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Cód:   QA115 
Teideal:  Polasaí Frithbhulaíochta na Foirne 
Dáta Ceadaithe: 06.02.19 
Dáta Athbhreithnithe: 06.02.21 

Mar eolas don fhoireann, tá réimse polasaithe ag an Ollscoil le déileáil go héifeachtach leis an iliomad 

fadhbanna a bhíonn san ionad oibre. Áirítear orthu sin:  

 Polasaí Ciaptha

 Polasaí Idirghabhála

 Nós Imeachta maidir le Gearáin

Tá cóipeanna de na polasaithe sin agus de pholasaithe eile le fáil i bhfillteán na bpolasaithe i Rannóg 

na hOifige Acmhainní Daonna ar Láithreán Gréasáin na hOllscoile.  

Pléitear leis an mbulaíocht chomh maith i bPolasaí Sláinte agus Sábháilteachta agus i Ráiteas 

Sábháilteachta na hOllscoile.   

Raon Feidhme: 

Beidh an polasaí seo infheidhme maidir le gach comhalta foirne atá fostaithe ag OÉ Gaillimh. I 

gcásanna ina bhfuil baill foirne agus mic léinn i gceist is é an polasaí a bhaineann leis an ngearánach 

an polasaí a bheidh i bhfeidhm.  

 Déanfar gearáin in aghaidh baill foirne a fhiosrú faoi pholasaí frithbhulaíochta na foirne.

 Déanfar gearáin i gcoinne mic léinn a fhiosrú faoi pholasaí frithbhulaíochta na mac léinn.

 Déanfar gearáin i gcoinne conraitheoirí a fhiosrú faoi pholasaí frithbhulaíochta na foirne.

Beidh feidhm leis maidir le gach ball foirne (lena n-áirítear Oibrithe Gníomhaireachta) nuair a bheidh 

siad ag an obair, bíodh sin ar an gcampas nó lasmuigh de.   

Ba chóir do bhaill foirne atá fostaithe ag eagraíochtaí eile féachaint ar pholasaí cuí na heagraíochta 

ina bhfuil siad féin fostaithe má bhíonn orthu plé le cás bulaíochta. 

Déileáiltear le cásanna bulaíochta nach bhfuil ach mic léinn páirteach iontu faoi 
Pholasaí Frithbhulaíochta na Mac Léinn. 

http://www.nuigalway.ie/human-resources/formanagers/policies-procedures/
http://www.nuigalway.ie/human-resources/formanagers/policies-procedures/


2 

 

 
Gluais:   

Gearánach - an duine a mheasann go bhfuil bulaíocht á déanamh air/uirthi agus a dhéanann an 

gearán.  

Freagróir - an duine a gcuirtear na líomhaintí bulaíochta ina leith. 

Teagmhálaí - an Duine atá ar fáil chun éisteacht agus eolas a thabhairt dóibh siúd atá buartha faoi 

bhulaíocht san ionad oibre. 

Duine Ainmnithe - ball foirne sinsearach, a dhéanfaidh maoirseacht ar ghearáin a cuireadh ar aghaidh 

chuig an Aonad Acmhainní Daonna, lena chinntiú go ndéantar iad a bhainistiú ar bhealach tráthúil 

agus éifeachtach.  

Athbhreithneoirí - beirt oilte a bhfuil taithí acu agus a roghnaíodh ó phainéal neamhspleách agus 

seachtrach chun athbhreithniú a dhéanamh ar an bpróiseas agus ar an bhfianaise atá sa chomhad.  

Idirghabhálaí - idirghabhálaí cáilithe seachtrach a chuireann na páirtithe ag obair le chéile i bpróiseas 

idirghabhála.  

Foireann Fiosrúcháin - Beirt a roghnaíodh ó phainéal inmheánach fiosraitheoirí oilte chun na 

líomhaintí bulaíochta a fhiosrú agus chun a fháil amach cad iad fíricí an cháis.   

Tá na sonraí ar fad faoi gach ról le fáil in Aguisín D 
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1. Réamhrá agus Achoimre Feidhmiúcháin 
 
Tá an Ollscoil tiomanta don dínit agus don mheas a chosaint san eagraíocht trí chéile. Bainistíocht 
na hOllscoile agus ceardchumainn na foirne i gcomhar le chéile a dhréachtaigh an cháipéis seo faoi 
scáth na Rannóige Caidrimh Fostaithe san Oifig Acmhainní Daonna.  

 

Is é cuspóir an pholasaí seo meas, dínit, sábháilteacht agus comhionannas a chur chun cinn san ionad 
oibre. Ba cheart go mbeadh a fhios ag gach ball foirne nach nglactar le haon chineál bulaíochta agus 
tá dualgas ar gach ball foirne iad féin a iompar ar bhealach atá inghlactha agus measúil. 

 

Leagann Cuid 2 den pholasaí amach cuspóir an pholasaí. 
 
Tugtar sainmhíniú ar bhulaíocht i gCuid 3. Leagtar amach ann freisin an difríocht idir bulaíocht mar 
a shainmhínítear sa pholasaí seo í agus an rud a bhféadfaí a rá faoi gur gnáthchoimhlint san ionad 
oibre é. 

 

Tá sé mar phríomhaidhm ag an bpolasaí cur síos a dhéanamh ar na céimeanna a bheidh daoine 
aonair in ann a ghlacadh má chreideann siad go ndearnadh bulaíocht orthu. Leagtar amach i gCuid 
4 den cháipéis seo na nósanna imeachta a gcloífidh gach páirtí i ngearáin maidir le bulaíocht leo. 

 

Mar chuid de na nósanna imeachta athbhreithnithe, tá ról nua, an Duine Ainmnithe, á thabhairt 
isteach sa phróiseas den chéad uair. Éilíodh go dtabharfaí isteach an ról seo faoi Chód Cleachtais an 
Údaráis Sláinte agus Sábháilteachta d'Fhostóirí agus d'Fhostaithe maidir le Bulaíocht agus Ciapadh 
san Ionad Oibre a Chosc agus a Réiteach, agus tugadh isteach é faoi threoir na bprionsabal atá 
leagtha amach ansin. Chomh maith leis sin, mar chuid de na nósanna imeachta athbhreithnithe, is 
baill foirne oilte de chuid na hOllscoile a bheidh i ról an Teagmhálaí de ghnáth, agus tá sonraí 
teagmhála na ndaoine sin le fáil in Aguisín E. 

 

Is é aidhm an pholasaí seo ná úsáid modhanna réitigh neamhfhoirmiúla agus úsáid idirghabhála a 
spreagadh chomh minic agus chomh luath agus is féidir le linn aighneas. Níor cheart go rachadh 
gearáin ar aghaidh chun go ndéanfaí fiosrúchán foirmiúil fúthu ach amháin sa chás gur theip ar na 
hiarrachtaí modhanna réitigh inmheánacha nó idirghabháil a úsáid, nó má mheastar go bhfuil siad 
sin mí-oiriúnach mar gheall ar an gcineál gearáin atá i gceist. 

 

Mar fhocal scoir, d’fhéadfadh sé go mbeadh go leor struis ag baint le bheith ag plé le ceisteanna 
bulaíochta agus d’fhéadfadh sé sin cur isteach go mór ar gach páirtí a mbaineann an cás leo. Tá go 
leor comhairle agus tacaíochta ar fáil. Tá liosta teagmhálacha úsáideacha sna haguisíní atá leis an 
doiciméad seo agus freisin i rannóg na hOifige Acmhainní Daonna ar láithreán gréasáin na hOllscoile.  

 

Tagann an polasaí athbhreithnithe seo i bhfeidhm ón 06/02/2019 agus déanfar é a athbhreithniú 
agus a leasú de réir mar is cuí gach dara bliain.



5  

2. Ráiteas Polasaí 
 
Aidhm an Pholasaí 

 

2.1. Is é aidhm an pholasaí seo: 

 Spás a chruthú nach nglactar ann le bulaíocht de chineál ar bith; 

 Spás oibre a chruthú ina bhfuil dínit agus meas ar na luachanna is tábhachtaí againn; 

 A chinntiú go bhfuil gach duine ar an eolas faoin bhfreagracht atá air/uirthi é/í féin a 
iompar le dínit agus le meas; 

 A chinntiú go bhfuil go leor tionscnaimh oiliúna agus múscailte feasachta ann chun 
nach dtarlóidh bulaíocht san ionad oibre agus a chinntiú go bhfuil oiliúint ar dhaoine 
chun na tionscnaimh a chur i bhfeidhm mar is ceart; 

 A chinntiú go gcloítear le prionsabal thoimhde na neamhchiontachta; 

 A chinntiú go bhfuil na nósanna imeachta cearta agus pearsanra oilte ann chun 
cásanna tuairiscithe a fhreagairt agus a fhiosrú de réir phrionsabail an cheartais 
aiceanta; 

 A chinntiú go n-urramaítear rúndacht na bpáirtithe go léir le linn agus tar éis an 
phróisis imscrúdaithe; 

 A chinntiú go bhfuil an fhoireann ar an eolas faoi na tacaíochtaí atá ar fáil chun déileáil 
le heachtraí bulaíochta. 

 A chinntiú go gcuirtear bainistíocht shinsearach na hOllscoile ar an eolas ar bhonn 
bliantúil maidir le líon agus torthaí na ngearán bulaíochta líomhnaithe de réir mar a 
thuairiscítear iad.  

 Is é príomhaidhm an pholasaí eolas a chur ar fáil maidir leis na céimeanna a bheidh 
daoine in ann a ghlacadh má chreideann siad go ndearnadh bulaíocht orthu. 

 

Bunphrionsabail an Pholasaí 
 

2.2. Mar fhostóir tá dualgas cúraim ar an Ollscoil i leith na foirne de réir an Achta um 
Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, 2005 i dtaca le háit shábháilte oibre a 
sholáthar.   Tá sé de pholasaí ag an Ollscoil go bhfuil sé de cheart ag gach ball foirne 
oibriú i dtimpeallacht atá saor ó aon chineál bulaíochta. Ní féidir glacadh le hiompa(i)r 
ar bulaíocht é/iad beag ná mór. Gan trácht ar an tionchar a bhíonn ag bulaíocht ar an 
duine agus ar chomhghleacaithe, is féidir le hiompa(i)r den sórt sin dochar a dhéanamh 
do chaidrimh oibre, do mheanmna na foirne, agus baint ón éifeachtacht san ionad oibre 
trí chéile. 

 
Tá sé de dhualgas ar gach duine a chinntiú go léiríonn a (h)iompar dínit agus meas. 
Soláthraíonn na nósanna imeachta seo creatlach dóibh siúd a chreideann go bhfuil 
bulaíocht déanta orthu. 

 

Déileálfar go dáiríre, go cóir, agus go hiomlán faoi rún le gach gearán nó ceist maidir le 
bulaíocht. Ba chóir go ngníomhófaí go pras maidir le gearáin agus ní mór do na páirtithe 
go léir a bhfuil baint acu le haighneas a bheith toilteanach comhoibriú chun an cheist a 
chur chun cinn de réir na bpróiseas atá leagtha amach i Roinn 4. Leagann an polasaí seo 
béim ar an tábhacht atá le réiteach neamhfhoirmiúil a fháil ar fhadhb nuair is féidir, 
agus leagann sé béim ar an idirghabháil mar uirlis luachmhar agus tú ag déileáil le 
coimhlint san ionad oibre. 
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Gealltanais Reachtaíochta 
 

 

2.3. Is féidir le bulaíocht san ionad oibre tionchar a imirt ar shláinte, ar shábháilteacht agus 
ar leas na foirne. Faoin Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, 2005, tá 
dualgas ar fhostóirí bac a chur ar aon iompraíocht nó iompar míchuí a d’fhéadfadh 
sábháilteacht, sláinte agus leas na bhfostaithe a chur i mbaol. Éilíonn sé seo ar an 
mbainistíocht shinsearach, agus ar bhainisteoirí líne, a chinntiú go nglactar céimeanna 
réasúnacha chun a chinntiú go bhfuil timpeallacht oibre ann atá saor ó bhulaíocht. 
Áirítear leis seo polasaí frithbhulaíochta a fhorbairt, agus déileáil le gearáin chruthaithe 
faoi bhulaíocht san ionad oibre. Tá sé de cheangal ar fhostóirí tosaíocht a thabhairt do 
ghearáin. 

 
Leagann an tAcht sin amach freisin an dualgas atá ar an bhfoireann staonadh ó 

iompraíocht a chuirfeadh sláinte, sábháilteacht agus leas an duine nó leas ball foirne 

eile i mbaol. 

 
Léiríonn Cód Cleachtais an Údaráis Sláinte agus Sábháilteachta (HSA) d'Fhostóirí agus 

d'Fhostaithe maidir le Bulaíocht ag an Obair a Chosc agus a Réiteach nár chóir glacadh 

le bulaíocht san ionad oibre agus gur chóir d'fhostóirí bearta réamhghníomhacha a 

ghlacadh chun bulaíocht a chosc agus chun timpeallacht oibre ina mbeadh meas ag 

daoine ar a chéile a chothú. Cuimsíonn Cód Cleachtais an HSA nótaí treorach d'fhostóirí 

agus d'fhostaithe, agus tá fáil orthu mar chuid den phróiseas gearán atá i gcuid a 

ceathair den doiciméad seo. 

