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Ombudsman d’Óglaigh 
na hÉireann

Cairt Chustaiméirí
Bunaíodh an tOmbudsman d’Óglaigh na hÉireann le dlí chun próiseas achomharc a 
chur ar fáil, próiseas a bheadh neamhspleách ó thaobh cúrsaí reachtúla de agus trína  
bhféadfadh comhaltaí d’Óglaigh na hÉireann gearán a phróiseáil tríd an gcóras um 
Shásamh in Éagóracha agus atá fós míshásta leis an toradh casaoid a chur faoi bhráid  
an Ombudsman lena hathbhreithniú.

Chomh maith leis sin, glacann an tOmbudsman d’Óglaigh na hÉireann le gearáin a 
rinne iarchomhaltaí d’Óglaigh na hÉireann go díreach, faoi réir coinníollacha áirithe.   

De bhun alt 4 agus alt 6 den Acht Ombudsman (Óglaigh na hÉireann), 2004, féadfaidh 
an tOmbudsman, ach amháin i gcás eisceachtaí áirithe, imscrúdú a dhéanamh ar 
ghníomh a rinne comhalta d’Óglaigh na hÉireann nó státseirbhíseach sa Roinn 
Cosanta, gníomh  

(a)  a raibh tionchar díobhálach aige ar ghearánach nó a d’fhéadfadh tionchar 
díobhálach a bheith aige ar ghearánach,  

(b) i gcás -
 (i)   go ndearnadh nó go mb’fhéidir go ndearnadh an gníomh gan údarás cuí,
 (ii)  go ndearnadh nó go mb’fhéidir go ndearnadh an gníomh ar fhorais 

neamhábhartha,
 (iii)  go raibh nó go mb’fhéidir go raibh an gníomh mar thoradh ar fhaillí nó 

míchúram,
 (iv)   go raibh nó go mb’fhéidir go raibh an gníomh bunaithe ar eolas earráideach 

nó neamhiomlán,
 (v) gur gníomh idirdhealaitheach míchuí a bhí ann
 (vi)  go raibh nó go mb’fhéidir go raibh an gníomh míréasúnta, gan comhthéacs 

na timpeallachta míleata a chur san áireamh,
 (vii)  go raibh nó go mb’fhéidir go raibh an gníomh bunaithe ar chleachtas 

míchuibhiúil riaracháin, nó
 (viii) nach bhfuil sé de réir riaracháin atá cothrom nó ceart,
(c) nár ordú a eisíodh le linn oibríocht mhíleata é an gníomh, agus
(d)  nach dócha go réiteofar an ní agus go ndeachaigh tréimhse 28 lá thart ó rinneadh 

an gearán faoi alt 114 d’Acht 1954, i gcás comhalta reatha d’Óglaigh na hÉireann.

Foráiltear le halt 6 (3) den Acht do theorainneacha ama chun gearán a dhéanamh leis 
an Ombudsman d’Óglaigh na hÉireann mar a leanas: -

(3)  Déanfaidh gearánach gearán dá dtagraítear i bhfo -ailt (1) agus (2) tráth nach 
déanaí ná 12 mhí ó -

 (a)  ó dháta an ghnímh lena mbaineann, nó  
 (b)  ón dáta ar ar tháinig an gearánach ar an eolas faoin ngníomh, 
Cibé acu is déanaí.

Déanann Ombudsman d’Óglaigh na hÉireann a dhícheall bealach cóir, so-úsáidte 
agus inrochtana a sholáthar chun cásanna a bhreithniú.
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Gluais Téarmaí agus Giorrúchán 
a úsáideadh sa Tuarascáil

DF Óglaigh na hÉireann

ODF Ombudsman d'Óglaigh na hÉireann

Bde Briogáid

Bn Cathlán

DFHQ Ceanncheathrúna Óglaigh na hÉireann

DFTC Ionad Oiliúna Óglaigh na hÉireann

MO Oifi geach Leighis

MO Oifi geach Imscrúdaithe Míleata

OC Oifi geach i gCeannas

GOC Ginearáloifi geach i gCeannas

COS Ceann Foirne

NCO Oifi geach Neamhchoimisiúnaithe

RDF / FCA Na hÓglaigh Cúltaca

DFR Rialachán Óglaigh na hÉireann

Unit Comdr Ceannasaí Aonaid

FOCNS Oifi geach Bratach i gceannas ar an tSeirbhís Chabhlaigh

ROW Eagcortha do Leigheas

PO Mionoifi geach (An tSeirbhís Chabhlaigh)

DCOS (Sp) Leas-Cheann Foirne, Tacaíocht

Tech Teicneoir

Coy Comdr Ceannasaí Complachta

Sec Coy Complacht Slándála

AC An tAerchór

NS An tSeirbhís Chabhlaigh

Moltaí Moltaí a rinneadh don Aire Cosanta mar a fhoráiltear dó in alt 
7 den Acht Ombudsman (Óglaigh na hÉireann), 2004

EPMO Oifi g Bainistíochta an Phearsanra Liostáilte

COMO COMO Oifi g Bainistíochta na nOifi geach Coimisiúnaithe
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Réamhrá

B 
a bhliain dheacair í 2020 do gach 
duine, agus do gach eagraíocht. 
Thosaigh go leor daoine, mé féin 
san áireamh ag oibriú ón mbaile. 

Ar ámharaí an tsaoil, den chuid is mó, bhí 
obair ón mbaile réasúnta simplí d’fhoireann 
na hoifige seo, agus éasca go leor é a eagrú 
ó thaobh riaracháin de. Cé go bhféadfaí go 
raibh drochthionchar aige ar tháirgiúlacht idir 
thart mhí an Mhárta agus mí an Mheithimh, 
ina dhiaidh sin d’fhill an ghníomhaíocht 
oifige ar ais go dtí gnáthleibhéil agus 
coinníodh í ag na gnáthleibhéil. Chuir 
m’oifig uimhir theagmhála éigeandála ar fáil 
chun teagmháil le ball foirne a éascú le linn 
tréimhsí ina raibh an oifig dúnta. . 

Ba mhaith liom moladh a thabhairt do na 
cohóirt oibrithe túslíne, lena n-áirítear iad 
siúd a sholáthraíonn cúram sláinte, a raibh 
oibleagáid orthu, mar gheall ar chineál a 
gcuid oibre, leibhéil arda teagmhála leis an 
bpobal a choinneáil agus le riosca méadaithe 
dá sláinte féin. Áiríodh sa chohórt túslíne 
seo, ar ndóigh, Óglaigh na hÉireann a thug 
cúnamh ríthábhachtach i réimsí éagsúla 
gníomhaíochta, go háirithe leis an tasc um 
rianú teagmhála. Agus an réamhrá seo á 
scríobh agam, tá Óglaigh na hÉireann tar 
éis ról tábhachtach breise a ghlacadh maidir 
le bearta éigeantacha coraintín dóibh siúd a 
thagann isteach sa tír seo as áiteanna áirithe 
ar domhan. Is mór an chlú é d’Óglaigh na 
hÉireann, agus mar chomaoin ar a gcuid 
scileanna éagsúla agus a ndualgas, go bhfuil 

siad réidh, toilteanach agus ábalta an cúnamh 
luachmhar sin a chur ar fáil don phobal.

In 2020, atreoraíodh 15 chás chuig m’oifig 
le haghaidh imscrúduithe iomláin, agus 
eisíodh 25 tuarascáil san iomlán, agus bhain 
roinnt acu le hatreoruithe ó 2019. Rinneadh 
thart ar 12 Mholadh don Aire Cosanta sna 
Tuarascálacha seo, agus glacadh le roinnt 
acu go dtí seo. Le linn 2020, cuireadh in iúl 
dom gur ghlac an tAire le 33 Moladh. Bhain 
roinnt díobh seo le cásanna ó 2019. Cuirim 
fáilte roimh an luas feabhsaithe i bhfreagraí 
an Aire ar mo Thuarascálacha agus mo 
Mholtaí atá le feiceáil le míonna beaga anuas. 

Táim sásta a thuairisciú gur réitíodh, faoi 
dheireadh 2020, an chuid is mó den riaráiste 
cásanna atá ag feitheamh le himscrúdú dá 
dtagraítear sna Tuarascálacha do 2017, 2018 
agus 2019, agus go ndéantar imscrúdú agus 
tuairisciú iomlán anois ar níos mó ná 95% de 
na hatreoruithe nua go léir laistigh de choicís 
nó ceithre seachtaine ó dháta an atreoraithe. 
Déileáiltear le cásanna práinneacha go 
háirithe laistigh de laethanta ón dáta a 
fuarthas an t-atreorú. Is é an t-aon chúis atá 
le moill níos faide, i mionlach cásanna, nuair 
is gá faisnéis nó doiciméadacht bhreise a lorg 
ó ghearánach, nó ó Óglaigh na hÉireann, nó 
ón dá cheann.

Léiríonn atreoruithe sa chéad 5 mhí de 2021 
méadú suntasach in 2021 i gcomparáid le 
2020. Go dtí seo i mbliana tá 27 Tuarascáil 
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eisithe (i gcomparáid le 25 don bhliain 
iomlán de 2020).

Creidim go bhfuil an éifeachtúlacht 
fheabhsaithe seo san am chur i gcrích 
d’imscrúduithe, agus aird á tabhairt agam 
ar nádúr fhormhór na ngearán a éilíonn 
torthaí tráthúla má tá siad le bheith fiúntach 
ó thaobh praiticiúil de.

Tugtar miondealú ar na catagóirí cásanna 
a atreoraíodh chuig m’oifig le haghaidh 
imscrúdaithe in áit eile sa Tuarascáil seo. Is 
fiú a lua, áfach, gur bhain níos mó ná leath 
na n-atreoruithe in 2020 le saincheisteanna 
a bhaineann le roghnú do Chomórtais nó 
Cúrsaí Ardú Céime, lena n-áirítear i go 

leor cásanna na marcanna a bhronntar ar 
ghnéithe éagsúla de Chomórtais den sórt 
sin. Cé go bhfuil méadú tagtha ar líon na 
ngearán faoi chineál bulaíochta a tháinig 
tríd (in 2020 agus i míonna luatha 2021), 
creidim nach gá go bhfuil sé seo mar gheall 
ar mhéadú ar líon na dteagmhas bulaíochta 
in Óglaigh na hÉireann le déanaí, ach go 
bhfuil sé mar gheall, áfach ar fheasacht 
níos mó i gcoitinne ar ghníomhaíocht den 
sórt sin agus ar infhaighteacht próiseas 
casaoide atá níos oscailte  agus níos íogaire 
nuair a tharlaíonn cásanna dá leithéid. 
Is forbairt dhearfach í seo sa mhéid is go 
bhfuil Óglaigh na hÉireann níos oscailte dá 
bharr agus go bhfuil níos mó muiníne ann i 
gcóras imscrúdaithe inmheánach Óglaigh na 
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hÉireann chun ábhair den sórt sin a imscrúdú 
agus a réiteach, nuair a tharlaíonn siad.

Gné spéisiúil d’atreoruithe in 2020, agus go 
háirithe sa dara leath den bhliain sin, ba ea 
gur tháinig méadú ar atreoruithe ó Oifi gigh 
i gcomparáid le atreoruithe ó Shaighdiúirí 
singil agus ó NCOnna (agus a gcoibhéisí 
sa tSeirbhís Chabhlaigh), i gcomparáid le 
blianta roimhe seo. Tá an treocht seo i bhfad 
níos soiléire i gcás atreoruithe cásanna sna 
míonna sna míonna ag tús 2021.

Ba mhaith liom buíochas ó chroí a ghabháil 
le foireann m’oifi ge as a n-ionchur agus an 
chabhair luachmhar a thug siad in 2020. 
Is mian liom freisin buíochas ó chroí a 
ghabháil leis an Aire Cosanta reatha, agus dá 
réamhtheachtaí, d’Fhoireann Idirchaidrimh 
Óglaigh na hÉireann a bhfuil a gcabhair do 
m’oifi g fíorluachmhar, agus don iar-Ard-
Rúnaí agus dá chomharba a ceapadh le 
déanaí, agus do na státseirbhísigh sa Roinn 
Cosanta as a dtacaíocht agus a gcomhoibriú 
le m’oifi g. Gabhaim buíochas freisin leis an 
gCeann Foirne, leis an Leas-Aimiréal Mark 
Mellett DSM, agus le fi r agus mná Óglaigh 
na hÉireann, agus le RACO agus PDFORRA 
freisin as a dtacaíocht leanúnach. Guím gach 
rath ar an gCeann Foirne agus é ag dul ar scor 
go gairid tar éis a shlí bheatha iomráiteach in 
Óglaigh na hÉireann.

____________________________
Alan Mahon
Ombudsman d’Óglaigh na hÉireann

21/06/2021
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FUARTHAS 80 

Cuireadh 15

Fógra Gearáin in 2020. Ba laghdú de 22% 
é seo ar an 103 fógra a fuarthas in 2019. 

Gintear Fógra Gearáin nuair a chuirtear an 
gearán faoi bhráid Óglaigh na hÉireann i 

dtosach agus cuirtear cóip ar aghaidh chuig 
an ODF. Ní chuirfear tús le himscrúdú 
iomlán ag an ODF ach mura réitítear 

an gearán le linn phróiseas imscrúdaithe 
inmheánach Óglaigh na hÉireann,

(féach 3 thíos).

chás nua faoi bhráid 
ODF lena n-imscrúdú go 

hiomlán in 2020. Is laghdú 
de 11% é seo ar an 17 gcás 

nua a atreoraíodh chuig 
an ODF in 2019

As an 

80 Fógra Gearáin
a fuarthas, bhí 62 acu maidir le 

Saighdiúirí Singil agus le hOifi gigh 

Neamhchoimisiúnaithe  agus bhí 18 

acu maidir le hOifi gigh (lena 

n-áirítear 1 ó Dalta 

oifi gigh). 

Thug an ODF 25 cás 
chun críche le linn 2020 

(tuarascáil fhorlíontach amháin 
san áireamh). Is ionann é seo agus 

laghdú de 58% ar líon na gcásanna a 
chuir an ODF i gcrích in 2019 nuair a 
cuireadh gníomhartha spriocdhírithe 

rathúla i bhfeidhm chun deireadh 
a chur le riaráiste suntasach i 

gcásanna.

Buaicphointí 20202

Bhí 29
cás, lena n-áirítear 

atreoruithe roimh 2020, 
faoi athbhreithniú ag 

an ODF le linn 
2020.  

Bhí 5 chás
fós faoi athbhreithniú ag 

an ODF an 31 Nollaig 

2020, laghdú de 70% i 

gcomparáid le 

1 Eanáir 2020.
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Anailís ar Ghearáin & 
Achomhairc - 2020

Fógraí maidir le Gearán 

Fuair m’Oifig 80 Fógra Gearáin ó Óglaigh na 
hÉireann le linn 2020. Is laghdú 22% é seo ar an 103 
gearán a cuireadh in iúl do m’Oifig in 2019. Ba iad 
pearsana reatha nó iarphearsana céimeanna eile a 
rinne 62 ceann de na gearáin sin agus ba iad oifigigh 
choimisiúnaithe reatha nó iaroifigigh choimisiúnta a 
rinne an 18 ceann eile 

De na Fógraí a fuarthas sa bhliain 2020, rinneadh 65 
ceann a tharraingt siar nó a réiteach le linn na bliana 
agus tarchuireadh 9 gcinn chuig an Ombudsman 
d’Óglaigh na hÉireann le haghaidh imscrúdú. Ina 
theannta sin, fuair an tOmbudsman d’Óglaigh 
na hÉireann 57 teagmháil díreach ó chomhaltaí 
d’Óglaigh na hÉireann nó ó dhaoine den phobal 
maidir le ceisteanna, le hábhair imní nó le hiarrataí ar 
fhaisnéis. Bhí roinnt teagmhálacha díreacha ann freisin 
idir an tOmbudsman d’Óglaigh na hÉireann agus na 
hÚdaráis Mhíleata agus comhaltaí aonair maidir le 
cásanna aonair, ach ní thaifeadtar teagmhálacha den 
sórt sin chun críche staidrimh, áfach.

