
Tuarascálacha le foilsiú mar a d’fhormheas an Coimisiún iad ag cruinniú an 13 

Nollaig 2022 

 

Gearáin faoi chomórtas san earnáil Oideachais 

Fuarthas dhá ghearán a bhí struchtúrtha ar an gcaoi chéanna faoin gcomórtas seo.  Mar 

gheall ar an gcosúlacht sin, clúdaíonn an achoimre thíos na pointí go léir a rinneadh sa dá 

ghearán. 

 

Na gearáin: Iarradh ar na hiarrthóirí ach níor éirigh leo san agallamh.  Gearán siad go  

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

cheart a bheith incháilithe i gcomhréir leis an ngnáth-thréimhse ag gníomhú suas le 

sé mhí; 

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

ábhartha iad ceisteanna faoin Mhatamaitic Fheidhmeach chun measúnú a 

dhéanamh ar leibhéal an tsaineolais agus an tsaineolais agus chreid siad nár cuireadh 

ceisteanna ar iarrthóirí eile ar an ábhar sin  

3. Ghlac na hathbhreithnithe rófhada le cur i gcrích;   

4. bhí coinbhleacht leasa 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 gearánaigh agus níor thug sé/sí aghaidh ar 

na pointí ar fad a ardaíodh. 

 

Gníomhaíochtaí an Earcóra: Dúirt an t-earcaitheoir leis an gCoimisiún go raibh ar an 

earcaitheoir tosaíocht a thabhairt dá phríomhfheidhmeanna mar gheall ar phaindéim Covid, 

agus mar sin bhí sciorradh dosheachanta ann maidir le roinnt comórtas agus 

athbhreithnithe a chur i gcrích, lena n-áirítear comórtas na gCigirí Sinsearacha.  Ba é an 

toradh a bhí ar an moill sin go raibh níos mó iarrthóirí incháilithe ná mar a bheadh murach 

sin; 

Ceistíodh 7 n-inniúlacht sa leabhrán d’iarrthóirí faoin gceannteideal ‘ Eolas Speisialtóra agus 

Saineolas agus Cumas’ agus ceistíodhc andidates ar bhonn na n-inniúlachtaí sin bunaithe ar 

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

iarrthóir sna 7 n-inniúlacht go ginearálta ach bhí na ceisteanna sonracha éagsúil ar bhonn na 

samplaí a chuir gach iarrthóir ar fáil. Bhí an deis chéanna ag gach iarrthóir samplaí dá 

saineolas féin a chur san áireamh faoin inniúlacht Saineolais. Chuimsigh sé seo inniúlacht sa 



Ghaeilge. Cuireadh na ceisteanna ón mbord ar bhonn na samplaí a thug na hiarrthóirí ar a 

bhfoirmeacha iarratais ach bhí cead ag na hiarrthóirí eolas breise a chur san áireamh freisin.  

D’iarr iarrthóir amháin athbhreithniú ar an 10 Nollaig a críochnaíodh an 28 Eanáir.  Áiríodh 

leis sin athbhreithneoir ionadach a bheith á fháil.  Cé go raibh an t-athbhreithneoir ionadach 

ag obair sa réimse céanna le Cathaoirleach an bhoird agallaimh, ní raibh aon choimhlint ann 

toisc nár thuairiscigh an t-athbhreithneoir ionadach go díreach don Chathaoirleach. 

Dúirt an t-earcaitheoir gur cuireadh an t-athbhreithniú a rinneadh i gcrích i gcomhréir leis an 

gCód agus chinn an t-athbhreithneoir go bhfuair sé dóthain faisnéise ón ngearánach agus 

nach raibh comhairliúchán breise de dhíth air. Luaigh 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 na gearáin in iúl roimhe seo trí chomhfhreagras ríomhphoist maidir le scóip na 

ngearán faoin gCód, nár chuimsigh athchuairt ná marcanna na n-iarrthóirí a athrú.  

 

Amharc ón gCoimisiún: Glacann an Coimisiún leis go raibh tionchar ag paindéim COVID ar 

fheidhmiú fheidhmeanna na soláthraithe seirbhíse poiblí i gcoitinne, agus i bhfianaise an 

mhéid sin go bhfuil sí sásta go bhfuil freagairt an earcóra réasúnta ar an bpointe seo. 

Tá an Coimisiún sásta gur cur chuige réasúnta a bhí ann don earcaitheoir ceisteanna a bhunú 

ar na samplaí ar bhonn inniúlachtaí a chuir iarrthóirí ar fáil ina bhfoirmeacha iarratais. Dá 

bhrí sin, ní fheictear dó gur cuireadh ceisteanna éagsúla ar iarrthóirí faoin gceannteideal 

‘Eolas Speisialtóra agus Saineolas agus Cumas’ agus tá sé sásta gur tugadh an deis chéanna 

do gach iarrthóir aird a tharraingt ar a gcuid saineolais i réimsí áirithe faoin inniúlacht seo 

tríd an bhfoirm iarratais agus san agallamh.  

