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Ráiteas Polasaí 
 
Tá OÉ Gaillimh (dá ngairtear ‘An Ollscoil’ ina dhiaidh seo) tiomanta timpeallacht a chruthú a chuireann 
dínit ag an obair chun cinn go réamhghníomhach. Tá sé de cheart ag gach comhalta foirne a c(h)uid 
oibre, taighde agus staidéir a dhéanamh i dtimpeallacht atá saor ó chiapadh agus ó ghnéaschiapadh. 
 
Tá sé de cheart ag gach comhalta foirne go gcaithfí leo le dínit agus le meas. Tá ciapadh agus 
gnéaschiapadh in ann cur isteach go mór ar shláinte, ar mhuinín, ar mhisneach agus ar fheidhmíocht 
daoine a fhulaingíonn iad. D’fhéadfadh tionchar dochrach a bheith acu freisin ar fhostaithe nach iad 
féin is ábhar d’iompar nach dteastaíonn ach gur finnéithe iad nó go bhfuil eolas acu ar an iompar nach 
bhfáiltítear roimhe. D’fhéadfadh tionchar a bheith aige freisin ar éifeachtúlacht eacnamaíoch an 
fhiontair i gcás ina laghdaítear táirgiúlacht fostaithe trí bheith ag obair i dtimpeallacht nach bhfuil meas 
ar ionracas an duine. 
 
Tá freagracht ar an mbainistíocht a chinntiú nach nglactar le hiompar den sórt sin. Tacóidh an Ollscoil 
go hiomlán le haon chomhalta foirne a bhfuil ciapadh nó gnéaschiapadh á dhéanamh air/uirthi chun 
iompar do-ghlactha den chineál sin a thabhairt chun deiridh. 
 
Pléifear le gach líomhain ciaptha nó gnéaschiaptha ar bhealach cothrom, íogair agus rúnda. Déileálfar 
le gearáin go pras, agus ní mór go gcomhoibreodh gach páirtí a bhfuil baint acu leis an ngearán le 
cinntiú go ndéileálfar leis an gcás go tráthúil. Cuireann an polasaí seo béim ar a thábhachtaí atá 
réiteach neamhfhoirmiúil nuair is féidir agus leagann sé béim ar úsáid eadrána agus uirlisí eile de réir 
mar is cuí nuair atáthar ag déileáil le gearáin a bhaineann le ciapadh agus gnéaschiapadh. 
 
Ní ghlacfar le ciapadh ná le gnéaschiapadh ó chomhaltaí foirne ná ó dhaoine nach comhaltaí foirne iad 
(mic léinn, cliaint, díoltóirí, oibrithe gníomhaireachta, conraitheoirí agus fochonraitheoirí), agus 
d’fhéadfadh gníomh araíonachta a bheith mar thoradh air lena n-áirítear dífhostú (i gcás comhaltaí 
foirne), nó smachtbhannaí a fhorchur lena n-áirítear conarthaí nó seirbhísí a chur ar fionraí, nó iad a 
choinneáil amach as áitreabh (i gcás daoine nach comhaltaí foirne iad). 
 
Tá sé de fhreagracht ar Chinn Scoile agus Aonaid dea-shampla a thabhairt trí chaitheamh le gach 
comhalta foirne agus mac léinn le dínit agus le meas ar aon dul le Cód Iompair na Foirne. Beidh sé de 
fhreagracht ar Chinn Scoile agus Aonaid feasacht faoin bpolasaí seo agus faoi na nósanna imeachta a 
bhaineann leis a chur chun cinn.  Gheobhaidh siad cúnamh chuige sin ón Oifig Acmhainní Daonna trí 
ghníomhaíochtaí oiliúna agus feasachta.  
 
Tá an polasaí seo bunaithe ar an gCód Cleachtais i leith Gnéaschiapadh agus Ciapadh ag an Obair, a 
eisíodh faoin Acht um Chomhionannas Fostaíochta, 1998. Tá sé comhlíontach leis an reachtaíocht 
ábhartha agus le Cód Iompair na hOllscoile, agus tá sé tiomanta go hiomlán do na prionsabail a luaitear 
i gCairt na hOllscoile maidir le Dínit ag an Obair. 
 
Má tá seans ann gur tharla cion coiriúil, ní mór an gearán a chur faoi bhráid an Gharda Síochána a 
luaithe agus is féidir.
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Aidhm an Pholasaí 
 
Is é aidhm an pholasaí maidir le Ciapadh agus Gnéaschiapadh: 
 

• Timpeallacht oibre a chruthú ina bhfuil dínit agus meas chun tosaigh inár luachanna 
• Sainmhíniú a thabhairt ar a bhfuil i gceist le ciapadh agus le gnéaschiapadh san ionad oibre 
• Cur síos a dhéanamh ar conas is féidir ciapadh agus gnéaschiapadh a chosc 
• A chinntiú go ndéanann an Ollscoil gach iarracht réasúnach déileáil le gearáin faoi 

chiapadh nó faoi ghnéaschiapadh 
• Feasacht a mhúscailt maidir leis na héifeachtaí a bhaineann le ciapadh agus gnéaschiapadh 

ar gach duine sa timpeallacht oibre agus foghlama 
• Timpeallacht a chur chun cinn ina ndéantar éascaíocht do chomhaltaí foirne gearáin faoi 

chiapadh nó faoi ghnéaschiapadh a dhéanamh gan eagla go mbainfí díoltas amach orthu 
• Deireadh a chur le gach cineál ciaptha agus gnéaschiaptha san ionad oibre 

 
Tá an Ollscoil tiomanta a chinntiú go bhfuil gach comhalta foirne ar an eolas faoi na nósanna imeachta 
chun gearáin a dhéanamh faoin bpolasaí seo agus nár cheart go mbraithfeadh aon chomhalta foirne 
go bhfuil sé/sí faoi bhagairt nó go bhfuil eagla air/uirthi aird a tharraingt ar ábhair den sórt sin nó 
fianaise a thabhairt in imeachtaí nó tacú le gearánach ar bhealach eile.  
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Scóip 

 
Tá feidhm ag an bpolasaí seo i gcás líomhaintí faoi chiapadh nó gnéaschiapadh, agus baineann sé le 
comhaltaí foirne uile na hOllscoile (lena n-áirítear comhaltaí foirne lánaimseartha, páirtaimseartha 
agus gníomhaireachta), chomh maith le cliaint, díoltóirí, conraitheoirí agus fochonraitheoirí atá ag 
obair don Ollscoil nó thar ceann na hOllscoile.  
 
Tá feidhm leis an bpolasaí seo i gcás iompair le linn láithreacht údaraithe san ionad oibre. Chun críche 
an pholasaí seo, áirítear leis an ionad oibre obair allamuigh oifigiúil, imeachtaí sóisialta a bhaineann 
leis an obair, comhdhálacha agus oiliúint, agus obair i gcuid eile de champas na hOllscoile nach 
bhfreastalaíonn an duine air de ghnáth; ní liosta gan teorainn é sin. 
 
Tá sé de cheart ag gach duine a chinneadh cad é an sórt iompair nach bhfáiltítear roimhe. Ba cheart 
go ndéanfaí an cinneadh seo gan smaoineamh ar thuairimí ná ar dhearcthaí daoine eile faoin ábhar. Is 
féidir le hiarmhairt an chiaptha agus an ghnéaschiaptha a bheith uafásach, agus is féidir leis post an 
duine a chur i mbaol nó timpeallacht imeaglaithe oibre a chruthú. Is féidir leis tionchar a bheith aige 
chomh maith ar shláinte agus ar shaol pearsanta an duine go ginearálta agus tionchar suntasach a 
bheith aige ar a (h)iompar. 
 
 
 
 
Amlínte 

 
Ba cheart caitheamh leis na hamlínte atá leagtha amach sa chód seo mar threoir. Is chun leas na 
bpáirtithe uile go ndéantar gearáin a chur chun cinn go tráthúil agus go héifeachtúil i gcomhréir leis 
na hamlínte sa pholasaí seo. Glactar leis go gcríochnófar imscrúdú laistigh de 6 mhí ón uair a fhaightear 
an gearán.  
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Leithdháileadh Freagrachtaí 
 
Is féidir le gach comhalta foirne cur le cruthú timpeallachta atá saor ó chiapadh agus ó ghnéaschiapadh 
trí thionscnaimh oiliúna agus trí chomhoibriú le straitéisí na bainistíochta agus na gceardchumann.  
 
 
An Ollscoil 
 
Faoin bpolasaí seo, caithfidh na Cinn Scoile agus Aonaid gach iarracht a dhéanamh chun a chinntiú 
nach dtarlaíonn ciapadh agus gnéaschiapadh agus go dtugtar aghaidh go tapa ar ghearáin. Go háirithe, 
déanfaidh Cinn Scoile agus Aonaid na nithe seo a leanas: 
 

• Tabharfaidh siad dea-shampla trí chaitheamh le gach duine san ionad oibre le cúirtéis agus 
le meas 

• Féachfaidh siad le feasacht a mhúscailt i ndáil le polasaí agus nósanna imeachta na 
hOllscoile maidir le gearáin a dhéanamh 

• Beidh siad ar an airdeall maidir le comharthaí ciaptha agus sula dtéann an fhadhb chun 
donais féachfaidh siad le teacht roimhe 

• Freagróidh siad ar bhealach íogair do chomhalta foirne a dhéanann gearán faoi chiapadh 
• Míneoidh siad na nósanna imeachta atá le leanúint má dhéantar gearán faoi chiapadh nó 

faoi ghnéaschiapadh ag an obair 
• Tairgfidh siad tacaíocht tríd an gClár Cúnaimh d'Fhostaithe (EAP) 
• Cinnteoidh siad go gcuirtear an próiseas cuí i bhfeidhm agus go gcaitear go cóir leis an té 

a bhfuil líomhaintí déanta ina leith 
• Cinnteoidh siad nach ndéanfar leatrom ar chomhalta foirne a dhéanann gearán roimh, le 

linn nó tar éis gearán a dhéanamh 
 
Ceardchumainn 
 
D’éascaigh Foireann Bainistíochta na hOllscoile (UMT) comhairliúchán leis na Ceardchumainn maidir 
le forbairt agus cur i bhfeidhm an pholasaí seo. Tá ról ag Ceardchumainn maidir le ciapadh agus 
gnéaschiapadh san ionad oibre a chosc trína gcuid seirbhísí faisnéise agus oiliúna, agus tríd an 
bpróiseas cómhargála. D’fhéadfadh ról a bheith acu freisin ó thaobh eolas, comhairle agus ionadaíocht 
a chur ar fáil do bhaill a bhfuil ciapadh nó gnéaschiapadh déanta orthu, agus d’fhostaithe a mbíonn 
líomhaintí ciaptha nó gnéaschiaptha déanta ina leith. 
 
 
Comhaltaí Foirne 
 
Is féidir le comhaltaí foirne cabhrú le timpeallacht saor ó chiapadh a bhaint amach trí chomhoibriú le 
straitéisí bainistíochta agus ceardchumainn chun deireadh a chur le ciapadh agus le gnéaschiapadh. 
Caithfidh gach comhalta foirne é/í féin a iompar ar bhealach a léiríonn meas ar an gceart atá ag daoine 
eile go gcaithfear le dínit leo san ionad oibre. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara gur mí-iompar 
é ciapadh agus gnéaschiapadh, agus go bhféadfadh gníomh araíonachta a bheith mar thoradh air, agus 
dífhostú san áireamh.  
 
Daoine nach Comhaltaí Foirne iad 
 
Ní ghlacfar le ciapadh ná le gnéaschiapadh ó dhaoine nach bhfuil ar an bhfoireann cosúil le mic léinn, 
cliaint, díoltóirí, oibrithe gníomhaireachta, conraitheoirí agus fochonraitheoirí agus d'fhéadfaí 
deireadh a chur le conarthaí, seirbhísí a chur ar fionraí, iad a eisiamh ó áitreabh nó smachtbhannaí eile 
a chur orthu (de réir mar is cuí).  
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Reachtaíocht na hÉireann maidir le Ciapadh agus Gnéaschiapadh 
 
Cuireann na hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta, 1998-2005, oibleagáid ar gach fostóir 
ciapadh agus gnéaschiapadh san ionad oibre nó in aon áit eile le linn fostaíochta a chosc. Cuireann an 
tAcht cosc ar idirdhealú faoi naoi bhforas ar leith chun nach gcaithfear le comhalta foirne ar bhealach 
níos lú fabhar bunaithe ar na forais seo a leanas: 
 
Inscne       fear, bean (áiríonn sé seo trasinscneach freisin). 
 
Stádas Sibhialta      singil, pósta, scartha, colscartha, baintreach, i gcomhpháirtíocht shibhialta de 

réir bhrí an Achta um Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus 
Oibleagáidí Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí, 2010, nó a bheith ina 
(h)iarpháirtnéir sibhialta i gcomhpháirtíocht shibhialta a chríochnaigh de 
thoradh báis nó a díscaoileadh. 

 
Stádas Teaghlaigh      freagracht mar thuismitheoir nó mar dhuine in loco parentis ar dhuine faoi 18 

mbliana d’aois, nó mar thuismitheoir nó mar phríomhchúramóir cónaitheach 
ar dhuine os cionn 18 mbliana d’aois faoi mhíchumas óna dteastaíonn cúram 
nó tacaíocht ar bhonn leanúnach, rialta nó go minic. 

 
Claonadh Gnéasach      heitrighnéasach, déghnéasach nó homaighnéasach. 
 
