
Comórtas: Bainisteoir speisialaithe in eagraíocht náisiúnta 

 

Gearán: 

Rinne an t-iarrthóir gearán mar 

• Bhí easpa ionracais ann mar go raibh údar maith leis an bhfoirm iarratais a 

bheith roghnaithe d’athbhreithniú; 

• Go mbeadh an t-iarrthóir buaiteach roghnaithe cheana féin roimh tosach an 

gcomórtas; agus 

• Ní fhéadfadh ach iarrthóirí le cáilíocht tríú leibhéal, nach bhfuil aige, dul chun 

cinn a dhéanamh. 

 

Gníomhartha an Earcaitheora: 

Reáchtáladh an comórtas ag earcaitheoir thar ceann comhlachta phoiblí. Mhínigh an 

leabhrán iarrthóra nach dtabharfaí agallamh ach do na hiarrthóirí ardrangaithe tar éis 

réamhmheasúnú. Luaigh sé nach raibh ciallaíonn gan a bheith glaoite nach raibh 

iarrthóir cáilithe don ról, ach go mbeadh iarrthóirí eile curtha níos airde tar éis réamh-

mheasúnú. Chuir an t-earcaitheoir treoirlíne ghearrliostaithe ar fáil do na boird 

agallaimh, a leag amach an cleachtas is fearr chun measúnú a dhéanamh ar 

iarrthóirí le roghnú a bheadh bunaithe ach amháin ar fhianaise a chur an t-iarrthóir in 

iúl ar a fhoirm iarratais. Bhí ionadaí ag an earcaitheoir freisin ar an gclár, a raibh ról 

aige ag cinntiú go leanadh an cleachtas is fearr agus go ndéileáiltear le hiarratasóirí 

ar bhealach cothrom agus comhsheasmhach.   

 

Breithniú Rúnaíochta: 

Sholáthair an t-earcaitheoir cóip den leabhrán faisnéise iomaíochta, faisnéis faoin 

bpróiseas gearrliostaithe a úsáidtear don chomórtas / na critéir a úsáidtear i 

bhfoirmliostaithe agus faisnéise cúlra maidir le taithí agus cáilíochtaí chomhaltaí an 

Bhoird. Tar éis scrúdú a dhéanamh orthu seo, ní bhfuair an Coimisiún aon fhorais 

chun tacú le conclúid nach ndearnadh ionracas, neamhchlaontacht agus cothroime 

sa phróiseas gearrliostaithe. Ní raibh aon fhianaise ar iarrthóir a roghnaíodh roimh 

an gcomórtas nó nach raibh céim tríú leibhéal ina bhac air dul chun cinn. Bhí an 

Coimisiún sásta go ndearnadh an próiseas gearrliostaithe a tharla le réasún agus go 

heiticiúil, agus go raibh sé cothrom agus cothrom leis na caoga iarrthóirí go léir. Bhí 



an Coimisiún sásta freisin go raibh taithí ag baill an Bhoird go leor chun na hiarratais 

a bhreithniú go cuí agus aontú ar na seisear iarrthóirí le tabhairt ar aghaidh le 

haghaidh agallaimh.    

 

Cinneadh: 

Chinn an Coimisiún go ndearnadh céim ghearrliostaithe an chomórtais de réir an 

Chóid Chleachtais agus nach raibh aon fhianaise ann chun conclúid a chosaint gur 

tharla aon sárú ar an gcód.   

 

Ní bhfuarthas aon sárú ar an gCód Cleachtais, níl aon ghníomh leantach ag teastáil. 

 

Comórtas: Grád Innealtóra in Eagraíocht Náisiúnta, arna éascú ag earcaitheoir 

 

Gearán: 

Tacaíonn an t-earcaitheoir, ina ról mar sheirbhís fostaíochta poiblí, le próiseas 

earcaíochta comhlachtaí poiblí eile. Sa chomórtas seo ghlac an t-earcaitheoir le 

hiarratais agus ansin chuir sé ar aghaidh chuig an gcomhlacht poiblí é mar an fostóir 

ábhartha. Dúirt sé leis an iarrthóir ar dtús go raibh a iarratas seolta ar aghaidh ach 

ina dhiaidh sin dheimhnigh sé nár tharla sé sin. Rinne an t-iarrthóir gearán leis an 

gCoimisiún faoin teip seo. 