Tá an Coimisiún sásta gur tréimhse ama réasúnta é seacht seachtaine chun athbhreithniú a 

chur i gcrích, rud a fhágann gur gá gan choinne athbhreithneoir ionadach a aimsiú agus 

roinnt moille dosheachanta mar gheall ar shéasúr saoire na Nollag. 

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

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

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

sé d’oibleagáid ar an athbhreithneoir labhairt leis an ngearán. Tá an Coimisiún sásta freisin 

gur cumhdaíodh san athbhreithniú inmheánach na pointí uile i ngearán na n-iarrthóirí a 

tháinig faoi raon feidhme an Chóid.  

 

Cinneadh: Measann an Coimisiún nach ndearnadh aon sárú ar an gCód Cleachtais sna 
cásanna sin.  

 

Toradh: Ós rud é go bhfuil an Coimisiún sásta gur cuireadh an comórtas i gcrích de réir an 
Chóid Chleachtais, ní fheictear dó go dtiocfaidh aon ghníomh eile chun cinn maidir leis na 
cásanna sin.  



 

Gearán faoi chomórtas le haghaidh post riaracháin maoirseachta san earnáil 

sláinte 

 

An Gearán:  Rinne an t-iarrthóir gearán go 

● Go ndearnadh painéal a dearbhaíodh a bheith dúnta a athoscailt agus gur ceapadh 

duine eile as; 

● Níor eagraíodh an próiseas agallaimh go dona;  

● tugadh neamhaird ar thráthchláir CCSP agus an t-athbhreithniú ar Alt 8 á dhéanamh; 

agus  

● bhí neamhréireachtaí san athbhreithniú ar Chuid 8 

 

Gníomhaíochtaí an earcóra:  D’fhógair an t-earcaitheoir comórtas le haghaidh tasc 

sealadach ar cuireadh an gearánach sa tríú háit ar an bpainéal.  Ceapadh an duine a 

chéadchuir ar an bpainéal sa phost, agus ina dhiaidh sin d’fhógair an t-earcaitheoir go raibh 

deireadh leis an bpainéal. Sé mhí tar éis scor an chéad cheapacháin shealadaigh, cuireadh an 

dara post sealadach ar fáil agus cheap an t-earcaitheoir an duine a chuir ar iasacht ar an 

bpainéal don chéad phost sealadach chuig an dara post sealadach sin.  Dúirt an t-

earcaitheoir go raibh an painéal don chéad phost sealadach fós oscailte agus gur earráid 

riaracháin nár cheart a tharla an teachtaireacht gur scoir sé de.  

Ní raibh an t-athbhreithniú a bhí á lorg ag an iarrthóir i mí na Nollag 2019 críochnaithe go dtí 

mí Eanáir 2022.  Luaigh an t-earcaitheoir comhthéacs phaindéim COVID agus go raibh air 

athbhreithneoir malartach a bhunú nuair a chuir an t-iarrthóir i gcoinne an 

athbhreithnitheora bhunaidh mar chúiseanna leis an moill ar an athbhreithniú a chur i 

gcrích.  

Fuair an t-athbhreithneoir amach go ndearnadh an próiseas agallaimh i gceart, go raibh an 

bord comhdhéanta i gceart agus gur léiriú cruinn ar agallaimh iarrthóirí a bhí sna tuairimí 

achoimre a tugadh d’iarrthóirí.   Fuair an t-athbhreithneoir amach go raibh earráidí 

fíorasacha i gcuid de chumarsáid an athbhreithnitheora ach níor sháraigh siad an Cód.   

Mhol an t-athbhreithneoir gur cheart iarrachtaí a dhéanamh chun nach dtarlódh an earráid 

riaracháin arís san fhógra go raibh deireadh curtha leis an bpainéal ach freisin nach ionann 

an earráid sin agus sárú ar an gCód.  

 

Dearcadh an Choimisiúin:  Chuir an t-earcaitheoir taifid ar fáil agus d’fhreagair sé na 

ceisteanna a cuireadh air.  Tá an Coimisiún sásta go raibh conclúidí an athbhreithneora 

maidir leis an gcaoi ar reáchtáladh an comórtas agus na hearráidí fíorasacha i gcumarsáid an 



athbhreithneora réasúnta.  Mar sin féin, feicimid bronnadh an phoist ar an dara hiarrthóir 

nuair a fógraíodh scor den phainéal agus an fad ama a thóg sé an t-athbhreithniú a 

chríochnú le drochchleachtas earcaíochta a bheith ann.  

Cinneadh: Measann an Coimisiún gur sáraíodh an Cód Cleachtais sa chás seo. Molann sédo 
gach feachtas amach anseo gosonrófar fad na bpainéal san fhaisnéis feachtais a chuirtear ar 

fáil d’iarrthóirí, go nglacfar céimeanna chun nach dtarlóidh an earráid riaracháin a tharla sa 

chás seo arís agus go gcoinneofar iarrthóirí cothrom le dáta maidir le dul chun cinn na n-

athbhreithnithe.  

