
Comórtas: Ardoifigeach Feidhmiúcháin 

Gearán:   

Bhain an t-iarrthóir an scór cáilitheach amach le haghaidh dul chun cinn sa chomórtas ach 

níor tugadh ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile é. Rinne sé gearán gur cuireadh an dara 

scór cáilitheach leis an gcomórtas gan fógra a thabhairt do na hiarrthóirí. Rinne sé gearán 

freisin faoin bhfad ama a thóg sé an t-athbhreithniú neamhfhoirmiúil Alt 8 a thabhairt chun 

críche agus faoi mhodh agus faoi mhodh an athbhreithnitheora fhoirmiúil Alt 8.  

 

Gníomhartha Earcaithe: 

Trí chéim a bhí sa chomórtas. Measúnú Cásanna Bainistíochta gan mhaoirseacht a bhí sa 

chéad chéim, agus bhain an dara céim leis an mbord roghnúcháin cáilitheacht na n-iarrthóirí 

a chuaigh ar aghaidh ó chéim a haon a scagadh, agus agallamh a bhí sa chéim dheireanach. 

Socraíodh, de bharr na paindéime Covid, nach mbeadh ach babhta amháin tástála ann 

seachas an dara babhta ina mbeadh tástálacha maoirsithe. Tar éis céim a haon a chríochnú, 

cuireadh a scór in iúl do gach iarrthóir agus cuireadh in iúl dóibh go nglaofar iarrthóirí a 

raibh scór 69 nó níos airde acu don dara céim. Scóráil an t-iarrthóir 54 sa chéad chéim. 

 

Maidir leis an ngearán faoin bpróiseas athbhreithnithe, dheimhnigh an comhlacht poiblí go 

raibh orthu roinnt athbhreithneoirí a aimsiú agus gur thóg an próiseas chun athbhreithneoirí 

a cheapadh, ‘beagán níos faide ná mar is gnách mar gheall ar líon na n-iarratas ar 

athbhreithnithe a fuarthas thart ar an am céanna agus freisin toisc nach raibh. bhí na 

hathbhreithneoirí ar fad ar fáil chun athbhreithniú a dhéanamh ag an am.” Rinne siad 

iarracht freastal ar gach iarratas agus athbhreithneoir a aimsiú a luaithe ab fhéidir. Cuireadh 

é seo in iúl don ghearánach agus ceapadh athbhreithneoir ar 19 Eanáir. Cuireadh 

meabhrúcháin chuig an athbhreithneoir ar 15 agus 30 Márta agus seoladh an tuarascáil 

chuig an ngearánach ar 31 Márta. Dheimhnigh an comhlacht poiblí freisin go raibh taithí 

agus oiliúint ag gach athbhreithneoir. 

 

Comaoin na Rúnaíochta: 

Mar chuid dár scrúdú rinneamar athbhreithniú ar an leabhrán eolais d’iarrthóirí agus ar na 

hathbhreithnithe neamhfhoirmiúla agus foirmiúla faoi Alt 8. Dúradh sa leabhrán eolais, ‘go 

n-éiríonn le hiarratasóirí dul san iomaíocht agus a bheith san áit is airde, le go mbreithneofaí 

iad le dul ar aghaidh chuig an gcéad chéim eile den phróiseas roghnúcháin’, agus ‘go raibh 

an réasúnaíocht le gearrliostú mar gheall ar líon na n-iarratasóirí go náisiúnta. agus an t-

ardchaighdeán a baineadh amach.” Níorbh fhéidir an scóráil don ghearrliosta a 

réamhchinneadh agus mar sin níorbh fhéidir é a phriontáil sa leabhrán eolais, toisc gur 

meánmhéid a ríomhadh bunaithe ar na torthaí a fuarthas ar thástáil na Cásanna 

Bainistíochta. 

 



Tá sé coitianta i gceapacháin phoiblí pasmharc réamhshocraithe a úsáid agus marc 

cáilitheachta a úsáid chun dul ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile. Tá an Rúnaíocht sásta 

gurb é seo a tharla sa chás seo. 

 

Cé go dtuigeann an Rúnaíocht na deacrachtaí praiticiúla a bhíonn ag an earcaitheoir maidir 

le hathbhreithneoirí a aimsiú, bhí moill shuntasach neamhriachtanach fós ag an iarrthóir. 

Táimid den tuairim go bhféadfaí na deacrachtaí seo a mhaolú go mór trí athbhreithneoirí a 

aithint nuair a fhógraítear an comórtas seachas nuair a fhaightear gearáin. 

 

D’ardaigh an gearán saincheisteanna freisin maidir le ton thuarascáil fhoirmiúil an 

athbhreithneora. Cé go sonraíonn an tuarascáil na bearta a rinne na hathbhreithneoirí le 

linn an athbhreithnithe, ní leagann sé amach go hiomlán breithnithe na n-athbhreithneoirí 

féin ar na hábhair a bhí os a gcomhair. Luaitear san abairt deiridh sa tuairisc go gcinneann an 

t-athbhreithneoir gur leanadh gach nós imeachta le linn an chomórtais ach níl sé soiléir, ag 

tagairt do líomhaintí na n-iarrthóirí, conas a thángthas ar an tátal sin.  

 

Cinneadh: 

Faighimid amach go raibh soiléireacht teoranta maidir leis an bpointe nach ráthaítear dul 

chun cinn sa chomórtas le baint amach an mhairc cháilithigh agus go bhféadfadh an t-

athbhreithniú foirmiúil inmheánach a rinneadh a bheith níos críochnúla agus líomhaintí an 

iarrthóra á mbreithniú. Is é ár dtuairim, áfach, nach raibh na heasnaimh seo ar scála a 

thabharfadh údar le cinneadh go raibh sárú ar an gCód. Cé nach bhfuarthas aon sárú, tá na 

moltaí seo a leanas againn chun soiléireacht na gcomórtas seo a fheabhsú: 

1. Ba chóir go dtabharfadh an leabhrán faisnéise níos mó soiléire don fhíric nach 

ráthaíonn scóráil os cionn an phasmharc dul chun cinn go dtí an chéad chéim eile. 

2. Ba cheart an téarmaíocht, ‘tá an caighdeán cáilitheach bainte amach agat’ sa 

ríomhphost toraidh a athrú go, ‘tá éirigh leat sa Scrúdú Cásanna Bainistíochta.’ Ba 

cheart go gcuirfeadh sé seo le soiléireacht na n-iarratasóirí freisin. 

3. Agus feachtas earcaíochta á phleanáil, ba chóir don chomhlacht poiblí 

athbhreithneoirí a shainaithint roimh an gcomórtas (nó ar a laghad sula 

gcríochnaítear céim a haon). Déantar é seo chun athbhreithnithe tráthúla a cheadú 

ionas gur féidir aon chinneadh athbhreithnithe a d’fhéadfadh athrú a dhéanamh ar 

shuíomh deiridh iarrthóra sa chomórtas a chur i bhfeidhm don chomórtas sin. 

4. Ba cheart don chomhlacht poiblí a chinntiú freisin go bhfuil na hathbhreithneoirí 

lánoilte sa ton, sa mhodh agus sa bhformáid ba cheart a úsáid agus iad ag 

comhfhreagras le gearánaithe. 

 

Toradh: 

Tar éis tuilleadh comhfhreagrais leis an gcomhlacht poiblí, tá an Coimisiún sásta gur 

cuireadh na moltaí i bhfeidhm. 

 



Comórtais: Gníomhaire Dlí do dhá chomhlacht poiblí ar leith 

 

Gearán: 

Níor éirigh leis an iarrthóir sa dá chomórtas agus rinne sé gearán maidir le ceann de na 

comórtais: 

1. Mar gheall ar dhá mharc dul chun cinn ar leith a bheith ann don ról céanna níor caitheadh 

go comhsheasmhach le hiarrthóirí 

2. Níor leor an t-aiseolas a fuarthas faoina rannpháirtíocht sna comórtais 

 

Gníomhartha Earcaithe: 

Fógraíodh na comórtais agus bhí an roghnúchán bunaithe ar an bhfoirm iarratais a chuir an 

t-iarrthóir isteach. Ar na foirmeacha iarratais a fháil, tugadh cuireadh d’iarrthóirí oiriúnacha 

chuig réamhagallaimh le haghaidh na bpost. 

 

Maidir leis na marcanna dul chun cinn, bhain an gearánach an marc incháilitheachta 

foriomlán amach sa dá chomórtas ach níor bhain sé amach na marcanna dul chun cinn 

foriomlána sonracha a chinn na boird sa dá chomórtas agus mar sin níor cuireadh ar aghaidh 

é go dtí an chéim agallaimh deiridh den dá chomórtas. Ba é 215 marcanna dul chun cinn 

ceann amháin de na comórtais agus 150 an ceann eile. Dhearbhaigh an bainisteoir 

earcaíochta don athbhreithneoir go raibh cinneadh an bhoird 150 an scoithmharc a 

dhéanamh bunaithe ar an líon iarrthóirí agus ar na scóir a ghnóthaigh gach iarrthóir ag an 

gcéim réamhagallaimh. Chuaigh an bord agallaimh i dteagmháil leis an aonad earcaíochta le 

linn an phróisis réamhagallaimh sular comhaontaíodh an marc dul chun cinn. Rinne an t-

athbhreithneoir comparáid freisin idir scóir iomlána na n-iarrthóirí sa chomórtas. Bhí sé 

sásta go raibh an scoithscór bunaithe ar leithead na scórála a bhain an líon iomlán iarrthóirí 

amach. Mhínigh an t-earcaitheoir a bhí i mbun an chomórtais freisin go n-athraíonn an marc 

dul chun cinn ó chomórtas go comórtas, ag brath ar chaighdeán na n-iarrthóirí agus ar an 

líon a thugann faoin réamhagallamh. Sna cásanna seo, bhí na marcanna dul chun cinn difriúil 

ós rud é gur dhá chomórtas éagsúla a bhí iontu cé go raibh an bheirt acu ag earcú do ról 

comhchosúil. 