Atreoruithe díreacha chuig 
Ombudsman d’Óglaigh na hÉireann

Ní mór do chomhaltaí reatha de na hÓglaigh Bhuana 
agus Cúltaca a ngearáin a phróiseáil ar dtús tríd an 
nós imeachta reachtúil um Shásamh in Éagóracha 
(alt 114 den Acht Cosanta, 1954) agus ní mór dóibh 
próiseas inmheánach Óglaigh na hÉireann a shaothrú 
ina iomláine sula dtarchuirfidh siad gearán chuig 
an Oifig seo. Féadfaidh iarchomhaltaí d’Óglaigh na 
hÉireann a ngearáin a tharchur go díreach chuig an 
Oifig seo, faoi réir fhorálacha an Achta Ombudsman 
(Óglaigh na hÉireann), 2004.

In 2020, níor tharchuir iarchomhaltaí aon ghearáin 
go díreach chuig an Oifig seo. 

Cásanna a ndearna an tOmbudsman 
d’Óglaigh na hÉireann athbhreithniú 
orthu sa bhliain 2020

An 1 Eanáir 2020, tugadh 14 cás ar aghaidh faoi 
athbhreithniú ag an Oifig seo. Fuair an Oifig seo 
thart ar 15 cás nua i rith 2020. Ba é líon iomlán na 
gcásanna a bhí faoi athbhreithniú ag an Oifig seo le 
linn 2020 agus 29. Díobh seo, tugadh 25 cás chun 
críche le linn 2020 (tuarascáil fhorlíontach san 
áireamh). Bhí athbhreithniú á dhéanamh ar thart ar 5 
chás an 31 Nollaig 2020 agus tugadh ar aghaidh iad 
lena mbreithniú go 2021. Is ionann é seo agus laghdú 
70% ar an líon a tugadh ar aghaidh ó 2019 go 2020. 

Sonraí faoi Ghearáin a nDearna an 
tOmbudsman d’Óglaigh na hÉireann 
Imscrúdú Orthu sa Bhliain 2020

Leagtar amach sna Táblaí seo a leanas cineál na 
ngearán a bhreithnigh an Oifig seo le linn 2019, mar 
aon le sonraí faoi ghearáin foirmiú ghrúpa míleata. 
Ba chóir a thabhairt faoi deara go gclúdaíonn 
gearáin a chatagóirítear mar ‘Drochriarachán’ raon 
saincheisteanna éagsúla a bhain, mar shampla, le 
gearáin a rinneadh faoi bhreithmheas feidhmíochta 
agus saincheisteanna a bhain le hurscaoileadh, i 
measc nithe eile. Cuimsíonn gearáin a chatagóirítear 
mar ‘Fadhbanna Idirphearsanta’ iad siúd inar 
dealraitheach go bhfuil gnéithe de choimhlint 
pearsantachta agus/nó líomhaintí faoi iompar míchuí 
nó bulaíocht.

3

Tuarascáil Bhliantúil 2020

12



Cásanna iomlána
Léirítear sa tábla seo a leanas an dul chun cinn a rinneadh ar na 29 chás le linn na bliana 2020 –

Réamh-Imscrúdú Leanúnach Cásanna a Cuireadh i gCrích agus Tuarascáil Deiridh a Eisíodh

5 25*

* Tá tuarascáil fhorlíontach ann

Cásanna de réir Eagair Mhíleata
Den 25 cás a ndearnadh imscrúdú orthu agus a cuireadh i gcrích i rith na bliana, leagtar amach sa tábla seo a 
leanas an líon cásanna a tháinig chun cinn i ngach Eagar Míleata.  

An 1ú 
Bhriogáid

An 2ú 
Briogáid

Ceanncheathrú 
Óglaigh na 
hÉireann

Ionad 
Oiliúna 

Óglaigh na 
hÉireann

An tAerchór An tSeirbhís 
Chabhlaigh

Iomlán

Nialas 4 Nialas 3 7 11 25

Cineál Cásanna
Is féidir cineál na gcásanna ar láimh ag an Ombudsman d’Óglaigh na hÉireann le linn na bliana 2017 a 
mhiondealú sna mórchatagóirí seo a leanas –

Drochriarachán Neamh-
Roghnú le 
haghaidh 

Ardú Céime

Neamh-
Roghnú le 
haghaidh 

Cúrsa Gairme

Saincheisteanna
Idirphearsanta

Neamhroghnú 
le haghaidh 

Seirbhíse Thar 
Lear nó Postú 

ar leith

Iomlán

5 15 2 3 Nialas 25

Sonraí faoi Chásanna de réir Eagair
Sna táblaí agus sna cairteacha seo a leanas leagtar amach cineál na gcásanna a bhí ar fáil le linn 2020 de réir 
Eagar Míleata aonair -

1ú Bhriogáid - (Nialas)

Drochriarachán Neamh-Roghnú 
le haghaidh Ardú 

Céime

Neamh-Roghnú 
le haghaidh Cúrsa 

Gairme

Saincheisteanna
Idirphearsanta

Neamhroghnú le 
haghaidh Seirbhíse 
Thar Lear nó Postú 

ar leith

Nialas Nialas Nialas Nialas Nialas

An 2ú Briogáid – (4)

Drochriarachán Neamh-Roghnú 
le haghaidh Ardú 

Céime

Neamh-Roghnú 
le haghaidh Cúrsa 

Gairme

Saincheisteanna
Idirphearsanta

Neamhroghnú le 
haghaidh Seirbhíse 
Thar Lear nó Postú 

ar leith

2 2 Nialas Nialas Nialas
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Ceanncheathrú Óglaigh na hÉireann – (Nialas)
Drochriarachán Neamh-Roghnú 

le haghaidh Ardú 
Céime

Neamh-Roghnú 
le haghaidh Cúrsa 

Gairme

Saincheisteanna
Idirphearsanta

Neamhroghnú le 
haghaidh Seirbhíse 
Thar Lear nó Postú 

ar leith
Nialas Nialas Nialas Nialas Nialas

Ionad Oiliúna Óglaigh na hÉireann – (3)
Drochriarachán Neamh-Roghnú 

le haghaidh Ardú 
Céime

Neamh-Roghnú 
le haghaidh Cúrsa 

Gairme

Saincheisteanna
Idirphearsanta

Neamhroghnú le 
haghaidh Seirbhíse 
Thar Lear nó Postú 

ar leith
1 1 Nialas 1 Nialas

An tAerchór - (7)
Drochriarachán Neamh-Roghnú 

le haghaidh Ardú 
Céime

Neamh-Roghnú 
le haghaidh Cúrsa 

Gairme

Saincheisteanna
Idirphearsanta

Neamhroghnú le 
haghaidh Seirbhíse 
Thar Lear nó Postú 

ar leith
2 3 Nialas 2 Nialas

An tSeirbhís Chabhlaigh - (11)
Drochriarachán Neamh-Roghnú 

le haghaidh Ardú 
Céime

Neamh-Roghnú 
le haghaidh Cúrsa 

Gairme

Saincheisteanna
Idirphearsanta

Neamhroghnú le 
haghaidh Seirbhíse 
Thar Lear nó Postú 

ar leith
Nialas 9 2 Nialas Nialas

Gearáin a nDearna an tOmbudsman d’Óglaigh na hÉireann Imscrúdú orthu 
agus ar Thug an tOmbudsman Tuairisc in 2020  

Gearán ar sheas an tOmbudsman d’Óglaigh na hÉireann leis nó ar 
sheas an tOmbudsman d’Óglaigh na hÉireann go páirteach leis

Gearán nár Sheas an tOmbudsman 
d’Óglaigh na hÉireann leis

7 18

* Áirítear leis an bhfi giúr sin gearáin a bhí lasmuigh de théarmaí tagartha an Ombudsman d’Óglaigh na 
hÉireann.

**  Is éard atá i ngearáin ar seasadh go páirteach leo ná gearáin inarb amhlaidh nár sheas an tOmbudsman 
d’Óglaigh na hÉireann go hiomlán le cás an ghearánaigh agus cásanna inarb amhlaidh nár seasadh leis an 
ngearán ach go ndearnadh moladh ina leith ar aon nós.

Moladh a rinne an tOmbudsman d’Óglaigh na hÉireann don Aire in 2020 
A nGlacann an tAire leis Minister Does Not Accept

33* Nach nGlacann an tAire leis

* San áireamh tá tuarascálacha a eisíodh le linn 2019 a bhreithnigh an tAire in 2020

Moltaí a rinne an tOmbudsman d’Óglaigh na hÉireann in 2020
LÍÓN NA MOLTAÍ (de bhun Alt 7(3) d’Acht 2004) in
Tuarascálacha tugtha chun críche in 2020: 12
  
Fonótaí: *  ní gá go ndéantar moltaí i ngach Tuarascáil ón Ombudsman d’Óglaigh na hÉireann.
              *  is féidir go ndéanfar níos mó ná moladh amháin i roinnt Tuarascálacha ón Ombudsman d’Óglaigh na hÉireann.
              *  de ghnáth bíonn moill shuntasach ann, ar chúiseanna éagsúla, ar fhógra a bheith á thabhairt ag an Aire don Ombudsman 

d’Óglaigh na hÉireann á rá gur glacadh le moladh nó gur diúltaíodh dó. Dá bhrí sin, ní bheidh an líon moltaí ó bhliain ar 
leith ar glacadh leo/ar diúltaíodh dóibh soiléir le feiceáil faoi dháta foilsithe na Tuarascála Bliantúla don bhliain 
sin ar leith.
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“Fuarthas 80 Fógra Gearáin in 2020. 
Ba laghdú de 22% é seo ar an 103 

fógra a fuarthas in 2019. 
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Achoimrí Cásanna

Sna hachoimrí seo a leanas ar chásanna, leagtar amach sonraí faoi roinnt de na cásanna a ndearna an tOmbudsman 
d’Óglaigh na hÉireann imscrúdú orthu le linn na bliana 2020. Ar mhaithe le rúndacht a choimeád, tarraingítear 
siar ainm na ngearánach agus faisnéis eile a d’fhéadfaí a úsáid chun iad a aithint. I roinnt cásanna, agus ar an 
gcúis chéanna, athraíodh roinnt faisnéise fíorasaí.

Bhain an gearán le deireadh a chur le tréimhse dalta 
an Ghearánaí. I mí Dheireadh Fómhair 2019, chuir 
an Gearánach Fógra Gearáin isteach maidir leis an 
moladh go dtarraingeofaí siar an Gearánach ón dalta. 
Mar chúiteamh, lorg an Gearánach é a bheith curtha 
ar ais i Rang na nDaltaí. Rinne an DF imscrúdú 
inmheánach, suas go leibhéal an Cheann Foirne, agus 
ba é a chonclúid ná gur cheart go mbeadh deis ag an 
nGearánach a achomharc a chur isteach arís maidir 
leis an gcinneadh tarraingt siar chuig an Leas-Cheann 
Foirne, (Tacaíocht)  Mar sin féin, toisc nár éirigh leis 
an nGearánach an deis seo a thapú, deimhníodh gur 
tarraingíodh siar dalta an Ghearánaí.  

Mar chúlra, bhí an Gearánach, saighdiúir singil in 
Óglaigh na hÉireann, ina bhall de Rang na nDaltaí 
in 2019. Briseadh an Gearánach as Aicme na nDaltaí 
roinnt seachtainí sular choimisiúnaigh a Aicme de 
bhun moladh maidir leis an aistarraingt a chomhdaigh 
an Ceannasaí i Meán Fómhair 2019. OIC. Rinne an 
Gearánach achomharc ar an aistarraingt chuig an 
DCOS (Sp) a sheas leis an gcinneadh. Tugadh an 
deis don Ghearánach filleadh ar a rannpháirtíocht 
seirbhíse roimhe seo ag céim neamhchoimisiúnaithe. 
Thapaigh an Gearánach an deis seo agus d’fhill sé ar 
chéim Phríobháideach.  

Rinneadh imscrúdú inmheánach DF, agus d’ullmhaigh 
MIO tuarascálacha. Chuir an MIO an t-imscrúdú 
teoranta do bhreithniú ar cháineadh an Ghearánaí ar 
an nós imeachta achomhairc maidir le tarraingt siar a 
dhaltaí. Go sonrach, mheas an MIO: - 

• Cibé ar cheart nó nár cheart faisnéis bhreise, 

dialann oiliúna, a sholáthar don Ghearánach 
chun a achomharc a chomhdú; agus, 

• Cibé an bhféadfadh toradh níos fabhraí don 
Ghearánach a bheith mar thoradh ar achomharc 
bunaithe ar an bhfaisnéis sin nó nach ea. 

Tháinig an MIO ar an gconclúid gur chloígh Scoil 
na nDaltaí le DFR A3 Daltaí (2019) agus iad ag 
próiseáil an aistarraingthe le haghaidh dalta. Maidir 
leis an dá ghearán, tháinig an MIO ar an gconclúid 
nach ndearnadh éagóir ar an nGearánach de réir na 
rialachán, ach nár cuireadh nósanna imeachta córa i 
bhfeidhm mar gheall ar shaincheisteanna teicniúla i 
Scoil na nDaltaí ag an am sin. D’iarr an Gearánach 
a dhialann oiliúna chun a achomharc a chomhdú, 
ach níor soláthraíodh an dialann in am chun an 
t-achomharc a thaisceadh. Chinn an MIO nach raibh 
sé cinnte an mbainfeadh an Gearánaí an t-achomharc 
leas as an dialann oiliúna. Cé gur tháinig an MIO ar 
an gconclúid nach raibh an sásamh comhréireach, ba 
é moladh foriomlán an MIO gur cheart go gceadófaí 
don Ghearánach a achomharc a chur isteach arís 
chuig an DCOS (Sp). D’ullmhaigh an GOC tuarascáil 
freisin a tháinig ar an gconclúid go bhféadfadh 
moill ar fhaisnéis a sholáthar a d’fhéadfadh a bheith 
ábhartha don achomharc sin a chur i gcontúirt le ceart 
an Ghearánaí achomharc a dhéanamh i gcoinne an 
chinnidh chun a dhalta a tharraingt siar. D’aontaigh an 
COS leis na tuairimí a léirigh an MIO agus GOC agus 
d’ordaigh sé go dtabharfaí an deis don Ghearánach a 
achomharc a chur isteach arís chuig an DCOS (Sp). 
Theip ar an nGearánach achomharc a chur isteach 
arís chuig an DCOS (Sp), ar daingníodh aistarraingt 
na ndaltaí dá bharr.  

4

ACHOIMRE AR CHÁS 1 
Achoimre ar Chás: Foirceannadh Dalta - Iompar Dalta - DFR A3 Daltaí (2019) - Nósanna Imeachta Córa 
- Deis achomharc a chur isteach arís chuig Leas-Cheann Foirne, (Tacaíocht)  - Gearán nár Seasadh leis  
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Cuireadh achomharc scríofa an Ghearánaí chuig an 
DCOS (Sp) ar fáil don ODF i mí Dheireadh Fómhair 
2019, aighneacht i scríbhinn chuig COS i mí na 
Samhna 2019 agus a aighneacht i scríbhinn chuig an 
ODF de Mheán Fómhair 2020. Ina chuid aighneachtaí 
chuig an ODF chuir an Gearánach béim ar ghnéithe 
dearfacha dá charachtar agus dá chumais agus é ag 
ceistiú le cuid den cháineadh a luadh ina choinne. 
D’ardaigh an Gearánach na pointí seo a leanas: 

• Go raibh easpa meantóireachta agus tacaíochta 
ann tar éis dó Deimhnithe Promhaidh a fháil. 