 
Cuimsíonn Cód Cleachtais an HSA ról nua an  'Duine Ainmnithe', a dhéanfaidh 

maoirseacht ar gach gearán a chuirfear ar aghaidh chuig an Aonad Acmhainní Daonna. 

Tá cur síos níos mionsonraithe ar an ról seo le fáil in Aguisín B den doiciméad seo. 

 
Tá Cód Cleachtais maidir le Bulaíocht san Ionad Oibre foilsithe chomh maith ag an 

gCoimisiún um Chaidreamh Oibreachais. Leagann sé seo amach freisin go gcaithfidh 

fostóirí céimeanna réasúnta a ghlacadh chun bac a chur ar bhulaíocht san ionad oibre, 

agus go gcaithfidh siad nósanna imeachta a chur i bhfeidhm chun déileáil le gearáin faoi 

bhulaíocht. 

 
Amlínte 
 
2.4. Ba chóir déileáil leis na hamlínte a leagtar amach sa chód seo mar threoir do na páirtithe 

go léir a mbeidh baint acu leis an bpróiseas gearán. Is ar mhaithe leis na páirtithe go léir 

a dhéantar gearáin a chur ar aghaidh in am agus i dtráth, i gcomhréir leis na hamlínte sa 

pholasaí seo. Meastar go dtógfaidh fiosrúchán 6 mhí ón uair a bhfaighfear an gearán.  
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3. Sainmhínithe 

Bulaíocht 
 

3.1. Iompar míchuí a dhéantar arís agus arís eile, go díreach nó go hindíreach, cibé ó bhéal, 

go fisiciúil nó ar shlí eile, a dhéanann duine amháin nó níos mó in aghaidh duine nó 

daoine eile, ar an láthair oibre agus/nó le linn fostaíochta a bhféadfaí féachaint air go 

réasúnach mar iompar a dhéanann beag is fiú de cheart dínite an duine ag an obair. 

 
Samplaí de bhulaíocht (ní liosta iomlán é seo): 

 

 Ó bhéal: maslaí pearsanta, ráitis ag déanamh a bheag de dhuine, náiriú arís agus 

arís eile agus é sin ag tarlú go minic (ach ní go heisiach) os comhair daoine eile, 

leasainmneacha nach bhfuil fáilte rompu, magadh, bagairtí; 

 Neamh-bhriathartha nó indíreach:  duine a ghearradh amach agus drochthoradh 

a bheith air sin, dearcadh naimhdeach, ráflaí mailíseacha a scaipeadh; 

 Mí-úsáid cumhachta: cáineadh rialta iomarcach agus míchuí, faisnéis a bhaineann 

le hobair a choinneáil siar d'aon turas agus go mailíseach d'fhonn dochar a 

dhéanamh do chomhghleacaí, ionramháil a dhéanamh arís agus arís eile ar 

chúraimí oibre agus ar spriocanna duine gan chúis chuí; 

 Fisiciúil: iompraíocht ionsaitheach, imeaglú fisiciúil, teagmháil fhisiciúil nach 

bhfáiltítear roimpi agus oiread den teagmháil sin agus a d’áireodh ionsaí; 

 Teicneolaíocht chumarsáide: téacsanna maslacha, ríomhphoist, ráitis dhímheasúla 

ar na meáin shóisialta. 

 

D’fhéadfadh eachtra aonair den iompar a bhfuil cur síos air sa sainmhíniú seo a bheith 

maslach do dhínit duine ach, mar eachtra aonair, ní mheasfar gur bulaíocht í. 

 

Iompar míchuí bunaithe ar na forais seo a leanas nó a bhaineann leis na forais seo a 

leanas: D'fhéadfadh inscne, Stádas sibhialta, Stádas teaghlaigh, Claonadh gnéis, Reiligiún 

nó creideamh, Aois, Míchumas, Cine nó a Bheith i do Bhall den Lucht Siúil a bheith ina 

idirdhealú neamhdhleathach agus féadfar déileáil leis de réir an pholasaí Ciaptha atá ar 

fáil ar rannóg na hOifige Acmhainní Daonna ar láithreán gréasáin na hOllscoile.  

Bainistiú Feidhmíochta 
 
3.2. Tá sé de dhualgas ar an mbainistíocht a bheith oscailte leis an bhfoireann maidir le 

feidhmíocht, tinreamh nó iompar ginearálta. Ní bhíonn bulaíocht i gceist sa chás go 

nochtar tuairimí cáinteacha ar bhealach macánta agus cuiditheach, go mbíonn fíricí 

soiléire mar thaca leo agus go dtugtar ar bhealach réasúnta iad. Ní bulaíocht í an 

iompraíocht seo a leanas: 

 An bhainistíocht a bheith ag cur a cuid údaráis i bhfeidhm go cuí. 

 Cáineadh cuiditheach agus cóir ar iompar nó ar fheidhmíocht oibre baill foirne. 
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Nuair a thagann saincheisteanna chun cinn sa réimse seo, d'fhéadfadh sé a bheith 

níos oiriúnaí aghaidh a thabhairt orthu faoi Nós Imeachta na hOllscoile maidir le 

Gearáin. 

 

Aighnis Ghinearálta 

 
3.3. Admhaímid uaireanta go bhféadfadh aighnis nó easaontais a bheith ann idir 

chomhghleacaithe a d'fhéadfadh mothúcháin láidre a spreagadh agus timpeallacht 

oibre a chruthú a mbeadh sé deacair oibriú inti, ach nach dtiocfadh na haighnis ná na 

heasaontais sin faoi na sainmhínithe bulaíochta mar atá leagtha amach thuas. 

 
Cé go bhfuil sé deacair aighnis den sórt sin a réiteach, moltar don fhoireann dul i ngleic 

le haighnis ar bhealach comhréireach, agus leas a bhaint as na meicníochtaí, na 

tacaíochtaí agus na nósanna imeachta atá leagtha amach chuige sin. Féadfaidh 

páirtithe in aighnis den sórt sin iarracht a dhéanamh saincheisteanna a réiteach de réir 

phrionsabail na hidirghabhála, eadhon, rannpháirtíocht dheonach, rannpháirtíocht 

dhearfach, teanga mheasartha, agus smaointeoireacht ómósach. Mar sin féin, ní féidir 

ciall dhiúltach a bhaint as cás ina ndiúltaíonn ba(i)ll foirne páirt a ghlacadh in 

idirghabháil.  

 

Déanfaidh bainisteoirí inmheánacha plé díreach a éascú i gcomhréir leis na prionsabail 

seo, nó déanfaidh siad socrú go ndéanfaidh idirghabhálaithe cáilithe seachtracha an plé 

a éascú, más gá, tar éis dul i gcomhairle leis an Oifig Acmhainní Daonna agus na 

páirtithe. 

 
Próiseas rúnda deonach is ea idirghabháil a ligeann don dá pháirtí a gcoinbhleacht a 

réiteach ar bhealach a n-aontaíonn siad araon leis le cabhair ó idirghabhálaí neodrach. 

Is féidir idirghabháil a úsáid chun idirbheartaíocht a dhéanamh agus réiteach luath a 

fháil i gcás aon choimhlint san ionad oibre faoin bpolasaí seo. Tá an rogha leas a bhaint 

as idirghabháil ar fáil ag céim ar bith i rith chéim fhoirmiúil nó neamhfhoirmiúil an nós 

imeachta maidir le gearáin. Féach Aguisín A den doiciméad seo le haghaidh tuilleadh 

eolais. 
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4. Conas déileáil le Bulaíocht 
 
4.1. Tabhair faoi deara, le do thoil, gur forbhreathnú iad na céimeanna atá leagtha amach thíos ar 

na céimeanna a d’fhéadfadh a bheith i gceist le gearán a réiteach. Níl sé de cheangal ar 

dhaoine gach céim a leanúint ar bhealach líneach nó seicheamhach. Mar shampla, is féidir le 

gearán dul ar aghaidh go díreach chuig céim an Duine Ainmnithe, nó gan dul ar aghaidh níos 

faide ná céim an Réitigh Inmheánaigh, mar is cuí. Is féidir freisin gluaiseacht idir meicníochtaí 

réitigh foirmiúla agus neamhfhoirmiúla mar is cuí agus de réir mar is gá. 

4.2. Luaitear amlínte ag céimeanna éagsúla den phróiseas. Is chun leasa na bpáirtithe go léir go 

bpléifí le gearáin ar bhealach tráthúil agus éifeachtach. Dá bhrí sin, ba cheart dóibh siúd a 

bhíonn ag bainistiú an phróisis gearán cloí le hamlínte nuair is féidir. Mar an gcéanna, ba 

cheart do dhaoine a bhfuil baint acu le gearán comhoibriú go hiomlán leis an bpróiseas agus 

páirt a ghlacadh ann. Féach leathanach 23 le haghaidh sainmhínithe ar na róil.  

4.3. I gcás nach féidir cloí le hamlínte ag céim ar bith den phróiseas, ba cheart don duine a bheidh 

i mbun an chéim sin den phróiseas a bhainistiú taifead a choinneáil ag leagan amach na nithe 

seo a leanas: 

a) Na cúinsí is cúis leis an amlíne a bheith sáraithe. 

b) An tionchar (más ann dó) a bheidh aige seo ar an bpróiseas. 

 
 Má chuir an gearánach nó an freagróir moill ar chúrsaí, ba chóir go mbeadh orthu a mhíniú, i 

scríbhinn, na cúiseanna atá leis an moill seo. Ba cheart an t-eolas sin a chur ar fáil don 

Stiúrthóir Acmhainní Daonna chun go ndéanfaí athbhreithniú air. 

 

4.4. Is féidir tarraingt ar an Idirghabháil ag gach céim den phróiseas. Is próiseas deonach é seo, 

agus is féidir leis a bheith an-éifeachtach chun aighnis a réiteach. Is féidir tuilleadh eolais faoi 

idirghabháil a fháil in Aguisín A den doiciméad polasaí seo. Labhair le do bhainisteoir líne nó 

le bainisteoir oiriúnach eile i do réimse, le ball den Aonad Acmhainní Daonna, nó le do 

Cheardchumann más mian leat tuilleadh eolais nó comhairle a fháil maidir le dul isteach sa 

phróiseas idirghabhála. 

 Beidh an próiseas foirmiúil ina stad le linn idirghabhála.  Má thagann deireadh leis an 

idirghabháil, tosófar ar an bpróiseas foirmiúil arís ar iarratas ó cheachtar páirtí. 

 

4.5. Tá sé tábhachtach go mbíonn gearáin a dhéantar faoin bpolasaí seo fírinneach agus nach ar 

mhaithe le daoine a chrá a dhéantar iad. Baineann iompar den sórt sin an bonn de na gearáin 

fhírinneacha a dhéanann comhghleacaithe, d'fhéadfadh sé strus a chur orthu siúd atá cúisithe 

go héagórach agus cur as dóibh, agus d’fhéadfadh sé am na ndaoine atá ag fiosrú an ghearáin 

a chur amú.  

 
Mar sin féin, tá sé tábhachtach freisin a thabhairt faoi deara, cé nach bulaíocht a bheadh i gceist, go 
bhféadfadh iompraíocht cur as do dhuine cé nach raibh sé i gceist ag an té a bhí i mbun na 
hiompraíochta cur as don duine sin. Fiú má chinntear nach bhfuil bunús le líomhain, ní chiallaíonn sé 
sin go ndearnadh an líomhain le duine a chrá ná go ndearnadh an líomhain go mailíseach. 
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• Déanann duine aonair a mhachnamh ar cé acu an ndearnadh bulaíocht air/uirthi nó nach ndearnadh 

• Tá eolas agus tacaíocht bhreise ar fáil ó: 

• An Seicliosta Féin-Iniúchta (féach Aguisín C) 

•Láithreán gréasáin na hOifige Acmhainní Daonna 

•Teagmhálaí 

• An Clár Cúnaimh d'Fhostaithe. 

• Ionadaí Ceardchumainn 

• An Oifig Acmhainní Daonna lena n-áirítear an Leas-Stiúrthóir, Comhpháirtí Gnó nó ionadaí ó na ranna 
Caidrimh le Fostaithe.  

• Comhghleacaithe, Cairde, Baill Teaghlaigh de réir mar is cuí 

Duine Aonair 

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. 