 

Gníomhartha an Earcaitheora: 

Dheimhnigh an t-earcaitheoir, ar fhionnachtain an earráide, go ndúirt sé leis an 

iarrthóir go raibh an comórtas dúnta agus ghabh sé leithscéal as an méid a tharla. 

De bhun an teagmhais, chuir an t-earcaitheoir in iúl agus ghabh sé leithscéal 

d’iarratasóirí eile a raibh tionchar ag sin orthu chomh maith, chomh maith le 

hathbhreithniú inmheánach a dhéanamh ar bhainistíocht an fheachtais. D'aithin an t-

athbhreithniú 9 ngníomhartha sonraithe le dul chun cinn a dhéanmah ionas go 

laghdaífaí riosca teagmhais den chineál céanna sa todhchaí, agus cuireadh na 

gníomhartha seo go léir i bhfeidhm. 

 

Breithniú Rúnaíochta: 

Sholáthair an t-earcaitheoir cóip dá litir chuig an iarrthóir ina leag sé amach cad a 

tharla, ghabh sé leithscéal as an earráid agus thug sé breac-chuntas ar na 



céimeanna nua a raibh sé tiomanta chun thógáil chun cosc a chur ar atarlú an 

earráide. Tá an Rúnaíocht sásta go bhfuil na gníomhaíochtaí athbhreithnithe a 

shonraítear ag an earcaitheoir réasúnta agus gur cheart go mbeadh mar thoradh ag 

a gcur chun feidhme cosaint dóthanach chun atarlú na teipe (maidir le hiarratais 

iarrthóirí a chur ar aghaidh) a chosc, mar a tharla sa chás seo. 

 

Cinneadh: 

Bhí an Rúnaíocht sásta nach raibh aon sárú déanta ar an gCód maidir le conas a 

rinneadh an comórtas. 

 

Tá an Rúnaíocht sásta freisin go gcinnteodh na bearta nua a ghlac an t-earcaitheoir 

go gcuirfear iarratais ar phoist ar aghaidh mar is cuí i gcomórtais amach anseo. Dá 

bhrí sin, níl aon ghníomh leantach ag teastáil sa chás seo. 

 

Iomaíocht: Ardoifigeach Feidhmiúcháin i gComhlacht Poiblí 

 

Gearán: 

Rinne an t-iarrthóir iarratas ar an bpost a shonraigh go raibh gá le hiarrthóirí dhá 

bhliain seirbhíse sna seirbhísí sibhialta nó poiblí a bheith acu.  Glacadh leis an 

iarratas ar dtús agus tugadh cuireadh dó le haghaidh agallaimh ach dúradh leis ina 

dhiaidh sin nár cháiligh sé mar níor chomhlíon a sheirbhís i ról seribhíse poiblí 

amháin na riachtanais seirbhíse. Rinne an t-iarrthóir gearán leis an gCoimisiún faoin 

mainneachtain seo glacadh lena iarratas.  

 

Gníomhartha an Earcaitheora: 

Dheimhnigh an t-earcaitheoir gur thuig sé tar éis na cuirí a eisiúint nach raibh an 

tseirbhís riachtanach ag an ngearánaí agus gur cuireadh an cuireadh chun agallaimh 

ar ceal. D'úsáid sé foclaíocht ar an gceanglas seirbhíse ón gciorclán ábhartha, 

áfach, shonraigh an ciorclán sin freisin nach raibh an tseirbhís i gcomhlachtaí poiblí 

áirithe san áireamh mar sheirbhís phoiblí chun críocha ardú céime inmheánacha. 

Níor tugadh faoi deara an tsonraíocht seo nuair a ghlaodh an t-iarrthóir ar dtús le 

haghaidh agallaimh, ach nuair a tháinig sé chun solais, cuireadh an t-iarrthóir ar an 

eolas go pras. Dúirt an leabhrán iarrthóra freisin go ndearnadh an comórtas de réir 



thuarascáil na Comhairle Ginearálta 1526, a deir go bhfuil ceanglas ann dóibh siúd a 

ghlacann páirt i gcomórtais ardaithe céime go mbeadh dhá bhliain ‘’seirbhís sa 

Státseirbhís’’ déanta acu. 

