Poiblí 2010-2014, dhréachtaigh
ORAC Plean Gníomhaíochta eagraíochta a cuireadh faoi bhráid na Roinne Dlí agus Cirt
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agus Athchóirithe Dlí agus foilsíodh é ar láithreán gréasáin ORAC i mí na Nollaig 2010.
Leagtar amach sa Phlean Gníomhaíochta seo gníomhartha éagsúla a rachaidh an
eagraíocht ina mbun sna limistéir a leanas: Feabhsú Próisis Ghnó, Soláthar Foirne agus
Struchtúir agus seirbhís fheabhsaithe do chustaiméirí sa tréimhse a chuimsíonn an
Comhaontú. Le linn 2011, leanadh leis an uile sprioc faoi Phleananna Gníomhaíochta
Chomhaontú Pháirc an Chrócaigh a athbhreithniú ag cruinnithe míosúla bainistíochta. Ina
theannta sin, tugadh athbhreithnithe ráithiúla ar sholáthar foirne agus ar spriocanna chun
críche agus leanadh le húsáid spriocaithe a bhaint as acmhainní agus as struchtúir
inmheánacha oibre féachaint le héifeachtúlachtaí uasta a bhaint amach san eagraíocht.
Amhail beart leantach, rinneadh athbhreithniú leanúnach ar an scóip chun breis foirne a
aistriú chuig an INIS.

Comhpháirtíocht
•

Amhail blianta roimhe seo, bhí Comhpháirtíocht Shóisialta ina gné d’idirghníomhartha na
heagraíochta le foireann agus le hionadaithe den aontas. Phléigh an Coiste
Comhpháirtíochta réimse saincheisteanna, lena n-áirítear, an bhainistíocht a athrú agus
Comhaontú Pháirc an Chrócaigh, comhionannas agus éagsúlacht agus Acmhainní Daonna
ORAC agus an Straitéis um Thacaíocht Foirne do 2011-2013.

•

Bunaíodh an naoú Coiste Comhpháirtíochta d’ORAC i mí Meán Fómhair 2011 agus
tháinig siad le chéile uair amháin roimh dheireadh na bliana. Tháinig an Coiste
Comhpháirtíochta deireanach roimhe sin 6 huaire le linn na bliana.

Teicneolaíocht Faisnéise
•

I rith 2011, lean ORAC le hionchur cuimsitheach a chur le hobair ullmhúcháin d’fhorbairt
agus do thabhairt isteach chóras nua TF an AISIP (an Clár Comhcheangail um Thearmann
agus Inimirce Straitéiseach) do Sheirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann agus
d’oifigí comhghaolmhara. Tugadh foireann ORAC ar iasacht d’fhoireann Thionscadal an
AISIP nuair a theastaigh sé seo agus de réir mar a theastaigh seo.

•

Chuaigh córas an AISIP beo ar an 24 Deireadh Fómhair 2011. Ar ceann de thairbhí an
chórais nua ná go gcuireann sé ar chumas an lucht déanta cinntí rochtain a bheith acu ar
stair inimirce duine, as a n-eascraíonn cinntí níos eolaí.

•

Ina theannta sin, d’eascair tabhairt isteach cur chuige nua ón gcóras nua i leith uimhriú
comhaid cháis, a ligeann d’iarratasóirí cumarsáid a dhéanamh le ORAC, cibé agus leas á
bhaint as a n-uimhir Aitheantais Phearsanta nó as uimhir thagartha a nIarratais. Ba cheart
go gcabhróidh seo níos mó freagraí éifeachtúla a fháil ar fhiosrúcháin nó ar
chomhfhreagras.

Forbairtí Corparáideacha
•

Rinneadh Plean nua Corparáideach leis an tréimhse 2012-2014 a chuimsiú. Cabhróidh an
plean seo leis an eagraíocht maidir le leanúint agus an bealach chun cinn a stiúradh mar
ghníomhaireacht ardchaighdeáin um chinneadh ar thearmann agus oifig seirbhíse poiblí
araon. Déanfaidh sé an Oifig a threorú sa tréimhse a fhad le tabhairt isteach an Bhille um
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Inimirce, Cónaí agus Cosaint, 2010. Tá cóip den Phlean Corparáideach ar fáil ar
www.orac.ie.
•

Amhail blianta roimhe seo, leanadh le hardtosaíocht a dhéanamh den phróiseas Pleanála
Bainistíochta i 2011, agus bhí cruinnithe rialta leis an lucht bainistíochta sinsearach le
hathbhreithniú a dhéanamh ar dhul chun cinn agus lena chinntiú gur leagadh béim ar
thosaíochtaí oibre. I rith na bliana, ba iad bainistíocht riosca agus measúnú riosca
príomhghnéithe dár bpróiseas pleanála gnó. Cuireann Plean nua Corparáideach 20122014, i gcomhar le Ráiteas Straitéise ORAC do 2010-2012, creat do shármhaitheas ar fáil
don eagraíocht chun próisis ghnó ORAC a leagan amach don tréimhse dhúshlánach atá
amach romhainn.

•

I measc na bPleananna Gnó, tá cuspóirí agus aschuir don uile Aonad a eascraíonn ó
thabhairt isteach an Bhille um Inimirce, Cónaí agus Cosaint, 2010, a luaithe a achtófar é.

•

Lean ORAC agus ardtosaíocht á déanamh d’ábhair shláinte agus shábháilteachta i 2011.
Leanann Ráiteas Sláinte agus Sábháilteachta le cur ar chumas na hOifige a gcuid
freagrachtaí i leith na foirne agus na gcustaiméirí a bhaint amach faoin reachtaíocht
sláinte agus sábháilteachta. Is éard atá i gceist leis seo líon tionscnamh, lena n-áirítear:




•

ceapadh agus oiliúint foirne amhail Maoir Dhóiteáin agus oiliúint a chur ar
fhoireann i nGarchabhair agus chun Dífhibrileoirí Cairdiacha a úsáid.
feasacht foirne ar ábhair shláinte agus shábháilteachta.
athbhreithniú leanúnach ar nósanna imeachta sláinte agus sábháilteachta na
hOifige chun sábháilteacht uasta a chinntiú d’fhoireann agus do chustaiméirí
ORAC.

Rinneadh Plean Gníomhaíochta Fuinnimh ORAC a dhréachtú i 2011 le hionchur ó bhaill
foirne. Is é cuspóir an Phlean, a chuireann le tionscnamh um choigilt fuinnimh ORAC,
bearta a chur i bhfeidhm le leanúint agus cabhrú le ORAC a n-úsáid fuinnimh a laghdú
agus an téamh agus an soilsiú leordhóthach a úsáid, mar aon le timpeallacht inghlactha
oibre a chruthú i gcomhthráth. Tugadh cuireadh don fhoireann cur le forbairt an Phlean ar
a ndearnadh plé ag an gCoiste Comhpháirtíochta freisin. Sa mhullach air sin, i mí na
Samhna 2011, thug ionadaí ó Aramark, an chuideachta atá fostaithe ag Oifig na
nOibreacha Poiblí (OPW), le cabhrú le ranna agus le gníomhaireachtaí rialtais chun a nastuithe carbóin a laghdú, caint dar teideal “Lóin agus Foghlaim” (‘Lunch and Learn’)
d’fhoireann ORAC maidir le feasacht ar fhuinneamh agus bearta um choigilt fuinnimh a
chur chun cinn.

Cumarsáid agus Bainistíocht Athraithe
•

Lean obair ar siúil ar ullmhúchán d’achtú agus do thabhairt isteach an Bhille um Inimirce,
Cónaí agus Cosaint, 2010. Leanadh le hionadaíocht a dhéanamh d’ORAC ar an mBord
Forfheidhmithe Tionscadal a bhunaigh an INIS le hullmhú do thabhairt isteach na
reachtaíochta nua.

•

Áirítear le Clár Oibre na Foirne Aistrithe Nós Imeachta Singil forbairt na cáipéisíochta, na
bpróiseas agus na mbeartas a theastaíonn leis an reachtaíocht nua a dhéanamh, mar aon le
hullmhú lámhleabhar oiliúna don fhoireann maidir leis na córais agus na nósanna
imeachta nua.
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•

Foilsíodh Bullaitín Foirne go rialta d’fhoireann ORAC chun iad a choimeád cothrom le
dáta maidir le forbairtí gnó.

•

Áirítear lenár gCairt do Chustaiméirí gealltanais i dtaca le comhairliúchán, trí Phainéal
Teagmhála Sheirbhísí do Chustaiméirí do NGOanna go sonrach. Ina leith seo, thit cruinniú de
Phainéal Teagmhála Sheirbhísí do Chustaiméirí amach i mí Deireadh Fómhair 2011.
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Cuid 3
Dul chun cinn ar Spriocanna Ardleibhéil Ráiteas Straitéise
2010-2012
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Cuid 3
Dul chun cinn ar Spriocanna Ardleibhéil Ráiteas Straitéise 20102012
Sprioc Ardleibhéil 1
Chun imscrúdú a dhéanamh ar iarratais ar stádas dídeanaí agus ar athaontú
teaghlaigh laistigh d’amfhrámaí íosta.
Cuspóirí Ráiteas Straitéise 2010-2012
y Chun táirgeacht optamach a bhaint amach maidir le hiarratais ar dhearbhú stádas
dídeanaí a phróiseáil laistigh d’amfhrámaí íosta agus san ord tosaíochta a shainigh
an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais.

y Cur i bhfeidhm iomlán agus éifeachtúil Rialachán Bhaile Átha Cliath II a bhaint
amach agus aird mar is ceart ar na critéir a dheimhneoidh go bhfuil an Stát
Conarthach freagrach as iarratais ar thearmann a phróiseáil.

y Táirgeacht optamach a bhaint amach maidir le hiarratais a phróiseáil d’athaontú
teaghlaigh laistigh de na hamfhrámaí íosta.

y Réiteach agus pleanáil a dhéanamh do thabhairt isteach Nós Imeachta Singil agus
dul i ngleic go hiomlán agus go héifeachtúil le haon leasuithe ar Acht na
nDídeanaithe, 1996 amhail a eascraíonn siad.

Dul chun cinn ar spriocanna agus ar chuspóirí i 2011
Iarratais ar thearmann a phróiseáil
•

Fuarthas 1,290 iarratas ar an iomlán i 2011. Ba í an mhí ina bhfuarthas an líon ab airde
d’iarratais ná Eanáir le 133. B’ionann an meánlíon míosúil agus 107 iarratas. Cuirtear an
líon iomlán i 2011 i gcomparáid le 1,939 iarratas i 2010, ar laghdú 33.5% seo.

•

Ag deireadh 2011, as na 248 cás a bhí idir lámha, ní raibh ach 22 iarratas againn breis
agus sé mhí. Ciallaíonn sé seo, le héifeacht, go raibh cásanna a fuarthas i 2011 á
bpróiseáil, go príomha, ag ORAC.

•

Ba iad na cúig thír ba rialta as ar tháinig na hiarratais, an Nigéir (14.1%), an Phacastáin
(13.6%), an tSín (11%), Poblacht Dhaonlathach an Chongó (5.4%) agus an Afganastáin
(5.2%). Ba í an Nigéir as ar tháinig an líon ba mhó iarratas i 2011 athuair. Amhail an
bhliain roimhe, b'ann do líon mór tíortha ónar tháinig líon beag iarratas. Mar shampla,
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fuarthas 3 iarratas nó níos lú ó bhreis agus 30 tír. Ar an iomlán, bhí breis agus deichniúr niarratasóirí ag 27 tír.
•

Rinneadh an uile iarratasóir tosaíochta a phróiseáil laistigh de 30 lá oibre ar an meán le
linn 2011. Eascraíonn beartú tosaíochta ó ordú an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais
faoin bhforáil ábhartha d’Acht na nDídeanaithe, 1996. I 2011, próiseáladh 3.5% den uile
iarratas faoin Treoir maidir le Beartú Tosaíochta Aire. Ba ghnách go raibh na hiarratais
seo sceidealaithe le haghaidh agallaimh laistigh de 9-12 lá oibre ó dháta an iarratais agus
tugadh chun críche iad laistigh de mheánfhad próiseála 30 lá oibre ó dháta an iarratais.

•

Rinneadh an uile chás eile a phróiseáil go dtí gur cuireadh i gcrích iad laistigh de
mheánam 11.7 seachtain. Sa ráithe deiridh de 2011, b’ionann an meánfhad próiseála agus
9.6 seachtain. Deimhnítear amanna próiseála ag réimse tosca, ar nós castacht
mhéadaitheach an riar cásanna agus imeachtaí um athbhreithniú breithiúnach corruair.

•

D’fhonn úsáid éifeachtach agus éifeachtúil acmhainní a chinntiú, ar aon dul le cleachtas
leanúnach, leanadh le bainistiú réamhghníomhach a dhéanamh ar sceidealú agallamh lena
chinntiú go sceidealaíodh an líon uasta d’agallaimh. Tugadh isteach nósanna imeachta nua
a dhéileálann le sceidealú agallamh as ar eascair éifeachtúlachtaí níos fearr agus seirbhís
níos fearr do chustaiméirí.

•

I gcomhréir leis na ceanglais faoi Acht na nDídeanaithe, 1996, rinne ORAC tosaíocht a
dhéanamh d’iarratais ó dhaoine a bhí á gcoimeád. Tugadh faoin réamhagallamh, sna
cásanna seo, laistigh de 3 lá oibre ó dháta a n-iarratais i ngach cás arbh fhéidir.
Sceidealaíodh na hiarratais sin dá n-agallamh substainteach laistigh de 9 lá oibre ar an
meán agus tugadh chun críche iad laistigh de 17 lá oibre ar an meán i gcás na niarratasóirí siúd a bhí fanta sa phríosún ar fud an phróisis. Scaoileadh an tromlach díobh,
áfach, sular tugadh a n-éilimh chun críche.

•

Cé go bhfuarthas 75 iarratas – 5.8% den uile iarratas – ó dhaoine a bhí á gcoimeád in
áiteanna coinneála i 2011, rinneadh agallamh a chur ar níos lú ná 30% díobh seo sa
phríosún faoi alt 11 d'Acht na nDídeanaithe, 1996. Lean ORAC le teagmháil a dhéanamh
le Seirbhís Príosún na hÉireann agus le Biúró an Gharda Síochána um Inimirce le
próiseáil éifeachtúil na n-iarratas seo a chinntiú. Cuireadh i bhfeidhm nósanna imeachta
nua chun agallaimh a chur in áirithe sa phríosún. Próiseáladh roinnt cásanna nó gur tugadh
chun críche iad fad a d’fhan an t-iarratasóir faoi choinneáil agus rinneadh an fuílleach
díobh a sceidealú d’agallamh in ORAC de bharr gur scaoileadh iad ó choinneáil roimh
dháta a n-agallaimh.

•

I 2011, fuarthas 26 iarratas ó dhaoine mionaoiseacha gan tionlachan (leanaí scartha) ag a
raibh tearmann á lorg a chruthaigh 2% den líon iomlán iarratas a fuarthas. Ar iarraidh an
RLS, rinneadh an t-amfhráma do sceidealú agallamh do na hiarratasóirí seo a shíneadh ó
20 go dtí 25 lá. Rinneadh seo le níos mó ama a cheadú don RLS chun dul i gcomhairle
lena gcliant. Rinneadh moltaí a eisiúint laistigh de mheánam próiseála 9-10 seachtaine
(seachas dóibh sin ar a raibh moill ar chúiseanna leighis nó dóshéanta eile).

•

I 2011, d’úsáid ORAC seirbhísí ateangaireachta agus aistriúcháin i thart ar 50 teanga. Sa
chás nárbh fhéidir teacht ar ateangaireacht do roinnt teangacha annamha go háitiúil,
baineadh leas as ateangaireacht ghutháin. Rinne ORAC gach iarracht, áfach chun
ateangaireacht ghutháin a íoslaghdú i bhfabhar ateangaire a bheith i láthair ag an
agallamh. Cinntigh nósanna imeachta a bhí i bhfeidhm leis na soláthróirí ateangaireachta
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agus aistriúcháin próiseáil mhear iarratas ag gach céim den phróiseas tearmainn.
Coimeádadh na nósanna imeachta seo faoi athbhreithniú le linn na bliana agus rinneadh
iad a mhéadú ag teagmháil rialta leis na soláthróirí seirbhíse. Le linn 2011, cuireadh
conarthaí nua do sholáthar seirbhísí ateangaireachta agus aistriúcháin araon i bhfeidhm.
D’eascair na conarthaí seo trí phróiseas tairisceana ar chuir ORAC leis. Bhí an próiseas
seo faoi stiúr Sheirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann.
•

Rinneadh oiliúint um chinneadh ar stádas dídeanaí (RSD) a sheachadadh d’fhoireann
nuashainithe i rith na bliana. Cuirtear san áireamh in oiliúint creat reachtaíochta na
hÉireann agus an AE, na beartais agus na nósanna imeachta atá i bhfeidhm san eagraíocht,
dlí-eolaíocht náisiúnta agus idirnáisiúnta, mar aon le castacht agus le héagsúlacht an riar
reatha cásanna.

•

De bharr chastacht na gcásanna lena mbaineann, lean trí cinn le bheith ina riachtanas le
breis agus agallamh substainteach amháin a thabhairt do líon iarratasóirí, lena n-áirítear sa
chás gur chuir iarratasóirí faisnéis nó cáipéisíocht nua agus/nó bhreise i ndiaidh a niarratais.