• Go raibh deacrachtaí aige achomharc a dhéanamh 
i gcoinne an chinnidh a dhaltaí a tharraingt siar. 

• Go raibh earráidí i dtaifid Scoil na nDaltaí ag 
tagairt dó féin; agus, 

• D’admhaigh sé a chuid easnaimh féin, lena 
iompar neamhaibí san áireamh.   

Áiríodh in aighneachtaí an Ghearánaí roinnt tagairtí 
carachtar tacúla ó chomhghleacaithe dalta agus 
ó Shéiplíneach an DF. D’admhaigh siad misneach 
corpartha an ghearánaí, a neamhleithleach, a fhonn, a 
dhílseacht agus a macántacht.  

 Cuireadh ceithre thuarascáil ar fáil don ODF freisin 
maidir le teagmhais a bhain leis an nGearánach 
le linn a oiliúna a bhí criticiúil don Ghearánach ar 
roinnt cúiseanna lena n-áirítear inter alia: gan an 
caighdeán riachtanach a bhaint amach; a chuid 
eolais ar druileanna agus ar thaicticí; agus, iompar 
dímheasúil. Cuireadh Deimhnithe Promhaidh ar fáil 
don ODF a gineadh i ndáil leis an nGearánach. Rinne 

an dá dheimhniú cur síos ar na heasnaimh seo mar 
“(F) tinnis an leibhéal inniúlachta, rannpháirtíochta, 
dul chun cinn agus feabhsúcháin riachtanach a 
thaispeáint atá riachtanach chun Céim II den Oiliúint 
Daltaí a chríochnú go rathúil go dtí seo.” 

Chinn an ODF, agus na tuarascálacha go léir á 
mbreithniú aige, go raibh tábhacht ar leith ag baint 
leis na tuairimí a léirigh Ceannasaí na Scoile i Scoil na 
nDaltaí, is é sin nár fhorbair an Gearánach luachanna 
agus carachtar leordhóthanach a theastaíonn le bheith 
ina Oifigeach sa DF. Fuair an ODF nach raibh aon 
bhunús ann an bonn a bhaint de na tuairimí agus na 
conclúidí a léirigh Ceannasaí na Scoile. D’admhaigh 
an ODF go bhfuil oiliúint na nDaltaí diana le 
hardchaighdeáin agus leag sí béim nár cheart a mheas 
nár éirigh léi an caighdeán riachtanach a bhaint 
amach. Chuir an ODF i dtreis go raibh creidiúint 
mhór tuillte ag an nGearánach as gur glacadh leis 
chuig an Rang Dalta agus as fanacht ar an gcúrsa ar 
feadh an chuid is mó dá ré.  

Go hachomair, fuair an ODF nach raibh aon fhianaise 
ann a thabharfadh le tuiscint gur déanadh an 
cinneadh chun dalta an Ghearánaí a tharraingt siar 
go pras nó mura raibh nósanna imeachta córa ann. 
Fuarthas amach go raibh leibhéal iomchuí breithnithe 
agus measúnaithe ar gach faisnéis ábhartha. Níor 
glacadh an cinneadh maidir le dalta an Ghearánaí a 
tharraingt siar ag céim dhéanach i gCúrsa na nDaltaí 
ach amháin tar éis na fíricí go léir a bhreithniú go cuí, 
agus tar éis deis réasúnach a thabhairt don Ghearánaí 
na caighdeáin riachtanacha a bhaint amach. Níor 
sheas an ODF leis an ngearán.
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ACHOIMRE AR CHÁS 2 
Achoimre ar Chás: Aerchóir - Theip ar an Dalta Tástáil Rátála Ionstraime - Bainte as Cúrsa Sciathán 
Píolótaí Daltaí - Gearán maidir le leordhóthanacht oiliúna agus leordhóthanacht Eitiltí Forlíontacha - 
Téarmaí agus Coinníollacha an Aerchóir - Ceanglas gach céim den oiliúint a chríochnú    

Chuaigh an Gearánach isteach sa DF mar Dalta 
i mí Dheireadh Fómhair 2016. Tar éis dó Céim I 
den Oiliúint Mhíleata a chríochnú chríochnaigh sé 
Ground School Céim II dá Daltacht AC i gColáiste AC 
agus thosaigh sé ar oiliúint eitilte, Céim III. Le linn na 
gcéimeanna níos déanaí den siollabas eitilte theip ar an 
nGearánach an Tástáil Rátála Ionstraim eitilte (IRT) 
faoi dhó agus baineadh an Gearánach den CPWC 
ina dhiaidh sin. Bhain an gearán le leordhóthanacht 
na hoiliúna agus na réitigh a cuireadh ar fáil don 
Ghearánach tar éis dó a bheith curtha as CPWC.  

Chuir an Gearánach iarratas ROW isteach an 15 
Bealtaine 2020. Ba iad a ghearáin ansin:  

i.  Teip cúrsa oiliúna leordhóthanach a sholáthar 
de réir Théarmaí agus Choinníollacha AC 2016 
agus mainneachtain an Gearánach mar oifigeach 
a choimisiúnú sa PDF tar éis 3 bliana agus 4 mhí 
oiliúna, agus  

ii.  Teip ar eitiltí forlíontacha leordhóthanacha don 
CPWC agus neamh-chaighdeánú a ndáilte. 

Leasaíodh an sásamh a bhí á lorg an 4 Meitheamh 
2020. Lorg an Gearánach na rudaí seo a leanas: - 

i.  Go ndéanfar é a choimisiúnú láithreach nó tar 
éis an cúrsa beartaithe AC a sheoladh agus go 
bhfaighidh sé aisíocaíocht ó mhí Feabhra 2020. 

ii.   Ba é a thosaíocht an rogha dul isteach i gCúrsa 
Sciathán Píolótaí YO nua atá lonnaithe i SAM. 

iii.  Conradh laghdaithe mar chúiteamh ar an staid 
seo, má chuirtear an cúrsa eitilte ar fáil arís. 
Is é 12 bliana an riachtanas reatha, tar éis é a 
chríochnú go rathúil

Dúradh in aighneacht scríofa an Ghearánaí inter alia 
gur cuireadh in iúl dó tar éis dó a bheith curtha as an 
CPWC go bhféadfadh sé filleadh ar Scoil na nDaltaí in 
Eanáir 2020 chun oiliúint a chur i gcrích, d’fhonn é a 
choimisiúnú i mí Feabhra 2020. Dúirt an Gearánach, 
áfach, gur dúradh leis ansin nach raibh coimisiún 

Feabhra 2020 indéanta a thuilleadh ach go bhféadfar 
é a choimisiúnú i samhradh 2020. Dúirt an Gearánach 
ansin gur dhiúltaigh J7 coimisiún samhraidh 2020, 
agus dúradh leis filleadh ar Scoil na nDaltaí i Meán 
Fómhair 2020 chun na céimeanna oiliúna deiridh a 
chríochnú in am do choimisiúnú i mí Feabhra 2021. 
Mhaígh an Gearánach go raibh sé seo míshásúil toisc 
go raibh sé ag traenáil le breis agus trí bliana ach nár 
chuir an DF saoráidí oiliúna leordhóthanacha ar fáil 
dó nó an cumas a oiliúint a chríochnú. Mhaígh sé gur 
athraigh Téarmaí agus Coinníollacha AC ó tháinig 
sé isteach sa DF, rud a chiallaíonn go bhféadfaí an 
Daltacht AC a chríochnú i dtréimhse ama níos giorra 
agus gur cheart é sin a chur san áireamh ina chúinsí.  

Sonraíonn “Cúrsaí Sciathán na bhFórsaí Cosanta, 
Siollabas Oiliúna, Cúrsa Sciathán Píolótaí Daltaí” na 
rialacha nó na treoirlínte bunúsacha seo a leanas: - 

i.   Tá Cúrsa Píolótaí na nDaltaí thart ar 34 mí ar 
fhad agus tá sé roinnte ina 3 chéim, eadhon, 
an chéim Ionduchtaithe / Forbartha, an chéim 
Chumhachta agus an chéim Sintéise. 

ii.   Teastaíonn íosghráid mheasúnaithe chun dul ar 
aghaidh ó chéim amháin go dtí an chéad chéim 
eile. 

iii.   Chun cáiliú d’ainmniúchán le haghaidh 
coimisiúnaithe agus chun sciatháin phíolótaí 
míleata a fháil, ní mór do mhac léinn “50% ar a 
laghad de na marcanna iomlána a leithroinneadh 
ar mheasúnuithe a dhéantar le linn Chéim 3…” 

iv.   Tá 75 leathanach tiomnaithe don “Chóras 
Fealsúnachta agus Grádála Measúnaithe atá 
uathúil d’Oiliúint Phíolótach Míleata”. 

Cuimsíonn DFR A.3 (Sraith Nua) Dalta 2019 an 
córas rialála ábhartha is infheidhme maidir le Daltaí 
agus tá sé ábhartha do bhreithniú na n-iarrthóirí ar 
choimisiúnú.  

I mí na Samhna 2019, d’ullmhaigh an GOC AC / Dir 
Mir Aviation tuarascáil i ndáil leis an nGearánach 
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le cur faoi bhráid an COS a mhol go gceadófaí don 
Ghearánaí coimisiúnú a dhéanamh i mí Feabhra 2020 
ag féachaint dá fhad oiliúna go dtí seo agus faoi réir 
cleachtaí a dhéanamh. Mhol an tArd-Ghinearál é seo 
freisin. Ach, in Nollaig 2019, d’ullmhaigh an DCOS 
(Ops) tuarascáil don COS. Thug sé faoi deara go 
ndearna an Gearánach: -  

• Níor chríochnaigh sé an Cúrsa Daltaí 
caighdeánach iomlán ie Céimeanna III agus IV, 
atá riachtanach le haghaidh coimisiúnaithe mar 
oifigeach neamh-phíolótach AC.  

• Níor éirigh leis an CPWC a chríochnú san AC atá 
riachtanach i gcomhar le Céimeanna I agus II den 
Chúrsa Caighdeánach Dalta a choimisiúnú mar 
phíolóta oifigigh san AC. 

Ba é tátal na tuarascála nár chríochnaigh an Gearánach 
aon siollabais oiliúna a ligfeadh dó a choimisiúnú mar 
oifigeach sa DF. D’eisigh an tuarascáil dáta coimisiúin 
Feabhra 2020 ag tabhairt dá haire go seachnódh sé 
na coinbhinsiúin trína dtéann gach pearsanra chun 
cinn i gcáilíocht agus i scil laistigh den DF. Mhol an 
DCOS go gceadófaí don Ghearánach filleadh ar Scoil 
na nDaltaí agus Céimeanna III agus IV den Chúrsa 
Dalta caighdeánach a chríochnú agus ina dhiaidh 

sin bheadh sé incháilithe do choimisiún i gceapachán 
neamh-eitilte san AC nó i gCór eile.  Ba léir don ODF 
gur aontaigh an COS leis an moladh freisin. Spreag an 
cinneadh seo an Gearánach an nós imeachta ROW a 
ghníomhachtú. 

Rinne MIO imscrúdú inmheánach DF. Bhreithnigh 
an MIO iarratas ROW an Ghearánaí faoi dhá 
cheannteideal: - 

• Leorgacht agus fad oiliúna an Ghearánaí agus an 
mhainneachtain é a choimisiúnú tar éis tréimhse 
3 bliana agus 4 mhí, agus 

• An gearán go raibh, i gcás an Ghearánaí, 
“mainneachtain eitiltí forlíontacha 
leordhóthanacha don Chúrsa Sciathán Píolótach 
Daltaí”. 

Maidir leis an dá ghearán, fuair an MIO i gcoinne 
an Ghearánaí. Agus é sin á dhéanamh, thug an MIO 
aird ar chinneadh Bhord Athbhreithnithe an DF 
gur chóir go scoirfeadh oiliúint eitilte an Ghearánaí 
láithreach tar éis gur theip air eitilt WC087 IRT faoi 
dhó. Cé gur breithníodh an Gearánach ag filleadh ar 
Scoil na nDaltaí in Eanáir 2020 chun a choimisiúnú 
a éascú i mí Feabhra 2020, fuair an MIO go raibh 
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sé dodhéanta an oiliúint riachtanach a chur i gcrích 
laistigh den chreat ama gairid seo. Thug sé faoi deara 
gurb é an t-aon rogha sna himthosca ná filleadh ar 
Scoil na nDaltaí i bhfómhar na bliana 2020 chun 
Céimeanna III agus IV den Chúrsa Caighdeánach 
Dalta a chríochnú agus a choimisiúnú ina dhiaidh sin 
go luath i 2021.  

D’aontaigh an GOC AC leis an MIO gur comhlíonadh 
téarmaí DFR A3 agus go raibh sé ceart nár moladh 
an Gearánach a choimisiúnú. D’admhaigh an GOC 
gur chruthaigh Téarmaí agus Coinníollacha na 
Daltaí ionchas go mbeadh fráma ama thart chun 
an CPWC a chríochnú; níorbh fhéidir an fráma 
ama seo a chomhlíonadh, áfach, mar gheall ar na 
tosca seachtracha amhail infhaighteacht teagascóirí, 
infhaighteacht aerárthaí, aimsir, méid ranga agus 
éilimh oibríochta contrártha. Chuir an GOC brú 

freisin gurb iad na critéir lena rialaítear incháilitheacht 
le haghaidh coimisiúnaithe ná mar a leagtar síos i DFR 
A3 agus nár chomhlíon an Gearánach na ceanglais 
seo. Thug an GOC faoi deara go raibh socruithe 
déanta don Ghearánaí filleadh ar Scoil na nDaltaí i 
mí Lúnasa 2020 chun a Dalta a chríochnú d’fhonn a 
choimisiúnú i Márta 2021.  

Bhreithnigh an COS an gearán freisin agus tháinig 
sé ar an gconclúid, cé go raibh Céimeanna I agus II 
den Chúrsa caighdeánach Dalta críochnaithe ag an 
nGearánach, nár chríochnaigh sé an Cúrsa Daltaí 
caighdeánach iomlán. Theip ar an nGearánach 
an CPWC a chríochnú san AC atá, i gcomhar le 
Céimeanna I agus II den Chúrsa Caighdeánach Dalta, 
ina riachtanas le coimisiúnú mar oifigeach píolótach 
san AC. Dhiúltaigh an COS don Ghearán.  
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Ghlac an ODF leis go raibh sé deacair oiliúnaí a bhaint 
de chúrsa oiliúna sna céimeanna deiridh de bharr 
gur theip ar thástáil áirithe amháin. Chuir an ODF i 
dtreis, áfach, go bhfuil sé ríthábhachtach go rithfeadh 
píolóta ionchasach an IRT riachtanach. Tugadh an 
deis don Ghearánach, agus oiliúint bhreise, an tástáil 
a rith ag an dara hiarracht ach, ar an drochuair, 
níor éirigh leis. Rinne an ODF athbhreithniú ar an 
gcás agus mheas sé nár glacadh go héadrom leis an 
gcinneadh an Gearánach a chur as oifig agus rinneadh 
cinneadh air ag leibhéal ard.   

Thug an ODF faoi deara nár éirigh leis an nGearánach 
achomharc a dhéanamh chun é a bhaint den CPWC 
agus rinne sé gearán nach ndearnadh measúnú 
leordhóthanach ar a achomharc. Chuir an Gearánach 
a amhras in iúl go raibh tionchar ag an gcéim chun 
é a bhaint toisc nach raibh go leor ama ar fáil ag an 
bpointe sin chun eitiltí breise a chur i gcrích.  