 

Breithniú Rúnaíochta: 

Sholáthair an t-earcaitheoir cóipeanna de na ríomhphoist agus na gciorclán ábhartha 

agus na doiciméid eile a bhfuiltear ag brath orthu chun na critéir incháilitheachta a 

fhorbairt don ról. Tar éis scrúdú a dhéanamh orthu seo, bhí an Coimisiún sásta go 

raibh an cinneadh gan agallamh a chur ar an iarrthóir ceart mar nach raibh an 

tseirbhís riachtanach aige don ról. Mar sin féin, mheas sé freisin nach raibh an 

tagairt do sheirbhís sna seirbhísí sibhialta nó poiblí a tógadh ón gciorclán soiléir 

agus d'iarr sé ar an earcaitheoir soiléiriú gur chóir tagairtí dá riachtanais seirbhíse i 

leabhráin sa todhchaí a bheith faoin Státseirbhís amháin. Bheadh an tionchar ag seo 

go mbeadh fógraí chomh soiléir, trédhearcach agus oscailte agus is féidir d'iarrthóirí 

agus go coscfaí mearbhall agus gearáin den chineál seo amach anseo. 

 

D'aontaigh an t-earcaitheoir go ndéanfadh siad tagairt do sheirbhís 2 bhliain sa 

Státseirbhís amháin i ngach comórtas sa todhchaí mar cheanglas maidir le 

suíomhanna cosúla agus go mbainfidís aon tagairt do sheirbhís phoiblí. 

 

Cinneadh: 

Toisc go raibh sé sásta go raibh an cinneadh gan agallamh a chur ar an iarrthóir 

ceart, chinn an rúnaíocht nach raibh aon sárú déanta ar an gcód. 

 

Tá an Rúnaíocht sásta freisin go gcinnteodh na céimeanna nua a ghlac an t-

earcaitheoir go mbeadh an taithí riachtanach sonraithe go soiléir agus gan athbhrí i 

gcomórtais amach anseo. Dá bhrí sin, níl aon ghníomh leantach eile ag teastáil sa 

chás seo. 

 

Comórtas: Bainisteoir Ginearálta in Eagraíocht Náisiúnta 

 

Gearán:  

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



1. Ní raibh aon doiciméadú ar fáil nuair a d'iarr sé é agus dúradh go sonrach leis 

nár úsáideadh scórchárta. Cuireadh in iúl dó ansin ag an gcéim 

athbhreithnithe go raibh a leithéid de scórchárta ann; agus 

2. Go mba chóir go mbeadh na critéir amhail "taithí bhainistíochta 'ábhartha'" 

níos soiléire, go háirithe maidir le tréimhsí ama sonraithe a bheith acu.  

 

Gníomhartha an Earcaitheora: 

Dheimhnigh an t-earcaitheoir go ndearna an Bord Agallaimh measúnú ar gach 

iarratas faoi cheithre chritéar sonrach agus gur thaifead an Bord scór na n-iarrthóirí 

do gach critéar maidir le cáilitheacht / bileoga measúnaithe gearrliostaithe. Chuaigh 

na harrthóirí a scóráil an líon is airde tar éis an measúnú sin chun cinn go dtí an 

chéad chéim eile den chomórtas. Cé go ndúirt an t-iarrthóir ar dtús nach raibh aon 

scórchártaí ann, mheas athbhreithneoir an earcaitheora go raibh an rud céanna i 

gceist leis na billeoga measúnaithe incháilitheachta / na bileoga measúnaithe 

gearrliostaithe i ndáiríre agus mhol sé gur chóir iad a sholáthar do gach iarrthóir nár 

éirigh leo. 