 

Toradh: Tá an Coimisiún tar éis dul i mbun na moltaí sin leis an earcaitheoir a bhfuil bearta 
sonraithe aige a dhéanfaidh sé i bhfeachtais amach anseo chun iad a chur chun feidhme.  
Maidir le moilleanna i gcur i gcrích athbhreithnithe go háirithe, mar thoradh ar chinneadh 
ón gCoimisiún i gcomórtas a bhí ann roimhe seo, tá athbhreithneoir lánaimseartha ceaptha 
ag an earcaitheoir.  Cé nach ionann é sin agus an beart a shonraigh an Coimisiún, ós rud é 
gur cheart dó aghaidh a thabhairt ar an staid is cúis leis an moladh, tá an Coimisiún sásta gur 
freagra réasúnta é an gníomh. 

Tá an Coimisiún sásta go gcuirfeadh na céimeanna atá sonraithe ag an earcaitheoir cosc ar 

shárú an Chóid a tharla sa chás seo arís.  Dá réir sin, ní fheictear dó go dtiocfaidh tuilleadh 

gníomhartha chun cinn sa chás seo.  

 

Gearán faoi chomórtas Stiúrthóir Cláirin earnáil na sláinte 

An gearán: Rinne iarrthóir gearán go  

● ní dhearnadh measúnú cuí ar a inniúlachtaí don phost; 

● ní raibh bileoga scórála le haghaidh gearrliostú iarrthóirí ar fáil; agus 

● bhí moill ar an athbhreithniú ar a ghearán a dhéanamh. 

Gníomhaíochtaí an earcóra:  Dheimhnigh an t-earcaitheoir gur bhreithnigh an bord fianaise 

de na ceithre inniúlacht riachtanacha do gach iarrthóir, a chinn nach raibh an caighdeán 

riachtanach ag an iarrthóir le haghaidh dhá cheann de na ceithre inniúlacht.   Bhí an t-

athbhreithneoir sásta go raibh an bord cáilithe go cuí chun measúnú cuí a dhéanamh ar na 

hinniúlachtaí agus go raibh a chinneadh ar inniúlachtaí an iarrthóra réasúnta.  

Dheimhnigh an t-earcaitheoir nár thaifead sé bileoga scórála na n-iarrthóirí, agus gur thug sé 

loga dá cinntí incháilitheachta d’iarrthóirí don Rúnaíocht ina ionad sin. Chuir an t-

earcaitheoir amlíne ar fáil do na céimeanna éagsúla den phróiseas athbhreithnithe a 

dheimhnigh go raibh an próiseas críochnaithe faoi bhun trí mhí. 

Dearcadh an Choimisiúin:  Chuir an t-earcaitheoir taifid ar fáil agus d’fhreagair sé na 

ceisteanna a cuireadh air.  Tá an Coimisiún sásta go raibh conclúidí an athbhreithnitheora 

maidir le hinniúlacht an bhoird agus maidir leis an gcaoi a ndearna sé measúnú ar 



inniúlachtaí na n-iarrthóirí réasúnta.  Mar sin féin, measann sé gur drochchleachtas 

earcaíochta é an easpa bileoga scórála le haghaidh incháilitheachta d’iarrthóirí.   Measann 

sé freisin go raibh an mhoill ar chur i gcrích an athbhreithnithe ar neamhréir le forálacha an 

Chóid. 

Cinneadh: Measann an Coimisiún go ndearnadh sárú ar an gCód Cleachtais sa chás seo 
maidir le heaspa bileoga scórála agus maidir leis an moill ar an athbhreithniú a dhéanamh.  
Ar na bileoga scórála, molann an Coimisiún go n-ullmhófaí bileoga scórála agus go gcuirfí ar 
fáil iad d’iarrthóirí i ngach comórtas nuair a bheidh an t-iarrthóir ag dul ar aghaidh ó chéim 
amháin den chomórtas go dtí an chéad chéim eile bunaithe ar mharcanna na n-iarrthóirí le 
haghaidh chéimeanna éagsúla an chomórtais.  

Toradh: D’oibrigh an Coimisiún leis an earcaitheoir chun bileoga scór a chur ar fáil 
d’iarrthóirí a ghlac leis an moladh agus dhearbhaigh sé go bhfuil céimeanna curtha i 
bhfeidhm aige chun é sin a dhéanamh láithreach.  Maidir le moill, mar thoradh ar chinneadh 
ón gCoimisiún i gcomórtas a bhí ann roimhe seo, tá athbhreithneoir lánaimseartha ceaptha 
ag an earcaitheoir.  Ós rud é gur cheart don bheart sin aghaidh a thabhairt ar an staid is cúis 
leis an moladh, tá an Coimisiún sásta gur freagra réasúnta é an gníomh. 

Ós rud é go bhfuil an Coimisiún sásta go gcinntíonn bearta an earcóra gur cuireadh moltaí an 

earcaigh chun feidhme, ní thiocfaidh aon ghníomh eile chun cinn maidir leis an gcás seo.  