 

Maidir leis an aiseolas, rinne an t-athbhreithneoir é a mheasúnú agus bhí sé sásta go raibh 

sé soiléir agus gur mhínigh sé an chúis nach ndeachaigh an gearánaí ar aghaidh go dtí an 

chéad chéim eile.  

 

Comaoin na Rúnaíochta: 

Chuir an comhlacht a bhí i mbun na gcomórtas leabhrán eolais ar fáil d’iarrthóirí, eolas ar an 

bpróiseas a rinneadh chun marcanna dul chun cinn a chur i bhfeidhm agus samplaí de 

thorthaí na n-iarrthóirí, (dóibh siúd a rinne dul ar aghaidh chuig an gcéad chéim eile den 

chomórtas agus dóibh siúd nach ndearna). Chuir an gearánach an litir aiseolais ar fáil don dá 

chomórtas.  



 

Shonraigh na leabhráin d’iarrthóirí, cé go bhféadfadh iarrthóirí an caighdeán riachtanach a 

bhaint amach, nach rachadh ach na daoine sin a bhfuil scór ard go leor acu le cur san 

áireamh don phost a chur ar aghaidh chuig an agallamh deiridh. Tacaíonn scrúdú na 

mbileoga measúnaithe d’iarrthóirí rathúla agus nár éirigh leo le tátal nach ndeachaigh ach 

na hiarrthóirí sin a fuair an scór is airde ar aghaidh chuig an agallamh deiridh. Bhris na 

bileoga aiseolais a chuir an gearánach ar fáil na scóir a bronnadh uirthi i ngach catagóir agus 

dheimhnigh siad na marcanna dul chun cinn a shocraigh na boird tar éis na n-agallamh. Bhí 

an achoimre deiridh seo a leanas san áireamh ar an mbileog aiseolais freisin, “San agallamh, 

d’fheidhmigh (ainm an ghearánaigh) go sásúil thar na hinniúlachtaí go léir, ach i réimse 

iomaíoch níor ghnóthaigh sí scór iomlán ard go leor le bheith mar chuid den ghrúpa níos lú 

ar tugadh cuireadh dó. go dtí an babhta deiridh agallamh." 

 

I bhfianaise a bhfuil thuas, ní mheasann an Rúnaíocht go bhfuil aon fhianaise ann a thacódh 

le tátal gur chiallaigh an difríocht sna marcanna dul chun cinn a úsáideadh sa dá chomórtas 

nár caitheadh go comhsheasmhach le hiarrthóirí. Measann an Rúnaíocht freisin go raibh an 

t-aiseolas a tugadh don iarrthóir réasúnta.   

 

Cinneadh: 

Toisc go bhfuil an Rúnaíocht sásta go ndearnadh an chéim mheasúnaithe den chomórtas dá 

réir, ní aimsítear aon sárú ar an gCód. Ar an ábhar sin, ní theastaíonn aon ghníomhaíocht 

leantach ón gcomhlacht poiblí. 

 

Comórtas: Bainisteoir Tacaíochta Baile 

 

Gearán: 

Níor éirigh leis an iarrthóir sa chomórtas agus rinne sé gearán: 

1. Fuair sé fógra tosaigh á rá go raibh sé incháilithe don ról ach dúradh leis níos déanaí gur 

tharla earráid riaracháin agus nach raibh sé incháilithe. 

2. Ní raibh na doiciméid a fuair sé ón mbord agallaimh maidir leis an gcaoi ar thángthas ar an 

gcinneadh é a mheas a bheith neamh-incháilithe an-soiléir maidir leis an bpróiseas. 

  

Gníomhartha Earcaitheora:   

Maidir leis ar dúradh leis an iarrthóir ar dtús go raibh sé incháilithe, dheimhnigh an t-

athbhreithneoir gur dúradh leis an iarrthóir trí dhearmad go raibh sé ar an ngearrliosta don 

chéad chéim eile den chomórtas nuair nár cháiligh sé i ndáiríre. Labhair an t-athbhreithneoir 

leis an mBainisteoir Feachtais a d'athbhreithnigh na doiciméid a bhain leis an gcleachtadh 

incháilitheachta/gearrliostaithe. Trí ghlao gutháin leis an mbord, bhí míthuiscint ag an 

mBainisteoir Feachtais go raibh an gearánaí incháilithe don chéad chéim eile den 

chomórtas. Bhí an bord ag plé na leibhéil fianaise a chuir an gearánach ar fáil ina fhoirm 

iarratais, rud a thug ar an mbainisteoir feachtais a chreidiúint go hearráideach go raibh siad i 



mbun cleachtadh gearrliostaithe. Ghabh bainisteoir an fheachtais leithscéal as an earráid a 

tharla agus as na hiarmhairtí a lean. 

 

Maidir leis an gcáipéisíocht ar an bpróiseas, cuireadh tábla ar fáil don ghearánach ina 

liostaítear na ceithre réimse inar theastaigh taithí ón bhfoirm iarratais. Luaigh an tábla “tá” 

nó “níl” maidir le cibé acu ar measadh nó nár measadh go raibh an taithí riachtanach ag 

iarrthóir do gach réimse. Measadh go raibh an gearánaí incháilithe i gceann amháin as na 

ceithre réimse agus tugadh faoi deara an chúis leis mar “Easpa doimhneacht agus fairsinge 

taithí mar a bhaineann leis an ról”. Chinn an t-athbhreithneoir nach raibh an t-aiseolas a 

cuireadh ar fáil don ghearánach leordhóthanach toisc nach raibh sé soiléir agus 

trédhearcach. Mhol an t-athbhreithneoir go gcuirfí bileog measúnaithe 

incháilitheachta/gearrliostaithe ar fáil d’iarrthóirí nár éirigh leo chun tuiscint níos fearr a 

thabhairt don iarrthóir ar chinneadh an bhoird. Mhol an t-athbhreithnitheoir freisin go 

leasófaí an scarbhileog Excel a úsáidtear chun cinntí an phainéil 

Incháilitheachta/Gearrliostaithe a dhoiciméadú chun an difríocht idir an dá chéim den 

phróiseas a léiriú agus go ndéanfaí foráil do léiriú níos láidre agus níos trédhearcaí ar na 

cinntí a rinneadh.  

 

Comaoin na Rúnaíochta: 

Chuir an comhlacht poiblí na doiciméid seo a leanas ar fáil maidir leis an gcás seo: 

• An chéad ghearán faoi Alt 8 a chur isteach agus a athbhreithniú 

• Leabhrán an iarrthóra agus sonraíocht an phoist 

• Foirm iarratais curtha isteach ag an ngearánach agus ag iarrthóirí eile (idir éirigh agus nár 

éirigh leo) le haghaidh comparáide 

• Scarbhileog Excel a úsáidtear chun gearrliosta a dhéanamh 

• Soiléiriú ar an bpróiseas gearrliostaithe a cuireadh i gcrích 

 

Tar éis anailís a dhéanamh ar an gcáipéisíocht, lena n-áirítear na ceithre chritéar faoinar 

measadh iarratais, tá an Rúnaíocht sásta gur scrúdaigh an comhlacht poiblí na foirmeacha 

iarratais go léir agus níl aon fhianaise ann a thabharfadh le tuiscint nach raibh an scrúdú sin 

críochnúil nó go raibh sé neamh-chomhsheasmhach i measc agus idir iarrthóirí. . Ní raibh 

aon neamhréireachtaí ann ach an oiread a léirigh gur caitheadh go difriúil leis an ngearánach 

agus a caitheadh le hiarrthóirí eile. Maidir leis seo ní fheicimid aon fhianaise a thugann údar 

le conclúid gur cuireadh an próiseas gearrliostaithe i gcrích go héagórach. 

 

Maidir le soiléireacht na ndoiciméad a cuireadh ar fáil don iarrthóir, d’aontódh an Rúnaíocht 

le moladh an athbhreithneora gur cheart na bileoga measúnaithe 

incháilitheachta/gearrliostaithe a leasú le haghaidh feachtais amach anseo chun tuiscint níos 

fearr a thabhairt d’iarrthóirí ar chinnteoireacht an bhoird.  

 

 



Cinneadh:    

Toisc go bhfuil an Rúnaíocht sásta gur de réir an Chóid a rinneadh an chéim mheasúnaithe 

den chomórtas, ní aimsítear aon sárú. Chuaigh muid i dteagmháil leis an gcomhlacht poiblí 

maidir le cur i bhfeidhm na moltaí a tugadh faoi deara san athbhreithniú foirmiúil agus tar 

éis ár n-imscrúdaithe féin. Tá na gníomhartha seo a leanas deimhnithe ag an gcomhlacht 

poiblí d’fheachtais amach anseo: 

 

1. Tá leagan amach scarbhileog Excel nuashonraithe aige chun cabhrú leis an bpróiseas 

gearrliostaithe d’fheachtais amach anseo 

2. Tá an scarbhileog Excel a úsáidtear chun cinntí an phainéil 

Incháilitheachta/Gearrliostaithe a dhoiciméadú leasaithe chun an difríocht idir an dá 

chéim den phróiseas a léiriú agus chun soláthar a dhéanamh do léiriú níos láidre 

agus níos trédhearcaí ar na cinntí a rinneadh. 