Míchumas          sainmhínítear é seo go han-leathan in Alt 2(1) den Acht um Chomhionannas 

Fostaíochta agus cuimsíonn sé an chuid is mó de na míchumais. Ciallaíonn 
"Míchumas" – 
(a) feidhmeanna coirp nó meabhrach duine a bheith in easnamh go hiomlán 

nó go páirteach, lena n-áirítear cuid de chorp duine a bheith in easnamh, 
(b) orgánaigh atá nó is dóigh a bheidh ina dtrúig galair nó tinnis ainsealaigh a 

bheith sa chorp, 
(c) mífheidhmiú, anchuma nó máchailiú cuid de chorp duine, 
(d) riocht nó mífheidhmiú a bhfuil de thoradh air go bhfoghlaimíonn duine ar 

shlí éagsúil le duine nach bhfuil an riocht nó an mífheidhmiú air/uirthi, nó 
(e) riocht, tinneas nó galar a fhearann ar phróisis smaointe duine, ar aireachtáil 

na réaltachta ag duine, ar mhothúcháin nó ar bhreithiúnas duine nó a bhfuil 
iompraíocht shuaite de thoradh air, agus folaíonn sé míchumas atá ann faoi 
láthair, a bhí ann cheana ach nach bhfuil ann a thuilleadh, nó a fhéadfaidh 
a bheith ann amach anseo, nó a chuirtear i leith duine; 

 
Aois       ní bhaineann an chosaint ar idirdhealú a bhaineann le haois (lena n-áirítear 

ciapadh) i gcás fostaíochta ach le fostaithe os cionn na haoise uasta a mbíonn 
oibleagáid reachtúil ar dhuine freastal ar scoil. Is é 16 bliana an aois íosta 
fágála scoile faoi láthair, nó trí bliana d’oideachas iar-bhunscoile a bheith 
críochnaithe, cibé acu is déanaí. 

 
Cine         cine, dath, náisiúntacht nó bunadh eitneach nó náisiúnta; 
 
Creideamh Reiligiúnach      cuimsítear cúlra nó dearcadh reiligiúnach difriúil, (lena n-áirítear easpa 

creidimh) 
 
Ballraíocht sa Lucht Siúil         ciallaíonn “an Lucht Siúil” an pobal ar a dtugtar an Lucht Siúil go coitianta 

agus a shainaithnítear iad (acu féin agus ag daoine eile araon) mar phobal 
a bhfuil stair, cultúr agus traidisiúin roinnte acu lena n-áirítear, go stairiúil, 
saol fánaíochta ar oileán na hÉireann.  
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Ina theannta sin, cuireann an tAcht cosc ar idirdhealú i ngach gné d’fhostaíocht an duine, lena n-
áirítear: 
 

• Rochtain ar fhostaíocht 
• Coinníollacha fostaíochta 
• Oiliúint nó taithí 
• Ardú céime nó athghrádú 
• Aicmiú post 
• Oiliúint ghairme 
• Pá comhionann 

 
Féadfaidh sé feidhm a bheith aige freisin i gcúinsí áirithe nuair atá deireadh tagtha leis an gcaidreamh 
idir an duine aonair agus an Ollscoil, mar shampla i soláthar teistiméireachtaí don duine ar scor na 
fostaíochta. 
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Sainmhíniú ar Chiapadh 
 
In Alt 14a (7) den Acht um Chomhionannas Fostaíochta, 1998, tugtar an sainmhíniú seo a leanas ar 
chiapadh: 
 

Aon chineál iompair nach dteastaíonn agus a bhaineann le haon cheann de na forais 
idirdhealaitheacha is iompar arb é is cuspóir leis nó arb é a bhíonn d’éifeacht leis dínit daoine 
a shárú agus timpeallacht imeaglaithe, naimhdeach, dhímheasúil, náireach nó maslach a 
chruthú don duine. 

 
Is iad na naoi bhforas idirdhealaitheacha chun críche na reachtaíochta ná inscne, stádas sibhialta, 
stádas teaghlaigh, gnéaschlaonadh, míchumas, aois, cine, creideamh, agus duine a bheith ar dhuine 
den Lucht Siúil. 
 
Cuimsítear faoi chosaint an Achta cásanna nach bhfuil na tréithe ábhartha ag an bhfostaí a bhaineann 
leis an bhforas idirdhealaitheach ach go gcreideann an ciontóir go bhfuil an tréith sin aige/aici, mar 
shampla, má chreideann an ciontóir go bhfuil an fostaí aerach agus nach bhfuil i ndáiríre. Cuimsítear 
faoin Acht ciapadh a dhéanann fostóir nó comhoibrithe duine, agus ciapadh ó chliaint nó 
teagmhálaithe gnó an fhostóra (i gcúinsí áirithe) chomh maith. 
 
D’fhéadfadh ciapadh a bheith i gceist le go leor cineálacha iompair, lena n-áirítear focail labhartha, 
gothaí nó taispeáint/scaipeadh focal, pictiúr nó ábhar eile. D’fhéadfadh foirm nó fobhrí aoisíoch, 
gnéasaíoch, homafóbach nó ciniúil a bheith i gceist le ciapadh, agus d'fhéadfadh duine a bheith 
maslaithe de bharr míchumais. D’fhéadfadh ciapadh a bheith i gceist díreach i ngeall ar eachtra amháin 
leis féin. Is liosta léiritheach seachas uileghabhálach an liosta samplaí seo a leanas: 
 

• Ciapadh ó bhéal – greann, caidéiseacha, magadh nó amhráin 
• Ciapadh scríofa – lena n-áirítear teachtaireachtaí facs, téacs, ríomhphoist, cumarsáid 

leictreonach nó fógraí 
• Ciapadh fisiciúil – brú nó ionsaí de chineál ar bith 
• Ciapadh imeaglach – gothaí, staidiúir nó geáitsí bagracha 
• Léiriú don tsúil cosúil le póstaeir, comharthaí nó suaitheantais 
• An iomarca faire ar obair dhuine 
• Leithlisiú nó eisiamh ó ghníomhaíochtaí sóisialta 
• Athrú míréasúnta ar shonraíocht phoist nó ar spriocanna feidhmíochta duine 
• Brú chun é/í féin a iompar ar bhealach a mheasann an fostaí a bheith mí-oiriúnach, mar 

shampla ceangal a bheith ar dhuine gléasadh ar bhealach nach n-oireann do chúlra 
eitneach nó reiligiúnach an duine 

 
Tá an tástáil do chiapadh suibiachtúil agus is faoin duine aonair atá sé cinneadh a dhéanamh céard atá 
maslach nó goilliúnach dó/di. 
 
 
Samplaí den rud nach Ciapadh é 
 

• Cáineadh cothrom agus cuiditheach 
• Freagraí bainistíochta dlisteanacha agus réasúnacha ar chásanna géarchéime a éilíonn 

gníomhú láithreach  
• Araíonacht a éiríonn as bainistíocht chuí ar fheidhmíocht foirne  
• Nithe ag éirí as sannadh dualgas nó téarmaí agus coinníollacha fostaíochta  
• Iompar míchuí nach bhfuil nasctha le ceann de na naoi bhforas idirdhealaithe  
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Sainmhíniú an Ghnéaschiaptha 
 
In Alt 14a (7) den Acht um Chomhionannas Fostaíochta, 1998, tugtar an sainmhíniú seo a leanas ar 
ghnéaschiapadh: 
 

Aon chineál iompair bhriathartha, neamhbhriathartha nó fhisiciúil de ghné ghnéasach nach 
dteastaíonn a bhíonn d’éifeacht leis dínit daoine a shárú agus timpeallacht imeaglaithe, 
naimhdeach, dímheasúil, náireach nó maslach a chruthú don duine. 

 
Cuimsítear faoin Acht gnéaschiapadh a dhéanann fostóir nó comhoibrithe duine, agus gnéaschiapadh 
ó chliaint nó teagmhálaithe gnó an fhostóra (i gcúinsí áirithe) chomh maith. 
 
D’fhéadfadh gnéaschiapadh a bheith i gceist le go leor cineálacha iompair. Cuimsíonn sé samplaí cosúil 
leo siúd atá ar an liosta seo a leanas ach ba cheart a thabhairt faoi deara gur liosta léiritheach é seachas 
uileghabhálach. D’fhéadfadh gur ionann eachtra amháin agus gnéaschiapadh. 
 

Iompar fisiciúil de chineál gnéasach – D’fhéadfadh go n-áireofaí air seo teagmháil fhisiciúil 
nach dteastaíonn mar shampla lámh a leagan ar dhuine, bosóg éadrom a bhualadh ar dhuine 
nó liomóg a bhaint as duine nó teagmháil choirp a dhéanamh le fostaí eile gan ghá, ionsaí agus 
caidreamh collaí comhéigneach. 

 
Iompar briathartha de chineál gnéasach – Áirítear leis seo forrán gnéasach ar dhuine nach 
bhfáiltítear roimhe, cuirí nó brú le haghaidh gníomhaíocht ghnéasach, moltaí leanúnacha 
maidir le gníomhaíocht shóisialta lasmuigh den ionad oibre tar éis é a bheith déanta soiléir 
nach bhfáiltítear roimh mholtaí den sórt sin, cliúsaíocht nach dteastaíonn nó atá maslach, 
ráitis a bhfuil claontagairt gnéis iontu, leath-thagairtí nó tráchtanna gáirsiúla. 

 
Iompar neamhbhriathartha de chineál gnéasach – D’fhéadfadh go n-áireofaí air seo pictiúir, 
rudaí, ábhair scríofa, ríomhphoist, teachtaireachtaí téacs, cumarsáidí leictreonacha nó 
facsanna de chineál pornagrafach nó collaí a thaispeáint. D’fhéadfadh go n-áireofaí ann freisin 
féachaint dhrúisiúil, feadaíl nó gothaí gnéis a dhéanamh. 

 
Iompar bunaithe ar inscne – Cuimsíonn sé seo iompar a léiríonn dímheas nó a dhéanann 
magadh faoi nó atá imeaglach nó maslach go fisiciúil ar fhostaí mar gheall ar a (h)inscne cosúil 
le ciapadh dímheasúil nó maslach nó maslaí a bhaineann le hinscne. Cumhdaítear 
gnéaschiapadh comhghnéis sa reachtaíocht chomh maith. 

 
Tá an tástáil do ghnéaschiapadh suibiachtúil agus is faoin duine aonair atá sé cinneadh a dhéanamh 
céard atá maslach nó goilliúnach dó/di. Ní féidir freagra duine ar chiapadh a úsáid mar bhunús le 
cinneadh a dhéanann difear dó/di.  
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Iompar agus Rún nach bhfáiltítear rompu 
 
D’fhonn gur féidir a rá gur ciapadh nó gnéaschiapadh atá i gceist, ní foláir ar dtús gan fáilte a bheith 
roimh an iompar a ndéantar gearán ina leith. Is faoi gach fostaí é cinneadh a dhéanamh (a) cén t-
iompar nach bhfuil fáilte roimhe, is cuma cén dearcadh atá ag daoine eile ar an ábhar agus (b) ó cén 
duine, más ann dóibh, a gcuirtear fáilte nó nach gcuirtear fáilte roimh iompar den chineál sin, is cuma 
cén dearcadh atá ag daoine eile ar an ábhar. Díreach mar gur aontaigh duine aonair leis an iompar 
roimhe seo, ní choisceann sé air/uirthi cinneadh a dhéanamh nach bhfuil fáilte roimhe a thuilleadh. Is 
é nádúr neamh-inmhianaithe an iompair a dhéanann idirdhealú idir ciapadh agus gnéaschiapadh ó 
iompar a bhfuil fáilte roimhe agus atá frithpháirteach. 
 
Ina theannta seo, ní mór go mbeadh mar chuspóir nó éifeacht ag an iompar cur as do dhínit an duine 
agus timpeallacht imeaglach, naimhdeach, dhímheasúil, náireach nó mhaslach a chruthú don duine 
sin. 
 
Ní cosaint ar bith é nach bhfuil rún ag an gciontóir ciapadh nó gnéaschiapadh a dhéanamh ar an 
bhfostaí. Is é éifeacht an iompair ar an gcomhalta foirne an rud atá ábhartha. 
 
 
 
 
Líomhaintí Ciaptha bunaithe ar Inneachar Ábhar Teagaisc, ar Thaispeántas Ealaíne nó ar Ábhair 

Ghaolmhara eile 

 
Aithnítear go mbíonn orthu siúd a bhíonn ag teagasc ábhair áirithe amhail teangacha agus litríocht, 
dlí, bitheolaíocht nó eolaíochtaí sóisialta agus leigheas ábhar a chur i láthair agus a phlé in amanna a 
bhaineann le gnéas agus le gnéasacht, cine, eitneacht agus forais chosanta eile agus go bhféadfadh sé 
go gcuirfeadh an t-ábhar seo náire ar na mic léinn nó go gcuirfeadh sé as dóibh. 
 
Cé go bhfuil sé d’oibleagáid ar mhúinteoirí gan a bheith maslach gan ghá, caithfear iad a chosaint ar 
líomhaintí éagóracha ciaptha bunaithe ar an ábhar atá á phlé. Mar an gcéanna, tá sé tábhachtach go 
mbeadh teacht ag baill de phobal na hOllscoile ar thaispeántais ealaíne, ar léiriúcháin drámaíochta 
agus scannán, agus ar phlé agus ar dhíospóireacht ar réimse leathan ábhar polaitiúil, cultúrtha agus 
sóisialta. 
 
Ba cheart a thabhairt faoi deara, áfach, go mb’fhéidir nach é an t-ábhar féin a bheadh maslach, ach an 
bealach a mbeadh sé á phlé. Cuireann polasaí na hOllscoile cosc ar ábhar pornagrafach, ciníoch nó 
maslach eile a úsáid gan ghá. 
 
Aithnítear go gcaithfear cothromaíocht a aimsiú idir saoirse cainte agus fiosrúchán intleachtúil a bhfuil 
oiread tábhachta leo i bpobal Ollscoile agus go gcaithfear a chinntiú nach mbaintear mí-úsáid as an 
tsaoirse sin ar bhealach a d’fhágfadh go mothódh baill den Ollscoil go bhfuil gnéaschiapadh, ciapadh 
ar bhonn cine nó ciapadh de chineál eile á dhéanamh orthu. Ba cheart go dtabharfaí faoi deara, i gcás 
múinteoirí, nach mbaineann an moladh seo ach le láithreoireacht ábhar chun críocha acadúla. 
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Tacaíochtaí atá ar fáil 
 
Tá na struchtúir thacaíochta seo a leanas ar fáil do chomhaltaí foirne ar mian leo tuilleadh eolais a lorg 
nó plé a dhéanamh ar chás féideartha ciaptha nó gnéaschiaptha: 
 

• Teagmhálaithe Tacaíochta  
• An Clár Cúnaimh d’Fhostaithe (EAP) 
• Acmhainní Daonna   
• Ceardchumann  
• Comhghleacaí  

  
Má tá ciapadh nó gnéaschiapadh á fhulaingt ag mac léinn, déan tagairt do OA606. 
  