 

Nósanna Imeachta maidir le Gearáin faoi Bhulaíocht 

Réiteach 

Inmheánach 

• Más féidir, ba chóir don ghearánach dul chuig an bhfreagróir / na freagróirí nó 
iarraidh ar bhainisteoir 
é sin a dhéanamh thar a gceann, é/í/iad a chur ar an eolas maidir leis an iompar 
maslach agus an tionchar a bhí aige ar an duine atá i gceist, agus iarraidh 
air/uirthi/orthu éirí as 

• Féadfaidh an gearánach gearán a chur ar aghaidh chuig an gcéad Bhainisteoir Líne 
cuí eile 

Réamh-

Fhiosrúchán 

 

• Cuirtear gearán ar aghaidh chuig an mBainisteoir Caidrimh Fostaithe a cheapfaidh 
Duine Ainmnithe chun an gearán a mhaoirsiú 

• Déanfaidh an Duine Ainmnithe teagmháil leis an dá pháirtí chun: 

• Faisnéis ábhartha a sholáthar 

• Iad féin a chur ar an eolas faoi chúlra, comhthéacs agus sonraí a bhaineann leis an 
gcás 

• A mholadh go n-úsáidfí idirghabháil d’fhonn an cheist a réiteach 

Fiosrúchán 

• Ceapfaidh an Bainisteoir Caidrimh Fostaithe foireann fiosraithe oilte chun an 
gearán a fhiosrú go foirmiúil 
• Scrúdóidh an fhoireann fiosraithe an gearán; baileoidh siad an fhianaise ábhartha 

agus ráitis ó fhinnéithe 

• Críochnóidh an fhoireann fiosraithe tuarascáil don Stiúrthóir Acmhainní Daonna 

• Déanfaidh an Stiúrthóir Acmhainní Daonna cinneadh, bunaithe ar thuarascáil an 
fhiosrúcháin, an bhfuil gá le haon ghníomh eile 

An Próiseas 

Athbhreithnithe 

• Má tá ceachtar páirtí míshásta le hiompar nó le toradh fiosrúcháin, tá siad 
in ann iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú chun measúnú a dhéanamh ar na 
nithe seo a leanas: 
• Ar cloíodh i gceart le polasaí agus nósanna imeachta 

• An féidir an chonclúid ar tháinig an fhoireann fiosrúcháin uirthi a bhaint go 
réasúnach ón bhfianaise ag cur gach ní san áireamh 

• Painéal athbhreithnithe seachtrach a dhéanfaidh an t-athbhreithniú mar a 
thuairiscítear ar Leathanach 19, pointe 44. 

Id
ir

gh
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Duine 
Aonair 

• An gceapaim go ndearnadh bulaíocht orm?

• Má cheapaim, cad is féidir liom a dhéanamh?

 Má cheapann duine go ndearnadh bulaíocht air/uirthi, ní mór dó/di a mheas go
cúramach cé acu an é sin a bhí i gceist sula ndéanann sé/sí gearán.

 Tá roinnt foinsí eolais agus tacaíochta ar fáil chun cuidiú leis an duine an cheist seo
a mheas agus chun saincheisteanna a bhaineann le bulaíocht a shoiléiriú, roimh, le
linn, agus tar éis gearán a bheith déanta agus/nó a bheith réitithe.

 Cuirfear eolas ar fáil trí na foinsí tacaíochta seo faoi cad is bulaíocht ann de réir
Chuid 3, chomh maith le heolas maidir le conas a láimhseáiltear gearáin agus bealaí
féideartha a d'fhéadfaí a iniúchadh chun na saincheisteanna a réiteach.

Áirítear iad seo a leanas ar na foinsí eolais agus tacaíochta: 

 An Oifig Acmhainní Daonna
 An Clár um Chúnamh d’Fhostaithe
 Teagmhálaí

 Seicliosta Féin-Iniúchta (féach Aguisín C)
 Ionadaí ceardchumainn
 Comhghleacaithe, baill teaghlaigh nó cairde de réir mar is cuí
 Láithreán gréasáin na hOifige AD

Is féidir tuilleadh eolais maidir leis na teagmhálacha agus na tacaíochtaí ábhartha go 
léir a fháil in Aguisíní B agus D den doiciméad seo. 

Saincheisteanna Araíonachta 

 Tá gearáin maidir le bulaíocht an-tromchúiseach, agus is mar sin a dhéileálfaidh an

bhainistíocht leo.

 Féadfar dul ar aghaidh le gearáin a seastar leo de réir fhorálacha Nós Imeachta Araíonachta

ábhartha na hOllscoile.

 Ar an gcaoi chéanna, is féidir plé le gearáin a gcinntear gur gearáin mhailíseacha nó

chráiteacha iad mar shaincheist araíonachta, de réir Nós Imeachta Araíonachta ábhartha na

hOllscoile. Mar sin féin, mura seastar le gearán ní chiallaíonn sin go measfar go bhfuil sé

mailíseach nó cráiteach.

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

• Iarracht a dhéanamh fadhb a réiteach go hinmheánach 
 
 
Iarracht a dhéanamh teacht ar réiteach go díreach leis na páirtithe atá i gceist 

 

1. Ba chóir do dhuine a chreideann go ndearnadh bulaíocht air / uirthi, más féidir, a 
chur ar a s(h)úile don duine / na daoine atá i gceist go díreach nach bhfuil fáilte 
roimh a iompar/ a hiompar/ a n-iompar, nach bhfuil sé inghlactha agus ba chóir 
iarraidh orthu stopadh. 

 

2. Ba chóir don duine an cheist a ardú leis an duine / na daoine atá i gceist a luaithe 
is féidir, ach tráth nach déanaí ná ceithre mhí tar éis an cháis / na gcás is déanaí, 
mura bhfuil cúinsí maolaitheacha ann a d'fhéadfaí a chur san áireamh.   Ina lán 
cásanna éiríonn leis an gcur chuige seo, mar is féidir le cumarsáid dhíreach idir an 
dá pháirtí cuidiú le tuiscint agus feasacht a chothú. Uaireanta tarlaíonn nach 
dtuigeann duine cén sórt iompair a bhíonn aige nó aici, nach bhfuil sé inghlactha, 
nó nach dtuigeann sé/sí an tionchar a bhíonn aige ar an duine eile. 

 
3. D'fhéadfadh sé go mbeadh leithscéal ó dhuine amháin leis an duine eile i gceist 

chun an cheist a réiteach ag an bpointe seo agus / nó comhaontú nach dtarlóidh 
an t-iompar nach bhfuil inghlactha arís. 

 
4. Má chreideann an gearánach go bhfuil an cur chuige seo mí-oiriúnach nó nár éirigh 

leis, ba chóir dó / di an cheist a ardú le Bainisteoir Líne cuí. Ba chóir é seo a 
dhéanamh a luaithe agus is féidir, ach tráth nach déanaí ná ceithre mhí tar éis na 
heachtra is déanaí den iompar nach raibh fáilte roimhe agus a bhain le gearáin 
nua mar atá leagtha amach i bPointe 2 thuas, nó laistigh de 10 lá oibre ón lá ar 
theip ar iarracht an cheist a réiteach go díreach leis an bpáirtí eile. 

 
5. Aithnítear go bhféadfadh cúinsí a bheith ann ó am go ham a mbraitheann 

gearánach, ar chúiseanna maithe, nach féidir leis/léi a g(h)earán a dhéanamh tríd 
an struchtúr bainistíochta líne. I gcásanna den sórt sin, féadfaidh an gearánach an 
t-ábhar a thabhairt go díreach chuig an Stiúrthóir Acmhainní Daonna a luaithe is 
féidir, ach tráth nach déanaí ná ceithre mhí tar éis na heachtra is déanaí den 
iompar nach raibh fáilte roimpi nó laistigh de 10 lá oibre ón lá ar theip ar iarracht 
teacht ar réiteach idir an dá pháirtí mar atá leagtha amach i bPointe 2 thuas. 

IDIRGHABHÁIL 

Próiseas rúnda deonach is ea idirghabháil a ligeann don dá pháirtí a gcoinbhleacht a réiteach ar bhealach 
a n-aontaíonn gach taobh leis le cabhair ó idirghabhálaí neodrach. Is féidir idirghabháil a úsáid chun dul 
i ngleic leis an bhfadhb go luath agus teacht ar réiteach i gcás aon choinbhleacht san ionad oibre faoin 
bpolasaí seo. Tá an rogha ag daoinne leas a bhaint as idirghabháil ag céim ar bith i rith an nós imeachta 
gearáin. Féach Aguisín A den doiciméad seo le haghaidh tuilleadh eolais. 
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Iarracht ar réiteach le cúnamh ón mbainisteoir líne cuí 
 
 

6. Nuair a bheidh an gearán curtha in iúl dó / di, ba chóir don Bhainisteoir Líne 
iarracht a dhéanamh an cheist a réiteach go hinmheánach. D’fhéadfadh sé a 
mholadh don dá pháirtí an scéal a phlé go céillí chun iarracht a dhéanamh teacht 
ar chomhdhearcadh nó ar chomhaontú. Ba chóir go dtarlódh sé seo chomh luath 
agus is féidir, ach tráth nach déanaí ná 15 lá oibre ón tráth ar tarraingíodh aird an 
bhainisteora ar an gceist. Ba cheart don Bhainisteoir Líne gnóthaí an dá pháirtí a 
choinneáil faoi rún i gcónaí. 

 
7. D'fhéadfadh an gearán a bheith ó bhéal nó i scríbhinn. Más ráiteas ó bhéal é, ba 

cheart go dtógfadh bainisteoir líne ráiteas i scríbhinn faoi ábhar an ghearáin, agus 
ba cheart don ghearánach é a shíniú. Ba chóir cóip a thabhairt don ghearánach 
agus ba cheart don ghearánach a dhearbhú go bhfuil sé cruinn trí ríomhphost a 
sheoladh nó trína s(h)íniú a chur leis an gcóip mar is cuí. 

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

Acmhainní Daonna má cheapann siad gurb é seo an modh is oiriúnaí chun an 
cheist a réiteach. D'fhéadfadh sé seo a bheith i gceist le cásanna ina bhfuil sé 
soiléir nach mbeadh réiteach nó idirghabháil inmheánach oiriúnach chun an cheist 
a réiteach. 

 
9. Mura n-éiríonn le hiarrachtaí an Bhainisteora Líne an cheist a réiteach go 

hinmheánach, ba cheart don Bhainisteoir Líne a chinntiú go n-insítear do na 
páirtithe go bhfuil an rogha ann tabhairt faoi idirghabháil, eolas a sholáthar dóibh 
agus a mholadh do na páirtithe leas a bhaint as an bpróiseas. Má thoilíonn an dá 
pháirtí páirt a ghlacadh sa phróiseas idirghabhála, ba chóir don Bhainisteoir Líne 
dul i dteagmháil leis an Oifig Acmhainní Daonna chun Idirghabhálaí a cheapadh. 

 
10. Mura n-éiríonn leis an Idirghabháil nó mura bhfuil sí oiriúnach mar mhodh chun 

coimhlint a réiteach, eg má dhiúltaíonn páirtí amháin nó níos mó ná páirtí amháin 
a mbaineann an gearán leo páirt a ghlacadh in idirghabháil, ba cheart an gearán a 
chur ar aghaidh chuig an Oifig Acmhainní Daonna a luaithe is féidir. 

 
11. Cé gur féidir le gearáin a dhéanamh ag céim an réitigh inmheánaigh ó bhéal nó i 

scríbhinn, ba chóir a mholadh do ghearánaithe a ngearán a dhéanamh i scríbhinn 
más mian leo an cheist a chur ar aghaidh faoi chúram an Bhainisteora Caidrimh 
Fostaithe. 

 
12. Más faoin mBainisteoir Caidrimh Fostaithe a rinneadh an gearán, ba cheart gur 

ball sinsearach bainistíochta eile, de réir mar is cuí, a chuirfí i mbun an ghearáin. 
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Duine 
Ainmnithe 

• Duine Ainmnithe atá sannta chun gníomhú maidir le gearán 

Déanann an Bainisteoir Caidrimh Fostaithe a mheas cé acu an bhféadfadh cion coiriúil a 
bheith i gceist leis an ngearán 

 

13. Nuair a gheobhaidh sé/sí gearán bulaíochta (ó bhéal nó i scríbhinn), déanfaidh an Bainisteoir 

Caidrimh Fostaithe a mheas ar dtús cé acu an bhféadfadh sé gur cion coiriúil é. 

14. Má mheasann an Bainisteoir Caidrimh Fostaithe go bhfuil seans ann gur tharla cion coiriúil, ba 

chóir an gearán a chur ar aghaidh chuig na Gardaí Síochána a luaithe is féidir. 

15. Féadfar aon fhiosrúchán breise ón Roinn a chur ar ceal go dtí go bhfaighfear comhairle ó na 

Gardaí Síochána maidir le cibé acu ar cheart an gearán a phróiseáil. 

Ceapachán Duine Ainmnithe 
 

16. Ceapfaidh an Bainisteoir Caidrimh Fostaithe Duine Ainmnithe (DP) chun gníomhú maidir leis an 

ngearán a luaithe is féidir, ach tráth nach déanaí ná 15 lá oibre tar éis an gearán a bheith faighte 

aige/aicis. Tá ról agus freagrachtaí uile an Duine Ainmnithe leagtha amach in Aguisín B den 

doiciméad seo. 

