
Gearáin faoi chomórtas san earnáil Oideachais  

 

Fuarthas trí ghearán a raibh an struchtúr céanna orthu faoin gcomórtas seo. I bhfianaise na 

cosúlachta seo, clúdaíonn an achoimre thíos na pointí go léir a rinneadh thar na trí ghearán, 

ag tagairt dóibh ina n-aonar ar phointí a bhaineann go sonrach le gearáin ar leith. 

 

Na gearáin:  

Glaodh ar na hiarrthóirí ach níor éirigh leo san agallamh. Rinne siad gearán go 

1. Cuireadh brú ar dháta an chomórtais chun go n-áireofaí i bhfad níos mó iarrthóirí nár 

cheart a bheith incháilithe de réir na gnáth-thréimhse sé mhí chun gníomhú ar 

leibhéal níos airde; 

2. Níor tugadh deis dóibh a n-inniúlacht sa Ghaeilge a thaispeáint, agus ní raibh 

ceisteanna faoin Matamaitic Fheidhmeach ina modh ábhartha chun leibhéal an 

tsaineolais agus saineolais a mheas agus chreid siad nár cuireadh ceisteanna ar 

iarrthóirí eile ar an ábhar sin. 

3. Thóg sé ró-fhada na hathbhreithnithe a chríochnú;   

4. Bhí coinbhleacht leasa ann idir an t-athbhreithneoir nua (a ceapadh le linn an 

athbhreithnithe toisc nach raibh an duine bunaidh in ann na hathbhreithnithe a 

chríochnú) agus an cathaoirleach; agus 

5. Níor labhair an t-athbhreithneoir leis na gearánaithe agus níor thug sé aghaidh ar na 

pointí go léir a ardaíodh. 

 

Gníomhartha Earcaithe:  

Dúirt an t-earcaitheoir leis an Rúnaíocht gur theastaigh ón bpaindéim Covid ar an Roinn 

tosaíocht a thabhairt dá príomhfheidhmeanna agus mar sin bhí moill dosheachanta ar roinnt 

comórtas agus athbhreithnithe a chur i gcrích, an comórtas seo san áireamh. Bhí níos mó 

iarrthóirí incháilithe ná mar a bheadh murach an mhoill seo; 

 

Liostaigh a leabhrán iarrthóra 7 n-inniúlacht faoin gceannteideal ‘Specialist Knowledge and 

Expertise and Ability’ agus ceistíodh iarrthóirí faoi na hinniúlachtaí sin bunaithe ar na 

samplaí ina bhfoirmeacha iarratais. Chiallaigh sé seo gur cuireadh ceisteanna ar na 

hiarrthóirí go léir thar na 7 n-inniúlacht go ginearálta ach bhí éagsúlacht sna ceisteanna 

sonracha ar bhonn na samplaí a chuir gach iarrthóir ar fáil. Bhí comhdheiseanna ag gach 

iarrthóir samplaí dá gcuid saineolais féin faoin inniúlacht seo a chur san áireamh. Áiríodh leis 

seo inniúlacht sa Ghaeilge. Gineadh na ceisteanna ón mbord bunaithe ar na samplaí a thug 

na hiarrthóirí ar a bhfoirmeacha iarratais ach bhí cead ag na hiarrthóirí freisin eolas breise a 

chur san áireamh; 

 

Lorg iarrthóir amháin athbhreithniú an 10 Nollaig a críochnaíodh ar 28 Eanáir. Áiríodh leis 

seo athbhreithneoir ionaid a aimsiú; 



Cé gur oibrigh an t-athbhreithnitheoir ionaid sa réimse céanna le Cathaoirleach an bhoird 

agallaimh, ní raibh aon choimhlint ann toisc nár thuairiscigh an t-athbhreithneoir ionaid go 

díreach don Chathaoirleach;  

 

Dúirt an Comhlacht Poiblí gur cuireadh an t-athbhreithniú a rinneadh i gcrích de réir an 

Chóid agus chinn an t-athbhreithneoir go raibh dóthain faisnéise faighte aige ó iarratas an 

ghearánaigh agus nach raibh gá le comhairliúchán breise. Dúirt an comhlacht poiblí freisin 

gur thug an t-athbhreithniú aghaidh ar na pointí go léir a bhí clúdaithe ag an gCód Cleachtais 

agus gur cuireadh in iúl do na gearánaigh roimhe seo trí chomhfhreagras ríomhphoist faoi 

scóip na ngearán faoin gCód, nach raibh athchuairt nó athrú san áireamh ann. marcanna na 

n-iarrthóirí. 

 

Léargas ón Rúnaíocht:  

Glacann an Rúnaíocht leis go raibh tionchar ag paindéim Covid ar fheidhmíocht 

fheidhmeanna soláthraithe seirbhíse poiblí i gcoitinne, agus dá bhrí sin tá sí sásta go bhfuil 

freagra an earcaitheora réasúnta ar an bpointe seo. 