Bíonn tionchar tromchúiseach ag ciapadh agus ag gnéaschiapadh go gearrthéarmach agus go 
fadtéarmach. Tá sé tábhachtach go rachadh siad sin atá i gceist ar thóir na tacaíochta cuí. Tá cabhair 
atá saor in aisce agus faoi rún le fáil don fhoireann tríd an gClár Cúnaimh d’Fhostaithe. Ní hionann seo 
agus aon ghníomh breise a roghnóidh an duine/na daoine atá i gceist a dhéanamh trí na nósanna 
imeachta foirmiúla/neamhfhoirmiúla a mhínítear thíos.  
 
 
 
 
Íospairt 
 
Úsáidtear an téarma íospairt chun cur síos a dhéanamh ar an gcóir éagórach a dhéanann fostóir ar 
chomhalta foirne mar gheall ar ghníomh éigin a rinne an comhalta foirne. Faoin bpolasaí seo, ní 
dhéanfar íospairt ar chomhalta foirne, ná smachtbhanna a chur orthu, as gearán a dhéanamh, tacú le 
gearánach, fianaise a thabhairt in imeachtaí, nó as fógra a thabhairt go bhfuil sé ar intinn aige/aici aon 
cheann de na rudaí sin thuasluaite a dhéanamh. Ina theannta sin, fad is atá an gearán á imscrúdú, ní 
dhéanfaidh an Ollscoil talamh slán de chiontacht an chiontóra líomhnaithe. 
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Nós imeachta maidir le Gearán a dhéanamh 

 
Is féidir le haon chomhalta foirne a bhraitheann go raibh ciapadh nó gnéaschiapadh á dhéanamh orthu 
leas a bhaint as tacaíocht ó Theagmhálaí Tacaíochta arb é a fheidhm éisteacht, tacaíocht a thabhairt 
agus cur síos a dhéanamh ar na roghanna agus na meicníochtaí atá ar fáil don chomhalta foirne. 
 
Tabharfaidh an Teagmhálaí Tacaíochta sainmhíniú ar an rud is ciapadh agus gnéaschiapadh ann agus 
tabharfaidh sé/sí eolas faoi chéimeanna an nóis imeachta chun cabhrú leis an gcomhalta foirne rogha 
eolasach a dhéanamh faoi na bearta, más ann dóibh, ar mhaith leis/léi tabhairt fúthu. Ní féidir leis an 
Teagmhálaí Tacaíochta gníomhú mar abhcóide ná mar ionadaí don chomhalta foirne ná ní féidir leis/léi 
labhairt leis an bhfreagróir thar ceann an ghearánaigh. 
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Conas déileáil le Líomhain Ciaptha nó Gnéaschiaptha 
 
Tabhair faoi deara gur achoimre iad na céimeanna a leagtar amach thíos ar na céimeanna féideartha 
a bhíonn i gceist le gearán a réiteach. Ní gá don duine gach céim a leanúint ar bhealach líneach ná 
seicheamhach. Mar shampla, féadfaidh gearán dul go díreach chuig céim an Duine Ainmnithe, nó gan 
dul níos faide ná céim an Réitigh Áitiúil de réir mar is cuí. Is féidir freisin bogadh idir mheicníochtaí 
réitigh foirmiúla agus neamhfhoirmiúla de réir mar is cuí agus de réir mar is gá. 
 
Luaitear amlínte ag céimeanna éagsúla den phróiseas. Is ar mhaithe leis na páirtithe uile gearáin a 
phróiseáil ar bhealach tráthúil agus éifeachtúil. Dá bhrí sin, ba cheart dóibh siúd atá i mbun an próiseas 
gearáin a bhainistiú cloí le hamlínte nuair is féidir. Ar an gcaoi chéanna, ba cheart dóibh siúd a bhfuil 
baint acu le gearán comhoibriú go hiomlán leis an bpróiseas agus páirt a ghlacadh ann.  
 
Nuair nach féidir cloí le hamlínte ag céim ar bith den phróiseas, ba cheart don duine atá ag bainistiú 
na céime sin den phróiseas taifead a dhéanamh ag leagan amach: 

a) Na himthosca ba chúis leis an amlíne a shárú 
b) An tionchar (más ann dó) a bheidh aige seo ar an bpróiseas. 

 
Más é an gearánach nó an freagróir ba chúis le moilleanna, ba cheart go n-iarrfaí orthu na cúiseanna 
leis an moill seo a mhíniú i scríbhinn. Ba chóir an t-eolas seo a chur ar fáil don Stiúrthóir Acmhainní 
Daonna lena athbhreithniú. 
 
Tá eadráin ar fáil ag gach céim den phróiseas. Is próiseas deonach é seo, a d’fhéadfadh a bheith ina 
mhodh an-éifeachtach chun díospóidí a réiteach. Tá tuilleadh eolais faoi eadráin le fáil in Aguisín A den 
cháipéis polasaí seo. Labhair le do Bhainisteoir Líne nó le bainisteoir oiriúnach eile i do réimse, le 
comhalta den Aonad Acmhainní Daonna, nó le do Cheardchumann más mian leat tuilleadh eolais nó 
comhairle a fháil maidir le tabhairt faoin bpróiseas eadrána. 
 
Cuirfear stop leis an bpróiseas foirmiúil fad is atá an eadráin ar bun. Má chuirtear deireadh leis an 
eadráin, cuirfear tús an athuair leis an bpróiseas foirmiúil ar iarratas ó cheachtar páirtí. 
 
Tá sé tábhachtach go bhfuil gearáin a dhéantar faoin bpolasaí seo fíor agus nach bhfuil siad cráiteach. 
Baineann iompar den sórt sin an bonn ó fhíorghearáin a dhéanann comhghleacaithe, d’fhéadfadh sé 
strus agus anó a chur orthu siúd a chúisítear go mícheart, agus féadfaidh sé am a chur amú dóibh siúd 
atá i mbun an gearán a imscrúdú. 
 
Mar sin féin, tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go bhféadfadh iompar ar uairibh a bheith ina 
chúis le hanó neamhbheartaithe don fhaighteoir, cé nach ciapadh nó gnéaschiapadh atá i gceist. Má 
ghlactar le líomhain a bheith gan bhunús, ní chiallaíonn sé ann féin go raibh sé cráiteach nó go 
ndearnadh go mailíseach é. 
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Meabhrúchán: Ní gá gach céim thíos a leanúint ar bhealach líneach. Mar shampla, is féidir le gearáin 
dul ar aghaidh go díreach ó Chéim an Duine Aonair go dtí Céim an Duine Ainmnithe de réir 
mar is cuí.

 
 

Duine 
Aonair 

 

• Déanann duine aonair breithniú cibé ar tharla ciapadh nó gnéaschiapadh nó nár tharla. 
• Tá eolas breise agus tacaíocht ar fáil ó: 

• Seicliosta Féin-Iniúchta (féach Aguisín C) 

• Láithreán Gréasáin Acmhainní Daonna 

• Teagmhálaí 

• An Clár Cúnaimh d’Fhostaithe 

• Ionadaí Ceardchumainn 

• An Oifig Acmhainní Daonna lena n-áirítear rannóg an Leas-Stiúrthóra, an Chomhpháirtí Gnó nó an rannóg 
Caidrimh le Fostaithe. 

• Teaghlach, Cairde, Comhghleacaithe mar is cuí 

 

Nósanna Imeachta maidir le Gearán a dhéanamh faoi Chiapadh  
agus Gnéaschiapadh 

 
 

Réiteach 
Áitiúil 

 

 Más féidir, ba cheart don ghearánach dul chuig an bhfreagróir/na freagróirí nó 
iarraidh ar bhainisteoir déanamh amhlaidh thar a c(h)eann, chun an t-iompar 
maslach agus an tionchar atá aige ar an duine aonair a chur ar a s(h)úile dó/di 
agus a iarraidh go scoirfidh sé 

 Féadfaidh an gearánach gearán a chur faoi bhráid an chéad Bhainisteora Líne 
iomchuí eile 

 Ba cheart don Bhainisteoir Líne iarracht a dhéanamh an t-ábhar a réiteach go 
háitiúil agus/nó eadráin a thairiscint don dá pháirtí féachaint leis an ábhar a 
réiteach 

 

 

 
Réamh-

imscrúdú 

 Cuirtear gearán faoi bhráid an Bhainisteora do Chaidrimh le Fostaithe a 
cheapfaidh Duine Ainmnithe, chun an gearán a mhaoirsiú 

 Rachaidh an Duine Ainmnithe i dteagmháil leis an dá pháirtí chun: 
 Eolas ábhartha a sholáthar 
 Eolas a chur ar an gcúlra, an teagmháil agus na sonraí a bhaineann leis an 

gcás 
 Úsáid na headrána a spreagadh agus é mar aidhm an t-ábhar a réiteach 

 

 

 

 
Imscrúdú 

 
 

 Ceapfaidh an Bainisteoir do Chaidrimh le Fostaithe foireann imscrúdaithe 
oilte chun an gearán a imscrúdú go foirmiúil 

 Scrúdóidh an fhoireann imscrúdaithe an gearán; baileoidh siad fianaise 
ábhartha agus ráitis finnéithe 

 Cuirfidh an fhoireann imscrúdaithe tuarascáil i gcrích don Stiúrthóir AD 
 Déanfaidh an Stiúrthóir AD cinneadh, bunaithe ar thuarascáil an 

imscrúdaithe, an bhfuil gá le haon ghníomh breise 

 
 
 

 

An 
Próiseas 

Athbhreit
hnithe 

 

 
 

 Má tá ceachtar páirtí míshásta le hiompar nó le toradh imscrúdaithe, féadfaidh 
siad iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú chun na nithe seo a leanas a mheas: 
 Ar leanadh an polasaí agus na nósanna imeachta mar is ceart 

 Cibé an féidir na conclúidí ar tháinig an fhoireann imscrúdaithe orthu a 
tharraingt go réasúnta ón bhfianaise, ag glacadh gach ní san áireamh 

 Painéal athbhreithnithe seachtrach a bheidh san athbhreithniú, mar a 
thuairiscítear ar leathanach 23. 

Ea
d

rá
in
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Duine 
Aonair 

• An gcreidim go ndearnadh ciapadh nó gnéaschiapadh orm? 

• Má chreidim, céard is féidir liom a dhéanamh? 

 Má tá duine den bharúil go ndearnadh ciapadh nó gnéaschiapadh air/uirthi, ní mór 
dó/di breithniú ar an gcás ar bhealach dáiríre sula ndéanann sé/sí gearán. 

 

 Tá líon foinsí eolais agus tacaíochta ann chun tacú leis an mbreithniú sin agus chun 
cabhrú leis/léi soiléiriú a fháil maidir leis na saincheisteanna a bhíonn i gceist le 
ciapadh agus gnéaschiapadh sula ndéanfar gearán, i rith gearán a bheith á dhéanamh 
agus i ndiaidh gearán a bheith déanta agus/nó réitithe. 

 

 Tá eolas curtha ar fáil trí na tacaíochtaí sin maidir lena bhfuil i gceist le ciapadh agus 
gnéaschiapadh de réir an pholasaí, chomh maith le heolas faoin gcaoi a láimhseáiltear 
gearáin agus faoi na bealaí féideartha atá ann chun na saincheisteanna a réiteach. 

 
Áirítear na foinsí seo a leanas i measc na bhfoinsí eolais agus tacaíochta: 

 

 An Oifig Acmhainní Daonna 
 

 An Clár Cúnaimh d’Fhostaithe 
 

 Teagmhálaí 
 

 Seicliosta Féin-Iniúchta (féach Aguisín C) 
 

 Ionadaí Ceardchumainn 
 

 Comhghleacaithe, baill teaghlaigh nó cairde, de réir mar is cuí 
 

 Láithreán gréasáin Acmhainní Daonna 

Tá tuilleadh eolais maidir le gach ceann de na teagmhálaithe agus na tacaíochtaí ábhartha 
le fáil in Aguisíní B agus D den cháipéis seo. 

 
 

 
Saincheisteanna Araíonachta 

 

 Tá gearáin maidir le ciapadh agus gnéaschiapadh fíordháiríre, agus caithfidh an bhainistíocht 
leo ar an mbunús sin. 

 

 D’fhéadfaí leanúint leis na gearáin sin a seastar leo de réir fhorálacha Nós Imeachta 
Araíonachta ábhartha na hOllscoile. 

 

 Ar an gcaoi chéanna, d’fhéadfaí leanúint leis na gearáin sin a fhaightear amach gur gearáin 
mhailíseacha nó chráiteacha iad mar shaincheist araíonachta de réir Nós Imeachta 
Araíonachta ábhartha na hOllscoile. Mar sin féin, níl sé le tuiscint gur gearán mailíseach nó 
cráiteach a bhí ann díreach ar an mbunús nár seasadh leis.  

http://cseas.per.gov.ie/
http://hr.per.gov.ie/positive-working-environment/
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Réiteach 
Áitiúil 

 

• Iarracht an tsaincheist a réiteach go háitiúil 
 

Iarracht a dhéanamh teacht ar réiteach go díreach leis na páirtithe ábhartha 
 

1. Ba cheart don té a chreideann go bhfuil ciapadh nó gnéaschiapadh á dhéanamh air/uirthi 
a chur ina luí ar an duine/na daoine atá i gceist go díreach, más féidir, nach bhfáiltítear 
roimh an iompar, nach féidir glacadh leis, agus iarraidh orthu éirí as.   

 
2. Ba cheart don duine an tsaincheist a phlé leis an duine/na daoine atá i gceist chomh luath 

agus is féidir, ach tráth nach deireanaí ná ceithre mhí i ndiaidh na heachtra/na n-eachtraí 
is deireanaí, mura bhfuil cúinsí eisceachtúla ann ar cheart breithniú a dhéanamh orthu. Is 
minic a bhíonn an cur chuige seo éifeachtach, mar go bhfuil cumarsáid dhíreach idir an dá 
pháirtí in ann cabhrú leo tuiscint agus feasacht a chothú. Tá sé in ann tarlú in amanna 
nach bhfuil duine feasach faoina (h)iompar, nach dtuigeann sé/sí go bhfuil sé doghlactha, 
agus nach follasach dó/di an tionchar atá ag an iompar ar an duine eile. 