Maidir le fad oiliúna an Ghearánaí, d’admhaigh 
an ODF gur léirigh Siollabas Oiliúna an CPWC go 
ndeirtear go raibh ré an CPWC “thart ar 34 mí”. 
Tá tagairt ann don athrú ar fhad “(d) ue do chineál 
agus castacht na gcuspóirí atá sna heitiltí agus sna 
sortaí insamhlóir ar an gcúrsa…” Thug an ODF faoi 
deara go raibh na moilleanna a tharla suas go dtí 
deireadh 2019 ar chúiseanna i ar aon dul leo siúd a 
mhol GOC / AC ina thuarascáil i mí an Mheithimh 
2020. D’admhaigh an ODF go raibh meastachán an 
chúrsa a chríochnaigh i 34/36 mí uaillmhianach agus 
go raibh sé faoi réir éagsúlacht fachtóirí gan choinne 
a d’fhéadfadh teacht chun cinn mar thoradh ar fhadú 
na tréimhse sin, mar a tharla go deimhin sa chás seo.  

Fuair an ODF nach raibh aon fhianaise ann a 
thabharfadh le tuiscint go raibh baint an Ghearánaí as 
an CPWC míréasúnta, éagórach nó míchuí. Theip ar 
an nGearánach faoi dhó tástáil a bhí ríthábhachtach 
chun a chinneadh an raibh an leibhéal inniúlachta 
riachtanach bainte amach ag an nGearánach mar 
phíolótach chun a cháilíocht a údarú chun eitilt. Cé 
nár mhol an Gearánach go raibh a mhainneachtain sa 
tástáil míréasúnta, éagórach nó míchuí, mhaígh sé go 
raibh saoráidí oiliúna neamhleor, nó gur laghdaíodh 
iad i gcomparáid le ranganna roimhe seo, agus gur 
dhiúltaigh sé an deis dá bharr sin. chun an caighdeán 
riachtanach a bhaint amach. Ghlac an ODF leis go 
raibh fianaise ann a chuaigh go mór chun a shuíomh 
gur gearradh siar ar ghnéithe dá oiliúint ar chúiseanna 

oibríochta éagsúla; tháinig an ODF ar an gconclúid, 
áfach, mura raibh fianaise dá mhalairt ann, go raibh 
cinntí den sórt sin a rinneadh ar chúiseanna maithe 
agus riachtanacha.  

Chuir an ODF roinnt ceisteanna ar an DF i mí Iúil 
2020 chun soiléiriú a fháil. Chuir an ODF ceist ar cén 
fáth nárbh fhéidir coimisiúnú an Ghearánaí a éascú i 
mí Feabhra 2020. Thug an DF faoi deara nach mbeadh 
go leor ama ag an nGearánach Céimeanna III agus 
IV dá thimthriall oiliúna do dhaltaí a chríochnú sula 
ndéanfaí é a choimisiúnú i mí Feabhra 2020. D’iarr 
an ODF cúiseanna nach bhféadfaí a choimisiúnú a 
éascú idir Márta agus Iúil 2020. Ní raibh an DF in 
ann trácht a dhéanamh ar na fáthanna nár fhill an 
Gearánach ar oiliúint. Ar deireadh, d’iarr an ODF na 
cúiseanna nach bhféadfaí coimisiúnú an Ghearánaí a 
éascú idir an dáta sin agus deireadh 2020. Mhol an DF 
go bhféadfadh sé seo a bheith ina ábhar le breithniú 
agus comhairle GOC AC agus / nó Sch GOC DFTC 

Ní raibh an ODF in ann locht a fháil ar an diúltú 
cead a thabhairt don Ghearánaí a choimisiúnú i mí 
Feabhra 2020 mar ba léir nach mbeadh Céimeanna 
III agus IV críochnaithe ag an nGearánach in am 
trátha. D’admhaigh an ODF nach raibh sé soiléir an 
bhféadfadh an Gearánach a bheith coimisiúnaithe 
faoi shamhradh 2020; áfach, ní raibh an ODF in ann 
aon fhianaise ar chúis nó cinneadh míchuí a aithint 
maidir le moill a chur ar fhilleadh an Ghearánaí ar 
scoil Dalta go dtí Lúnasa 2020. Tháinig an ODF ar 
an gconclúid nach cinneadh míréasúnta é seo agus 
go raibh údaráis an DF i dteideal a dhéanamh le 
haghaidh breithnithe oibríochta agus praiticiúla. 
Thug an ODF dá aire go mb’fhéidir go mbeadh sé ina 
chuidiú, agus go héasca go nglacfadh an Gearánach 
leis an gcinneadh a cheangal go bhfillfeadh sé ar Scoil 
na nDaltaí i mí Lúnasa 2020, dá ndéanfaí cúram níos 
mó chun na cúinsí ábhartha go léir taobh thiar den 
chinneadh a mhíniú don Ghearánach . Dúirt an ODF 
gur cinneadh d’údaráis an DF an rogha dul isteach i 
gCúrsa Píolótaí YO atá lonnaithe i SAM. 

Níor sheas an ODF leis an ngearán, seachas a mholadh 
go mb’fhéidir go raibh níos mó cúraim déanta ag an 
DF chun na cúiseanna lena gcinntí a mhíniú níos 
soiléire don Ghearánach.

Tuarascáil Bhliantúil 2020

21



ACHOIMRE AR CHÁS 3  
Achoimre ar Chás: Bulaíocht Líomhain a rinne NCO i gcoinne comhghleacaithe in Aonad ar leith - 
Saincheist a bhaineann le dlínse an ODF imscrúdú a dhéanamh - an sainmhíniú ar cad is “Bulaíocht” ann 
- Beartas Meán Sóisialta an DF.    

D’aithin an Gearánach naoi n-eachtra ar leithligh sa 
tréimhse i lár 2018 - lár 2019 ina Fhógra Gearáin dar 
dáta 26 Lúnasa 2019. I measc nádúr na líomhaintí 
bhí mífhaisnéis maidir le hobair an Ghearánaí, 
nochtadh faisnéise míochaine rúnda, cuireadh in iúl 
don ghearánach nár theastaigh uaidh ina Aonad, 
athrú ar róta dualgais an ghearánaigh chun aimhleasa 
agus post Facebook faoin ngearánach de chineál 
dímheasúil.   

Mheas an ODF go raibh sé as láthair ó dhlínse 
imscrúdú a dhéanamh ar chúig cinn de na naoi 
ngearán. Dúirt sé: - 

“Is é A.6 (3) (a) agus (b) den Acht Ombudsman (Fórsaí 
Cosanta) 2004 an reachtaíocht a sholáthraíonn 

dlínse dom, mar ODF, gearáin a imscrúdú. 
Foráiltear leis na forálacha seo do 
thréimhse 12 mhí ó dháta an ‘chaingne’ 
a ndéantar gearán ina gcaithfear gearán 
a chur in iúl don oifig seo, NÓ, tréimhse 
12 mhí ón dáta a thiocfaidh Gearánach 
ar an eolas faoin ‘gcaingean’. Ní 
bhaineann na teorainneacha ama sin 

ach le hatreoruithe chuig m’oifig, agus ní le gearáin 
chuig na Fórsaí Cosanta. Ar an drochuair, ní thugann 
an tAcht aon rogha dom an spriocdháta a shíneadh nó 
neamhaird a dhéanamh air, beag beann ar an éagóir a 
tharlódh in imthosca den sórt sin. “ 

Rinne na Fórsaí Cosanta imscrúdú inmheánach ar na 
Gearáin idir 5 Nollaig 2019 agus 14 Iúil 2020. 

Fuair an MIO ceaptha gur sárú ar Bheartas Meán 
Sóisialta an DF an post Facebook a ndearnadh gearán 
faoi, ach nach “Bulaíocht” a bhí ann. Seachas sin, 
dhiúltaigh sé do ghearáin an Ghearánaí mar gheall 
ar, go bunúsach, easpa fianaise. Chríochnaigh sé mar 
seo a leanas: - 

“Nuair a dhéantar é a mheas i dteannta a chéile, NÍL 
meastar go bhfuil an gearán seo bailí mar níl aon 
fhianaise dhíreach ann go bhfuil patrún d’iompar 
míchuí arís agus arís eile ar thaobh Cpl N agus 
Cpl O’S. Sa chiall seo NÍ ndearnadh éagóir ar an 
ngearánach agus dá bhrí sin NÍL an sougt sásaimh 
oiriúnach. Ní bulaíocht é gníomh amháin d’iompar 
míchuí, mar a rinne Cpl N (Gearán 8). “ 
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Ghlac an GOC agus an COS líne den chineál céanna 
ina gcinntí ina dhiaidh sin. 

Níor sheas an ODF leis na ceithre Ghearán a 
ndearna sé imscrúdú orthu, seachas a chomhaontú 
a chur in iúl le tátal imscrúdú inmheánach an DF 
go raibh barúlacha a rinne comhghleacaí ainmnithe 
i Facebook ag sárú Bheartas Meán Sóisialta an DF. 
Dúirt an ODF: - 

“Baineann an gearán deiridh leis na líomhaintí gur 
scríobh Cpl N focail mhaslacha mar gheall air ar 
Facebook. Gan amhras, bhí na focail a scríobhadh 
suaiteach go leor agus mhol siad nach raibh fáilte 
roimh an ngearánach ina ionad oibre. D’admhaigh 
Cpl N (don MIO) gurbh é údar an ráitis seo. Ní 
sholáthraíonn Tuarascáil an MIO aon mhíniú 
ó Cpl N ar na focail seo a phostáil, agus 
dhiúltaigh Cpl N féin aon fhaisnéis bhreise 
a sholáthar dom. 

Fuair an MIO i gceart gur sárú ar Bheartas 
na Meán Sóisialta DF a bhí i bpost na 
bhfocal seo. Tháinig sé ar an tátal nár 
“bulaíocht” an eachtra seo, mar an 
t-aon ghearán maidir le Cpl N a 
cruthaíodh a bheith mícheart. 

Thug an ODF dá aire 
sainmhíniú an DF ar 
“Bulaíocht” i gCaibidil 1, 
Alt 6 (130) d’Ionstraim 
Riaracháin A7: - 

“Iompar míchuí arís agus arís eile, díreach nó 
indíreach, cibé acu ó bhéal, go fisiceach nó ar bhealach 
eile, a dhéanann duine amháin nó níos mó i gcoinne 
duine eile nó daoine eile, ag an áit oibre agus / nó le 
linn na fostaíochta, a d’fhéadfaí a mheas go réasúnach 
go mbainfeadh sé an bonn d’iompar an duine aonair. 
ceart chun dínit ag an obair. D’fhéadfadh eachtra 
iargúlta den iompar a thuairiscítear sa sainmhíniú seo 
a bheith ina chúis le dínit ag an obair ach mar eachtra 
aonuaire ní mheastar gur bulaíocht é. “ 

Lean sé ar aghaidh ag cinneadh nárbh ionann an 
líomhain aonair a bunaíodh i gcoinne comhghleacaí 
ainmnithe (ie an post Facebook) agus “Bulaíocht”, 
d’ainneoin “go raibh sé go hiomlán míchuí agus nach 

raibh aon leid údar leis.” 

Faoi dheireadh, rinne an ODF an moladh seo a 
leanas: -

“Molaim go ndéanfadh OIC reatha an aonaid 
(aitheanta) athbhreithniú láithreach ar chaidrimh 

idirphearsanta pearsanra (an Aonaid) le fáil 
amach an bhfuil fianaise ann faoi 
láthair go bhfuil siad níos lú ná 
comhchuí, agus, má chabhródh siad 
le hobair réasúnach timpeallacht, agus 
tuairisciú air sin dá GOC, agus ina 

dhiaidh sin don GOC beart iomchuí 
a dhéanamh ina leith sin. “ 
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“As an 80 Fógra Gearáin a 
fuarthas, bhí 62 acu maidir le 

Saighdiúirí Singil agus le hOifi gigh 
Neamhchoimisiúnaithe  agus bhí 
18 acu maidir le hOifi gigh (lena 

n-áirítear 1 ó Dalta oifi gigh). 

Tuarascáil Bhliantúil 2020

24



ACHOIMRE AR CHÁS 4
Achoimre ar Chás: Comórtas um Chur Chun Cinn Oifi geach Cabhlaigh - incháilitheacht le háireamh i 
gComórtas Cur Chun Cinn - eisiúint na faid riachtanacha i seirbhís ag céim reatha - cad is “Bliain an 
Chomórtais” agus an “Bhliain Folúntas” - Ionstraim Riaracháin A15 - Gearáin arna dtacú ag ODF.  

Chuir seisear Oifi geach Cabhlaigh iarratais ROW 
isteach i Meán Fómhair 2019 maidir leis an gcinneadh 
iad a mheas neamh-incháilithe chun páirt a ghlacadh 
i gComórtas Cur Chun Cinn 2019 Lt to Lt Cdr ar 
an mbonn nach raibh seirbhís leanúnach “sé bliana” 
curtha i gcrích acu ag céim Lt (NS ). 

 Soláthraíonn Riarachán A15, S.8 (a): - 

“Meastar go mbainfear amach an fad riachtanach 
seirbhíse i gcéim reatha sa bhliain iomaíochta le 
haghaidh ardú céime go dtí an chéad chéim eile níos 
airde m.sh. Leifteanantchoirnéal atá san iomaíocht le 
haghaidh ardú céime go Coirnéal san iomaíocht trí 
(3) bliana ar a laghad i gcéim Leifteanant Coirnéal sa 
bhliain a chríochnaíonn siad le haghaidh ardú céime go 
dtí an chéim is airde. Mar shampla, le bheith incháilithe 
chun dul san iomaíocht sa Bhliain Iomaíochta 2014 le 
haghaidh ardú céime go Coirnéal sa Bhliain Folúntais 
2015, ní foláir go raibh Leifteanantchoirnéal curtha 
chun cinn go dtí an chéim sin tráth nach déanaí ná 31 
Nollaig 2012. ” 

Soláthraíonn Riarachán A15, S.1 (b): - 

“Tugtar“ Bliain an Chomórtais ”ar an mbliain a 
reáchtáiltear an comórtas. Tabharfar an “Bhliain 
Folúntas” ar an mbliain ina dtiocfaidh na folúntais 
chun cinn. Tar éis ardú céime chun folúntais a 
líonadh a d’eascair sa Bhliain Folúntas 2005 tá sé mar 
chuspóir comórtais ardú céime a chríochnú roimh 
dheireadh na bliana roimh an gceann ina dtagann na 
folúntais chun cinn. Meastar gurb é 2004 an ‘Bhliain 
Iomaíochta’ don ‘Bhliain Folúntas’ 2005; is cuma cén 
dáta a reáchtáiltear comórtais. ”  

Bheadh an tseirbhís leanúnach 6 bliana riachtanach 
bainte amach ag na gearánaigh ag céim Lt (NS) in 
2019, agus bheidís incháilithe chun páirt a ghlacadh 
sa Chomórtas Cur Chun Cinn dá measfaí gurb é 2019 
an “Bhliain Iomaíochta”. Ní bheadh an tseirbhís 
leanúnach sé bliana bainte amach acu dá mba 2018 
an “Bhliain Iomaíochta”, agus ba é an léirmhíniú seo 
a ghlac an DF, agus ar an gcaoi sin na gearánaigh a 
eisiamh ón gComórtas.  

Rinne an DF imscrúdú inmheánach ar na gearáin 
go hinmheánach, ar dtús ag MIO ceaptha, agus ina 
dhiaidh sin ag an FOCNS agus an COS. Níor seasadh 
leis na gearáin, agus in am trátha d’iarr na gearánaigh 
ar an ODF imscrúdú a dhéanamh.  