 

Breithniú Rúnaíochta: 

Sholáthair an t-earcaitheoir cóipeanna de na foirmeacha measúnaithe iarrthóra agus 

a thuairiscí ar na critéir a d'úsáid sé ina phróiseas measúnaithe. Rinne an Rúnaíocht 

athbhreithniú ar na 41 foirm mheasúnaithe iarrthóirí agus níor aimsigh sé aon 

neamhrialtachtaí ná easpa comhsheasmhachta eatarthu. Dá réir sin, tá an 

Rúnaíocht sásta go ndearnadh céim mheasúnaithe an chomórtais de réir an Chóid 

Chleachtais. Aontaíonn an Rúnaíocht freisin leis an athbhreithneoir comhlachta 

poiblí gur chóir na bileoga a chur ar fáil d'iarrthóirí. Mar sin féin, níor cheart soláthar 

na bileoga a bheith teoranta d'iarrthóirí nár éirigh leo mar ba chóir go mbeadh ceart 

ag gach iarrthóir rochtain a fháil ar aiseolas ar an gcaoi a ndearnadh measúnú ar a 

iarratais. 

 

Áiríodh sna ceithre chritéar ceann amháin faoi thaithí shuntasach bainistíochta san 

earnáil ábhartha. Sonraíodh gur chóir go mbeadh roinnt gnéithe ar leith don 

bhainistíocht san earnáil sin san áireamh sa chritéar seo. Cé nach gcuimsíonn na 

gnéithe áirithe seo am seirbhíse sainmhínithe go soiléir, tá an Coimisiún sásta go 



bhfuil cur síos soiléir ann ar an gcineál taithí a lorgaíodh as an gcritéar maidir le 

bainistíocht san earnáil ábhartha agus na critéir eile. 

 

Cinneadh: 

Toisc go bhfuil an Rúnaíocht sásta go ndearnadh céim mheasúnaithe an chomórtais 

de réir an Chóid, ní bhfaightear aon sárú ar an gCód. 

Cé nach bhfuarthas aon sárú ar an gCód, tá na moltaí seo a leanas leagtha amach 

don chomhlacht poiblí: 

• Ba chóir don earcaitheoir cóip den cháilitheacht / den bhileog mheasúnaithe 

gearrliostaithe a sholáthar don ghearánach; agus 

• Ba cheart don earcaitheoir leathnú ar mholadh an athbhreithnitheora a chur i 

bhfeidhm, agus i bhfeachtais amach anseo, an cháilitheacht / an leathán 

measúnaithe gearrliostaithe a sholáthar do gach iarrthóir a lorgaíonn é. 

 

Toradh: 

Dheimhnigh an t-earcaitheoir go n-áirítear leis an Sraith Uirlisí Earcaíochta a sheol 

sé níos luaithe i mbliana le húsáid ag gach earcóir ag an leibhéal náisiúnta agus 

áitiúil go bhfuil treoir maidir le cumarsáid le, agus aiseolas d'iarrthóirí ag gach céim 

den phróiseas earcaíochta agus roghnóireachta. Dheimhnigh an Rúnaíocht go bhfuil 

treoir mhionsonraithe ag an Sraith Uirlisí maidir le tuairimí bríocha achoimre a 

thabhairt ar mheasúnú iarrthóirí ag an gcéim incháilitheachta Sift, an chéim 

ghearrliosta, agus an chéim agallaimh. Tá an Rúnaíocht sásta gur freagra réasúnach 

é forbairt an Uirlisí ar mholtaí an Choimisiúin maidir leis an gcás seo. 

 

Comórtas: Ardoifigeach Feidhmiúcháin i gComhlacht Poiblí 

 

Gearán: 

Níor éirigh leis an iarrthóir sa chomórtas agus rinne sí gearán gur cuireadh ceist 

uirthi faoina náisiúntacht go luath ina hagallamh a chuir isteach uirthi agus gur chuir 

sé sin cosc uirthi a dícheall a dhéanamh san agallamh. 

 

Gníomhartha an Earcaitheora: 

Dúirt an t-earcaitheoir go gcuirfeadh cathaoirleach an Bhoird Agallaimh ceist ar 

iarrthóir ceist ‘’socraithe isteach’’ ón bhfaisnéis atá ar a fhoirm iarratais. Ba é an 



smaoineamh atá ag an gceist ‘’socraithe isteach’’ ná cuidiú leis an iarrthóir a scíth a 

ligean agus a ghuth féin a chloisteáil ar an nasc físe sula dtosaíonn an t-agallamh 

iarbhír. Níor scóráladh ná níor taifeadadh an cheist ‘’socraithe isteach’’ sna nótaí 

agallaimh. Cuireadh ceist ar an iarrthóir faoina tír dhúchais mar chuir sí an fhaisnéis 

sin ar fáil ina foirm iarratais. 