Buaileann an Duine Ainmnithe leis an dá pháirtí 

 

17. Rachaidh an Duine Ainmnithe i gcomhairle leis an ngearánach laistigh de 15 lá oibre tar éis a 

cheaptha chun an cháis lena fháil amach cad iad na sonraí agus an comhthéacs a bhaineann 

lena g(h)earán. 

18. Laistigh de 15 lá oibre tar éis dó/di dul i gcomhairle leis an ngearánach, rachaidh an Duine 

Ainmnithe i gcomhairle leis an bhfreagróir / na freagróirí chun insint dóibh faoin ngearán, lena 

n-áirítear sonraí ábhartha agus fianaise ar an iompar líomhnaithe. 

Taifeadadh an ghearáin 

 

19. Ba chóir go mbeadh an gearán i scríbhinn, go mbeadh sé sínithe agus go mbeadh dáta leis. Ba 

chóir nach mbeadh sa ghearán ach sonraí beachta faoi na heachtraí bulaíochta líomhnaithe, 

lena n-áirítear na dátaí ar tharla siad agus ainmneacha finnéithe, nuair is féidir. I gcás nach féidir 

é seo a dhéanamh, ba cheart don Duine Ainmnithe ráiteas scríofa a thógáil maidir leis an 

ngearán, agus ba cheart don ghearánach é a shíniú. 

20. Cuirfidh an Duine Ainmnithe i gcuimhne don dá pháirtí an tábhacht atá le rúndacht agus go 

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

Cinnteoidh an Duine Ainmnithe freisin go mbeidh cóipeanna de pholasaithe na hOifige 

Acmhainní Daonna agus d'eolas ábhartha ag an dá pháirtí, lena n-áirítear cóip den Pholasaí seo 

agus den Pholasaí Araíonachta atá ar fáil ar Rannóg na hOifige Acmhainní Daonna ar Láithreán 

Gréasáin na hOllscoile. 

21. Cuirfidh an Duine Ainmnithe an dá pháirtí ar an eolas faoi roghanna atá ann agus/nó na 

modhanna réitigh (m.sh. idirghabháil, imscrúdú, gearán a tharraingt siar, srl.) a bhféadfaí triail 

a bhaint astu agus faoi na hamlínte atá i gceist. 
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22. Ba chóir don Duine Ainmnithe a chinntiú freisin go gcoinnítear gach páirtí ar an eolas 

le linn na céime seo den phróiseas, de réir mar is cuí. 

Seisiún Eolais Idirghabhála Éigeantach 
 

23. Cuirfidh an Duine Ainmnithe eolas ar fáil do gach páirtí faoi idirghabháil, lena n-

áirítear, i measc nithe eile, an rud atá i gceist le hidirghabháil agus an tairbhe a 

bhaineann léi agus ról na bpáirtithe go léir. Ní mór é seo a dhéanamh sula dtairgeann 

an Duine Ainmnithe idirghabháil a dhéanamh. 

24. Tabharfaidh an Duine Ainmnithe rogha don dá pháirtí dul i mbun idirghabhála chun 

an cheist a réiteach eatarthu féin. Má thoilíonn an dá pháirtí tabhairt faoin bpróiseas 

idirghabhála, iarrfaidh an Duine Ainmnithe ar an Aonad Acmhainní Daonna an gearán 

a chur ar aghaidh chuig Idirghabhálaí a luaithe is féidir. 

Tuairisciú don Bhainisteoir Caidrimh Fostaithe 
 

25. Ba chóir don Duine Ainmnithe tuarascáil scríofa a chur faoi bhráid an Bhainisteora 

Caidrimh Fostaithe, laistigh de 30 lá oibre ón tráth a gceaptar chun an cháis é/í, agus 

ba cheart go mbeadh na nithe seo a leanas san áireamh inti: 

 Taifead ar gach céim den phróiseas, i.e. cruinnithe le gach páirtí, idirghabháil, etc. 

Níor cheart go mbeadh sonraí cuimsitheacha maidir leis an méid a pléadh sna 

taifid seo, is leor taifead go raibh plé ann. Is é cuspóir na dtaifead fianaise a 

sholáthar ar fhreagra eagraíochtúil agus ar iarracht réitigh. 

 Léiriú gur thug an gearánach samplaí den iompar líomhnaithe ón bhfreagróir/ó na 

freagróirí, lena n-áirítear am, dátaí, suíomh, ainmneacha finnéithe, etc. 

 Cóip den ghearán scríofa, sínithe ag an ngearánach, a sheolfar ar aghaidh chuig an 
Stiúrthóir Acmhainní Daonna. 
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• Déantar fiosrúchán foirmiúil faoin ngearán 
Fiosrúchán 

    Oifigiúil 

• Is éard a bheidh i bhfiosrúchán faoin bpolasaí seo fiosrúchán ar fhíricí de réir mar 
is gá chun críocha an Nós Imeachta Araíonachta 

  

Ceapann an Stiúrthóir Acmhainní Daonna foireann fiosrúcháin 
 

26. Déanfaidh an Stiúrthóir Acmhainní Daonna cinneadh, tar éis dó tuarascáil an Duine 

Ainmnithe agus an gearán scríofa a fháil, cé acu an bhfuil fiosrúchán foirmiúil ag teastáil de 

réir an pholasaí seo. Ba cheart go bhfaigheadh an dá pháirtí cóip dá c(h)inneadh agus go 

mbeadh na cúiseanna atá leis an gcinneadh luaite ann.  

27. Má dhéantar an cinneadh dul ar aghaidh le fiosrúchán foirmiúil, ceapfaidh an Bainisteoir 

Caidrimh Fostaithe foireann fiosraitheoirí oilte a mbeidh a líon cothrom ó thaobh inscne de 

chun an gearán a scrúdú a luaithe is féidir, ach tráth nach déanaí ná 15 lá oibre ó thuarascáil 

an Duine Ainmnithe a bheith faighte aige/aici. Má dhéantar cinneadh gan dul ar aghaidh le 

fiosrúchán foirmiúil, is faoin ngearánach iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú ar an 

gcinneadh faoin bPróiseas Athbhreithnithe a shonraítear sa pholasaí seo. 

28. Ba cheart na téarmaí tagartha a shainmhíníonn scóip an fhiosrúcháin, lena n-áirítear amlínte 

táscacha, a chomhaontú idir an fhoireann fiosrúcháin agus an Bainisteoir Caidrimh Fostaithe 

sula dtosaíonn an fiosrúchán agus ba cheart cóip a chur chuig na páirtithe ábhartha. Cé go n-

aithnítear go mbraitheann fad an fhiosrúcháin ar chastacht an cháis, ar líon na bhfinnéithe 

etc., de ghnáth níor cheart go mairfeadh an fiosrúchán níos faide ná 6 mhí, seachas i 

gcásanna eisceachtúla. 

29. Ba cheart a chur i gcuimhne do na páirtithe ar fad an tábhacht atá le rúndacht i gcónaí i rith 

an phróisis fiosrúcháin. 

Cuirtear tús leis an bhFiosrúchán Foirmiúil 

 

30. Ní mór do gach páirtí a bheith lánpháirteach san fhiosrúchán chun nach mbeidh aon mhoill 

ar chúrsaí. Má theipeann ar pháirtí comhoibriú leis an bhfiosrúchán, féadfaidh an fhoireann 

fiosrúcháin bríonna a bhaint as sin (e.g. mura bhfuil míniú ar fáil ón bhfreagróir/ó na 

freagróirí gur dóichí gur tharla an eachtra/na heachtraí líomhnaithe). Má theipeann ar pháirtí 

comhoibriú leis an bhfiosrúchán d'fhéadfaí nósanna imeachta araíonachta a thionscnamh. 

31. Ba chóir go mbeadh cead ag an ngearánach, ag an bhfreagróir/na freagróirí nó ag aon 

fhinnéithe duine dá rogha féin a bheith leo, e.g. comhghleacaí, comhairleoir dlí nó ionadaí 

Ceardchumainn. 

32. Má bhíonn duine de na páirtithe atá bainteach leis an bhfiosrúchán as láthair ón obair mar 

gheall ar shaoire bhreoiteachta, ba cheart é / í a chur ar aghaidh chuig seirbhís Lia Sláinte 

Ceirde na hOllscoile (OHP) a luaithe is féidir ach tráth nach déanaí ná 10 lá oibre ón bhfógra 

maidir le neamhláithreacht de bharr saoire bhreoiteachta a bheith faighte. Ní hamháin gur 

cheart ceist a chur ar an OHP faoi oiriúnacht an pháirtí chun oibre, ach ba cheart ceist a chur 

air/uirthi chomh maith faoi “oiriúnacht chun páirt a ghlacadh” sa phróiseas fiosrúcháin. 
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33. Ba chóir don fhoireann fiosrúcháin tús a chur leis an bpróiseas fiosrúcháin trí agallamh dian

a chur ar an ngearánach chun na fíricí a bhaineann leis an ngearán a fháil amach. Féadfaidh

an gearánach a rogha duine a thabhairt leis chuig an gcruinniú seo. Ba chóir go bhféachfadh

an t-agallamh seo leis an méid seo a leanas a chinneadh:

 Cad é go díreach atá líomhnaithe

 Cé a líomhnaítear a bhí páirteach ann

 Cá huair agus cá háit ar tharla an eachtra/na heachtraí líomhnaithe

 An raibh aon fhinnéithe ann nuair a tharla an eachtra/na heachtraí líomhnaithe

 Fianaise thacaíochta eile a aithint agus a fháil de réir mar is cuí

34. Tar éis an agallaimh leis an ngearánach, ba chóir don fhoireann fiosrúcháin bualadh leis

an bhfreagróir / na freagróirí. Féadfaidh an freagróir a rogha duine a thabhairt leis chuig

an gcruinniú seo, mar atá luaite le 31 thuas. Ba chóir go bpléifí mar seo a leanas leis an

bhfreagróir / na freagróirí:

 Go gcuirfí ar an eolas é/í/iad maidir leis na líomhaintí a rinneadh ina leith

 Go dtabharfaí cóip scríofa de ráiteas an ghearánaigh dó/di/dóibh

 Go dtabharfaí deis dó/di/dóibh trácht a dhéanamh ar an eachtra/na heachtraí
líomhnaithe

 Ceist a chur air/uirthi/orthu an raibh aon fhinnéithe ann ar na heachtraí líomhnaithe

 Go dtabharfaí cead dóibh fianaise thacaíochta eile a lua agus a chur ar fáil de réir mar is
cuí

35. Tabharfar cóip den ráiteas a chuir an freagróir / na freagróirí ar fáil don ghearánach de

ghnáth laistigh de 10 lá oibre ó dháta agallaimh an fhreagróra / na bhfreagróirí. Ní mór go

mbeadh gach páirtí ar an eolas go hiomlán faoin gcás atá á dhéanamh ag an bpáirtí eile.

Níor chóir don fhoireann fiosrúcháin fianaise a chur san áireamh gan tuairimí nó freagra

an pháirtí eile nó finnéithe eile a fháil ar dtús maidir leis an bhfianaise sin. Tá sé

tábhachtach go mbeadh cóipeanna de gach ráiteas a d'fhéadfadh a bheith mar bhonn le

cinneadh na foirne fiosrúcháin ag an ngearánach agus ag an bhfreagróir.

36. I ndiaidh na n-agallamh leis an ngearánach agus leis an bhfreagróir / na freagróirí, ba

cheart don fhoireann fiosrúcháin dul i dteagmháil le finnéithe ábhartha a ainmníodh le

linn na n-agallamh, chun a gcuntas siúd ar imeachtaí a fháil. Is faoin bhfoireann fiosrúcháin

atá sé a chinneadh cé na finnéithe a chaithfear a chur faoi agallamh.

37. Níor chóir ach an t-eolas atá riachtanach chun go bhféadfaidh an fhoireann fiosrúcháin a

chinneadh cad a tharla maidir leis an líomhain a thabhairt d’fhinnéithe. Ba cheart a chur

in iúl d'fhinnéithe chomh maith gur próiseas rúnda é an fiosrúchán, agus nár cheart dóibh

an cheist a phlé le páirtithe eile.

38. Ba chóir an deis a thabhairt don ghearánach agus don fhreagróir / do na freagróirí araon

trácht a dhéanamh ar ráitis na bhfinnéithe a luaithe is féidir, ach tráth nach déanaí ná 10

lá oibre tar éis ráitis a bheith faighte ó na finnéithe.
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39.  Féadfaidh ceachtar páirtí a chur in iúl don fhoireann fiosrúcháin go bhfuil siad den 

tuairim gur tharla sárú ar an bpróiseas agus a iarraidh go mbreacfaí nóta faoi ag 

an am sin.  