3. Chun trédhearcacht aiseolais a fheabhsú, tá an comhlacht poiblí ag obair lena 

fhoireann faoi láthair chun a chinntiú go bhfuil na bileoga 

incháilitheachta/gearrliostaithe comhlánaithe do gach iarrthóir agus go dtugtar 

aiseolas dóthanach ionas go mbeidh siad ar an eolas faoin gcaoi ar thángthas ar 

chinneadh. maidir lena n-incháilitheacht. Cuirfear na bileoga seo ar fáil d’iarrthóirí 

nár éirigh leo agus d’iarrthóirí rathúla le haghaidh gach feachtais amach anseo 

4. Thug an comhlacht poiblí aghaidh freisin ar an tsaincheist chumarsáide maidir le 

hearráid an bhainisteora feachtais agus tá an treoir agus an oiliúint ábhartha curtha i 

bhfeidhm chun atarlú a sheachaint. 

 

Toradh: 

Toisc go bhfuil an Rúnaíocht sásta go bhfuil na gníomhartha thuas curtha i bhfeidhm nó go 

gcuirfear i bhfeidhm iad go luath amach anseo, níl aon ghá le gníomh leantach. 

 

Comórtas: Ceannaire Airgeadais sa Státseirbhís 

 

Gearán:   

Níor éirigh leis an iarrthóir ag céim an ghearrliostaithe agus níor tugadh ar aghaidh go dtí 

céim agallaimh an chomórtais é. Rinne sé gearán nach bhfuair sé aiseolas ar an bpróiseas 

gearrliostaithe, agus gur chiallaigh an easpa aiseolais seo nach raibh sé in ann a chinneadh 

an raibh forais achomhairc ann maidir lena iarratas.  

 

Gníomhartha Earcaitheora:   

Fógraíodh an comórtas agus bhí an roghnúchán bunaithe ar na foirmeacha iarratais a chuir 

iarrthóirí isteach. Ar na foirmeacha iarratais a fháil, tugadh cuireadh d’iarrthóirí oiriúnacha 

chuig réamhagallaimh don phost. Níor cuireadh an gearánach ar an ngearrliosta bunaithe ar 

a fhoirm iarratais agus mar sin níor tugadh cuireadh dó dul faoi agallamh don phost. 



Lorg an t-iarrthóir athbhreithniú ar an mbonn nach bhfuair sé aiseolas a thabharfadh bonn 

dó cinneadh a dhéanamh an raibh forais aige achomharc a dhéanamh i gcoinne an chinnidh 

gan é a ghlaoch chun agallaimh. Dúirt an comhlacht poiblí leis nár ghá dó aiseolas a fháil ar a 

rannpháirtíocht sa chomórtas chun athbhreithniú a chur isteach agus mhínigh sé go raibh an 

rogha aige athbhreithniú Alt 7 a chur isteach bunaithe ar thoradh a iarratais nó 

athbhreithniú Alt 8 bunaithe ar a locht a mhaíomh sa phróiseas earcaíochta. Chuir an t-

iarrthóir athbhreithniú Alt 8 isteach ar an mbonn nach raibh an t-aiseolas a d’iarr sé faighte 

aige. 

 

Ní raibh an t-athbhreithneoir soiléir maidir le cén eilimint(í) den Chód a mhaígh an t-iarrthóir 

a sáraíodh agus mar sin rinne sé athbhreithniú ginearálta ar an bpróiseas. Scrúdaigh an t-

athbhreithneoir an Leabhrán Faisnéise d’Iarrthóirí, iarratas an ghearánaigh ar athbhreithniú 

agus a chomhfhreagras leis an gcomhlacht poiblí. Rinne sé measúnú ar an gcomórtas agus ar 

an bpróiseas roghnóireachta, agus chuaigh sé i gcomhairle leis an aonad earcaíochta atá 

freagrach as maoirsiú an chomórtais. 

 

Dhearbhaigh an t-athbhreithneoir gur tugadh aiseolas don iarrthóir “gur léirigh sé fianaise ar 

thaithí Iarcháilíochta ach nár thug sé dóthain fianaise ar thaithí Ceannaireachta agus 

Bainistíochta ar an Leibhéal Sinsearach ag an leibhéal a theastaíonn don ról sinsearach seo i 

gcomparáid leis na hiarrthóirí sin a cuireadh ar an ngearrliosta”. Chinn sé go raibh an t-

aiseolas a cuireadh ar fáil don iarrthóir, a seoladh níos moille ar an lá céanna a d’iarr an t-

iarrthóir an t-athbhreithniú, réasúnta mar gur mhínigh sé go leordhóthanach cén fáth nach 

ndeachaigh an t-iarrthóir ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile den chomórtas. Bhí an t-

athbhreithneoir sásta freisin gur chloígh an próiseas earcaíochta a cuireadh i bhfeidhm don 

chomórtas le prionsabail an ionracais, ceapacháin a rinneadh ar thuillteanas, próiseas 

ceapacháin de réir an dea-chleachtais, próiseas cothrom ceapacháin a chuirtear i bhfeidhm 

go comhsheasmhach, agus ceapacháin a rinneadh ar bhealach oscailte, cuntasach. agus 

modh trédhearcach. Ní bhfuair an t-athbhreithneoir aon fhianaise gur sáraíodh Cód 

Cleachtais an CPSA. 

 

Comaoin na Rúnaíochta:   

Chuir an comhlacht poiblí na doiciméid seo a leanas ar fáil faoin gcomórtas: 

1. Leabhrán na n-iarrthóirí don chomórtas 

2. Aighneacht gearán Alt 8 na ngearánach 

3. Toradh athbhreithnithe Alt 8 na ngearánach 

4. An t-iarratas a chuir an t-iarrthóir isteach ar aiseolas agus an freagra a cuireadh ar fáil 

5. An próiseas gearrliostaithe agus conas a cuireadh i bhfeidhm é maidir leis an gcomórtas 

seo, lena n-áirítear faisnéis faoi chomhdhéanamh an bhoird agallaimh agus a phlé ar an 

gcomórtas 

6. Comhfhreagras idir an gearánach agus an comhlacht poiblí 

 



Léirigh anailís ar an gcáipéisíocht seo gur mhínigh an leabhrán iarrthóra nach raibh gá le 

haiseolas a bheith ag iarrthóirí chun athbhreithniú a lorg ar an gcinneadh/na cinntí a 

rinneadh ar a n-iarratas. D’aontaigh an Rúnaíocht le cinneadh an athbhreithneora go raibh 

an t-aiseolas a tugadh don iarrthóir réasúnach mar gur mhínigh sé go leordhóthanach cén 

fáth nach ndeachaigh an t-iarrthóir ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile den chomórtas. Tá 

an Rúnaíocht sásta freisin go raibh comhdhéanamh ceart ag an mbord agus go léiríonn na 

taifid ar mheasúnú na n-iarrthóirí go bhfuil próiseas gearrliostaithe críochnúil déanta a bhí 

struchtúrtha de réir an Chóid Chleachtais.  

 

Cinneadh:    

Toisc go bhfuil an Rúnaíocht sásta gur de réir an Chóid a rinneadh an chéim mheasúnaithe 

den chomórtas, ní aimsítear aon sárú. Cé nach bhfuarthas aon sárú ar an gCód, rinneamar 

an moladh seo a leanas don chomhlacht poiblí: 

• i gcásanna amach anseo nach bhfuil na hathbhreithneoirí soiléir faoina bhfuil á lorg ag 

iarrthóir in athbhreithniú, ba chóir don athbhreithneoir dul i dteagmháil leis an iarrthóir 

chun soiléireacht dá leithéid a lorg sula ndéantar an t-athbhreithniú. 

 

Toradh:   

Toisc go bhfuil an Rúnaíocht sásta gur cuireadh an moladh thuas i ngníomh, níl aon ghníomh 

leantach ag teastáil. 

 

Comórtas: Ceannaire Airgeadais sa Státseirbhís  

 

Gearán: 

Níor éirigh leis an iarrthóir ag céim an ghearrliostaithe agus níor tugadh ar aghaidh go dtí 

céim agallaimh an chomórtais é. Rinne sé gearán nach bhfuair sé aiseolas ar an bpróiseas 

gearrliostaithe, lena n-áirítear conas a rinneadh é, conas a tomhaiseadh a mharcanna i 

gcoinne na gcritéar roghnúcháin, nótaí a ghlac an bord le linn dó a iarratas a mheasúnú agus 

sonraí ar cháilíochtaí ábhartha chomhaltaí an bhoird. Rinne sé gearán gur chiallaigh an 

easpa aiseolais seo nach raibh sé in ann a chinneadh an raibh forais achomhairc ann maidir 

lena iarratas.  