•

Rinne ORAC modúl oiliúna i dtaca le soláthar ateangaireachta i gcomhthéacs an nóis
imeachta um thearmann a fhorbairt i gcomhar leis an UNHCR, agus chomhsholáthar an
UNHCR agus ORAC an modúl d’ateangairí i mí Deireadh Fómhair 2011.

•

Ina theannta sin, cuireadh oiliúint ar fáil maidir leis na nósanna imeachta um gháinneáil ar
dhaoine a chosc laistigh d’ORAC.

•

Leanadh le hagallóireacht dhírithe iarratasóirí a úsáid mar thosaíocht, mar aon le déanamh
éifeachtúil agus tráthúil cinntí agus an aird chuí ar ár gcuid oibleagáidí reachtúla don lucht
iarrtha tearmainn. Rinneadh taighde a dhéanamh ar chásanna agus iad a réiteach roimh na
hagallaimh shubstainteacha, agus bhí ar agallóirí agus ar an lucht déanta cinntí fáil bheith
acu, ag an am cuí, ar an t-ábhar is cothroime le dáta a bheith acu faoi thír bhunaidh, an
cásdlí ábhartha agus an dlí-eolaíocht a eascraíonn.

•

D’úsáid nach mór gach oibrí cásanna leithleacha ríomhairí glúine ag agallaimh
shubstainteacha. Chuir seo feabhas ar chaighdeán nótaí na n-agallamh d’iarratasóirí agus
dá n-ionadaithe dlí. Ina theannta sin, chuir sé ar chumas na n-oibrithe cásanna leithleacha
rochtain láithreach a bheith acu ag agallaimh shubstainteacha ar Fhaisnéis riachtanach
faoi Thír Bhunaidh (COI) agus ar thuarascálacha creidiúnacha eile. Sa chás go raibh ráitis
iarratasóirí i gcodarsnacht leis na fíricí atá aitheanta go ginearálta agus leis an bhfaisnéis
chreidiúnach ar a raibh fáil san fhearann poiblí, bhí agallóirí in ann na tuarascálacha seo a
sholáthar do na hiarratasóirí ag a n-agallaimh agus an deis a thabhairt dóibh a dtuairimí a
nochtadh agus breis aighneachtaí a dhéanamh (más gá) sula ndéanfar an cinneadh deiridh.
Tá solúbthacht thar a bheith áisiúil do na hócáidí sin ina dtugtar ceistneoir iarratasóra ar
ais agus gan é arna chomhlánú go hiomlán nó ach sonraí teoranta faoi chúiseanna an
duine le stádas dídeanaí a lorg.

•

I gcomhoibriú leis an Ionaid Cháipéisíochta um Dhídeanaithe (RDC), leanadh le tacaíocht
Faisnéise faoi Thír Bhunaidh (COI) a sholáthar d’oibrithe cásanna leithleacha.

•

Mar chuid dá gcothabháil leanúnach acmhainní ORAC um Fhaisnéis faoi Thír Bhunaidh
(COI), rinne an Taighde (COI) agus an tAonad Anailíse Dlíthiúla cruthú 63 pacáiste COI
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a chomhordú ag oibrithe cásanna leithleacha a cuireadh le Comhbhunachar Sonraí na
nOibrithe Cásanna Leithleacha (CSK).
•

Is iad ORAC ceann de na príomhchliaint den Ionad um Cháipéisíocht Dídeanaithe (RDC)
agus is ball iad de Ghrúpa Stiúrtha an RDC agus ina theannta sin, bhí acu cruinnithe
déthaobhacha rialta leo. Ar an mbealach seo, cinntíonn an dá pháirtí go mbíonn rochtain
thráthúil ag ORAC ar Fhaisnéis faoi Thír Bhunaidh (COI) atá iontaofa agus cuimsitheach.
I rith 2011, chuir an RDC lena gcuid seirbhísí d'ORAC trí COI a chur ar fáil a bhí
oiriúnaithe do riachtanais an Aonaid Athaontaithe Teaghlaigh, faisnéis faoi riachtanais
agus nósanna imeachta pósta agus uchtaithe thar lear. Lean ORAC le teagmháil a
dhéanamh leis an RDC mar chuid den ullmhúchán do thabhairt isteach Nós Imeachta
Singil faoin mBille um Inimirce, Cónaí agus Cosaint, 2010.

•

Sa chás gur gá, i bhfianaise an chláir a bheartaítear, d’fhreastail foireann ORAC ar
chruinnithe de chuid comhlachtaí ábhartha eile, ar nós Ghrúpa Eurasil an AE agus na
Comhairliúcháin Idir-Rialtasacha ar ábhair Thearmainn, Dhídeanaithe agus Imirce (IGC)
atá bunaithe sa Ghinéiv inar pléadh forbairtí agus dea-chleachtas idirnáisiúnta lena
mbaineann Faisnéis faoi Thír Bhunaidh.

•

Lean ORAC le hanailís teanga a úsáid i rith na bliana le cabhrú le héileamh iarratasóra a
bhunú maidir lena gcúlra luaite eitneach nó geografach. I rith 2011, cuireadh iomaíocht
éadála ar bun do sholáthar seirbhísí anailíse teanga. Is éard atá i gceist le hanailísiú teanga
scrúdú a dhéanamh ar chaint iarratasóra d’fhonn measúnú chomh sonrach agus is féidir a
dhéanamh ar cibé acu an bhféadfaí nó nach bhféadfaí iarratasóir a shuíomh sa limistéar
geografach nó sa phobal cainte a mhaíonn siad as a dtagann siad. Sa chás go n-iarrann
ORAC, cabhraíonn tuarascáil na hanailíse teanga leis an oibrí cásanna leithleacha le
measúnú foriomlán a dhéanamh ar an uile ghné d’éileamh an iarratasóra.

•

Mar chuid de phróiseas um dhearbhú cáilíochta ORAC, leanadh le haiseolas a chur ar fáil
d'Aonad Próiseála Cásanna ORAC. Sa mhullach air sin, chuir an tAonad Tíolctha aiseolas
ar fáil ar thoradh na n-éisteachtaí os comhair an Bhinse Achomhairc Dhídeanaithe sa chás
gur i leataobh a cuireadh moltaí an Choimisinéara i dtaca le stádas dídeanaithe. Cuirtear
aiseolas cuí ar Phróiseáil Cásanna ar bhonn leanúnach sa chás gur sheas an Binse le
moltaí. Cuireadh i bhfeidhm aon athruithe riachtanacha ar nósanna imeachta ón bpróiseas
seo.

Rialachán Bhaile Átha Cliath II
•

I rith 2011, lean ORAC le húsáid uasta a bhaint as Rialachán Bhaile Átha Cliath II (a
dhéanann cinneadh faoin Stát Conarthach atá freagrach as iarratas ar thearmann a
phróiseáil.) Sa chomhthéacs seo, leanamar le leas a bhaint as próiseas méarlorg
EURODAC, AVATS (Córas Uathoibríoch um Iarratas agus Rianú Víosa), ríomhVíosa
agus as stair eile víosa agus chónaithe iarratasóirí maidir le scrúdú a dhéanamh ar cibé acu
ar cheart nó nár cheart scrúdú a dhéanamh ar iarratas sa Stát. Sa mhullach air sin, sa chás
go bhféadfadh gur éag na teorainneacha ama faoi Rialachán Bhaile Átha Cliath II, leantar
le húsáid shuntasach a bhaint as faisnéis faoi víosa agus cónaí in agallaimh
shubstainteacha tearmainn i scrúdú éileamh.

•

Rinneadh 243 cinneadh in ORAC i 2011 faoi próiseas Bhaile Átha Cliath II i gcomparáid
le 263 i 2010. Cé go léiríonn seo laghdú ar na líonta iomlána, tháinig méadú ar úsáid
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Bhaile Átha Cliath II ó 12% go dtí 13.2% i 2011 tar éis gur tugadh comhréir de na
cásanna chun críche.
•

Glacadh le 1,010 sraith méarlorg agus rinneadh iad a tharchur chuig EURODAC le linn
2011 agus rinneadh 135 amas a dheimhniú. Glactar le méarloirg an uile iarratasóra níos
sine ná 14 bliana d’aois agus déantar iad a tharchur chuig EURODAC.

•

Glacadh le méarloirg iarratasóirí ar thearmann ó Shamhain 2000 i leith faoi Acht na
nDídeanaithe, 1996. Leanadh le méarlorg a mhilleadh a bhí deich mbliana d'aois ar
cuireadh tús leis le linn 2010 ar aon dul le ceanglais Acht na nDídeanaithe, 1996 agus
milleadh 11,958 taifead le linn 2011.

•

Leanadh le húsáid iomlán a bhaint as AFIS (Córas Uathoibríoch Aitheantais Mhéarlorg)
mar mheán le glacadh le méarloirg iarratasóirí agus le cumarsáid mhear a dhéanamh le
líonra méarlorg EURODAC.

Athaontú Teaghlaigh
•

Fuarthas 244 iarratas ar athaontú teaghlaigh i 2011, ar laghdú 24.4% é seo ar an bhfigiúr
do 2010. Faoi Acht na nDídeanaithe, 1996, tá ORAC freagrach as an imscrúdú ar iarratais
ar athaontú teaghlaigh agus ar tharchur tuarascála chuig an Aire Dlí agus Cirt agus
Comhionannais bunaithe ar gach ceann de na himscrúduithe sin. Ábhar don Aire is ea an
cinneadh ar na hiarratais seo. D’fhonn doimhneacht agus cáilíocht an imscrúdaithe agus
an phróisis tuarascála a bhreisiú, tugadh nósanna imeachta feabhsaithe isteach chun úsáide
le linn 2011. Tacaíonn na nósanna imeachta seo le himscrúdú níos doimhne a dhéanamh
isteach i ngach iarratas d'fhonn an cás a thabhairt a ghaire agus is féidir le pointe an
chinnidh.

Bainistíocht thabhairt isteach an athraithe, lena n-áirítear an Nós Imeachta Singil
•

Lean ullmhúcháin ar siúl do thabhairt isteach an Bhille um Inimirce, Cónaí agus Cosaint,
2010, faoi réir achtú ag Tithe an Oireachtais. Foráiltear sa Bhille do Nós Imeachta Singil a
thabhairt isteach ina rachfar i ngleic leis an uile fhoras go bhfanfaidh iarratasóir sa Stát (ar
cosaint nó eile) le chéile.

•

Lean obair réitigh ar siúil ar fhorbairt na cáipéisíochta, na bpróiseas agus na mbeartas a
theastaigh leis an Nós Imeachta Singil a chur i bhfeidhm. Áiríodh leis seo cáipéisíocht ar
nós na bhfoirmeacha iarratais, na litreacha caighdeánacha, na gceistneoirí d’iarratasóirí
agus na mbileog faisnéise a cheanglaítear faoin reachtaíocht nua.

•

Ina theannta sin, cuireadh tacaíocht um bainistíocht athraithe agus socruithe oiliúna chun
cinn chun an fhoireann a ullmhú go héifeachtach chun iad féin a chur in oiriúint dá
bhfeidhm sa chreat nua reachtaíochta.

•

Coimeádadh cláir riosca um bainistíocht athraithe i ngach Aonad in ORAC le tabhairt
isteach an Nóis Imeachta Shingil a chur san áireamh, mar aon le hathruithe eile a
eascraíonn ón reachtaíocht nua. Tugann iad seo breac-chuntas ar na príomhdhúshláin do
gach Aonad ORAC, ar na rioscaí lena mbaineann agus na gníomhartha lena bhfuil gá le

32

Oifig an Choimisinéara Iarratais do Dhídeanaithe
Tuarascáil Bhliantúil - 2011
dul i ngleic leis na rioscaí seo agus déanann an lucht bainistíochta athbhreithniú orthu ar
bhonn leanúnach.
•

Mar chuid d’ullmhúcháin ORAC do thabhairt isteach chóras TF an AISIP agus an Bhille
um Inimirce, Cónaí agus Cosaint, 2010, lean an tAonad Athbhreithnithe Bhreithniúnaigh,
atá freagrach as an uile agóid dhlíthiúil i leith ORAC a láimhseáil, le teagmháil dhlúth a
dhéanamh le hAonaid eile Athbhreithnithe Bhreithiúnaigh laistigh den INIS. B’ann do
phlé fairsing le linn na bliana ar a bpróisis ghnó a chomhordú agus a ailíniú agus aird chuí
ar na creataí ábhartha reachtúla.

•

I rith 2011, ar aon dul leis an obair a theastaíonn don phróiseas athraithe, lean ORAC lena
gcuid oibleagáidí reachtúla a chomhlíonadh faoi Acht na nDídeanaithe, 1996.

•

Cuireadh nuachtlitir rialta i dtoll a chéile agus eisíodh í lena chinntiú gur coimeádadh
foireann san eagraíocht ar an eolas ar fhorbairt maidir leis an bpróiseas reachtaíochta, mar
aon le saincheisteanna um bainistíocht athraithe agus aistriú gnó go ginearálta.

•

Chomh fada agus a bhí inchleachtaithe, chinntigh ORAC freisin, go raibh eagraíochtaí
neamhrialtasacha a bhí ag déileáil leis an lucht iarrtha tearmainn cothrom le dáta faoi
fhorbairtí ábhartha. Mar shampla, cuireadh tabhairt isteach an Nóis Imeachta Shingil san
áireamh mar mhír den chlár ar Phainéal Teagmhála Sheirbhísí do Chustaiméirí i mí
Deireadh Fómhair 2011.
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Sprioc Ardleibhéil 2
An caighdeán is airde d’imscrúdú agus de dhéanamh cinntí a choimeád.

Cuspóirí Ráiteas Straitéise 2010-2012

y Ardchaighdeán comhsheasmhach a choimeád in imscrúdú agus i bpróiseáil iarratas.
y Nósanna imeachta oscailte agus córa a choimeád.
Imscrúdú agus próiseáil ardchaighdeán iarratas
•

Déantar tosaíocht i gcónaí de nósanna imeachta córa agus trédhearcach d’ORAC maidir le
tabhairt faoinár bhfeidhmeanna reachtúla. Le linn 2011, lean ORAC le hathbhreithniú
agus le leasú a dhéanamh, sa chás gur theastaigh sé, ar ár nósanna imeachta maidir le
himscrúdú agus le cinneadh a dhéanamh ar iarratais ar thearmann lena chinntiú go raibh
beartais agus nósanna imeachta a bhí i bhfeidhm san eagraíocht daingean i dtaobh an dlí
de, agus de réir reachtaíocht náisiúnta agus an AE.

•

Lean ORAC le teagmháil a dhéanamh leis an Ionad um Cháipéisíocht Dídeanaithe (RDC)
le Faisnéis faoi Thír Bhunaidh (COI) a bhí iontaofa, cothrom le dáta agus cuimsitheach a
fháil ar bhealach tráthúil le cabhrú lena hanailís ar iarratais ar stádas dídeanaí.

•

D’oibrigh ORAC, arís eile, go dlúth leis an UNHCR ar réimse ábhar, lena mbaineann
soláthar oiliúna, agus saincheisteanna eile maidir lenár gcreat reatha reachtúil. Acmhainn
thábhachtach a bhí sa chaidreamh seo d’ORAC ónar bunaíodh iad i 2000.

•

Leanadh le tosaíocht a dhéanamh de sholáthar tacaíochta, meantóireachta agus treorach
láire don fhoireann. Cuireadh meantóireacht intí duine ar dhuine agus ghrúpa ar fáil ar
ábhair éagsúla lena mbaineann dlí tearmainn agus dlí-eolaíocht atá ag teacht chun cinn
d'oibrithe cásanna leithleacha agus dá mbainisteoirí agus, i gcomhthéacs an imscrúdaithe
ar roinnt feidhmithe, próiseas Rialachán Bhaile Átha Cliath II.

•

I limistéar an athaontaithe teaghlaigh, theastaigh leibhéal níos coimpléascaí d'imscrúdú ó
ORAC. Ba mhéadú ar amanna próiseála a bhí ina thionchar láithreach ar an gceanglas seo,
mar aon le laghdú ar líon na gcásanna a imscrúdaíodh, go háirithe sa tréimhse go luath i
2011. Tugadh faoi obair shuntasach le linn na bliana leis an leibhéal níos airde d’imscrúdú
a theastaigh a bhaint amach. Áiríodh leis seo breis oiliúna d’oibrithe cásanna leithleacha,
athbhreithniú a dhéanamh ar roinnt de na nósanna imeachta lena mbaineann sa phróiseas
imscrúdaithe, úsáid níos córasaí d’acmhainní an Ionaid um Cháipéisíocht Dídeanaithe
agus athbhreithniú ar roinnt de na ceistneoirí a bhí in úsáid. D’eascair méadú as toradh na
dtionscnamh seo ar mhéid na gcásanna ar a ndearnadh imscrúdú, mar aon le laghdú ar an
meánfhad próiseála de réir mar a dhruid an bhliain chun deiridh agus laghdú ar líon na
gcásanna a bhí idir lámha. Déanfar athbhreithniú ar éifeachtacht an cheistneora nua sa
chéad ráithe de 2012.
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•

Maidir le seirbhísí do chustaiméirí, rinneadh an uile chomhfhreagras ó iarratasóirí,
custaiméirí agus ó pháirtithe leasmhara a rianú agus a aithint láithreach agus tugadh
freagraí orthu laistigh de 20 lá oibre, ar aon dul le gealltanais ORAC atá cuimsithe inár
bPlean Gníomhaíochta um Sheirbhísí do Chustaiméirí. Úsáideadh córas rianaithe
comhfhreagrais chun an chuspóra seo.

