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1. Achoimre Feidhmiúcháin:- 

Rinne an Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí (an Coimisiún) athbhreithniú ar 
na próisis a d’úsáid an Garda Síochána le haghaidh ardú céime a thabhairt do bhaill 
foirne ó chéim an Gharda chuig céim an tSáirsint agus ó chéim an tSáirsint chuig 
céim an Chigire.  Bhí an Coimisiún ag iarraidh meas a dhéanamh ar na cosaintí a 
úsáideadh sa mheasúnú ar iarrthóirí chun a fháil amach an raibh na cosaintí láidir go 
leor chun ionracas na bpróiseas sin a chosaint nó nach raibh.  Bhí sé ag iarraidh a 
fháil amach freisin an raibh na próisis ag comhlíonadh an dea-chleachtais 
earcaíochta mar atá leagtha amach sa Chód Cleachtais nó nach raibh. 
 
 
Cuirtear na próisis cheapacháin le haghaidh ardú céime chuig céim an tSáirsint agus 
chuig céim an Chigire ar siúl ar bhonn bliantúil agus is é an tAonad Comórtas i 
stiúrthóireacht Acmhainní Daonna an Gharda Síochána a bhainistíonn na próisis sin 
go lárnach.  Is éard atá i gceist sna comórtais:- 
 

 “Treoir ón gCeanncheathrú” a scaiptear ar gach ball den Gharda Síochána 

lena dtarraingítear a n-aird ar na comórtais agus lena lorgaítear iarratais; 

 Foirm iarratais bunaithe ar Inniúlachtaí atá an-struchtúrtha agus an-

mhionsonraithe; 

 Measúnuithe ó Bhainisteoirí Líne agus Rátálacha iarrthóirí; 

 Líon ard Bord Agallaimh a bheith á gcruthú, a bhfuil gach ceann díobh 

comhdhéanta de bheirt nach baill den Gharda Síochána iad agus de Gharda 

Sinsearach amháin agus ar a ndéanann comhaltaí seachtracha Boird 

cathaoirleacht;  

 Réamhagallamh struchtúrtha bunaithe ar inniúlachtaí a chuirtear ar gach 

iarratasóir incháilithe agus a eagraítear ar Bhonn Réigiúnach - is i Réigiún 

difriúil a oibríonn an Garda Sinsearach atá ina chomhalta den Bhord 

Réigiúnach; 

 Iarrtar ar na hiarrthóirí is oiriúnaí ó na hAgallaimh Réigiúnacha freastal ar 

agallamh struchtúrtha eile bunaithe ar inniúlachtaí a dhéanfaidh an bord 

roghnúcháin deiridh nó “Painéal Lárnach” atá comhdhéanta de bheirt 

sibhialtach agus de Gharda Sinsearach amháin freisin. Níl baint ag duine ar 

bith de na Comhaltaí sin den Bhord leis na hAgallaimh Réigiúnacha. 

Tá an Coimisiún sásta, den chuid is mó, go gcuirtear san áireamh sna próisis 
cosaintí fónta, lena n-áirítear iad sin atá liostaithe thuas, lena gcosnaítear ionracas 
na bpróiseas roghnúcháin agus lena dtugtar an dearbhú riachtanach go gceaptar 
iarrthóirí ar bhonn a bhfeidhmíochta san agallamh.  
 
D’ainneoin na tréimhse fada ama agus na n-acmhainní suntasacha a thugtar do na 
próisis cheapacháin sin, áfach, measann an Coimisiún gurb ann do roinnt gnéithe atá 
ina gcuid dhúchasach dá ndearadh agus dá gcur chun feidhme nach léirítear iontu 
an dea-chleachtas earcaíochta agus an ceapadh iarrthóirí ar bhonn fiúntais agus, ag 
an am céanna, lena laghdaítear an mhuinín as an gcóras ardú céime.  
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Ba i mí Lúnasa 2013 a scaipeadh na Treoracha ón gCeanncheathrú lenar fógraíodh 
na comórtais ardú céime a scrúdaítear san athbhreithniú seo agus eisíodh an fógra 
deiridh faoi thorthaí d’iarrthóirí i mí an Mheithimh 2014. 

Thug an Coimisiún dá aire gurb é 1,000 iarrthóir an líon iarrthóirí a rinne iarratas ar 
an gcomórtas ardú céime ó chéim an Gharda chuig céim an tSáirsint agus ar 
cuireadh agallamh orthu sa chomórtas sin agus gurb é 400 iarrthóir an líon iarrthóirí 
a rinne iarratas ar an gcomórtas ardú céime ó chéim an Gharda chuig céim an 
tSáirsint agus ar cuireadh agallamh orthu sa chomórtas sin.  Ba éard a bhí i gceist 
leis na comórtais sin ná breis agus 320 lá a chaith baill den Gharda Síochána ag 
leibhéal an Ard-Cheannfoirt agus ag leibhéal an Choimisinéara Chúnta i mbun 
agallóireachta de bhreis ar Chomhaltaí seachtracha de Bhoird Agallaimh a bheith á 
bhfostú ar feadh níos mó ná 600 lá.  Cé go bhfuil an líon agallamh atá i gceist leis an 
dá phróiseas sin thar a bheith ard cheana féin, thug an Coimisiún dá aire an ráta 
íseal rannpháirtíochta ag leibhéal an Gharda agus ag leibhéal an tSáirsint. Ní 
dhearna ach thart ar 10% de na daoine sin ag leibhéal an Gharda iarratas ar ardú 
céime agus ní dhearna ach 20% díobh sin ag leibhéal an tSáirsint iarratas ar ardú 
céime.  Glacann an Coimisiún leis gurb ann do raon tosca a fhéadann cur leis an ráta 
measartha íseal rannpháirtíochta sin e.g. sásamh sa ghrád reatha agus sa ról reatha 
agus cúinsí pearsanta. Measann sé gur cheart don Gharda Síochána a iniúchadh 
conas a d’fhéadfadh sé an líon iarrthóirí a dhéanfadh iarratas ar ardú céime a 
mhéadú d’fhonn cáilíocht fhoriomlán na ndaoine a roghnófaí a fheabhsú. 
 
Aithníonn an Coimisiún gur leagtha síos i reachtaíocht phríomhúil nó in ionstraimí 
reachtúla atá an-chuid de na paraiméadair faoina reáchtáiltear na comórtais sin.  
Creideann an Coimisiún gurb as dáta atá an-chuid de na forálacha reachtaíochta sin 
agus nach mór iad a athrú.  Tar éis dó na córais ardú céime le haghaidh post ag na 
leibhéil sin a bhreithniú, tá an Coimisiún den tuairim nach mór don Gharda Síochána 
athbhreithniú a dhéanamh ar an dóigh ina gceapann sé Sáirsintí agus Cigirí agus, 
chuige sin, molann sé do Choimisinéir na nGardaí tabhairt faoi na gníomhartha seo a 
leanas:- 

1. Dul i dteagmháil leis an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus 
leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe chun na Rialacháin 
Ardú Céime a athbhreithniú agus a athrú chun dáta le go léireofar iontu an 
dea-chleachtas earcaíochta agus le go dtacófar le hathchóiriú na 
bpróiseas reatha roghnúcháin;   

2. Modheolaíochtaí ardú céime a chur i gcomparáid leis na modheolaíochtaí 
a úsáidtear i bhfórsaí eile Póilíneachta chun a fháil amach conas a 
d’fhéadfaí an measúnú ar iarrthóirí ar ardú céime a fheabhsú; 

3. Leanúint lena chinntiú go ndéantar bearta cuí éifeachtacha chun deireadh 
a chur le canbhasáil ag iarrthóirí agus thar a gceann, lena n-áirítear cur i 
gcuimhne do gach Comhalta de na Boird Agallaimh gur cion é cur isteach 
ar phróiseas ceapacháin agus go gcuirtear aon iarrachtaí canbhasáil a 
dhéanamh in iúl do stiúrthóireacht Acmhainní Daonna an Gharda 
Síochána; 

4. A chinntiú go ndearbhaíonn comhaltaí de na Boird Agallaimh na hiarrthóirí 
a bhfuil aithne acu orthu nó ar oibrigh siad leo agus coimeádann an 
tAonad Comórtas clár ina bhfuil mionsonraí faoi na dearbhuithe sin;  

5. Painéal úr de Chomhaltaí de Bhoird Agallaimh a fhorbairt le nach n-iarrfar 
ar na daoine céanna feidhmiú ar na boird roghnúcháin sin arís is arís eile; 

6. Deireadh a chur le rátálacha ó bhainisteoirí líne agus na measúnuithe ó 
bhainisteoirí líne a chuirtear i láthair na mBord Agallaimh a shimpliú; 

7. Tacú leis na córais ardú céime ach tréimhse phromhaidh a chur i 
bhfeidhm i gcás baill foirne a bhfuil ardú céime tugtha dóibh; 
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8. A bhreithniú conas a d’fhéadfadh iarrthóirí iarratas a dhéanamh ar phoist 
agus a bheith á mbreithniú le haghaidh post ar bhonn 
Réigiúnach/Rannóige; 

9. Ról agus ábharthacht reatha Scrúdú Gairmiúil an tSáirsint agus Scrúdú 
Gairmiúil an Chigire a bhreithniú maidir le hincháilitheacht le haghaidh na 
bpost sin a dhéanamh amach; 

10. Athbhreithniú a dhéanamh ar na hinniúlachtaí a úsáidtear chun iarrthóirí a 
mheas chun a chinntiú go léirítear riachtanais reatha na ról leis na critéir a 
mbíonn na boird roghnúcháin ag brath orthu; 

11. Sraith tástálacha saincheaptha scagtha arb é is aidhm dóibh iarrthóirí a 
thástáil ar dhualgais agus freagrachtaí an róil ar bhealach cothrom, 
oibiachtúil agus comhsheasmhach a chur in ionad na Réamhagallamh 
fíorchostasach agus fíordhian ar acmhainní;  

 

12. Go dtí go mbunófar an tsraith tástálacha saincheaptha scagtha, moltar na 
bearta seo a leanas:- 

a. Oiliúint dhian i scileanna agallóireachta a chur ar fáil do gach 
Comhalta de na Boird roimh gach tástáil roghnúcháin; 

b. Measúnóirí breise a fhostú a aistreoidh idir na Boird Agallaimh 
chun faireachán agus rialú a dhéanamh ar a éifeachtaí agus a 
chomhsheasmhaí atá an cur chuige atá á ghlacadh ag na Boird 
Agallaimh; 

c. Líon níos airde iarrthóirí a thabhairt ar aghaidh chuig próiseas 
roghnúcháin na céime deiridh agus líon níos airde iarrthóirí a chur 
ar an bpainéal deiridh le go bhféadfar folúntais a thiocfaidh chun 
cinn amach anseo a líonadh; 

d. Céim na ndaoine sin atá ag fónamh ar na Boird Réamhagallaimh a 
ísliú chun an líon daoine a d’fhéadfadh a bheith ina gcomhaltaí de 
na boird a mhéadú agus chun an próiseas a dhéanamh níos 
éifeachtúla ó thaobh costas de. 