 

Gníomhartha Earcaithe: 

Fógraíodh an comórtas agus bhí an roghnúchán bunaithe ar na foirmeacha iarratais a chuir 

iarrthóirí isteach. Ar na foirmeacha iarratais a fháil, tugadh cuireadh d’iarrthóirí oiriúnacha 

chuig réamhagallaimh don phost. Níor cuireadh an gearánach ar an ngearrliosta bunaithe ar 

a fhoirm iarratais agus mar sin níor tugadh cuireadh dó dul faoi agallamh don phost. 

Lorg an t-iarrthóir athbhreithniú ar an mbonn nach bhfuair sé aiseolas a thabharfadh bonn 

dó cinneadh a dhéanamh an raibh forais aige achomharc a dhéanamh i gcoinne an chinnidh 

gan é a ghlaoch chun agallaimh. Dúirt an comhlacht poiblí leis nár ghá dó aiseolas a fháil ar a 

rannpháirtíocht sa chomórtas chun athbhreithniú a chur isteach agus mhínigh sé go raibh an 



rogha aige athbhreithniú Alt 7 a chur isteach bunaithe ar thoradh a iarratais nó 

athbhreithniú Alt 8 bunaithe ar a locht a mhaíomh sa phróiseas earcaíochta. Chuir an t-

iarrthóir athbhreithniú alt 8 isteach ar an mbonn nach raibh an t-aiseolas a d’iarr sé faighte 

aige.  

 

Bhí an t-athbhreithneoir sásta gur chloígh an próiseas earcaíochta a cuireadh i bhfeidhm don 

chomórtas le prionsabail an ionracais, ceapacháin arna ndéanamh ar thuillteanas, próiseas 

ceapacháin de réir an dea-chleachtais, próiseas cothrom ceapacháin a chuirtear i bhfeidhm 

go comhsheasmhach, agus ceapacháin a rinneadh ar bhealach oscailte, cuntasach agus 

cuntasach. modh trédhearcach. Ní bhfuair an t-athbhreithneoir aon fhianaise gur sáraíodh 

Cód Cleachtais an CPSA. 

 

Comaoin na Rúnaíochta: 

Chuir an comhlacht poiblí na doiciméid seo a leanas ar fáil faoin gcomórtas: 

1. Leabhrán na n-iarrthóirí don chomórtas 

2. Aighneacht gearán Alt 8 na ngearánach 

3. Toradh athbhreithnithe Alt 8 na ngearánach 

4. An t-iarratas a chuir an t-iarrthóir isteach ar aiseolas agus an freagra a cuireadh ar fáil 

5. An próiseas gearrliostaithe agus conas a cuireadh i bhfeidhm é maidir leis an gcomórtas 

seo, lena n-áirítear faisnéis faoi chomhdhéanamh an bhoird agallaimh agus a phlé ar an 

gcomórtas 

6. Comhfhreagras idir an gearánach agus an comhlacht poiblí 

 

Léirigh anailís ar an gcáipéisíocht seo gur mhínigh an leabhrán iarrthóra nach raibh gá le 

haiseolas a bheith ag iarrthóirí chun athbhreithniú a lorg ar an gcinneadh/na cinntí a 

rinneadh ar a n-iarratas. D’aontaigh an Rúnaíocht le cinneadh an athbhreithneora go raibh 

an t-aiseolas a tugadh don iarrthóir réasúnach mar gur mhínigh sé go leordhóthanach cén 

fáth nach ndeachaigh an t-iarrthóir ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile den chomórtas. Ó 

athbhreithniú a dhéanamh ar an gcáipéisíocht, tá an Rúnaíocht sásta freisin go raibh an bord 

comhdhéanta i gceart agus go léiríonn na taifid ar mheasúnú na n-iarrthóirí go bhfuil 

próiseas gearrliostaithe críochnúil déanta a bhí struchtúrtha de réir an Chóid Chleachtais.  

 

Cinneadh: 

Toisc go bhfuil an Rúnaíocht sásta gur de réir an Chóid a rinneadh an chéim mheasúnaithe 

den chomórtas, níor aimsíodh aon sárú. 

 

Cé nach bhfuarthas aon sárú ar an gCód, rinneadh an moladh seo a leanas: 

 • Ba chóir na hiarrthóirí a chur ar an eolas roimh ré faoi na próisis athbhreithnithe 

féideartha agus faoi thorthaí gach ceann díobh. D’fhéadfaí é seo a dhéanamh trí mhír 

ar an bhfeidhm athbhreithnithe a chur san áireamh sa leabhrán eolais d’iarrthóirí do 



chomórtais amach anseo a d’fhéadfadh deimhniú a áireamh nach bhfuil aiseolas 

mionsonraithe ag teastáil ó iarrthóirí chun léirmheasanna a lorg.   

 

Toradh:   

Toisc go bhfuil an Rúnaíocht sásta gur cuireadh an moladh thuas i ngníomh, níl aon ghníomh 

leantach ag teastáil. 

 

Comórtas: Príomhoide Cúnta sa Státseirbhís 

Gearán: 

Iarradh ar an ngearánach a freastail ar an agallamh a dhearbhú trí ríomhphost seachas trí 

fhógra ar a Bord Teachtaireachtaí don chomórtas. D'áitigh an gearánach gur chuir sé seo 

faoi mhíbhuntáiste í mar go ndearnadh cumarsáid dhifriúil le hiarrthóirí eile.  

 

Gníomhartha Earcaitheora:   

Bhí an comórtas á reáchtáil ag comhlacht poiblí a ghlaoigh iarrthóirí a chuaigh ar aghaidh go 

dtí an chéim agallaimh, i mbaisceanna trí fhógraí a phostáil ar Bhord Teachtaireachtaí 

comórtais gach iarrthóra. Bhí suim léirithe ag an ngearánach i bpoist i gcontae ainmnithe. 

D’éirigh folúntas sa chontae sin a bhí, mar gheall ar an tráth a d’éirigh an folúntas, le líonadh 

as an gcúigiú baisc d’iarrthóirí a glaodh chun agallaimh. I bhfianaise léiriú spéise an 

ghearánaigh, chuir an comhlacht poiblí leis an gcúigiú baisc í ionas go bhféadfaí í a mheas 

don fholúntas dá n-éireodh léi san agallamh. Mar gheall ar an ngearánach a aistriú isteach sa 

chúigiú baisc rinneadh an earráid riaracháin nuair a iarradh uirthi trí ríomhphost a tinreamh 

ar an agallamh a dhearbhú sular cuireadh ar an eolas í ar dtús faoina dul ar aghaidh chuig 

céim an agallaimh trí phostáil ar a Bord Teachtaireachtaí. 

   

D’ardaigh an gearánach an earráid seo leis an gcomhlacht poiblí a shocraigh láithreach go 

gcuirfí an postú cuí ar Bhord Teachtaireachtaí an ghearánaigh. D’áitigh an gearánach freisin 

nár insíodh di i dtosach báire faoina dul ar aghaidh chuig agallamh nach raibh go leor ama 

aici oiliúint agallaimh a fháil roimh an agallamh. Ina n-athbhreithniú ar an ngearán, 

dheimhnigh an comhlacht poiblí gur luaigh a leabhrán comórtais go bhfuil sé de fhreagracht 

ar na hiarrthóirí go léir cibé céimeanna a mheasann siad a bheith ábhartha a ghlacadh le 

bheith ullmhaithe go himleor do gach céim den phróiseas roghnúcháin. Dhearbhaigh an 

comhlacht poiblí freisin go bhfuair na hiarrthóirí eile go léir sa chúigiú baisc fógra ocht lá ar a 

laghad faoina n-agallamh trína Bhoird Teachtaireachtaí. Cé go bhfuair an gearánach a 

cumarsáid trí ríomhphost seachas ar phostáil ar a Bord Teachtaireachtaí, dheimhnigh an 

comhlacht poiblí gur shocraigh sé a hagallamh ar dháta a chinntigh go bhfuair sí an fógra 

ocht lá céanna agus a fuair iarrthóirí eile. Ghabh an t-athbhreithneoir leithscéal leis an 

ngearánach as an earráid a tharla ina cás. 

 

 

 



Comaoin na Rúnaíochta:   

Tá an Rúnaíocht sásta gur léirigh an leabhrán iarrthóra don chomórtas gur dúradh leis na 

hiarrthóirí roimh ré go raibh sé de fhreagracht orthu féin a chinntiú go raibh siad ullmhaithe 

i gceart do na céimeanna éagsúla den phróiseas roghnúcháin. Mar fhreagra ar cheist ón 

Rúnaíocht, chuir an comhlacht poiblí taifid ar fáil a thaispeáin gurbh é an fógra céanna le 

haghaidh agallaimh a sceidealú agallamh an ghearánaigh agus a glaodh ar iarrthóirí eile sa 

bhaisc chéanna. D’fhiafraigh an Rúnaíocht den chomhlacht poiblí freisin cén fáth nár eisíodh 

an leithscéal ag an am ar tugadh an earráid faoi deara seachas ag deireadh an phróisis 

athbhreithnithe. D'fhreagair an comhlacht poiblí nár ghabh sé a leithscéal nuair a tugadh an 

earráid faoi deara mar go raibh sé sásta go raibh an cheist réitithe i gceart ag an am sin. 

 

Tá an Rúnaíocht sásta go léiríonn an fhaisnéis a chuir an comhlacht poiblí ar fáil go bhfuair 

an gearánach fógra agallaimh comhchosúil le hiarrthóirí eile, agus aontaíonn sí gur réitigh an 

comhlacht poiblí an cheist i gceart agus go pras tar éis don ghearánach í a thabhairt dá n-

aird. Cé gur comhaontaíodh gur réitíodh an cheist, áfach, ní thugann an réiteach sin údar 

maith le haon mhoill maidir le leithscéal a ghabháil leis an ngearánach as an earráid a tharla 

ina cás. 