•

Lean ardchaighdeán comhsheasmhach a choimeád in imscrúdú agus i bpróiseáil iarratas
ar thearmann bheith ina thosaíocht d’ORAC ar aon dul lenár Spriocanna Ardleibhéil
amhail a leagtar amach iad i Ráiteas Straitéise ORAC 2010-2012.

•

I 2011, lean ORAC lena modúil féin oiliúna intí um chinneadh ar stádas dídeaní (RSD) a
mhionathrú agus a fheabhsú agus chuir siad an oiliúint a leanas ar an bhfoireann ag a
raibh baint i bpróiseáil iarratas ar thearmann:











Oiliúint RSD a chur ar oibrithe cásanna leithleacha a nuashanadh.
Chuir an UNHCR Oiliúint Athnuachana ar fáil.
Oiliúint shonrach i ndáil le cur chun feidhme gnéithe áirithe d’Acht na nDídeanaithe,
1996.
Meantóireacht a chur ar fáil d’oibrithe cásanna leithleacha ar bhonn duine ar dhuine
maidir le tabhairt faoi agallaimh, tuarascálacha cáilíochta a scríobh, treoir ar
shaincheisteanna a bhaineann go sonrach le tíortha, déileáil le híospartaigh gáinneála
agus cásanna eile atá íogair i dtaobh inscne de.
Oiliúint um gháinneáil ar dhaoine a chosc.
Oiliúint dóibh siúd a dhéileálann le hiarratasóirí a bhí thíos le foréigean gnéasach, a
sholáthar Ionad Éigeandála um Éigniú Bhaile Átha Cliath.
Oiliúint maidir le tabhairt isteach chóras nua an AISIP.
Oiliúint um Athaontú Teaghlaigh.
Seimineár ar Athbhreithniú Breithniúnach.

•

Sa mhullach air sin, rinneadh líon seisiúin chruinnithe faisnéise a chur ar bun don
soláthróir nua ateangaireachta i gcomhar leis an UNHCR.

•

Ina theannta sin, bhí baint ag foireann oiliúna intí ORAC i bhforbairt agus i seachadadh
clár oiliúna d’fhoireann sibhialtach san Aonad Bainistithe Teorann nua de chuid an INIS
atá in Aerfort Bhaile Átha Cliath. Ina theannta sin, d’fhorbair agus chuir ORAC modúil
oiliúna ar bun d’aonaid an INIS maidir le teicníochtaí agallaimh agus do thuarascálacha a
scríobh.

•

Sa mhullach air sin, chuir ORAC oiliúint athnuachana ar fáil d’fhoireann a oibríonn i
limisitéar Fáiltithe ORAC.

•

Lean an córas um thacaíocht síceolaíochta a bhí ar fáil d’oibrithe cásanna leithleacha agus
dá mbainisteoirí i mbun oibriú. Cabhraíonn an próiseas seo, atá á éascú ag an tSeirbhís
Cuidithe Fostaithe, leis an gcúnamh riachtanach a sholáthar d’oibrithe cásanna leithleacha
ag a bhfuil baint sa phróiseas RSD, lena n-áirítear foireann a dhéileálann le híospartaigh
chéasta agus grúpaí leochaileacha eile.

•

Lean ORAC agus teagmháil rialta á déanamh acu le príomhpháirtithe leasmhara eile, lena
n-áirítear Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann (INIS), Feidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte (HSE), an tSeirbhís Dlí do Dhídeanaithe (RLS), Biúró an Gharda
Síochan um Inimirce (GNIB), an Aisineacht Fháilte agus Comhtháite (RIA), an Roinn
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•

Le linn 2011, lean an Grúpa Comhairleach um Dhearbhú Cailíochta lena n-obair lenar
bhain próisis agus nósanna imeachta a choimeád faoi athbhreithniú agus aiseolas a chur ar
fáil d'oibrithe cásanna leithleacha. Ina theannta sin, rinne siad athbhreithniú ar chinntí a
cuireadh i leataobh ón mBinse Achomhairc Dhídeanaithe agus ar bhreitheanna
athbhreithnithe bhreithiúnaigh don chuspóir céanna. Is éard atá sa Ghrúpa ionadaithe den
uile phríomh Aonad d’ORAC, ar nós Próiseáil Cásanna, Athbhreithniú Breithiúnach agus
Tíolcadh agus tugann an fhoireann agus intéirnigh dlí a sannadh don Rannóg Anailíse
Dlíthiúla den Aonad Taighde (COI) agus Anailíse Dlíthiúla.

•

Faoi Acht na nDídeanaithe, 1996, ní mholtar d’iarratasóirí do stádas dídeanaí más ann
d’fhorais a bheith in amhras go raibh siad ciontach i gcoireanna tromchúiseacha, ar nós
coireanna in aghaidh na daonnachta, coireanna cogaidh nó coireanna tromchúiseacha
neamhpholaitiúla sula dtagann siad chuig an Stát. Meastar gur “cásanna clásál díolúine”
féideartha iad seo. I rith 2011, rinneadh breithniú ar an gclásal díolúine i líon cásanna.

•

Príomhthosaíocht d’ORAC is ea leanúint agus seirbhísí ardchaighdeáin aistriúcháin agus
ateangaireachta a chur ar fáil. I rith 2011, úsáideadh thart ar 50 teanga i soláthar an dá
sheirbhíse. Sa chás nárbh fhéidir teacht ar ateangairí do roinnt teangacha annamha go
háitiúil, baineadh leas as ateangaireacht ghutháin. Rinne ORAC gach iarracht, áfach,
chun ateangaireacht ghutháin a íoslaghdú i bhfabhar ateangaire a bheith i láthair ag an
agallamh. Cinntigh dearbhú cáilíochta agus nósanna imeachta eile a bhí i bhfeidhm leis na
soláthróirí ateangaireachta agus aistriúcháin próiseáil mhear agus chruinn iarratas ag gach
céim den phróiseas tearmainn. Coimeádadh na nósanna imeachta seo faoi athbhreithniú le
linn na bliana agus rinneadh iad a mhéadú ag cruinnithe rialta leis na soláthróirí seirbhíse.
Le linn 2011, cuireadh conarthaí nua do sholáthar seirbhísí ateangaireachta agus
aistriúcháin araon i bhfeidhm. D’eascair na conarthaí seo trí phróiseas tairisceana ar chuir
ORAC leis. Bhí an próiseas seo faoi stiúr an Sheirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na
hÉireann.

•

Dhéileáil ORAC leis an uile fhiosrúchán a rinneadh faoi alt 16(6) d’Acht na nDídeanaithe,
1996 a fuarthas ón mBinse Achomhairc Dhídeanaithe laistigh de na hamfhrámaí
socraithe. Fuarthas 29 fiosrúchán faoi alt 16(6) ar an iomlán i 2011.

•

Lean an Rannóg Anailíse Dlíthiúla le nuashonruithe rialta dlí a réiteach d’fhoireann
ORAC, a dhéanann achoimriú ar phríomhbhreitheanna chúirteanna na hÉireann agus eile
maidir le hábhair um dhlí dídeanaithe.

•

Lean an treocht anuas ar mheid na n-agóidí dlíthiúla a glacadh i leith ORAC isteach i
2011. Fuarthas 79 agóid dhlíthiúil i rith 2011 (lena n-áirítear 2 chás maidir le Rialachán
Bhaile Átha Cliath II), ina raibh ORAC ina bhfreagróir, i gcomparáid le 112 cás i rith
2010. Seachas cásanna athbhreithnithe bhreithiúnaigh san Ard-Chúirt agus achomhairc
bhainteacha leis an gCúirt Uachtarach, déileálann ORAC ó thráth go tráth le hurghairí,
cineálacha éagsúla de thoghairmeacha agus d’iarratais le haghaidh faisnéise i
gcomhthéacs iarratais Habeas Corpus.

•

I dtaobh atreoruithe chuig Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh (CJEU), rinneadh
breitheanna ar an 21 Nollaig 2011 i ndáil le comhchásanna na hÉireann agus na RA a lorg
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réamhrialáil maidir le Rialachán Bhaile Átha Cliath II8 . Sholáthar an Chúirt, i measc rudaí
eile, treoir ar na cúinsí faoinar féidir iarratas ar thearmann a aistriú ó Stát Conarthach
Bhaile Átha Cliath amháin chuig ceann eile, sa chás gurb ann d’easnaimh sa nós imeachta
um thearmann sa Stát glactha.
•

Rinne an Ard-Chúirt cás eile a atreorú chuig Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh i mí
Aibreán 2011. 9 Dhéileáil seo, i measc rudaí eile, le ceanglais Threoir 2005/85/CE ón
gComhairle ar an 1 Nollaig 2005 10 , ar scrúdú nó ar chinneadh réimse cásanna i gcomhréir
le nós imeachta atá ina thosaíocht nó a brostaíodh, agus le cineál an réitigh éifeachtaigh sa
dlí náisiúnta.

•

Lean an tAonad Athbhreithnithe Bhreithiúnaigh le díriú ar luach ar airgead a bhaint
amach, agus i gcomhar lena gcontrapháirteanna sa Bhinse Achomhairc Dhídeanaithe agus
san INIS, lean siad le hathbhreithniú a dhéanamh ar a gcleachtais bhainistiochta um riar
cásanna i gcomhoibriú le hOifig an Phríomh-Aturnae an Stáit agus le hAbhcóide. I measc
na dtionscnamh faoinar tugadh faoi Phróiseas um Aistriú Gnó an INIS bhí suirbhé ar an
lucht bainistíochta sinsearach ar fud an uile eagraíochta ag a raibh baint sa phróiseas
tearmainn lena moltaí maidir le costais dlí a laghdú a bhailiú. Ina theannta sin, eagraíodh
Seimineár Athbhreithnithe Bhreithiúnaigh don uile bhall foirne in Aonaid Athbhreithnithe
Bhreithiúnaigh an INIS, ar fheidhmiú an phróisis athbhreithnithe breithiúnaigh.

•

Ar na hócáidí sin a thugann forais iarratais ar athbhreithniú breithiúnach earráid nó
easnamh chun solais i nósanna imeachta ORAC, tá ORAC sásta é a shocrú ar mhaithe le
cothroime agus le héifeachtúlacht. Is annamh do na cásanna sin, áfach. Go deimhin, tá sé
oscailte d’iarratasóirí nó dá n-ionadaithe dlí na hábhair sin a thabhairt chun airde ORAC
sula ndéanann siad iarratas ar an Ard-Chúirt. Sa chás nach measann ORAC go nochtann
na forais in athbhreithniú breithiúnach aon eararáid nó easnamh ar a bpáirt, cuireann siad
in aghaidh an iarratais d’fhonn iomláine an phróisis tearmainn a chosaint.

•

B’ann do 238 agóid dhlíthiúil gan réiteach i leith ORAC i 2011, i gcomparáid le 191 cás
ag deireadh 2010. Tá an méadú seo mar thoradh, go príomha, ar mhéid na gcásanna atá ag
feitheamh le go dtabharfaí chun críche príomhchásanna os comhair Chúirt Bhreithiúnais
an Aontais Eorpaigh a bhain le Treoir 2005/85/CE ón gComhairle Europaigh agus Treoir
(CE) Uimh. 343/2003 11 ón gComhairle. Ar a uain, d’eascair méid laghdaithe d’éisteacht
cásanna Ard-Chúirte as seo ina raibh ORAC ina bhfreagróir i rith na bliana.

•

B’ionann na costais iomlána dlí a d’íoc ORAC i 2011 agus €333,580.20, ar laghdú
suntasach seo ar an gcaiteachas €1,201,902.02 i 2010. Bhain go leor de chaiteachas 2011
le cásanna ar éistíodh leo i 2010 agus roimhe sin, agus ghabh an caiteachas seo, i roinnt
cásanna, siar líon blianta. Eascraíonn sé, chomh maith, as an laghdú foriomlán ar
athbhreithiú breithiúnach i leith ORAC a thagann chun éisteachta os comhair na hArdChúirte i rith na bliana féilire ar leith sin.

8

Comhchásanna C-411/10 and C-493/10: Tagairtí do réamhrialáil faoi Airteagal 267 TFEU ón gCúirt Achomhairc (Sasana agus an Bhreatain
Bheag) (an Rannóg Shibhialta) (an Ríocht Aontaithe) agus an Ard-Chúirt (Éire), ag cinntí ar an 12 Iúil agus ar an 11 Deireadh Fómhair 2010, a
tugadh isteach ag an gCúirt ar an 18 Lúnasa agus ar an 15 Deireadh Fómhair 2010, faoi seach, in imeachtaí N.S. (C-411/10) v an Rúnaí Stáit do
Rannóg na dTithe agus M.E. (C-493/10), A.S.M., M.T., K.P., E.H. v an Coimisinéir Iarratais do Dhídeanaithe agus an tAire Dlí agus Cirt,
Comhionannais agus Athchóirithe Dlí.
9
Cás C-175/11: H.I.D. agus B.A. v an Coimisinéir Iarratais do Dhídeanaithe, an Binse Achomhairc Dhídeanaithe, an tAire Dlí agus Cirt,
Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, Éire agus an tArd-Aighne.
10
Treoir 2005/85/CE ón gComhairle ar an 1 Nollaig 2005 maidir le híoschaighdeáin in imeachtaí i mBallstáit chun stádas dídeanaí a cheadú agus
a aistarraingt.
11
Rialachán (CE) Uimh. 343/2003 ón gComhairle ar an 18 Feabhra 2003 a bhunaíonn na critéir agus na meicníochtaí chun an Ballstát a
dheimhniú atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar thearmann a sheol náisiúnach tíre treasaí chuig ceann de na Ballstáit.
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•

I 2011, lean ORAC le socrúcháin oibre a chur ar fáil faoi Chlár Intéirneach Dlí na Roinne
Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus faoi Chlár Socrúchán Oibre FÁS, agus faoin
gClár Náisiúnta Intéirneachtaí (JobBridge).

•

Chomh maith leis sin, ghlac ORAC páirt i ngrúpaí oibre lenar bhain tearmann de na
Comhairliúcháin Idir-Rialtasacha maidir le Beartais a bhaineann le Tearmann; Ábhair um
Dhídeanaithe agus Imirce (IGC); an Oifig Eorpach Tacaíochta Tearmainn (EASO); agus
Líonra na hEorpa do Chleachtóirí Tearmainn (Eurasil) atá sa Bhruiséil. Anuas air sin,
d’fhreastail foireann ORAC ar líon cruinnithe de pháirtithe oibre Chomhairle an AE ar
ghnéithe éagsúla de dhlí agus de nósanna imeachta dídeanaithe an AE um thearmann.

•

Ball de Bhord Bainistíochta na hOifige Eorpaí Tacaíochta Tearmainn (EASO) é an
Coimisinéir agus d’fhreastail sé ar 4 chruinniú den Bhord i 2011. Is é cuspóir EASO
cabhrú le feabhas a chur ar chur chun feidhme an Chomhchórais Tearmainn Eorpaigh, le
comhoibriú praiticiúil a threisiú i measc na mBallstát maidir le tearmann agus le soláthar
tacaíochta oibríochtúla a chur ar fáil agus/nó a chomhordú do na Ballstáit faoi réir brú
áirithe ar a gcórais tearmainn agus fáiltithe.

Nós Imeachta Oscailte agus Cothrom
•

Leanadh le hiarratasóirí a chur ar an eolas faoina gcuid teidlíochtaí a luaithe a dhéantar
iarratas ar stádas dídeanaí, lena n-áirítear Bileog Faisnéise chuimsitheach a sholáthar (ina
dteanga féin nuair is féidir) faoin bpróiseas tearmainn in Éirinn.

•

Ina theannta sin, iarrtar ar iarrthóirí ceistneoir sonrach a chomhlánú roimh an agallamh
substainteach (a chuirtear ar fáil dóibh ina dteanga féin nuair is féidir) faoina n-éilimh ar
stádas dídeanaí. Lean ORAC agus iarratasóirí á spreagadh chun comhairle dlí a lorg sula
gcomhlántar na ceistneoirí seo agus fáil a chur ar an uile cháipéisíocht fhéideartha mar
thacaíocht lena n-éileamh roimh na hagallaimh shubstainteacha.

•

Ina theannta sin, cuirtear iarratasóirí ar an eolas ó bhéil agus i scríbhinn (ina dteanga féin,
nuair is féidir) faoi conas rochtain a fháil ar chomhairle dlí agus chun teagmháil a
dhéanamh leis an UNHCR.

•

Roimh thabhairt isteach chóras nua TF an AISIP ar an 24 Deireadh Fómhair 2011,
cuireadh faisnéis ar an gcóras agus ar a impleachtaí ar fáil, i scríbhinn, d’iarratasóirí agus
do na NGOanna ábhartha. Ina theannta sin, úsáideadh láithreán gréasáin ORAC don
chuspóir seo.

•

Lean ORAC lena bpróisis agus a nósanna imeachta a choimeád faoi athbhreithniú, a
mhéid agus a bhí indéanta, lena chinntiú gur fheidhmigh siad ar bhealach oscailte agus
trédhearcach.