 
3. Má réitítear an fhadhb ag an gcéim seo, d’fhéadfadh leithscéal ó dhuine amháin le duine 

eile a bheith i gceist agus/nó comhaontú nach dtarlóidh an t-iompar doghlactha arís. 

 
4. Mura gcreideann an gearánach go bhfuil an cur chuige sin oiriúnach, nó sa chás nár éirigh 

leis, ba cheart dó/di an tsaincheist a phlé leis an mBainisteoir Líne cuí. Ba cheart é sin a 
dhéanamh a luaithe agus is féidir, ach tráth nach deireanaí ná ceithre mhí i ndiaidh na 
heachtra is deireanaí den iompar nach bhfuiltear á iarraidh lena bhfuil gearáin úra i gceist, 
mar a cuireadh síos air ag Pointe 2 thuas, nó laistigh de 10 lá oibre d’iarracht mhírathúil 
an tsaincheist a réiteach go díreach leis an bpáirtí eile.  

 
5. Aithnítear go mbíonn cúinsí ann nuair nach n-airíonn gearánach, ar chúiseanna maithe, 

gur féidir leis/léi déileáil leis an ngearán trí struchtúr an Bhainisteora Líne. Féadfaidh an 
gearánach an gearán a chur faoi bhráid an Stiúrthóra Acmhainní Daonna a luaithe agus is 
féidir ina leithéid de chás, ach tráth nach deireanaí ná ceithre mhí i ndiaidh na heachtra/na 
n-eachtraí is deireanaí, nó laistigh de 10 lá oibre d’iarracht mhírathúil an tsaincheist a 
réiteach go díreach leis an bpáirtí eile, mar a cuireadh síos air ag Pointe 2 thuas.   

 

 

 

EADRÁIN 

Próiseas saorálach rúnda is ea eadráin a ligeann don dá pháirtí a gcoinbhleacht a réiteach ar 
bhealach atá sásúil dóibh beirt, le cabhair ó eadránaí. Is féidir tabhairt faoi eadráin chun réiteach 
a fháil ar aon choinbhleacht san ionad oibre faon bpolasaí seo. Tá an rogha leas a bhaint as eadráin 
ar fáil ag céim ar bith i rith an nós imeachta maidir le gearán. Féach Aguisín A den cháipéis seo 
chun tuilleadh eolais a fháil. 
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Tabhair faoi réiteach le cabhair ón mBainisteoir Líne cuí 
 

 

6. A luaithe is a chuirtear ar shúile an Bhainisteora Líne é, ba cheart dó/di iarracht a 
dhéanamh an tsaincheist a réiteach go háitiúil. D’fhéadfadh a bheith i gceist leis sin na 
páirtithe a spreagadh i dtreo idirphlé téagartha féachaint le teacht ar chomhaontú. Ba 
cheart é sin a dhéanamh a luaithe agus is féidir, ach tráth nach deireanaí ná 15 lá oibre 
ón uair a cuireadh an tsaincheist ar shúile an bhainisteora. Ba cheart don Bhainisteoir Líne 
a bheith aireach ar phríobháideacht an dá pháirtí i gcónaí. 

 
7. D’fhéadfaí an gearán a dhéanamh ó bhéal nó i bhfoirm scríofa. Sa chás gur gearán ó bhéal 

atá ann, ba cheart don Bhainisteoir Líne ráiteas scríofa a thógáil faoi ábhar an ghearáin, 
agus ba cheart don ghearánach é a shíniú. Ba cheart cóip a thabhairt don ghearánach, 
agus cruinneas an ghearáin a dhearbhú trí ríomhphost nó trí shíniú, mar is cuí. 

 
8. Féadfaidh an Bainisteoir Líne an gearán a chur ar atreo go díreach chuig an Oifig 

Acmhainní Daonna má tá sé/sí den bharúil gurb é sin an bealach is oiriúnaí chun an t-
ábhar a réiteach. D’fhéadfadh a bheith i gceist leis sin cásanna inar léir nach mbeidh 
réiteach áitiúil nó eadráin oiriúnach chun an t-ábhar a réiteach. 

 
9. Mura n-éireoidh le hiarrachtaí an Bhainisteora Líne an tsaincheist a réiteach go háitiúil, 

ba cheart don Bhainisteoir Líne rogha na headrána a chur ar a súile don dá pháirtí, eolas 
a chur ar fáil dóibh ina leith agus spreagadh a thabhairt dóibh leas a bhaint as an 
bpróiseas. Má tá an dá pháirtí toilteanach gabháil leis an bpróiseas eadrána, ba cheart 
don Bhainisteoir Líne teagmháil a dhéanamh leis an Oifig Acmhainní Daonna agus iarraidh 
orthu Eadránaí a cheapadh. 

 
10. Sa chás nach n-éiríonn le hEadráin, nó mura bhfuil sí feiliúnach mar bhealach chun an 

choimhlint a réiteach, e.g. má dhiúltaíonn duine amháin nó níos mó de na páirtithe a 
bheith páirteach san eadráin, ba cheart an gearán a chur faoi bhráid na hOifige Acmhainní 
Daonna a luaithe agus is féidir. 

 
11. Bíodh is gur féidir gearáin a dhéanamh ó bhéal nó i bhfoirm scríofa ag céim an réitigh 

áitiúil, ba cheart gearánaigh a spreagadh a ngearán a dhéanamh i scríbhinn más mian leo 
an tsaincheist a chur chun cinn tríd an mBainisteoir do Chaidrimh le Fostaithe. 

 
12. Más é/í an Bainisteoir do Chaidrimh le Fostaithe an té is ábhar don ghearán, ba cheart 

bainistiú an ghearáin a chur ar aghaidh chuig comhalta sinsearach bainistíochta mar is cuí. 
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Duine 

Ainmnithe 

• Duine Ainmnithe sannta chun an gearán a chur chun cinn 

Déanann an Bainisteoir do Chaidrimh le Fostaithe breithniú ar an ngearán féachaint an 
bhféadfadh cion coiriúil a bheith i gceist 

 

1. Ar ghearán maidir le ciapadh nó gnéaschiapadh a fháil aige/aici (ó bhéal nó i scríbhinn), 

féachfaidh an Bainisteoir do Chaidrimh le Fostaithe ar dtús le cinneadh a dhéanamh maidir le 

cion coiriúil a bheith i gceist. 

2. Má tá an Bainisteoir do Chaidrimh le Fostaithe den tuairim go bhfuil an fhéidearthacht ann go 

bhfuil cion coiriúil i gceist, ba cheart an gearán a chur faoi bhráid an Gharda Síochána a luaithe 

agus is féidir. 

3. D’fhéadfaí aon imscrúdú eile laistigh den Roinn a chur ar fionraí go dtí go bhfaighfear 

comhairle ón nGarda Síochána maidir leis an ngearán a phróiseáil tuilleadh.  

Ceaptar an Duine Ainmnithe 
 

4. Ceapfaidh an Bainisteoir do Chaidrimh le Fostaithe Duine Ainmnithe chun an gearán a chur 

chun cinn, a luaithe is féidir,  ach tráth nach deireanaí ná 15 lá oibre ón uair a fuarthas an 

gearán. Leagtar amach ról agus freagrachtaí iomlána an Duine Ainmnithe in Aguisín B den 

cháipéis seo. 

Buaileann an Duine Ainmnithe leis an dá pháirtí 
 

5. Rachaidh an Duine Ainmnithe, laistigh de 15 lá oibre ó uair a c(h)eaptha, i gcomhairle leis an 

ngearánach chun sonraí agus comhthéacs a g(h)earáin a dhearbhú. 

6. Rachaidh an Duine Ainmnithe, laistigh de 15 lá oibre ó dhul i gcomhairle leis an ngearánach, i 

gcomhairle leis an bhfreagróir/na freagróirí chun an gearán a chur ina láthair, agus áireofar 

leis sin na sonraí ábhartha agus an fhianaise maidir leis an iompar atá líomhnaithe. 

Taifead a dhéanamh den ghearán 
 

7. Ba cheart don ghearán a bheith i scríbhinn, go hidéalach, agus síniú agus dáta air. Ba chóir go 

gcloífeadh an gearán le sonraí sonracha na heachtra ciaptha nó gnéaschiaptha atá 

líomhnaithe, lena n-áirítear dátaí agus ainmneacha finnéithe nuair is féidir. Sa chás nach féidir, 

ba cheart don Duine Ainmnithe ráiteas i scríbhinn maidir leis an ngearán a ghlacadh, agus an 

ráiteas sin a bheith sínithe ag an ngearánach. 

8. Meabhróidh an Duine Ainmnithe don dá pháirtí a thábhachtaí is atá an rúndacht agus go 

bhféadfadh aon sárú rúndachta a bheith faoi réir ag imeachtaí faoin bPolasaí Araíonachta. 

Cinnteoidh an Duine Ainmnithe chomh maith go bhfuil cóipeanna de pholasaithe agus eolas 

ábhartha Acmhainní Daonna, cóip den Pholasaí seo san áireamh, agus an Polasaí Araíonachta 

atá ar fáil faoin mír Acmhainní Daonna ar láithreán gréasáin na hOllscoile. 

9. Cuirfidh an Duine Ainmnithe comhairle ar an dá pháirtí maidir le roghanna féideartha agus/nó 

bealaí chun an gearán a réiteach (e.g. eadráin, imscrúdú, an gearán a tharraingt siar, etc.) a 

d’fhéadfaí a fhiosrú mar aon leis na hamlínte a bheadh i gceist. 
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10. Cinnteoidh an Duine Ainmnithe chomh maith go gcoinneofar gach páirtí ar an eolas i rith na 

céime seo den phróiseas, mar is cuí. 

Seisiún Eolais Éigeantach faoi Eadráin 
 

11. Cuirfidh an Duine Ainmnithe eolas maidir le headráin ar fáil do gach páirtí. Áireofar leis an 

eolas sin nádúr agus tairbhí na headrána agus an ról atá ag gach páirtí, ach ní bheidh sé 

teoranta don eolas sin. Ní mór é seo a bheith déanta sula ndéanfaidh an Duine Ainmnithe 

aon tairiscint maidir le headráin. 

12. Tairgfidh an Duine Ainmnithe eadráin mar rogha don dá pháirtí chun teacht ar réiteach iad 

féin. Má tá an dá pháirtí toilteanach a bheith páirteach sa phróiseas eadrána, iarrfaidh an 

Duine Ainmnithe ar an Aonad Acmhainní Daonna an gearán a chur ar atreo chuig Eadránaí a 

luaithe agus is féidir. 

Tuairisciú chuig an mBainisteoir do Chaidrimh le Fostaithe 
 

13. Ba cheart don Duine Ainmnithe tuairisc scríofa a chur faoi bhráid an Bhainisteora do 

Chaidrimh le Fostaithe laistigh de 30 lá oibre ó uair a c(h)eaptha do chás, a mbeidh na nithe 

seo a leanas san áireamh ann: 

 Taifead ar gach céim den phróiseas a bhí ann, i.e. cruinnithe le gach páirtí, eadráin, etc. 

Níor cheart go mbeadh sonraí cuimsitheacha sna taifid seo ar an méid a pléadh, ach 

díreach gurb ann don phlé seo. An cuspóir atá leis na taifid fianaise a chur ar fáil faoi 

fhreagra na heagraíochta agus faoi iarracht a bheith déanta teacht ar réiteach. 

 Léiriú gur chuir an gearánach samplaí d’iompar an fhreagróra/na bhfreagróirí atá 

líomhnaithe ar fáil, áirítear amanna, dátaí, ainmneacha finnéithe, etc. 

 Cóip den ghearán scríofa sínithe ag an ngearánach, a sheolfar ar aghaidh chuig an 
Stiúrthóir Acmhainní Daonna. 
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Imscrúdú 

Foirmiúil 

• Déantar an gearán a imscrúdú go foirmiúil 

 
• Is ionann imscrúdú faoin bpolasaí seo agus an t-imscrúdú eolais a éilítear chun críocha an 

Nóis Imeachta Araíonachta 
 

Ceapann an Stiúrthóir Acmhainní Daonna foireann imscraduithe 
 

1. Ar fháil tuairisc an Duine Ainmnithe agus an gearán scríofa dó/di, déanfaidh an Stiúrthóir 

Acmhainní Daonna an cinneadh de réir an pholasaí seo cibé an bhfuil imscrúdú foirmiúil ag 

teastáil. Ba cheart go bhfaigheadh an dá pháirtí cóip dá c(h)inneadh, mar aon leis an 

cúiseanna atá leis. 

2. Má ghlactar leis an gcinneadh dul ar aghaidh le himscrúdú foirmiúil, ceapfaidh an Bainisteoir 

do Chaidrimh le Fostaithe foireann imscrúdaithe atá idir oilte agus chothrom ó thaobh inscne 

de chun an gearán a scrúdú a luaithe agus is féidir, ach tráth nach deireanaí ná 15 lá oibre ó 

thuairisc an Duine Ainmnithe a bheith faighte. Má ghlactar leis an gcinneadh gan dul ar 

aghaidh le himscrúdú foirmiúil, tá sé de rogha ag an ngearánach iarraidh go ndéanfaí 

athbhreithniú ar an gcinneadh faoin bPróiseas Athbhreithnithe atá sonraithe sa pholasaí seo. 

3. Ba cheart don fhoireann imscrúdaithe agus an Bainisteoir do Chaidrimh le Fostaithe teacht 

ar chomhaontú faoi théarmaí tagartha an imscrúdaithe sula gcuirfear tús leis an imscrúdú, 

amlínte táscacha san áireamh, agus ba cheart iad a chóipeáil chuig na páirtithe ábhartha. 

Bíodh is go n-aithnítear go bhféadfadh fad an imscrúdaithe a bheith ag brath ar chastacht an 

cháis, líon na bhfinnéithe etc., níor cheart go mairfeadh an t-imscrúdú níos mó ná 6 mhí, 

seachas i gcúinsí eisceachtúla. 

4. Ba cheart a mheabhrú do gach rannpháirtí a thábhachtaí atá an rúndacht ag gach céim den 

phróiseas imscrúdaithe. 