 

Cinneadh:    

Toisc go bhfuil an Rúnaíocht sásta go bhfuair an gearánach an fógra agallaimh céanna agus a 

fuair iarrthóirí eile agus an fhaisnéis chéanna faoi iarrthóirí a bhí freagrach as ullmhúcháin 

comórtais, ní aimsítear aon sárú ar an gCód. Cé nach bhfuarthas aon sárú ar an gCód, mhol 

an Rúnaíocht na nithe seo a leanas: 

• I gcásanna amach anseo ina dtarlaíonn earráidí, ba chóir don chomhlacht poiblí leithscéal 

a ghabháil láithreach le haon iarrthóir a bhfuil tionchar ag na hearráidí sin air, seachas 

fanacht le haon athbhreithniú inmheánach a chríochnú. 

• I gcásanna ina bhfuil iarrthóirí á dtabhairt ar aghaidh ó bhaisceanna níos déanaí, ba chóir 

bealaí cumarsáide ar leith a úsáid 

 

Toradh:   

Toisc go bhfuil an Rúnaíocht sásta go bhfuil na moltaí thuas curtha i ngníomh, níl aon ghá le 

gníomh leantach. 

 

Comórtas: Oifigeach Sinsearach Sláinte Comhshaoil 

 

Gearán:  

Dúradh leis an iarrthóir gur éirigh léi sa chomórtas agus gur cuireadh ar phainéal í le 

haghaidh ceapachán ach dúradh léi ansin go raibh an comórtas le reáchtáil arís. Tar éis 

athsheoladh na n-agallamh, chuir an gearánach i bhfad níos ísle ar an bpainéal i gcomparáid 

leis an bpainéal bunaidh. Rinne an gearánach gearán go: 



1. Thug sí na freagraí inniúlachta céanna don dá bhord agallaimh agus bhí éagsúlacht 

scanrúil sna marcanna a tugadh di. 

2. Bhí triúr den seisear agallóirí bunaidh páirteach sa chomórtas athreáchtála rud a 

chiallaigh go raibh na cúig phrionsabal earcaíochta, ionracas, fiúntas, dea-chleachtas, 

cothroime agus trédhearcacht i gcontúirt. 

3. D’fhéadfadh coinbhleacht leasa a bheith ann toisc gurbh é an t-athbhreithneoir a ceapadh 

chun a gearán a scrúdú mar chúntóir pearsanta don Stiúrthóir Cúnta AD. 

 

Gníomhartha Earcaitheora:   

Bhain an comhlacht poiblí úsáid as roinnt boird agallaimh éagsúla mar gheall ar líon na n-

iarrthóirí a cuireadh faoi agallamh. Comhordaíodh na torthaí agus cuireadh na hiarrthóirí ar 

an bpainéal ar an eolas. Fógraíodh an painéal trí dhearmad, áfach, sular chuir an comhlacht 

poiblí an próiseas tagarmharcála a úsáideann sé i bhfeidhm chun neamhréireacht torthaí idir 

boird éagsúla i gcomórtais ina n-úsáidtear cláir iolracha a íoslaghdú. Nuair a tháinig an 

earráid chun solais chinn an comhlacht poiblí an comórtas a reáchtáil arís toisc go raibh imní 

air go gcuirfeadh neamhréireachtaí mar gheall ar easpa tagarmharcála sláine na dtorthaí 

bunaidh a d'fhógair sé i mbaol. Bhí an t-athbhreithneoir comhlacht poiblí a ceapadh chun an 

gearán a scrúdú sásta go ndearnadh ath-agallamh an ghearánaigh i gceart agus gur cuireadh 

an oiliúint chuí ar an mbord. 

 

Bhí an comhlacht poiblí sásta gur tharla an scór éagsúil a fuair an gearánach idir an dá 

agallamh de bharr nár cuireadh tagarmharcáil i bhfeidhm seachas aon locht sa chaoi ar 

cuireadh faoi agallamh í ceachtar den dá uair. Ar an gcúis seo agus chun comhsheasmhacht 

a uasmhéadú idir an dá shraith agallamh, chinn an comhlacht poiblí úsáid a bhaint as an 

triúr agallóirí ón gcéad fhoireann a bhí ar fáil don dara sraith freisin. Cuireadh gach duine de 

na hagallóirí sin le chéile don athreáchtáil le daoine nach raibh baint acu leis an gcéad 

agallamh chun comhsheasmhacht idir an dá phróiseas a uasmhéadú. 

 

Maidir leis an gcoinbhleacht leasa a bhí á áitiú, ghlac an Rúnaíocht le seasamh an 

chomhlachta phoiblí go raibh an t-athbhreithneoir a ceapadh ar dtús oilte go cuí don ról 

agus nach raibh baint dhíreach ar bith ag an Stiúrthóir Cúnta AD le ceachtar den dá shraith 

agallamh. Ghlac an Rúnaíocht, áfach, le béim an iarrthóra ar choinbhleacht leasa 

fhéideartha. Toisc nach raibh an t-athbhreithniú críochnaithe nuair a rinneadh an gearán leis 

an CPSA, d’iarr an Rúnaíocht ar an gcomhlacht poiblí athbhreithneoir eile a cheapadh chun 

an próiseas a chur i gcrích. D’aontaigh an comhlacht poiblí leis an iarratas seo agus 

chríochnaigh athbhreithneoir eile an t-athbhreithniú.  

 

Comaoin na Rúnaíochta:   

Agus an comórtas á reáchtáil arís, mhínigh an comhlacht poiblí an réasúnaíocht a bhain leis 

an úsáid a bhain sé as an bpróiseas tagarmharcála agus an próiseas breise a bhain leis sin. 

Áiríodh leis seo gach agallóir a d’fhreastail ar sheisiún inar léadh freagraí ar cheisteanna 



comhchosúla a cuireadh ar iarrthóirí éagsúla in agallaimh as nótaí an agallaimh. Rinneadh é 

seo le go bhféadfadh baill an bhoird plé a dhéanamh agus aontú ar conas ba cheart freagraí 

éagsúla mar seo a mharcáil. Rinneadh athbhreithniú ar raon samplaí d’iarrthóirí a léirigh 

cáilíochtaí éagsúla sna freagraí. Cuireadh bileoga athraithis ar fáil do na boird go léir freisin a 

thaispeáin na marcanna a thug gach bord do gach inniúlacht agus mar a d’athraigh na 

marcanna sin ón meán thar na boird go léir. Mhínigh an comhlacht poiblí freisin cén fáth ar 

bhain sé úsáid as an triúr agallóirí a bhí ar fáil don dá shraith agallamh san athrith, agus chuir 

sé sampla de scóir na n-iarrthóirí ó na hagallaimh ar fáil chun comhsheasmhacht sa scóráil a 

scrúdú. 

 

Rinne an Rúnaíocht anailís ar an gcáipéisíocht agus ar na míniúcháin a soláthraíodh, go 

háirithe na sonraí a sholáthair sí ar an bpróiseas tagarmharcála agus scrúdú a 

hathbhreithneora ar agallamh athrith an ghearánaí. Tar éis é sin a dhéanamh, tá an 

Rúnaíocht sásta go raibh cinneadh an chomhlachta phoiblí an comórtas a athreáchtáil 

réasúnta agus go ndearnadh an dara agallamh ar an ngearánach de réir an Chóid 

Chleachtais. Tá an Rúnaíocht sásta freisin go raibh sé réasúnach don chomhlacht poiblí úsáid 

a bhaint as na hagallóirí céanna a bhí ar fáil don dá phróiseas agallaimh toisc nach bhfuil aon 

fhianaise sna taifid a thacódh le conclúid go raibh an luaineacht i marcanna an ghearánaigh 

mar thoradh ar a locht sa chaoi a ndearnadh a hagallaimh. Maidir leis an gcoinbhleacht leasa 

a d’fhéadfadh a bheith ann, tá an Rúnaíocht sásta gur freagra réasúnta ar an ábhar é 

ceapadh athbhreithneora eile.  

 

Cinneadh:    

Tá an Rúnaíocht sásta go raibh an cinneadh an comórtas a reáchtáil arís, rannpháirtíocht 

triúr agallóirí sa dá phróiseas, agus ceapadh measúnaithe athbhreithneora eile réasúnta. Dá 

réir sin, níor aimsíodh aon sárú ar an gCód. Cé nach bhfuarthas aon sárú ar an gCód, 

rinneamar na moltaí seo a leanas; 

 

• Aontaíonn an Coimisiún gur iomchuí an tagarmharcáil a chur i bhfeidhm i gcomórtais 

ilchláir. Mar sin féin, ba cheart an oiliúint do chomhaltaí boird agallaimh a struchtúrú 

ionas gur cheart aon neamhréireacht sna torthaí idir boird éagsúla sa chomórtas céanna 

a choinneáil chomh híseal agus is féidir agus oiliúint foirne a chur i bhfeidhm lena 

chinntiú nach mbaintear amach painéil ach amháin nuair is cuí sin a dhéanamh. 