 

 

 

Gearán faoi chomórtas do phost riaracháin san earnáil sláinte 

 

 

An Gearán:  Rinne an gearánach iarratas ar phost sealadach i riarachán párolla.  Chuaigh sé i 

dteagmháil leis an Aonad Acmhainní Daonna roinnt uaireanta chun an t-eolas is déanaí a 

fháil faoin gcomórtas agus dúradh leis go raibh sé fós gníomhach.  Thug an gearánach faoi 

deara gur foilsíodh fógra nua le haghaidh ról buan den chineál céanna. Nuair a cheistigh sé 

seo, dúradh leis go raibh an comórtas athraithe agus go raibh sé anois le haghaidh conradh 

buan.  Nuair a thug an tAonad AD faoi deara nár dúradh leis an ngearánach gur ghá dó 

iarratas a dhéanamh ar leithligh ar an ról buan, shosaigh sé an feachtas earcaíochta don 

phost sin agus shocraigh sé go ndéanfaí buniarratas na ngearánach a scagadh air.  Tar éis an 

scagtha, measadh nach raibh dóthain eolais ag an ngearánach ar iarratais phárolla chun a 

gceaptha. 

D’áitigh an gearánach goraibh na riachtanais don phost buan difriúil leis na riachtanais don 
phost sealadach agus gur dúradh leis go raibh an comórtas sealadach ar oscailt in ainneoin 
gur fógraíodh an post buan. 

 



Gníomhaíochtaí an earcóra:  D’inis an t-earcaitheoir don Choimisiún go bhfuair sé cead 
chun an post a líonadh ar bhonn buan seachtain tar éis an dáta deiridh a fógraíodh don 
phost sealadach.  I bhfianaise na forbartha sin, chuir an t-earcaitheoir deireadh leis an 
gcomórtas don phost sealadach agus chuaigh sé ar aghaidh le comórtas nua don phost 
buan.  Chinn sí go raibh gá le leibhéil níos airde inniúlachta agus taithí don phost buan i 
gcomparáid leis na cinn a bhí á lorg aige don phost sealadach. 

Ghlac an t-earcaitheoir leis nár cheart dó a rá leis an ngearánach go raibh sé ag leanúint ar 
aghaidh leis an bpost sealadach agus gur chóir dó a rá leis gur ghá dó iarratas a dhéanamh ar 
leithligh ar an mbuanghníomh. Mar aitheantas air sin, chuir sé deireadh leis an bpróiseas 
roghnúcháin don phost buan (a bhí ag céim na tairisceana poist) agus shocraigh sé go 
ndéanfaí scagadh ar iarratas an ghearánaigh ar an bpost sealadach mar iarratas ar an bpost 
buan.  Nuair a rinneadh é sin, measadh nár chomhlíon an gearánach na riachtanais 
incháilitheachta don phost buan.  

Ghlac an t-earcaitheoir leis ina chumarsáid leis an ngearánach, ghabh sé leithscéal as na 
hearráidí sin agus rinne sé athbhreithniú ar a ghearán faoin gcaoi a ndearnadh an comórtas.  
Chinn an t-athbhreithneoir nach raibh an gearánach faoi mhíbhuntáiste toisc go raibh an 
cinneadh nach raibh sé incháilithe don phost buan réasúnta. 

Dearcadh an Choimisiúin:  Bhí an cinneadh an post sealadach a tharraingt siar réasúnta ach 
ní raibh an chumarsáid leis an ngearánach faoin bpointe seo réasúnta, agus bhí sé réasúnta 
critéir cháilitheacha níos dochraidí a bheith ann don phost buan i gcomparáid leis an gceann 
sealadach. 

Glacann an Coimisiún leis gur de mheon macánta a rinneadh an cinneadh an comórtas a 
chur ar sos chun breithniú a dhéanamh ar iarratas an ghearánaigh d’fhonn aghaidh a 
thabhairt ar na heasnaimh chumarsáide i dtaobh an earcaigh. Mar sin féin, bhí dul chun cinn 
déanta sa chomórtas buan tar éis chéim an agallaimh agus rinneadh tairiscint don ról ar dtús 
d’iarrthóir.  I bhfianaise an mhéid sin, measann an Coimisiún go bhfuil sé doghlactha gur 
ligeadh iarrthóir neamh-incháilithe (an gearánach) isteach sa chomórtas ag an bpointe sin 
mar dá gceapfaí é, thabharfadh sé buntáiste dochosanta dó agus go mbeadh sé an-éagórach 
don iarrthóir eile a ndearnadh tairiscint poist dó.  

Cinneadh:  Measann an Coimisiún gur sárú ar an gCód iad na heasnaimh sa chumarsáid leis 
an ngearánach sa chás seo.  Cé gur cuireadh deireadh leis an ngearánach ina dhiaidh sin ag 
céim an scagtha, measann an Coimisiún gur sárú ar an gCód é an chéad uair a cuireadh 
isteach é sa chomórtas. 