(Déantar na costais bhreise a bhaineann leis na bearta a - c thuas 
a chur chun feidhme a fhritháireamh ach minicíocht na gcomórtas 
sin a laghdú ó chomórtais a bheith ann gach bliain go comórtais a 
bheith ann gach dhá bhliain.) 
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2. Cúlra:- 

Féachann an Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí le hionracas a chosaint sa 
dóigh a n-earcaítear, a roghnaítear agus a gceaptar daoine chuig poist a mhaoinítear 
go poiblí agus muinín fhorleathan a chothú as an gcumas atá ag daoine a cheaptar 
cur le seirbhísí poiblí den scoth a sholáthar. 
 
Déanann sé maoirseacht ar an earcú agus an roghnú chuig poist ar fud raon leathan 
Comhlachtaí Poiblí, lena n-áirítear ceapacháin suas go dtí céim an Chigire sa 
Gharda Síochána.  Agus an fheidhm mhaoirseachta sin á comhlíonadh aige, 
féachann an Coimisiún lena chinntiú go bhfuil sna próisis cheapacháin sin ná 
eiseamláirí de phrionsabail na cneastachta, an fhiúntais, na trédhearcachta, na 
neamhchlaontachta, na comhsheasmhachta agus na cothroime.  Tá an Coimisiún 
den tuairim láidir nach mbítear ag comhlíonadh na gcroíphrionsabal sin gan tairbhe 
agus, ina ionad sin, go n-úsáidtear iad chun an sprioc is tábhachtaí a bhaint amach, 
is é sin, na hiarrthóirí is fearr is féidir ar phoist a mhealladh agus a roghnú agus, ar 
an gcaoi sin, seirbhísí éifeachtúla éifeachtacha a sholáthar. 
  
Foilsíonn an Coimisiún Cóid Chleachtais ina leagtar síos na caighdeáin earcaíochta 
agus roghnúcháin a gceanglaítear ar Chomhlachtaí Poiblí faoina sainchúram iad a 
chomhlíonadh.  Scrúdaíonn sé gearáin ó dhaoine aonair a chreideann gur theip ar 
chomhlacht poiblí cloí leis na caighdeáin atá leagtha síos sna Cóid.  Mar chuid dá 
fheidhm mhaoirseachta, déanann an Coimisiún iniúchtaí freisin ar phróisis 
cheapacháin arna ndéanamh ag na Comhlachtaí Poiblí sin chun a dhéanamh amach 
cé acu atá nó nach bhfuil cosaintí fónta i bhfeidhm ag an gcomhlacht poiblí sin chun 
a chinntiú go ndéantar iarrthóirí a earcú agus a roghnú ar bhealach cothrom 
oibiachtúil agus nach féidir pátrúnacht teacht chun cinn. 
 
Ar an mbonn gur thart ar 4 bliana ó shin a rinneadh a iniúchadh deireanach ar 
phróisis cheapacháin sa Gharda Síochána, chinn an Coimisiún go raibh sé in am 
aige féachaint an athuair ar an dóigh a ndéantar na próisis sin agus athbhreithniú a 
dhéanamh ar a éifeachtaí atá na cosaintí a úsáidtear chun tacú le hiarrthóirí a roghnú 
ar bhonn fiúntais.  
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3. Modheolaíocht an Athbhreithnithe:- 

Is é cuspóir iniúchadh an Choimisiúin ná scrúdú a dhéanamh ar na cosaintí a 
úsáidtear chun ionracas an phróisis roghnúcháin a chosaint agus lena dtacaítear le 
baill foirne a bheith á n-earcú agus á gceapadh ar bhonn fiúntais.   
 
Ag ullmhú di le haghaidh a hathbhreithnithe ar na próisis ardú céime agus mar 
thoradh ar an taithí a bhí aici ar phróisis cheapacháin sa Gharda Síochána a 
athbhreithniú, bhuail Foireann Iniúchóireachta an Choimisiúin le comhaltaí de 
Chigireacht an Gharda Síochána chun a gcuid tuairimí a iarraidh faoi ról agus 
tionchar na bpróiseas ardú céime sa Gharda Síochána.  Cuireadh cruinniú eile le 
comhaltaí den Chigireacht ar siúl chun téamaí a bhí ag teacht aníos le linn an 
athbhreithnithe a phlé. Chomh maith leis, phléigh an Fhoireann Iniúchóireachta na 
torthaí tosaigh leis an gCathaoirleach ar an Údarás Póilíneachta eatramhach. 
 
 Rinneadh an tIniúchadh mar seo a leanas:-  

 
A. Cruinnithe le stiúrthóireacht Acmhainní Daonna an Gharda Síochána  

Reáchtáladh dhá chruinniú le Stiúrthóir Feidhmiúcháin na stiúrthóireachta Acmhainní 
Daonna agus lena fhoireann chun comhthéacs na gcóras iniúchóireachta agus 
earcaíochta go ginearálta sa Gharda Síochána a phlé. Reáchtáladh tuilleadh 
cruinnithe mionsonraithe leis an bhFoireann Acmhainní Daonna ar a bhfuil freagracht 
as an bpróiseas comórtais a bhainistiú agus a riar. 

 
B. Comhaid a Scrúdú 

Tugadh faoi mhionscrúdú ar na taifid a bhí á gcoimeád i stiúrthóireacht Acmhainní 
Daonna an Gharda Síochána ar phróisis roghnúcháin 2013/2014 le haghaidh ardú 
céime ó chéim an Gharda chuig céim an tSáirsint agus ó chéim an tSáirsint chuig 
céim an Chigire.  Cuireadh plé leantach ar siúl le baill foirne sa rannóg Acmhainní 
Daonna ag Ceanncheathrú an Gharda Síochána chun na saincheisteanna a bhí ag 
teacht chun cinn a shoiléiriú. 
 
Scrúdaíodh comhaid agus taifid chun a éifeachtaí a bhí na cosaintí a bhíothas ag 
úsáid a mheas agus chun a sheiceáil an raibh aon aimhrialtachtaí le sonrú i 
mbainistíocht na bpróiseas ceapacháin nó nach raibh. Rinneadh seiceálacha agus 
scrúdaíodh fianaise chun na nithe seo a leanas a mheasúnú:-  

 
 Go bhfuair na hiarrthóirí faisnéis agus treoracha a bhí fónta agus cuí faoin 

bpróiseas iarratais 

 Go raibh Comhaltaí de na Boird Agallaimh á roghnú agus á gceapadh go cuí 

 Gur bhain na ceisteanna a cuireadh san agallamh leis na hinniúlachtaí don 

ról 

 Gur cuireadh ceisteanna den chineál céanna den chuid ba mhó ar gach 

iarrthóir agus go bhfuair iarrthóirí méid cothrom ama san agallamh go 

ginearálta 

 Go raibh na bileoga marcála aonair ag teacht le scóir a bronnadh sna liostaí 

comhiomlánaithe deiridh 

 Gurbh ionann an liosta comhiomlánaithe deiridh agus an liosta le haghaidh 

ceapadh 

 Gurbh ionann na liostaí le haghaidh ceapadh agus orduithe ceapacháin 
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C. Agallamh a chur ar na hAgallóirí 

Cuireadh agallamh ar naonúr Comhaltaí san iomlán de na Boird Agallaimh a ghlac 
páirt sna próisis. Ba go randamach a roghnaíodh na Comhaltaí sin de na Boird agus 
áiríodh leo rannpháirtithe ba shibhialtaigh agus rannpháirtithe ba Ghardaí araon. 
Rinneadh na hagallaimh ach cur chuige leathstruchtúrtha a úsáid agus mhair siad 
uair amháin den chuid ba mhó.  
 
Áiríodh na nithe seo leis na téamaí leathana a clúdaíodh sna hagallaimh sin:- 
 

 tuairimí ginearálta faoin bpróiseas  

 cneastacht agus cothroime 

 canbhasáil/cur isteach  

 tuairim fhoriomlán faoi chaighdeán na n-iarrthóirí a bhí ag teacht i láthair  

 meicníochtaí aiseolais 

 roghnú na gComhaltaí de na Boird Agallaimh 

 an oiliúint a cuireadh ar Agallóirí agus ar Agallaithe araon 

 comhdhéanamh na mBord Agallaimh  

 scála agus riar an phróisis  

 réimsí feabhais agus modhanna feabhais 

 

 

D. Tuairimí ó na hiarratasóirí sa chomórtas 

Rinneadh ceistneoir a fhorbairt agus a eisiúint chuig 137 ball den fhórsa a bhí ina 
rannpháirtithe sna comórtais faoi athbhreithniú. Roghnaíodh iad go randamach.  
 
Clúdaíodh raon leathan saincheisteanna sa cheistneoir, lenar áiríodh na 
saincheisteanna seo:- 
 

 a shoiléire a bhí doiciméid 

 leagan amach agus struchtúr an agallaimh bunaithe ar inniúlachtaí agus an 

tuiscint a bhí ag an iarrthóir ar an bpróiseas 

 cáilíocht an aiseolais 

 cothroime na meastóireachta 

 tuairimí foriomlána faoin gcóras roghnúcháin ardú céime 

 baic ar iarratas ar ardú céime a dhéanamh 

 moltaí le haghaidh feabhais 
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4. Cur síos ar na Próisis Roghnúcháin:- 

Leanadh próisis a bhí an-chosúil le chéile sa dóigh a ndearna iarrthóirí iarratas ar an 
ardú céime ó chéim an Gharda chuig céim an tSáirsint agus ar an ardú céime ó 
chéim an tSáirsint go céim an Chigire agus sa dóigh ar measadh iad le haghaidh 
ardú céime chuig na céimeanna sin. 
 
Is leagtha síos i reachtaíocht atá an-chuid de leagan amach agus de struchtúr na 
bpróiseas ardú céime.   
 