Cuirtear tús leis an Imscrúdú Foirmiúil 
 

5. Ní mór do gach páirtí gabháil go hiomlán leis an imscrúdú chun nach mbeidh moill ann. Tá 

foireann imscrúdaithe i dteideal teacht ar thátail mura gcomhoibrítear leis an imscrúdú (e.g. 

in éagmais míniú ón bhfreagróir/na freagróirí gur tharla, ag glacadh gach ní san áireamh, an 

eachtra/na heachtraí atá líomhnaithe). D’fhéadfadh nósanna imeachta araíonachta a bheith 

i gceist i gcás nach gcomhoibrítear leis an imscrúdú. 

6. Ba cheart go mbeadh cead ag an ngearánach, ag an bhfreagróir/na freagróirí agus ag aon 

fhinné duine dá rogha féin a thabhairt leo i rith an phróisis imscrúdaithe, mar shampla 

comhghleacaí, comhairleoir dlí nó ionadaí Ceardchumainn. 

7. Má tá duine de na páirtithe a bhfuil baint acu leis an imscrúdú as láthair ón obair agus é/í ar 

shaoire bhreoiteachta, ba cheart é/í a chur ar atreo chuig Lia Sláinte Ceirde na hOllscoile 

(OHP) a luaithe agus is féidir, ach tráth nach deireanaí ná 10 lá oibre ón uair a tugadh fógra 

faoin tsaoire bhreoiteachta. Níor cheart an OHP a cheistiú díreach faoi bheith in inmhe oibre, 

ach faoi c(h)umas an fhreagróra a bheith páirteach sa phróiseas imscrúdaithe.
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8. Ba cheart don fhoireann imscrúdaithe tús a chur leis an bpróiseas imscrúdaithe trí agallamh 

cuimsitheach a chur ar an ngearánach chun na fíricí a bhaineann leis an ngearán a dhearbhú. 

Féadfaidh duine dá rogha féin a bheith in éineacht leis an ngearánach ag an gcruinniú seo. 

Ba cheart don agallamh seo féachaint leis na nithe seo a leanas a dhearbhú: 

 Céard go díreach atá líomhnaithe 

 Cé hiad na daoine a bhfuil sé líomhnaithe go raibh baint acu leis 

 An uair agus an áit ar tharla an eachtra/na heachtraí atá líomhnaithe 

 Cibé an raibh aon fhinné/finnéithe ann don eachtra/do na heachtraí atá líomhnaithe 

 Fianaise thacaíochta chuí a aimsiú agus a fháil  

 
9. I ndiaidh don agallamh leis an ngearánach a bheith déanta, ba cheart don fhoireann 

imscrúdaithe bualadh leis an bhfreagróir/na freagróirí. Féadfaidh duine dá rogha féin a 

bheith in éineacht leis an ngearánach ag an gcruinniú seo, mar atá mínithe faoi 31 thuas. 

Maidir leis an bhfreagróir/na freagróirí, ba cheart na nithe seo a leanas a dhéanamh: 

 Iad a chur ar an eolas faoi na líomhaintí atá déanta ina leith 

 Cóip scríofa de ráiteas an ghearánaigh a thabhairt dóibh 

 Deis a thabhairt dóibh tuairim a thabhairt faoin eachtra/na heachtraí atá líomhnaithe 

 Iarraidh orthu ainmneacha aon duine a chonaic na heachtraí atá líomhnaithe a thabhairt 

 Deis a thabhairt dóibh fianaise thacaíochta eile a chur ar fáil mar is cuí 

10. Cuirfear cóip den ráiteas atá curtha ar fáil ag an bhfreagróir/na freagróirí ar fáil don 

ghearánach go iondúil laistigh de 10 lá oibre ó dháta an agallaimh leis an bhfreagróir/na 

freagróirí. Ní mór don dá pháirtí a bheith ar an eolas go hiomlán faoin gcás atá á dhéanamh 

ag an bpáirtí eile. Níor cheart don fhoireann imscrúdaithe fianaise a chur san áireamh gan 

an tuairim nó an freagra a d’fhéadfadh a bheith tugtha ar an bhfianaise sin ag an bpáirtí 

eile nó ag finnéithe eile a bheith faighte. Tá sé tábhachtach go mbeadh cóipeanna de gach 

ráiteas a d’fhéadfadh a bheith mar bhonn le cinneadh na foirne imscrúdaithe ag an 

ngearánach agus ag an bhfreagróir araon. 

11. Nuair atá na hagallaimh leis an ngearánach agus an freagróir/na freagróirí curtha i gcrích, 

ba cheart don fhoireann imscrúdaithe dul i láthair na bhfinnéithe ábhartha a ainmníodh i 

rith na n-agallamh chun a gcuntas siúd ar an méid a tharla a fháil. Is faoin bhfoireann 

imscrúdaithe é an cinneadh a dhéanamh maidir le cé acu de na finnéithe ar cheart 

agallamh a chur orthu. 

12. Níor cheart aon eolas a chur ar fáil d’fhinnéithe ach amháin an méid sin atá riachtanach 

chun ligean don fhoireann imscrúdaithe fáil amach céard a tharla i gcomhthéacs a bhfuil 

líomhnaithe. Ba cheart a chur ina luí ar fhinnéithe chomh maith gur próiseas rúnda atá 

san imscrúdú, agus nár cheart dóibh an t-ábhar a phlé le páirtithe eile. 
 

13. Ba cheart an deis a thabhairt don ghearánach agus don fhreagróir/do na freagróirí araon 

a mbarúil a thabhairt ar ráitis na bhfinnéithe a luaithe is féidir, ach tráth nach deireanaí 

ná 10 lá oibre i ndiaidh do ráitis na bhfinnéithe a bheith faighte. 
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14. Féadfaidh ceachtar den dá pháirtí ábhar imní a chur faoi bhráid na foirne imscrúdaithe go 

gcreideann siad go bhfuil an próiseas sáraithe, agus go ndéanfaí nóta de sin an uair sin. 

15. Ba cheart don fhoireann imscrúdaithe breithniú a dhéanamh ar an bhfianaise ar fad atá 

curtha ina láthair féachaint le tuiscint a fháil ar an méid a tharla, agus tuairisc scríofa a 

chur ar fáil don Stiúrthóir Acmhainní Daonna ina bhfuil torthaí an imscrúdaithe mar aon 

le haon soiléiriú a d’fhéadfadh a bheith de dhíth ón Stiúrthóir Acmhainní Daonna ina 

dhiaidh sin. Ba cheart go mbeadh ceann amháin de na torthaí seo a leanas ina thoradh ar 

an imscrúdú 

a) Go seastar leis an ngearán ar na cúiseanna atá luaite, tar éis gach ní a bheith curtha san 

áireamh 

b) Nach seastar leis an ngearán ar na cúiseanna atá luaite, tar éis gach ní a bheith curtha 

san áireamh (áirítear sa chatagóir seo cásanna nach raibh dóthain fianaise ann chun 

teacht ar chinneadh maidir leis an ngearán) 

c) Féadfaidh an fhoireann imscrúdaithe a theacht ar an gconclúid, ag brath ar na cúinsí, 

‘nach bhfuil aon chás le freagairt’ sa chás go dtarraingíonn an gearánach an gearán siar 

nó go ndiúltaíonn sé/sí comhoibriú leis an imscrúdú.  

 

Ról an Stiúrthóra Acmhainní Daonna tar éis dó/di tuairisc na foirne Imscrúdaithe a fháil 
 

16. Ba cheart don Bhainisteoir do Chaidrimh le Fostaithe an gearánach agus an freagróir/na 

freagróirí a chur ar an eolas maidir le torthaí an imscrúdaithe laistigh de 15 lá oibre i 

ndiaidh do thuairisc na foirne imscrúdaithe a bheith faighte aige/aici. 

17. Féadfaidh an gearánach agus an freagróir/na freagróirí a dtuairim a thabhairt maidir le 

torthaí an imscrúdaithe laistigh de 15 lá oibre ó fhógra a bheith tugtha dóibh faoi thorthaí 

an imscrúdaithe.  

Ba cheart don Stiúrthóir Acmhainní Daonna na nithe seo a leanas a dhéanamh laistigh de 15 
lá oibre de thuairimí a fháil ón dá pháirtí: 

 
 Breithniú a dhéanamh ar thorthaí an imscrúdaithe agus ar na tuairimí a thug an dá 

pháirtí 

 Cinneadh a dhéanamh maidir le toradh an phróisis 
 An dá pháirtí a chur ar an eolas má táthar le dul ag an gcéad chéim eile agus caitheamh 

leis mar shaincheist araíonachta, nó má táthar le tabhairt faoi ghníomh éigin eile 
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Athbhrei
thniú 

• Iarratas déanta chun an cinneadh a athbhreithniú 

 

1. Má tá an gearánach nó an freagróir míshásta le (a) riaradh an imscrúdaithe, nó (b) leis an 

gcinneadh fíorais, féadfaidh sé/sí iarratas a dhéanamh i scríbhinn, laistigh de 15 lá oibre 

den chinneadh a bheith faighte, ar an Stiúrthóir Acmhainní Daonna go ndéanfaí 

athbhreithniú, agus forais shonracha a bheith tugtha san iarratas don athbhreithniú sin. 

Tugtar faoi deara gur ar pháipéar amháin a thabharfaí faoin mbeart seo agus nach é ról 

na nAthbhreithneoirí é imscrúdú nua a dhéanamh ar na heachtraí is cúis leis an ngearán. 

Ina áit sin, déanfaidh na hAthbhreithneoirí na nithe seo a leanas a mheas: 

 Ar cloíodh leis na nósanna imeachta cearta atá sa Pholasaí seo le linn riaradh an 
imscrúdaithe 

 An bhféadfaí a theacht go réasúnach ar chonclúidí an imscrúdaitheora ón 
bhfianaise atá curtha ar fáil tar éis gach ní a bheith curtha san áireamh 

 
2. Ba cheart beirt Athbhreithneoirí a cheapadh ón bpainéal athbhreithneoirí seachtracha ar 

aontaíodh air*, go hiondúil laistigh de 10 lá oibre den iarratas a bheith déanta, chun 
riaradh agus/nó toradh an imscrúdaithe a athbhreithniú. Athbhreithneoirí seachtracha 
nach raibh aon bhaint acu leis an imscrúdú bunaidh a bheidh iontu. 

 
3. Ba cheart don Stiúrthóir Acmhainní Daonna an páirtí eile a chur ar an eolas faoin iarratas 

ar athbhreithniú atá déanta agus ar na forais atá leis a luaithe is a fhaightear an t-iarratas. 

4. Ba cheart do na hAthbhreithneoirí tuairisc a chur ar fáil don Stiúrthóir Acmhainní Daonna 
maidir le nósanna imeachta an imscrúdaithe agus na tátail ar thángthas orthu. 

 
5. Ba cheart don Stiúrthóir Acmhainní Daonna breithniú a dhéanamh ar thorthaí na tuairisce 

sin, agus cinneadh a dhéanamh faoin ngníomh cuí. 

6. Ba cheart don Stiúrthóir Acmhainní Daonna an dá pháirtí a chur ar an eolas faoina 

c(h)inneadh, agus na cúiseanna atá leis an gcinneadh sin, tráth nach deireanaí ná 10 lá 

oibre ón dáta a fhaigheann siad tuairisc na nAthbhreithneoirí. 

7. Seasann an Ollscoil le Prionsabail an Cheartais Aiceanta agus le nós imeachta cothrom 

agus ní dhéanfaidh aon ní sa pholasaí seo dochar do theidlíocht aon chomhalta foirne 

ceist a chur ar aghaidh chuig meicníochtaí réitigh díospóide tríú páirtí cosúil leis an 

gCoimisinéir um Chearta, an Coimisiún um Chaidreamh Oibreachais agus an Chúirt 

Oibreachais. 

 

*Ochtar a bheidh ar Phainéal na nAthbhreithneoirí, ar daoine iad a bheidh an taithí chuí acu agus atá neamhspleách 

(painéal cothromaithe ó thaobh inscne a bheidh ann). Déanfaidh bainistíocht na hOllscoile ceithre bhall den Phainéal a 

ainmniú agus ceardchumainn aitheanta an ceathrar eile. Roghnófar duine amháin ón dá ghrúpa ar bhonn randamach 

(cothromaithe ó thaobh inscne) chun athbhreithniú a dhéanamh ar aon chás faoi leith.  

 

Sa chás nach bhfuil fáil ar bhaill an phainéil a d’ainmnigh an Ollscoil nó baill an phainéil a d’ainmnigh na Ceardchumainn, 

lorgóidh an Ollscoil nó an Ceardchumann duine breise ón taobh amuigh a bhfuil an taithí chuí aige/aici agus atá 

neamhspleách le bheith ar an bpainéal. 
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AGUISÍN A - EADRÁIN 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
Sula gcuirfear tús leis an bpróiseas, ba cheart don eadránaí dul i dteagmháil leis 
an ngearánach agus leis an duine/na daoine a bhfuil gearán déanta fúthu, ina 
nduine agus ina nduine, chun cur síos a dhéanamh dóibh ar a bhfuil i gceist leis 
an bpróiseas eadrána, agus air sin a bhfuiltear ag súil leis uathu i rith an phróisis. 
Molfaidh an t-eadránaí go reáchtálfar cruinniú idir an dá thaobh ag am a 
fheileann don dá pháirtí. 

 
 
 
 
 

Eagrófar seisiú(i)n eadrána, go príobháideach, ansin féachaint le cabhrú 
leis an dá pháirtí na hábhair imní atá orthu a phlé. Déanfaidh an t-
eadránaí éascaíocht ar chumarsáid a bhfuil sé d’aidhm aici cúnamh a 
thabhairt don dá pháirtí teacht ar chomhaontú nó ar thuiscint a 
chabhróidh le caidrimh chomhchuí a athbhunú san ionad oibre dóibh 
siúd ar fad a mbaineann sé leo gan mhoill agus ar bhonn rúnda. 