 

Breithniú Rúnaíochta: 

Sholáthair an t-earcaitheoir taifead ar an athbhreithniú a rinneadh mar fhreagra ar 

ghearán an iarrthóra. De réir mar a cuireadh na ceisteanna ‘’socraithe isteach’’ ar 

gach iarrthóir atá bunaithe ar fhaisnéis a sholáthraítear i bhfoirm iarratais gach 

duine, ní aimsímid aon sárú ar an gCód Cleachtais. Cuireadh ar gach iarrthóir ceist a 

bhaineann leis go sonrach chun na néaróga a shocrú agus chun ligean don iarrthóir 

stuaim a fháil ar rud atá ar eolas acu. Cé gur chuir an cheist áirithe a cuireadh ar an 

ngearánaí isteach uirthi, tá an Rúnaíocht sásta nár cuireadh í uirthi le mailís nó le 

cion a dhéanamh.   

 

Cinneadh: 

De réir mar a iarradh ar na hiarrthóirí go léir ceist ‘’socraithe isteach’’ uathúil do gach 

duine acu bunaithe ar fhaisnéis a chuir siad ar fáil ina bhfoirm iarratais, ní aimsíonn 

an Rúnaíocht aon sárú ar an gCód. 

 

Cé nár aimsíodh aon sárú ar an gcód, mhol an Rúnaíocht: 

• Ba chóir go mbeadh tuiscint ar na 9 bhforas le hidirdhealú san áireamh sa 

todhchaí do Bhoird Agallaimh dá bhforáiltear faoi na hAchtanna um 

Chomhionannas Fostaíochta agus ar an ngá atá le haon cheistiúcháin a 

d'fhéadfaí le hiarrthóirí bhrath go réasúnach go mbaineann siad le haon 

cheann de na 9 bhforas sin; agus 

• Forálann Alt 8 Léirmheasanna níos soiléire do ghearánaithe ar na céimeanna 

a ghlac an t-athbhreithneoir agus cuireann sé cúiseanna le haon chonclúidí a 

baineadh amach. 

 

 

 

 



Iomaíocht: Ardoifigeach Feidhmiúcháin i gComhlacht Poiblí 

 

Gearán: 

Níor glaodh an t-iarrthóir ar an gcéim agallaimh deiridh den chomórtas agus rinne sé 

gearán: 

1. Gur fhág an easpa próiseas gearrliostaithe faoi mhíbhuntáiste é toisc nár thug 

sé creidmheas cuí dó as a thaithí mhaoirseachta fhairsing; 

1. go ndéileáil an bord agallaimh go míchothrom leis i gcomparáid le hiarrthóirí 

eile; agus 

2. Scriosadh na nótaí a rinne an Cathaoirleach go neamhaireach. 

 

Gníomhartha an Earcaitheora: 

Mhínigh fógra oifigiúil fógraíocht an chomórtais nach mbeadh aon ghearrliosta ann 

mar go gcuirfaí glaoch ar gach iarrthóir le haghaidh réamh-agallamh, agus go 

mbeadh na hiarrthóirí rangaithe is airde ón gcéim sin ag dul ar aghaidh chuig an 

agallamh deiridh. Lean sé seo cinneadh ag an mbainistíocht sa chomhlacht poiblí 

lena chinntiú go mbeadh an taithí ag gach iarrthóir sa chomórtas. Cuireadh an córas 

scórála in iúl d’iarrthóirí freisin sa leabhrán faisnéise chomh maith leis na 

príomhinniúlachtaí a bhí á lorg san agallamh. 

 

Maidir leis an gcóireáil éagórach líomhnaithe ag an iarrthóir, dheimhnigh an t-

earcaitheoir, roimh thosach feidhme na n-agallamh go léir, go n-eagrófar seisiún 

faisnéise do gach ball den Bhord ina bhfuil siad bunaithe go hiomlán maidir leis an 

gcomórtas a bhfuil siad páirteach ann agus a eisíonn Bord Pacáiste na gComhaltaí, 

ina bhfuil na treoirlínte ábhartha maidir le hagallaimh éifeachtach. Dúirt sé freisin, fiú 

nuair a théann iarrthóirí faoin bpróiseas agallaimh bunaithe ar inniúlacht chéanna 

agus go bhfuil siad faoi réir ceistiú comhchosúil, ní dócha go mbeadh an taithí 

agallaimh díreach mar an gcéanna do gach iarrthóir. 