Tá an córas bunaithe ar chur chuige bunaithe ar inniúlachtaí agus cinntear rath an 
iarrthóra leis an dóigh a bhfeidhmíonn sé san agallamh. Dréachtaíodh inniúlachtaí le 
haghaidh na ról le cabhair ó shaineolas seachtrach gairmiúil thart ar 10-12 bliain ó 
shin. 
 
Tá Garda ar seirbhís ar bith a chuir Scrúdú Gairmiúil an tSáirsint i gcrích go rathúil 
incháilithe le haghaidh iarratas a dhéanamh ar ardú céime chuig céim an tSáirsint 
agus tá Sáirsint ar bith a chuir Scrúdú Gairmiúil an Chigire i gcrích go rathúil 
incháilithe le haghaidh iarratas a dhéanamh ar ardú céime chuig céim an Chigire.  Níl 
aon cheanglas ar iarrthóirí na scrúduithe sin a dhéanamh arís ná a thaispeáint ar shlí 
eile go bhfuil siad cothrom le dáta maidir leis an ábhar a scrúdaíodh sna scrúduithe 
sin. 
 

Céim 1: Foirm Iarratais - Iarradh ar iarrthóirí foirm iarratais mhionsonraithe 

struchtúrtha a chomhlánú.  Sa chéad chuid den fhoirm iarratais, iarradh ar iarrthóirí 
breac-chuntas a thabhairt ar a gcáilíochtaí acadúla agus gairmiúla, ar a stair ghairme 
ach mionsonraí a thabhairt faoi na poist a bhí acu agus ar an bhfad ama atá caite 
acu sa ról.  Sa chéad chuid eile den fhoirm, éilíodh orthu a leagan amach conas a 
thaispeáin siad an raon inniúlachtaí a bheadh ag teastáil le haghaidh an róil níos 
airde.  Iarradh ar a mbainisteoir líne nóta tráchta measúnachta a thabhairt agus rátáil 
a chur ar fáil ar fheidhmíocht an iarrthóra maidir le gach ceann de na hinniúlachtaí 
sin.  Iarradh ar na bainisteoirí líne rátáil idir “a hAon”, a bhí ar an rátáil ab ísle, agus 
“a Cúig”, a bhí ar an rátáil ab airde, a thabhairt do na hiarrthóirí.  Iarradh ar 
bhainisteoir líne eile a lua cé acu a d’aontaigh sé leis an nóta tráchta agus leis an 
rátáil a cuireadh ar fáil nó nár aontaigh.  I gcás an phróisis ardú céime ó chéim an 
Gharda go céim an tSáirsint, cuireadh na foirmeacha comhlánaithe agus na 
measúnuithe comhlánaithe isteach le go bhféadfadh an tArd-Cheannfort a ainm a 
chur leo.   
Bhreathnaigh foireann an Choimisiúin go bhfuair formhór na n-iarrthóirí a bhí ag 
freastal ar agallamh rátálacha an-dearfach ar fud na n-inniúlachtaí go léir.   

 
Céim 2: Réamhagallamh -Tugadh Réamhagallamh do gach iarrthóir incháilithe.  

Socraíodh na Réamhagallaimh sin ar bhonn Réigiúnach inar chuir Bord Agallaimh 
amháin agallamh ar iarrthóirí ó réigiún.  B’ann do 10 mBord Réamhagallaimh le 
haghaidh an chomórtais ardú céime chuig céim an tSáirsint agus b’ann do 4 Bhord 
Réamhagallaimh le haghaidh an chomórtais ardú céime chuig céim an Chigire.   
 
Bhí gach Bord Agallaimh comhdhéanta de bheirt sibhialtach agus de Gharda 
Sinsearach amháin. Gníomhaíonn duine amháin de na Comhaltaí is Sibhialtaigh de 
na Boird mar Chathaoirleach. Ba iad Ard-Cheannfoirt a d’fhóin ar na Boird Agallaimh 
le haghaidh na gcomórtas ardú céime chuig céim an tSáirsint agus ba iad 
Coimisinéirí Cúnta a d’fhóin ar na Boird Agallaimh le haghaidh na gcomórtas ardú 
céime chuig céim an Chigire. Roghnaíodh na Comhaltaí ba Shibhialtaigh de na Boird 
Agallaimh ó liosta a chuir an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí (PAS) ar fáil agus a 
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d’fhormheas an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais.  Ní sa réigiún ina n-oibríonn 
na hiarrthóirí a bhfuil sé/sí ag cur agallamh orthu a oibríonn na baill den Gharda 
Síochána a roghnaítear chun fónamh ar na Boird Réamhagallaimh. 
 
Bhí ar na Comhaltaí de na Boird Agallaimh freastal ar sheisiún faisnéise roimh na 
hagallaimh.  Tugadh miontreoir dóibh faoin bpróiseas roghnúcháin, lenar áiríodh 
faisnéis faoi na hinniúlachtaí, faoin eochair scórála agus faoi bhreacadh nótaí. 
Moladh dóibh na measúnuithe/rátálacha a léamh ach moladh dóibh freisin gan iad a 
chur san áireamh agus feidhmíocht na n-iarrthóirí á meas acu.  
 
Ba bhunaithe ar an líon reatha folúntas a bhí le líonadh a chinn an stiúrthóireacht 
Acmhainní Daonna an líon daoine ar iarradh orthu freastal ar chéim an agallaimh 
dheiridh.  

 
Céim 3: An Bord Agallaimh Dheiridh - B’ionann an struchtúr agus an cur 

chuige a glacadh sna hagallaimh dheiridh den chuid ba mhó agus an struchtúr agus 
an cur chuige sin a ghlac na Boird Réamhagallaimh agus ní raibh siad difriúil le 
chéile ach ó thaobh an raoin inniúlachtaí a scrúdaíodh de.  Sa chás sin freisin, bhí na 
Boird Agallaimh comhdhéanta de bheirt sibhialtach a roghnaíodh ón liosta a chuir an 
tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí ar fáil agus a d’fhormheas an tAire Dlí agus Cirt 
agus Comhionannais.  Rinne duine amháin de na Sibhialtaigh cathaoirleacht ar na 
hagallaimh dheiridh.   
 
B’ionann an t-ábhar iarratais a cuireadh ar fáil do na Boird Agallaimh Dheiridh agus 
an t-ábhar sin a cuireadh ar fáil do na Boird Réamhagallaimh.   
 
Ceapadh ag deireadh an phróisis gach duine de na daoine sin ar chuir na Boird 
Agallaimh Dheiridh iad ar na painéil agus níor cuireadh iarrthóir ar bith ar liosta 
cúltaca sa chás go dtiocfadh folúntais chun cinn amach anseo.  
 
Mar is féidir a fheiceáil sa tábla thíos, is mór agus an-dian ar acmhainní atá scála na 
gcomórtas. 
 

 Céim an Gharda chuig 
céim an tSáirsint 

Céim an tSáirsint chuig 
céim an Chigire 

An Líon Iarrthóirí a 
d’fhreastail ar an 
Réamhagallamh 984 381 

An Líon Iarrthóirí ar iarradh 
orthu freastal ar an 
Agallamh Deiridh 252 128 

An Líon Iarrthóirí a 
cuireadh ar an bpainéal 185 43 

An Líon Iomlán Laethanta 
Agallaimh 228 93 

 
 
An méid sin ráite, ní dhearna ach thart ar 10% de Ghardaí iarratas ar ardú céime 
chuig céim an tSáirsint agus ní dhearna ach 20% de Sháirsintí iarratas ar ardú céime 
chuig céim an Chigire sna comórtais a athbhreithníodh. 
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Comhaltaí de na Boird Agallaimh a Roghnú -  
Mar a luadh cheana, roghnaíonn an Garda Síochána a chomhaltaí seachtracha de 
na boird agallaimh ó liosta a chuireann an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí ar fáil 
agus a fhormheasann an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais. 

 
Bhí baint le hAgallóireacht an Gharda Síochána le roinnt mhaith blianta ag formhór 
na gComhaltaí ba Shibhialtaigh de na Boird Agallaimh a bhuail le Foireann 
Iniúchóireachta an Choimisiúin.  
 
Thaispeáin siad leibhéal ard taithí agallóireachta agus tiomantas d’iarrthóirí a roghnú 
ar bhonn fiúntais.  D’aithin siad an gá lena chinntiú go mbeadh an deis ab fhearr ab 
fhéidir ag gach agallaí le fianaise ar gach ceann de na hinniúlachtaí a chur i láthair 
san agallamh.  Chuir gach duine in iúl gur chothrom agus oibiachtúil a bhí an córas 
roghnúcháin ar ghlac siad páirt ann agus gurbh ar an bhfeidhmíocht san agallamh 
amháin a bhí an roghnú bunaithe. 
 
Mar sin féin, luaigh gach duine costas agus cineál doláimhsithe an phróisis agus an 
deacracht agus an dúshlán a bhain le hagallamh a chur ar an oiread sin iarrthóirí. 
 
Labhair gach duine gurbh inmhianaithe a bheadh oiliúint d’iarrthóirí maidir leis an 
bpróiseas roghnúcháin, oiliúint athnuachana do Chomhaltaí de na Boird Agallaimh 
agus an gá le tacaíocht córas i bpróiseáil/i mbainistíocht an phróisis agallaimh. 
 
D’aithin gach duine an tábhacht a bhaineann le dea-aiseolas forbartha faoina 
bhfeidhmíocht a thabhairt d’iarrthóirí ach luaigh siad an t-am an-srianta atá acu chun 
an nóta tráchta sin a chur ar fáil.  Leag siad béim freisin ar an deacracht a bhaineann 
le nóta tráchta achoimre atá fiúntach agus sonrach a chur ar fáil do gach iarrthóir, go 
háirithe mar go léiríonn an oiread sin iarrthóirí go han-mhaith san agallamh agus go 
bhfuil sé doiligh don bhord idirdhealú a dhéanamh idir iarrthóirí atá ar chaighdeán 
chomh hard sin. 
 
Ba shoiléir go raibh dúil acu i dtabhairt isteach a dhéanamh ar chóras cuimsitheach 
oiriúnach chun iarrthóirí a rachadh ar aghaidh chuig an agallamh deiridh a mheas in 
ionad an modh reatha a úsáid. 
 