40. Ba cheart don fhoireann fiosrúcháin an fhianaise ar fad a cuireadh faoina mbráid 

a bhreithniú ansin, chun iarracht a dhéanamh teacht ar chonclúid maidir leis an 

méid a tharla, agus tuarascáil scríofa a sholáthar don Stiúrthóir Acmhainní Daonna 

ina mbeidh torthaí a bhfiosrúcháin agus aon soiléirithe a d’fhéadfadh a bheith ag 

teastáil ina dhiaidh sin ón Stiúrthóir Acmhainní Daonna. Ba chóir go mbeadh ceann 

de na torthaí seo a leanas ar an bhfiosrúchán 

a) Gur dóichí go bhfuiltear ag seasamh leis an ngearán ar na cúiseanna atá leagtha 

amach 

b) Gur dóichí nach bhfuiltear ag seasamh leis an ngearán ar chúiseanna atá leagtha 

amach (áirítear anseo cásanna nach raibh go leor fianaise ann le cinneadh a 

dhéanamh maidir leis an ngearán) 

c) Féadfaidh an fhoireann fiosrúcháin, ag brath ar chúinsí an cháis, cinneadh a 

dhéanamh ‘nach bhfuil aon chás le freagairt' sa chás go dtarraingíonn an 

gearánach siar gearán nó go ndiúltaíonn sé/sí a bheith páirteach san 

fhiosrúchán. 
 

Ról an Stiúrthóra Acmhainní Daonna tar éis dó/di tuarascáil na foirne fiosrúcháin a 
fháil 

 

41. Ba chóir go gcuirfeadh an Bainisteoir Caidrimh Fostaithe torthaí an fhiosrúcháin in 

iúl i scríbhinn don ghearánach agus don fhreagróir / do na freagróirí laistigh de 15 

lá oibre tar éis dó tuarascáil an fhiosrúcháin a fháil. 

42. Is féidir leis an ngearánach agus leis an bhfreagróir/na freagróirí a dtuairim a 

nochtadh ar thorthaí an fhiosrúcháin laistigh de 15 lá oibre ón uair a bhfaighidh 

siad fógra faoi thorthaí an fhiosrúcháin. 

Ba chóir don Stiúrthóir Acmhainní Daonna an méid seo a leanas a dhéanamh, 
laistigh de 15 lá oibre ón uair a gheobhaidh sé tuairimí ón dá pháirtí: 
 
 Torthaí an fhiosrúcháin agus tuairimí an dá pháirtí a mheas 
 Cinneadh a dhéanamh faoi thoradh an phróisis 
 Má táthar le leanúint ar aghaidh leis an ábhar mar cheist araíonachta nó má 

bhíonn gníomhartha eile le déanamh, é sin a chur in iúl don dá pháirtí 
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Athbhreitniú 

 Má dhéantar iarratas ar athbhreithniú ar an gcinneadh 

43. Má tá an gearánach nó an freagróir míshásta le (a) an chaoi ar reáchtáladh an fiosrúchán, 

nó (b) an cinneadh fíorais, féadfaidh sé / sí iarratas a dhéanamh i scríbhinn, laistigh de 15 

lá oibre tar éis an cinneadh a fháil, chuig an Stiúrthóir Acmhainní Daonna ag iarraidh go 

ndéanfaí athbhreithniú ar an gcinneadh, ina léireoidh sé/sí go soiléir na forais shonracha 

a bhfuil athbhreithniú á éileamh aige/uirthi orthu. 

Ba chóir a thabhairt faoi deara gur cleachtadh páipéarbhunaithe é an t-athbhreithniú seo 

agus nach é ról na nAthbhreithneoirí na heachtraí ar eascair an gearán astu a ath-

imscrúdú. Ina ionad sin, déanfaidh na hAthbhreithneoirí an méid seo a leanas a mheas: 

 Cé acu ar cloíodh leis na nósanna imeachta cearta san fhiosrúchán de réir mar atá 
leagtha amach sa Pholasaí seo 

 Cé acu an iad conclúidí an fhiosraitheora is dóichí a bhainfí go réasúnach as an 
bhfianaise nó nach iad 

 

44. Ba chóir beirt Athbhreithneoirí a cheapadh ón bpainéal aontaithe d'athbhreithneoirí 
seachtracha * laistigh de 10 lá oibre ón lá a ndearnadh an t-iarratas de ghnáth, chun 
athbhreithniú a dhéanamh ar an gcaoi ar reáchtáladh an fiosrúchán agus/nó ar an toradh 
a bhí air.  Ní bheidh aon bhaint ag na hathbhreithneoirí seachtracha leis an gcéad 
imscrúdú. 

 

45. Ba chóir don Stiúrthóir Acmhainní Daonna a chur in iúl don pháirtí eile go bhfuil iarratas 

déanta ar athbhreithniú agus cad iad na forais ar a bhfuil an t-iarratas déanta a luaithe a 

gheobhaidh sé/sí an t-iarratas. 

46. Ba chóir do na hAthbhreithneoirí tuarascáil a sholáthar don Stiúrthóir Acmhainní Daonna 
ina mbeidh a gcuid cinntí maidir leis na nósanna imeachta a leanadh agus na conclúidí ar 
thángthas orthu le linn an fhiosrúcháin. 

 

47. Ba chóir don Stiúrthóir Acmhainní Daonna torthaí na tuarascála seo a mheas agus 

cinneadh a dhéanamh faoi ghníomh cuí. 

48. Ba chóir don Stiúrthóir Acmhainní Daonna a chinneadh / a cinneadh, agus na cúiseanna 

atá leis an gcinneadh, a chur in iúl don dá pháirtí tráth nach déanaí ná 10 lá oibre ón dáta 

a bhfuair sé/sí tuarascáil na nAthbhreithneoirí. 

49. Seasann an Ollscoil le Prionsabail an Cheartais Aiceanta agus na nósanna imeachta 

cothroma agus ní dhéanfaidh aon ní sa pholasaí seo beag is fiú de theidlíocht aon 

chomhalta foirne ceist a chur ar aghaidh chuig meicníochtaí réitigh aighnis tríú páirtí 

cosúil leis an gCoimisinéir um Chearta, an WRC agus an Chúirt Oibreachais. 

* Beidh ochtar daoine seachtracha agus neamhspleácha (ar fir a leath agus ar mná a leath) a bhfuil taithí chuí acu ar an bPainéal 

Athbhreithneoirí. Ainmneoidh bainistíocht na hOllscoile ceathrar ball den Phainéal agus ainmneoidh na ceardchumainn aitheanta 

ceathrar eile. Duine as gach grúpa a roghnófar go randamach (bunaithe ar chothromaíocht inscne) a bheidh ar an bhfoireann 

athbhreithnithe in aon chás ar leith.  

Má tharlaíonn sé nach bhfuil baill ainmnithe na hOllscoile nó baill ainmnithe an Cheardchumainn ar fáil, rachaidh an Ollscoil nó an 

Ceardchumann sa tóir ar dhuine breise neamhspleách ón taobh amuigh atá cáilithe go cuí le dul ar an bpainéal. 
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AGUISÍN A - IDIRGHABHÁIL 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Sula dtosaíonn sé/sí ar an bpróiseas, ba chóir don idirghabhálaí teagmháil a 
dhéanamh leis an ngearánach agus leis an duine / na daoine a ndearnadh gearán 
fúthu ina n-aonar chun an próiseas idirghabhála, an méid atá i gceist, agus an 
méid a bhfuiltear ag súil leis le linn an phróisis a mhíniú dóibh. Molfaidh an t-
idirghabhálaí cruinniú freisin ag am a oirfidh do na páirtithe go léir. 

 
 
 
 

 

Tionóltar seisiú(i)n Idirghabhála ansin, ar bhonn príobháideach, le cuidiú leis 
an dá pháirtí na nithe atá ag déanamh imní dóibh a phlé. Déanfaidh an t-
idirghabhálaí plé a éascú a bheidh dírithe ar chabhrú leis an dá pháirtí teacht 
ar shocrú nó ar chomhthuiscint atá inghlactha ag an dá pháirtí agus a 
chabhróidh le caidreamh comhchuí a chothú arís san ionad oibre idir gach 
duine a bhfuil baint acu leis an scéal go tapa agus faoi rún.  

 
 
 
 

Má mheasann na páirtithe gur éirigh leis an idirghabháil agus gur thángthas ar 
chomhaontú nó ar chomhthuiscint, ba cheart don idirghabhálaí comhaontú scríofa 
a dhréachtú chun go síneoidh an dá pháirtí é. Le comhaontú roimh ré ó na páirtithe, 
agus nuair is gá agus nuair is cuí é sin a dhéanamh, féadfaidh an tIdirghabhálaí insint 
don Bhainisteoir Caidrimh Fostaithe faoi ghnéithe den chomhaontú a bhaineann le 
caidreamh oibre sásúil idir na páirtithe a chinntiú as sin amach. 

Próiseas deonach agus rúnda is ea Idirghabháil chun aighnis a réiteach, agus is féidir leis na 
páirtithe ag gach céim den phróiseas gearán leas a bhaint as. 

Próiseas is ea idirghabháil a ligeann do gach páirtí a dtuairimí a chur in iúl maidir le hábhair atá 
ag déanamh imní dóibh i dtimpeallacht shábháilte, rud a chabhraíonn leo teacht ar shocrú ar 
féidir oibriú leis agus a bhfuil gach páirtí sásta leis. 

Is cuid thar a bheith tábhachtach den phróiseas í an rúndacht agus ba cheart cloí léi i gcónaí. 

A luaithe a bhíonn iarratas déanta ar Idirghabháil, agus sa chás go mbíonn na páirtithe ar fad 
sásta páirt a ghlacadh inti, ba cheart don Bhainisteoir Acmhainní Daonna idirghabhálaí cáilithe 
oiriúnach a cheapadh le tús a chur leis an bpróiseas. 
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Cad is Idirghabháil ann? 

Próiseas rúnda deonach is ea idirghabháil a ligeann do dhá pháirtí nó níos mó atá in aighneas le chéile a 

gcoinbhleacht a réiteach ar bhealach a mbíonn gach taobh sásta leis le cabhair ó thríú páirtí neodrach, 

idirghabhálaí (Stein 1997). 

Díríonn idirghabháil ar leasanna nó ar riachtanais na bpáirtithe agus ar réitigh, ní ar chinneadh a dhéanamh 

cé air atá an milleán ná an milleán a chur ar dhuine amháin seachas ar an duine eile. Ní bhrúnn an t-

idirghabhálaí réiteach ar dhaoine ach oibríonn sé le gach páirtí chun go dtiocfaidh siad ar a réiteach féin. 

An Próiseas Idirghabhála 

Nuair a fhaigheann an Duine Ainmnithe, an Bainisteoir Líne nó an Bainisteoir Caidrimh Fostaithe gearán, is 

gnách go dtabharfar cuireadh don dá pháirtí lena mbaineann a bheith rannpháirteach in idirghabháil. Nó 

(a) féadfaidh ball / baill foirne idirghabháil a lorg chun an t-aighneas a réiteach, tríd an oifig Acmhainní 

Daonna. Míneofar idirghabháil go mion do na páirtithe atá i gceist ionas gur féidir leo cinneadh eolasach a 

dhéanamh faoin malairt slí seo chun aighnis nó gearáin a réiteach. 

Má bhíonn an dá pháirtí sásta freastal ar idirghabháil, sannfar idirghabhálaí dóibh agus cuirfear na páirtithe 

ar an eolas. Rachaidh an t-idirghabhálaí i dteagmháil leis an dá pháirtí agus socróidh sé bualadh leo astu 

féin ar dtús. Ag na cruinnithe seo gheobhaidh an t-idirghabhálaí tuiscint ar na saincheisteanna, cinnteoidh 

sé/sí go dtuigeann an dá pháirtí cad is idirghabháil ann, cad a bheidh i gceist, agus an méid a bhfuiltear ag 

súil leis uathu. Tar éis don idirghabhálaí bualadh leis an dá pháirtí astu féin socróidh an t-idirghabhálaí am 

agus ionad oiriúnach don seisiún / do na seisiúin idirghabhála sa chás go mbeidh na páirtithe go léir, an t-

idirghabhálaí san áireamh, sásta dul ar aghaidh. 

Tabharfaidh an t-idirghabhálaí an dá pháirtí le chéile ansin chun na ceisteanna atá ag déanamh imní dóibh 

a aithint agus a phlé. Déanann an t-idirghabhálaí éascú ar an bpróiseas seo gan réitigh a thairiscint, gan 

taobhú le duine amháin nó an duine eile ná breithiúnas a thabhairt. Cabhraíonn an t-idirghabhálaí le gach 

páirtí an fhadhb a mhíniú don pháirtí eile de réir mar a fheiceann siadsan é. Déanann an t-idirghabhálaí 

éascú ar phlé ina ndéanann na páirtithe na ceisteanna a bhfuil aighneas fúthu a aithint. Is é cuspóir na 

hidirghabhála ná a chur ar chumas na bpáirtithe atá i gceist an fhadhb a réiteach go tapa agus go rúnda, 

agus is minic a dhéantar amhlaidh gan dul i muinín fiosrúchán foirmiúil. 