 

Dheimhnigh an t-earcaitheoir gur scriosadh nótaí agallaimh an iarrthóra, ag rá gur 

tharla sé seo mar gheall ar mhíthuiscint maidir leis na taiféid gur chóir coinneáil tar 

éis agallaimh agus nár cheart. Ós rud é gur tháinig an tsaincheist sin chun solais 

dúirt an t-earcaitheoir go bhfuil sé tar éis a threoir a nuashonrú ar bhainistíocht taifid 



d'agallóirí chun soiléiriú go gcaithfear na nótaí agallaimh go léir a chur ar ais chuig 

an Roinn Acmhainní Daonna tar éis agallaimh. 

 

Breithniú Rúnaíochta: 

Sholáthair an comhlacht poiblí cóipeanna den Fhógra Oifige agus den leabhrán 

iarrthóra don chomórtas a thug breac-chuntas ar an bpróiseas roghnóireachta, lena 

n-áirítear an córas scórála a úsáidtear agus na príomhinniúlachtaí atá á lorg. 

Sholáthair sé freisin taifid agallaimh gan ainm ar iarrthóirí eile. Tar éis scrúdú a 

dhéanamh orthu seo, bhí an Rúnaíocht sásta go raibh an próiseas ina dhiaidh sin a 

lean an earcaitheoir agus é ag roghnú iarrthóirí trí phróiseas agallamh dhá-chéim 

réasúnta agus go raibh an deis céanna tugtha don Ghearánaí chun a chuid 

scileanna a thaispeáint a tugadh do gach iarrthóir eile. Ní raibh aon 

neamhréireachtaí i dtaifid agallaimh a scrúdaigh an Rúnaíocht chun taispeáint gur 

caitheadh go difriúil leis an ngearánaí i gcomparáid le hiarrthóirí eile. Mheas an 

Rúnaíocht freisin go raibh freagra an earcaitheora maidir le taithí agallaimh, nach 

bhfuil mar an gcéanna do gach iarrthóir, réasúnta. 

Cé gur ghlac an rúnaíocht leis nár scriosadh nótaí agallaimh an iarrthóra d’aon ghnó, 

ba chóir iad a choinneáil. 

 

Cinneadh: 

Sárú ar alt 2.6.14 den Chód a bhí ann nuair a scriosadh nótaí agallaimh an iarrthóra 

(cé go raibh siad neamhaireach). Éilíonn an Cód go gcoinneofar taifid a thacaíonn le 

gach céim den phróiseas roghnúcháin.  

 

Cé go raibh sárú déanta ar an gCód, tá an Rúnaíocht sásta go gcuirfeadh an gníomh 

a rinne an comhlacht poiblí chun a treoir a nuashonrú d'agallóirí cosc ar atarlú na 

hearráide. As an gcúis sin, níl aon ghníomh leantach bhreise ag teastáil ón 

gcomhlacht poiblí. 

 

 

 

 

 

 



Comórtas: Bainisteoir Líonra in Eagraíocht Náisiúnta 

 

Gearán: 

Níor éirigh leis an iarrthóir ag céim an agallaimh don chomórtas agus rinne siad 

gearán: 

1. Nach raibh sí curtha ar an eolas ag an earcaitheoir roimh ré maidir le 

hainmneacha chomhaltaí an Bhoird Agallaimh. Chuir sé seo míbhuntáiste 

uirthi mar bhí aithe aici ar duine acu; 

2. Dúirt duine den bhord agallaimh nach raibh sé in ann í a chloisteáil ag an 

agallamh, rud a chuir míbhuntáiste uirthi freisin; agus 

3. Níor cuireadh a cuid nótaí agallaimh ar fáil di. 

 

Gníomhartha an Earcaitheora: 

Rinne an t-earcaitheoir cur síos ar a shocruithe chun comórtais mhóra a dhéanamh, 

boird agallaimh éagsúla san áireamh, ach dheimhnigh sé nach gcuireann sé 

iarrthóirí ar eon eolas go gníomhach maidir le comhaltaí an Bhoird mar go gcaithfear 

comhdhéanamh an Bhoird a athrú go minic faoi ghearrfhógra. Mar sin féin, aithníonn 

sé comhaltaí an Bhoird an tráthnóna roimh nó ar an lá agallaimh nuair a iarrann 

iarrthóirí air é sin a dhéanamh. 

