Na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí 1995 agus 2001
– Poist Fostaíochta Shainithe –
Ráiteas um Leasanna ‘ar bith’
chun críocha Alt 18 den Acht um Eitic in Oifigí Poiblí 1995
Comhlánaigh i gceannlitreacha móra le do thoil
Ainm:
An Post a Shealbhaítear:
Comhlacht Poiblí:
Dáta Ceapacháin:
An Tréimhse a Chuimsítear sa
Ráiteas seo: (i.e. 1 Eanáir go 31
Nollaig nó cuid de)
Seoladh le haghaidh
Comhfhreagrais:
Dearbhaím leis seo, maidir leis an tréimhse lena mbaineann an ráiteas seo, nach bhfuil
leasanna ar bith, mar a shainítear iad san Acht um Eitic in Oifig Phoiblí 1995, de mo
chuid, nó, ar feadh m’eolais iarbhír, de chuid céile nó páirtnéara sibhialta nó linbh a
d’fhéadfadh tionchar ábhartha a imirt orm i gcomhlíonadh fheidhmeanna an phoist a
bhfuil cur síos air thuas, nó maidir lena gcomhlíonadh.
Is eol dom freisin na hoibleagáidí atá leagtha orm faoi Alt 18(2)(b) den Acht um Eitic
in Oifig Phoiblí 19951 (féach thíos).

Síniú:
1

Dáta:

i gcás ar bith ina mbeidh feidhm phost fostaíochta ainmnithe le comhlíonadh, agus
ina mbeidh eolas iarbhír ag sealbhóir phost fostaíochta ainmnithe go bhfuil leas
ábhartha i ní lena mbaineann an fheidhm aige/aici féin nó ag duine gaolmhar, de réir
bhrí an Achta um Eitic in Oifigí Poiblí 1995 agus alt 97 den Acht um Páirtnéireacht
Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí
2010, ullmhóidh sé nó sí ráiteas i scríbhinn maidir leis na fíricí sin agus cuirfidh faoi
bhráid an údaráis chuí don phost é, agus ní chomhlíonfaidh sé nó sí an fheidhm ach
amháin má bhíonn cúiseanna dosháraithe ann a éilíonn air nó uirthi sin a dhéanamh.
Má tá sé beartaithe ag sealbhóir phost fostaíochta ainmnithe an fheidhm a

chomhlíonadh, ullmhóidh sé nó sí ráiteas i scríbhinn maidir leis na cúiseanna
dosháraihe thuasluaite agus cuirfidh faoi bhráid an údaráis chuí don phost é.