Shainaithin an ODF an phríomhcheist le cinneadh 
a dhéanamh cibé an raibh “Bliain an Chomórtais” 
2018 nó 2019. Más 2018 a bhí ann leanfadh sé nach 
bhféadfadh na Gearánaigh an tseirbhís sé bliana 
a shásamh ag na critéir ar an rangú is ísle, ach más 
2019 a bhí ann rinne siad amhlaidh, agus bhí siad 
incháilithe chun páirt a ghlacadh sa Chomórtas Cur 
Chun Cinn.  

Bhreithnigh an ODF na cúinsí a bhain leis an 
gComórtas Cur Chun Cinn Lt Cdr roimhe seo, 
2017, Lt Cdr a raibh na Gearánaigh ag brath go mór 
orthu mar fhasach a mbeadh, dá leanfaí é, 2019 mar 
“Bhliain an Chomórtais” i gComórtas 2019 . D’áitigh 
an DF, áfach, nár cheart Comórtas 2017 a mheas mar 
fhasach. Ina chinneadh breithnithe an 11 Samhain 
2019, thagair an COS do Chomórtas 2017 mar “diall 
ón tréimhse ama fhorordaithe le haghaidh seirbhíse i 
gcéim”, agus go raibh sé deacair an t-údar leis an diall 
a chinneadh agus tú ag breathnú siar, ach thug sé faoi 
deara go raibh sé déanta de mheon macánta. Ní raibh 
aon fhianaise ann go ndearnadh réamhúdaruithe 
foirmiúla roimh ré maidir le “diall” 2017. 

Bhreithnigh an ODF cúlra Chomórtas 2017. Dúirt sé: - 

“Soláthraíonn an Stiúrthóir Bainistíochta Acmhainní 
Daonna (SBAD) an míniú oifi giúil ar an méid a tharla 
i ndáil le Comórtas 2017 ina Thuarascáil an 24 Meán 
Fómhair 2019. Ní thugann sé le tuiscint cad a tharla 
an ócáid sin ná diall nó maolú ón ngnáthchleachtas. 
Tá tábhacht ar leith ag baint leis an míniú atá air 
(mar bhunús chun caitheamh le 2017 mar ‘Bhliain 
an Chomórtais’) go raibh an comórtas á dhéanamh i 
dtreo dheireadh na bliana (2017) agus nach rabhthas 
ag súil le folúntais “GAN a bheith réamh-mheasta” 
roimh 1 Eanáir 2018, AGUS nach bhféadfaí “aon 
ardú céime” a chur chun cinn ar aon chuma go dtí 
2018. Ina aighneacht i scríbhinn an 11 Nollaig 2019, 
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tugann an COS le fios go bhfuil an bhreathnóireacht 
seo a rinne an SBAD earráideach. Le go dtarlódh a 
leithéid de ‘dhiall’ tá an COS den tuairim go gcaithfear 
a chomhaontú idir NSHQ agus DFHQ, agus, b’fhéidir 
freisin, RACO, cé nach cosúil go bhfuil aon taifead 
ann go bhfuil sé amhlaidh. “ 

Lean sé air ag rá: - 

“Is féidir a rá, dá bhrí sin, an loighic chéanna a chur 
i bhfeidhm ar Chomórtas 2019, agus in imthosca ina 
sainaithnítear an Bhliain Folúntas (agus trí Bhliain 
an Chomórtais a shíneadh), níl sé míréasúnta, ar a 
aghaidh, a thabhairt i gcrích go bhfuil an‘ Bhliain 
Folúntas ’ 2020, agus gurb é 2019 an ‘Bhliain 
Iomaíochta’ dá bhrí sin. Go sonrach: - 

i. Is i mí Lúnasa 2020 a bheidh an chéad fholúntas Lt 
Cdr eile a bhfuil súil leis. 

ii. Cuireadh an Comórtas i gcrích ag deireadh mhí 
Mheán Fómhair 2019. Ní dócha ansin go dtarlódh 
folúntas Lt Cdr a raibh súil leis sa ráithe dheiridh de 
2019 (agus, ar aon chuma, fiú dá dtarlódh an rud gan 
choinne sna seachtainí deiridh de 2019, b’fhéidir nach 
mbeadh na praiticiúlachtaí a bhaineann le líonadh an 
fholúntais sásta go dtí go luath i 2020). Mar sin tá an 
seasamh cosúil go mór leis na cúinsí a tháinig chun 
cinn tráth Chomórtas 2017. ” 

Chuir an ODF a thuairim in iúl go raibh sé réasúnach 
go n-oibreodh na gearánaigh ar an mbonn go 
leanfadh Comórtas 2019 fasach Chomórtas 2017 a 
mhéid a bhainfeadh le “Bliain an Chomórtais”. Sa dá 
chás, bhí an Comórtas á reáchtáil sa dara cuid den 
bhliain (ie deireadh 2017 agus deireadh 2019 faoi 
seach), agus in imthosca nach mbeadh aon fholúntas 
ionchasach ann go dtí an bhliain dar gcionn, agus i 
gcás fiú dá dtiocfadh folúntas gan choinne chun cinn 
sa seachtainí deiridh na bliana sin ní fhéadfaí é a 
líonadh go réalaíoch go dtí an bhliain dar gcionn, ach 
amháin, agus más gá, mar bhonn ‘Gníomhach’.  

Lean an ODF ar aghaidh ag fáil amach gurbh í 2019 
an “Bhliain Iomaíochta” i gComórtas 2019, agus mar 
sin ag cáiliú na ngearánach le haghaidh iontrála sa 
Chomórtas. Dúirt sé an méid seo a leanas: - 

“Ní chreidim go bhfuil aon bhac i Riarachán Instr 
A15 nó CCR 447 ar ainmniú i gcomórtais ardú 
céime oifigeach amach anseo, má léiríonn sé exigency 
an DF ag an am áirithe, gurb í an bhliain a bhfuil 
an comórtas ardú céime á reáchtáil a mheastar a 
bheith mar ‘Bhliain an Chomórtais’ agus ‘Bliain 
an Fholúntais’. Go deimhin, is cosúil go bhfuil sé 
ciallmhar an cur chuige seo a ghlacadh. Rud atá 
inmhianaithe, gan amhras, ná go gcuirtear an ‘Bliain 
Iomaíochta’ agus an ‘Bhliain Folúntas’ in iúl go soiléir 
i ndoiciméid fógartha cibé acu an bhliain chéanna nó 
blianta difriúla iad. [béim curtha leis] “ 

Rinne an ODF an moladh seo a leanas: - 

“Ar mhaithe le soiléire, molaim i gcomórtais ardú 
céime oifigeach amach anseo fógra an Bhoird Chur 
Chun Cinn (de bhun Chuid 11 de DFR A15 agus 
Riarachán A15) a shonrú go soiléir an‘ Bhliain 
Iomaíochta ’agus an‘ Bhliain Folúntas ’a bhfuil 
baineann sé, lena n-áirítear más amhlaidh atá, ag 
sonrú go bhfuil sé beartaithe go mbeidh an dá bhliain 
chéanna. “ 

Ghlac an tAire Cosanta le Moladh an ODF. Cuireadh 
moill ar Chomórtas 2019 go dtí 2020 chun fanacht le 
Tuarascáil an ODF agus, in am, le cinneadh an Aire 
maidir le Moladh an ODF. Cuireadh moill bhreise ar 
an gComórtas in 2020 ar chúiseanna lena n-áirítear 
srianta Covid-19. Tá sé beartaithe anois go dtarlóidh 
sé i míonna tosaigh 2021.  
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Background 

D’eascair an gearán seo maidir le Sásamh Mícheart 
(ROW) i gcomhthéacs an Chomórtais Chur Chun 
Cinn Captaen go Ceannfort (Líne an Airm) 2020. 
Bhí an Gearánach ag iarraidh páirt a ghlacadh sa 
chomórtas ach measadh go raibh sé neamh-incháilithe 
ar an bhforas nár chomhlíon sé an riachtanas seirbhíse 
sé bliana i rangú. 

Tugadh fógra faoin gComórtas Cur Chun Cinn i 
gCiorclán Riaracháin 02/20 dar dáta 2 Iúil 2020, a 
leag amach na critéir incháilitheachta seo a leanas, 

• Seirbhís sé bliana leanúnach ar a laghad i gcéim 
Captaen. 

•  D’éirigh go maith leis an gCúrsa Ordú Sóisearach 

agus Foirne a chríochnú, nó deimhniú ón COS gur 
éirigh leis an oifigeach cúrsa malartach inghlactha 
a chríochnú nó gur bhain an t-oifigeach caighdeán 
sásúil amach mar a chinn an COS. 

• Moladh le haghaidh ardú céime ag oifigeach 
ceannais an iarratasóra ar an AF 451 is déanaí 
atá acu.  

Tugadh ardú céime don Ghearánach go céim Captaen 
ar 3 Meitheamh 2014. Ó cuireadh chun cinn é, bhain 
an Gearánach leas as briseadh gairme chun críocha 
oideachais (SWLPA) ar feadh 360 lá idir 17 Deireadh 
Fómhair 2016 agus 12 Deireadh Fómhair 2017. 

Chomhlíon an Gearánach an dara dhá chritéar 
incháilitheachta, ach measadh go raibh sé neamh-
incháilithe don chomórtas ar an gcéad fhoras. I 

ACHOIMRE AR CHÁS 5
Comórtas Cur Chun Cinn - Incháilitheacht - Comórtas Cur Chun Cinn Captaen go Ceannfort 2020 - 
Riachtanais Incháilitheachta Blianta Seirbhíse - Rangú 2019 ó Bhliain Seirbhíse i Riachtanas Rang - Cur 
i bhFeidhm Maolú 2019 go Comórtas 2020 - Sainmhíniú ar ‘Bhliain na hIomaíochta’ - Sainmhíniú ar 
‘Bliain Folúntas’ 
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rialú na bhFórsaí Cosanta, measadh go raibh an 
Gearánach neamh-incháilithe, dúradh go ndearnadh 
‘Time in Rank’ a mheasúnú an 31 Nollaig 2019, agus 
faoin dáta sin ceanglaíodh ar iarratasóirí sé bliana 
seirbhíse a bheith críochnaithe ag céim Captaen. Níor 
deonaíodh maolú ar an nGearánach ón gceanglas seo.  

Rinne an Gearánach iarratas ROW ag eascairt as a 
neamh-incháilitheacht don chomórtas ardú céime, 
ag déanamh roinnt gearán mar thaca lena iarratas ar 
shásamh i bhfoirm cuimsithe mar oifigeach incháilithe 
chun dul san iomaíocht i gCur Chun Cinn 2020 
Captaen go Ceannfort (Líne an Airm). Áiríodh ar na 
gearáin seo:  

1.  Maidir le Comórtas Cur Chun Cinn 2019 
ó Chaptaen go Ceannfort, chuir Ciorclán 
Riaracháin 11-19 (Tag C) maolú ar fáil maidir 
le ham i gcéim Captaein do roinnt cohóirt nár 
chomhlíon an riachtanas ama i rangú. Chuaigh 
an maolú seo i bhfeidhm ar chohórt de 31 duine 
as 81 an Ghearánaí féinst Rang Daltaí (81CC), 
Ar éirigh le 24 acu ina dhiaidh sin, chomh maith 
le beirt aonair ó 82CC. In 2019, chuir COMO 
in iúl don Ghearánaí nár cuireadh san áireamh 
é sa chohórt 81CC a ndearna an maolú iarratas 
air mar shos gairme SLWPA nár chomhlíon sé 
na critéir cháilitheacha don mhaolú. Mhaígh an 
Gearánach, bunaithe ar an maolú a tugadh do 
Chéimithe 81CC agus 82CC in 2019, agus a 
chomhfhreagras le COMO i mí an Mheithimh 
2019, go raibh ionchas réasúnach aige go 
n-áireofaí é i gcomórtas 2020. 

2.  Lorg an Gearánach léirmhíniú ar na téarmaí 
“Bliain Iomaíochta” agus “Bliain Folúntas,” 
mar a úsáidtear in Riarachán A 15. Luaigh an 
Gearánach Ionstraim Riaracháin A 15 mar 
thacaíocht dá phost. In Riarachán Instr A15, 
meastar go mbainfear amach an t-am riachtanach 
i gcéim sa bhliain de chomórtas ardú céime go 
dtí an chéad chéim eile, beag beann ar an dáta 
sa bhliain sin ar ghnóthaigh sé ardú céime. 
Foráiltear leis freisin go measfar an bhliain ina 
reáchtáiltear an comórtas mar bhliain iomlán ag 
an gcéim is ísle, beag beann ar an dáta iarbhír 
sa bhliain sin inar reáchtáladh an comórtas. Deir 
Ionstraim Riaracháin A15 freisin go dtabharfar 
“Bliain an Chomórtais” ar an mbliain a 
reáchtáiltear an comórtas agus go dtabharfar an 
“Bhliain Folúntas” ar an mbliain ina n-éireoidh 
na folúntais. D’áitigh an Gearánach gur lean sé 

ó Riarachán A15 go meastar gurb í an Bhliain 
Iomaíochta do Bhliain Folúntas an bhliain roimh 
an mbliain inar tháinig na folúntais chun cinn, is 
cuma cén dáta a reáchtáiltear na comórtais. Sna 
cúinsí seo, mhaígh an Gearánach gurbh í 2020 an 
Bhliain Iomaíochta don Chomórtas 2020, agus 
gur cheart an t-am i rangú suas go 31 Nollaig 
2020 a áireamh agus incháilitheacht á cinneadh. 

3.  D’áitigh an Gearánach freisin go raibh oifigeach 
ainmnithe nach gcomhlíonann an dara riachtanas 
curtha san áireamh go mícheart ar liosta na 
n-iarrthóirí incháilithe. D’admhaigh na Fórsaí 
Cosanta an earráid seo agus cheartaigh sí í agus 
ghlac an Gearánach leis an gcinneadh ina leith 
seo.  

4.  Fuair an Gearánach toradh a achomhairc i 
gcoinne neamh-incháilitheachta don chomórtas 
an 15 Iúil 2020. Bhí sé beartaithe agallaimh 
don chomórtas a chríochnú faoin 24 Iúil 2020. 
D’áitigh an Gearánach go raibh an amlíne ró-
ghearr chun an próiseas agus an t-am cuí a 
thabhairt dó chun achomharc a dhéanamh agus 
imscrúdú ar chúiteamh a cheartú. D’iarr an 
Gearánach go gcuirfí an próiseas ar athló go dtí 
go ndéanfaí achomharc chuig an Ombudsman. 

D’imscrúdaigh na Fórsaí Cosanta an t-ábhar go 
hinmheánach, suas go leibhéal an Cheann Foirne 
(COS). Níor sheas an DF leis an ngearán. 

Fuair an tOifigeach Imscrúdaithe Míleata (MIO) go 
ndúirt J1 go bhfuil maoluithe sainiúil don iomaíocht 
agus mar sin níl siad infheidhmithe ach do thréimhse 
an chomórtais. Sa chomhthéacs seo fuair an MIO nach 
raibh sé oiriúnach sásamh a dheonú ar an mbonn go 
raibh maolú tugtha d’oifigigh i gcomórtas 2019. 

Fuair an MIO, cé go ndearnadh earráid maidir le 
hoifigeach ainmnithe a áireamh ar liosta na n-iarrthóirí 
incháilithe nár chomhlíon na critéir incháilitheachta, 
gur ceartaíodh an earráid seo. Fuair an MIO go raibh 
sásamh i bhfoirm a mheas go raibh an Gearánach 
incháilithe chun dul san iomaíocht mí-oiriúnach mar 
go raibh tréimhse seirbhíse an Ghearánaí, agus a 
SWLPA á cur san áireamh, ríofa i gceart. 