 

Maidir leis an gceist nach féidir leis an mBord an ngearánaí a chloisteáil, bhí an Bord 

in ann dhá rogha a thairiscint. An chéad cheann, d'fhéadfadh an t-iarrthóir glaoch a 

chur isteach, agus an dara rogha a tugadh ná an t-am a thugtar ag deireadh an 

agallaimh a úsáid chun rud ar bith a mhothaigh sé/sí nár clúdaíodh é a lua, nó, i 

gcás saincheisteanna nascachta, chun cinntiú go raibh an méid a dúradh go hiomlán 

cloiste agus tuigthe. Dhearbhaigh an comhlacht poiblí nár cuireadh na roghanna seo 

i ngníomh agus níl aon taifead ar an ngearánaí ag ardú ceiste ag an agallamh. Níl 

aon taifead ar aon saincheisteanna fuaime ag an mBord Agallaimh ach oiread. 

 

Maidir leis na nótaí agallaimh, dúirt an t-earcaitheoir, mar thoradh ar na hagallaimh a 

bheith á reáchtáil go cianda, go raibh na nótaí á gcomhcheangal fós ag an 

bhfoireann earcaíochta náisiúnta ó na boird éagsúla ag an am a d'iarr an t-iarrthóir 

orthu. Mar gheall go bhfuarthas na nótaí go tuislithe, agus an tréimhse Nollag, ní 

raibh siad comhordaithe go hiomlán go dtí tar éis an dáta a lorg an t-iarrthóir iad.  



 

Breithniú Rúnaíochta: 

Sholáthair an t-earcaitheoir cóipeanna den leabhrán faisnéise iarrthóra agus de 

thaifid agallaimh an iarrthóra. D'iarr an Rúnaíocht ar an earcaitheoir an leabhrán 

iarrthóra a nuashonrú chun an rogha sin a chur san áireamh, caithfidh iarrthóirí 

ainmneacha chomhaltaí an bhoird a iarraidh d an lá roimh an agallamh. Maidri leis 

an bpointe nach chuala comhalta Boird an t-iarrthóir, níl aon rud i dtaifid agallaimh 

an iarrthóra chun tacú gur dúirt duine den Bhord é sin. Cé nach gcruthaíonn sé seo 

féin cad a dúirt nó cad nár dúirt an comhalta Boird, ní thacaíonn sé le conclúid go 

raibh an t-iarrthóir mícheart. In éagmais fianaise oibiachtúil chun an pointe a chruthú 

go cinnte ar bhealach amháin nó eile, níl an rúnaíocht in ann sárú ar an gcód a 

aimsiú ag an bpointe seo. Maidir leis na nótaí agallaimh, mhínigh an comhlacht 

poiblí don Choimisiún cén fáth go raibh moill maidir leis na nótaí agallaimh a 

thabhairt don ghearánaí. Cé go dtuigimid go mbíonn moilleanna den sórt sin 

dosheachanta ó am go chéile, iarrfaimis ar an gcomhlacht poiblí na moilleanna seo a 

theorannú agus a chosc nuair is féidir chun trédhearcacht a sholáthar i ngach 

próiseas earcaíochta. 

 

Cinneadh: 

Ní raibh aon fhianaise ann chun tacú le conclúid go raibh an próiseas éagórach sa 

chás seo nó go raibh sárú déanta ar an gCód. 

 

Cé go bhfuil an Rúnaíocht sásta nach raibh aon sárú déanta ar an gCód sa chás 

seo, iarrtar ar an gcomhlacht poiblí céimeanna a ghlacadh chun aon mhoill a 

íoslaghdú maidir le cóipeanna dá nótaí agallaimh a sholáthar d’iarrthóirí.  