Toradh:  Tá sé deimhnithe ag an earcaitheoir go dtionólann sé cruinnithe seachtainiúla anois 
ina chinneadh earcaíochta chun a chinntiú go bhfuil gach cumarsáid leis na hiarrthóirí cruinn 
agus cothrom le dáta.  Tá an Coimisiún sásta gur chóir go gcuirfeadh an gníomh seo cosc 
réasúnta ar na heasnaimh chumarsáide a tharlaíonn arís sa chás seo, rud a d’fhág, dá réir 
sin, go raibh an gearánach san áireamh go mícheart sa chomórtas don phost buan. 

Ós rud é go bhfuil sé sásta go dtugann an t-earcaitheoir aghaidh ar a mholtaí, ní mheasann 

an Coimisiún go bhfuil aon ghníomh eile ag teacht chun cinn sa chás seo. 

 

 



 

Gearán faoi shainchomórtas san earnáil sláinte 

 

An Gearán:  rinne an t-iarrthóir gearán go  

● níor tugadh bileog scórála di ón agallamh;  

● Bhí a marcáil ró-íseal bunaithe ar a taithí agus ar a cáilíochtaí; 

● bhí sí ar saoire nuair a fógraíodh an feachtas agus níor dúradh léi faoi mar ba chóir di 

a bheith;  

● cuireadh ceist mhíchuí uirthi faoina neamhláithreachtaí ar shaoire mháithreachais, ar 

shaoire cúramóra agus ar shaoire bhreoiteachta; agus 

● ceistíodh í faoin spreagadh a bhí aici cur isteach ar an bpost; agus 

● thug a cuid agallaimh le fios gurbh í a bhí freagrach as saincheisteanna teicniúla a bhí 

aici nuair a bhí sí ag logáil, rud a d’fhág go raibh sí déanach don agallamh. 

 

Gníomhaíochtaí an Earcóra:  Thugan t-earcaitheoir cóipeanna d’eolas an fheachtais a 
tugadh d’iarrthóirí don Choimisiún agus d’fhreagair sé ár bhfiosruithe maidir leis na pointí a 
d’ardaigh an t-iarrthóir.  Mhínigh an t-earcaitheoir nach bhfuil bileoga marcála ag an 
ngníomhaireacht a reáchtáil an feachtas thar ceann an earcóra a thuilleadh agus gur 
cuireadh a scór ar fáil don iarrthóir sa litir toraidh a seoladh chuici.  Bhí an t-athbhreithneoir 
sásta gur léirigh athbhreithniú ar nótaí agallaimh an iarrthóra go raibh sí bunaithe go 
cothrom ar na freagraí a thug sí agus go raibh ceistiú a hinspreagadh maidir le hiarratas a 
dhéanamh ar an ról cosúil le gach iarrthóir. D’inis an t-athbhreithneoir don iarrthóir nach 
faoin ngníomhaireacht a bhí sé a chinntiú gur cuireadh iarrthóirí atá ar saoire ar an eolas 
faoi chomórtais.  Dúirt Cathaoirleach an bhoird agallaimh leis an athbhreithneoir gur 
cuireadh ceist ar na hiarrthóirí go léir ag tús a n-agallamh faoi aon neamhláithreacht a 
d’fhéadfadh a bheith acu agus faoin spreagadh a bhí acu chun iarratas a dhéanamh ar an 
bpost.  Dhearbhaigh an t-earcaitheoir don Choimisiún gur mheas sé nach raibh an freagra 
sin inghlactha agus go raibh sé ag cur oiliúna ar fáil chun a chinntiú nach dtarlóidh an 
cheistiú sin arís amach anseo.   Dheimhnigh sé go bhfuil prótacal i bhfeidhm chun déileáil le 
haon saincheisteanna teicniúla a d’fhéadfadh a bheith ag iarrthóirí agus nach bhfuil aon 
tionchar ag saincheisteanna den sórt sin ar na marcanna is iarrthóirí.  

Amharc ón gCoimisiún:  Tar éis dó breithniú a dhéanamh ar fhreagairt an earcaigh maidir 
leis an gcaoi a ndearna sé an próiseas, is é tuairim an Choimisiúin: 

● ní féidir glacadh leis an bhfreagra ar bhileoga marcála.  Go ginearálta, ba cheart 
faisnéis a thabhairt d’iarrthóirí faoin gcaoi ar fheidhmigh siad ag an agallamh chun 
comhsheasmhacht agus trédhearcacht a léiriú sa phróiseas agallaimh; 

● Tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar nótaí agallaimh an ghearánaigh agus na n-
iarrthóirí eile, is réasúnach freagra an earcaigh a thabhairt ar mharcáil an iarrthóra 
agus ar a hinspreagadh chun iarratas a dhéanamh ar an ról a cheistiú; 



● Tá sé míréasúnta an freagra maidir le daoine atá ar saoire a chur ar an eolas nuair a 
fhógraítear feachtas mar go bhfuil an dualgas ar earcaitheoirí, beag beann ar 
fheachtais a bheith á reáchtáil ag tríú páirtithe thar a gceann, a chinntiú go gcuirfear 
iarrthóirí ionchasacha ar an eolas faoi chomórtais a bhféadfadh siad a bheith 
incháilithe dóibh; 

● Go bhfuil sé réasúnta soiléiriú a fháil ón earcaitheoir maidir le neamhláithreachtaí an 
iarrthóra a cheistiú, agus maidir lena thiomantas oiliúint a chur ar fáil ionas nach 
dtarlóidh sé arís; agus 

● Tá deimhniú an earcaigh ar an bprótacal atá i bhfeidhm aige chun déileáil le 
saincheisteanna teicniúla, lena n-áirítear nach ngearrtar pionós ar iarrthóirí nuair a 
tharlaíonn a leithéid de shaincheisteanna, réasúnta.  