Buntáistí na hIdirghabhála 

- Próiseas cumhachtaithe is ea idirghabháil, agus bíonn smacht ag an dá pháirtí ar an toradh. 

- Cuireann sé spás sábháilte ar fáil don dá pháirtí inar féidir leo labhairt faoi na fadhbanna agus faoin 

tionchar a bhí acu orthu. 

- De ghnáth is próiseas tapa a bhíonn ann. 

- Tá an idirghabháil faoi rún agus is próiseas gan dochar é.  

- Is próiseas deonach é. Is féidir le ceachtar páirtí nó an t-idirghabhálaí tarraingt siar ón bpróiseas am 

ar bith. 

- Bíonn smacht ag na páirtithe atá i gceist ar na cinntí seachas réiteach a bheith á bhrú orthu. 

- Cothaíonn idirghabháil cur chuige dearfach maidir le haighnis nó deacrachtaí a réiteach. 

- Nuair a bhíonn an t-idirghabhálaí sa seisiún chun an próiseas a éascú agus a smachtú, cruthaíonn sin 

timpeallacht inar féidir tuairimí a mhalartú agus a phlé, agus teacht ar réiteach go sábháilte. 
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Toisc gur de chinntí na bpáirtithe féin a socraíodh téarmaí an chomhaontaithe, más trí 

idirghabháil a comhaontaíodh iad, is mó seans go gcloífear leo i gcónaí, seachas mar a tharlódh 

dá mbrúfadh tríú páirtithe réitigh orthu. Tá comhaontuithe idirghabhála ina gceangal ar na 

páirtithe. 

Seisiún Eolais ar Idirghabháil (do na páirtithe atá bainteach leis an gcás) 

Próiseas is ea idirghabháil ina mbuaileann idirghabhálaí a mbíonn glacadh ag gach páirtí 

leis/léi, atá neamhchlaonta agus cáilithe go cuí, leis an dá pháirtí chun iarracht a dhéanamh 

cabhrú leo an t-aighneas, an gearán nó an fhadhb a réiteach. Is iondúil go mbuaileann an t-

idirghabhálaí le gach páirtí as féin ar dtús, chun tuiscint a fháil ar na saincheisteanna agus 

chun an próiseas idirghabhála a mhíniú. Ag an seisiún seo is féidir le gach páirtí aon 

cheisteanna soiléirithe a chur. Tabharfaidh an t-idirghabhálaí breac-chuntas ar an méid a 

bhfuiltear ag súil leis ó gach páirtí ie 

 Rúndacht 

 Meas ar a chéile 

 Go dtabharfaidh gach páirtí breac-chuntas ar an scéal agus ar na fadhbanna mar a 
fheictear dóibhsean é 

 Go n-éistfidh gach páirtí leis an duine eile 

 Go nglacfaidh gach páirtí páirt go macánta sa phróiseas 

 Go mbeadh gach páirtí sásta roghanna a phlé chun na fadhbanna a réiteach 

 Gurb é/í an t-idirghabhálaí a bheidh i gceannas ar an bpróiseas 

 Go mbreacfaidh an t-idirghabhálaí nóta maidir leis na socruithe/cinntí a rinneadh le linn 
an tseisiúin 

 Nach féidir aon rud a phléitear sa phróiseas idirghabhála a nochtadh ná a úsáid i 

bhfóram eile 

 Nach n-éileofar ar an idirghabhálaí nó nach gceadófar don idirghabhálaí fianaise a 

thabhairt ag aon fhóram eile a bhaineann leis an aighneas idir na páirtithe. 

Déanann an t-idirghabhálaí socrú ansin leis an dá pháirtí faoi ionad agus am a bheadh 

oiriúnach chun go mbuailfidís le chéile. Aontófar fad na gcruinnithe agus na n-amanna sosa. 

Más gá/cuí cruinniú nó cruinnithe eile a eagrú, socrófar dáta agus am an chéad chruinnithe 

eile. 

Le linn an chruinnithe idirghabhála seo tabharfaidh an dá pháirtí breac-chuntas ar an aighneas 

nó ar na fadhbanna de réir mar a fheictear dóibhsean é/iad. Déanfaidh an t-idirghabhálaí an 

plé agus an idirbheartaíocht mheasúil a éascú idir na páirtithe. Is é aidhm na hidirghabhála ná 

go mbeidh na páirtithe atá i gceist in ann teacht ar chomhaontú maidir le conas an t-aighneas 

nó an fhadhb a réiteach. 

Féadfar idirghabháil a agairt tráth ar bith in aighneas, ach ní mór modhanna eile chun aighnis 

a réiteach (m.sh. fiosrúchán nó réiteach dlíthiúil) a chur ar fionraí ionas go bhféadfar dul ar 

aghaidh le hidirghabháil. Sa chás go dtarraingíonn ceachtar páirtí siar ón iarracht idirghabhála 

féadfaidh na páirtithe lena mbaineann tabhairt faoi bhealaí eile chun aighnis a réiteach. 
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AGUISÍN B - Ról na bpáirtithe éagsúla 

Ról an Ghearánaigh 

Beidh ról tábhachtach ag an ngearánach (an duine a dhéanann gearán)  

maidir le réiteach a fháil ar aon ghearán bulaíochta. Ba chóir go dtógfadh an duine roinnt ama 

chun é/í féin a chur ar an eolas faoin bpolasaí seo, agus faoi na roghanna atá ar fáil dóibh. 

Tá roinnt foinsí tacaíochta, comhairle agus cúnaimh ar fáil do dhaoine aonair, leithéidí an 

Duine Teagmhála, an Clár Cúnaimh d'Fhostaithe, an Duine Ainmnithe, an Oifig Acmhainní 

Daonna agus eile. Tá liosta de theagmhálacha úsáideacha le fáil in Aguisín D den doiciméad 

seo. 

Ba chóir don ghearánach iarracht réasúnta agus fírinneach a dhéanamh chun páirt iomlán a 

ghlacadh sna iarrachtaí an t-aighneas a réiteach. 

Ní féidir leis an ngearánach íospairt ná imeaglú a dhéanamh ar an bhfreagróir ná ar na 

finnéithe ionchasacha ná naimhdeas a léiriú ina leith. 

Sa chás go ndearnadh gearán (go foirmiúil nó go neamhfhoirmiúil), níor chóir don ghearánach 

an cheist a phlé le finnéithe ionchasacha. Tá sé seo riachtanach chun nach gcuirfear isteach 

ar an bpróiseas gearán. 

Ba chóir do gach páirtí leanúint ar aghaidh ag obair mar is gnáth le linn gach céim den 

phróiseas, mura n-ordaítear a mhalairt. 

Ba chóir go mbeadh a fhios ag na daoine a bhfuil baint acu le gearán go bhfuil sé an-

tábhachtach cloí le rúndacht. D’fhéadfaí breathnú ar ghearáin mhailíseacha mar mhí-iompar. 

Mar sin féin, mura seastar le gearán (mar shampla, mar gheall ar easpa fianaise) ní gá go 

mbreathnófaí ar an ngearán mar ghearán mailíseach. 

 

Ról an Fhreagróra 

Beidh ról tábhachtach ag an bhfreagróir (an duine / na daoine a ndearnadh gearán faoi/fúthu) 

maidir le réiteach ceart a fháil ar ghearáin bhulaíochta. Ba cheart do dhaoine atá páirteach an 

t-am a thógáil chun iad féin a chur ar an eolas faoin bpolasaí seo, agus leas a bhaint as na 

foinsí eolais agus tacaíochta eile atá ar fáil le linn an phróisis gearáin. 

Tá roinnt foinsí tacaíochta, comhairle agus cúnaimh ar fáil do dhaoine, mar shampla an 

Bainisteoir Líne, an Teagmhálaí, an Clár Cúnaimh d'Fhostaithe, an Duine Ainmnithe, an Oifig 

Acmhainní Daonna agus eile. Tá liosta de theagmhálacha úsáideacha le fáil in Aguisín D den 

doiciméad seo. 

Ba cheart don fhreagróir iarracht réasúnta agus fhírinneach a dhéanamh páirt iomlán a 

ghlacadh sna hiarrachtaí an t-aighneas a réiteach.  Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara 

go mbaineann toimhde na neamhchiontachta leis an bhfreagróir ag gach céim den 

fhiosrúchán. 
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Ní féidir leis an bhfreagróir íospairt ná imeaglú a dhéanamh ar an bhfreagróir ná ar na finnéithe 

ionchasacha ná naimhdeas a léiriú ina leith. Tá feidhm ag toimhde na neamhchiontachta go dtí go 

gcruthaítear go bhfuil an duine ciontach sa phróiseas trí chéile.   

Sa chás go ndearnadh gearán (go foirmiúil nó go neamhfhoirmiúil), níor cheart don fhreagróir an cheist 

a phlé le finnéithe ionchasacha. Tá sé seo riachtanach chun nach gcuirfear isteach ar an bpróiseas 

gearán. 

Ba chóir go mbeadh a fhios ag na daoine a bhfuil baint acu le gearán go bhfuil an rúndacht 
ríthábhachtach. 

Ba chóir do gach páirtí leanúint ar aghaidh ag obair mar is gnáth le linn gach céim den phróiseas, mura 

n-ordaítear a mhalairt. Tá roinnt foinsí tacaíochta, comhairle agus cúnaimh ar fáil don fhreagróir, mar

shampla an Teagmhálaí, an Clár Cúnaimh d'Fhostaithe, an Duine Ainmnithe, an Oifig Acmhainní

Daonna agus eile. Tá liosta de theagmhálacha úsáideacha le fáil in Aguisín D den doiciméad seo.

Teagmhálaí 

Tá an Teagmhálaí ar fáil le cluas éisteachta a thabhairt dóibh sin a bhfuil imní orthu faoi bhulaíocht 

san ionad oibre agus le tacaíocht agus eolas a thabhairt dóibh. 

Beidh an Teagmhálaí in ann na roghanna réitigh éagsúla agus na tacaíochtaí a d’fhéadfadh a bheith ar 

fáil do dhaoine agus an ról atá ag na páirtithe éagsúla a bhfuil baint acu leis an bpróiseas réitigh a 

mhíniú. 

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 maidir leis 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 phléadálaí do cheachtar páirtí i gcás aighnis. 

Ról an Duine Ainmnithe 

Is ról nua é 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 san Ionad Oibre a Chosc 

agus a Réiteach. 

Ball foirne sinsearach a bheidh sa Duine Ainmnithe, a dhéanfaidh maoirseacht ar ghearáin a cuireadh 

ar aghaidh chuig an Oifig Acmhainní Daonna, agus a mbeidh oiliúint chuí curtha air/uirthi ina leith seo. 

Cinnteoidh an duine seo go ndéileáiltear le gearáin ar bhealach tráthúil agus éifeachtach.  

Déanfaidh an Duine Ainmnithe an méid seo a leanas: 

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

- A fháil amach cad iad na sonraí a bhaineann leis an ngearán, cad é an comhthéacs a bhaineann

leis, agus comhairle a thabhairt maidir leis na modhanna réitigh a bhféadfaí leas a bhaint astu

- Eolas faoi idirghabháil a thabhairt do gach páirtí atá páirteach in aighneas

- Más ó bhéal a dhéantar na gearáin, nóta scríofa a dhéanamh den rud a bhfuil gearán á dhéanamh

faoi, agus cóip a thabhairt don ghearánach

- Taifead a choinneáil de na céimeanna a glacadh sa phróiseas, amhail taifid ar chruinnithe,
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gníomhartha a comhaontaíodh, agus an tuarascáil deiridh chuig an Stiúrthóir Acmhainní Daonna. 

Is é cuspóir na dtaifead seo, nach mbíonn sonraí na nithe a pléadh luaite iontu, fianaise a sholáthar 

go bhfuil freagra eagraíochtúil á thabhairt ar an ngearán agus go bhfuil iarracht á déanamh an 

gearán a réiteach. 

 
Ról an Bhainisteora Líne 

Ceanglaítear ar Bhainisteoirí Líne iad féin a chur ar an eolas faoin bpolasaí seo agus go mbeadh a 

dtuarascálacha díreacha ag teacht leis an bpolasaí seo. 

Tá dualgas cúraim ar Bhainisteoirí Líne maidir lena bhfoireann, agus ceanglaítear orthu dul i ngleic le 

bulaíocht, ciapadh agus ciapadh gnéis san ionad oibre. Ba chóir dóibh iarracht réasúnta a dhéanamh 

timpeallacht oibre chomhchuí a éascú ina gcothaítear dínit agus meas ar an bhfoireann go léir. 

Caithfear caitheamh go dáiríre le gach gearán maidir le bulaíocht agus aird chuí á tabhairt ar 

íogaireachtaí an ghearánaigh agus ar chearta an chiontóra/na gciontóirí líomhnaithe. Ba chóir déileáil 

le gach gearán go pras agus go báúil. Ba chóir go gcoinneodh gach páirtí atá bainteach leis an ngearán 

gach eolas faoin ngearán faoi rún. 