 
 
 

 
Sa chás go measann an dá pháirtí gur éirigh leis an eadráin agus go bhfuiltear 
tagtha ar chomhaontú nó ar thuiscint, ba cheart don eadránaí comhaontú i 
scríbhinn a dhréachtú don dá pháirtí. Agus na páirtithe a bheith tagtha ar 
chomhaontú roimh ré, agus sa chás go bhfuil sé riachtanach agus cuí déanamh 
amhlaidh, d’fhéadfadh an tEadránaí an Bainisteoir do Chaidrimh le Fostaithe a 
chur ar an eolas faoi na gnéithe sin den chomhaontú atá ábhartha i ndáil le 
caidreamh oibre sásúil idir an dá pháirtí a chinntiú don todhchaí. 

Próiseas deonach agus rúnda chun díospóidí a réiteach is ea eadráin, a bhfuil fáil uirthi ag 
páirtithe ag gach céim den phróiseas gearáin. 

Is próiseas an eadráin a ligeann do gach páirtí a dtuairimí a thabhairt maidir le hábhair imní i 
dtimpeallacht shábháilte. Tá eadráin in ann cabhrú leis na páirtithe teacht ar chomhaontuithe 
inoibrithe a bhfuil gach páirtí sásta leo. 

Tá an rúndacht ríthábhachtach don phróiseas, agus ba cheart cloí léi i gcónaí. 

A luaithe is a dhéantar iarratas ar eadráin, agus sa chás go bhfuil gach páirtí sásta a bheith 
páirteach, ba cheart don Bhainisteoir AD eadránaí cáilithe feiliúnach a cheapadh chun tús a 
chur leis an bpróiseas. 
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Céard í Eadráin? 
 
Próiseas deonach agus rúnda is ea eadráin a ligeann do dhá pháirtí nó níos mó a ndíospóid a réiteach 
ar bhealach atá sásúil do gach páirtí trí chabhair a fháil ó thríú páirtí neodrach (Stein 1997). 
 
Díríonn eadráin ar leas nó ar riachtanais na bpáirtithe agus ar réitigh, agus ní fhéachann sí le milleán a 
leagan ar aon duine. Ní dhéanann an t-eadránaí réiteach a fhorchur ach ina áit sin, oibríonn sé/sí leis 
na páirtithe ar fad chun teacht ar a réiteach féin. 
 
An Próiseas Eadrána 
 
Nuair a fhaigheann an Duine Ainmnithe, an Bainisteoir Líne nó an Bainisteoir do Chaidrimh le Fostaithe 
gearán, is iondúil go dtabharfar cuireadh don dá pháirtí a bheith páirteach in eadráin. Mar rogha air 
sin, féadfaidh comhalta(í) foirne eadráin a iarraidh iad féin tríd an Oifig Acmhainní Daonna, féachaint 
leis an ndíospóid a réiteach. Míneofar eadráin go mion do na páirtithe atá i gceist ionas go mbeidh 
siad in ann cinneadh eolasach a dhéanamh faoin modh seo chun díospóidí nó gearáin a réiteach. 
 
Má tá an dá pháirtí toilteanach a bheith páirteach in eadráin, déanfar eadránaí a shannadh agus 
cuirfear an dá pháirtí ar an eolas faoi. Rachaidh an t-eadránaí i dteagmháil leis an dá pháirtí agus 
déanfaidh sé/sí socrú bualadh leo ina n-aonar ar an gcéad dul síos. Tiocfaidh an t-eadránaí ar thuiscint 
ag na cruinnithe sin faoina bhfuil i gceist, cinnteoidh sé/sí go dtuigeann an dá pháirtí an próiseas 
eadrána agus an méid a bhfuiltear ag súil leis uathu. I ndiaidh dó/di bualadh leis an dá pháirtí leo féin, 
socróidh an t-eadránaí ansin am agus ionad feiliúnach don seisiú(i)n eadrána sa chás go bhfuil gach 
páirtí, an t-eadránaí san áireamh, sásta dul ar aghaidh. 
 
Tabharfaidh an t-eadránaí an dá pháirtí le chéile ansin chun na hábhair imní atá orthu a aithint agus a 
phlé. Déanann an t-eadránaí éascaíocht ar an bpróiseas seo gan réitigh a thairiscint, taobhú le páirtí 
amháin nó an páirtí eile nó breithiúnas a thabhairt. Cabhraíonn an t-eadránaí leis an dá pháirtí an 
fhadhb mar a fheiceann siad í a mhíniú don pháirtí eile. Déanann an t-eadránaí éascaíocht ar 
chumarsáid ina n-aithníonn na páirtithe na ceisteanna atá ina gcnámh spairne eatarthu. Is é an cuspóir 
atá le headráin a chur ar chumas na bpáirtithe a mbaineann sé leo an t-ábhar díospóide a réiteach gan 
mhoill agus ar bhonn rúnda, agus gan imscrúdú foirmiúil go minic. 
 
Buntáistí na hEadrána 
 

 Is próiseas cumasaithe an eadráin sa mhéid is go bhfuil smacht ag an dá pháirtí ar an toradh. 

 Soláthraíonn sé timpeallacht shábháilte don dá pháirtí labhairt faoi na saincheisteanna, agus 
faoin tionchar a bhí acu orthu. 

 Is iondúil go mbíonn sé sciobtha. 

 Bíonn eadráin rúnda agus gan dochar. 

 Próiseas deonach atá ann. Féadfaidh ceachtar den dá pháirtí nó an t-eadránaí tarraingt siar ón 
bpróiseas tráth ar bith. 

 Is iad na páirtithe féin atá i gceannas ar na cinntí in áit an cinneadh a bheith forchurtha orthu. 

 Cothaíonn an próiseas eadrána cur chuige dearfach i leith aighneas nó deacrachtaí a réiteach. 

 Cabhraíonn an t-eadránaí a bheith i láthair sa seisiún chun an próiseas a éascú agus a rialú le 
timpeallacht bháúil a chothú ina bhféadfaí an t-ábhar a chíoradh agus a réiteach go sábháilte. 

 

Mar gurb iad cinntí na bpáirtithe féin, i gcás eadrána, a shonraítear i dtéarmaí an chomhaontuithe, is 
mó seans go gcloífear leo, seachas cúinsí ina dhéanann tríú páirtithe na réitigh a fhorchur. Bíonn 
comhaontuithe eadrána ceangailteach ar na páirtithe. 
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Seisiún Eolais maidir le hEadráin (do na páirtithe lena mbaineann) 
 
Is próiseas an eadráin ina mbuaileann eadránaí atá comhaontaithe, neamhchlaonta agus cáilithe go 
cuí leis an dá pháirtí chun iarracht a dhéanamh cabhrú leo an díospóid, an gearán nó an tsaincheist a 
réiteach. De ghnáth buaileann an t-eadránaí le gach páirtí ar leith mar thús, chun tuiscint a fháil ar a 
bhfuil i gceist agus chun an próiseas eadrána a mhíniú. Is féidir leis na páirtithe aon soiléiriú atá ag 
teastáil uathu a iarraidh ag an seisiún seo. Tabharfaidh an t-eadránaí cuntas ar a bhfuiltear ag súil leis 
ó gach páirtí i.e. 
 

 Rúndacht 

 Meas ar a chéile 

 Go dtabharfaidh an dá pháirtí cuntas ar an gcás agus ar na saincheisteanna de réir mar a 
fheiceann siad iad 

 Go n-éistfidh gach páirtí leis an bpáirtí eile 

 Go nglacfaidh gach páirtí páirt ionraic sa phróiseas 

 Go mbeidh gach páirtí sásta roghanna a chíoradh chun na saincheisteanna a réiteach 

 Go ndéanfaidh an t-eadránaí an próiseas a rialú 

 Go gcoinneoidh an t-eadránaí nóta de na comhaontuithe/cinntí a rinneadh le linn an tseisiúin 

 Nach bhféadfaí an méid a phléitear sa phróiseas eadrána a nochtadh ná a úsáid i bhfóram eile 

 Nach n-iarrfar ná nach gceadófar don eadránaí fianaise a thabhairt ag aon fhóram eile a 
bhaineann leis an díospóid idir na páirtithe. 

 
Socraíonn an t-eadránaí ansin ionad agus am oiriúnach i gcomhar leis an dá pháirtí chun bualadh lena 
chéile. Aontófar fad an chruinnithe agus na hamanna sosa. Socrófar lá agus am do 
chruinniú/cruinnithe eile, más gá/más cuí. 
 
Tabharfaidh an dá pháirtí cuntas ar an díospóid nó ar na saincheisteanna de réir mar a fheiceann siad 
iad le linn an chruinnithe eadrána seo. Éascóidh an t-eadránaí plé agus idirbheartaíocht mheasúil idir 
na páirtithe. Is é aidhm na headrána go dtiocfaidh na páirtithe lena mbaineann ar chomhaontú maidir 
le conas an díospóid nó an tsaincheist a réiteach. 
 
Féadfar eadráin a iarraidh tráth ar bith i ndíospóid ach caithfear modhanna eile chun díospóid a 
réiteach (e.g. imscrúdú nó réiteach dlí) a chur ar fionraí chun ligean don eadráin dul ar aghaidh. Sa 
chás go dtarraingíonn ceachtar páirtí siar ón iarracht eadrána tá saoirse ag na páirtithe lena mbaineann 
tabhairt faoi mhodhanna réitigh díospóide eile. 
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AGUISÍN B - Ról na bpáirtithe 

 
 

Ról an Ghearánaigh 
 
Beidh ról tábhachtach ag an ngearánach (an duine a dhéanann gearán) nuair atáthar ag iarraidh teacht 
ar réiteach rathúil ar aon ghearán a bhaineann le ciapadh nó le gnéaschiapadh. Ba cheart go nglacfadh 
an duine aonair roinnt ama chun é/í féin a chur ar an eolas faoin bpolasaí seo, agus faoi na roghanna 
atá ar fáil dó/di. 
 
Tá roinnt foinsí tacaíochta, comhairle agus cúnaimh ar fáil do dhaoine aonair ar a n-áirítear an 
Teagmhálaí, an Clár Cúnaimh d'Fhostaithe, an Duine Ainmnithe, an Oifig Acmhainní Daonna agus eile. 
Is féidir liosta de theagmhálaithe úsáideacha a fháil in Aguisín D den cháipéis seo. 
 
Ba cheart don ghearánach iarracht réasúnta maith a dhéanamh páirt iomlán a ghlacadh in iarrachtaí 
chun an díospóid a réiteach. 
 
Ní fhéadfaidh an gearánach a bheith páirteach in íospairt, imeaglú ná naimhdeas i leith an fhreagróra 
nó na bhfinnéithe ionchasacha. 
 
Sa chás go ndearnadh gearán (go foirmiúil nó go neamhfhoirmiúil), níor cheart don ghearánach an t-
ábhar a phlé le finnéithe ionchasacha. Tá sé seo riachtanach chun nach gcuirfí isteach ar an bpróiseas 
gearáin. 
 
Ba cheart do gach páirtí leanúint ar aghaidh ag obair mar is gnáth le linn gach céim den phróiseas, 
mura gcuirtear a mhalairt in iúl dóibh. 
 
Ba chóir go mbeadh a fhios ag na daoine a bhfuil baint acu le gearán go bhfuil rúndacht ríthábhachtach. 
D’fhéadfaí caitheamh le gearáin mhailíseacha mar mhí-iompar. Mar sin féin, níl sé le tuiscint díreach 
mar nach seastar le gearán (mar shampla, de bharr easpa fianaise) go meastar é a bheith mailíseach. 
 
 
 

Ról an Fhreagróra 
 
Amhail ról an ghearánaigh, beidh ról tábhachtach ag an bhfreagróir (an duine/na daoine a ndearnadh 
gearán ina leith) maidir le gearáin chiaptha nó ghnéaschiaptha a réiteach go rathúil. Ba cheart dóibh 
siúd lena mbaineann an t-am a ghlacadh chun iad féin a chur ar an eolas faoin bpolasaí seo, agus úsáid 
a bhaint as an iliomad foinsí eolais agus tacaíochta eile le linn an phróisis gearáin. 
 
Tá roinnt foinsí tacaíochta, comhairle agus cúnaimh ar fáil do dhaoine aonair ar a n-áirítear an 
Bainisteoir Líne, an Teagmhálaí, an Clár Cúnaimh d’Fhostaithe, an Duine Ainmnithe, an Oifig Acmhainní 
Daonna agus eile. Is féidir liosta de theagmhálaithe úsáideacha a fháil in Aguisín D & E den cháipéis 
seo. 
 
Ba cheart don fhreagróir iarracht réasúnta dáiríre a dhéanamh chun páirt iomlán a ghlacadh in 
iarrachtaí chun an díospóid a réiteach. Tá sé tábhachtach a thuiscint go mbaineann toimhde na 
neamhchiontachta leis an bhfreagróir ag gach céim den imscrúdú. 
 
Ní fhéadfaidh an freagróir tabhairt faoi íospairt, imeaglú ná naimhdeas i leith an ghearánaigh ná 
finnéithe ionchasacha. Tá toimhde na neamhchiontachta i bhfeidhm go dtí go gcruthaítear a mhalairt. 
 
I gcás go bhfuil gearán déanta (go foirmiúil nó go neamhfhoirmiúil), níor cheart don fhreagróir an 
cheist a phlé le finnéithe ionchasacha. Tá sé seo riachtanach ionas nach gcuirfí isteach ar an bpróiseas 
gearáin. 



 

29  

Ba chóir go mbeadh a fhios ag na daoine a bhfuil baint acu le gearán go bhfuil rúndacht thar a bheith 
tábhachtach. 
 
Ba cheart do gach páirtí leanúint ar aghaidh ag obair mar is gnáth le linn gach céim den phróiseas, 
mura gcuirtear a mhalairt in iúl. Mar aon leis an ngearánach, tá roinnt foinsí tacaíochta, comhairle agus 
cúnaimh ar fáil do dhaoine ar a n-áirítear an Teagmhálaí, an Clár Cúnaimh d'Fhostaithe, an Duine 
Ainmnithe, an Oifig Acmhainní Daonna agus eile. Is féidir liosta de theagmhálaithe úsáideacha a fháil 
in Aguisín D den cháipéis seo. 
 
 

Ról an Teagmhálaí 
 
Tá an Teagmhálaí ar fáil chun éisteacht agus chun eolas a sholáthar dóibh siúd atá buartha faoi 
chiapadh nó faoi ghnéaschiapadh san ionad oibre. 
 