•

Lean ORAC le riachtanais speisialta iarratasóirí leochaileacha a aithint, ar nós daoine
mionaoiseacha gan tionlachan agus chun déileáil leis na hiarratasóirí seo ar bhealach
gairmiúil agus íogair. Tá bearta agus treoirlínte sonracha d’oibrithe cásanna leithleacha i
bhfeidhm a mbíonn aird acu ar aon tosca agus chúinsí sonracha. Agus na treoirlínte seo á
bhforbairt, glacadh cuntais ar dhea-chleachtas idirnáisiúnta, lena n-áirítear Clár an
UNHCR maidir le Leanaí Scartha san Eoraip – Ráiteas ar Dhea-Chleachtas agus an Clár
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“Tús Áite do Leanaí” de chuid an AE. Rinneadh na nósanna imeachta seo a leasú chun
déileáil le daoine mionaoiseacha gan tionlachan san Aonaid Fáiltithe i n-ORAC i 2011.
•

Ina theannta sin, rinne ORAC a nósanna imeachta um gháinneáil ar dhaoine a chosc a
athbhreithniú agus a leasú agus cuireadh oiliúint ar na nósanna imeachta seo ar fáil don
fhoireann.

•

Tá ag ORAC nósanna imeachta i bhfeidhm le déileáil le cásanna ina dtugann iarratasóir
saincheist a bhaineann le cúrsaí inscne chun solais i gceistneoir nó i bhfaisnéis eile a
chuirtear ar fáil. Sna cásanna seo i rith 2011, rinne ORAC dianiarracht lena chinntiú go
raibh an t-ateangaire (i ngach cás bainteach) agus an t-oibrí cásanna leithleacha den inscne
chéanna, faoi réir fála.

•

Lean ORAC le cruinneas céatadán de cháipéisí a aistríodh ar bhonn rialta agus
neamhspleách mar chuid de thionscnamh um dhearbhú cáilíochta le soláthróirí seirbhísí
aistriúcháin.

•

Lean ORAC agus tosaíocht a dhéanamh de sheirbhísí ardchaighdeáin ateangaireachta a
sholáthar don uile iarratasóir ar thearmann. Cuireadh an tseirbhís seo ar fáil i ngach cás
cuí agus gurbh fhéidir trí sholáthróir seirbhíse a bhí ar conradh. Baineann ríthábhacht le
soláthar na seirbhíse seo, i ndáil le seirbhís d’aistriúchán cruinn cáipéisí chun próiseas
oscailte agus cothrom a bhaint amach.

•

Rinne ORAC modúl oiliúna i dtaca le soláthar ateangaireachta i gcomhthéacs an phróisis
tearmainn a fhorbairt i gcomhar leis an UNHCR, agus chomhsholáthar an UNHCR agus
ORAC cruinnithe faisnéise d’ateangairí.

•

Ina theannta sin, cuireadh aiseolas i dtaobh na seirbhíse ateangaireachta ag agallaimh don
soláthróir seirbhíse ag cruinnithe rialta oibríochtúla agus tríd an nguthán.

•

Lean ORAC ag dlúthoibriú leis an Ionad um Cháipéisíocht Dídeanaithe (RDC), d’fhonn a
chinntiú go raibh rochtain acu ar Fhaisnéis faoi Thír Bhunaidh (COI) a bhí chothrom le
dáta. Cuireann an RDC áis ríomhleabharlainne ar fáil trínar féidir rochtain a fháil ar
phríomhbhunachair shonraí COI, ar nós bhunachar sonraí Refworld Rannóg Cosanta
Faisnéise an UNHCR (www.refworld.org) agus bunachair sonraí an Líonra Faisnéise
Eorpaigh faoi Thír Bhunaidh (www.ecoi.net), mar aon le réimse acmhainní eile COI.

•

Ina theannta sin, baineadh leas leanúnach as anailís teanga le linn na bliana.

•

I rith 2011, cuireadh iomaíocht éadála ar bun do sholáthar seirbhísí anailíse teanga.
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Sprioc Ardleibhéil 3
Cur le caomhnú iomláine an phróisis tearmainn.
Cuspóirí Ráiteas Straitéise 2010-2012

y Na hiarratasóirí sin a aithint a thapúla agus is féidir, ar bhealach éifeachtúil agus

cothrom, a thagann faoi chuimsiú an tsainmhínithe ar dhídeanaí a shonraítear in
alt 2 d’Acht na nDídeanaithe, 1996.

y Mí-úsáid a bhaint as an bpróiseas tearmainn a bhrath agus a íoslaghdú.
y Ionadaíocht a dhéanamh don Choimisinéir ag éisteacht achomhairc ag an mBinse
Achomhairc Dhídeanaithe.

y Ár mbeartais agus nósanna imeachta féin a fhorbairt d’fhonn iomláine an chórais
tearmainn a chaomhnú.
Alt 2 d’Acht na nDídeanaithe, 1996
•

B’iarratasóirí a aithint, ar bhealach tráthúil agus cothrom, a tháinig faoi chuimsiú an
tsainmhínithe ar dhídeanaí amhail a leagtar amach é in alt 2 d’Acht na nDídeanaithe, 1996
a bhí an phríomhfheidhm reachtúil d’ORAC i gcónaí le linn na bliana.

•

Ba ghnách gur tugadh an uile iarratas faoin Treoir um Beartú Tosaíochta Aire chun críche
laistigh de mheánfhad próiseála 30 lá oibre ó dháta an iarratais.

•

Rinneadh an uile chás eile a phróiseáil chuig a gcríoch laistigh de mheánfhad 11.7
seachtain (lena n-áirítear cásanna ar a raibh moill ar chúiseanna leighis nó ar chúiseanna
dóshéanta eile nó de bharr chastacht na saincheisteanna lenar bhain). Sa ráithe deiridh de
2011, b’ionann an meánfhad próiseála agus 9.6 seachtain. Deimhnítear amanna próiseála
ag réimse tosca, ar nós chastacht mhéadaitheach an riar cásanna agus imeachtaí um
athbhreithniú breithiúnach corruair.

•

Ar iarraidh na Seirbhíse Dlí do Dhídeanaithe (RLS), rinneadh an t-amfhráma do sceidealú
agallamh do dhaoine mionaoiseacha gan tionlachan (leanaí scartha) a shíneadh ó 20 go dtí
25 lá. Rinneadh seo le níos mó ama a cheadú don RLS chun dul i gcomhairle lena gcliant.
Rinneadh moltaí a eisiúint laistigh de mheánfhad próiseála 9-10 seachtaine (seachas dóibh
siúd ar a raibh moill ar chúiseanna leighis nó dóshéanta eile).

•

I gcomhréir leis na ceanglais faoi Acht na nDídeanaithe, 1996, rinne ORAC tosaíocht a
dhéanamh d’iarratais ó dhaoine a bhí á gcoimeád. Tugadh faoin réamhagallamh, sna
cásanna seo, laistigh de 3 lá oibre ó dháta a n-iarratais i ngach cás arbh fhéidir.
Sceidealaíodh na hiarratais sin dá n-agallamh substainteach laistigh de 9 lá oibre ar an
meán agus tugadh chun críche iad laistigh de 17 lá oibre ar an meán i gcás na niarratasóirí siúd a bhí fanta sa phríosún ar fud an phróisis. Scaoileadh an tromlach díobh,
áfach, sular tugadh a n-éilimh chun críche.
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•

Tá Comhbhunachar Sonraí d’Oibrithe Cásanna Leithleacha á choimeád ag ORAC, ina
stóráiltear bunábhar ón Ionad um Cháipéisíocht Dídeanaithe (RDC) i bhformáid atá
furasta le húsáid le freastal ar riachtanais na hOifige. I gcomhoibriú leis an RDC,
coimeádtar an t-ábhar seo cothrom le dáta le cabhrú le hoibrithe cásanna leithleacha chun
a gcuid ullmhaithe a dhéanamh d’agallaimh le hiarratasóirí. Go déanach i 2010, chuir
Aonad Taighde ORAC tús le hathbhreithniú ar struchtúr agus ar ábhar an bhunachair
shonraí i gcomhairle leis an limistéar Próiseála Cásanna. Tugadh an t-athbhreithniú chun
críche i rith 2011. Sa mhullach air sin, leanadh áis ríomhleabharlainne an RDC bheith ar
fáil d’fhoireann ORAC. Chuir an RDC oiliúint athnuachana ar fáil ar an ríomhleabharlann
d’fhoireann ORAC san Aonad Tíolctha i rith 2011.

•

Rinne ORAC a gcuid nósanna imeachta a nuashonrú chun cabhrú leis an gcinneadh a
dhéanamh ar cibé acu an raibh iarratasóirí níos sine nó níos óige ná 18 mbliana d’aois.

Mí-Úsáid a Bhrath agus a Íoslaghdú
•

Lean an Oifig le monatóireacht a dhéanamh ar a nósanna imeachta agus iad a fheabhsú
féachaint chun a chinntiú gur braitheadh nó gur laghdaíodh aon mhí-úsáid den phróiseas
tearmainn, agus gur leanadh le hiomláine an phróisis sin a chosaint. Leanadh le tabhairt
faoi réimse tionscnamh don chuspóir seo, lenar áiríodh oiliúint shonrach um oibrithe
cásanna leithleacha, malartú faisnéise ar aon dul leis an reachtaíocht le comhlachtaí eile
agus le Stáit den AE agus úsáid córais éagsúla teicneolaíochta faisnéise, ar nós
EURODAC, AFIS agus AVATS.

•

Lean Aonad Imscrúduithe agus Teagmhála le tionscnaimh a fhorbairt chun cabhrú le míúsáid a bhaint as córas tearmainn an Stáit a bhrath agus a chosc. Anuas air sin, rinne siad
monatóireacht ar threochtaí agus rinne siad teagmháil le comhlachtaí eile, ar nós Sheirbhís
Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann; Bhiúró an Gharda Síochána um Inimirce
Náisiúnta; an Aonaid um Ghainneáil ar Dhaoine a Chosc de chuid na Roinne Dlí agus Cirt
agus Comhionannais mar aon le Ranna eile Rialtais agus Stáit den AE, go háirithe an RA.

•

Measadh gurbh amhlaidh agus aistarraingthe 424 iarratas i 2011, bhí 144 mar thoradh ar
aistriú na n-iarratas faoi phróiseas Rialachán Bhaile Átha Cliath II. Ceanglaítear faoin dlí
ar iarratasóirí comhoibriú leis an bpróseas tearmainn. I gcásanna inar theip ar iarratasóirí
comhoibriú (e.g. gan fhreastal ar agallamh ar an dáta ceaptha gan aon chúis réasúnta a
chur in iúl; gan an seoladh a chur in iúl don Choimisinéir nó gan faisnéis a bhaineann lena
n-iarratas a chur ar fáil), measadh go raibh a gcásanna aistarraingthe faoi fhorálacha Acht
na nDídeanaithe, 1996.

•

Is gnách go léiríonn líon suntasach iarratasóirí gur thaistil siad chuig an Stát san aer, ónar
theastaigh cáipéisí aitheantais a sholáthar, lena n-áirítear víosaí ar phointe an imeachta.
Ag ORAC, áfach, teipeann ar líon suntasach iarratasóirí aon phas nó aon fhianaise
cháipéise eile a sholáthar a thacaigh lena n-aitheantas nó lena náisiúntacht luaite nó aon
cháipéisí taistil a léirigh conas a thaistil siad chuig an Stát. Is gnách go n-eascraíonn
faisnéis ar na hiarratasóirí seo, nach mbeadh fáil uirthi ar shlí eile de bharr na heaspa
cáipéisíochta a soláthraíodh as úsáid nósanna imeachta agus córas, ar nós Rialachán
Bhaile Átha Cliath II, EURODAC, córais AFIS (méarlorg) agus AVATS (víosa) mar aon
le comhoibriú feabhsaithe le Stáit eile den AE, go háirithe an RA.
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•

Ar aon dul leis an ngnáthchleachtas, sa chás go raibh buarthaí agus amhrais ar ORAC faoi
bharántúlacht cháipéisíocht aitheantais, rinneadh iad a atreorú chuig Biúró Teicniúil an
Gharda Síochána (GTB) lena scrúdú.

•

Ar iarraidh an Bhinse Achomhairc Dhídeanaithe, rinne an tAonad Tíolctha líon fiosrúchán
faoi alt 16(6) le Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Inimirce (GNIB) agus le Biúró
Teicniúil an Gharda Síochána le hanailís a dhéanamh ar cháipéisí éagsúla, lena n-áirítear
cáipéisí aitheantais, ar nós pasanna nó cáipéisí aitheantais náisiúnta.

•

Ina theannta sin, rinneadh athbhreithniú agus nuashonrú ar na socruithe um thuairisciú
inmheánach laistigh d’ORAC maidir le cásanna de gháinneáil ar dhaoine.

•

Lean socruithe le déileáil le cásanna féideartha gáinneála i 2011. Is éard a bhí i gceist leis
seo teagmháil, mar shampla, leis an Aonad um Gháinneáil ar Dhaoine a Chosc den Roinn
Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Inimirce.

•

Leanadh le húsáid uasta a bhaint as Rialachán Bhaile Átha Cliath II le linn na bliana agus
as próiseas méarloirg EURODAC d’fhonn a dheimhniú cén iarratasóirí a bhí faoi
dhliteanas próiseála i Stát Conarthach eile.

•

Leanadh le leas a bhaint as rochtain ar AVATS (Córas Uathoibríoch um Iarratas agus
Rianú Víosa) i Aonaid Fáiltithe agus Bhaile Átha Cliath d’ORAC le cabhrú chun
iarratasóirí a bhrath a rinne iarratas ar víosa chun ligean dóibh taisteal chuig an Stát, ach a
choinnigh siar an fhaisnéis seo ina n-iarratas ar thearmann.

Ionadaíocht a dhéanamh don Choimisinéir ag éisteacht achomhairc ag an mBinse
Achomhairc Dhídeanaithe
•

I 2011, lean foireann Tíolctha ORAC le hionadaíocht a dhéanamh don Choimisinéir ag
éisteacht achomhairc os comhair an Bhinse Achomhairc Dhídeanaithe (RAT). De bharr
líon ar a raibh laghdú ag teacht d’iarratais ar thearmann sa Stat go ginearláta, rinneadh
795 éisteacht a sheirbheáil i 2011 i gcomparáid le 1,828 i 2010. Chinntigh ORAC, i
gcomhairliúchán leis an RAT, go ndearnadh an t-uaslíon éisteachta a sceidealaithe gach
seachtain a sheirbheáil.

•

Ar aon dul le beartas oiliúna ORAC, cuireadh an oiliúint iomlán ar an uile Oifigeach
Tíolctha i nósanna imeachta um chinneadh a dhéanamh faoi stádas dídeanaí agus oiliúint
ar an bhfeidhm Thíolctha orthu sular sannadh cásanna dóibh os comhair an Bhinse.
D’fhonn cur lena n-oiliúint agus í a atreisiú, cuireadh líon seisiúin bhreise oiliúna ar fáil
d’Oifigigh Thíolctha. Ina measc seo bhí oiliúint athnuachana an UNHCR, taighde a
dhéanamh ar Fhaisnéis faoi Thír Bhunaidh (COI), déileáil le daoine mionaoiseacha gan
tionlachan agus le líomaintí gáinneála ag iarratasóirí ar thearmann.

•

Dhéileáil ORAC leis an uile fhiosrúchán a rinneadh a fuarthas ón mBinse Achomhairc
Dhídeanaithe laistigh de na hamfhrámaí socraithe. Ar an iomlán i 2011, fuarthas 29
fiosrúchán faoi alt 16(6) agus tugadh freagra orthu.

•

Lean an painéal abhcóidí, aturnaetha agus céimithe dlí, a bunaíodh i 2009, le tacú leis an
gCoimisinéir ag éisteacht os comhair an Bhinse Achomhairc Dhídeanaithe, ach níor
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thacaigh siad an oiread céanna agus a rinne siad i 2009 agus i 2010. Íoctar táille le baill
den phainéal seo ar bhonn “cás tugtha chun críoche” agus bhí siad thíos le riaráiste
sonrach de chásanna den RAT. Ní dhearnadh ach cásanna “athghlao” (cásanna a cuireadh
ar atráth ó éisteacht roimhe sin ina ndearna ball den phainéal ionadaíocht don
Choimisinéir), a shannadh do bhaill den phainéal ar dhíothú an riaráiste níos luaithe sa
bhliain.

Beartais agus nósanna imeachta d’fhonn iomláine an chórais tearmainn a chaomhnú
•

Le linn 2011, lean an tAonad Beartas agus Nósanna Imeachta le príomhthreoracha um
nósanna imeachta agus beartas de chuid ORAC a choimeád cothrom le dáta. Chabhraigh
seo leis an uile bhall foirne d’ORAC rochtain gan stró bheith acu ar na beartais agus ar na
nósanna imeachta maidir lena limistéar feidhme.

•

Ina theannta sin, rinneadh athbhreithniú agus nuashonrú ar na nósanna imeachta
inmheánacha tuairiscithe maidir le gáinneáil ar dhaoine laistigh d’ORAC i 2011.

•

Rinneadh athbhreithniú ar na nósanna a cheadaíonn teagmháil leanúnach, idir ORAC agus
an tAonad um Gháinneáil ar Dhaoine a Chosc den Roinn Dlí agus Cirt agus
Comhionannais agus Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Inimirce.

•

Leanadh le béim a chur ar an bpróiseas um Dhearbhú Cáilíochta agus tugadh aiseolas
d’oibrithe cásanna leithleacha agus rinneadh leasuithe do nósanna imeachta inmheánacha
de réir mar ba ghá. Áiríodh leis seo athbhreithniú ar thorthaí athbhreithnithe
bhreithiúnaigh agus ar chinntí an Bhinse Achomhairc Dhídeanaithe.