Ba chóir go mbeadh sé éasca labhairt le Bainisteoirí Líne dá mbeadh comhairle ag teastáil ó aon duine 

dá bhfoireann maidir le haon ghné den pholasaí seo nó maidir le haon eachtraí a bhféadfadh bulaíocht 

a bheith i gceist leo. 

Má thagann tuairisc dhíreach chucu maidir le cás féideartha bulaíochta, ba cheart don Bhainisteoir 

Líne: 

- Labhairt leis na daoine a mbaineann an gearán leo ar an dá thaobh d'fhonn a fháil amach cad iad 

sonraí an scéil agus cad é an comhthéacs a bhaineann leis an ngearán. 

- Iarracht a dhéanamh réiteach inmheánach a fháil ar an gceist 

- A machnamh a dhéanamh faoi cé acu an bhféadfaí réiteach a fháil ar an gceist trí idirghabháil 

- An tAonad Acmhainní Daonna a chur ar an eolas faoi chásanna nach féidir a réiteach go 

hinmheánach nó trí idirghabháil 

- Tar éis an próiseas gearán nó réitigh aighnis a thabhairt chun críche, ba cheart do bhainisteoirí líne 

iarrachtaí cuí a dhéanamh chun caidrimh oibre réasúnacha a chothú arís sa réimse atá faoina 

gcúram. 

- 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. 

 
Ról na hOifige AD 

 

Ba cheart déileáil le gearáin a chuirtear ar aghaidh chuig an Oifig Acmhainní Daonna mar cheist 

thromchúiseach. Ba chóir déileáil leo go pras agus go báúil. Ba cheart caitheamh le gach gearán faoi 

rún. 

 

Ceapfar na Teagmhálaithe ó laistigh den eagraíocht ag cinntiú go mbeidh cothromaíocht inscne ann, 

scaipfidh an Oifig Acmhainní Daonna na sonraí ábhartha ar bhonn bliantúil agus déanfaidh siad 

poiblíocht orthu. Ní mór don Oifig Acmhainní Daonna a chinntiú go bhfuil an t-eolas agus na scileanna 

cuí ag an Teagmhálaí don ról.  
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Ba chóir don Stiúrthóir Acmhainní Daonna gearáin a bhféadfadh cion a bheith i gceist leo a chur 

ar aghaidh chuig na Gardaí Síochána. Sa chás go mbeidh gá le fiosrúcháin inmheánacha, cuirfidh 

an Oifig Acmhainní Daonna gearáin ar aghaidh chuig an Duine Ainmnithe ar dtús, agus déanfaidh 

an té sin iarracht an cheist a réiteach go neamhfhoirmiúil, agus trí idirghabháil 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 go raibh idirghabháil agus réiteach inmheánach mí-oiriúnach nó nár éirigh leo, seolfar an 

gearán ar ais chuig an mBainisteoir Caidrimh Fostaithe, le tuairisc ón Duine Ainmnithe ar na 

gníomhartha a rinneadh. Más gá fiosrúchán foirmiúil a dhéanamh, ba cheart don Bhainisteoir 

Caidrimh Fostaithe fiosraitheoir neamhchlaonta agus oilte a cheapadh chun a fháil amach cad iad 

na fíricí agus sraith moltaí a chur ar fáil. Ní mór don Bhainisteoir Caidrimh Fostaithe a chinntiú go 

bhfuil an t-eolas agus na scileanna cuí ag an bhFiosraitheoir don ról. Féachfaidh an oifig Acmhainní 

Daonna le fiosraitheoirí oiriúnacha a aithint agus le hoiliúint chuí a sholáthar dóibh, lena n-áirítear 

oiliúint athnuachana rialta.  

I gcásanna arb é/í an Bainisteoir Líne freagróir an ghearánaigh, féadfaidh an Stiúrthóir Acmhainní 

Daonna socruithe tuairiscithe malartacha cuí a dhéanamh go dtí go mbeidh réiteach faighte ar an 

bpróiseas gearán. 

Tar éis an fhiosrúcháin, beidh ar an Stiúrthóir Acmhainní Daonna cinneadh a dhéanamh cibé ar 

cheart nó nár cheart seasamh leis an ngearán, agus cinneadh a dhéanamh cén gníomh atá le 

déanamh, agus fiú leas a bhaint as an gCód Araíonachta. 

Ba chóir don Oifig Acmhainní Daonna cumarsáid rialta a bheith aici leis na páirtithe lena 

mbaineann chun iad a choinneáil ar an eolas faoin dul chun cinn atáthar a dhéanamh maidir leis 

an gcás. Ba cheart go ndéanfadh an Oifig Acmhainní Daonna an polasaí seo a threisiú ar bhealach 

dearfach freisin i measc na foirne san eagraíocht trí chéile gach bliain, agus ba chóir go 

dtabharfadh sí comhairle agus tacaíocht do bhainisteoirí líne lena n-áirítear oiliúint a sholáthar 

nuair is gá. 

Ba chóir don Oifig Acmhainní Daonna bearta a dhéanamh freisin lena chinntiú go gcoinnítear an 

t-ionad oibre saor ó bhulaíocht tar éis réiteach a bheith faighte ar an ngearán. 

Cuirfidh an Bainisteoir Caidrimh Fostaithe tuairisc ar fáil d’Fhoireann Bainistíochta na hOllscoile 

gach bliain maidir le líon na n-eachtraí bulaíochta a tuairiscíodh, an toradh a bhí orthu agus an 

réiteach deiridh a fuarthas orthu.  

Déanfar athbhreithniú ar an bPolasaí seo gach dara bliain de réir an ghnáis sa réimse fostaíochta 

seo, athruithe sa dlí, cásdlí ábhartha nó forbairtí eile. Beidh an Stiúrthóir Acmhainní Daonna 

freagrach as a chinntiú go dtarlaíonn monatóireacht agus oiliúint leanúnach. 

Cinnteoidh an Bainisteoir Caidrimh Fostaithe go gcuirfear an polasaí seo ar fáil don fhoireann go 

léir beag beann ar a stádas fostaíochta. De réir an Chóid Cleachtais S&S, tarraingeoidh sé/sí aird 

ar an gceist trína lua i bhfeasacháin foirne, trí oiliúint, ag céim na hearcaíochta agus ar aon 

bhealach oiriúnach eile.  Cuirfear oiliúint ar fáil do gach aonad faoi dhínit san ionad oibre agus faoi 

na polasaithe ábhartha gaolmhara uair gach dara bliain, ar a laghad.  
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Ról na Foirne Fiosrúcháin 

Beidh beirt bhall foirne (fear amháin agus bean amháin) ar an bhfoireann fiosrúcháin ó 

phainéal imscrúdaitheoirí deonacha oilte as gach rannóg ar fud na hollscoile. Ní shannfar iad 

d'fhiosrúchán a bhfuil coinbhleacht leasa ann nó ina meastar go bhfuil coinbhleacht leasa ag 

ceachtar den dá pháirtí nó ag an dá pháirtí. Déanfaidh siad fiosrúchán iomlán agus críochnúil 

faoi na líomhaintí agus soláthróidh siad tuairisc don Stiúrthóir Acmhainní Daonna mar atá 

leagtha amach in alt 39 den pholasaí seo.   

Ról na Foirne Athbhreithnithe 

Beidh beirt (fear agus bean) roghnaithe ag an bhfoireann athbhreithnithe ó Phainéal 

Athbhreithneoirí chun athbhreithniú ar páipéar a dhéanamh ar an gcomhad iomlán.  

Ar an bPainéal beidh ochtar seachtrach agus neamhspleách (ceathrar fear agus ceathrar ban) 

a mbeidh an taithí chuí acu. Ainmneoidh bainistíocht na hOllscoile ceathrar ball den Phainéal 

agus is iad na ceardchumainn aitheanta a ainmneoidh an ceathrar eile. Duine as gach grúpa a 

bheidh roghnaithe go randamach (fear agus bean) a bheidh ar an bhfoireann athbhreithnithe 

ar aon chás ar leith.  
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AGUISÍN C - Seicliostaí Féin-iniúchta 

Seicliosta Féin-Iniúchta don Ghearánach 

D'fhéadfadh sé a bheith deacair sainmhíniú a thabhairt ar thaithí bulaíochta agus í a mhíniú do thríú 

páirtithe. D’fhéadfadh sé cur as do dhuine eachtraí den chineál seo a thabhairt chun cuimhne, 

d’fhéadfadh sé frustrachas a chur air/uirthi nó é/í a chur trína chéile. Is deacair achoimre a dhéanamh 

ar na heachtraí nó na heispéiris seo i ngearán ar bhealach ar féidir le daoine eile é a thuiscint i gceart. 

Dá bhrí sin, dá líonfadh daoine an seicliosta seo a leanas b’fhéidir go gcabhródh sé leo machnamh a 

dhéanamh ar an staid ina bhfuil siad, cinneadh a dhéanamh maidir leis an eachtra a tharla dóibh agus 

cé acu an dtiocfadh sí faoi chatagóir na bulaíochta mar atá sainmhínithe roimhe seo sa pholasaí seo. 

Nó d'fhéadfadh polasaithe eile a bheith níos oiriúnaí. Féach an rannóg a bhaineann leis an Oifig 

Acmhainní Daonna ar shuíomh gréasáin na hOllscoile le haghaidh tuilleadh sonraí.  

Is mar eolas do dhaoine go pearsanta an méid seo a leanas, agus níl taifead ná athbhreithniú á 

dhéanamh air ag aon pháirtí mura roghnaíonn tusa mar dhuine aonair é a nochtadh. Cé go bhfuil tú 

ag cloí le rúndacht an phróisis, b'fhéidir gur mhaith leat an t-eolas seo a roinnt le duine nó le gach 

duine díobh seo a leanas sula ndéanfaidh tú gearán: cara iontaofa, comhghleacaí, ionadaí 

ceardchumainn, bainisteoir líne, Duine Teagmhála, ball den EAP. 

 

 
B'fhéidir gur mhaith leis an duine seo a mhachnamh a dhéanamh ar an méid seo a leanas: 

- An bhfuil Polasaí Frithbhulaíochta na Foirne léite agam chun go bhféadfaidh mé na roghanna atá 
agam a mheas? 

- An bhfuil an t-iompar a bhfuil imní orm faoi ag teacht le sainmhínithe na bulaíochta mar atá leagtha 

amach sa pholasaí seo? 

 

- Cén tionchar a bhí ag an mbealach ar iompair duine é/í féin liom orm? 
 

- An bhféadfadh duine oibiachtúil a mheas go réasúnta gur iompar míchuí, maslach, náireach, 

imeaglaitheach nó bagrach é an t-iompar a bhí ag duine liom? 

 

- Má mheastar gur bulaíocht a bhí ann, ar tharla an t-iompar atá ag déanamh imní dom arís agus 
arís eile? 

 

- An cuid de na gnáthnósanna araíonachta nó PMDS a bhí san iompar atá ag déanamh imní dom? Ar 

tugadh an t-aiseolas ar bhealach cuí agus measúil? 

 

- Mura gcreidim gur féidir sainmhíniú bulaíochta a dhéanamh ar an iompar a bhí ag an duine liom, 

an féidir an iompraíocht a mheas mar choinbhleacht 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 scéal a réiteach nó an t-iompar a stopadh trí labhairt leis an duine go díreach, 

agus iarraidh orthu éirí as an iompar seo? 

 

- Mura féidir liom dul chun cainte go pearsanta leis an duine, an féidir liom iarraidh ar mo 

bhainisteoir é sin a dhéanamh thar mo cheann? 
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- Mura féidir liom an t-ábhar a phlé go díreach leis an duine atá i gceist, an bhféadfainn an cheist a 

phlé le bainisteoir líne cuí eile? 

 

- An raibh aon fhinnéithe ann a chonaic an t-iompar líomhnaithe? 

 

- Ar choinnigh mé taifead ar an iompar nó ar an eachtra/ na heachtraí, lena n-áirítear amanna, 

áiteanna, ainmneacha finnéithe, nó cumarsáid scríofa? 

 

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

 

- An bhfuilim sásta plé a dhéanamh agus iarrachtaí eile a dhéanamh chun an scéal a réiteach, mar 

shampla trí idirghabháil? 

 

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

 

Seicliosta Féin-Iniúchta don Fhreagróir 

Is féidir le gearáin maidir le bulaíocht oiread struis a chur ar an duine / na daoine a ndéantar gearán 

fúthu, nó ar fhinnéithe a d’fhéadfadh a bheith ann, agus a chuireann ar an ngearánach. D’fhéadfadh 

sé gur chabhair é an seicliosta seo a leanas a líonadh. D'fhéadfadh sé cabhrú leat smaoineamh ar do 

chás, sainmhíniú a thabhairt ar an bhfadhb agus machnamh a dhéanamh ar cé acu an bhféadfaí a 

mheas gur bulaíocht a bhí in aon chuid de do chuid iompair. 