D’aontaigh gach duine gurbh an-ard a bhí caighdeán agus tiomantas na n-iarrthóirí a 
d’fhreastail ar agallaimh.  Chuir siad in iúl go bhféadann sé bheith an-doiligh 
idirdhealú a dhéanamh idir roinnt mhaith de na hiarrthóirí agus luaigh siad go raibh 
sé riachtanach drochscéala a thabhairt do lear mór iarrthóirí maithe de bharr an 
chóimheasa idir iarratasóirí agus folúntais. 
 
Chuir na Comhaltaí ba Shibhialtaigh de na Boird Agallaimh in iúl nach raibh siad ar 
an eolas faoi aon chritéar ná aon chóras a úsáideann an Garda Síochána agus na 
daoine a ghlacfaidh páirt sna boird roghnúcháin sin á gcinneadh aige. 
 
Bíonn an Garda Síochána ag brath ar chomhlachtaí eile le haghaidh an liosta de 
Chomhaltaí seachtracha de na Boird is gá dó a úsáid a chur le chéile.  Mar sin de, níl 
sé d’údarás aige an painéal reatha de Chomhaltaí de na Boird a athnuachan. Chuir 
an Garda Síochána in iúl go ndéanann sé dianiarracht Gairmithe Acmhainní Daonna 
ag a bhfuil taithí agus Fostaí Sinsearach sa tSeirbhís Phoiblí atá tar éis éirí as (e.g. 
leibhéal an Bhainisteora Contae nó an Ard-Rúnaí) a chur san áireamh mar 
chomhaltaí seachtracha de na boird.  Tuigeann an Coimisiún go bhféadfadh, i roinnt 
cásanna, roghnú na gComhaltaí is Sibhialtaigh de na Boird a bheith ag brath sa 
deireadh ar an duine aonair a bheith ar fáil agus toilteanach páirt a ghlacadh sna 
Boird Agallaimh fhada sin. 
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Agallaimh a Dhéanamh - Den chuid ba mhó, tugadh sonraí sna taifid ar na 
hagallaimh faoin am a tugadh do gach iarrthóir ina n-agallamh mar aon le sonraí faoi 
na réimsí ceistiúcháin a chlúdaigh na comhaltaí de na boird agus achoimre ar 
fhreagraí na n-iarrthóirí.   
 
Cuireadh raon ceisteanna cuí a bhain leis na hinniúlachtaí ar iarrthóirí, ar 
cheisteanna iad a bhí den chineál céanna den chuid ba mhó, agus tugadh méid 
cothrom ama dóibh go ginearálta lena mBord Agallaimh. 
 
Taifeadadh sonraí faoi na scóir a bronnadh ar gach iarrthóir faoi na hinniúlachtaí go 
léir freisin, rud a chabhraigh le hord fiúntais a chur le chéile.  Taifeadadh nóta tráchta 
achoimre le haghaidh gach iarrthóra freisin d’fhonn aiseolas ar a bhfeidhmíocht san 
agallamh a chumasú. 
 
Ba ar liosta comhiomlánaithe a thras-scríobh na Boird Agallaimh na marcanna 
comhaontaithe a bronnadh ar iarrthóirí. Tugadh neamhréireacht amháin faoi deara 
nuair a scrúdaigh an Fhoireann Iniúchóireachta na bileoga marcála aonair i 
gcomparáid leis an liosta comhiomlánaithe. Tháinig sí sin as earráid tras-scríofa.  Ní 
raibh aon tionchar ar ranguithe aici, áfach. Tugadh faoi deara í go luath i gcóras 
inmheánach seiceála an Aonaid Chomórtas féin agus réitíodh í leis an mBord 
Agallaimh lenar bhain. 
 
Ní raibh aon neamhréireacht idir an liosta de na daoine a cuireadh ar aghaidh le 
haghaidh ardú céime agus an taifead ar na hagallaimh ar shínigh na Comhaltaí de 
na Boird Agallaimh é. 
 
I gcruinnithe leis na Comhaltaí de na Boird Agallaimh, rinne baill foirne an 
Choimisiúin mionphlé ar an tuairim choitianta go bhfuil cur isteach leathan le sonrú 
sna próisis cheapacháin sin.  D’fhiafraigh siad go háirithe ar imir cumarsáid mhíchuí 
a rinneadh le comhaltaí de na boird tionchar ar an toradh ar na próisis nó nár imir.   
 
Cé nár bhain sé le gach duine, luaigh roinnt Comhaltaí de na Boird Agallaimh gurbh 
eol dóibh go raibh canbhasáil de chineál éigin á déanamh ag iarratasóirí nó thar a 
gceann. Mar sin féin, dhearbhaigh gach Comhalta de na Boird go raibh an próiseas 
neamhchlaon, go ndearnadh dianscrúdú ar na hiarrthóirí san agallamh agus go 
ndearnadh measúnú cothrom neamhchlaon comhsheasmhach ar iarrthóirí tar éis an 
agallaimh.  Níor aimsigh baill foirne an Choimisiúin aon fhianaise a thugann le 
tuiscint go raibh tionchar ag canbhasáil den saghas sin ar an bpróiseas roghnúcháin.  
Ní mór a thabhairt faoi deara, áfach, go bhféadfadh canbhasáil ar bith den saghas 
sin tionchar mór a bheith aici ar an tuairim ghinearálta faoi chothroime sa phróiseas. 

  



13 

 

5. Torthaí an tSuirbhé:- 

D’fhéach an Coimisiún le cur lena athbhreithniú ach léargas áirithe a ghnóthú ar an 
dóigh a mbreathnaíonn baill den Gharda Síochána ar phróisis ardú céime.  Scríobh 
sé chuig líon samplach de 137 iarrthóir sa phróiseas ardú céime ó chéim an Gharda 
chuig céim an tSáirsint agus sa phróiseas ardú céime ó chéim an tSáirsint chuig 
céim an Chigire agus d’iarr sé orthu páirt a ghlacadh i suirbhé.  B’ionann sin agus 
10% den líon iarrthóirí.  Bhí na hiarrthóirí a sampláladh ag oibriú i stáisiúin i gceantair 
fud fad na tíre.  Sheol 61 iarrthóir foirmeacha comhlánaithe ar ais.  
Tugtar mionsonraí ar na príomhthorthaí ar an suirbhé sa mhéid seo a leanas:- 

.  
 Ba é “aontaím” nó “aontaím go mór” an freagra a thug 42 duine den 61 

freagraí nuair a luadh go raibh na doiciméid/an treoir a tugadh d’iarrthóirí i 

dtaca leis an gcomórtas soiléir agus dóthanach chun ligean dóibh ullmhú go 

fónta don agallamh  

 

 Ba é “aontaím” nó “aontaím go mór” an freagra a thug 39 duine den 61 

freagraí nuair a luadh gur thuig siad an modh agallaimh bunaithe ar 

inniúlachtaí.  Mar sin féin, níor thug ach 24 duine de na freagraithe “aontaím” 

nó “aontaím go mór” mar fhreagra nuair a luadh gur thug leagan amach an 

agallaimh deis dóibh a n-inniúlachtaí le haghaidh an róil a thaispeáint  

 

 Ba é “easaontaím” nó “easaontaím go mór” an freagra a thug 40 duine den 

61 freagraí nuair a luadh gurbh fhiúntach agus cabhrach a bhí an t-aiseolas a 

fuair siad de bharr iad a bheith rannpháirteach sa phróiseas agallaimh.  Chuir 

roinnt mhaith díobh in iúl go raibh an t-aiseolas róchineálach agus gan mhaith 

 

 Ba é “easaontaím” nó “easaontaím go mór” an freagra a thug 45 duine den 

61 freagraí nuair a luadh go raibh an próiseas cothrom agus neamhchlaon. 

Níorbh ann d’aon difríocht shuntasach sna freagraí a thug daoine a luaigh gur 

éirigh leo sa chomórtas agus sna freagraí a thug daoine nár éirigh leo sa 

chomórtas   

 

Chuir líon ard freagraithe in iúl gur chreid siad go raibh an finíochas, an cairdeas 

fabhair agus an fhabhraíocht ina sainghnéithe de na próisis. 

 

Nuair a cuireadh ceist orthu faoi thosca a d’fhéadfadh cosc a chur ar iarrthóirí 

incháilithe iarratas a dhéanamh, d’fhreagair roinnt mhaith freagraithe go mbaineann 

údair imní leis na nithe seo:-  

 

 d’fhéadfadh go mbeadh ar iarrthóirí a n-éiríonn leo post nó láthair a aistriú tar 

éis ardú céime a fháil agus is dídhreasacht áirithe é sin do dhaoine ag a bhfuil 

leanaí 

 tá an leibhéal íseal d’ionracas an phróisis ag cur daoine ó iarratas a 

dhéanamh ar ardú céime 

 luadh meicníochtaí an phróisis féin (amhail easpa eolais ar na foirmeacha 

iarratais bunaithe ar inniúlachtaí agus ar na hagallaimh bunaithe ar 

inniúlachtaí) a bheith ina mbaic ar iarrthóirí féideartha  
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Nuair a iarradh orthu feabhsuithe san earcaíocht a mholadh, mol freagraithe na nithe 
seo:- 
 

 Próiseas neamhspleách agallaimh nach bhfuil baint ag an nGarda Síochána 

leis 

 Gearrliostú roimh agallamh trí bhíthin scrúdaithe 

 Deireadh a chur le litreacha molta ó Ghardaí sinsearacha 

 Spleáchas níos lú ar an bpróiseas agallaimh agus tuilleadh béime ar 

mheasúnacht leanúnach 

 An rogha a thabhairt d’iarrthóirí na 5 stáisiún arbh fhearr leo dul chucu a 

liostú dá n-éireodh leo 

 An tréimhse ama a mhaireann comórtais a ghiorrú. Is féidir leis na comórtais 

sin a bheith fada agus is féidir nach bhfuil rochtain réidh ag iarrthóirí ar 

fhaisnéis faoi na céimeanna éagsúla den phróiseas  

 Taithí íoslíon blianta a bheith ag duine sula bhfuil sé incháilithe le haghaidh 

ardú céime 

 
Aithníonn an Coimisiún gurbh fhéidir nach léireofaí leis na freagraí ón 61 iarrthóir a 
chaith a gcuid ama ag comhlánú agus ag tabhairt na bhfoirmeacha suirbhé ar ais 
tuairimí na n-iarrthóirí go léir ná tuairimí na ndaoine sin go léir atá ar seirbhís ag 
leibhéal an Gharda agus ag leibhéal an tSáirsint sa Gharda Síochána. Mar sin de, ní 
féidir a bheith ag brath orthu ina n-aonar chun údar a thabhairt le hathruithe ar na 
córais cheapacháin.   
 