Beidh an Teagmhálaí ábalta na roghanna réitigh éagsúla agus na tacaíochtaí atá ar fáil do dhaoine 
aonair a mhíniú mar aon leis an ról atá ag na páirtithe éagsúla a bhfuil baint acu leis an bpróiseas 
réitigh. 
 
I ngach cás caithfear a chinntiú go bhfuil an t-eolas agus na scileanna cuí ag an Teagmhálaí don ról. 
Cuirfidh an Ollscoil oiliúint chuí ar fáil ina leith seo. 
 
Cuirfear sonraí teagmhála na dTeagmhálaithe ainmnithe agus oilte ar fáil ar láithreán gréasáin na 
hOifige Acmhainní Daonna. 
 
Ní hé ról an Teagmhálaí baint dhíreach a bheith aige/aici leis an nós imeachta gearáin, ná gníomhú 
mar abhcóide do cheachtar páirtí i gcás díospóide. 
 
 

Ról an Duine Ainmnithe 
 
Is ról nua atá i ról an Duine Ainmnithe mar atá leagtha amach i gCód Cleachtais an Údaráis Sláinte agus 
Sábháilteachta d’Fhostóirí agus d’Fhostaithe maidir le Bulaíocht agus Ciapadh a Chosc agus a Réiteach 
san Ionad Oibre. 
 
Comhalta foirne sinsearach a bheidh sa Duine Ainmnithe, a dhéanfaidh maoirseacht ar ghearáin a 
chuirtear ar aghaidh chuig an Oifig Acmhainní Daonna, agus cuirfear oiliúint chuí ar an duine ina leith 
seo. Beidh ról lárnach ag an duine seo chun a chinntiú go ndéileáiltear le gearáin go tráthúil agus go 
héifeachtúil. 
Déanfaidh an Duine Ainmnithe na nithe seo a leanas: 
 

 A chinntiú go bhfuil cóipeanna den pholasaí seo agus aon eolas ábhartha eile ag gach páirtí 

 Na sonraí a bhaineann leis an ngearán agus an comhthéacs a dhearbhú, agus comhairle a chur 
ar fáil maidir leis na modhanna réitigh féideartha a d’fhéadfaí a fhiosrú 

 Eolas faoi eadráin a sholáthar do gach páirtí a bhfuil baint acu le díospóid 

 Má dhéantar gearáin ó bhéal, beidh nóta i scríbhinn le déanamh ar an méid a bhfuiltear ag 
gearán faoi, agus cóip le tabhairt don ghearánach 

 Taifead a choinneáil de na céimeanna a glacadh sa phróiseas, mar shampla taifid ar 
chruinnithe, gníomhaíochtaí a comhaontaíodh, agus an tuarascáil deiridh chuig an Stiúrthóir 
Acmhainní Daonna. Is é cuspóir na dtaifead seo, nach n-áiríonn sonraí faoin méid a pléadh, 
fianaise a sholáthar go raibh freagra eagraíochta ar an ngearán agus go ndearnadh iarracht 
réiteach a fháil  
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Ról an Bhainisteora Líne 
 
Tá sé de dhualgas ar Bhainisteoirí Líne iad féin agus iad siúd atá freagrach dó/di go díreach a chur ar 
an eolas faoin bpolasaí seo. 
 
Tá dualgas cúraim ar Bhainisteoirí Líne i leith a bhfoirne, agus éilítear orthu dul i ngleic le bulaíocht, 
ciapadh agus gnéaschiapadh san ionad oibre. Ba cheart dóibh iarracht réasúnta a dhéanamh 
timpeallacht oibre shocair a éascú a chuireann dínit agus meas ar gach comhalta foirne chun cinn. 
Caithfear déileáil ar bhonn dáiríre le gach gearán maidir le ciapadh nó gnéaschiapadh agus aird chuí á 
tabhairt ar íogaireachtaí an ghearánaigh agus ar chearta an chiontóra/na gciontóirí líomhnaithe. Ba 
cheart déileáil go pras agus go báúil le gach gearán. Ní mór go gcloífeadh na páirtithe uile a bhfuil baint 
acu leis an ngearán le rúndacht. 
 
Ba cheart go mbeadh sé furasta teagmháil a dhéanamh le Bainisteoirí Líne má theastaíonn comhairle 
ó aon duine dá f(h)oireann maidir le gné ar bith den pholasaí seo nó maidir le haon eachtra féideartha 
ciaptha nó gnéaschiaptha. 
 
Má dhéanann duine a fhreagraíonn go díreach don Bhainisteoir Líne teagmháil leis/léi maidir le cás 
féideartha ciaptha nó gnéaschiaptha, ba cheart don Bhainisteoir Líne; 
 

 Labhairt le daoine aonair ar gach taobh den ghearán féachaint leis na sonraí agus an 
comhthéacs a bhaineann leis an ngearán a dhearbhú 

 Iarracht a dhéanamh réiteach áitiúil a fháil ar an gceist 

 Machnamh a dhéanamh an bhféadfadh eadráin réiteach a fháil ar an tsaincheist 

 An tAonad Acmhainní Daonna a chur ar an eolas faoi chásanna nach féidir a shocrú trí réiteach 
áitiúil nó trí eadráin 

 Tar éis don phróiseas gearáin nó réiteach díospóide teacht chun críche, ba cheart do 
Bhainisteoirí Líne iarrachtaí iomchuí a dhéanamh chun caidrimh oibre réasúnta a athbhunú 
laistigh dá réimse 

 Níor cheart go ndéanfadh Bainisteoirí Líne íospairt orthu siúd a dhéanann gearán de mheon 
macánta, nó a sholáthraíonn fianaise maidir le gearán de mheon macánta 
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Ról na hOifige Acmhainní Daonna 
 
Ba cheart caitheamh ar bhealach dáiríre le gearáin a chuirtear ar faoi bhráid na hOifige Acmhainní 
Daonna. Ba cheart déileáil go pras agus go báúil leo. Ba cheart caitheamh le gach gearán go 
discréideach. 
 
Is laistigh den eagraíocht a cheapfar na Teagmhálaithe agus cinnteofar go mbeidh cothromaíocht 
inscne ann. Déanfaidh an Oifig Acmhainní Daonna na sonraí ábhartha a scaipeadh ar bhonn bliantúil 
agus iad a fhógairt. Ní mór don Oifig Acmhainní Daonna a chinntiú go bhfuil an t-eolas agus na 
scileanna cuí ag na Teagmhálaithe don ról. 
 
Ba chóir don Stiúrthóir Acmhainní Daonna gearáin a bhféadfadh gné choiriúil a bheith ag baint leo a 
chur ar aghaidh chuig an nGarda Síochána. Sa chás go dteastaíonn imscrúduithe inmheánacha, cuirfidh 
an Oifig Acmhainní Daonna gearáin ar aghaidh chuig an Duine Ainmnithe ar an gcéad dul síos, a 
dhéanfaidh iarracht an cheist a réiteach go neamhfhoirmiúil, agus trí eadráin nuair is féidir. Ní mór 
don Oifig Acmhainní Daonna a chinntiú go bhfuil an t-eolas agus na scileanna cuí ag an Duine 
Ainmnithe don ról. 
 
Sa chás nach raibh eadráin agus réiteach áitiúil oiriúnach nó nár éirigh leo, seolfar an gearán ar ais 
chuig an mBainisteoir do Chaidrimh le Fostaithe, mar aon le tuarascáil ón Duine Ainmnithe ar na 
gníomhaíochtaí ar tugadh fúthu. Má theastaíonn imscrúdú foirmiúil, ba cheart don Bhainisteoir do 
Chaidrimh le Fostaithe imscrúdaitheoir neamhchlaonta agus oilte a cheapadh chun na fíricí a dhearbhú 
agus moltaí a dhéanamh. Ní mór don Bhainisteoir do Chaidrimh le Fostaithe a chinntiú go bhfuil an t-
eolas agus na scileanna cuí ag an Imscrúdaitheoir don ról. Féachfaidh an Oifig Acmhainní Daonna le 
himscrúdaitheoirí oiriúnacha a aimsiú agus oiliúint chuí a chur orthu, lena n-áirítear oiliúint 
athnuachana ar bhonn rialta. 
 
I gcásanna gurb é/í Bainisteoir Líne an ghearánaigh an freagróir, féadfaidh an Stiúrthóir Acmhainní 
Daonna socruithe tuairiscithe malartacha iomchuí a dhéanamh go dtí go ndéanfar an próiseas gearáin 
a réiteach. Tar éis an imscrúdaithe, beidh ar an Stiúrthóir Acmhainní Daonna a chinneadh ar cheart 
seasamh leis an ngearán nó nár cheart, agus cinneadh a dhéanamh faoin gcéad chéim eile, a n-áirítear 
leis sin dul i muinín an Chóid Araíonachta go féideartha. 
 
Ba cheart don Oifig Acmhainní Daonna a bheith i dteagmháil go rialta leis na páirtithe lena mbaineann 
chun iad a choinneáil ar an eolas faoin dul chun cinn. Ba cheart go mbeadh ról ag an Oifig Acmhainní 
Daonna freisin béim a leagan ar an bpolasaí seo ar bhonn bliantúil i measc fhoireann na heagraíochta 
trí chéile, agus comhairle agus tacaíocht a thabhairt do Bhainisteoirí Líne lena n-áirítear oiliúint a 
sholáthar nuair is gá. 
 
Ba cheart don Oifig Acmhainní Daonna céimeanna a ghlacadh freisin chun a chinntiú go gcoinnítear 
ionad oibre atá saor ó chiapadh agus ó ghnéaschiapadh tar éis réiteach a fháil ar an ngearán. 
 
Cuirfidh an Bainisteoir do Chaidrimh le Fostaithe tuarascáil ar fáil d’fhoireann Bainistíochta na 
hOllscoile go bliantúil maidir le líon na dteagmhas ciaptha agus gnéaschiaptha a tuairiscíodh, agus 
faoina dtoradh agus réiteach deiridh. 
 
Déanfar an Polasaí seo a athbhreithniú ar bhonn débhliantúil de réir na taithí fostaíochta, athruithe sa 
dlí, cás dlí ábhartha nó forbairtí eile. Beidh an Stiúrthóir Acmhainní Daonna freagrach as a chinntiú go 
ndéantar monatóireacht agus oiliúint a chur i gcrích ar bhonn leanúnach. 
 
Cinnteoidh an Bainisteoir do Chaidrimh le Fostaithe go gcuirfear an polasaí seo ar fáil don fhoireann 
uile beag beann ar stádas fostaíochta. De réir an Chóid Cleachtais Sláinte & Sábháilteachta, músclóidh 
sé/sí feasacht ar an gceist freisin trína chur san áireamh i bhfeasacháin foirne, oiliúint, ag céim na 
hearcaíochta agus trí aon mhodh iomchuí eile a úsáid. Cuirfear oiliúint ar fáil do gach aonad maidir le 
dínit ag an obair chomh maith le polasaithe ábhartha gaolmhara uair amháin gach dhá bhliain ar a 
laghad. 
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Ról na Foirne Imscrúdaithe 
 
Beidh beirt chomhaltaí foirne (cothrom ó thaobh inscne) ar an bhfoireann imscrúdaithe a roghnófar ó 
phainéal imscrúdaitheoirí deonacha oilte ar fud na hollscoile. Ní shannfar iad d’imscrúdú i gcás ina 
bhfuil coimhlint leasa ann nó a mbraitheann ceachtar páirtí nó an dá pháirtí go bhfuil coimhlint leasa 
ann. Tabharfaidh siad faoi imscrúdú iomlán agus críochnúil ar na líomhaintí agus soláthróidh siad 
tuarascáil don Stiúrthóir Acmhainní Daonna mar a leagtar amach i mír 39 den pholasaí seo. 
 
 
 

Ról na Foirne Athbhreithnithe 
 
Beidh beirt ar an bhfoireann athbhreithnithe (cothrom ó thaobh inscne) a roghnófar ó Phainéal 
Athbhreithneoirí chun athbhreithniú ar páipéar a dhéanamh ar an gcomhad iomlán. 
 
Beidh ochtar seachtrach agus neamhspleách ar an bPainéal a bhfuil taithí oiriúnach acu (cothrom ó 
thaobh inscne). Ainmneoidh bainistíocht na hOllscoile ceathrar ball den Phainéal agus ainmneoidh na 
ceardchumainn aitheanta an chuid eile. Roghnófar duine as gach grúpa go randamach (cothrom ó 
thaobh inscne) ar an bhfoireann athbhreithnithe ar aon chás ar leith. 
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AGUISÍN C – Seicliostaí Féin-Iniúchta 
 
 

Seicliosta Féin-Iniúchta don Ghearánach 
 
Tá sé in ann a bheith deacair ciapadh nó gnéaschiapadh a shainmhíniú agus a mhíniú do thríú páirtithe. 
D’fhéadfadh eachtraí den chineál seo a bheith ina n-ábhar imní, frustrachais nó buartha nuair a 
dhéantar iad a thabhairt chun chuimhne. Tá sé in ann a bheith deacair achoimre a dhéanamh i ngearán 
ar na himeachtaí nó na heispéiris seo ar féidir le daoine eile a thuiscint go hiomlán. 
 
Dá bhrí sin, má chomhlánaítear an seicliosta seo a leanas d’fhéadfadh sé cabhrú le daoine machnamh 
a dhéanamh ar a gcás féin, machnamh a dhéanamh ar a ndeachaigh siad tríd agus cinneadh a 
dhéanamh cibé an mbaineann sé leis an gcatagóir ciaptha nó gnéaschiaptha mar a sainmhíníodh 
roimhe seo é sa pholasaí seo. D’fhéadfadh polasaithe eile, mar mhalairt air sin, a bheith níos oiriúnaí. 
Féach ar mhír Acmhainní Daonna de láithreán gréasáin na hOllscoile chun tuilleadh eolais a fháil. 
 
Is chun críche pearsanta an méid seo a leanas, agus ní dhéanfaidh aon pháirtí eile é a thaifeadadh ná 
é a athbhreithniú mura roghnaíonn tú mar dhuine aonair é a nochtadh. Agus meas á léiriú agat ar 
nádúr rúnda an phróisis, d’fhéadfadh sé gur mhaith leat an t-eolas seo a roinnt le haon cheann/gach 
ceann díobh seo a leanas sula ndéanann tú gearán: cara iontaofa, comhghleacaí, ionadaí 
ceardchumainn, Bainisteoir Líne, Teagmhálaí, ball den EAP. 

