
Data 

Iarratais
Catagóir Iarrthóra Achoimre Iarratas 2017 (Catagóir Taifid a Iarrthas) Cinn Déanta

Dáta 

Freagra

27/01/2017 Iriseoir

Gach taifid leictreonach agus páipéir gaolta le acmhainn fiosruithe 

an OFSC ó 2009 (dóthanacht leibhéal foirne, dóthanacht 

saineolais, am a chaith Gardaí ar iasacht ar fiosruithe an OFSC, 

acmhainní airgeadais, srl.)

Deonaithe 27/02/2017

20/02/2017 Iriseoir

Liosta cleachtóirí dlí seachtracha (aturnaetha/gnólachtaí dlí agus 

abhcóidí) ar íoctha i 2015 ar seirbhísí arna déanamh ar son Oifige 

an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach, san áireamh ainm 

an cleachtóir, an tsuim íoctha, agus, nuair is féidir, cur síos 

ginearálta den obair a rinneadh.

Liosta cleachtóirí dlí seachtracha (aturnaetha/gnólachtaí dlí agus 

abhcóidí) ar íoctha i 2016 ar seirbhísí arna déanamh ar son Oifige 

an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach, san áireamh ainm 

an cleachtóir, an tsuim íoctha, agus, nuair is féidir, cur síos 

ginearálta den obair a rinneadh.

Deonaithe 27/02/2017

21/04/2017 Eile

Líon (1) foirne a d'fhostaigh an Oifig gach bliain ó 2006 – 2016; (2) 

ionchúiseamh a thug OSFC ó 2006 – 2016, agus an líon acu ar 

éirigh leo; agus (3) an buiséad iomlán do gach bliain ó 2006 – 2016

Deonaithe i bpáirt 03/05/2017

06/06/2017 Eile

Taifid ar conas a láimhseáileadh gearáin (gearáin i gcoinne 

cuideachta ainmnithe - taifid nach chuimsíonn an tAcht)

Diúltaithe (Achomharc déanta 

níos déanaí; dearbhaíodh an 

cinneadh; achomharc déanta 

chuig OCF agus dearbhaíodh an 

cinneadh)

07/06/2017

08/06/2017 Eile
Sraith ceisteanna maidir le himscrúdú agus triail áirithe - níor 

aithníodh aon taifead tar éis plé leis an iarrthóir
Diúltaithe 22/06/2017
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Data 

Iarratais
Catagóir Iarrthóra Achoimre Iarratas 2017 (Catagóir Taifid a Iarrthas) Cinn Déanta

Dáta 

Freagra

21/06/2017 Iriseoir

(1) Gach cumarsáid idir an OSFC agus dhá gnólachtaí ainmnithe 

thar an tréimhse 2009-2012 maidir le ráitis beirt duine ainmnithe.  

(2) Cóip ciorclán inmheánach OSFC dar dáta go déanach i 2010 a 

scríobh bhall foirne OSFC maidir lena ráitis thuas.  (3) Cóip ciorclán 

inmheánach eile a scríobh bhall foirne faoin modhanna a 

úsáideadh chun na ráitis thuasluaite a bhailiú - taifid nach 

chuimsíonn an tAcht

Diúltaithe (Achomharc déanta 

níos déanaí; dearbhaíodh an 

cinneadh)

26/06/2017

21/06/2017 Iriseoir

Athscríbhinní ó triail le déanaí agus cóipeanna gach doiciméid 

oscailte roimh an Cúirt ar son Oigig an Stiúthóir um Fhorfheidhmiú 

Corparáideach - nach chuimsíonn an tAcht

Diúltaithe 26/06/2017

07/07/2017 Iriseoir
Cóip phíosa scannáin TCI inmheánach a coimeádtadh de réir Act 

na gCuideachtaí - nach chuimsíonn an tAcht

Diúltaithe (Achomharc déanta 

níos déanaí; dearbhaíodh an 

cinneadh; achomharc déanta 

chuig OCF agus dearbhaíodh an 

cinneadh)

21/07/2017

18/07/2017 Eile

(a) Ainmneacha gcuideachta a fuarthas gearáin ina gcoinne 

bainteach le CGB/Uanna; (b) go (g) Ainmneacha agus uimhreacha 

gach cuideachta ar ghlac an OSFC leo i ar bhealaí sonraithe - taifid 

nach chuimsíonn an tAcht

Diúltaithe 26/07/2017

20/07/2017 Eile

Doiciméid pholasaí bainteach le: (1) Síneadh ama le haghaidh 

iarratas shrianadh stiúrthóir a thabhairt; (2) Faoiseamh a dheonú 

ón oibleagáid iarratas mar sin a thabhairt; agus (3) Foirmliú an 

pholasaí - nach chuimsíonn an tAcht

Diúltaithe 02/08/2017

07/08/2017 Eile

Cóip Tuairisc Leachtaitheora de bhun Alt 682 d'Acht na 

gCuideachtaí 2014 faoi cuideachta ainmnithe - taifid naach 

chuimsíonn an tAcht

Diúltaithe (Achomharc déanta 

níos déanaí; dearbhaíodh an 

cinneadh; achomharc déanta 

chuig OCF agus dearbhaíodh an 

cinneadh)

21/08/2017

16/08/2017 Eile

Cóip breithiúnas i gcás ainmnithe a raibh an iarrthóir páirteach leis 

- taifid nach coimeádtear nó níl siad ann / dá mbeadh sé ann 

bheadh sé laistigh den Acht

Diúltaithe 22/08/2017



Data 

Iarratais
Catagóir Iarrthóra Achoimre Iarratas 2017 (Catagóir Taifid a Iarrthas) Cinn Déanta

Dáta 

Freagra

31/10/2017 Iriseoir

Cóipeanna aon taifid a coimeádann an Oifig maidir le nó ag 

déanamh tagairt ar ailt nuachtáin a foilsíodh i mí Lúnasa  a scríobh 

iriseoir ainmithe iad, maidir le saincheisteanna foirne ag an OSFC.

Deonaithe 16/11/2017

09/11/2017 Iriseoir

Gach comhfhreagras idir an OSFC agus comhlachtái seachtracha 

(An Garda Síochána, Ranna Rialtais &rl) maidir le folúntas Cigire 

Bleachtaire, ó Eanair 2017 amach.

Deonaithe 16/11/2017