An méid sin ráite, tá an Coimisiún sásta go bhfuil torthaí an tsuirbhé 
comhsheasmhach den chuid is mó leis na tuairimí a chuir baill den Gharda Síochána 
in iúl i nglaonna teileafóin agus leis an gcomhfhreagras a fuair Oifig an Choimisiúin 
um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí le cúpla bliain anuas.  Bhí an-chuid de na torthaí 
ag teacht le tuairimí a chuir comhaltaí de na Boird Agallaimh in iúl le linn na 
gcruinnithe a bhí acu le Foireann Iniúchóireachta an Choimisiúin.  
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6. Torthaí agus Moltaí:- 
 

(i) Rialacháin an Gharda Síochána (Ardú Céime) 2006 

Is i Rialacháin an Gharda Síochána (Ardú Céime) 2006 a leagtar amach an creat 
reatha maidir leis an dóigh ar cheart próisis ardú céime chuig céim an tSáirsint agus 
an Chigire a reáchtáil. 
 
Foráiltear sna Rialacháin do Chomhairle Chomhairleach Ardú Céime a bhunú, rud a 
dhéanann maoirseacht ar chomórtais ardú céime agus a chuireann comhairle ar an 
gCoimisinéir ina leith.  I measc gnéithe eile den phróiseas ardú céime a 
chumhdaítear sna Rialacháin, tá comhaltas de na boird agallamh agus 
incháilitheacht Gardaí agus Sáirsintí d’ardú céime. 
 
Tá imní ar an gCoimisiún go gcuirtear leis na Rialacháin sin bac ar iarrachtaí chun an 
córas ceapachán a athchóiriú agus creideann sé gur cheart iad a athbhreithniú dá 
bharr sin. 
 

Moladh 1 
Glacann an Coimisiún leis go bhfuil a chuid tuairimí ar na próisis 
inmheánacha roghnúcháin ar neamhréir le forálacha na Rialachán 
rialaithe agus molann sé don Gharda Síochána dul i mbun cainte leis an 
Roinn Dlí agus Cirt agus leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe d’fhonn teacht ar réiteach a éascóidh cur chun feidhme na 
moltaí atá sa Tuarascáil seo.  
 
 

(ii) Scála agus costas na bPróiseas Roghnúcháin 

Foráiltear i Rialacháin an Gharda Síochána go bhfuil gach iarrthóir incháilithe i 
dteideal freastal ar agallamh le haghaidh ardú céime chuig céim an tSáirsint agus an 
Chigire.  Tá na próisis ardú céime freagrach as méid mór d’am na heagraíochta, 
agus thart ar 320 lá oibre de chuid Garda Shinsearaigh (ag leibhéal an Ard-
Cheannfoirt agus an Choimisinéara Chúnta) ag teastáil chun agallamh a chur ar 
iarrthóirí do na poist mar Sháirsint agus mar Chigire. 
 
Gabhann costais shuntasacha leis an bpróiseas freisin, iad ag teacht as an gcostas 
atá ar Chomhaltaí seachtracha de na Boird Agallaimh a fhostú.   
 
Ceadaítear do gach iarrthóir lá saoire a thógáil chun freastal ar agallamh. Chomh 
maith leis sin, is dóigh go gcaitheann cuid mhór díobh méid suntasach ama ag cur a 
bhfoirmeacha iarratais le chéile agus ag ullmhú don agallamh. 
 
Tá Réamhagallaimh i gceist leis na comórtais ardú céime ó chéim an Gharda chuig 
céim an tSáirsint agus ó chéim an tSáirsint chuig céim an Chigire. Eagraítear na 
Réamhagallaimh sin ar bhonn Réigiúnach sula gcuirtear agallaimh dhara céim orthu 
sin a n-éiríonn leo sa chéad chéim.  Cúis imní maidir le comhsheasmhacht ó thaobh 
cur chuige de is ea an líon bord roghnúcháin atá páirteach sa chéad chéim agus an 
struchtúr Réigiúnach atá ar an bpróiseas.  Mar gheall ar na tuairimí ó na Boird 
Agallaimh maidir le hardchaighdeán fhormhór na n-iarrthóirí a d’fhreastail ar 
agallamh, agus mar gheall ar chineál imeallach na gcinntí a rinneadh ar cé na 
hiarrthóirí a rachadh ar aghaidh go céim an agallaimh dheiridh, tá imní ar an 
gCoimisiún faoina oiriúnaí atá Réamhagallaimh ar mhórscála mar bhealach chun 
idirdhealú cothrom neodrach a dhéanamh idir líon mór iarrthóirí agus mar bhealach 
chun na hiarrthóirí is fearr díobh a chur ar aghaidh chuig na hagallaimh dheiridh. 
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Ag deireadh an phróisis roghnúcháin, cuirtear líon socraithe iarrthóirí ar phainéal 
agus tugtar ardú céime dóibh.  Mar sin féin, ní dhéantar aon soláthar d’fholúntais a 
d’fhéadfadh teacht chun cinn ní ba mhoille sa bhliain. 
 
Maidir le scála an phróisis, ba mhaith leis an gCoimisiún iarrachtaí Aonad Comórtas 
an Gharda Síochána agus na ndaoine sin a bhí ar na Boird Agallaimh a mholadh ar 
an obair ollmhór a bhí i gceist leis an bpróiseas a riar.  Tugann an Coimisiún faoi 
deara nach dtugtar ach méid an-teoranta tacaíochta do dhaoine ar an bhfoireann 
earcaíochta agus do dhaoine ar na Boird Agallaimh maidir leis an gcóras 
bainistíochta cásanna. 

 
Moladh 2 
Creideann an Coimisiún gur cheart don Gharda Síochána iniúchadh a 
dhéanamh ar na modheolaíochtaí ardú céime atá in úsáid i bhfórsaí 
póilíneachta eile ar mhaithe le smaointe a fháil ar na modhanna eile atá 
ann chun iarrthóirí a scagadh seachas próiseas na Réamhagallamh atá 
an-chostasach agus doláimhsithe. 

 
Moladh 3   
Tá an Coimisiún den tuairim nach mór don Gharda Síochána sraith 
tástálacha inniúlachtbhunaithe roghnúcháin a chur in áit phróiseas na 
Réamhagallamh, tástálacha ina mbeifear in ann meastóireacht atá 
neamhchlaon, neodrach agus cost-éifeachtúil a dhéanamh ar a oiriúnaí 
atá iarrthóir d’ardú céime.  

Moladh 4 

Tá an Coimisiún den tuairim gur cheart don Gharda Síochána líon mór 
iarrthóirí a thabhairt ar aghaidh chuig céim dheiridh an phróisis 
roghnúcháin agus tuilleadh iarrthóirí a chur ar an bpainéal deiridh ionas 
gur féidir folúntais amach anseo a líonadh uaidh. 

 
Sa chás go bhfuil roinnt céimeanna difriúla in úsáid ag eagraíocht atá i mbun 
earcaíochta chun meastóireacht a dhéanamh ar iarrthóirí agus chun iad a roghnú, 
meastar gurb é an dea-chleachtas earcaíochta raon teicnící difriúla a úsáid ionas go 
mbeifear in ann scrúdú a dhéanamh ar na gnéithe difriúla de thaithí, d’eolas, de 
scileanna agus d’iompar na n-iarrthóirí.  Tá dhá agallamh inniúlachtbhunaithe i gceist 
leis an bpróiseas roghnúcháin do phoist ag leibhéal an tSáirsint agus an Chigire. Den 
chuid is mó, áfach, féachtar ar na cineálacha céanna inniúlachta sa dá cheann 
díobh.   
 
Glacann an Coimisiún leis go mbeidh ar an nGarda Síochána am agus acmhainní a 
infheistiú sa tsraith tástálacha sin a fhorbairt.   
 
Sula gcuirfear tús leis an obair forbartha sin, creideann an Coimisiún gur cheart don 
Gharda Síochána athbhreithniú a dhéanamh ar na hinniúlachtaí a theastaíonn do na 
róil mar Sháirsint agus mar Chigire ionas go mbeidh faisnéis atá iontaofa agus 
cothrom le dáta aige a mbeidh sé in ann tástálacha a bhunú orthu.  Tuigeann an 
Coimisiún gur 10-12 bliain d’aois atá na creataí reatha inniúlachta atá mar bhonn do 
na córais reatha ardú céime.  Is dóigh nach léiríonn siad éilimh reatha an róil go 
cruinn a thuilleadh. Dá bhrí sin, níor cheart a bheith ag brath orthu nuair a bhíonn na 
tástálacha nua á ndearadh.  Beidh ar an nGarda Síochána forbairt a dhéanamh ar 
thástálacha inniúlachtbhunaithe roghnúcháin a mbeifear in ann iad a úsáid chun 
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meastóireacht a dhéanamh ar a oiriúnaí atá cumas cognaíoch agus tréithe iompair 
na n-iarrthóirí.  Is féidir meascán díobh seo a leanas a bheith i gceist leis na 
tástálacha sin: cleachtadh postaithrise/tástáil ar bhreithiúnas staide, físagallamh ar 
líne/cur i láthair ar líne agus/nó cleachtaí grúpa. 
 
Agus an tuairim sin á cur in iúl aige, is eol don Choimisiún go mbeidh gá ann le 
hathrú a dhéanamh ar Rialacháin Ardú Céime an Gharda Síochána lena bhforáiltear 
go bhfuil gach iarrthóir incháilithe i dteideal freastal ar agallamh. 
 
Creideann an Coimisiún gur cheart don Gharda Síochána obair a thosú ar an 
bpróiseas sin a luaithe is féidir agus tréimhse ama a leagan síos inar cheart an 
tsraith nua tástálacha, e.g. 12 mhí go 18 mí, a chríochnú agus a sholáthar. 
 

Moladh 5  
Sula bhforbrófar sraith tástálacha saincheaptha scagtha, molann an 
Coimisiún don Gharda Síochána athbhreithniú a dhéanamh ar an gcreat 
reatha inniúlachta do na róil mar Sháirsint agus mar Chigire chun a chinntiú 
go léiríonn siad éilimh reatha an róil.  