• I gcásanna amach anseo, ba chóir ceist na coinbhleachta féideartha nó iarbhír ar 

thaobh an athbhreithnitheora a bhreithniú sula gceaptar athbhreithneoirí. 

 

Toradh:   

Tar éis na moltaí a rinneadh sa tuarascáil, tá na gníomhartha seo a leanas curtha i bhfeidhm 

ag comhlacht poiblí:  

• Forbraíodh sraith chuimsitheach d'ábhar oiliúna maidir le seisiún tagarmharcála a 

éascú agus tuairisc athraitheas a chruthú; agus eisíodh é seo do gach ball foirne 



earcaíochta. Tá bainisteoirí líne freagrach as a chinntiú go bhfuil gach ball dá 

bhfoireann ar an eolas faoin tábhacht a bhaineann leis an gcleachtadh tagarmharcála 

agus go bhfuil siad ar a gcompord chun an chéim seo den phróiseas roghnúcháin a 

éascú. 

• Tá seiceálacha breise curtha i bhfeidhm lena chinntiú go bhfuil an oiliúint 

éigeantach ar chur chuige an dea-chleachtais maidir le measúnú, measúnú agus 

scóráil iarrthóirí críochnaithe le déanaí ag gach comhalta boird agallaimh a ghlacann 

páirt i bpróiseas roghnóireachta. Ní féidir le comhaltaí Boird nach gcríochnaíonn an 

oiliúint suí ar bhord agallaimh. I gcás feachtais mhóra ina mbíonn boird iolracha ar 

siúl i gcomhthráth, nuashonraíodh an oiliúint agallaimh chun rannán a chuimsiú a 

chlúdaíonn an tábhacht a bhaineann leis an bpróiseas tagarmharcála agus cur i 

bhfeidhm an phróisis sin. 

• Tá teimpléid sceidil creatlach leasaithe ionas go mbeidh seisiúin fhoirmiúla 

tagarmharcála leagtha síos mar ghnáth-sceideal i ngach feachtas ina mbíonn níos mó 

ná bord agallaimh amháin ar siúl i gcomhthráth. Úsáidtear na seisiúin seo chun 

athbhreithniú a dhéanamh ar raon samplaí d’iarrthóirí nach bhfuil dóthain fianaise, 

fianaise imleor, fianaise mhaith nó sár-fhianaise á léiriú acu. Tugann na samplaí deis 

do chomhaltaí boird agallaimh an fhianaise a chuirtear i láthair na mbord eile agus 

an scóráil a cuireadh i bhfeidhm a chloisteáil. Cuireann na seisiúin tagarmharcála ar 

chumas na gcomhaltaí boird agus an bhainisteora feachtais aon neamhréireachtaí sa 

mheastóireacht nó sa scóráil a aithint agus aghaidh a thabhairt orthu, agus cur 

chuige comhsheasmhach a choinneáil nuair a thugtar marcanna comhionanna don 

fhreagra céanna agus a thomhaistear i gcoinne na dtáscairí iompraíochta nó in 

aghaidh na bhfreagraí idéalacha do ceisteanna ar eolas gairmiúil 

• Tá nósanna imeachta feachtais nuashonraithe chun an gá atá le tuarascálacha 

tagarmharcála a chríochnú agus a dháileadh go laethúil a léiriú. Tugann na 

tuarascálacha seo léargas amhairc do chomhaltaí an bhoird ar na difríochtaí sna 

patrúin scórála idir gach ceann de na boird agallaimh. Tá sé curtha in iúl do gach 

ceannaire feachtais go gcaithfidh siad na tuairiscí athraitheas a phlé le gach bord 

agus bearta cuí a mholadh nuair is gá má tharlaíonn éagsúlachtaí móra sa scór. Tá 

treoirlínte maidir leis sin curtha san áireamh sa tsraith ábhar oiliúna a forbraíodh 

• Tá meicníocht bhreise um dhearbhú cáilíochta curtha i bhfeidhm tar éis an 

agallaimh trína n-éilítear ar an gceannaire feachtais athbhreithniú a dhéanamh ar na 

horduithe fiúntais a bhronntar ar na hiarrthóirí rathúla chun a chinntiú go bhfuil 

ionadaíocht chothrom ag gach bord agallaimh sna hionaid painéil sula n-eisítear 

torthaí. 

• Déantar iniúchadh anois ar gach feachtas sula dtugtar an painéal ar aghaidh 

d'fhoireann bainistíochta an phainéil. Ligeann sé seo don bhainisteoir líne aon 

earráidí nó easnaimh a aithint sula n-eisítear torthaí agus sula dtéann an painéal beo 

 



Toisc go bhfuil an Rúnaíocht sásta go bhfuil na moltaí thuas curtha i ngníomh, níl aon ghá le 

gníomh leantach. 

 

Comórtas: Oifigeach Sinsearach Sláinte Comhshaoil 

 

Gearán: 

Dúradh leis an iarrthóir gur éirigh léi sa chomórtas agus gur cuireadh ar phainéal í le 

haghaidh ceapachán ach dúradh léi ansin go raibh an comórtas le reáchtáil arís. Tar éis 

athsheoladh na n-agallamh, chuir an gearánach i bhfad níos ísle ar an bpainéal i gcomparáid 

leis an bpainéal bunaidh. Rinne sí gearán go: 

1. Ní raibh comhsheasmhacht ar bith idir a cuid torthaí ón mbunagallaimh agus ón athuair 

agus bhí an scór a bronnadh íseal go héagórach air. 

2. Níor cheistigh na hagallóirí fairsinge iomlán samplaí an iarrthóra a léirigh go soiléir na 

hinniúlachtaí riachtanacha go léir a d’ardaigh ceisteanna faoi oiliúint, cáilíochtaí agus 

inniúlacht na n-agallóirí. 

 

Gníomhartha Earcaithe: 

Bhain an comhlacht poiblí úsáid as roinnt boird agallaimh éagsúla mar gheall ar líon na n-

iarrthóirí a cuireadh faoi agallamh. Comhordaíodh na torthaí agus cuireadh na hiarrthóirí ar 

an bpainéal ar an eolas. Fógraíodh an painéal trí dhearmad, áfach, sular chuir an comhlacht 

poiblí an próiseas tagarmharcála a úsáideann sé i bhfeidhm chun neamhréireacht torthaí idir 

boird éagsúla i gcomórtais ina n-úsáidtear cláir iolracha a íoslaghdú. Nuair a tháinig an 

earráid chun solais chinn an comhlacht poiblí na hagallaimh don chomórtas a athreáchtáil 

mar go raibh imní air go gcuirfeadh neamhréireachtaí mar gheall ar easpa tagarmharcála 

sláine na dtorthaí bunaidh a d’fhógair sé i mbaol. Bhí an t-athbhreithneoir comhlacht poiblí 

a ceapadh chun an gearán a scrúdú sásta go ndearnadh ath-agallamh an ghearánaigh i 

gceart agus gur cuireadh an oiliúint chuí ar an mbord. 

 

Comaoin na Rúnaíochta:   

Ar athreáchtáil an chomórtais, mhínigh an comhlacht poiblí an réasúnaíocht lena úsáid as an 

bpróiseas tagarmharcála agus rinne sé cur síos mion ar an bpróiseas a úsáideann sé chun é 

sin a dhéanamh. Áiríodh leis seo gach agallóir a d’fhreastail ar sheisiún inar léadh freagraí ar 

cheisteanna comhchosúla a cuireadh ar iarrthóirí éagsúla in agallaimh as nótaí an agallaimh. 

Rinneadh é seo le go bhféadfadh baill an bhoird plé a dhéanamh agus aontú ar conas ba 

cheart freagraí éagsúla dá leithéid a mharcáil. Rinneadh athbhreithniú ar raon samplaí 

d’iarrthóirí a léirigh cáilíochtaí éagsúla sna freagraí. Cuireadh bileoga athraithis ar fáil do na 

boird go léir freisin a thaispeáin na marcanna a thug gach bord do gach inniúlacht agus mar 

a d’athraigh na marcanna sin ón meán thar na boird go léir. 

 

Rinne an Rúnaíocht anailís ar an gcáipéisíocht agus ar na míniúcháin a chuir an comhlacht 

poiblí ar fáil, go háirithe na sonraí a sholáthair sé ar a phróiseas tagarmharcála agus scrúdú a 



athbhreithneora ar agallamh athrith an ghearánaigh. Tar éis é sin a dhéanamh, tá an 

Rúnaíocht sásta go raibh cinneadh an chomhlachta phoiblí an comórtas a athreáchtáil 

réasúnta agus go ndearnadh an dara agallamh ar an ngearánach i gcomhréir leis an gCód 

Cleachtais.  

 

Cinneadh:    

Tá an Rúnaíocht sásta go raibh an cinneadh an comórtas a athreáchtáil agus an bealach a 

reáchtáladh an dara agallamh leis an ngearánach réasúnta. Dá réir sin, ní aimsítear aon sárú 

ar an gCód. Cé nach bhfuarthas aon sárú ar an gCód, rinneamar an moladh seo a leanas don 

chomhlacht poiblí: 

 

• Aontaíonn an Coimisiún gur iomchuí an tagarmharcáil a chur i bhfeidhm i gcomórtais 

ilchláir. Mar sin féin, ba cheart an oiliúint do chomhaltaí boird agallaimh a struchtúrú ionas 

gur cheart aon neamhréireacht sna torthaí idir boird éagsúla sa chomórtas céanna a 

choinneáil chomh híseal agus is féidir agus oiliúint foirne a chur i bhfeidhm lena chinntiú 

nach mbaintear amach painéil ach amháin nuair is cuí sin a dhéanamh. 