 
Seans gur mian leis an duine aonair machnamh a dhéanamh ar na nithe seo a leanas: 
 

 Ar léigh mé an Polasaí maidir le Ciapadh agus Gnéaschiapadh mar bhunús chun mo chuid 
roghanna a mheas? 
 

 An bhfuil an t-iompar a bhfuil imní orm faoi ag teacht leis na sainmhínithe ar chiapadh nó ar 
ghnéaschiapadh mar atá leagtha amach sa pholasaí seo? 

 
 Cén tionchar a bhí ag an iompar a mhothaigh mé orm? 

 
 An bhféadfadh duine oibiachtúil an t-iompar a mhothaigh mé a mheas go réasúnach mar 

iompar míchuí, maslach, náireach, imeaglach nó bagrach? 

 
 Má mheastar gur ciapadh nó gnéaschiapadh a bhí ann, an ndearnadh an t-iompar a bhfuil imní 

orm faoi níos mó ná uair amháin? 

 
 An raibh an t-iompar a bhfuil imní orm faoi ina chuid de na gnáthnósanna imeachta 

araíonachta nó PMDS? Ar tugadh an t-aiseolas ar bhealach iomchuí agus measúil? 

 
 Mura gcreidim gur féidir an méid a mhothaigh mé a shainmhíniú mar chiapadh nó 

gnéaschiapadh, an féidir an t-iompar a mheas mar choimhlint ghinearálta san ionad oibre agus 
más féidir, an ndearna mé iniúchadh ar na roghanna atá ar fáil dom chun na saincheisteanna 
seo a réiteach? 

 
 An féidir liom an cás a réiteach nó an t-iompar a stopadh trí labhairt leis an duine go díreach, 

agus a iarraidh orthu éirí as an iompar seo? 
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 Mura féidir liom labhairt leis an duine go pearsanta, an féidir liom iarraidh ar mo bhainisteoir 
é sin a dhéanamh ar mo shon? 

 
 

 Mura féidir liom an t-ábhar a phlé go díreach leis an duine lena mbaineann, an bhféadfainn an 
t-ábhar a phlé le Bainisteoir Líne iomchuí eile? 

 

 An raibh finnéithe ann don iompar líomhnaithe? 
 

 Ar choinnigh mé taifead den iompar nó den eachtra/na heachtraí, lena n-áirítear amanna, 
áiteanna, ainmneacha na bhfinnéithe, nó cumarsáidí scríofa? 

 

 Ar phléigh mé an cás agus na roghanna le duine a bhfuil muinín agam as/aisti? 
 

 An bhfuilim sásta dul i mbun idirphlé agus iarrachtaí eile chun an scéal a réiteach, mar shampla 
eadráin? 

 

 An mbainfinn tairbhe as labhairt le duine éigin ón gClár Cúnaimh d'Fhostaithe? 
 
 
 

Seicliosta Féin-Iniúchta don Fhreagróir 
 
Is féidir le cúisimh i ndáil le ciapadh nó gnéaschiapadh a bheith chomh strusmhar don duine/do na 
daoine a ndéantar gearán fúthu, nó d’fhinnéithe ionchasacha, agus atá sé don ghearánach. B’fhéidir 
go mbeadh sé tairbheach an seicliosta seo a leanas a chomhlánú mar go bhféadfadh sé cabhrú leat 
machnamh a dhéanamh ar do chás, an fhadhb a shainmhíniú agus breithniú cibé an bhféadfadh 
d’iompar a mheas mar chiapadh nó mar ghnéaschiapadh. 
 
Is uirlis é an seicliosta le haghaidh do mhachnaimh phearsanta agus ní dhéanann aon duine eile é a 
thaifeadadh ná a athbhreithniú mura roghnaíonn tú é a chur ar fáil. B’fhéidir gur mhaith leat an t-eolas 
seo a roinnt le cara iontaofa, comhghleacaí, ionadaí ceardchumainn, Bainisteoir Líne etc. chun do 
roghanna a mheas mar atá leagtha amach sa pholasaí seo. 
 
Agus roghanna á mbreithniú agat chun an staid reatha ina bhfuil tú a réiteach, b’fhéidir gur mhaith 
leat na rudaí seo a leanas a mheas, nó na pointí seo a phlé le teagmhálaí nó le bainisteoir iomchuí: 
 

 Ar léigh mé an Polasaí maidir le Ciapadh agus Gnéaschiapadh mar bhunús chun ciapadh agus 
gnéaschiapadh a shainmhíniú? 

 

 An bhféadfaí féachaint go hoibiachtúil ar m’iompar a ndearnadh gearán ina leith mar iompar 
náireach, imeaglach nó bagrach? 

 

 An bhféadfadh sé go mbraithfeadh duine eile tuin nó airde mo ghutha nó mo chomharthaíocht 
choirp a bheith maslach, náireach, imeaglach nó bagrach? 

 

 An bhféadfadh sé go mbraithfeadh duine eile go bhfuil mo stíl chumarsáide nó bhainistíochta 
maslach, náireach, imeaglach nó bagrach? 

 

 Nuair a mhothaím feargach, faoi strus nó imníoch, an bhféadfadh sé go bhfuil mo chuid 
mothúchán á gcur in iúl ar bhealach a d'fhéadfadh a bheith maslach, náireach, imeaglach nó 
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bagrach do dhaoine eile? 
 

 An bhféadfadh sé go mbraithfeadh duine éigin eile go bhfuil an bealach a dtugaim faoi aiseolas 
ar obair dhaoine nó a ndéanaim monatóireacht ar a bhfeidhmíocht róchriticiúil nó iomarcach? 

 

 An ndearna mé comhalta foirne faoi leith a eisiamh ó eolas tábhachtach nó ó chruinnithe? 
 

 An bhféadfadh sé go mbraithfeadh daoine eile go bhfuil na spriocanna nó spriocdhátaí atá 
leagtha síos agam dodhéanta? 

 

 Tar éis dom an polasaí a léamh, an bhféadfadh sé go mbraithfí go raibh m’iompar ag teacht 
leis na sainmhínithe ar chiapadh nó gnéaschiapadh? 

 

 An bhféadfadh sé gur iompair mé mé féin mar seo i leith an ghearánaigh níos mó ná uair 
amháin? 

 

 An bhfuil aon taifead agam ar idirghníomhaíochtaí a bhí agam roimhe seo leis an ngearánach? 
 

 An raibh an t-iompar atá braite mar chiapadh nó gnéaschiapadh ina chuid den ghnáthnós 
imeachta a bhíonn i gceist le haraíonacht nó le haiseolas feidhmíochta? 

 

 Ar phléigh mé an cás agus na roghanna le duine a bhfuil muinín agam astu, agus an 
bhféadfainn leas a bhaint as? 

 

 An mbainfinn tairbhe as labhairt le duine éigin ón gClár Cúnaimh d'Fhostaithe? 
 

 An mbainfinn tairbhe as comhairle a fháil ó m’ionadaí ceardchumainn nó comhairleoir dlí? 
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AGUISÍN D – Tacaíochtaí do Chomhaltaí Foirne 
 
 

An tSeirbhís Cúnaimh d’Fhostaithe (EAS) 
 
Anuas ar an ról mar Theagmhálaí, soláthraíonn an EAS raon leathan tacaíochtaí do gach comhalta 
foirne, lena n-áirítear Bainisteoirí Líne, atá saor in aisce agus faoi rún chun cabhrú le fostaithe 
deacrachtaí oibre agus saoil a bhainistiú a d’fhéadfadh, d'uireasa cúnaimh, drochthionchar a bheith 
acu ar fheidhmíocht oibre agus/nó ar thinreamh agus/nó ar chaighdeán na beatha. 
 
 
 

Ról an EAS mar a bhaineann sé leis an bPolasaí Foirne maidir le Ciapadh agus Gnéaschiapadh 
 
Tá an EAS ar fáil chun tacaíocht a thabhairt d'aon chomhalta foirne a mbaineann aon cheann acu seo 
a leanas leis/léi: 
 

 Coimhlint san ionad oibre agus/nó deacrachtaí idirphearsanta/cumarsáide 
 

 É/í ag aireachtáil go bhfuil ciapadh nó gnéaschiapadh á dhéanamh air/uirthi 
 

 Líomhain ciaptha nó gnéaschiaptha déanta ina c(h)oinne 
 

 Is Bainisteoir Líne é/í a d'fhéadfadh tacaíocht nó treoir a bheith ag teastáil uaidh/uaithi chun 
ceisteanna a réiteach a eascraíonn as coimhlint, deacrachtaí idirphearsanta, agus ciapadh nó 
gnéaschiapadh 

 

 Is comhghleacaí é/í atá thíos lena leithéid de chúinsí 
 

 Iarrtar air/uirthi a bheith ina f(h)inné i ngearán maidir le ciapadh nó gnéaschiapadh 
líomhnaithe 

 
 
 

Cad atá le tairiscint ag an EAS 
 
Nuair a dhéanann duine teagmháil leis an EAS, féadfar na tacaíochtaí seo a leanas a sholáthar 
 

 Cúnamh chun deacrachtaí a mheas agus a thomhas 
 

 Cabhair a thabhairt dó/di na saincheisteanna a chíoradh mar aon leis na roghanna féideartha 
atá ann chun iad a réiteach 

 

 Cuidiú le cur chuige struchtúrtha a phleanáil chun déileáil leis na saincheisteanna agus chun 
teacht ar réiteach orthu 

 

 Treoir chuig acmhainní eile 
 

 Atreorú chuig gníomhaireachtaí seachtracha de réir mar is cuí agus i gcomhaontú leis an duine 
féin (íocfaidh an té lena mbaineann aon chostas, más ann dó, ina leithéid d'atreoruithe) 
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 Eolas ar pholasaithe ábhartha, réiteach coimhlinte agus eadráin 
 
 
 
Ar mhaithe le neamhchlaontacht nuair a bhíonn dhá pháirtí nó níos mó bainteach le cás ina mbíonn 
coimhlint nó deacracht idirphearsanta, nó ina bhfuil ciapadh nó gnéaschiapadh líomhnaithe, is féidir 
le gach páirtí leas a bhaint as tacaíocht an EAS. 
 
Is féidir le Bainisteoir Líne dul i gcomhairle leis an EAS nuair atá sé/sí ag déileáil le comhaltaí foirne 
maidir le haon cheann de na saincheisteanna thuasluaite chun tacaíocht agus comhairle a fháil agus 
é/í ag iarraidh an scéal a réiteach. 
 
Féadfaidh Bainisteoir Líne comhairle a chur orthu siúd lena mbaineann go bhfuil an EAS ar fáil mar 
thacaíocht. Nuair is cuí, is féidir leis an mBainisteoir Líne iad siúd lena mbaineann a atreorú go foirmiúil 
chuig an EAS. 
 
 
 

Rúndacht an EAS 

 
Tá caighdeáin ghairmiúla i bhfeidhm maidir le rúndacht. Bíonn rúndacht idir an duine agus an EAS. 
Beidh eolas agus sonraí pearsanta a nochtann fostaithe don EAS faoi rún (liostaítear eisceachtaí thíos) 
agus ní dhéanfar an t-eolas sin a chur in iúl do thríú páirtí gan eolas ná toiliú roimh ré ón duine féin. 
 
Eisceachtaí don rúndacht: 
 

 Cásanna ina bhfuil beatha an duine féin, páirtithe eile nó an pobal i mbaol 
 

 Sa chás go bhfuil freagracht reachtúil tuairiscithe ag baint leis 
 

 Nuair a éilíonn cúirt nó próiseas dlí déanamh amhlaidh 
 

 Nuair a d’fhéadfadh neamh-nochtadh eolais an EAS a chur i gcontúirt 
 

 Sa chás go gcuirtear an EAS ar an eolas faoi shárú sa dlí coiriúil, d’fhéadfadh sé go mbeadh gá 
le nochtadh. 

 
 
I gcás go ndéanann an Bhainistíocht Líne, an Oifig Acmhainní Daonna, duine aonair a atreorú go 
foirmiúil chuig an EAS, tabharfar deimhniú ar thinreamh/rannpháirtíocht don pháirtí atreoraithe agus 
aontófar aon aiseolas beartaithe agus/nó tuarascálacha ar dhul chun cinn leis an gcomhalta foirne. 
 
Tá sonraí iomlána an EAS le fáil ar an láithreán gréasáin Acmhainní Daonna ar 
http://www.nuigalway.ie/human-resources/employee_wellbeing/employeeassistanceservice/ 
     

http://www.nuigalway.ie/human-resources/employee_wellbeing/employeeassistanceservice/
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AGUISÍN E - Naisc úsáideacha 
 

 Láithreán gréasáin Acmhainní Daonna: 

http://www.nuigalway.ie/hr/ 

 Sonraí maidir le Clár Cúnaimh d’Fhostaithe (EAP) OÉ Gaillimh. 

http://www.nuigalway.ie/human-resources/employee_wellbeing/eap/ 
 

 An tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta – Treoirlínte maidir le Bulaíocht ag an Obair 

http://www.hsa.ie/eng/Workplace_Health/Bullying_at_Work/ 
 

 An Ceardchumann Seirbhísí, Tionsclaíoch, Gairmiúil agus Teicniúil (SIPTU) 

http://www.siptu.ie/ 
 

 Cónaidhm Éireannach na Múinteoirí Ollscoile (IFUT) 
 

http://www.ifut.ie/ 

 

 Ceardchumann Innealtóireachta Teicniúla & Leictreonaí (TEEU) 
 

https://www.teeu.ie/ 

 

 Unite 

http://www.unitetheunion.org/ 
 
 
 

Liosta na dTeagmhálaithe 

Sonraí teagmhála na dTeagmhálaithe Tacaíochta (in ord aibítre) 
 

Le dearbhú 

Xxx 

Disciplín/Aonad 
Uimh. Theagmhála: 091-49xxxx 
Rphost: xxx@nuigalway.ie 
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Disciplín/Aonad 
Uimh. Theagmhála: 091-49xxxx 
Rphost: xxx@nuigalway.ie 
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