•

Anuas air sin, d’fhreastail ORAC ar fóram ábhartha idirnáisiúnta a dhéileáil le tearmann
agus le hábhair dhídeanaí agus chuir siad lena n-obair, ina measc Grúpaí Oibre den
Aontas Eorpach; Comhairliúcháin Idir-Rialtasacha maidir le Beartais a bhaineann le
Tearmann; Ábhair um Dhídeanaithe agus Imirce (IGC) atá bunaithe sa Ghinéiv; an Oifig
Eorpach Tacaíochta Tearmainn (EASO); Comhdháil Sheirbhísí Inimirce Ard-Stiúrthóir an
AE (GDISC) agus Eurasil (Líonra na hEorpa do Chleachtóirí Tearmainn).

•

Is é an Coimisinéir ionadaí na hÉireann ar Bhord Bainistíocht na hOifige Eorpaí
Tacaíochta Tearmainn (EASO), agus d’fhreastail sé ar 4 chruinniú den Bhord i 2011.
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Sprioc Ardleibhéil 4
Seirbhís shár-mháith do chustaiméirí a choimeád.
Cuspóirí Ráiteas Straitéise 2010-2012

y Seirbhís ardchaighdeáin do chustaiméirí a sheachadadh.
y Faisnéis shoiléir a chur ar fáil do chustaiméirí maidir leis an bpróiseas tearmainn.
y Nós imeachta cuimsitheach agus éifeachtach a chur ar fáil.
Seirbhís ardchaighdeáin do chustaiméirí
•

Ar aon dul lenár bPlean Gníomhaíochta Sheirbhísí do Chustaiméirí 2010-2012 agus lenár
gCairt do Chustaiméirí, leagann ORAC ardbhéim ar sheirbhís ghairmiúil, éifeachtach
agus ardchaighdeáin a chur ar fáil dá gcustaiméirí uile.

•

Mar chuid dár n-athbhreithniú ar phróiseas sheirbhísí do chustaiméirí, tugann an tIonad
Seirbhísí do Chustaiméirí faoi shuirbhéanna le tuairimí ár gcustaiméirí a dheimhniú ar na
seirbhísí éagsúla a chuireann ORAC ar fáil. Rinne suirbhé ar chustaiméirí seachtracha
2011 scrúdú ar chaighdeán na seirbhíse a cuireadh ar fáil dóibh siúd a bhain leas as
láithreán gréasáin ORAC.
Is amhail a leanas iad príomhthorthaí an tsuirbhé:





Ag freagairt don cheist ‘Cé chomh héasca duit é an láithreán gréasáin seo a úsáid?’,
thug 68% de na rannpháirtithe le fios go raibh siad an-sásta/sásta.
Bhí 57% de na freagróirí seo an-sásta/sásta gur tháinig siad ar an bhfaisnéis a
theastaigh uathu go tapa.
Bhí 67% de na freagróirí an-sásta/sásta leis an láithreán gréasáin ar an iomlán.
Rinne 79% de na freagróirí a leibhéal sástachta leis an suíomh ag tráth a gcuairte a
rátáil amhail an-sásta/sásta.

•

Úsáidfear an t-aiseolas ón tsuirbhé mar chuid den fheabhsú leanúnach ar ár láithreán
gréasáin.

•

Tugadh faoi shuirbhé inmheánach ar cháipéisíocht a eisítear dár gcliaint chomh maith.

•

Mar chuid dár monatóireacht leanúnach ar ár gcuid gealltanas lenár gcustaiméirí, faoi mar
a leagtar amach iad sa Chairt Chustaiméirí agus i bPlean Gníomhaíochta Sheirbhísí do
Chustaiméirí, leanamar le hathbhreithniú a dhéanamh ar amanna freagartha don uile
chomhfhreagras a fuarthas san eagraíocht lena chinntiú gur rianadh an uile
chomhfhreagras agus gur eisíodh freagra laistigh de 20 lá oibre, seachas faoi na cúinsí is
eisceachtúla.

44

Oifig an Choimisinéara Iarratais do Dhídeanaithe
Tuarascáil Bhliantúil - 2011
•

Leanadh leis an bhfoireann a choimeád cothrom le dáta faoi fhorbairtí eagraíochta, ar aon
dul le straitéis cumarsáide inmheánaí na heagraíochta.

•

Mar chuid de na gealltanais a leagtar amach inár bPlean Sheirbhísí do Chustaiméirí,
cuireadh cruinniú Phainéal Teagmhála Sheirbhísí do Chustaiméirí ar bun ag deireadh
Dheireadh Fómhair 2011. Is éard atá ar an bPainéal príomhfhoireann ORAC agus an uile
NGO ábhartha a dhéileálann leis an lucht iarrtha tearmann agus le dídeanaithe.

•

Lean ORAC lena dtiomantas chun casadh le gníomhaireachtaí eile ábhartha, lena náirítear HSE agus an RLS, d’fhonn tuairimí a mhalartú ar fheidhmiú éifeachtach agus
éifeachtúil an phróisis tearmainn.

•

Dhéileáil an tIonad Seirbhísí Corparáideacha agus do Chustaiméirí le 12,378 fiosrúchán le
linn na bliana. Chun teacht ar bhreis faisnéise, feách Tábla A ag Aguisín 5.

Faisnéis shoiléir do chustaiméirí
•

Lean an tIonad Seirbhísí do Chustaiméirí le seirbhís um fhreagairt guthán a chur ar fáil ón
Luan go hAoine gach seachtain idir 09.15 agus 17.30.

•

Tugtar breac-chuntas ar chineál ábhar cuimitheach na faisnéise a chuirtear d’iarratasóirí ar
an bpróiseas tearmainn i mír eile sa tuarascáil seo.

Nós Imeachta um Ghearáin ó Chustaiméirí
•

Tugtar breac-chuntas ar nós imeachta um ghearáin ó chustaiméirí ORAC ina gCairt
Chustaiméirí agus ina bPlean Gníomhaíochta Sheirbhísí do Chustaiméirí agus leantar le
hathbhreithniú leanúnach a dhéanamh air lena chinntiú go bhfeidhmíonn sé ar bhealach
éifeachtach.
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Sprioc Ardleibhéil 5
Bainistíocht éifeachtúil agus éifeachtach a dhéanamh ar ár n-eagraíocht agus
ar a n-acmhainní agus aird ar leith ar fhorbairt ár bhfoirne.

Cuspóirí Ráiteas Straitéise 2010-2012

y Lena chinntiú go dtacaíonn ár gcreataí pleanála straitéisí gnó agus pleanála
feidhmíochta aonair le feidhmíocht optamach ag an eagraíocht.

y Acmhainní daonna a bhainistiú le freastal ar riachtanais ghnó na heagraíochta agus
ar riachtanais forbartha na foirne.

y Úsáid optamach a bhaint as réitigh TFC le tacú le riachtanais ghnó na
heagraíochta.

y

Úsáid éifeachtach d’acmhainní airgeadais a chinntiú.

y Seirbhísí agus áiseanna na hOifige a bhainistiú go héifeachtach.
y Tiomantas tréan a thógáil i leith bealaí nua chun oibriú trí Chomhpháirtíocht.
y Tacíocht ardchaighdeáin chorparáideach a chur ar fáil d’ORAC lena bhfeidhmeanna
reachtúla agus neamhreachtúla a dhíscaoileadh agus freisin le monatóireacht
éifeachtach a dhéanamh ar chumarsáid na hOifige, go hintéarnach agus go
seachtrach araon.

Pleanáil Gnó
•

Gné ríthábhachtach is ea pleanáil gnó de phróiseas bainistíochta ORAC. Lean ORAC ag
baint úsáide as an bpróiseas pleanála gnó i 2011 le cur ar chumas na heagraíochta béim a
leagan ar thosaíochtaí i dtéarmaí acmhainní ar a bhfuil fáil agus measúnú a dhéanamh ar
dhul chun cinn oibre. Amhail blianta roimhe seo, rinneadh athbhreithniú ráithiúil ar
Phlean Gnó gach aonaid agus rinneadh aon mhionathruithe cuí dá réir.

•

Lean Pleananna Gnó Aonaid i 2011 le tréanbhéim a leagan ar phróiseáil phras agus
éifeachtach iarratas ar thearmann, athaontú teaghlaigh agus ar chásanna Rialachán Bhaile
Átha Cliath II, mar aon le hachomhairc os comhair an Bhinse Achomhairc Dhídeanaithe.
I 2011, áiríodh le Pleananna Gnó gealltanais i ndáil le Seirbhísí do Chustaiméirí agus
Dearbhú Cáilíochta.

•

Lean measúnú ar bhainistíocht riosca bheith mar chuid den phleanáil ghnó i 2011.
Cabhraíonn seo leis an eagraíocht maidir le haon rioscaí féideartha a shainaithint roimh ré
agus cinntíonn sé go leantar le maolú agus le rialú a chur i bhfeidhm leis an tionchar a
íoslaghdú ar an eagraíocht, ar a gcustaiméirí agus ar a bpáirtithe leasmhara.

•

Déantar monatóireacht ráithiúil ar Chláir Riosca do Phlean Ghnó gach Aonaid agus
chuathas i mbun na gníomhaíochta cuí nuair ba ghá.
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Acmhainní Daonna/Oiliúint
•

Lean an tríú Straitéis um Thacaíocht Foirne ORAC (don tréimhse 2011-2013) le creat a
chur ar fáil don eagraíocht go dtí go ndéanfar an Bille um Inimirce, Cónaí agus Cosaint,
2010 ORAC a achtú agus a chomhchuimsiú isteach chuig Seirbhís Eadóirseachta agus
Inimirce na hÉireann (INIS). Athdhearbhaíonn an Straitéis seo tiomantas ORAC chun
tacú lena bhfoireann iomlán agus táthar ag leanúint agus réimse fairsing de ghealltanais a
chuimsítear sa Straitéis á chur i bhfeidhm nó á chur chun cinn. Rinneadh monatóireacht
agus tuairisciú ar chur i bhfeidhm na Straitéise go rialta i 2011. Réitíodh Tuarascáil ar
Dhul chun Cinn, chomh maith, agus scaipeadh í ar an gCoiste Comhpháirtíochta agus ar
an bhfoireann i 2011.

•

Lean ORAC agus a ndara Straitéis Oiliúna agus Forbartha a chur chun feidhme, agus
tugadh réimse fairsing de ghealltanais sa Straitéis chun críche nó a chur chun cinn i rith
2011. Déantar monatóireacht agus tuairisciú ar dhul chun cinn maidir le cur chun feidhme
i dtuarascálacha rialta i bPleananna Gnó agus sa Tuarascáil Bhliantúil. Is é cuspóir na
straitéise seo leanúint agus cuspóirí soiléire do sholáthar agus d’fhorbairt an eolais, na
scileanna agus na n-inniúlachtaí a shocrú a theastaíonn le cabhrú leis an bhfoireann chun
spriocanna na heagraíochta a bhaint amach agus chun a n-oiliúint forbartha pearsanta a
sholáthar. Cuireadh tús le hobair ar fhorbairt na tríú Straitéise leis an tréimhse 2012-2014
a chuimsiú i rith na bliana.

•

Lean gach ball foirne le páirt a ghlacadh i bpróiseas an Chórais Bhainistíochta agus
Forbartha Feidhmíochta (PMDS) i rith 2011. Is é cuspóir an PMDS feidhmíocht oibre,
forbairt agus gairm gach baill foirne a bhainistiú i gcomhthéacs cuspóirí aonair, roinne
agus iomlána eagraíochta a bhaint amach. I measc na dtairbhí lena mbaineann PMDS do
bhaill foirne, do bhainisteoirí agus do na heagraíochtaí tá soiléireacht a chur ar fáil ar
fheidhmeanna agus ar thosaíochtaí, feidhmíocht a fheabhsú agus cur le cur chuige
córasach i leith forbairt phearsanta.

•

Lean an Tionscadal Piarthacaíochta ar aghaidh i 2011 le tacaíocht Oifigeach Cuidithe
Fostaithe na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais. Is é cuspóir na piarthacaíochta, a
tugadh isteach in 2003, a chinntiú go bhfuil ag ORAC na córais riachtanacha arna gcur i
bhfeidmh le tacú leis an bhfoireann a dhéileálann le hiarratasóirí atá ina n-íospartaigh de
chéasadh nó d’fhoirmeacha eile de chaitheamh ina dtíortha bunaidh.

•

I 2011, lean ORAC le tosaíocht a dhéanamh de riachtanais a bhfoirne i limistéir na
forbartha agus na hoiliúna do phoist shonracha ar bhealach costéifeachtúil. Ar an iomlán,
cuireadh 454 aonad oiliúna ar fáil d’fhoireann san eagraíocht i rith na bliana. Cuireadh
Plean Oiliúna Bliantúil i dtoll a chéile do 2011 agus scaipeadh é i measc an uile dhuine
den fhoireann a chur i gcuntas na tosaíochtaí eagraíochtúla oiliúna agus na riachtanais
aonair oiliúna a sainaithníodh tríd an gcóras PMDS.
I measc na hoiliúna a cuireadh ar fáil i 2011 bhí an méid a leanas:




Oiliúint RSD a chur ar oibrithe cásanna leithleacha a nuashannadh.
Chuir an UNHCR Oiliúint Athnuachana ar fáil.
Oiliúint shonrach i ndáil le cur chun feidhme gnéithe áirithe d’Acht na nDídeanaithe,
1996.

47

Oifig an Choimisinéara Iarratais do Dhídeanaithe
Tuarascáil Bhliantúil - 2011










Meantóireacht a chur ar fáil d’oibrithe cásanna leithleacha ar bhonn duine ar dhuine
maidir le tabhairt faoi agallaimh, tuarascálacha cáilíochta a scríobh, treoir ar
shaincheisteanna a bhaineann go sonrach le tíortha, déileáil le híospartaigh gáinneála
agus cásanna eile atá íogair i dtaobh inscne de.
Oiliúint um gháinneáil ar dhaoine a chosc.
Oiliúint dóibh siúd a dhéileálann le hiarratasóirí a bhí thíos le foréigean gnéasach, a
sholáthar Ionad Éigeandála um Éigniú Bhaile Átha Cliath.
Oiliúint maidir le tabhairt isteach chóras nua an AISIP.
Oiliúint um Athaontú Teaghlaigh.
Oiliúint athnuachana a chur ar fhoireann an Aonaid Fáiltithe.
Seimineár ar Athbhreithniú Breithniúnach.
Rinneadh líon seisiúin chruinnithe faisnéise a chur ar bun don soláthróir nua
ateangaireachta i gcomhar leis an UNHCR.

•

Bhí baint ag foireann oiliúna intí ORAC i bhforbairt agus i seachadadh clár oiliúna
d’fhoireann sibhialtach san Aonad Bainistithe Teorann nua de chuid an INIS atá in
Aerfort Bhaile Átha Cliath mar aon le modúil oiliúna d’aonaid an INIS maidir le
teicníochtaí agallaimh agus tuarascálacha a scríobh.

•

Chuir foireann ORAC le forbairt an Churaclaim Eorapaigh Thearmainn i gcomhthéacs na
hOifige Eorpaí Tacaíochta Tearmainn.

•

Mar aon le hoiliúint oibríochtúil a sheachadadh, cuireadh cúrsaí oiliúna sna limistéir a
leanas ar bun: Garchabhair, Oiliúint don Oiliúnóir, bainistíocht ama, bainistíocht
coimhlinte, scileanna cumarsáide, seirbhís ardchaighdeáin do chustaiméirí, bainistíocht
struis, scileanna cruinnithe agus glacadh miontuairiscí, oiliúint staitistiúil SPSS.

•

Lean obair ar siúil, chomh maith, ar fhorbairt clár cuimsitheach oiliúna chun ullmhú do
thabhairt isteach gnéithe Nóis Imeachta Shingil den Bhille um Inimirce, Cónaí agus
Cosaint, 2010.

•

I gcomhréir le próiseas Aistrithe Gnó an INIS, atá dírithe ar sheirbhísí feabhsaithe agus
éifeachtúlacht agus luach ar airgead níos fearr a sholáthar, rinneadh athbhreithniú
leanúnach ar acmhainní um sholáthar foirne na hOifige ar leibhéal an aonaid agus na
heagraíochta araon. Tharla athdháileadh agus athshocrú acmhainní go hinmheánach agus
ar fud an INIS, le linn na bliana le freastal ar riachtanais athraitheacha ghnó.

•

Mar thoradh ar an laghdú leanúnach atá ag teacht ar iarratais ar thearmann agus ar an ngá
leanúnach le hacmhainní a chur chun úsáide agus a úsáid go héifeachtúil, rinneadh líon
foirne a athfhostú chuig an INIS agus chuig an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais i
rith 2011. Sa mhullach air sin, rinneadh ball foirne amháin a athfhostú chuig an Roinn
Coimirce Sóisialaí agus tugadh ball foirne amháin ar iasacht don Roinn Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe. Ina theannta sin, chuaigh triúr ball foirne ar scor le linn na
bliana. Níor ionadaíodh an fhoireann seo.

•

Lean beirt bhall foirne le bheith ar iasacht don Aonad Tuairiscithe agus Anailíse (RAU).
Is é cuspóir an RAU chun tacú leis an INIS (lena n-áirítear ORAC) go ginearálta maidir le
soláthar faisnéis staitistiúil ar mhaithe le cuspóirí bainistíochta, oibríochtúla agus pleanála
straitéisí.
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•

Lean triúr ball foirne le bheith ar iasacht go lánaimseartha do Thionscadal an AISIP, agus
aistríodh foireann bhreise go sealadach chuig an bhFoireann Tionscadal amhail ba ghá.