 

Toradh:   

Tar éis na moltaí a rinneadh sa tuarascáil, tá na gníomhartha seo a leanas curtha i bhfeidhm 

ag comhlacht poiblí:  

• Forbraíodh sraith chuimsitheach d'ábhar oiliúna maidir le seisiún tagarmharcála a éascú 

agus tuairisc athraitheas a chruthú; agus eisíodh é seo do gach ball foirne earcaíochta. Tá 

bainisteoirí líne freagrach as a chinntiú go bhfuil gach ball dá bhfoireann ar an eolas faoin 

tábhacht a bhaineann leis an gcleachtadh tagarmharcála agus go bhfuil siad ar a gcompord 

chun an chéim seo den phróiseas roghnúcháin a éascú. 

• Tá seiceálacha breise curtha i bhfeidhm lena chinntiú go bhfuil an oiliúint éigeantach ar 

chur chuige an dea-chleachtais maidir le measúnú, measúnú agus scóráil iarrthóirí 

críochnaithe le déanaí ag gach comhalta boird agallaimh a ghlacann páirt i bpróiseas 

roghnóireachta. Ní féidir le comhaltaí Boird nach gcríochnaíonn an oiliúint suí ar bhord 

agallaimh. I gcás feachtais mhóra ina mbíonn boird iolracha ar siúl i gcomhthráth, 

nuashonraíodh an oiliúint agallaimh chun rannán a chuimsiú a chlúdaíonn an tábhacht a 

bhaineann leis an bpróiseas tagarmharcála agus cur i bhfeidhm an phróisis sin. 

• Tá teimpléid sceidil creatlach leasaithe ionas go mbeidh seisiúin fhoirmiúla tagarmharcála 

leagtha síos mar ghnáth-sceideal i ngach feachtas ina mbíonn níos mó ná bord agallaimh 

amháin ar siúl i gcomhthráth. Úsáidtear na seisiúin seo chun athbhreithniú a dhéanamh ar 

raon samplaí d’iarrthóirí nach bhfuil dóthain fianaise, fianaise imleor, fianaise mhaith nó sár-

fhianaise á léiriú acu. Tugann na samplaí deis do chomhaltaí boird agallaimh an fhianaise a 

chuirtear i láthair na mbord eile agus an scóráil a cuireadh i bhfeidhm a chloisteáil. Cuireann 

na seisiúin tagarmharcála ar chumas na gcomhaltaí boird agus an bhainisteora feachtais aon 

neamhréireachtaí sa mheastóireacht nó sa scóráil a aithint agus aghaidh a thabhairt orthu, 

agus cur chuige comhsheasmhach a choinneáil nuair a thugtar marcanna comhionanna don 



fhreagra céanna agus a thomhaistear i gcoinne na dtáscairí iompraíochta nó in aghaidh na 

bhfreagraí idéalacha do ceisteanna ar eolas gairmiúil 

• Tá nósanna imeachta feachtais nuashonraithe chun an gá atá le tuarascálacha 

tagarmharcála a chríochnú agus a dháileadh go laethúil a léiriú. Tugann na tuarascálacha seo 

léargas amhairc do chomhaltaí an bhoird ar na difríochtaí sna patrúin scórála idir gach ceann 

de na boird agallaimh. Tá sé curtha in iúl do gach ceannaire feachtais go gcaithfidh siad na 

tuairiscí athraitheas a phlé le gach bord agus bearta cuí a mholadh nuair is gá má tharlaíonn 

éagsúlachtaí móra sa scór. Tá treoirlínte maidir leis sin curtha san áireamh sa tsraith ábhar 

oiliúna a forbraíodh 

• Tá meicníocht bhreise um dhearbhú cáilíochta curtha i bhfeidhm tar éis an agallaimh trína 

n-éilítear ar an gceannaire feachtais athbhreithniú a dhéanamh ar na horduithe fiúntais a 

bhronntar ar na hiarrthóirí rathúla chun a chinntiú go bhfuil ionadaíocht chothrom ag gach 

bord agallaimh sna hionaid painéil sula n-eisítear torthaí. 

• Déantar iniúchadh anois ar gach feachtas sula dtugtar an painéal ar aghaidh d'fhoireann 

bainistíochta an phainéil. Ligeann sé seo don bhainisteoir líne aon earráidí nó easnaimh a 

aithint sula n-eisítear torthaí agus sula dtéann an painéal beo 

Toisc go bhfuil an Rúnaíocht sásta go bhfuil na moltaí thuas curtha i ngníomh, níl aon ghá le 

gníomh leantach. 

 

Comórtas: Grád IV Seirbhísí Míchumais 

 

Gearán: 

Chuir an t-iarrthóir léiriú spéise isteach do phost i mí Aibreáin 2020. D’éirigh leis sa 

chomórtas agus chuaigh sé ar aghaidh chuig imréiteach réamhcheaptha. Le linn na céime 

imréitigh chuir sé faisnéis faoina mhíchumas san áireamh agus chuir sé isteach sonraí maidir 

le socruithe riachtanacha ag an obair. Tar éis cúig mhí de mheasúnuithe sláinte ceirde agus 

comhfhreagrais leis an earcaitheoir, fuair sé fógra ar an 7 Deireadh Fómhair 2020 gur 

tarraingíodh siar an tairiscint fostaíochta. Go sonrach, líomhnaíonn sé go:  

1. Bhí easpa cumarsáide le linn na céime réamh-imréitigh a thóg cúig mhí le cur i gcrích agus 

bhí na nósanna imeachta a leanadh le linn an phróisis sin éagórach dó. 

2. Níor tugadh míniú soiléir ná údar maith leis an bpost a tharraingt siar sa chumarsáid a 

fuair sé faoin tairiscint poist a tharraingt siar an 7 Deireadh Fómhair 2020. 

3. Bhí sé éagórach freagracht a chur air mar iarrthóir dul i dteagmháil le bainisteoirí 

seirbhíse i dtaobh cibé acu an raibh nó nach raibh na poist a tairgeadh dó oiriúnach maidir 

leis na socruithe áirithe a theastaigh uaidh mar gheall ar a mhíchumas. 

4. Ní dhearnadh a athbhreithniú Alt 8 go hiomlán agus bhí easnaimh ann 

 

Gníomhartha Earcaithe: 

Léirigh an gearánach spéis sa phost agus d'éirigh leis an áit ab airde a bhaint amach san ord 

fiúntais. Dhearbhaigh sé a mhianta dul ar aghaidh go dtí an chéim imréitigh 

réamhfhostaíochta. Le linn na céime imréitigh/conraithe den phróiseas, bhí ar an 



ngearánach imréiteach sláinte ceirde a fháil. Chuir sé litir isteach freisin ag cur síos ar na 

socruithe a bheadh de dhíth air le go mbeadh sé in ann oibriú go compordach san oifig. 

 

Rinne an comhlacht poiblí athbhreithniú ar na socruithe sonraithe agus d’oibrigh sé ar 

mheasúnú a dhéanamh ar indéantacht riachtanais an iarrthóra a chomhlíonadh. I rith an 

tsamhraidh, rinne an comhlacht poiblí imscrúdú ar oiriúnacht an ionaid oibre ainmnithe 

agus ar na hoibreacha ba ghá a dhéanamh chun freastal ar an iarrthóir. Pléadh réitigh 

fhéideartha lena n-áirítear an t-iarrthóir a bheith ag obair ón mbaile fad is a d’fhéadfaí 

oibreacha a dhéanamh nó suíomh a athrú don iarrthóir le bheith ag obair ann. Aontaíodh, 

áfach, go mbeadh gá le mór-oibreacha don phost mar gheall ar fhreastal ar an láthair agus 

aois an fhoirgnimh. níorbh fhéidir é a sholáthar laistigh de shrianta buiséid. Níorbh fhéidir 

foirgneamh eile oiriúnach a aimsiú go sásúil ach an oiread. Idir an dá linn, bhí dáta tosaithe 

sealadach comhaontaithe ag an iarrthóir ar an 4 Lúnasa. Cuireadh in iúl don iarrthóir nár 

cheart dó fógra a thabhairt dá fhostóir reatha mar nach mbeadh an post oifigiúil go dtí go 

mbeadh an conradh sínithe ag an dá pháirtí. Tar éis a chinneadh nach raibh sé inmharthana 

an t-iarrthóir a cheapadh, chuir siad an cinneadh in iúl don iarrthóir i mí Dheireadh Fómhair. 

 

Iarradh athbhreithniú Alt 8 ar an gcomhlacht poiblí, ach níor aimsíodh aon sárú ar an gCód. 

 

Comaoin na Rúnaíochta: 

Mar chuid dár scrúdú ar an gcás seo, chuamar i dteagmháil leis an gcomhlacht poiblí agus 

d’iarramar na nithe seo a leanas;  

• Cóipeanna de gach comhfhreagras leis an ngearánach 

• Cóipeanna de gach comhfhreagras maidir le seiceálacha sláinte ceirde 

• Cóipeanna de gach comhfhreagras maidir le hathbhreithniú Alt 8 

• Déan trácht ar agus/nó cuir ar fáil cás gnó a úsáidtear mar bhunús leis an gcinneadh 

tairiscint poist a tharraingt siar  

 

Rinneamar athbhreithniú ar an gcomhfhreagras idir an pobal agus an gearánach, chomh 

maith leis an gcomhfhreagras go hinmheánach chun iarracht a dhéanamh teacht ar lóistín 

oiriúnach don ghearánach. Scrúdaíomar freisin na torthaí ón athbhreithniú foirmiúil Alt 8. 