 
Moladh 6 
Creideann an Coimisiún gur gá don Gharda Síochána cosaintí breise a 
thabhairt isteach láithreach ar mhaithe le muinín a chur chun cinn as an 
gcóras reatha ceapachán go dtí go mbeidh na tástálacha roghnúcháin dá 
dtagraítear i Moladh 3 ar fáil. 

 
Áirítear leis na cosaintí breise sin:-   

a. Go sásóidh stiúrthóireacht Acmhainní Daonna an Gharda 
Síochána gur ag gach duine de na Comhaltaí seachtracha de na 
Boird Agallaimh teistiméireachtaí ina ndeimhnítear an taithí agus 
an oiliúint agallóireachta atá acu sula nglacann siad páirt i 
bpróiseas ceapacháin (féach Moladh 13 thíos) 

b. Go bhfostófar tuilleadh measúnóirí agus go gcuirfear de chúram 
orthu faireachán agus rialú a dhéanamh ar a éifeachtaí atá na 
Boird dhifriúla Réamhagallaimh agus comhsheasmhacht ó thaobh 
cur chuige de a chinntiú idir na Boird dhifriúla   

I gcás na gcostas breise a bhaineann leis na bearta thuasluaite a chur chun feidhme, 
d’fhéadfaí iad a fhritháireamh ach minicíocht na gcomórtas a laghdú ó bhonn bliantúil 
go bonn débhliantúil. 

Moladh 7 
Ísliú a dhéanamh ar chéim na ndaoine sin atá ag fónamh ar na Boird 
Réamhagallaimh ar mhaithe leis an líon comhaltaí de na boird atá ar fáil a 
mhéadú agus ar mhaithe leis an bpróiseas a dhéanamh níos cost-
éifeachtúla 
 

Ós rud é go bhfuil caidreamh níos dlúithe oibre ag Cigirí agus ag Ard-Cheannfoirt le 
daoine atá ag céim an tSáirsint agus an Chigire faoi seach, tá an Coimisiún den 
tuairim gur acusan atá an cumas is fearr a chinneadh cé na hiarrthóirí ag a bhfuil na 
cáilíochtaí a theastaíonn don ról.  Tá an Coimisiún den tuairim freisin go dtabharfaidh 
an méid sin deis luachmhar forbartha dóibh sin a roghnaítear do na boird.   

Má dhéantar é sin, tiocfaidh méadú mór ar an líon comhaltaí de na boird atá ar fáil 
agus tiocfaidh laghdú ar an gcostas don eagraíocht a bhaineann leis an oiread sin 
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Gardaí sinsearacha a bheith caillte aici ar feadh seachtainí as a chéile.  Chomh 
maith leis sin, cuirfidh sé na próisis ar chomhréim le formhór na ngnásanna sa 
tseirbhís phoiblí, áit a bhfuil Boird Agallaimh comhdhéanta de bhaill foirne atá ag 
leibhéal amháin níos airde ná leibhéal an phoist atá á líonadh. 

 

 

(iii) Canbhasáil agus Cneastacht 

Roinnt de na Comhaltaí de na Boird Agallaimh a tháinig le chéile leis an gCoimisiún, 
chuir siad in iúl go gcreideann siad go ndéantar canbhasáil thar ceann iarrthóirí le 
linn comórtais ardú céime ó am go chéile.  Creideann siad freisin, áfach, nach 
gcuirtear aon iarrachtaí tionchar a imirt ar thoradh an phróisis cheapacháin san 
áireamh nuair a bhíonn meastóireacht á déanamh ar iarrthóirí.  Chuir na Comhaltaí 
ba Shibhialtaigh de na Boird Agallaimh in iúl nár bhraith siad aon iarracht fhollasach 
ó Ghardaí ar na Boird Agallaimh tionchar míchuí a imirt ar thoradh an phróisis.  
Thuairiscigh gach duine díobh go bhfuil siad sásta seasamh leis an dóigh a ndéantar 
meastóireacht ar iarrthóirí.  
 
Mar sin féin, tugtar le fios sna freagraí ar an suirbhé a rinneadh ar shampla 
d’iarrthóirí go bhfuil leibhéal íseal muiníne ann as cneastacht an chórais cheapachán.  
Léirítear iontu freisin go gcreidtear go bhfuil pátrúnacht measartha coitianta san 
eagraíocht agus go síleann iarrthóirí go dteastaíonn tacaíocht ó mheantóir ag 
leibhéal sinsearach uathu le linn an phróisis. 
 
Tugann an Coimisiún faoi deara an tuairim ó na Comhaltaí de na Boird go bhfuil a 
meastóireacht ar iarrthóirí bunaithe ar an bhfianaise a chuireann na hiarrthóirí i 
láthair le linn an phróisis cheapacháin.  Tugann sé faoi deara freisin na tuairimí ó na 
Comhaltaí de na Boird go mbíonn sé an-deacair a chinneadh cé na hiarrthóirí as an 
iomad iarrthóirí láidre a fhreastalaíonn ar Réamhagallamh ar cheart iad a chur ar 
aghaidh chuig an gcéim dheiridh den phróiseas.  Tá an-imní ar an gCoimisiún go 
bhfuil easpa muiníne ag an oiread sin iarrthóirí as cneastacht na bpróiseas ardú 
céime. 

 
Moladh 8  
Molann an Coimisiún gur cheart a leagan amach i ngach Treoir amach 
anseo maidir le próisis cheapacháin ón gCeanncheathrú gur cion atá in 
aon iarrachtaí cur isteach ar an bpróiseas roghnúcháin agus go bhféadfar 
iarrthóir a dhícháiliú de bharr canbhasáil. 
 
Ina theannta sin, ní mór a chur in iúl do gach Comhalta de na Boird 
Agallaimh go bhfuil sé de fhreagracht orthu ionracas an phróisis 
roghnúcháin a chosaint agus (i) gur cion faoi fhorálacha an Achta um 
Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin) 2004 atá i 
gcur isteach ar an bpróiseas roghnúcháin, (ii) go bhfuil dualgas ar 
dhaoine a roghnaítear chun suí ar Bhoird Agallaimh tuairisc a thabhairt do 
Stiúrthóir Feidhmiúcháin na stiúrthóireachta Acmhainní Daonna faoi aon 
iarrachtaí amhrasta canbhasáil a dhéanamh thar ceann iarrthóra nó cur 
isteach ar phróiseas ceapacháin ar aon slí eile agus (iii) go bhfuil daoine a 
fhaightear ciontach i gcion faoi dhliteanas i leith beart araíonachta, fíneála 
agus téarma príosúnachta. 
 
 

 
 
 



19 

 

Moladh 9 
Molann an Coimisiún do stiúrthóireacht Acmhainní Daonna an Gharda 
Síochána gach Comhalta de na Boird Agallaimh a chur ar an eolas faoi 
na prótacail chearta atá i bhfeidhm chun bainistiú a dhéanamh ar 
choinbhleachtaí féideartha leasa agus ar naisc fhéideartha idir iarrthóirí 
agus Comhaltaí de na Boird.  Molann sé freisin go n-éileofar ar na 
Comhaltaí de na Boird a dhearbhú cé na hiarrthóirí a bhfuil aithne acu 
orthu agus conas atá aithne acu orthu, go dtaifeadfar na naisc 
dhearbhaithe sin agus go gcoinneofar iad ar chomhad an chomórtais. 

 
 

(iv)  Caighdeán na n-iarrthóirí agus soláthar aiseolais 

Chuir Comhaltaí de na Boird Réamhagallaimh in iúl gur an-ard a bhí leibhéal 
feidhmíochta níos mó ná 50% de na hiarrthóirí agus go mbíonn an fheidhmíocht sin 
ag feabhsú gach bliain.  Thuairiscigh siad go raibh formhór na n-iarrthóirí thar a 
bheith ullamh agus gur chosúil go bhfuil siad breá ábalta dualgais níos airde a 
chomhlíonadh bunaithe ar a bhfeidhmíocht san agallamh.  Ní raibh siad ar aon 
tuairim le chéile maidir le cé acu a léirigh sé sin cumas na n-iarrthóirí, an infheistíocht 
a rinne siad in ullmhú agus in oiliúint don agallamh nó an taithí a bhí acu ar agallaimh 
a dhéanamh le haghaidh iarratais roimhe.   
 
Thuairiscigh na Comhaltaí de na Boird go mbíonn sé an-dúshlánach dóibh idirdhealú 
a dhéanamh idir an caoga faoin gcéad is fearr d’iarrthóirí agus ansin an cúig déag 
faoin gcéad is fearr díobh a chur ar aghaidh chuig an mBord Deiridh. 
 
Ag deireadh na n-agallamh, comhaontaíonn na comhaltaí den Bhord Agallaimh nóta 
tráchta achoimre ina mínítear an cinneadh ar thángthas air i dtaca le feidhmíocht an 
iarrthóra san agallamh.   
 
Tá an Coimisiún den tuairim gur rud an-úsáideach maidir le muinín a chothú as an 
gcóras ceapachán is ea aiseolas fiúntach agus sonrach a chur ar fáil.   
 
Mar sin féin, tá an Coimisiún den tuairim freisin nach féidir comhairle chuiditheach 
forbartha gairme a chur ar fáil d’iarrthóirí mar gheall ar struchtúr reatha an phróisis 
(ina gcuireann na Boird Réamhagallaimh agallamh ar níos mó ná 100 iarrthóir thar 
thréimhse sé seachtaine). Tríd is tríd, is neamhshonrach a bhíonn an nóta tráchta 
achoimre a chuirtear ar fáil d’iarrthóirí agus bíonn fiúntas teoranta leis dá bharr sin.  
Luaigh na comhaltaí de na Boird Agallaimh go mbíonn sé an-deacair go minic 
idirdhealú a dhéanamh idir na hiarrthóirí is fearr, agus go ndéantar cinntí imeallacha 
uaireanta, agus go mbíonn sé deacair, mar sin, aiseolas fiúntach agus sonrach a 
thabhairt maidir le cén fáth nár éirigh le hiarrthóir. 