•

Lean soláthar seisiúin “Lóin agus Foghlaim” don fhoireann i 2011 ar réimse ábhair lenar
bhain an obair agus ar ábhair ghinearálta. Tá fáil ar réimse leathan de scéimeanna um
chothromaíocht oibre is saoil don fhoireann, lena n-áirítear roinnt oibre, saoire Bhliana
níos Giorra, saoire fleisc-ama agus saoire thuistí agus leanfar leo seo a chur chun cinn.

•

Le linn 2011, leanadh le tacaíocht a thabhairt do bhainisteoirí (agus d’fhoireann eile
ainmnithe) maidir le feidhmeanna cineacha Acmhainní Daonna.

•

I 2011, lean ORAC lena mBeartas agus Clár Comhionannais a chur chun feidhme agus
réitíodh tuarascáil ar dhul chun cinn agus rinneadh í a scaipeadh ar an uile bhall foirne.
Lean ORAC le socrúcháin oibre a chur ar fáil faoi Chlár Intéirneach Dlí na Roinne Dlí
agus Cirt agus Comhionannais agus faoi Chlár Socrúchán Oibre FÁS, agus faoin gClár
Náisiúnta Intéirneachtaí (JobBridge).

•

Coimeádadh teagmháil rialta leis an Oifigeach Cuidithe Fostaithe.

•

Lean an scéim um moltaí foirne, ar cuireadh tús léi i 2006, le linn na bliana leis an deis a
thabhairt don fhoireann smaointí a bheartú a rachaidh chun sochair na heagraíochta.

Teicneolaíocht Faisnéise agus Staitisticí
•

Cuireadh córas TF an AISIP (an Clár Comhcheangail um Thearmann agus Inimirce
Straitéiseach) don INIS agus do ghníomhaireachtaí comhghaolmhara, lena n-áirítear
ORAC, beo, ar an 24 Deireadh Fómhair 2011.

•

Lean ORAC le feidhm lárnach a imirt san obair ullmhúcháin d’fhorbairt an AISIP, ar
leibhéal an Bhoird Tionscadal agus an ghrúpa saineolaithe araon. Is éard a bhí i gceist leis
seo go raibh ball foirne d'ORAC i gceannas ar phróiseas bainistíochta athraithe an INIS
don AISIP. Tugadh baill foirne ar iasacht ó ORAC d'fhoireann Tionscadal an AISIP do
thascanna éagsúla, ar nós tástáil Úsáideora chomh maith le forbairt agus seachadadh
oiliúna.

•

Cuirfidh an AISIP ar chumas an lucht déanta cinntí rochtain a bheith acu ar stair inimirce
duine, as a n-eascróidh cinntí níos eolaí, dá bharr.

•

Ina theannta sin, d’eascair thabhairt isteach cur chuige nua ón gcóras nua i leith uimhriú
comhaid cháis, a ligeann d’iarratasóirí cumarsáid a dhéanamh le ORAC, cibé acu agus
leas á bhaint as a n-uimhir Aitheantais Phearsanta nó as uimhir thagartha a nIarratais. Ba
cheart go gcabhródh é seo níos mó freagraí éifeachtúla a fháil ar fhiosrúcháin nó ar
chomhfhreagras.

•

Cuireadh faisnéis shonrach ar fáil do chustaiméirí ORAC agus do NGOanna ábhartha ar
chóras an AISIP sular cuireadh beo é, lena n-áirítear i scríbhinn agus trí láithreán gréasáin
ORAC.
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•

Lean Córas CITRIX IT den Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais le tacaíocht a chur
ar fáil do bhunachair shonraí faisnéise ORAC, lena n-áirítear ‘Bainistíocht Bheo’
(‘Management Live’).

•

Cuireadh oiliúint ar an uile bhall foirne nua den Aonad Athbhreithnithe Bhreithniúnaigh
ar úsáid bhogearraí Intelliview. Úsáidtear Intelliview le tuarascálacha staitistiúla a chur i
dtoll a chéile ón mBunachar Sonraí um Agóidí Dlíthiúla.

•

Leanadh le húsáid iomlán a bhaint as Ríomhleabharlann an Ionaid Cháipéisíochta
Dídeanaithe. Bainistíonn an RDC Córas um Fhaisnéis faoi Thír Bhunaidh
(Ríomhleabharlann), ar a bhfuil fáil ag comhlachtaí a dhéileálann leis an bpróiseas
tearmainn, lena n-áirítear ORAC. Cuireann an córas áiseanna ar fáil do chothabháil agus
do rochtain ar fhaisnéis leictreonach, lena n-áirítear tuarascálacha COI, Pacáistí um
Fhaisnéis ar Thíortha, freagraí ar fhiosrúcháin faoi COI a tugadh gan ainm a lua, catalóg
leabharlainne agus ábhair dhlí. I measc na bhfeidhmeanna eile atá acu tá rochtain ar
leabharlann iasachta an RDC agus fáil agus próiseáil fiosrúchán a bhainistiú a fhaightear
maidir le hiarratais ar thearmann ó chliaint den RDC. Déanann an RDC comhordú leis an
soláthraí bogearraí lena chinntiú go ndéantar na háiseanna a uasghrádú go leanúnach, agus
tugann siad oiliúint athnuachana don fhoireann faoi mar a theastaíonn sí. Chuir siad
oiliúint athnuachana ar fáil don fhoireann in Aonad Tíolctha ORAC i rith 2011.

•

Téann Stáit Chonarthacha le Rialachán Bhaile Átha Cliath II teagmháil trí chóras slán
leictreonach cumarsáide ar a dtugtar DubliNET. Ina theannta sin, le Rannóg TF na Roinne
Dlí agus Cirt agus Comhionannais le tacaíocht a thabhairt don chóras seo i 2011.

Acmhainní Airgeadais
•

Chuir ORAC na rialuithe ábhartha inmheánacha agus seachtracha airgeadais chun
feidhme i 2011 lena chinntiú nár sháraigh an caiteachas an buiséad agus gur
chomhlíonamar na Nósanna Imeachta ábhartha um Beartas Airgeadas agus na Treoirlínte
um Éadáil Phoiblí. Ina theannta sin, rinneadh monatóireacht ar chaiteachas le luach ar
airgead a chinntiú.

•

Áirítear le hAguisín 6 táirgeacht chaiteachais ORAC do 2011.

Seirbhísí Tacaíochta Inmheánaí
•

Lean Aonad Seirbhísí Comhroinnte an INIS, a áiríonn iar-bhaill foirne ORAC, agus
feidhm sheirbhísí comhroinnte ORAC (tacaíocht eagraíochta agus airgeadais) a chur ar
fáil.

•

I rith 2011, lean feidhm chóipchirt/chlárlainne an Aonaid Riaracháin agus Socruithe le
seirbhís lárnach tacaíochta a chur ar fáil don Oifig trí 1,205 comhad a chóipeáil agus trí
dhéileáil le 2,123 fiosrúchán chuig an Deasc Chabhrach. Ar an iomlán, rinneadh 16,043
gluaiseacht chomhad agus idirbheartaíochtaí eile a thabhairt chun críche le linn na bliana.
Rinneadh athbhreithniú agus sruthlíniú ar chleachtais oibre chun comhaid cháis a chruthú,
a chóipeáil, a chur i dtoll a chéile agus a bhogadh i gcomhar le haonaid eile in ORAC,
féachaint le héifeachtúlachtaí uasta a bhaint amach in úsáid na foirne agus na nacmhainní.
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•

I 2011, d’úsáid ORAC seirbhísí ateangaireachta agus aistriúcháin i thart ar 50 teanga. Sa
chás nárbh fhéidir don soláthróir seirbhíse teacht ar ateangaireacht do roinnt teangacha
annamha go háitiúil, baineadh leas as ateangaireacht ghutháin. Rinne ORAC gach
iarracht, áfach chun ateangaireacht ghutháin a íoslaghdú i bhfabhar ateangaire a bheith i
láthair ag an agallamh. Cinntigh nósanna imeachta a bhí i bhfeidhm leis na soláthróirí
ateangaireachta agus aistriúcháin próiseáil mhear iarratas ag gach céim den phróiseas
tearmainn. Coimeádadh na nósanna imeachta seo faoi athbhreithniú le linn na bliana agus
rinneadh iad a mhéadú ag teagmháil rialta leis na soláthróirí seirbhíse. Le linn 2011,
cuireadh conarthaí nua do sholáthar seirbhísí ateangaireachta agus aistriúcháin araon i
bhfeidhm. D’eascair na conarthaí seo trí phróiseas tairisceana ar chuir ORAC leis. Bhí an
próiseas seo faoi stiúr Sheirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann.

Comhpháirtíocht
•

Amhail blianta roimhe seo, cuireadh béim leanúnach ar an bpróiseas Comhpháirtíochta
mar ghné lárnach i mbainistiú nuachóirithe agus athraithe in ORAC. Bunaíodh ár naoú
Coiste Comhpháirtíochta i mí Meán Fómhair 2011 agus tháinig siad le chéile den chéad
uair roimh dheireadh na bliana. Bhí 6 chruinniú d’ochtú Coiste Comhpháirtíochta ORAC
ar bun le plé a dhéanamh ar réimse saincheisteanna.

•

Tá Coiste Soísialta ORAC ar an bhfód le 5 bliana anois agus lean siad le gníomhaíochtaí
sóisialta a chur chun cinn san eagraíocht agus chuir siad réimse imeachtaí ar bun le linn na
bliana.

•

Thiomsaigh an Coiste Tiomsaithe Pobail Áitiúil €765 ar an iomlán agus tugadh seo do
chomhdháil áitiúil Naomh Uinseann de Pól ag deireadh na bliana.

Forbairtí Corparáideacha
•

Leanann Ráiteas Straitéise ORAC 2010-2012 le treo shoiléir a leagan amach do
ghníomhaíochtaí na hOifige a fhad leis na socruithe beartaithe nua sa Bhille um Inimirce,
Cónaí agus Cosaint, 2010, (faoi réir achtú), faoina gcomhchuimseofar ORAC isteach i
Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann (INIS).

•

Rinneadh Plean nua Corparáideach leis an tréimhse 2012-2014 a chuimsiú a fhorbairt.
Cabhróidh an plean seo leis an eagraíocht maidir le leanúint agus an bealach chun cinn a
stiúradh mar ghníomhaireacht ardchaighdeáin um chinneadh ar thearmann agus oifig
seirbhíse poiblí araon. Déanfaidh sé an Oifig a threorú sa tréimhse a fhad le tabhairt
isteach an Bhille um Inimirce, Cónaí agus Cosaint, 2010. Tá cóip den Phlean
Corparáideach ar fáil ar www.orac.ie.

•

Leanann Ráiteas Sláinte agus Sábháilteachta ORAC le cur ar chumas na hOifige a gcuid
freagrachtaí i leith na foirne agus na gcustaiméirí a bhaint amach faoin reachtaíocht
sláinte agus sábháilteachta. Is éard atá i gceist leis seo líon tionscnamh, lena n-áirítear:



Ceapadh agus oiliúint foirne amhail Maoir Dhóiteáin agus oiliúint a chur ar fhoireann
i nGarchabhair agus chun Dífhibrileoirí Cairdiacha a úsáid.
Feasacht foirne ar ábhair shláinte agus shábháilteachta.
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Athbhreithniú leanúnach ar nósanna imeachta sláinte agus sábháilteachta na hOifige
chun sábháilteacht uasta a chinntiú d’fhoireann agus do chustaiméirí ORAC.

Feasacht ar Fhuinneamh
•

Rinneadh Plean Gníomhaíochta Fuinnimh ORAC a dhréachtú i 2011 le hionchur ó bhaill
foirne. Is é cuspóir an Phlean, a chuireann le tionscnamh um choigilt fuinnimh ORAC,
bearta a chur i bhfeidhm le leanúint agus cabhrú le ORAC a n-úsáid fuinnimh a laghdú
agus an téamh agus an soilsiú leordhóthanach a úsáid, mar aon le timpeallacht inghlactha
oibre a chruthú i gcomhthráth. Tugadh cuireadh don fhoireann cur le forbairt an Phlean ar
a ndearnadh plé ag an gCoiste Comhpháirtíochta freisin.

•

Ó 2010 ar aghaidh, ceanglaítear ar an uile Roinn agus Oifig Rialtais tuairisciú bliantúil a
dhéanamh ar a n-úsáid fuinnimh agus ar na bearta a ndeachtas ina mbun le húsáid
fuinnimh leith seo a laghdú, agus ina leith seo, bhain an Oifig coigilt thart ar 10% amach
ar a n-úsáid fuinnimh i 2011 i gcomparáid le 2010. Ba iad gás agus leictreachas an t-aon
fhoirmeacha fuinnimh a úsáideadh i bhfoirgneamh ár dTí Timberlay agus bhí na coigiltí
fuinnimh a baineadh amach le linn na bliana mar thoradh ar thionscnamh agus ar
mhonatóireacht na foire ar na córais soilsithe agus téimh, i measc rudaí eile. I measc na
hoibre eile maidir le coigilt fuinnmh, bhí an méid seo a leanas;



•

Rinneadh na teirmeastait ar an uile radaitheoir san fhoirgneamh a dheisiú le ligean
don fhoireann monatóireacht a dhéanamh ar shreabhadh téimh ar bhealach níos
éifeachtúla.
Cur i láthair ón gcomhairleoir um Choigilt Fuinnimh, Aramark.

Is féidir teacht ar mhiondealú níos sonraí dár n-úsáid fuinnimh in Aguisín 7.
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Cuid 4
Aguisíní
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Aguisín 1
Structhúr Foireann Bhainistíochta ORAC
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Aguisín 1

Structhúr Foireann Bhainistíochta ORAC

Coimisinéir
Príomh-Oifigeach**
Príomh-Oifigeach Cúnta
An tAonad um Athaontú
Teaghlaigh

Príomh-Oifigeach Cúnta

Príomh-Oifigeach Cúnta

An tIonad Seirbhísí
Corparáideacha agus do
Chustaiméirí*

An tAonad Athbhreithnithe
Bhreithniúnaigh*

An tAonad um Thacaíocht
agus Oiliúint Foirne*

An tAonad Taighde (COI)
agus Anailíse Dlíthiúla*

An tAonad Tíolctha*
An tAonad Tuairiscithe agus
Anailse (gnéithe ORAC)*

Príomh-Oifigeach
Príomh-Oifigeach Cúnta

Príomh-Oifigeach Cúnta

Príomh-Oifigeach Cúnta

An tAonad Próiseála
Cásanna

Aonad Rialachán Bhaile
Átha Cliath

An tAonad Beartas agus
Nósanna Imeachta

An tAonad Riaracháin agus
Socruithe

An tAonad Imscrúdaithe
agus Teagmhála

An Fhoireann um Aistriú
Nósanna Imeachta Singil

An tAonad Fáiltithe
*Tuairiscíonn na hAonaid seo go díreach don Choimisinéir.
** Folúntas amháin do Phríomh-Oifigeach.
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Aguisín 2
Foramharc ar Aonaid ORAC

56

Oifig an Choimisinéara Iarratais do Dhídeanaithe
Tuarascáil Bhliantúil - 2011

Aguisín 2 – Foramharc ar Aonaid ORAC
1.

An tAonad Riaracháin agus Socruithe

Is iad feidhmeanna an Aonaid:
y sceidealú agallamh a shocrú d’iarratasóirí ar thearmann.
y chun socruithe a dhéanamh do sheirbhísí ateangaireachta agus aistriúcháin.
y chun an limistéar feithimh d’agallaimh a bhainistiú.
y chun fógraí moltaí a eisiúint d’iarratasóirí ar thearmann agus do na páirtithe ábhartha i
ndiaidh imscrúdú a dhéanamh ar iarratais ar thearmann.
y chun na cásanna a measadh amhail aistarraingthe a phróiseáil.
y chun tacaíocht riaracháin a chur ar fáil don Aonad Próiseála Cásanna.
y chun comhfhreagras maidir leis an Aonad Próiseála Cásanna a phróiseáil.
y chun gluaiseacht agus cóipeáil comhad a bhainistiú in ORAC.

2.

An tAonad Próiseála Cásanna

Is í Próiseáil Cásanna feidhm lárnach ORAC agus is éard atá i gceist léi imscrúdú a dhéanamh ar
éilimh ar stádas dídeanaí, ar bhonn cás ar chás. Is é bunchuspóir an Aonaid Phróiseála Cásanna
imscrúdú cóir, tráthúil agus éifeachtach iarratas ar dhearbhú stádas dídeanaí agus moltaí atá
daingean i dtaobh an dlí de a dhéanamh ar na hiarratais sin. Áirítear leis an imscrúdú
agallóireacht aonair a dhéanamh ar iarratasóirí, taighde cuspóirí na n-éileamh a rinneadh agus
moltaí a dhéanamh faoi cibé acu ar cheart iarratas ar stádas dídeanaí a ‘dheonú’ nó a ‘dhiúltú’.

3.