Fuaireamar amach go ndearna an comhlacht poiblí iarrachtaí freastal ar riachtanais an 

iarrthóra agus rinne sé iniúchadh ar roinnt bealaí chun an ceapachán a éascú. Cuireadh in iúl 

dúinn, tar éis míonna d’iarracht a dhéanamh ar áiseanna oiriúnacha a aimsiú, gur measadh 

nach bhféadfaí é a bhaint amach, toisc go raibh sé dodhéanta iad a chur i gcrích mar gheall 

ar mhéid na n-oibreacha a bhí ag teastáil ar an suíomh agus easpa buiséid do na hoibreacha. 

Fuaireamar amach go ndearnadh scrúdú ar láithreáin eile agus nach bhféadfaí aon láithreán 

inmharthana eile a lonnú ach an oiread. Tugaimid faoi deara gur toradh an-díomá é seo don 

ghearánach, ach glacaimid leis go ndearna an comhlacht poiblí iarrachtaí suntasacha chun 

freastal ar a chuid riachtanas. Comhaontaíodh tairiscint an phoist agus dáta tosaigh 

sealadach. Tugadh faoi deara don ghearánach i gcomhfhreagras roimhe seo, áfach, nár thug 



sé seo ráthaíocht don phost mar go raibh gá le sraith iomlán d’imréitigh shásúla a dhearbhú 

agus bhí an conradh sínithe ag an dá pháirtí. 

 

Cé go n-admhaítear go ndearna an comhlacht poiblí iarrachtaí suntasacha chun freastal ar 

riachtanais an iarrthóra, ní mheasann an Coimisiún go ndearnadh iarrachtaí iomchuí an t-

iarrthóir a choinneáil ar an eolas faoi aon fhorbairtí. Tá an Coimisiún ag súil le cumarsáid 

rialta agus bhríoch le hiarrthóirí ina dtabharfar míniú ar aon mhoilleanna nuair a tharlaíonn 

siad agus má tharlaíonn siad. 

 

Cinneadh:    

Nílimid sásta leis an easpa cumarsáide maidir le faisnéis agus nuashonruithe a chur ar 

aghaidh chuig an ngearánach. Bhí ar an ngearánaí leanúint ar aghaidh le faisnéis a fháil faoin 

moill sula bhfuair sé fógra go raibh an tairiscint á tarraingt siar. Braithimid go raibh sé seo 

éagórach leis an ngearánach mar gur tháinig sé chun tosaigh ar an ord fiúntais, gur ghlac sé 

leis an scéal agus gur chomhaontaigh sé dáta tosaigh sealadach. Cinnimid gur chóir go 

mbeadh an comhlacht poiblí tar éis fanacht i gcumarsáid leis an ngearánach agus gur thairg 

sé nuashonruithe tréimhsiúla, chomh maith le cur ar chumas an iarrthóra ionchur a 

dhéanamh nó cuidiú leis na riachtanais chóiríochta. 

 

Ní thugann athbhreithniú Alt 8 a rinne an comhlacht aghaidh ar an bhfíric nár tugadh an 

gearánaí cothrom le dáta go rialta ar dhul chun cinn a cheapacháin. Níor scrúdaigh sé freisin 

tráthúlacht an phróisis ná an mhíchaoithiúlacht agus an trína chéile don ghearánach. 

 

Tar éis iad a scrúdú, is é seo a leanas ár ndearcadh ar ghníomhartha comhlachtaí poiblí:  

 

1. Ní chinnimid gur sháraigh an comhlacht poiblí an Cód Cleachtais maidir leis an 

tairiscint a tharraingt siar agus an t-iarrthóir a chur ar ais ar an bpainéal ach tá an 

gearánach curtha ar aghaidh chuig Oifig an Ombudsman más mian leis gearán a 

dhéanamh faoin Acht um Míchumas. 

2. Is léir dúinn gur sárú ar an gCód Cleachtais, de réir Phrionsabal 5 den Chód, a deir, 

‘trédhearcacht sa phróiseas ceapacháin agus oscailteacht na n-iarrthóirí é an easpa 

cumarsáide ón gcomhlacht poiblí leis an ngearánach. Cuirfidh sealbhóirí oifige le muinín 

an iarrthóra. Tá cumarsáid oscailte agus gníomhach ar an bpróiseas agus bunús an 

mheasúnaithe riachtanach’. 

3. Nílimid sásta ach an oiread gur thug athbhreithniú Alt 8 a rinneadh go hinmheánach 

aghaidh ar ghearán an iarrthóra maidir le cumarsáid agus tráthúlacht 

4. Réitíomar gur tharla sárú agus tá moltaí le leanúint suas ina leith 

 

Molann an Coimisiún do chomórtais sa todhchaí ina seoltar tairiscint chun glacadh le post 

chuig iarrthóir, go ndéanfadh an comhlacht poiblí obair leantach chun a chinneadh cad iad 

na seiceálacha sláinte ceirde is gá a dhéanamh agus cén chóiríocht a theastaíonn ón iarrthóir 



ón tús. Níor cheart aon dáta tosaigh nó tairiscint conartha a dhéanamh go dtí go mbíonn an 

comhlacht poiblí cinnte gur féidir freastal ar an iarrthóir. Ba chóir don chomhlacht poiblí 

leanúint ar aghaidh ag déanamh obair sa chúlra maidir leis an gcóiríocht cheart a fháil agus 

ba chóir go dtabharfadh sé an t-eolas is déanaí don iarrthóir ó am go chéile ar a bhfuil á 

dhéanamh. Déantar é seo chun deis a thabhairt don iarrthóir a n-ionchur féin a chur leis. 

 

Toradh:   

Tar éis na moltaí a rinneadh sa tuarascáil, tá na gníomhartha seo a leanas curtha i bhfeidhm 

ag comhlacht poiblí:  

• Tá athrú déanta ar phróisis oibriúcháin chaighdeánacha le go n-áireofar anois 

athbhreithniú níos rialta ar stádas na n-iarrthóirí le linn na céime Measúnaithe Sláinte 

Ceirde, lena chinntiú go gcoimeádtar cumarsáid rialta leis an gcás ina dtarlaíonn moill 

mhíchuí nó nuair a dhéantar moltaí a dteastaíonn measúnú breise uathu. iarrthóirí 

• Maidir le hathbhreithniú Alt 8 dúirt an comhlacht poiblí, ‘Ar athbhreithniú ar an bhfreagra 

ar achomharc Alt 8 a eisíodh, aontaímid nár thug an freagra seo aghaidh go sásúil ar an 

bpointe a leagadh amach le haghaidh athbhreithnithe agus gur dhírigh an t-athbhreithniú go 

hiomlán ar chomhlíonadh. ar chinneadh na seirbhíse fruilithe an tairiscint choinníollach 

ceapacháin a tharraingt siar. Cuirfear an cinneadh seo faoi bhráid an Oifigigh Achomhairc a 

rinne an t-athbhreithniú chun a chinntiú go bhfuil soiléireacht iomlán ar shaincheist an scóip 

agus chun a chinntiú go dtabharfaidh athbhreithnithe sa todhchaí aghaidh go soiléir ar gach 

sárú féideartha ar an gCód Cleachtais. 

• Thug an comhlacht poiblí le fios nach gnáthnós imeachta é dáta tosaithe sealadach a 

aontú roimh dheireadh na céime réamhfhostaíochta agus go dtabharfar aghaidh air trí 

oiliúint athnuachana. ‘D’fhonn an fhéidearthacht maidir le haon choigeartuithe/lóistín 

riachtanacha a mheas ag céim níos luaithe, áireofar ceist bhreise sa teachtaireacht 

d’iarrthóirí a moltar dul ar aghaidh go dtí an chéim réamhfhostaíochta den phróiseas 

earcaíochta. Iarrfaidh an cheist seo ar an iarrthóir a aithint an gcreideann sé/sí go n-

aithneofar socruithe/coigeartuithe de réir mar a éilíonn an tAonad Sláinte Ceirde, rud a 

fhágfaidh go mbeifear in ann teagmháil a dhéanamh níos luaithe má thugann an freagra le 

fios gurb é seo an cás. 

• Dheimhnigh an comhlacht poiblí go bhfuil athbhreithniú déanta agus roinnt céimeanna 

glactha (liostaithe thuas) chun dul i ngleic leis na saincheisteanna a ardaíodh. Féachfaidh an 

comhlacht poiblí le haon choigeartuithe cóiríochta a theastaíonn a bhunú nuair a aithnítear 

an t-iarrthóir is airde in ord fiúntais a mholtar dul ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile sa 

phróiseas earcaíochta do phost. Déanfar gach iarracht ón gcéim seo lena chinntiú go 

mbreithneofar aon agus gach coigeartú réasúnach, agus go bhfanfaidh an t-iarrthóir gafa 

agus go gcoinneofar ar an eolas é faoin dul chun cinn. 

 

Toisc go bhfuil an Rúnaíocht sásta go bhfuil na moltaí thuas curtha i ngníomh, níl aon ghá le 

gníomh leantach. 

 