 
Cinneadh: Measann an Coimisiún go ndearnadh sárú ar an gCód Cleachtais maidir leis an 
mainneachtain bileoga marcála a sholáthar d’iarrthóirí maidir lena bhfeidhmíocht ag an 
agallamh, maidir leis an líne cheistithe ar neamhláithreachtaí breoite, cúramóirí agus saoire 
mháithreachais an ghearánaigh, agus maidir leis an gcéad diúltú an t-athbhreithniú tosaigh 
ar Roinn 7 a dhéanamh.  
 
Ní mheasann an Coimisiún nár cuireadh iarrthóirí a bhí ar saoire faoin bhfeachtas ar an eolas 
faoi shárú, ach molann sé gur cheart bearta a bheith i bhfeidhm chun a chinntiú go gcuirfear 
na baill foirne atá ar saoire ar an eolas faoi fheachtais do phoist a bhféadfadh siad a bheith 
incháilithe dóibh. 
 
Ní aimsíonn an Coimisiún sárú ar an gCód maidir leis an gcaoi ar marcáladh an t-iarrthóir ná 
maidir lena hinspreagadh a cheistiú maidir le hiarratas a dhéanamh ar an bpost.  Tá sé sásta 
nach raibh aon tionchar ag na saincheisteanna teicniúla a bhí ag an iarrthóir ar an gcaoi ar 
marcáladh í. 
Toradh:  Tá an Coimisiún tar éis dul i dteagmháil leis an earcaitheoir maidir leis na moltaí. 

Ar na bileoga marcála, tá an t-earcaitheoir ag athrú a chleachtais ionas go bhfaighidh 
iarrthóirí eolas ag míniú an mhairc a fuair siad do gach inniúlacht ar ceistíodh iad ina leith.  
Cé go mbainfidh an t-eolas sin leis an marc a bronnadh seachas leis an iarrthóir go sonrach, i 
gcomhthéacs an lín earcaíochta a dhéanann an t-earcaitheoir, measann an Coimisiún gur 
freagra réasúnta é ar a mholadh.  

Maidir le ceistiú ag an agallamh, aontaíonn an t-earcaitheoir le toradh an Choimisiúin.  Ó 
shin i leith, tá tuilleadh oiliúna sainordaithe curtha i bhfeidhm aige do chathaoireacha 
idirmhalartacha atá níos treoí maidir le hoibleagáidí faoin Acht Comhionannais.  Measann an 
Coimisiún gur freagairt réasúnach é sin ar an moladh uaidh.  

Maidir le hiarrthóirí ar chomórtais a chur ar an eolas, dúirt an t-earcaitheoir nach raibh sé 
indéanta go lóistíochtúil socrú a dhéanamh go gcuirfí gach iarrthóir féideartha a d’fhéadfadh 
a bheith as láthair ón obair ar an eolas go sonrach faoi fheachtais ar leith.  Mar sin féin, 
dhearbhaigh sé freisin go bhfuil bunachar sonraí scileanna i bhfeidhm aige faoi láthair ar 
féidir é a chuardach tráth ar bith le haghaidh folúntas in aon réimse scileanna sonraithe.  
D’aontaigh sí freisin líne a chur le leabhráin feachtais amach anseo chun iarrthóirí 
ionchasacha a threorú chuig an rannóg earcaíochta ar a shuíomh gréasáin mar fhoinse 



leanúnach d’aon fheachtas nó d’aon fhaisnéis ghinearálta earcaíochta.  Arís i gcomhthéacs 
an lín earcaíochta a dhéanann an t-earcaitheoir, measann an Coimisiún gur freagra réasúnta 
é ar an moladh uaidh.  

Na chéad chéimeanna eile: Ós rud é go bhfuil an Coimisiún sásta leis na céimeanna atá 
glactha ag an earcaitheoir agus go nglacfaidh sé lena mholtaí maidir leis an gcás seo, ní 
thiocfaidh aon bheart eile chun cinn ina leith. 

Gearán faoi chomórtas le haghaidh post speisialaithe staitistiúil in earnáil na 

sláinte 

An gearán: Bhí an t-iarrthóir faoi agallamh don phost in éineacht le beirt iarrthóirí eile ach 

níor éirigh leo.  Rinne sé gearán nach raibh an bord comhdhéanta i gceart ar an mbonn 

gráid, inscne agus láthair oibre; go raibh nótaí a agallaimh neamhiomlán agus míchruinn; 

nach ndearnadh an mhaitrís scórála d’inniúlachtaí a chur i bhfeidhm i gceart ina chás; agus 

nár tugadh aiseolas dó ar a fheidhmíocht ag an agallamh.  Líomhain sé gur léirigh na 

lochtanna contended seo go raibh claontacht shoiléir sa phróiseas roghnúcháin.  