An tIonad Seirbhísí Corparáideacha agus do Chustaiméirí

Is í feidhm an Oifigigh Chorparáidigh maoirsiú a dhéanamh ar sholáthar tacaíocht ardchaighdeáin
riaracháin agus rúnaíochta don Choimisinéir um Iarratais ó Dhídeanaithe agus dá Fhoireann
Bainistíochta Shinsearach le cabhrú dó a fheidhmeanna réachtúla agus neamhreachtúla a
dhíscaoileadh. Déanann an oifig ábhar a chomhordú mar fhreagairt ar iarratais ó, i measc rudaí
eile, codanna eile de Sheirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann (INIS), ó
ghníomhaireachtaí/Ranna Rialtais agus ó na meáin, agus déanann siad an uile cháipéis
chorparáideach a ullmhú agus tá siad freagrach as a scaipeadh. Tá an tIonad Seirbhísí do
Chustaiméirí freagrach as forbairt agus as monatóireacht a dhéanamh ar struchtúir sheirbhíse do
chustaiméirí, as fiosrúcháin seirbhíse do chustaiméirí a bhainistiú agus as dul i dteagmháil le
heagraíochtaí eile (rialtasacha agus neamhrialtasacha).

4.

Aonad Rialachán Bhaile Átha Cliath

Déileálann an tAonad seo le cur chun feidhme Rialachán Bhaile Átha Cliath II. Tá an tAonad
freagrach as a dheimhniú cibé acu ar cheart nó nár cheart iarratais ar thearmann a aistriú lena nimscrúdú chuig Stáit Chonarthacha eile agus déileálann siad le hiarratais ó Stáit Chonarthacha
eile le hiarratasóirí a aistriú do thearmann chuig an Stát seo.

5.

An tAonad um Athaontú Teaghlaigh

Déanann an tAonad um Athaontú Teaghlaigh scrúdú ar iarratais a rinne dídeanaithe ar chead a
fháil do dhaoine áirithe dá dteaghlach chun an Stát a iontráil agus cónaí ann agus cuireann siad
tuarascáil ina leith seo faoi bhráid an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais.

6.

An tAonad Imscrúdaithe agus Teagmhála

Tá an tAonad Imscrúdaithe agus Teagmhála freagrach as tionscnaimh a fhorbairt chun cabhrú le
hiomláine an chórais tearmainn a chosaint.
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7.

An tAonad Athbhreithnithe Bhreithniúnaigh

Réitíonn an tAonad Athbhreithnithe Bhreithiúnaigh freagra ORAC ar iarratais ar athbhreithniú
breithniúnach (lena n-áirítear iarratais ar shaoire), do mholtaí agus/nó nósanna imeachta den
chéad ásc.

8.

An tAonad Beartas agus Nósanna Imeachta

Is í feidhm an Aonaid seo gníomhú mar acmhainn lárnach eolais agus chun forbairt agus
athbhreithniú bheartais agus nósanna imeachta ORAC a stiúradh maidir le bainistiú agus
imscrúdú iarratais ar thearmann. Ina theannta sin, comhordaíonn agus cuireann an tAonad ar fáil
an oiliúint chuí don fhoireann maidir leis an bpróiseas um chinneadh a dhéanamh ar stádas
dídeanaí.

9.

An tAonad Tíolctha

Is í feidhm an Aonaid Tíolctha ionadaíocht a dhéanamh don Choimisinéir um Iarratais ó
Dhídeanaithe ag éisteacht achomhairc os comhair an Bhinse Achomhairc Dhídeanaithe, le freagra
a thabhairt ag éisteacht achomhairc ar na saincheisteanna a thugtar chun solais in achomharc an
fhreagróra agus le lámh chúnta a thabhairt don Bhall den Bhinse maidir le cinneadh ceart agus
cóir a dhéanamh. Cuireann an tAonad freagraí reachtúla ar fáil faoi ailt 16(6) agus 16(7) d’Acht
na nDídeanaithe, 1996. Ina theannta sin, tacaíonn an tAonad le Painéal Tíolctha an
Choimisinéara.

10.

An tAonad Fáiltithe

Déileálann an tAonad Fáiltithe le glacadh agus le próiseáil iarratais ar thearmann nuair a
fhaightear ar dtús iad in ORAC, lena n-áirítear glacadh méarlorg agus tabhairt faoi chinntí maidir
le córas méarlorg EURODAC.

11.

An tAonad Tuairiscithe agus Anailíse

Tá an tAonad Tuairiscithe agus Anailíse (RAU) freagrach as faisnéis staitistiúil agus
bhainistíochta a chur ar fáil agus as tuarascálacha tréimhsiúla staitistiúla a chur i dtoll a chéile
agus a scaipeadh. Tá RAU ORAC mar chuid de RAU an INIS.

12.

An tAonad Taighde (COI) agus Anailíse Dlíthiúla

Tá an tAonad freagrach as an méid a leanas:
• COI/Taighde do chuspóirí tacaíochta próiseáil cásanna.
• An fheidhm um anailís teanga a bhainistiú.
• Anailís dhlíthiúil/obair thaighde i dtaca le hathbhreithniú breithniúnach, beartais agus
nósanna imeachta ORAC, agus obair dhlíthiúil eile faoina dtugann an Coimisinéir, agus
• Tacú leis an bhfeidhm um dhearbhú cáilíochta laistigh d’ORAC.

13.

An Fhoireann um Aistriú Nósanna Imeachta Singil

Tá an Fhoireann um Aistriú Nósanna Imeachta Singil (SPTT) freagrach as na nósanna imeachta
agus na beartais a fhorbairt, mar aon leis na cláir oiliúna a theastaíonn chun cur chun feidhme an
Bhille um Inimirce, Cónaí agus Cosaint, 2010 a éascú, nuair a achtófar é. Is éard a eascróidh as
an mBille Nós Imeachta Singil a thabhairt isteach chun breithniú a dhéanamh ar fhanacht
dídeanaithe, cosanta coimhdí agus saoire ina n-ábhar cineáil.
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14.

An tAonad um Thacaíocht agus Oiliúint Foirne

Is í feidhm an Aonaid um Thacaíocht agus Oiliúint Foirne seachadadh oiliúna don fhoireann a
chomhordú agus a éascú agus le feidhmeanna eile um thacaíocht foirne a chur ar fáil. Oibríonn an
tAonad go dlúth le hAonaid eile agus le hoiliúnóirí intí lena chinntiú go sainaithnítear na
riachtanais oiliúna agus go mbaineann an oiliúint a cuireadh ar fáil na riachtanais eagraíochtúla
amach trí bheith ábhartha agus postsonrach.
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Aguisín 3
Iarratais/Staitisticí Próiseála
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Tábla 1. Líon na n-iarratas sa bhliain ó 1992 go dtí 2011
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39
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11,634
7,900
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Tábla 2. Iarratais a fuarthas de réir míosa agus na bliana
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Tábla 3. Iarratais sa bhliain ó 1992 go dtí 2011 de réir inscne
Bliain
Fir
1992
31
*
58
1993
264
1994*
1995
334
875
1996*
1997
2,643
1998
2,869
1999
4,958
2000
6,602
2001
5,447
2002
5,773
2003
3,944
2004
2,521
2005
2,778
2006
2,875
2007
2,478
2008
2,469
2009
1,758
2010
1,265
2011
779
Iomlán 50,721
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0
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Mná
8
28
97
90
299
1,240
1,757
2,766
4,336
4,878
5,861
3,956
2,245
1,545
1,439
1,507
1,397
931
674
511
35,565

Iomlán
39
91
362
424
1,179
3,883
4,626
7,724
10,938
10,325
11,634
7,900
4,766
4,323
4,314
3,985
3,866
2,689
1,939
1,290
86,297

Comhréir idir
Fir agus Mná
3.9
2.1
2.7
3.7
2.9
2.1
1.6
1.8
1.5
1.1
1.0
1.0
1.1
1.8
2.0
1.6
1.8
1.9
1.9
1.5
1.4

*

I measc na n-iomlán maidir leis na blianta seo bhí cásanna nár
cuireadh ‘Inscne’ i gcuntas

Tábla 4. Iarratais sa bhliain de réir aoisghrúpála
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6
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Duine Fásta

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994*

1993*

1992

0

*

Comhréir idir
Duine Fásta
Iomlán agus Leanbh
39
91
362
424
1,179
3,883
4,626
7,724
10,938
10,325
11,634
7,900
4,766
4,323
4,314
3,985
3,866
2,689
1,939
1,290
86,297

5.5
3.8
10.6
14.7
7.5
3.9
3.4
4.6
3.5
2.9
3.3
3.2
3.5
3.7
3.5
2.9
2.8
2.5
2.4
2.3
3.3

I measc na n-iomlán maidir leis na blianta seo bhí cásanna nár
cuireadh ‘Aois i gcuntas.
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Tábla 5. Aois arna lua ag iarratasóirí i 2011
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0-4

5 - 12

13 - 17

18 - 24

25 - 34
Fir

Aoisghrúpa
0-4
5 - 12
13 - 17
18 - 24
25 - 34
35 - 44
45 - 54
55 +
Iomlán

Fir
121
39
171
261
112
29
37
9
779

35 - 44

45 - 54

55 +

Mná

Mná
133
24
67
165
66
15
33
8
511

Iomlán Iomlán (%)
254
19.7
63
4.9
238
18.4
426
33.0
178
13.8
44
3.4
70
5.4
17
1.3
1,290

Comhréir
idir Fir agus
Mná
0.9
1.6
2.6
1.6
1.7
1.9
1.1
1.1
1.5

Tharlódh nach 100% toradh suimithe na gceatadán de bharr slánú.

Tábla 6. Áiteanna iarratais
2,500
2,250
2,000
1,750
1,500
1,250
1,000
750
500
250
0
ORAC

Aerfoirt
2010

Áit an
iarratais

2010
Iarratais

ORAC
Aerfoirt
Eile
Iomlán

1,519
273
147
1,939

Eile

2011

63

%

78.3
14.1
7.6

2011
Iarratais
1,002
203
85
1,290

%

77.7
15.7
6.6
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Tábla 7. Na sé thír luaite bhunaidh ba mhó i 2011 i gcomparáid le 2010
400
375
350
325
300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
An Nigéir

An Phacastáin

An tSín

Poblacht Dhaonlathach
an Chongó
2010

An Afganastáin

An tSiombáib

2011

2010

2011

Iarratais

%

Iarratais

%

Athrú bliain ar
bhliain (%)

An Nigéir

387

20.0

182

14.1

-53.0

An Phacastáin

200

10.3

175

13.6

-12.5

An tSín

-37.7

Náisiúntacht

228

11.8

142

11.0

Poblacht Dhaonlathach an Chongó

71

3.7

70

5.4

-1.4

An Afganastáin

69

3.6

67

5.2

-2.9

48
936

2.5
48.3

66
588

5.1
45.6

37.5
-37.2

An tSiombáib
Eile
Iomlán

1,939

1,290

Tharlódh nach 100% toradh suimithe na gceatadán de bharr slánú.

Tábla 8. Na sé thír bhunaidh luaite ba mhó i 2011 de réir inscne
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90%
80%
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Náisiúntacht

60%
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Mná

Comhréir idir
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1.0
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54

2.2
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43

2.3

33

37

0.9

20%
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Dhaonlathach an
Chongó

10%

An Afganastáin

63

4

15.8

An tSiombáib

30

36

0.8

Eile

344

244

1.4

Iomlán

779

511

1.5

40%
30%
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Tábla 9. Iarratais ó dhaoine mionaoiseacha gan tionlachan de réir inscne, 20002011
650
600
550
500

Bliain
Fir
2000
205
2001
373
2002
167
2003
127
2004
56
2005
71
2006
70
2007
39
2008
51
2009
28
2010
12
2011
17
Iomlán 1,216

450
400
350
300
250
200
150
100
50

Fir

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0

Mná Iomlán
97
302
227
600
121
288
144
271
72
128
60
131
61
131
55
94
47
98
28
56
25
37
9
26
946 2,162

Comhréir
idir Fir
agus Mná
2.1
1.6
1.4
0.9
0.8
1.2
1.1
0.7
1.1
1.0
0.5
1.9
1.3

Mná

Tábla 10. Agallaimh arna sceidealú agus ar freastalaíodh orthu i 2011
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Ean

Fea

Már

Aib

Bea

Mei

Iúil

Sceidealaithe

Lún

M.F.

D.F.

Sam

Nol

Arna Fhreastal

Mí

Ean

Fea

Már

Aib

Bea

Mei

Iúil

Lún

M.F.

D.F.

Sam

Nol

Iomlán

Sceidealaithe*
Arna fhreastal

119
97

135
107

141
121

136
107

145
122

141
113

110
101

120
105

89
78

84
72

97
88

64
59

1,381
1,170

% arna Fhreastal

81.5

79.3

85.8

78.7

84.1

80.1

91.8

87.5

87.6

85.7

90.7

92.2

84.7

*

Déanann ORAC rósceidealú gach mí a ligeann agallamh eile gníomhach a chur in ionad cealuithe, gníomh a sheachnaíonn sliotán
agallaimh a chailleadh. Baineann na figiúirí thuas leis an méid agallamh a bhí ORAC in ann a sheirbheáil.
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Tábla 11. Cásanna a críochnaíodh i 2011
Catagóir

Rialachán Bhaile Átha Cliath II

Arna Mheas amhail aistarraingthe
faoi alt 22(8)

Arna Mheas amhail aistarraingthe
faoi alt 13(2)

Arna Aistrarraingt faoi alt 13(2)

Arna Dhiúltú faoi alt 13(5)

Arna Dhiúltú faoi alt 13(4)(b)

Arna cheadú

650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Iomlán

Arna cheadú
3.3
Arna Dhiúltú faoi alt 13(4)(b)
34.2
Arna Dhiúltú faoi alt 13(5)
23.1
Arna Aistarraingt faoi alt 13(2)
3.1
Arna Mheas amhail aistarraingthe faoi alt 13(2) 15.3
Arna Mheas amhail aistarraingthe faoi alt 22(8)
7.9
Rialachán Bhaile Átha Cliath II
13.2
Iomlán na gcásanna a críochnaíodh
1,834
Tagraíonn na hAilt dóibh siúd d’Acht na nDídeanaithe, 1996
Tharlódh nach 100% toradh suimithe na gceatadán de bharr slánú.

Arna cheadú

Mhol an Coimisinéir go gceadófar stádas dídeanaí don iarratasóir.

Arna Dhiúltú faoi
alt 13(4)(b)

Mhol an Coimisinéir nach gceadófar stádas dídeanaí don iarratasóir.
Ní mór achomharc a dhéanamh leis an mBinse Achomhairc Dhídeanaithe laistigh de 15

Arna Dhiúltú faoi
alt 13(5)

Mhol an Coimisinéir nach gceadófar stádas dídeanaí don iarratasóir agus áirigh sé lena
thuarascáil fasach faoi alt 13(6). Ní mór achomharc a dhéanamh leis an mBinse Achomhairc
Dhídeanaithe laistigh de 10 lá.

Arna Dhiúltú faoi
alt 13(2).

Mhol an Coimisinéir nach gceadófar stádas dídeanaí don iarratasóir sa chás gur
aistarraingíodh iarratas nó gur meastar gur aistarraingíodh iarrratas.

alt 22(8)

Baineann cásanna a tugadh chun críche faoi alt 22(8) le hiarratasóirí a aistríodh faoi
Rialachán Bhaile Átha Cliath II a ndearna ORAC cinntí ina leith.

Rialachán Bhaile
Átha Cliath II

Sa chás go gcruthaítear nár cheart éileamh iarratasóra ar stádas dídeanaí a chinneadh i Stát
Conarthach eile faoi Rialachán Bhaile Átha Cliath II.

66

Oifig an Choimisinéara Iarratais do Dhídeanaithe
Tuarascáil Bhliantúil - 2011

Tábla 12. Comparáid idir iarratais a fuarthas agus cásanna a críochnaíodh i 2011
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Ean

Fea

Már

Aib

Bea

Mei

Iúil

Lún

M.F.

Iarratais a fuarthas

Iarratais a fuarthas
Cásanna arna gCríochnú

D.F.

Sam

Nol

Cásanna arna gCríochnú

Ean

Fea

Már

Aib

Bea

Mei

Iúil

Lún M.F. D.F.

Sam

Nol

Iomlán

133
189

125
185

127
170

87
154

100
164

114
151

111
173

113
146

117
133

96
97

1,290
1,834

95
143

72
129

Tábla 13. Moltaí arna n-eisiúint i 2011
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Moladh*
Arna cheadú
Alt 13(4)(b)
Arna
Alt 13(5)
dhiúltú
Arna
Alt 13(2)
Aistarraingt
Iomlán na moltaí a rinneadh

Iomlán
4.2
43.3
29.2
23.2
1,447

*

Ní áirítear cásanna a próiseáladh faoi Rialachán Bhaile
Átha Cliath II.
Alt 13(4)(b)
Arna cheadú

Alt 13(5)

Arna dhiúltú

Alt 13(2)

Tagraíonn na hAilt dóibh siúd d’Acht na nDídeanaithe,
1996.

Arna Aistarraingt
Tharlódh nach 100% toradh suimithe na gceatadán de bharr
slánú.
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Tábla 14. Iarratais gan réiteach amhail an 31 Ean 2011 go dtí an 31 Nol 2011
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500
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Mí
400

Eanáir
Feabhra
Márta
Aibreán
Bealtaine
Meitheamh
Iúil
Lúnasa
Méan Fómhair
Deireadh Fómhair
Samhain
Nollaig

350
300
250
200
150
100
50

Cásanna ar
feitheamh

Athrú ar an mí
roimhe
(%)

515
497
465
426
389
370
327
315
283
238
244
248

-3.5
-6.4
-8.4
-8.7
-4.9
-11.6
-3.7
-10.2
-15.9
2.5
1.6

Nol

Sam

D.F.

M.F.