Fuair an MIO nár sainíodh ‘Bliain an Chomórtais’ i 
gCiorclán Riaracháin 02/20. Fuair an MIO, áfach, gur 
luaigh J1, i litir chuig an nGearánach, gurbh í 2019 an 
Bhliain Iomaíochta, de réir théarmaí Riarachán A15. 
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“Cuireadh 15 chás nua faoi 
bhráid ODF lena n-imscrúdú 
go hiomlán in 2020. Is laghdú 

de 11% é seo ar an 17 gcás 
nua a atreoraíodh chuig an 

ODF in 2019.
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Fuair an MIO gur sainíodh Bliain an Chomórtais de 
réir théarmaí na Treorach Riaracháin. Ní bhfuarthas 
aon sásamh oiriúnach. 

Bhreithnigh an tOifigeach Ginearálta i gCeannas 
(GOC) Tuarascáil an MIO agus chuir sé a chomhaontú 
in iúl lena chonclúidí agus a mholtaí an 10 Lúnasa 
2020. 

I gcinneadh a rinneadh an 4 Samhain 2020, dhiúltaigh 
an COS seasamh leis an ngearán, ag déanamh na 
dtorthaí seo a leanas: 

• Bhain na folúntais leo siúd a tharla in 2020, mar 
sin ba í Bliain an Chomórtais 2019. 

• Ar mhaithe le soiléire breise, ba cheart go 
luafadh Ciorcláin Riaracháin amach anseo do 
Chomórtais Chur Chun Cinn den sórt sin an 
‘Bhliain Iomaíochta’ agus an ‘Bhliain Folúntas’ 
lena n-áirítear, más amhlaidh, go bhfuil sé 
beartaithe go mbeidh an dá bhliain chéanna. 

• Maidir leis an gComórtas seo, rinneadh am céim 
a mheas ón 31 Nollaig 2019. 

• Níl an tréimhse sé bliana riachtanach i gcéim 
Captaen críochnaithe ag an nGearánach, tar éis 
cúig bliana agus sé lá a fhabhrú amhail an 31 
Nollaig 2019. 

• Níl aon mheicníocht ann chun imeacht ón 
gcritéar seo mura mbeidh maolú comhaontaithe 
ag na páirtithe faoi seach, rud nach amhlaidh i 
leith an chomórtais seo. 

D’aithin an tOmbudsman, mar bhuncheist den 
ghearán, gurb é an riail bhunaithe ná go gcaithfidh 
an t-iarrthóir sé bliana seirbhíse a bheith aige i 

gcéim an Chaptaein le haghaidh ardú céime ó 
Chaptaen go Ceannfort. Fuair an tOmbudsman go 
bhfuil sé ceadaithe an bhliain a chomhaireamh inar 
gnóthaíodh an chéim sin den chéad uair agus ‘Bliain 
an Chomórtais’ mar bhlianta iomlána beag beann 
ar na dátaí i ngach ceann de na blianta ar tharla na 
himeachtaí seo. 

Bhreithnigh an tOmbudsman eisiúint maolaithe ag 
tagairt do J1 a rinne foráil, 

“Go ginearálta, ní dhéantar maolú ar chritéir 
cháilitheacha do chomórtais ardú céime a mheas ach in 
imthosca eisceachtúla ina bhfuil riachtanas oibríochta 
ann, tar éis dul i gcomhairle le DOD, Rep Assoc agus 
J1. Baineann maoluithe go sonrach le comórtais nó 
le cohóirt ar leith laistigh de chomórtais ar leith. NÍ 
ionann maoluithe agus athrú buan ar chur i bhfeidhm 
an rialacháin ábhartha um chur chun cinn. “ 

Thug an tOmbudsman faoi deara gurb é seasamh 
na bhFórsaí Cosanta go raibh maolú 2019 sainiúil 
do chomórtas 2019. Rinne an tOmbudsman 
athbhreithniú ar an doiciméadacht a thugann 
aghaidh ar an bpointe seo agus ar an gcomhthéacs 
inar deonaíodh maolú 2019. Fuair an tOmbudsman 
gur deonaíodh an maolú mar gheall ar an ngá le líon 
na n-iarrthóirí atá incháilithe do Chomórtas 2019 
a leathnú chun líonadh folúntas i gcéim Ceannfoirt 
a éascú ar dóigh dóibh teacht chun cinn in 2019 
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agus go luath i 2020, agus a d’fhanfadh gan líonadh 
murach sin. le hiarmhairtí praiticiúla tromchúiseacha 
do bhainistíocht oibríochtúil an Airm. D’éirigh le 
Comórtas 2019 an cuspóir seo a bhaint amach. Fuair 
an tOmbudsman go raibh maolú 2019 deartha chun 
freastal ar riachtanais an ama sin agus ní fhéadfaí a rá 
go raibh feidhm aige maidir le comórtais ina dhiaidh 
sin. 

Lean an tOmbudsman ar aghaidh ag smaoineamh 
ar an sainmhíniú ar “Bliain na hIomaíochta” mar a 
fhoráiltear in Riarachán Instr A15,   

“Meastar go mbainfear an fad riachtanach seirbhíse 
amach sa bhliain de chomórtas ardú céime go dtí an 
chéad chéim eile… 

“Tabharfar“ Bliain an Chomórtais ”ar an mbliain 
a reáchtálfar an comórtas. Tabharfar an “Bhliain 
Folúntas” ar an mBliain ina dtagann na folúntais 
chun cinn. Tar éis ardú céime chun folúntais a 
líonadh a d’eascair sa Bhliain Folúntas 2005 tá sé mar 
chuspóir comórtais ardú céime a chríochnú roimh 
dheireadh na bliana roimh an gceann ina dtagann na 
folúntais chun cinn. Meastar gurb é 2004 an ‘Bhliain 
Iomaíochta’ don ‘Bhliain Folúntas’ 2005; is cuma cén 
dáta a reáchtáiltear comórtais. “ 

Mheas an tOmbudsman an fhoirmle chun a chinneadh 
cad is “Bliain an Chomórtais” ann, mar a éilíonn 

cinneadh tosaigh ar cad is “Bliain an Fholúntais” ann. 
Sainmhíníonn Riarachán A15 an ‘Bliain Fholúntas’ 
mar an bhliain a thiocfaidh na folúntais chun cinn. 
Dearadh an Comórtas Cur Chun Cinn Captaen go 
Ceannfort 2020 chun iarrthóirí a chur ar fáil chun 
folúntais a líonadh i gcéim Ceannfort in 2020 agus sna 
blianta ina dhiaidh sin, agus chinn an tOmbudsman 
gur lean sé gurb í 2020 an “Bhliain Folúntas.” 

Ar an mbonn seo, chinn an tOmbudsman, bunaithe ar 
Riarachán Instr A15, más 2020 an Bhliain Fholúntas, 
gurbh í 2019 an “Bhliain Iomaíochta”. Toisc gur 2019 
a bhí i “mBliain an Chomórtais”, lean sé gur theip ar 
sheirbhís an Ghearánaí i gcéim Capt an tseirbhís sé 
bliana a theastaigh. 

Fuair an tOmbudsman nár bhunaigh an Gearánach 
teidlíocht chun sochar a bhaint as maolú 2019 
chuig 81CC. Mar sin féin, mhol an tOmbudsman go 
ndéanfaí an maolú a leathnú chuig an nGearánach 
maidir le comórtas 2020 ar fhorais atruacha dá 
bhfanfadh sé praiticiúil é a áireamh sa Chomórtas 
sin, agus ar choinníoll nach mbeadh an Gearánach 
liostaithe san OOM roimh iarrthóirí eile a measadh a 
bheith incháilithe don Chomórtas ag an tús.  

Áiríodh ar na forais atruacha a luadh an tOmbudsman 
na fíricí a rinne an Gearánach, 

1.  Chreid sé go fírinneach gur leathnaigh maolú 
2019 go 81CC chun é a chlúdach don Chomórtas 
2020, 

2.  D’fhágfaí é dhá bhliain taobh thiar d’fhormhór a 
ranga dalta ar an dréimire ardú céime dá gceapfaí 
go raibh sé neamh-incháilithe do chomórtas 
2020, agus  

3.  Níor éirigh leis na blianta riachtanacha a 
chaitheamh i seirbhís mar gheall ar chead 
neamhláithreachta a deonaíodh chun críocha 
oideachais, a rachaidh a iarmhairtí chun leasa na 
bhFórsaí Cosanta. 
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Sa chás seo, is dochtúir leighis é an Gearánach, 
atá ceangailte le DMU. In 2019, ghlac sé páirt i 
gComórtas Cur Chun Cinn Lt Col to Col (Med) 
ag lorg ceapacháin do phost mar Stiúrthóir Brainse 
Leighis (DMB) / Príomhoifigeach Leighis na bhFórsaí 
Cosanta. Tharla an gníomh a ndearnadh gearán ina 
leith an 11 Eanáir 2019. 

Lorg an Gearánach sásamh chun an próiseas agallaimh 
a athscrúdú agus a cheartú. Bhain an Gearán le 
neamhábaltacht líomhnaithe an Bhoird Agallaimh 
chun cáilíochtaí agus taithí liachta speisialtóra an 
Ghearánaí a mheas go cuí. Mhaígh an Gearánach 
nach raibh aon chomhaltaí ar an mBord Agallaimh le 
haon cháilíochtaí míochaine cúlra cé gur le haghaidh 
phost DMB / Phríomhoifigeach Leighis na bhFórsaí 
Cosanta a bhí an ceapachán le líonadh. Líomhain 
an Gearánach nach raibh an Bord Agallaimh cáilithe 
go hoiriúnach chun machnamh cuí a dhéanamh ar a 
cháilíochtaí agus a thaithí liachta speisialaithe. 

Ar an mBord Agallaimh a bhí i gceist bhí beirt Ard-
Bhriogáidire agus ball sibhialta amháin arna ainmniú 
ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí. Ní raibh aon 
duine de chomhaltaí an bhoird cáilithe go míochaine. 

Ceapadh Oifigeach Imscrúdaithe Míleata (MIO) 
chun an gearán a imscrúdú an 9 Deireadh Fómhair 
2019. Chuir an MIO agallamh ar an nGearánach a 
mhaígh nach raibh an Bord Agallaimh cáilithe chun 
a thaithí leighis, a cháilíochtaí agus a scileanna a 
mheas. Líomhain an Gearánach freisin go raibh sé 
mí-oiriúnach mainneachtain duine le cáilíocht leighis 
a áireamh ar an mBord Agallaimh. 

Thagair tuarascáil an MIO do Thuarascáil ODF ón 
Ombudsman ag an am (dar dáta 24 Eanáir 2013) 
a mhol go gcuirfí sibhialtach cáilithe míochaine 
san áireamh i gcomhdhéanamh Bord Agallaimh do 
cheapacháin DMC sa todhchaí. Thug an MIO faoi 
deara nár glacadh nó nár glacadh leis an moladh seo. 

Chinn an MIO i gcoinne an Ghearánaí ar an mbonn 
gur bunaíodh an Bord i gceart de réir na bhforálacha 
rialála ábhartha. Ní bhfuair an MIO aon fhianaise 
a dhírigh ar aon éagothroime nós imeachta nó 
riaracháin sa phróiseas ardú céime dá dtagraítear. 

Ina athbhreithniú an 6 Samhain 2019 ar Thuarascáil 
an MIO, d’aontaigh an tOifigeach Ginearálta i 
gCeannas (GOC) leis an MIO. Thagair an GOC do 
DFR A15, Riarachán Instr A15 agus CCR 447 a 
leagann amach na ceanglais maidir le comhdhéanamh 
na mBord Agallaimh agus na modhanna chun 
iarrthóirí a mheasúnú agus a scóráil. Ceanglaíodh ar 
Bhord Agallaimh, i gcás an chomórtais Lt Col to Col 
(Med), beirt Ghinearál Briogáidire (Arm) agus ball 
sibhialta amháin a cheap an tAire Cosanta. Tháinig 
an GOC ar an gconclúid gur tionóladh an Bord 
Agallaimh de réir mar a éilíonn an rialachán agus 
ní bhfuair sé aon fhianaise go ndearna sé a ghnó de 
shárú ar rialacháin. Chinn an GOC nach ndearnadh 
éagóir ar an nGearánach. 

Cinneadh an COS freisin i gcoinne an Ghearánaí an 
11 Nollaig 2019. Bhreithnigh an COS moladh ODF 
ag an am sin ina Thuarascáil an 24 Eanáir 2013 go 
dtabharfaí aird chuí ar cheapachán chomhalta den 
Bhord Agallaimh sibhialta atá cáilithe go míochaine 
in agallaimh le haghaidh Stiúrthóir an Chór Liachta, 
agus gur cheart an Treoir Riaracháin choibhneasta a 
leasú chun a cheangal nó coinne den sórt sin a cheadú. 

Bhí an COS sásta gur thug an tAire Cosanta breithniú 
cuí ar mholadh ODF 2013 ag an am agus thug sé faoi 
deara go gcaithfí idirbheartaíocht leis na Cumainn 
Ionadaíochta chun moladh den sórt sin a chur i 
bhfeidhm. Bhí an COS sásta go raibh comhdhéanamh 
Bhord Agallaimh an Ghearánaí, agus a mhodhanna 
measúnaithe agus scórála an Ghearánaí, mar a 
fhoráiltear i dTuarascáil na Comhairle Comhréitigh 
Uimh. 447. 

Bhreithnigh an tOmbudsman moladh 2013 an ODF 

ACHOIMRE AR CHÁS 6
Comórtas Cur Chun Cinn Lt Lt to Col (Med) 2019 - Comhdhéanamh an Bhoird Agallaimh - Gan aon 
bhall cáilithe go míochaine den Bhord Agallaimh - Comhlíonadh le Riarachán Instr A15 agus CCR 447 - 
Cumas an Bhoird Agallaimh iarrthóir cáilithe míochaine a mheas le haghaidh ról speisialaithe míochaine 
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ag an am i gcomhthéacs chás reatha an Ghearánaí. 
Thug sé faoi deara gurb é moladh ODF 2013, “le 
haghaidh athbhreithnithe ar chomhdhéanamh an 
Bhoird Agallaimh chun Stiúrthóir an Chór Liachta 
a cheapadh. “ Tháinig an moladh seo chun cinn 
i gcomhthéacs fionnachtana go ndearnadh an 
Comórtas Ardú Céime atá i gceist i dTuarascáil 2013 
de réir nósanna imeachta cearta agus cothrom agus 
de réir fhorálacha an Riaracháin Instr. A15. Níor 
seasadh le gearán 2013. 