 

Tá an Rúnaíocht sásta gur chur chuige réasúnta don earcaitheoir é ceisteanna a bhunú ar na 

samplaí inniúlacht-bhunaithe a chuir iarrthóirí ar fáil ina bhfoirmeacha iarratais. Mar sin, ní 

fheiceann sé aon cheist maidir le ceisteanna éagsúla a chur ar iarrthóirí laistigh den 

cheannteideal ‘Specialist Knowledge and Expertise and Ability’ agus tá an Coimisiún sásta 

gur tugadh comhdheiseanna do gach iarrthóir aird a tharraingt ar a saineolas i réimsí áirithe 

tríd an bhfoirm iarratais agus san agallamh faoin inniúlacht seo. 

 

Tá an Rúnaíocht sásta go bhfuil seacht seachtaine ina bhfráma ama réasúnta chun 

athbhreithniú a chur i gcrích, ag cur san áireamh an gá gan choinne le hathbhreithneoir 

ionaid a aimsiú agus roinnt moille dosheachanta mar gheall ar shéasúr saoire na Nollag; 

Aontaíonn an Rúnaíocht leis an earcaitheoir nach dtagann coinbhleacht leasa chun cinn 

nuair a d’oibrigh athbhreithneoir roimhe seo sna réimsí céanna le Cathaoirleach an bhoird 

ach nár thuairiscigh sé go díreach don duine sin. Glacann an Coimisiún leis freisin nach raibh 

oibleagáid ar an athbhreithneoir labhairt leis an ngearán. Tá an Coimisiún sásta freisin gur 

chlúdaigh an t-athbhreithniú inmheánach na pointí ar fad i ngearán na n-iarrthóirí a tháinig 

faoi raon feidhme an Chóid. 

 

Cinneadh: Ní fhaigheann an Coimisiún aon sárú ar an gCód Cleachtais sna cásanna seo. 

 

Toradh: Ós rud é go bhfuilimid sásta gur de réir an Chóid Chleachtais a reáchtáladh an 

comórtas, molaimid, áfach, go mbeadh pleananna teagmhasacha i bhfeidhm do chomórtais 

amach anseo ionas nach leathnófar poist ghníomhaithe ar leibhéal níos airde thar an 

gnáthshuíomh sé mhí. 

 



 

Gearán faoin gcomórtas d’Oifigeach Feidhmiúcháin le líofacht Gaeilge sa 

státseirbhís 

 

Na gearáin:  

Breithníodh an t-iarrthóir lena roghnú ach theip uirthi an tseiceáil réamhfhostaíochta ar 

bhonn a saoire bhreoiteachta a dúirt an t-iarrthóir mar thoradh ar bhulaíocht ag an obair 

agus mar sin ba cheart é a chur as an áireamh. 

 

Gníomhartha Earcaithe:  

Dúirt fostóir an iarrthóra leis an earcaitheoir go raibh feidhmíocht an iarrthóra shásúil sa 

bhliain 2019 ach gur ghlac sí 371 lá tinnis ó shin i leith agus go raibh a feidhmíocht shé mhí 

do 2021 rátáilte mar mhíshásúil. Níor mheas an fostóir gur cheart saoire tinnis an iarrthóra a 

lascainiú de réir na hImlitreach cuí. Lean an t-earcaitheoir nós imeachta inmheánach ansin 

agus rinne a nGrúpa Aighneachtaí measúnú ar an tuarascáil atá comhdhéanta de 

bhainisteoirí sinsearacha earcaíochta. D’aontaigh an grúpa sin le fostóir an iarrthóra nár 

cheart an tsaoire thinnis a lascainiú agus, dá réir sin, níor breithníodh an t-iarrthóir tuilleadh 

lena cheapadh. Thug an t-earcaitheoir deis don iarrthóir freisin filleadh ar a fostóir chun 

athbhreithniú a lorg ar a tuarascáil bunaithe ar a ráiteas go raibh an tsaoire bhreoiteachta 

mar gheall ar bhulaíocht ag an obair. Ní dhearna an t-iarrthóir é seo. 

 

Léargas ón Rúnaíocht:  

Tá an Rúnaíocht sásta gur ghníomhaigh an t-earcaitheoir le réasún chun cás an iarrthóra a 

chur faoi bhráid a Ghrúpa Aighneachtaí. Cé nach bhfuil aon ról ag an CPSA maidir leis na 

fáthanna ar ghlac an t-iarrthóir saoire tinnis, tá sé sásta gur ghníomhaigh an t-earcaitheoir le 

réasún freisin chun deis a thabhairt di filleadh ar a fostóir maidir lena saoire tinnis. Toisc nár 

chuir an t-iarrthóir aon fhianaise ar fáil chun tacú lena ráiteas go raibh an tsaoire tinnis mar 

gheall ar bhulaíocht, ní mheasann an CPSA go raibh an cinneadh gan an t-iarrthóir le 

haghaidh ceapacháin a mheas míréasúnta.  

 

Cinneadh: Ní fhaigheann an Coimisiún aon sárú ar an gCód Cleachtais sa chás seo. 

 

Toradh: Toisc go bhfuilimid sásta gur de réir an Chóid Chleachtais a reáchtáladh an 

comórtas, ní fheicimid aon ghníomh eile ag éirí as an gcás seo. 

 


