Clár Oibre le haghaidh
Éisteachta ó Bhéal
ABP-303106-18

Cás

Ordú Ceannaigh Éigeantaigh: Comhairle Contae Lú, Uimh.
27, Ascaill an Léigiúin, Dún Dealgan, Co. Lú.

Dáta

Dé Céadaoin, 10 Aibreán 2019

Am Tosaithe

10.00am
Óstán an Crown Plaza, Inner Relief Road, Baile Hagaird, Co.

Áit
Lú.

Clár Oibre
Am

Topaic
• Oscailt na héisteachta ó bhéal.
• Cur i láthair an cháis ag an Údarás Áitiúil.
• Ceistiú ar an Údarás Áitiúil ag na hagóideoirí, más gá.
• Cur i láthair an cháis ag na hAgóideoirí.
• Ceistiú ar na hAgóideoirí ag an Údarás Áitiúil, más gá.
Sos
• Ceisteanna an Chigire
• Ráitis deiridh
• Dúnadh na héisteachta ó bhéal
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Nótaí
•

Is í cúis na héisteachta ó bhéal ná deis a thabhairt do gach pháirtí, dóibh siúd
atá ag iarraidh, tuilleadh aighneachtaí lasmuigh de na haighneachtaí scríofa atá
déanta acu a chur isteach, agus chun deis a thabhairt don chigire tuilleadh
eolais nó soiléiriú a fháil ar aon cheist a chuirtear chun tosaigh. Beidh deis ag
na rannpháirtithe chomh maith ceisteanna a fhiafraigh nó soiléiriú a lorg ar
aighneachtaí a thabharfar isteach ag an éisteacht.

•

Níl ar aon rannpháirtí aighneacht a chur isteach ann, nó ceist a chur chuig na
rannpháirtithe eile. Cuirfear gach aighneacht scríofa a fhuarthas cheana san
áireamh ag an gcigire agus ag an mBord. Mar sin, ní gá d’aighneachtaí a
chuireadh isteach cheana a bheith athráite ag an éisteacht ó bhéal.

•

Má tá tú ag iarraidh cóipeanna scríofa d’iarratais a chur isteach, glactar leo ach
amháin má tá cóipeanna ar fáil do gach páirtí ag an éisteacht. Ba chóir duit dhá
chóip d’aon cáipéis scríofa a thabhairt isteach do chomhad an Bhoird chomh
maith.

•

Leagtar amach thuas an clár oibre agus ord na n-imeachtaí don éisteacht ó
bhéal, chomh maith le clár ama. Is fiú go dtabharfaidh na rannpháirtithe faoi
deara gur clár táscach amháin atá ann, agus gur féidir le hathrú teacht air le linn
na héisteachta.

•

Ní féidir níos mó ná deich nóiméad a chaitheamh ar na ráitis achoimrí agus ní
féidir ceisteanna nua a phlé ann.

•

Nuair atá an éisteacht ó bhéal críochnaithe, cuirfidh an cigire tuarascáil agus
moladh le chéile don Bhord maidir leis an gcás. Déanfaidh an Bord an cinneadh
maidir leis an OCÉ a dheimhniú nó a neamhniú.

•

Le bhur dtoil, déan teagmháil linn chomh luath agus is féidir má tá riachtanais
so-rochtaineachta agatsa nó ag duine ar bith i do ghrúpa ionas gur féidir linn
cabhrú leat freastal ar an éisteacht ó bhéal seo. Tóg faoi deara le do thoil nach
féidir cloí le hiarratais i gcónaí maidir le hócáid áirithe a dhéantar i ndiaidh an
spriocdháta mar gheall ar thréimhse ghearr ama chun an t-iarratas a shocrú.
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