Lorg an tAire Dlí agus Cirt Comhionannais agus 
Cosanta tuairimí COS na bhFórsaí Cosanta ag an am 
ar mholadh an ODF. An 26 Meitheamh 2015, scríobh 
an COS ag an am, an Leifteanant-Ghinearál O’Boyle, 
chuig an Aire Cosanta ag rá “Nílim cinnte dearfa de 
gur gá Comhalta Boird Agallaimh sibhialta atá cáilithe 
go míochaine a cheapadh. Luann tuarascáil ODF an 
fhéidearthacht iar-Stiúrthóir ar an gCór Liachta a 
chur ar scor mar bhall sibhialta den Bhord. ” 

Fuair an tOmbudsman reatha gurb í an tsaincheist a 
raibh aghaidh á tabhairt uirthi i gcomhfhreagras 2015 
idir an tAire Cosanta agus an COS moladh an ODF 
ag an am go líonfadh iar-Stiúrthóir ar scor den Chór 
Liachta ról chomhalta sibhialta an Bhoird maidir le 
ceapacháin den sórt sin . Thug an tOmbudsman faoi 
deara gur léirigh an COS in 2015 a mhuinín as an gcaoi 
a raibh (agus atá fós) Boird Agallaimh comhdhéanta. 
Sa litir an 26 Meitheamh 2015, tháinig an COS ar 
an gconclúid nach raibh iar-Stiúrthóir ar an mBrainse 
Leighis ina bhall oiriúnach den Bhord Agallaimh do 
chomórtais amach anseo do phost mar Stiúrthóir ar 
an mBrainse Leighis mar gurbh é feidhm an Bhoird 
Agallaimh na hiarrthóirí a mheas ’ cumas le haghaidh 
ról riaracháin agus / nó maoirseachta ar Bhrainse 
de na Fórsaí Cosanta, seachas inniúlacht ghairmiúil 
míochaine na n-iarrthóirí a mheas i gcomparáid le 
comhghleacaithe eile. 

Thug an tOmbudsman faoi deara, i litir an 26 
Meitheamh 2015, gur chosúil go dtacaíonn an COS ag 
an am leis an moladh gur cheart comhdhéanamh an 
Bhoird Agallaimh a chur san áireamh agus aghaidh á 
tabhairt ar cheapacháin ‘speisialtóra,’ leighis agus eile. 

Fuair an tOmbudsman, in ainneoin mholadh ODF 
2013 agus barúlacha an COS ag an am sin sa litir 
an 26 Meitheamh 2015, nár glacadh céimeanna chun 
comhdhéanamh na mBord Agallaimh do choinní 
míochaine sinsearacha a choigeartú ón gceann a 

fhoráiltear in Riarachán A15 agus CCR 447 . 

Luann an fhoráil ábhartha in Ionstraim Riaracháin 
A15 (Arduithe Céime Oifigeach agus Boird 
um Cheapachán Teicniúil nó Speisialtóra), a 
mhacasamhlaítear i CCR 447 (Córas Ardú Céime 
d’Oifigigh suas go dtí céim an Choirnéil… agus lena 
n-áirítear: - - 

“Beidh dhá (2) Choirnéal (Líne) ar an mBord Ardú 
Céime, arna n-ainmniú ag an gCeann Foirne, duine 
acu as feidhm Acmhainní Daonna laistigh de na Fórsaí 
Cosanta, agus duine, nach ball nó iarchomhalta é na 
bhFórsaí Cosanta nó na Roinne Cosanta a d’fhóin i 
gcéim / grád an Choirnéil / Phríomhoifigigh nó os a 
chionn…. 

Ceapfaidh an tAire Cosanta an ball sibhialta den 
Bhord ar ainmniú na Seirbhíse um Cheapacháin 
Phoiblí.  

Roghnóidh an bord an cathaoirleach as measc na 
n-ionadaithe míleata ar an mBord. 

Chomh fada agus is féidir, beidh ball amháin ar a 
laghad den Bhord fireann agus beidh bean amháin ar 
a laghad. ” 

Fuair an tOmbudsman go raibh comhdhéanamh 
Bhord Agallaimh an Ghearánaí i gcomhréir go 
riaracháin agus go nós imeachta le hIonstraim 
Riaracháin A15 agus CCR 447. Ní bhfuair an 
tOmbudsman aon fhianaise go raibh an Bord 
claonta nó gur ghníomhaigh sé go héagórach i dtreo 
an Ghearánaí. Mar sin dhiúltaigh an tOmbudsman 
seasamh leis an nGearán.  

Mar sin féin, fuair an tOmbudsman go raibh imní 
an Ghearánaí réasúnta agus mhol sé go nglacfaí 
céimeanna chun Riarachán A15 agus CCR 447 a 
leasú chun foráil a dhéanamh “a mhéid is féidir 
beidh ball amháin ar a laghad den Bhord cáilithe 
go míochaine”Sna cásanna sin nuair is ceapachán 
riachtanach é an coinne atá le líonadh agus a bhfuil 
cáilíochtaí míochaine agus / nó taithí ina chritéir 
riachtanacha ina leith.  
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ACHOIMRE AR CHÁS 7
Roghnú éigeantach do Ghrúpa Cath an AE - Ionstraim Riaracháin CS5 - Mainneachtain paráid agus 
comhairle a thabhairt maidir le roghnú éigeantach - Líomhain síniú an Ghearánaí brionnaithe - Dualgais 
an Oifi gigh Leighis i leith DF i gcoinne an Ghearánaí

Bhí conspóid ag an nGearánach gur roghnaíodh é go sainordaitheach 
do Ghrúpa Cath an AE (EUBG) nuair a mhaígh sé nár cloíodh le 
forálacha Instr Instr CS5, agus go háirithe, líomhain sé na nithe seo 
a leanas:

i.  Léirigh cáipéisíocht, a shínigh sé de réir cosúlachta, laistigh de 
thaifi d DF go raibh sé ar an eolas faoina roghnú éigeantach,

ii.  Rinneadh a shíniú a bhrionnú ar Riarachán Instr CS5 App 7 a 
ghabhann le hIarscríbhinn D an uair a cheaptar go ndearnadh 
paráid air agus tugadh comhairle dó maidir lena roghnú 
éigeantach, agus,

 ii.  Sháraigh an tOifi geach Leighis (MO) gnáth-rúndacht 
an dochtúra / an othair ina teagmháil le Lt Col le linn 
iarrachtaí idirghabháil a dhéanamh idir an Gearánach agus 
a uachtaracha.

Roghnaíodh an Gearánach ina dhiaidh sin le haghaidh EUBG.

Ar aon chaoi, rinne an DF imscrúdú ar na líomhaintí seo nár seasadh 
leo, agus measadh nár fhulaing an Gearánach aon éagóir. Rinne 
na Póilíní Míleata imscrúdú ar líomhain brionnú agus sa deireadh 
rannán Doiciméid agus Lámhscríbhneoireachta an Gharda Síochána. 
Ní raibh an toradh cinnte.

Fuarthas imscrúdú an Ombudsman mar seo a leanas:

i.  Rinneadh éagóir ar an nGearánach mar gheall ar mhainneachtain 
paráid a thabhairt dó agus a roghnú éigeantach EUBG a chur ar an 
eolas de réir Riarachán Instr CS5. Fuair sé leithscéal as sin ón Lt 
Col, a chreid an tOmbudsman a bhí oiriúnach agus leordhóthanach 
sna himthosca.

ii.  Cruthaíodh síniú an Ghearánaí ar dhoiciméad Iarscríbhinn D, 
mar dhóchúlacht. Rinneadh imscrúdú iomchuí ar an líomhain 
seo, lena n-áirítear tuairim shaineolaí lámhscríbhneoireachta an 
Gharda Síochána a fháil. Níor éirigh leis an imscrúdú an duine a 
bhí freagrach as an brionnú a aithint.

iii.  Níor sháraigh an MO rúndacht an dochtúra / an othair. D’eascair 
a rannpháirtíocht / teagmháil leis an Lt Col as imní dáiríre ar a 
thaobh chun cuidiú leis an nGearánach maidir le saincheisteanna 
coinbhleachta suntasacha idir an Gearánach agus a mhaoir.
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“Bhí 29 cás, lena n-áirítear 
atreoruithe roimh 2020, 
faoi athbhreithniú ag an 

ODF le linn 2020.  
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‘eascair an Gearánach leis an gcaoi ar reáchtáladh 
Comórtas Cur Chun Cinn NCO 2017, ina raibh sé ag 
lorg ardú céime ó PO go CPO Comop.

Líomhain sé:

a.  Ní raibh Cúrsa NCO Sinsearach críochnaithe 
ag roinnt daoine den bhrainse céanna leis an 
nGearánach a bhí san iomaíocht sa chomórtas, rud 
a fhágann nach raibh siad incháilithe.

b.  Ní raibh aon amchlár d’agallaimh a foilsíodh san 
Ordú Tionóil, agus go raibh tionchar diúltach 
ag athruithe ar dhátaí ar a fheidhmíocht ag an 
agallamh.

c.  Níor scóráil an Bord Cur Chun Cinn iarrthóirí de 
réir chomhaontú CCR 448B, agus mar a thug PMS 
faisnéis dó roimh an gcomórtas.

d.  Bhí iar-iarrthóir sa chomórtas in ann baill an 
Bhoird shibhialta a chanbhás roimh an gcomórtas 
tríd an faisnéisiú a dhéanamh do bhaill an Bhoird 
shibhialta ar an bpróiseas iomaíochta.

e.  Baineadh úsáid as maitrís scórála éagsúil i 
gcomórtais Arm agus Aerchór i gcoinne an 
Chomórtais Seirbhíse Cabhlaigh agus b’fhéidir go 
ndeachaigh sé seo i bhfeidhm ar a scór.

f.  Níor críochnaíodh an riarachán a bhain lena Chuid 
3 AF725 dá Chúrsa Caighdeánach NCO i gceart 
agus níor cuireadh an t-ábhar in iúl dó go dtí go 
ndearna sé athbhreithniú ar a chomhad roimh an 
gcomórtas.

g.  Níor tugadh dóthain éagsúlachta dó i bhforbairt a 
ghairme pearsanta d’ainneoin deiseanna a iarraidh 
tríd an slabhra ceannais.

h.  Chuir toradh an chomórtais deireadh lena shlí 
bheatha sa tSeirbhís Chabhlaigh go héifeachtach, 
agus próifíl aoise an phearsanra ardú céime agus 
na bhfolúntas laistigh den bhrainse á mbreithniú.

Mar shásamh, d’iarr an Gearánach ardú céime go 
céim OCÉ / Commop.

Ba iad seo a leanas torthaí an MIO:

a.  Chomhlíon na rannpháirtithe uile sa chomórtas nár 
chríochnaigh Cúrsa Sinsearach NCO an riachtanas 

malartach go raibh caighdeán sásúil oiliúna bainte 
amach acu mar atá deimhnithe ag Stiúrthóir an 
Chóir lena mbaineann, agus gur chomhlíon siad na 
critéir shonraithe eile.

b.  Bhí eagrú dátaí agus amanna agallaimh de réir 
treoirlínte bunaithe.

c.  Scóráil an Bord Iomaíochta an Gearánach i gceart 
(ie i gcomhréir le hIarscríbhinn PP, Caibidil 3, 
Ionstraim Riaracháin Pt. 10 maidir le measúnú 
comhad agus agallaimh).

d.  (Bhí an líomhain seo lasmuigh de shainchúram 
reachtach an Ombudsman.)

e.  Ní raibh aon fhianaise ann gur úsáideadh maitrís 
scórála difriúil maidir le comórtais Arm agus 
Aerchór ar thaobh amháin, agus ar an taobh eile 
comórtais na Seirbhíse Cabhlaigh.

f.  An AF725 Pt. 3 mar a fuarthas ar fho-chomhad ardú 
céime an Ghearánaí ba “chóip dheimhnithe” den 
bhunchóip é, agus ní raibh sé “déanta” ná ní raibh 
sé “neamhdhlisteanach”. Ina theannta sin, bhí aon 
neamhréireachtaí a thug an Gearánach ina fhoirm 
Iarscríbhinn WW i láthair nuair a shínigh sé é.

g.  Fuair an MIO go raibh easnaimh i “ráthaíochtaí” a 
rinneadh le linn iarratas ROW roimhe seo a bhain 
le dul chun cinn gairme agus nár leanadh leo nó nár 
cheart go ndearnadh iad sa chéad áit.

h.  Níor aontaigh an MIO le maíomh an Ghearánaí go 
raibh toradh a Chomórtais 2017 curtha i gcrích go 
héifeachtach ag a shlí bheatha. Thug an MIO faoi 
deara go raibh an Gearánach fós incháilithe chun 
leanúint ar aghaidh ag fónamh sa DF ag a chéim 
reatha go dtí 2025, agus má dhéantar ardú céime 
breise air ar feadh sé bliana breise.

Ní bhfuair an MIO aon fhianaise a thabharfadh 
le tuiscint go ndearnadh an comórtas atá i gceist 
ar bhealach ar bith seachas an nós imeachta atá 
leagtha síos i CCR 448B. Seachas an ceartú ar an 
scór Iarscríbhinn EE (nach ndearna difear don chur 
foriomlán), ní raibh aon earráidí nós imeachta le 
hiompar an bhoird. Ina theannta sin, rinne PMS gach 
comhad a sheiceáil agus seiceáil deiridh ag foireann J1 

ACHOIMRE AR CHÁS 8
Comórtas Cur Chun Cinn NCO 2017 - Cúrsaí Sinsearacha NCO Críochnaithe - Tráthchlár agallaimh 
- Scóráil chomhlíontach CCR 448B - baill bhoird shibhialta canbhasáilte iarrthóra - Neamhréireachtaí 
maitrís a scóráil - AF725 Cuid 3 - forbairt gairme pearsanta - Córas Breithmheasa Feidhmíochta PD
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sular síníodh an tOrd Fiúntais. Rinne an Gearánach 
iarracht dul i dteagmháil le deiseanna feabhsaithe 
gairme gan mórán rath agus fuair an MIO ina 
fhabhar ina leith sin. Mar sin féin, i gcomhthéacs 
an Chomórtais um Chur Chun Cinn PO go CPO 
2017, fuair an MIO nach ndearnadh éagóir ar an 
nGearánach agus nach raibh an sásamh a bhí á lorg 
oiriúnach.

Ba é conclúid an COS nár fhulaing an Gearánach 
aon éagóir, ach d’admhaigh sé gur aithníodh “roinnt 
easnaimh riaracháin beaga i gcur i bhfeidhm na 
gcomhaontuithe ardú céime”.

Chuir Alt 6 (3) den Acht Ombudsman (Fórsaí 
Cosanta) 2004, á cheangal gearán a dhéanamh tráth 
nach déanaí ná 12 mhí ó dháta na caingne lena 
mbaineann nó ón dáta a tháinig an Gearánach ar an 
eolas faoin ngníomh, chuir sé cosc ar an Ombudsman 
glacadh le dlínse líomhaintí b. agus d.

Fuair an tOmbudsman go raibh easnaimh ann maidir 
leis an gComórtas Ardú Céime, ach ní raibh sé sásta 
gur cheart dó an próiseas iomaíochta a chur i gcion 
maidir leis an nGearánach, toisc nach bhféadfadh 
sé (an tOmbudsman) aon éagothroime suntasach 
nó sárú bunúsach ar rialacha ábhartha a aithint nó 
treoirlínte. Bhí lochtanna teicniúla sa phróiseas, ach 
níor thug siad sin an próiseas ina iomláine lochtach 
sa mhéid go bhféadfaí an bonn a bhaint go suntasach, 
nó, dá mba rud é go raibh sé gan locht, is dóigh go 
mbeadh an toradh níos dearfaí (i dtéarmaí an toradh 
deiridh) don Ghearánach.

Mhol an tOmbudsman mar seo a leanas:

1.  Críochnófar an t-athbhreithniú ar an gcóras 
measúnaithe feidhmíochta gan mhoill mhíchuí.

2.  Oifigeach le hathbhreithniú céim shinsearach 
oiriúnach leis an nGearánach a roghanna agus a 
dheiseanna gairme (lena n-áirítear ardú céime) atá 
ar fáil dó faoi láthair nó ar dóigh go mbeidh sé ar 
fáil dó go ceann i bhfad.
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“5. Thug an ODF 25 cás chun críche le linn 2020 
(tuarascáil fhorlíontach amháin san áireamh). Is 
ionann é seo agus laghdú de 58% ar líon na gcásanna 
a chuir an ODF i gcrích in 2019 nuair a cuireadh 
gníomhartha spriocdhírithe rathúla i bhfeidhm chun 
deireadh a chur le riaráiste suntasach i gcásanna.
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D’eascair an Gearánach lena neamhroghnú don 3ú 
cúrsa gairme Comh-Cheannasaíochta Sinsearach & 
Foirne inar roghnaíodh oifigeach níos sóisearaí, agus 
mar chúiteamh, áit a lorg ar an gcéad chúrsa eile nó 
dearbhú i scríbhinn. chúrsa.