Is uirlis mhachnaimh phearsanta é an seicliosta agus ní choinníonn aon duine taifead air ná ní 

athbhreithníonn aon duine eile é mura roghnaíonn tú é a nochtadh. B'fhéidir gur mhaith leat an t-

eolas seo a roinnt le cara a bhfuil muinín agat as/aisti, comhghleacaí, ionadaí ceardchumainn, 

bainisteoir líne srl. leis na roghanna mar atá leagtha amach sa pholasaí seo a mheas. 

Agus tú ag meas na roghanna atá agat chun do chás reatha a réiteach b'fhéidir gur mhaith leat do 

mhachnamh a dhéanamh ar na nithe seo a leanas, nó na pointí seo a phlé le teagmhálaí cuí nó le 

bainisteoir. 

 
 

- Ar léigh mé an Polasaí Frithbhulaíochta Foirne chun sainmhíniú a fháil ar bhulaíocht? 

 

- An bhféadfaí breathnú ar an iompar a ndearnadh gearán faoi go hoibiachtúil agus a rá go raibh 

sé uirísleach, imeaglach nó bagrach? 

 

- An bhfuil seans ann go bhféadfaí riamh a bhrath go bhfuil ton nó téagar mo ghutha nó mo 

theanga choirp maslach, uirísleach, imeaglach nó bagrach? 

 

- An bhféadfaí a mheas riamh go bhfuil mo stíl chumarsáide nó bhainistíochta maslach, 

uirísleach, imeaglach nó bagrach i leith duine eile? 

 

- Nuair a bhíonn fearg, strus nó imní orm, an bhféadfadh sé go gcuirfinn mo chuid mothúchán in 

iúl ar bhealach a d'fhéadfadh daoine eile a mhaslú, a náiriú, nó a dhéanfadh imeaglú nó bagairt 

orthu? 
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- An bhféadfadh duine eile a mheas go bhfuil an bealach a dtugaim aiseolas ar obair daoine, nó a 

ndéanaim monatóireacht ar a bhfeidhmíocht, ró-chriticiúil nó iomarcach? 

 

- Ar cheil mé eolas riachtanach ar bhall foirne nó ar choinnigh mé amach é/í ó chruinnithe 
riachtanacha? 

 

- An bhféadfadh daoine eile a rá go bhfuil sé dodhéanta na spriocanna nó spriocdhátaí a leag mé 
síos a chomhlíonadh? 

 

- Tar éis an polasaí a léamh, an bhféadfaí a mheas go bhfuil mo chuid iompair ag teacht leis an 

sainmhíniú atá ar bhulaíocht? 

 

- An bhféadfadh sé gur iompair mé mé féin ar an mbealach céanna arís is arís i leith an 
ghearánaigh? 

 

- An bhfuil aon taifid agam ar na hidirghníomhaíochtaí a bhí agam roimhe seo leis an ngearánach? 
 

- An raibh an iompraíocht ar measadh gur bhulaíocht í mar chuid den ghnáthnós imeachta 

araíonachta nó aiseolais feidhmíochta? 

 

- Ar phléigh mé an cás agus na roghanna le duine a bhfuil muinín agam as, agus an bhféadfainn 

tairbhe a bhaint as sin a dhéanamh? 

 

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

- An mbainfinn tairbhe as comhairle a fháil ó m'ionadaí ceardchumainn nó ó mo chomhairleoir dlí?  
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AGUISÍN D - Tacaíochtaí don Fhoireann 
 
An Clár Cúnaimh d’Fhostaithe (EAP) 

Chomh maith le ról an Duine Teagmhála, cuireann an EAP raon leathan tacaíochtaí atá faoi rún agus 

saor in aisce ar fáil don fhoireann go léir, lena n-áirítear bainisteoirí líne, atá ann chun cabhrú le 

fostaithe deacrachtaí oibre agus saoil a bhainistiú a d'fhéadfadh, dá bhfágfaí gan réiteach iad, tionchar 

diúltach a imirt ar fheidhmíocht oibre / nó ar thinreamh agus caighdeán beatha daoine.  

 
 

Ról an EAP maidir le Polasaí Frithbhulaíochta na Foirne 

Tá an EAP ar fáil chun tacaíocht a thairiscint d'aon bhall foirne: 

 

 A mbíonn taithí aige/aici ar choimhlint agus/nó ar dheacrachtaí idirphearsanta/cumarsáide san 

ionad oibre 

 A mhothaíonn go bhfuil bulaíocht á déanamh air/uirthi 

 A bhfuil gearán bulaíochta déanta faoi/fúithi 

 Ar bainisteoir líne é/í a bhféadfadh tacaíocht nó treoir a bheith ag teastáil uaidh/uaithi chun 

saincheisteanna a réiteach a eascraíonn as coimhlint, deacrachtaí idirphearsanta, bulaíocht 

 Ar comhghleacaí é/í a bhfuil tionchar ag na dálaí sin air/uirthi 

 A n-iarrtar air/uirthi a bheith ina f(h)inné maidir leis an ngearán bulaíochta. 

 
 

Cad is féidir leis an EAP a thairiscint 

Nuair a dhéanann duine teagmháil leis an EAP, bíonn an EAP in ann an méid seo a leanas a sholáthar 

 Cúnamh chun deacrachtaí a mheas agus a bhreithniú 

 Cúnamh chun na fadhbanna agus na roghanna a d’fhéadfadh a bheith ann le hiad a réiteach a 
fhiosrú 

 Cúnamh le cur chuige struchtúrtha a phleanáil chun déileáil le saincheisteanna agus iad a 
réiteach 

 É/í a threorú chuig acmhainní eile 

 É/í a chur ar aghaidh chuig gníomhaireachtaí seachtracha de réir mar is cuí dá mba mhian leis 

an duine é sin a dhéanamh (is é an duine féin a d’íocfadh an costas, dá mbeadh sé sin i gceist)  

 Eolas faoi pholasaithe ábhartha, réiteach coimhlinte agus idirghabháil 
 

Ar mhaithe le neamhchlaontacht nuair a bhíonn dhá pháirtí nó níos mó páirteach i gcás ina bhfuil 

coimhlint, deacracht idirphearsanta, bulaíocht líomhnaithe, is féidir le gach páirtí leas a bhaint as 

tacaíocht an EAP. 

Is féidir le bainisteoir líne dul i gcomhairle leis an EAP sa chás go bhfuil sé / sí ag déileáil le baill foirne 

maidir le haon cheann de na fadhbanna thuasluaite le tacaíocht agus comhairle a fháil faoin gcaoi le 

réiteach a fháil ar an scéal. 
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Is féidir le bainisteoir líne a chur in iúl don duine / do na daoine go bhfuil an EAP ar fáil chun tacú leo 

chomh maith. Nuair is cuí, is féidir leis an mbainisteoir líne an duine / na daoine aonair a atreorú go 

foirmiúil chuig an CCF. 

 
Rúndacht EAP 

Tá caighdeáin ghairmiúla i bhfeidhm maidir le rúndacht. Bíonn an plé idir an duine aonair agus an EAP 

faoi rún. Tá eolas agus sonraí pearsanta a nochtann fostaithe don EAP faoi rún (tá eisceachtaí liostaithe 

thíos) agus ní nochtfar iad do thríú páirtí gan eolas agus toiliú roimh ré ón duine féin. 

Eisceachtaí maidir le rúndacht 

 Dálaí a chuireann beatha an duine, beatha páirtithe eile nó beatha an phobail i mbaol 

 Sa chás go bhfuil freagracht reachtúil ann tuairisciú a dhéanamh 

 Sa chás go n-éilíonn cúirt nó próiseas dlíthiúil é sin a dhéanamh 

 Sa chás go bhféadfaí dochar a dhéanamh don EAP mura nochtfaí an t-eolas 

 Sa chás go dtuigtear don EAP go bhfuil sárú déanta ar an dlí coiriúil, d'fhéadfadh sé go 

mbeadh gá le nochtadh 

 
Sa chás go ndéanann bainisteoir líne ón Oifig Acmhainní Daonna duine a chur ar aghaidh go foirmiúil 

chuig an EAP, tabharfar dearbhú tinrimh / rannpháirtíochta don pháirtí a cuireadh ar aghaidh agus 

déanfar aon aiseolas agus / nó tuairiscí ar dhul chun cinn a aontú leis an mball foirne. 

 
Tá an t-eolas ar fad faoin EAP ar fáil ar láithreán gréasáin na hOifige Acmhainní 

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

 
 

  

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

 Láithreán gréasáin Oifig Acmhainní Daonna OÉ Gaillimh  

 

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

 

 Sonraí rochtana 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/ 

 

 Ceardchumann Seirbhísí, Tionscal, Gairmiúil agus Teicniúil (SIPTU) 

 
http://www.siptu.ie/ 

 

 Cónaidhm Éireannach na Múinteoirí Ollscoile (IFUT) 

 
http://www.ifut.ie/ 

 

 Ceardchumann na dTeicneoirí, na nInnealtóirí & na Leictreoirí (TEEU) 
 
https://www.teeu.ie/ 

 

 Unite  

 
http://www.unitetheunion.org/ 

 
 
 
 

Liosta Teagmhálaithe 

Sonraí na dTeagmhálaithe (in ord aibítre) 

 

Barbara Coen 

Scoil an Leighis  
Uimh. Theagmhála: 091-492189 
Rphost: barbara.coen@nuigalway.ie 
 

Peter Crampton 

Réitigh agus Seirbhísí Faisnéise (ISS) 

Uimh. Theagmhála: 091-493400 

Rphost: peter.crampton@nuigalway.ie 

 

http://www.nuigalway.ie/hr/
http://www.nuigalway.ie/human-resources/employee_wellbeing/eap/
http://www.hsa.ie/eng/Workplace_Health/Bullying_at_Work/
http://www.ifut.ie/
http://www.ifut.ie/
https://www.teeu.ie/
http://www.unitetheunion.org/
mailto:barbara.coen@nuigalway.ie
mailto:peter.crampton@nuigalway.ie
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Deirdre Curran 

Scoil an Ghnó agus na hEacnamaíochta 

Uimh. Theagmhála:  091-492521 

Rphost: deirdre.curran@nuigalway.ie 

Frank Darcy 

Leabharlann Shéamais Uí Argadáin 

Rphost: frank.darcy@nuigalway.ie 

Bianca De Oliveira Pereira 

Scoil na hInnealtóireachta agus na hIonformaitice 

Rphost: bianca.pereira@nuigalway.ie 

Maja Drapiewska 

Scoil na hInnealtóireachta agus na hIonformaitice 

Uimh. Theagmhála: 091-492648 

Rphost: maja.drapiewska@nuigalway.ie 

Heike Felzmann 

Scoil na nDaonnachtaí 

Rphost: heike.felzmann@nuigalway.ie 

Anthony J. Grehan 

Scoil na nEolaíochtaí Nádúrtha 

Uimh. Theagmhála: 091-493235 

Rphost: anthony.grehan@nuigalway.ie 

Adrienne Keane 

Réitigh agus Seirbhísí Faisnéise (ISS) 

Uimh. Theagmhála: 091-493619 

Rphost: adrienne.keane@nuigalway.ie 

Conor McBrierty 

Scoil na Fisice 

Uimh. Theagmhála: 091-493666 

Rphost - conor.mcbrierty@nuigalway.ie 

mailto:deirdre.curran@nuigalway.ie
mailto:frank.darcy@nuigalway.ie
mailto:bianca.pereira@nuigalway.ie
mailto:maja.drapiewska@nuigalway.ie
mailto:heike.felzmann@nuigalway.ie
mailto:anthony.grehan@nuigalway.ie
mailto:adrienne.keane@nuigalway.ie
mailto:sinead.lydon@nuigalway.ie
mailto:conor.mcbrierty@nuigalway.ie
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Lhara Mullins 

Scoil na nEolaíochtaí Sláinte 

Uimh. Theagmhála: 091-494446Rphost: lhara.mullins@nuigalway.ie 

Martina Ní Fhatharta 

Réitigh agus Seirbhísí Faisnéise (ISS) 

Uimhir Theagmhála: 091-493323  

Rphost: martina.nifhatharta@nuigalway.ie 

Sinéad Ní Fhaoláin 

Réitigh agus Seirbhísí Faisnéise (ISS) 

Uimhir Theagmhála: 091-492519 

Rphost: sinead.nifhaolain@nuigalway.ie 

Josephine Walsh 

Seirbhísí na Mac Léinn, An tIonad Forbartha Gairmeacha 

Uimhir Theagmhála: 091-492504 

Rphost: josephine.walsh@nuigalway.ie 

mailto:lhara.mullins@nuigalway.ie
mailto:martina.nifhatharta@nuigalway.ie
mailto:sinead.nifhaolain@nuigalway.ie
mailto:josephine.walsh@nuigalway.ie