Lún

Iúil

Mei

Bea

Aib

Már

Fea

Ean

0

Tábla 15. Comparáid idir iarratais bhliantúla a fuarthas agus iad siúd atá amuigh ag deireadh
na bliana
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0

Cásanna ar feitheamh
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Bliain
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Iarratais
arna bhfáil
3,883
4,626
7,724
10,938
10,325
11,634
7,900
4,766
4,323
4,314
3,985
3,866
2,689
1,939
1,290

Athrú ar
Cásanna ar chásanna atá
feitheamh ar feitheamh
3,886
5,993
54.2
7,985
33.2
10,127
26.8
8,483
-16.2
5,094
-40.0
4,554
-10.6
2,350
-48.4
1,169
-50.3
924
-21.0
1,279
38.4
1,196
-6.5
470
-60.7
541
15.1
248
-47.2
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Aguisín 4
Staitisticí faoi Rialachán Bhaile Átha Cliath II
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Staitisticí do Rialachán Bhaile Átha Cliath II don tréimhse idir 01/01/2011 agus 31/12/2011

Líon na bhfiosrúchán faoi Airteagal 21 a rinneadh le
Stáit Chonarthacha Rialachán Bhaile Átha Cliath II
688
(bhí 3 fhiosrúchán bhreise ar feitheamh freagra ag tús 2011)

Líon na bhfreagraí
Dearfacha a fuarthaí le
hAirt. 21

Líon na bhfiosrúchán nár
aimsíodh Aon Taifead
dóibh

240

398

Freagra ar Bith

Ar Feitheamh Freagra
44

9

Líon na nIarratas Foirmiúil a rinneadh le Stáit Chonarthacha Rialachán
Bhaile Átha Cliath II
124 (arna dtógáil ar ais)
150 (arna dtógáil i gcúideamh)
274
(bhí 17 n-iarratas bhreise ar feitheamh freagra ag tús 2011)

Líon na nIarratas
Foirmiúil ar
Feitheamh Cinnidh

Líon na nIarratas
Foirmiúil arna
nGlacadh

17

225

Líon na nIarratas
Foirmiúil a Measadh
go raibh siad
Inghlactha
3

Líon na nIarratas
Foirmiúil arna
nDiúltú

Líon na nIarratas
Foirmiúil arna
dTarraingt Siar

45

1

Comhaid arna seoladh ar
ais chuig an bpróiseas
Substainteach
34

Líon na gCinntí a eisíodh
243

Líon na gcomhad a seoladh chuig an DJE* lena
mbaint ón Stát

An líon Aistrithe
144

243

*An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
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Tábla 1. Fiosrúcháin faoi Airteagal 21 ar Stáit Chonarthacha Rialachán Bhaile Átha Cliath II i
2011
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59
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61

42

30

95

63
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Tábla 2. Freagraí a fuarthas i 2011 ar fhiosrúcháin faoi Airteagal 21 ar Stáit Chonarthacha eile
de Rialachán Bhaile Átha Cliath II
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350
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Dearfach
Diúltach
Freagra ar bith
Iomlán

200
150
100

Freagraí
240
398
9
647

Iomlán (%)
37.1
61.5
1.4

50
0
Dearfach

Diúltach

Freagra ar bith

Nóta:
Tagraíonn seo don bhliain ina bhfuarthas an freagra,
seachas an bhliain inar seoladh an t-iarratas
Ní áirítear 44 freagra atá ar feitheamh.
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Tábla 3. Iarratais fhoirmiúla ar Stáit Chonarthacha Bhaile Átha Cliath II i 2011
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Ean

Fea

Már

Aib

Bea

Mei

Iúil

Lún

M.F.

D.F.

Sam

Nol

Mí

Ean

Fea

Már

Aib

Bea

Mei

Iúil

Lún

M.F.

D.F.

Sam

Nol

Iomlán

Iarratais

30

24

23

26

13

23

35

32

17

9
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Tábla 4. Freagraí a fuarthas i 2011 ar iarratais fhoirmiúla ar Stáit Chonarthacha eile de Rialachán
Bhaile Átha Cliath II
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Glactha

Arna Dhiúltú

Arna Aistarraingt

Freagraí
225
3
45
1
274

Nóta:
Tagraíonn seo don bhliain ina bhfuarthas an freagra, seachas
an bhliain inar seoladh an t-iarratas
Ní áirítear 17 bhfreagra atá ar feitheamh.
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Tábla 5. Iarratais fhoirmiúla ó Stáit Chonarthacha eile de Rialachán Bhaile Átha Cliath II
ar Éirinn i 2011
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Iarratais fhoirmiúla a rinneadh ar Bhallstáit
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D.F.

Sam

Nol

Iomlán

Iarratais

25

19

43

20

21

16
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27

22

14

23

22

271

Nóta: Áirítear le 271, ar an iomlán, 241 iarratais ‘athghlactha’ agus 30 iarratas ‘glac ceannas’.

Tábla 6. Freagraí ar iarratais fhoirmiúla ó Stáit Chonarthacha eile de Rialachán Bhaile Átha
Cliath II ar Éirinn i 2011
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Arna Ghlacadh
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Arna Aistarraingt
Iomlán
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Freagraí

Iomlán (%)

208
28
50
286

72.7
9.8
17.5

25
0
Arna Ghlacadh

Arna Dhiúltú

Arna Aistarraingt

Nóta:
Tagraíonn seo don bhliain a seoladh an freagra, seachas
an bhliain ina bhfuarthas an t-iarratas
Áirítear leis na 286 iarratas, ar an iomlán, 15 iarratas a
fuarthas roimh 2011.
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Tábla 7. Aistriú faoi Rialachán Bhaile Átha Cliath II i 2011
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Aguisín 5
Faisnéis faoi Iarratais a Láimhseáil an tIonad Seirbhísí Corparáideacha
agus do Chustaiméirí agus Cóipeáil/Clárlann i 2011
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Aguisín 5
Faisnéis faoi Iarratais a Láimhseáladh i 2011

Tábla A – An tIonad Seirbhísí Corparáideacha agus do Chustaiméirí
Catagóir
Litreacha agus Facsanna
Fiosrúcháin Ghutháin
Fiosrúcháin Ríomhphoist
Iomlán

Uimh. Próiseáilte
5,806
2,882
3,690
12,378

Tábla B – Cóipeáil/Clárlann
Catagóir
Fiosrúcháin
Comhaid arna gcóipeáil
Idirbheartaíochtaí um ghluaiseacht comhad
Idirbheartaíochtaí eile
Iomlán

Uimh. Próiseáilte
2,123
1,205
6,561
6,154
16,043

Nóta: Tagraíonn an líon iomlán maidir le comhaid arna gcóipeáil don líon féin comhad a
fótachóipeáladh, ach ní léiríonn sé an chaoi go gcruthaítear ceithre chóip de gach comhad i
dtromlach na gcásanna.
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Aguisín 6
Sonraí Airgeadais
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Próifíl an Chaiteachais ar Phá d’Oifig an Choimisinéara Iarratais do Dhídeanaithe:
An 1 Eanáir - an 31 Nollaig 2011
Tá an figiúr pá d’Oifig an Choimisinéara Iarratais do Dhídeanaithe cónasctha leis an Aisineacht Fháilte agus Comhtháite, Oifig an
Binse Achomhairc Dhídeanaithe, mar aon le limistéir Cheanncheathrún Sheirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann den
Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais faoi Fhotheideal D.1 de Vóta 19. B’ionann an táirgeacht do phá d’Fhotheideal D.1 den
Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus €29.248 milliún*, as ar úsáid ORAC €5.288 milliún.

Próifíl an Chaiteachais Neamhphá d’Oifig an Choimisinéara Iarratais do Dhídeanaithe:
An 1 Eanáir - an 31 Nollaig 2011

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11

Sainiú
Aistriúchán agus Ateangaireacht
Costais Dlí
Costais Ghinearálta Áitribh
Cothabháil TF/Earraí Intomhalta
Ilghnéitheach
Téamh, Soilsiú agus Breosla
Oiliúint agus Forbairt Foirne
Páipéarachas
Postas
Teileachumarsáid
Fótachóipeáil agus Iomlán Comhghaolmhar**
Iomlán an Taistil (sa Tír agus Thar Lear)**
Trealamh Oifige**
Costais Ghníomhaireacht Taistil**
Leabharlann agus Taighde Dlí**
Costais Leighis**
Foilseacháin**
Costais Dlí**
Talamh agus Foirgnimh**
Fógraíocht**

Iomlán
(%

Méid
€389,053
€333,580
€291,513
€82,217
€52,090
€36,251
€33,343
€28,351
€22,391
€20,328
€17,805
€12,650
€5,606
€5,035
€3,304
€2,596
€1,664
€46
€0
€0

Iomlán*

29.1
24.9
21.8
6.1
3.9
2.7
2.5
2.1
1.7
1.5
1.3
0.9
0.4
0.4
0.2
0.2
0.1
0.0
0.0
0.0

€1,337,823

Tharlódh nach 100% toradh suimithe na gceatadán de bharr slánú.
*

Arna dhearbhú ag an Aonad Bainistíochta Airgeadais, an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais ar an 19 Eanáir 2012.
Tabhair faoi deara: tá an figiúr seo faoi réir athrú go dtí go bhfoilseofar Cuntas Leithreasa 2011 don Vóta Dlí agus Cirt.
Caiteachas Neamhphá ORAC i 2011- €1,337,823
€450,000
€400,000
€350,000
€300,000
€250,000
€200,000
€150,000
€100,000
€48,706

€50,000
€0
1

2
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6

7

8

9
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11

Catagóir chaiteachais
**

Is ró-bheag do na hiomláin maidir leis na cóid seo earraí le hiad a léiriú ar an gcairt ina n-aonar .
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Aguisín 7
Foramharc ar Úsáid Fuinnimh 2011
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Aguisín 7
Foramharc ar Úsáid Fuinnimh 2011
I 2011, d’úsáid ORAC 572000 MWh d’fhuinneamh, as a raibh
245000 MWh de Leictreachas
327000 MWh de Ghás
Tá seo i gcomparáid le 636000 MWh d’fhuinneamh a úsáideadh i 2010:
256000 MWh de Leictreachas (a léiríonn coigilt 11000 MWh)
380000 MWh de Ghás
(a léiríonn coigilt 53000 MWh)
Léiríonn seo coigilt de thart ar 10.1% ar an úsáid iomlán fuinnimh.

I measc na nGníomhartha faoinar tugadh i 2011 chun fuinneamh a shábhail bhí:
Cuireadh Plean Gníomhaíochta Fuinnimh i dtoll a chéile.
Póstaeir lena mbaineann coigilt fuinneamh arna gcrochadh sna limistéir chuí.
Greamáin a mheabhraíonn don fhoireann faoi choigilt leictreachais arna gcur ar PCanna agus ar
laisc solais.
Ríomhphoist arna n-eisiúint maidir le coigilt fuinnimh agus faoi ríomhairí agus trealamh eile a
mhúchadh go héifeachtúil le linn tréimhsí Saoire Bhainc.
Monatóireacht a dhéanamh ar theochtanna téimh agus córais téimh arna múchadh le linn mhíonna
an tsamhraidh.
Rinneadh na teirmeastait ar an uile radaitheoir san fhoirgneamh a dheisiú le ligean don fhoireann
monatóireacht a dhéanamh ar shreabhadh téimh ar bhealach níos éifeachtúla.
Cur i láthair ón gcomhairleoir um Choigilt Fuinnimh, Aramark.
Glacadh le comhairle sheachtrach maidir le conas úsáid fuinnimh a laghdú.
Gníomhartha a bheartaítear i 2012 le fuinneamh a shábháil
Cur chun feidhme leanúnach an Phlean Gníomhaíochta Fuinnimh.
Páirt a ghlacadh i bhFeachtas an OPW “Cumhacht ag an Obair a Optamú” (coigilt 10% in
aghaidh na bliana).
Leanúint ar aghaidh leis na tionscnaimh a ndeacthas ina mbun i 2010 agus 2011.
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Gluais Téarmaí
Faisnéis faoi Thír Bhunaidh (COI) Is éard atá i gceist le Faisnéis faoi Thír Bhunaidh (COI) go
saghsanna faisnéise, ar nós reachtaíochta, tuarascálacha nuachta, léarscáileanna, cáipéisí oifigiúla,
e.g. pasanna agus ceadanna oibre. Úsáidtear í mar lámh chúnta agus cinneadh á dhéanamh ar
shusbtaint na n-iarratas ar thearmann dídeanaí.
Dearbhú um Stádas Dídeanaí Amhail dá dtagraítear in alt 17 d’Acht na nDídeanaithe, 1996, sa
chás go dtugann an tAire don iarratasóir lena mbaineann, i ndiaidh moladh a fháil ón
gCoimisinéir Iarratais do Dhídeanaithe, nó i ndiaidh go ndéanann an Binse Achomhairc
Dhídeanaithe cinneadh chun moladh an Choimisinéara a chur i leataobh, ráiteas i scríbhinn a
luann gur dídeanaí é/í.
Rialachán Bhaile Átha Cliath II a tháinig i bhfeidhm ar an 1 Meán Fómhair 2003 agus a
ionadaíonn Coinbhinsiún Bhaile Átha Cliath. Cuireann an Rialachán seo meicníocht ar fáil chun a
dheimhniú cén Stát conarthach atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar stádas dídeanaí.
EASO (an Oifig Eorpach Tacaíochta Tearmann) a bunaíodh faoi Rialachán 439/2010 den
AE. Bhí an Oifig go hiomlán i bhfeidhm ar an 19 Meitheamh 2011 agus tá siad lonnaithe in
Valetta, Málta. Is é cuspóir na hOifige comhoibriú praiticiúil a éascú, a chomhordú agus a
threisiú i measc na mBallstát maidir le tearmann agus cabhrú le cur i bhfeidhm an Chomhchórais
Tearmainn Eorpaigh a fheabhsú. Anuas air sin, tá sé ina chuspóir tacaíocht éifeachtach
oibríochtúil a chur ar fáil do na Ballstáit, faoi réir brú ar a gcórais tearmainn agus fáiltithe.
EURASIL (Líonra na hEorpa do Chleachtóirí Tearmainn)/Réseau de l’UE pour les praticiens de
l’asile). Fóram do chleachtóirí tearmainn san AE chun faisnéis a mhalartú maidir le
saincheisteanna tearmainn, ar nós cinneadh a dhéanamh ar stádas dídeanaí agus córais faisnéise
faoi thír bhunaidh.
EURODAC Córas do mhalartú leictreonach méarlorg idir Stáit Chonarthacha.
Comhairliúcháin Idir-Rialtasacha ar Imirce, Tearmann agus Dídeanaithe (IGC) Seo fóram
neamhfhoirmiúil déanta cinntí (atá bunaithe sa Ghinéiv) do mhalartú idir-rialtasach faisnéise
agus chun díospóireacht bheartais a dhéanamh ar shaincheisteanna lena mbaineann sreabha
idirnáisiúnta imirce. Tugann an IGC le chéile seacht stát rannpháirteacha déag, ArdChoimisinéir na Náisiún Aontaithe le haghaidh Dídeanaithe, an Eagraíocht Idirnáisiúnta um
Imirce.
Acht na nDídeanaithe, 1996 Is é an phríomhreachtaíocht a dhéileálann le dídeanaithe agus leis
an lucht iarrtha tearmainn Acht na nDídeanaithe, 1996, a cuireadh i bhfeidhm i mí na Samhna
2000. Ionchorpraítear in Acht 1996 Coinbhinsiún na Ginéive, 1951 a bhaineann le stádas na
ndídeanaithe isteach i ndlí intíre. Foráiltear bunú ORAC, mar aon leis an mBinse Achomhairc
Dhídeanaithe agus leagtar amach creat do chinneadh a dhéanamh ar iarratais ar thearmann.
(Rinneadh an tAcht a leasú ag an Acht um Inimirce, 1999, an tAcht um Inimircigh
Neamhdhleathacha (Gáinneáil), 2000, an tAcht um Inimirce, 2003 agus an tAcht um Inimirce,
2004.)
Seirbhís Dlí do Dhídeanaithe Seirbhís atá tSeribhís Dlí do Dhídeanaithe a chuireann an Bord
um Chúnamh Dlíthiúil ar fáil a chuireann seirbhísí dlí ar fáil d’iarratasóirí a lorgaíonn
dearbhuithe ar stádas dídeanaí.
Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i dtaobh Stádas Dídeanaithe ionstraim idirnáisiúnta chun
stádas dlí dídeanaithe a shainiú is ea Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i dtaobh stádas na
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ndídeanaithe a síníodh i 1951. Ghlac Comhdháil Lánchumhachtach den NA an Coinbhinsiún ar
an 28 Iúil 1951, agus cuireadh i bhfeidhm é ar an 21 Aibreán 1954. Cuireann na prionsabail a
chuimsítear i gCoinbhinsiún 1951 an bonn faoi reachtaíocht um dhídeanaithe na hÉireann.
Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe le haghaidh Dídeanaithe (UNHCR) Bunaíodh Oifig
Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe le haghaidh Dídeanaithe (UNHCR) ar an 1 Eanáir 1951.
Luaitear go sonrach i gCoinbhinsiún 1951 go leagtar ar an UNHCR an cúram lena mbaineann
maoirseacht a dheánamh ar choinbhinsiúin idirnáisiúnta a sholáthraíonn cosaint do dhídeanaithe
agus chun comhordú éifeachtach bearta a ndeachthas ina mbun le déileáil leis an ábhar seo i
gcomhoibriú leis na Stáit éagsúla Chonarthacha.
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