Bhí sé i gceist i dtosach go mbeadh 24 mac léinn ag an 
3ú Comhchúrsa C&S. D’éiligh DCOS (Sp) mic léinn 
ar an gcúrsa ón Arm, ón tSeirbhís Chabhlaigh agus 
ón gCór Aeir. Roghnaíodh an Gearánach ar bhonn 
cúlchiste, mar cheann de shé áit a leithdháileadh ar an 
NS. Mar gheall ar shrianta Covid-19, ba ghá iontógáil 
an chúrsa a laghdú go 16 mac léinn, is é sin 12 Arm, 2 
NS agus 2 AC. Bhí an 2 mhac léinn NS a roghnaíodh 
sinsearach leis an nGearánach. Bhí oifigeach AC 
amháin sóisearach leis an nGearánach, ach bhí ceann 
den leithdháileadh AC líonta aige, agus ar an gcaoi sin 
thug sé údar lena áit ar an gcúrsa.

Níor sheas an COS leis an ngearán.

Fuair an tOmbudsman go raibh gá le líon laghdaithe a 
bhí rannpháirteach sa 3ú Comhchúrsa C&S de bharr 
srianta Covid-19, rud a d’fhág go raibh díomá ar 
rannpháirtithe a roghnaíodh ar dtús - an Gearánach 
san áireamh. Bhí an cinneadh sliotáin a chionroinnt 
ar na trí sheirbhís DF, agus go háirithe dhá shliotán 
chuig an NS, réasúnta agus sothuigthe sna himthosca 
agus aird á tabhairt ar an gcumas laghdaithe freastal 
ar líon mór i go leor réimsí gníomhaíochta laistigh 
den DF, agus in áiteanna eile. .

Bhí an dá rannpháirtí NS sinsearach leis an 
nGearánach. Bhí mic léinn an Airm agus AC incháilithe 
agus bhí gach ceann de na seirbhísí sin i dteideal a 
líon mac léinn a líonadh laistigh dá gcéimeanna féin 
dá réir. Mar sin níor seasadh leis an ngearán agus ní 
dhearnadh aon mholadh.

ACHOIMRE AR CHÁS 9
Neamhroghnú cúrsa gairme - 3ú Comhchúrsa Ceannaireachta Sinsearach & Foirne - Roghnaíodh níos 
mó ball sóisearach - Ball sóisearach ó leithdháileadh Air Corp líonta ag Air Corp - Seirbhís Chabhlaigh 
an Ghearánaí - Bhí líon laghdaithe ag teastáil ó shrianta Covid-19 - Gearánaí eisiata tar éis athdháileadh 
leithdháileadh NS - cionroinnt ar thrí sheirbhís DF, agus dhá áit le NS réasúnta in imthosca
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Gnóthaí Corparáideacha

Foireann
Tá foireann an Ombudsman d’Óglaigh na hÉireann 
comhdhéanta de na daoine seo a leanas:

• Brian O’Neill, Ceann Oifige
• Michael O’Flaherty, Bainisteoir Cásanna 
• Lauren O’Donovan, Oifigeach Feidhmiúcháin

Athbhreithniú ar Rialuithe Inmheánacha 
Airgeadais
Amhail i gcás Oifigí eile a gcistítear go poiblí iad, 
rinne an tOmbudsman d’Óglaigh na hÉireann 
athbhreithniú foirmiúil ar Rialuithe Inmheánacha 
Airgeadais sa bhliain 2020. Cuireadh an 
t-athbhreithniú seo ar fáil don Ard-Reachtaire 
Cuntas agus Ciste. Tá córas cuimsitheach buiséid i 
bhfeidhm agus déantar athbhreithniú ar threochtaí 
caiteachais ar bhonn ráithiúil i gcomhar le cuntasóirí 
seachtracha an Ombudsman d’Óglaigh na hÉireann.

Cosaint Sonraí
Tá Oifig an Ombudsman d’Óglaigh na hÉireann 
cláraithe leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí.
Ba cheart a thabhairt faoi deara go gcuirtear 
forálacha rúndacht faisnéise i bhfeidhm maidir leis 
an Ombudsman d’Óglaigh na hÉireann faoi alt 10 
den Acht Ombudsman (Óglaigh na hÉireann), 2004, 
mar seo a leanas:

10.- (1)  T(1) Ní iarrfar ar an Ombudsman ná ar bhall 
d’fhoireann an Ombudsman (lena n-áirítear 
oifigeach imscrúdaithe) aon fhaisnéis, aon 
doiciméad, aon chuid de dhoiciméad ná 
aon ní atá faighte ag an an Ombudsman nó 
ag oifigeach imscrúdaithe le linn dó nó di 
réamhscrúdú nó imscrúdú a dhéanamh, nó 
chun réamhscrúdú nó imscrúdú a dhéanamh,  
faoin Acht seo ach amháin chun na gcríoch 
seo a leanas—

  (a)    an réamhscrúdú nó an t-imscrúdú lena 
mbaineann, 

  (b)  aon ráiteas, tuarascáil nó fógra a 
dhéanamh, de réir an Achta seo, faoin 
réamhscrúdú nó faoin imscrúdú sin, 

      , nó
(c)  imeachtaí a bhaineann le cion faoin Acht um Rúin      

Oifigiúla, 1963, a líomhnaítear go ndearnadh é i 

ndáil le faisnéis nó doiciméad, cuid de dhoiciméad 
nó ní atá faighte ag an Ombudsman nó ag 
oifigeach imscrúdaithe de bhua an Achta seo.

(2)  Ní iarrfar ar an Ombudsman ná ar bhall 
d’fhoireann an an Ombudsman (lena n-áirítear 
oifigeach imscrúdaithe) fianaise a thabhairt in 
aon imeacht, seachas imeachtaí dá dtagraítear 
i bhfo-alt (1)(c), maidir le nithe a tháinig ar a 
iúl nó ar a hiúl le linn dó nó di réamhscrúdú nó 
imscrúdú a dhéanamh faoin Acht seo.

(3) (a) Féadfaidh an tAire fógra a thabhairt i scríbhinn 
don Ombudsman maidir le haon doiciméad, aon 
chuid de dhoiciméad, aon fhaisnéis nó aon ní a 
bheidh sonraithe san fhógra, nó maidirle haon aicme 
doiciméid, choda de dhoiciméad, faisnéise nó ní a 
bheidh sonraithe amhlaidh go ndéanfadh, i dtuairim 
an Aire, nochtadh (seachas don Ombudsman nó do 
bhall dá fhoireann nó dá foireann, lena n-áirítear 
oifigeach imscrúdaithe) an doiciméid sin, na coda 
sin de dhoiciméad, na faisnéise sin nó an ní sin nó 
nochtadh doiciméad, aon chuid de dhoiciméad, nó 
faisnéise nó aon ní den aicme sin dochar do leas an 
phobail nó do shlándáil an phobail ar na cúiseanna 
a bheidh luaite san fhógra.
(b)  I gcás go dtugtar fógra faoin bhfo-alt seo, ní 

dhéanfar aon  ní san Acht seo a fhorléiriú seo 
mar ní lena n-údaraítear don Ombudsman nó 
lena gceanglaítear ar an gcéanna aon doiciméad, 
aon chuid de dhoiciméad, aon fhaisnéis nó aon ní 
a bheidh sonraithe san fhógra nó aon doiciméad, 
aon chuid de dhoiciméad, aon fhaisnéis nó aon ní 
d’aicme a bheidh sonraithe amhlaidh a thabhairt 
d’aon duine nó chun aon chríche.

(4)  I gcás go dtabharfar fógra faoi fho-alt (3)(a), ní 
nochtfaidh an tOmbudsman ná ball d’fhoireann 
an Ombudsman (lena n-áirítear oifigeach 
imscrúdaithe) ceann ar bith díobh seo a leanas—

 (a)  doiciméad, cuid de dhoiciméad, faisnéis ná ní 
a bheidh sonraithe san fhógra, nó

 (b)  aicme doiciméid, choda de dhoiciméad, 
faisnéise ná ní a bheidh sonraithe san fhógra,  
d’aon duine nó chun aon chríche agus ní 
fhorléireofar aon ní san Acht seo mar ní lena 
n-údaraítear don Ombudsman nó do bhall 
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d’fhoireann an Ombudsman (lena n-áirítear 
oifigeach imscrúdaithe) aon ní dá dtagraítear 
i mír (a) nó (b) a nochtadh d’aon duine nó 
chun aon chríche nó lena cheanglaítear ar 
an Ombudsman nó ar bhall d’fhoireann 
déanamh amhlaidh.

Comhairle Barra na hÉireann
Tá Oifig an Ombudsman d’Óglaigh na hÉireann 
cláraithe faoin Scéim um Rochtain Ghairmiúil 
Dhíreach de chuid Chomhairle Barra na hÉireann. 
Baineann Oifig an Ombudsman d’Óglaigh 
na hÉireann úsáid as seirbhísí abhcóidí chun 
athbhreithniú a dhéanamh ar  chomhaid chásanna 
in imthosca cuí.

Sláinte & Sábháilteacht
Tá Ráiteas Sláinte agus Sábháilteachta i bhfeidhm 
ag an Ombudsman d’Óglaigh na hÉireann.   Tá 
freagracht phríomha ar an Roinn Gnóthaí 
Eachtracha agus Trádála as an mBeartas Sláinte 
agus Sábháilteachta maidir leis an bhfoirgneamh 
ina bhfuil an tOmbudsman d’Óglaigh na hÉireann 
lonnaithe.

Saoráil Faisnéise
Faoi fhorálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise, 
2014, tá sé de cheart ag daoine aonair chun:
• Rochtain a fháil ar thaifid atá i seilbh Roinn Rialtais 

nó comhlachtaí poiblí áirithe, an tOmbudsman 
d’Óglaigh na hÉireann san áireamh;

• A iarraidh go gceartófaí faisnéis phearsanta 
a bhaineann le duine aonair agus atá i seilbh 
Roinn Rialtais nó comhlachtaí poiblí áirithe, an 
tOmbudsman d’Óglaigh na hÉireann san áireamh, 
i gcás go bhfuil an fhaisnéis sin míchruinn, 

• neamhiomlán nó míthreorach;

• Cúiseanna a fháil le breith ó Roinn Rialtais nó 
ó chomhlachtaí poiblí áirithe, an tOmbudsman 
d’Óglaigh na hÉireann san áireamh, i gcás go 
ndéanann an bhreith sin difear do dhuine aonair.

Cad iad na taifid a fhéadfaidh mé 
a iarraidh faoin Acht um Shaoráil 
Faisnéise?
Faoi réir fhorálacha an Achta Ombudsman (Óglaigh 
na hÉireann), 2004, mar atá mionsonraithe thíos, 
féadfaidh duine aonair na taifid seo a leanas atá i 
seilbh an Ombudsman d’Óglaigh na hÉireann a 
iarraidh:

• Aon taifid a bhaineann go pearsanta le duine 
aonair, cibé uair a cruthaíodh iad;  

• Aon taifid eile a cruthaíodh ó bhunú an 
Ombudsman d’Óglaigh na hÉireann i mí na 
Nollag 2005.

Féadfaidh ‘taifead’ bheith i gceann ar bith de na 
formáidí seo a leanas: doiciméad páipéir, faisnéis atá á 
coinneáil go leictreonach, asphriontaí, léarscáileanna, 
pleananna, micreascannán, srl.
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Faisnéis atá toirmiscthe faoi alt 10 
den Acht Ombudsman (Óglaigh na 
hÉireann), 2004
Pléitear in alt 10 le rúndacht faisnéise arna bailiú 
ag an Ombudsman d’Óglaigh na hÉireann maidir 
le gearáin a imscrúdaíodh roimhe seo nó atá á 
n-imscrúdú faoi láthair.  Luaitear ann:

“10.-(1) Ní thabharfaidh an tOmbudsman ná ball 
d’fhoireann an Ombudsman (lena n-áirítear oifigeach 
imscrúdaithe) aon fhaisnéis, aon doiciméad, aon 
chuid de dhoiciméad ná aon ní atá faighte ag an 
Ombudsman nó ag oifigeach imscrúdaithe le linn 
dó nó di réamhscrúdú nó imscrúdú a dhéanamh, nó 
chun réamhscrúdú nó imscrúdú a dhéanamh, faoin 
Acht seo ach amháin chun na críche seo a leanas—

(a)  an réamhscrúdú nó an t-imscrúdú lena 
mbaineann,

(b)  aon ráiteas, tuarascáil nó fógra a dhéanamh, de 
réir an Achta seo, faoin réamhscrúdú nó faoin 
imscrúdú sin, nó 

(c)  imeachtaí a bhaineann le cion faoin Acht 
um Rúin Oifigiúla, 1963, a líomhnaítear go 
ndearnadh é i ndáil le faisnéis nó doiciméad, 
cuid de dhoiciméad nó ní atá faighte ag an 
Ombudsman nó ag oifigeach imscrúdaithe de 
bhua an Achta seo.”

Go bunúsach, níl feidhm ag an Acht um Shaoráil 
Faisnéise ach amháin maidir le comhaid riaracháin 
atá i seilbh an Ombudsman d’Óglaigh na hÉireann.  
Níl comhaid imscrúdaithe faoi réir fhorálacha an 
Achta um Shaoráil Faisnéise

Nochtadh Cosanta
 20.  (1) Leasaítear Alt 4 den Acht Ombudsman (Óglaigh 

na hÉireann), 2004 mar a leanas  tríd an bhfo-alt 
seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

  “(3A)  Más é atá sa ghearán go ndearna duine an 
gearánach a phionósú nó pionósú (de réir bhrí an 
Achta um Nochtadh Cosanta, 2014) a bhagairt 
i gcoinne an ghearánaigh, nó gur chuir duine 
faoi deara go ndéanfadh aon duine eile, nó gur 
cheadaigh duine d’aon duine eile, an gearánach 
a phionósú nó pionósú a bhagairt i gcoinne an 
ghearánaigh, mar gheall ar nochtadh cosanta (de 
réir bhrí an Achta sin) a dhéanamh—

 (a)  ní choiscfear ar an Ombudsman imscrúdú 
a dhéanamh ar aon ghníomh is ábhar don 
ghearán, agus

 (b)  ní fhéadfaidh an Ombudsman a chinneadh gan 
imscrúdú a dhéanamh, ná ní fhéadfaidh sé a 
chinneadh a thabhairt gan leanúint d’imscrúdú, 
ar aon ghníomh den sórt sin, toisc nach 
ndearnadh aon ghearán faoi alt 114 d’Acht 
1954.”

 (2) Ní difear an leasú a dhéantar le fo-alt (1) 
d’aon cheart chun gearán a dhéanamh, faoi alt 
114 den Acht Cosanta, 1954, go ndearna duine an 
gearánach a phionósú nó pionósú a bhagairt i gcoinne 
an ghearánaigh, nó gur chuir duine faoi deara go 
ndéanfadh aon duine eile, nó gur cheadaigh duine 
d’aon duine eile, an gearánach a phionósú nó pionósú 
a bhagairt i gcoinne an ghearánaigh, mar gheall ar 
nochtadh cosanta a dhéanamh nó chun aon chúis 
ghearáin i ndáil le gearán den sórt sin a chur isteach de 
réir rialacháin faoi fho-alt (4) den alt 114 sin. 
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