 
Moladh 10  
Nuair atáthar ag admháil go bhfuarthas iarratais nó nuair atáthar ag 
tabhairt cuireadh d’iarrthóirí páirt a ghlacadh sa chéim thosaigh den 
phróiseas roghnúcháin, moltar do Stiúrthóir Feidhmiúcháin na 
stiúrthóireachta Acmhainní Daonna a chur i gcuimhne d’iarrthóirí gur gá 
dóibh bheith réadúil faoina n-ionchais.  Is fiú a lua dóibh freisin go n-
éireoidh le níos lú ná iarrthóir amháin as gach cúigear.  Tá an Coimisiún 
den tuairim gur gá a chur i gcuimhne do na hiarrthóirí gur an-ard de 
ghnáth a bhíonn caighdeán na n-iarrthóirí a fhreastalaíonn ar agallamh 
agus go ndeir na Comhaltaí de na Boird Agallaimh go léiríonn níos mó ná 
50% de na daoine a fhreastalaíonn ar agallamh go bhfuil cumas acu 
feidhmiú go han-mhaith sa ról níos airde. 
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Moladh 11 
Molann an Coimisiún gur cheart a marcanna féin, na meánmharcanna a 
bhronn an bord roghnúcháin agus an scoithphointe (an marc a bhí ag 
teastáil chun cáiliú don chéad chéim eile) a chur ar fáil d’iarrthóirí ionas go 
gcabhrófar leo tuiscint a fháil ar a bhfeidhmíocht féin i gcomparáid le 
feidhmíocht iarrthóirí eile. 
 

 
(v) Na Comhaltaí de na Boird a Roghnú  

Faoi Rialacháin an Gharda Síochána, ní mór na comhaltaí seachtracha de na Boird 
Agallaimh a bheith ainmnithe ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí agus a bheith 
faofa ag an Aire Dlí agus Cirt.  Ghníomhaigh cuid mhór de na comhaltaí sin ar Bhoird 
Agallaimh an Gharda Síochána roinnt uaireanta.   Mar sin féin, is cosúil nach 
gcuirtear leis na Rialacháin aon cheanglas ar an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí 
athbhreithniú córasach réamhghníomhach a dhéanamh ar leibhéil scileanna na 
gcomhaltaí de na boird atá ar an liosta. Ní chuirtear ceanglas leo oiliúint a thairiscint 
do na comhaltaí ach oiread.  Chomh maith leis sin, mar gheall ar an dóigh a 
gceanglaítear air na Comhaltaí seachtracha dá Bhoird a roghnú, ní féidir leis an 
nGarda Síochána meastóireacht cheart a dhéanamh ar chaighdeán na gComhaltaí 
seachtracha sin de na Boird Agallaimh.   
 
Uaireanta, cuirtear iallach ar an Aonad Comórtas na Comhaltaí sin a roghnú ar an 
mbonn go bhfuil siad toilteanach agus ar fáil sé seachtaine nó níos mó a chur ar 
leataobh don phróiseas.  Mar thoradh air sin, bíonn cuid mhór de na daoine céanna 
ina suí ar na Boird Agallaimh bliain ina dhiaidh bliana.  Cé nach bhfuiltear ag iarraidh 
beag a dhéanamh ar aon bhealach de na daoine a ghlac páirt sna Boird Agallaimh 
sin – agus formhór díobh ina ndaoine an-inniúil nach bhfuil aon amhras ann faoina n-
ionracas – is é an toradh a bhíonn ar na daoine céanna a bheith ar na Boird 
Agallaimh ar bhonn leanúnach ná dearcadh nach mbíonn siad sách toilteanach 
agus/nó in ann neamhspleáchas a fheidhmiú mar atáthar ag súil leis uathu. 
 
Bíonn an Garda Síochána ag obair ar an mbonn gur agallóirí lánoilte inniúla atá sna 
sibhialtaigh atá ar áireamh ar an liosta ón tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí.  Mar 
sin féin, níl an Coimisiún den tuairim gur leor é sin. Tá sé ag súil go gcuirfidh an 
Garda Síochána oiliúint shaincheaptha agallóireachta, agallaimh bhréige san 
áireamh, ar fáil do gach Comhalta dá Bhoird ionas go mbeidh siad ullamh i gceart 
don tasc crua a bhaineann le hiarrthóirí, a mbíonn taithí den chineál céanna ag cuid 
mhór díobh, a cheistiú agus le meastóireacht a dhéanamh orthu.  
 

 
Moladh 12 

Mar chuid de chéim na pleanála do na chéad chomórtais ardú céime eile, 
agus sula ndéanfar athchóiriú suntasach ar na comórtais, rud ar cheart go 
gcuirfeadh sé deireadh leis an ngá atá le Réamhagallaimh, moltar go n-
oibreoidh an Garda Síochána, an Roinn Dlí agus Cirt agus 
Comhionannais agus an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí le chéile chun 
painéal níos doimhne de Chomhaltaí a bhunú ionas nach mbeidh aon 
bhaint ag daoine a shuífidh ar an gcéad sraith eile de Bhoird 
Roghnúcháin le hagallaimh roimhe agus ionas go mbeidh siad in ann 
dearcadh úrnua a chur leis an bpróiseas dá bharr sin. 

  
Cé nach bhfuil sé ar intinn ag an gCoimisiún bheith ró-shaintreorach 
maidir leis an dóigh a bhféadfaí an painéal de Chomhaltaí de na Boird 
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Roghnúcháin a athnuachan, molann sé do na páirtithe lena mbaineann 
Léirithe Spéise a lorg ó dhaoine a bhfuil oiliúint agus taithí 
dheimhnithe/aitheanta agallóireachta acu agus atá ar fáil obair ag ráta 
comhaontaithe ar feadh na tréimhse a theastaíonn ionas go mbeidh na 
páirtithe in ann meastóireacht a dhéanamh ar an gcumas atá ag na 
Comhaltaí na róil sin a chomhlíonadh agus ar a oiriúnaí atá siad do na 
róil. 

 
Ina theannta sin, creideann an Coimisiún gur gá gach iarracht a 
dhéanamh íoslaghdú a dhéanamh ar an bhféidearthacht go suífidh 
Comhaltaí Inmheánacha de na Boird Agallaimh ar phainéil agallaimh i 
gcomórtais as a chéile. Creideann sé freisin nár cheart iad a cheadú 
riamh suí ar na painéil réigiúnacha chéanna do chomórtais réigiúnacha as 
a chéile.  

 
(vi) Oiliúint a Chur ar na Comhaltaí de na Boird 

Thuairiscigh na Comhaltaí de na Boird go bhféadfaí an oiliúint a chuirtear ar fáil 
dóibh a fheabhsú.  Le linn na gcruinnithe leis na Comhaltaí seachtracha de na Boird 
Agallaimh, ba chosúil nár thuig siad an ról atá acu i gcneastacht, i bhfiúntas, i 
gcothroime ná i gcothromas an phróisis a chaomhnú agus nár tugadh treoracha 
soiléire dóibh maidir leis an ról sin.  Is le cur amach a ghnóthú ar shaintréithe a 
phróisis roghnúcháin féin a bhaineann an oiliúint a chuireann an Garda Síochána ar 
fáil, agus ní le tuiscint a ghnóthú ar na hinniúlachtaí sonracha lena mbaineann, ar 
theicnící ceistiúcháin, ar tháscairí feidhmíochta ná ar na róil dhifriúla atá ag na 
Comhaltaí aonair de na Boird Agallaimh, fiú.  I bhfianaise na dtascanna deacra atá 
ag na boird maidir le hidirdhealú a dhéanamh idir na hiarrthóirí is láidre, tá sé 
ríthábhachtach go dtugtar deis do na Comhaltaí de na Boird cur lena scileanna 
ceistiúcháin agus leis an gcumas atá acu meastóireacht a dhéanamh ar iarrthóirí ar 
bhealach neodrach trédhearcach.    

 

Moladh 13 

Molann an Coimisiún go gcuirfear oiliúint shaincheaptha ar gach 
Comhalta de na Boird, na baill den Gharda Síochána a roghnaítear do na 
Boird Agallaimh ina measc, chun tacú leo a scileanna agallóireachta a 
bheachtú do gach comórtas. 

 
Moltar freisin go gcuirfear oiliúint chuí agallóireachta agus faisnéis 
shaincheaptha ar fáil do na Comhaltaí de na Boird Roghnúcháin ar 
mhaithe le treoir shonrach a thabhairt dóibh maidir lena róil agus lena 
bhfreagrachtaí faoi seach. 

 

 

(vii) Ról na Measúnuithe agus Breithmheas Feidhmíochta  

Tá Measúnuithe mionsonraithe ó Bhainisteoirí Líne ag gabháil le gach iarratas agus 
cuirtear na measúnuithe sin ar fáil ansin do na boird roghnúcháin. Is éard atá sna 
measúnuithe ná measúnú scríofa agus rátáil uimhriúil ar inniúlachtaí na n-iarrthóirí. 
Sa chleachtas, áfach, tugtar treoir do na boird gan aird a thabhairt ar na measúnuithe 
sin agus cinneadh á dhéanamh acu ar an iarrthóir lena mbaineann.  Tugtar 4 nó 5 
(an-láidir nó thar barr) mar rátáil d’fhormhór na n-iarrthóirí.  Cé gur féidir leis na boird 
léargas de chineál éigin a fháil ó na measúnuithe scríofa, is beag fiúntas atá leis na 
rátálacha uimhriúla.  Ós rud é go bhfaigheann an oiread sin iarrthóirí rátálacha an-
ard óna mbainisteoirí líne, is féidir a argóint freisin go mbaineann na rátálacha an 
bonn ó chreidiúnacht an phróisis.  Sa chás go bhfuil an scór a bhronn an Bord 
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Agallaimh ar an iarrthóir bunoscionn leis an rátáil a thug an bainisteoir líne ar an 
bhfoirm measúnaithe, tá sé de chlaonadh in iarrthóirí glacadh leis an rátáil ard a 
bhronn a mbainisteoir líne. Mar an gcéanna, sa chás gur neamhfhabhrach atá an 
rátáil a bhronn an bainisteoir líne, tá seans ann go gcuirfidh an t-iarrthóir tábhacht 
dhíréireach i leith na rátála sin maidir lena n-iarrthóireacht.  Tá seans beag ann 
freisin go bhfuil bainisteoirí áirithe líne chomh himníoch faoin tionchar atá ag a 
measúnú agus ag a rátáil ar a gcaidreamh leanúnach oibre leis an iarrthóir agus atá 
siad faoin tionchar atá acu sin ar éifeachtacht an phróisis roghnúcháin.   
 
Caitheann an Coimisiún amhras ar a infheidhmithe atá na Rátálacha agus na 
Measúnuithe ó Bhainisteoirí Líne.  Cé is moite dá chruinne atá an fhaisnéis atá 
curtha ar fáil ag iarrthóirí a dheimhniú nó a fhíorú, is cosúil go bhfuil luach teoranta ar 
a bhfuil sna Measúnuithe ó Bhainisteoirí Líne ó thaobh an phróisis cheapacháin de.   
 