 

Gníomhaíochtaí an Earcóra: Maidir le grád na mball boird, dheimhnigh an t-earcaitheoir gur 

earráid riaracháin a bhí i gceist agus go raibh grád níos airde ag baill an bhoird ná mar a bhí 

tugtha d’iarrthóirí.  Dheimhnigh sé freisin go raibh triúr comhaltaí, beirt bhan agus fear a bhí 

ina chathaoirleach ar an mbord.  Bhí ionchur ag an triúr comhaltaí ar fad maidir le scóráil na 

n-iarrthóirí.  Mheas an t-earcaitheoir gurbh iomchuí an bheirt ionadaithe gairmiúla a bheith 

ar an mbord ón oifig chéanna agus nach bhfuil ach oifig amháin den sórt sin sa tír. 

 

Dúirt an t-earcaitheoir leis an gCoimisiún go raibh nótaí agallaimh iarrthóra beartaithe mar 

achoimre seachas mar thaifead focal ar fhocal ar agallaimh agus bhí sé sásta gur léirigh nótaí 

an iarrthóra é sin.  D’admhaigh sé go raibh earráid riaracháin ann maidir le teistiméireachtaí 

i litríocht an fheachtais do Inniúlacht ar leith ach bhí sí sásta gur ceistíodh na hiarrthóirí go 

léir faoin inniúlacht a raibh an teideal ceart uirthi. 

 

Dhearbhaigh Cathaoirleach an Bhoird gur marcáladh gach iarrthóir do gach inniúlacht ar 

bhonn na fianaise a chuir na hiarrthóirí i láthair le linn na n-agallamh. 

 

Dúirt an t-eolas iar-fheachtais a sheol gníomhaireacht earcaíochta an chomhlachta 

earcaíochta d’iarrthóirí gurbé “scóranna agallaimh iarrthóra féin agus bileoga nótaí a 

thógáil an t-aon aiseolas atá ar fáil ón agallamh”.   

 

Amharc ón gCoimisiún:  Tar éis dó scrúdú a dhéanamh ar thaifid an fheachtais a chuir an t-

earcaitheoir ar fáil, seo a leanas tuairim an Choimisiúin maidir le bearta an earcaitheoirí: 

 



● bhí cothromaíocht inscne ann le baill an bhoird a raibh gráid chuí acu.  B’iomchuí 

ionadaithe gairmiúla ón Oifig chéanna a bheith acu mar chomhaltaí, ós rud é gurb í 

an t-aon Oifig amháin sa tír í.  

● Bhí earráidí riaracháin sa nóta agallaimh agus sna foirmeacha scórála do cheann de 

na teidil inniúlachta agus i liostú ghráid an bhoird agallaimh.  Cé go moltar aghaidh a 

thabhairt ar na saincheisteanna sin chun a chinntiú nach ndéanfar iad a 

athdhéanamh, ní sárú ar an gCód iad.  

● caitheadh go cothrom le hiarrthóirí maidir leis an marcáil ag an agallamh.  Tá sé de 

dhualgas ar gach iarrthóir an oiread sonraí a bhaineann leis an ról a chur ar fáil, san 

am a cheadaítear ag an agallamh.  

● rinnean bord athbhreithniú ar na freagraí a thug gach iarrthóir agus mharcáil siad na 

scóir dá réir.  Tá an Coimisiún sásta go n-úsáidtear nótaí mar aide-mémoire agus 

nach mbeadh sé praiticiúil an t-agallamh iomlán a thaifeadadh.  

● Níor léirigh scrúdú ar dhoiciméadacht feachtais agus nótaí agallaimh don ghearánach 

ná d’iarrthóirí eile aon fhianaise a thabharfadh údar maith le conclúid go raibh 

claontacht sa phróiseas. 

● Cé go n-admhaítear go dtugtar scóir agus nótaí ó agallamh d’iarrthóirí, is amhlaidh 

atá i gcónaí go n-éilíonn an Cód aiseolas ó iarrthóirí.  Cé nach gá don aiseolas seo 

treoracha forbartha pearsanta a chur ar fáil d’iarrthóirí, ba cheart dó achoimre a 

thabhairt ar na réimsí nár chomhlíon iarrthóir an caighdeán riachtanach.  Is sárú ar 

an gCód é mainneachtain aiseolas den sórt sin a sholáthar.  

 

Cinneadh: Measann an Coimisiún gur sáraíodh an Cód Cleachtais sa mhainneachtain beatha 
a sholáthar don iarrthóir mar a cheanglaítear leis an gCód.  Cé nach sárú ar an gCód iad na 
hearráidí riaracháin maidir le gráid na gcomhaltaí boird agus teideal inniúlachta, moltar don 
earcaitheoir beart a dhéanamh ionas nach dtarlóidh a leithéid d’earráidí arís.  

