
Iompraíonn formhór na ndaoine a dhéanann gearán leis an tSCP iad féin ar bhealach réidh 

agus réasúnta. Tuigimid gur féidir le gearán a dhéanamh le comhlacht poiblí a bheith 

strusmhar agus, ó am go ham, go bhféadfadh an strus seo é féin a léiriú sa bhealach a 

dhéanann tú caidreamh leis an oifig seo. Tá a fhios ag ár mbaill foirne gur cuid dá gcuid 

oibre é na caidrimh seo a láimhseáil. 

Níltear ag súil leis go gcuirfidh ár bhfoireann suas le hiompar atá maslach, gránna ná 

bagrach. Níltear ag súil leis ach oiread go gcuirfidh siad suas le teagmháil ar bhonn chomh 

minic sin go gcaitear an iomarca ama agus acmhainní léi agus go mbíonn a ngnáthobair 

laethúil thíos leis sin.   Dá bhrí sin tá an Polasaí seo réitithe le soiléiriú a dhéanamh ar an 

bpróiseas chun iompar dá leithéid a chur faoi bhráid na foirne ardbhainistíochta lena 

athbhreithniú.  Tá dualgas cúraim orainne i leith ár bhfoirne a chinntiú go dtugtar tacaíocht 

dóibh ar na hócáidí fánacha nuair a ghéaraíonn ar iompar custaiméirí go leibhéal ar féidir 

cinneadh a dhéanamh ina leith go réasúnta gur ionann é agus iompar maslach, gránna, 

bagrach nó gur ídiú suntasach atá ann ar acmhainní. 

Cén sórt iompair nach bhfuil inghlactha? 

Ní féidir glacadh leis na cineálacha iompair seo a leanas: 

• Leanúint ar aghaidh go míréasúnta

Cumarsáid iomarcach le hAonad Earcaíochta maidir le haon phróiseas earcaíochta.

Sa chás go bhfuil cinneadh/gearán scrúdaithe agus tugtha chun críche ag an tSCP,

is leanúint ar aghaidh miréasúnta na nithe seo a leanas:

-ag éileamh go ndéanfadh Athbhreithneoir eile athscrúdú ar an gcinneadh/ngearán

-leanúint ar aghaidh le hargóint a scrúdaíodh cheana féin
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-agóid a dhéanamh faoi mhionphointí bainteach leis an athbhreithniú nó méid ollmhór 

d’eolas breise a lorg chun cur i gcoinne a líomhaintí lasmuigh den bpróiseas um 

Shaoráil Faisnéise (FOI)  

• Éilimh mhíréasúnta  

Is féidir a áireamh mar éileamh míréasúnta, a bheith ag iarraidh réiteach nach bhfuil 

réalaíoch nó atá thar fóir, nó ag rá leis an tSCP conas a dualgais a chomhlíonadh. 

• Easpa comhoibrithe atá miréasúnta 

Caithfidh tú do chuid fiosruithe/gearán a chur i láthair ar bhealach eagraithe. Is féidir 

na nithe seo a áireamh mar easpa comhoibrithe atá miréasúnta: gan an 

fiosrú/gearán a chur in iúl go soiléir, an iomarca eolais a chur i láthair agus a bheith 

ag súil le freagra gan mhoill, leanúint le heolas breise a sholáthar nuair atá an 

fiosrú/athbhreithniú ag dul ar aghaidh. 

• Argóintí mhíréasúnta  

Níl cead agat argóintí mhíréasúnta a dhéanamh. Samplaí is ea áibhéil a dhéanamh 

ar cheisteanna, argóintí a chur i láthair nach mbaineann le hábhar nó atá míréasúnta, 

díriú isteach ar mhionphointí, a bheith ag áiteamh go nglactar leis gur fíor do leagan 

féin den scéal áit nach bhfuil aon fhianaise oibiachtúil a thacódh leis, a bheith ag 

diúltú leaganacha eile den scéal a mheas, nó a bheith gafa le teoiricí comhcheilge 

gan bhunús nó le fonn díoltais nó olc a bheith agat do dhuine eile nó do chomhlacht 

poiblí. 

• Iompar míréasúnta 

Mar iompar míréasúnta, áirítear bagairtí foréigin, drochíde a thabhairt do bhaill foirne 

na SCP nó do Bhaill Bhoird Roghnaithe agus iompar drochbhéasach nó trodach. 

 

Cad a tharlóidh má iompraím mé féin ar an mbealach seo? 
 
Má mheasaimid go bhfuil d’iompar míréasúnta, déarfaimid sin leat agus iarrfaimid ort é a 

athrú. Dá bhféadfadh sé a bheith ina chuidiú, smaoineoimid ar ár seirbhís a leasú ar 

bhealach a chabhróidh leat, b’fhéidir, iompar míréasúnta amach anseo a sheachaint. 

 

Má leanann an t-iompar míréasúnta ar aghaidh gníomhóimid chun srianta a chur le do 

theagmháil lenár n-oifig. Ní dhéanfar an cinneadh seo de ghnáth ach amháin tar éis 

d’ardbhainisteoir nó do bhall den mBord Bainistíochta an scéal a athbhreithniú. Srianta 

iomchuí a bheidh i gceist agus beidh said ag teacht le cineál an iompair. Is iad na roghanna 

is dóichí a bheidh san áireamh againn: 

 

• a iarraidh ort gan teagmháil a dhéanamh linn ach amháin trí litir  



• a iarraidh ort gan teagmháil a dhéanamh ach amháin le ball foirne ainmnithe 

• a iarraidh ort gan teagmháil a dhéanamh ach amháin trí theileafón ar laethanta agus 

ag amanna áirithe 

• srian a chur le do rochtain ar an oifig 

• a iarraidh ort comhaontú a dhéanamh linn maidir le do chuid iompair as seo amach 

• mar rogha dheiridh, stop a chur le gach teagmháil leat má dhealraíonn sé nach 

stopfaidh an t-iompar (an POF a dhéanfaidh an cinneadh seo). 

 

I ngach cás, scríobhfaimid chugat lena insint duit cén fáth a mheasaimid go bhfuil d’iompar 

míréasúnta agus cad atá i gceist againn a dhéanamh. Má tá an t-iompar chomh thar fóir sin 

go bhfuil sé ina bhagairt phráinneach ar shábháilteacht  agus ar leas bhaill foirne na SCP nó 

daoine eile, beidh roghanna eile san áireamh againn. Ina measc sin d’’fheadfadh a bheith: 

an cás a chur faoi bhráid An Garda Síochána nó tús a chur le cás dlí. I gcásann dá leithéid, 

ní gá go dtabharfaimis foláireamh duit roimh ré faoin ngníomh sin. 

 

Beag beann ar d’iompar, leanfaidh ár bhfoireann ag gníomhú go measúil agus go cothrom i 

do leith agus pléifidh siad le do ghearán ar bhonn fiúntais. 
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