Cé go n-éilítear ar bhainisteoirí líne méid ollmhór ama agus iarrachta a chur isteach 
chun measúnuithe agus rátálacha a chomhlánú do gach iarrthóir, agus cé go n-
éilítear ar na Comhaltaí de na Boird na measúnuithe agus na rátálacha sin a 
thabhairt faoi deara, tugtar treoir do gach Bord Agallaimh meastóireacht a dhéanamh 
ar na hiarrthóirí bunaithe ar a bhfeidhmíocht san agallamh agus gan aird a thabhairt 
ar an measúnú ná ar an rátáil a chuirtear ar fáil. 
 
Ghlac stiúrthóireacht Acmhainní Daonna an Gharda Síochána leis go bhfuil 
easnaimh ann sa dóigh a ndéantar feidhmíocht a bhainistiú agus a bhreithmheas go 
foirmiúil agus sa dóigh a bhféadfaí na hinniúlachtaí a theastaíonn le haghaidh ardú 
céime chuig céim an tSáirsint agus an Chigire a ghnóthú.  Imríonn sé sin tionchar ar 
chreidiúnacht na bpróiseas ardú céime toisc nach féidir le hiarrthóirí a thuiscint go 
minic conas a éiríonn níos fearr sna próisis ardú céime le daoine eile a mheasann 
siad a bheith níos laige ina ndualgais laethúla. 
 
Thug an Coimisiún faoi deara go gcuirtear sonraí ar fáil do na boird roghnúcháin faoi 
shaoire bhreoiteachta agus faoi thaifead araíonachta na n-iarrthóirí.  Cé go nglacann 
sé leis go bhféadfaidís tionchar a imirt ar a incháilithe agus ar a oiriúnaí atá iarrthóirí 
d’ardú céime, bhí an Coimisiún den tuairim gur cheart tuilleadh soiléireachta a 
thabhairt do na hiarrthóirí agus do na Comhaltaí de na Boird araon faoin dóigh ar 
cheart an fhaisnéis sin a úsáid agus measúnú á déanamh ar iarrthóirí. 
  
Thug an Coimisiún faoi deara freisin gur tugadh ardú céime buan do gach duine ar 
éirigh leo sna hAgallaimh Dheiridh agus nár cuireadh aon duine díobh faoi réir 
tréimhse phromhaidh. Tá an Coimisiún den tuairim go gcabhraíonn próisis 
earcaíochta agus roghnúcháin den dea-chleachtas le laghdú a dhéanamh ar an 
mbaol go gceapfar an duine mícheart.  Ní chuireann siad deireadh iomlán leis an 
mbaol sin, áfach.  Mar chosaint bhreise, creideann an Coimisiún gur cheart tréimhse 
phromhaidh a bhainistítear go láidir a bheith ag gabháil leis an bpróiseas ardú céime.  
I bpróisis earcaíochta den chineál seo ina bhfuil líon mór ceapachán i gceist, is dóigh 
go ndéanfar roinnt earráidí roghnúcháin agus go gceapfar iarrthóirí neamhoiriúnacha 
dá mbarr.  Ní mór go bhfuil an acmhainn ag an nGarda Síochána na hiarrthóirí sin ar 
éirigh leo sa phróiseas ceapacháin ach nach bhfuil ag éirí leo sa ról a fhilleadh ar ais 
ar a ról roimhe. 

 
Moladh 14   

Molann an Coimisiún go scoirfear de rátáil na mBainisteoirí Líne ar 
inniúlacht na n-iarrthóirí agus, mar gheall ar an bhfad ama a thógtar chun 
na measúnuithe a chomhlánú, molann sé freisin gur cheart simpliú 
suntasach a dhéanamh ar an ngné de na foirmeacha iarratais a 
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bhaineann le measúnuithe ó na Bainisteoirí Líne, áit a gcuirfeadh 
Bainisteoirí Líne measúnú foriomlán ar fáil seachas tuairim 
mhionsonraithe a chur in iúl faoi gach inniúlacht ar leith. 
 

Moladh 15 

Ar mhaithe le trédhearcacht níos fearr a chothú, molann an Coimisiún do 
stiúrthóireacht Acmhainní Daonna an Gharda Síochána athbhreithniú a 
dhéanamh ar an dóigh a gcuirtear saoire bhreoiteachta agus taifid 
araíonachta na n-iarrthóirí san áireamh le linn an phróisis roghnúcháin 
agus treoir níos soiléire a chur ar fáil d’iarrthóirí agus do na Comhaltaí de 
na Boird Agallaimh araon. 

Moladh 16  
Molann an Coimisiún don Gharda Síochána tréimhse phromhaidh a 
bhainistítear go láidir a chur ag gabháil lena bpróisis ardú céime. 

 
 

(viii) Pleanáil Ghairme 

Glactar go forleathan leis gur minic a bhíonn raon níos leithne taithí agus scileanna 
ag daoine a bhfuil obair déanta acu i róil dhifriúla agus go mbíonn an méid sin ina 
bhuntáiste ag an agallamh.  Chuir na Comhaltaí de na Boird Roghnúcháin in iúl gur 
cosúil go dtairgeann roinnt sainphost, de bharr a gcineáil, scóip níos fearr d’iarrthóirí 
a bhfuil obair déanta acu sna réimsí sin a n-inniúlachtaí a thaispeáint agus gur 
“tairseach” chuig ardú céime atá sna sainphoist sin dá bharr.    
 
Níl sé soiléir cé acu atá nó nach bhfuil córas trédhearcach soghluaisteachta foirne i 
bhfeidhm ina soláthraítear deiseanna do bhaill den Gharda Síochána obair sna poist 
“tairsí” sin.   

  
Moladh 17 
Molann an Coimisiún don Gharda Síochána breithniú a dhéanamh ar 
conas is féidir leis córas láidir trédhearcach a bhunú chun athshannacháin 
thaobhacha a dhéanamh ina soláthraítear deis do dhaoine a bhfuil 
tiomantas do dhul chun cinn gairme taispeánta acu cur lena mbonn taithí.  
Cé nach bhfuil sé ag iarraidh bheith ró-shainordaitheach maidir leis an 
dóigh a bhféadfaí córas den sórt sin a fheidhmiú, creideann an Coimisiún 
go bhfuil fiúntas le léirithe spéise a lorg in athshannacháin thaobhacha 
den sórt sin. 
 
 

(ix) Incháilitheacht d’ardú céime chuig céim an tSáirsint agus chuig céim 

an Chigire 

Gach duine ag céim an Gharda a fhaigheann pas i “Scrúdú Gairmiúil an tSáirsint” 
agus gach duine ag céim an tSáirsint a fhaigheann pas i “Scrúdú Gairmiúil an 
Chigire”, tá siad i dteideal iarratas a dhéanamh ar ardú céime.  Níl aon cheanglas ar 
iarrthóirí na tástálacha sin a dhéanamh arís ná a thaispeáint ar shlí eile go bhfuil siad 
cothrom le dáta maidir leis an ábhar a scrúdaíodh sna tástálacha sin. 
 
 
  

Moladh 18 
Molann an Coimisiún don Gharda Síochána athbhreithniú a dhéanamh ar 
ról agus ar ábharthacht reatha Scrúduithe Gairmiúla an tSáirsint agus an 
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Chigire maidir le hincháilitheacht a chinneadh do na poist sin.  D’fhéadfaí 
scrúdú a chur ar áireamh sa tsraith tástálacha roghnúcháin dá dtagraítear 
i Moladh 3 thuas, rud ina bhféachfar ar na hinniúlachtaí nós imeachta a 
theastódh ó iarrthóir tráth a théann sé i mbun dualgais níos airde. 
 
 

(x) Céatadán na nIarrthóirí a chuir iad féin ar aghaidh le haghaidh ardú 

céime 

Tugann an Coimisiún faoi deara gur chuir thart ar 10% de dhaoine ag céim an 
Gharda iad féin ar aghaidh le haghaidh ardú céime agus go ndearna thart ar 20% de 
dhaoine ag céim an tSáirsint iarratas ar ardú céime chuig céim an Chigire. 
 
Tá an Coimisiún den tuairim gur cheart don Gharda Síochána féachaint le méadú a 
dhéanamh ar chéatadán na n-iarrthóirí a bhíonn ag déanamh iarratas ar ardú céime 
ionas go mbeidh caighdeán foriomlán na n-iarrthóirí a airde is féidir. 
 
Tugann an Coimisiún faoi deara gur thug cuid mhór daoine a ndearnadh suirbhé 
orthu le fios gur dhídhreasacht maidir le hiarratas a dhéanamh a bhí sa dóchúlacht 
go mbeadh orthu bogadh go láthair eile ar an ardú céime a fháil. 

 

Moladh 19 

Moltar go ndéanfaidh an Garda Síochána athbhreithniú ar an dóigh a 
sanntar iarrthóirí rathúla chuig poist mar Sháirsint agus mar Chigire agus 
go ndéanfaidh sé breithniú ar a indéanta atá sé cead a thabhairt 
d’iarrthóirí na rannóga nó na réigiúin a chur in iúl ar mhaith leo go 
mbreithneofaí iad dóibh.  
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7. Buíochas:-   
Ba mhaith leis an gCoimisiún buíochas a ghabháil le stiúrthóireacht Acmhainní 
Daonna an Gharda Síochána as an ardleibhéal comhair agus rannpháirtíochta a 
chuir sé ar fáil le linn an iniúchta.  Aithníonn sé freisin an rannchuidiú luachmhar a 
rinne gach Comhalta de na Boird Roghnúcháin a ndeachthas i dteagmháil leo maidir 
leis an iniúchadh agus an léargas a chuir siad ar fáil go réidh ar na próisis 
cheapacháin. 
 
Ina theannta sin, ba mhaith leis an gCoimisiún buíochas a ghabháil le Cigireacht an 
Gharda Síochána, le foireann na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus leis 
an rannóg um Rialú Vótaí sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe as faisnéis 
chomhthéacsúil a chur ar fáil dó, faisnéis a bhí ríthábhachtach maidir le teacht ar 
thuairim ar a éifeachtaí a bhí na próisis ardú céime chuig poist ag leibhéal an 
tSáirsint agus an Chigire agus maidir le tionchar na bpróiseas sin a mheas. 
 
 