Toradh:  Ghlac an t-earcaitheoir leis na moltaí.   

Maidir leis an mainneachtain aiseolas a thabhairt, tá a chleachtas á athrú ag an earcaitheoir 
ionas go bhfaighidh iarrthóirí eolas ag míniú an mhairc a fuair siad do gach inniúlacht ar 
ceistíodh iad ina leith.  Cé go mbainfidh an t-eolas sin leis an marc a bronnadh seachas leis 
an iarrthóir go sonrach, i gcomhthéacs an lín earcaíochta a dhéanann an t-earcaitheoir, 
measann an Coimisiún gur freagra réasúnta é ar a mholadh.  

Maidir leis na hearráidí riaracháin, dheimhnigh an t-earcaitheoir go bhfuil seiceáil 
chaighdeánach cáilíochta i bhfeidhm anois chun earráidí den chineál céanna a sheachaint 
amach anseo. Measann an Coimisiún freisin gur freagairt réasúnta é sin ar an moladh uaidh.  

Na chéad chéimeanna eile: Ós rud é go bhfuil an Coimisiún sásta leis na céimeanna atá 
glactha ag an earcaitheoir agus go nglacfaidh sé lena mholtaí maidir leis an gcás seo, ní 
thiocfaidh aon bheart eile chun cinn ina leith.  



  



Gearán faoin gComórtas don Bhainisteoir Ginearálta laistigh de chás na 

hEarnála Sláinte 

An gearán: Rinne an t-iarrthóir iarratas ar na róil agus measadh go raibh sé incháilithe don 

dá cheann ach níor cuireadh ar an ngearrliosta é do cheachtar acu.  Rinne sé gearán faoin 

gcaoi ar cuireadh na critéir ghearrliostaithe i bhfeidhm agus cheistigh sé cén córas marcála a 

úsáideadh lena chinneadh cé na hiarrthóirí ba cheart a chur ar aghaidh go dtí an chéad 

chéim eile den fheachtas.  

 

Gníomhaíochtaí an Earcóra: Bhreathnaigh an t-athbhreithneoir ar thraenáil agus ar thaithí 

an dá bhall den bhord agus bhí sé sásta go raibh an bheirt acu inniúil agus go raibh siad 

cáilithe go cuí chun suí ar an mbord agus an cleachtadh gearrliostaithe agus criathair 

incháilitheachta a dhéanamh. Scrúdaigh an t-athbhreithneoir na critéir ghearrliostaithe don 

dá phost agus bhí sé sásta gur cuireadh na critéir sin i bhfeidhm i gceart i gcás an iarrthóra.  

Labhair an t-athbhreithneoir freisin leis an gcomhalta boird a thug aiseolas teileafóin don 

iarrthóir agus bhí sé sásta freisin go ndearnadh é seo i gceart de réir phrionsabail an Chóid. 

 

Radharc ón Rúnaíocht:  Nuair a scrúdaítear doiciméid feachtais a chuir an t-earcaitheoir ar 

fáil dó, tá an Rúnaíocht sásta gur caitheadh le hiarratais gach iarrthóra ar an mbealach 

céanna cothrom comhsheasmhach.  Ar na doiciméid sin bhí Leabhráin Faisnéise d’Iarrthóirí, 

dhá fhoirm iarratais ar éirigh leo agus dhá fhoirm iarratais nár éirigh leo le haghaidh an dá 

fheachtas (athraithe), bileog mheasúnaithe incháilitheachta an ghearánaigh, agus an bhileog 

mheasúnaithe incháilitheachta don dá iarrthóir ar éirigh leo agus beirt iarrthóirí nár éirigh 

leo sa dá fheachtas (deargtha).  

Maidir le hábhair imní an ghearánaigh faoin easpa maitríse scórála, aithníonn an Coimisiún 

go bhféadfadh sé nach mbeadh sé iomchuí nó indéanta maitrís scórála a chur i bhfeidhm i 

ngach cás, go háirithe iad siúd a bhaineann le líon mór iarratas. Ní mheasann sé gur sárú ar 

an gCód Cleachtais é easpa meicníochta scórála ag an gcéim seo. Tar éis di scrúdú a 

dhéanamh ar thaifid ábhartha an fheachtais, tá an Rúnaíocht sásta go raibh baint chuí ag na 

critéir ghearrliostaithe a cuireadh i bhfeidhm sa chás seo le Sonraíocht Poist, dualgais agus 

riachtanais an róil.  Níor aimsíodh aon fhianaise gur caitheadh go héagórach leis an iarrthóir. 

Cinneadh: Ní fhaigheann an Rúnaíocht aon sárú ar an gCód Cleachtais sna cásanna sin.  

Toradh:  Ós rud é nach bhfuarthas aon sárú, tá an Rúnaíocht sásta nach dtagann aon 

ghníomh eile chun cinn sa chás seo.  

 


