
 

 
 
 

 
 

Beartas maidir le hAistriú Fostaithe  

 

 

 

 

 

 

Arna cheadú ag an Údarás Ceannais an 27 Meán Fómhair 2011   
 

Maidir leis an doiciméad seo agus aon aistriúchán foilsithe oifigiúil de, is ag an leagan 
Béarla a bheidh an forlámhas i gcás aon easaontacht léirithe a éireoidh. 

 
 



 

1. Cuspóir an Bheartais 

1.1 Aithníonn Ollscoil Luimnigh (OL) go bhfuil spreagthacht, táirgeacht agus coimeád 
fostaithe ag brath ar dhaoine a bheith ag obair i bpoist a oireann dá n-ábhair spéise. 
Dá réir sin, tairgeann agus spreagann an Ollscoil deiseanna aistrithe le haghaidh 
fostaithe. I gcomhréir leis an méid sin, ba cheart go dtacódh bainisteoirí le fostaithe 
ar mian leo feabhas a chur ar a gcuid scileanna nó inniúlachtaí nua a fhorbairt 
d’fhonn deiseanna éagsúla a shaothrú go hinmheánach.  

 
1.2 Is é nó is í an fostaí a thionscnóidh iarrataí ar aistriú.  
 
1.3 Féadfaidh fostaithe, ar chúiseanna éagsúla, a gcuid spéise a léiriú maidir le haistriú 

chuig poist i ndámha, i ranna, i rannga nó i bhfoirne eile. Féadfaidh na cúiseanna seo 
a leanas a bheith san áireamh sna cúiseanna sin, gan bheith teoranta dóibh: leas, 
suíomh geografach nó forbairt gairmréime. 

 
2. Comhthéacs agus Critéir 

2.1 Forchoimeádann OL an ceart chun aistrithe fostaithe chuig poist mhalartacha a chur 
chun feidhme de réir mar is gá chun reáchtáil éifeachtach agus éifeachtúil na 
hOllscoile a choimeád ar bun agus beidh gach aistriú faoi réir a cheadaithe ag an 
Stiúrthóir Acmhainní Daonna (AD).  

 
2.2  Níl aon teidlíocht ann chun aistriú a fháil. Ach, de réir na riachtanas gnó agus, go 

háirithe, chun a chinntiú go leanann an Ollscoil de bheith á reáchtáil go héifeachtach 
agus go héifeachtúil, féachfaidh OL le hiarrataí den sórt sin a éascú. 

 
2.3 Déanfar aistrithe ag grád substainteach an fhostaí. 
 
2.4 Ní bhaineann an Beartas seo le folúntais shealadacha. 
 
 

3.   Cáilitheacht 

3.1  Tá fostaithe cáilithe chun aistriú chuig dámh, roinn, rannóg nó foireann eile laistigh 
de OL a iarraidh, ar choinníoll: 

 go bhfuil siad tar éis dhá bhliain a chaitheamh ina bpost reatha; 

 go bhfuil taifead sásúil acu maidir le freastal, feidhmíocht agus iompraíocht; 

 nach ndearnadh aistriú poist oiriúnach a thairiscint dóibh laistigh den bhliain 
roimhe sin; agus 

 nár tháinig siad chun bheith dícháilithe le haghaidh aistrithe de réir mar atá 
leagtha amach i Roinn 6. 

 

4.   Ord Tosaíochta na nIarratas  

4.1 Beidh tosaíocht ag na haistrithe seo a leanas: 
 

(1) Fostaithe a bhfuil gá acu le hathlonnú ina leith;    
 

(2) Sa chás go mbeadh an t-aistriú agus coigeartú réasúnach ar a gcuid oibre, 
déanfar breithniú tosaíochta ar iarratais ar aistriú ó fhostaithe atá faoi 
mhíchumas de réir mar a mhínítear le reachtaíocht 

 
(3) Déanfar gach iarratas eile a bhreithniú agus tabharfar ualú comhionann
 dóibh. 



 

 

5.   An Nós Imeachta maidir le hIarratais 

5.1 Chun iarratas a dhéanamh ar dheiseanna a d’fhéadfadh teacht chun cinn le 
haghaidh aistrithe, ba cheart d’fhostaithe an Fhoirm Iarratais maidir le hAistriú Fostaí 
(atá ar fáil ar láithreán gréasáin AD) a chomhlánú agus í a chur faoi bhráid na 
Rannóige AD.  Ní mór d’fhostaithe cúiseanna a sholáthar maidir le haistriú a iarraidh.  

 
5.2 Féadfaidh AD an iarraidh a phlé leis an iarratasóir.  
 
5.3 Féadfar a cheangal ar iarratasóirí a thaispeáint go bhfuil an t-eolas agus na 

scileanna is gá acu chun oibriú sa réimse a n-iarrtar aistriú chuige e.g. trí chomhrá 
leis an mbainisteoir ábhartha. 

 
5.4 Coimeádfaidh AD liosta de na hiarratasóirí ar aistriú. 
 
6.   Glacadh le hAistriú 

6.1 Ní bheidh fostaithe a ghlacann le haistriú cáilithe chun iarratas a dhéanamh ar aistriú 
eile go ceann tréimhse dhá bhliain.  

 
6.2 Déanfar ainm fostaí a dhiúltaíonn do thairiscint maidir le haistriú chuig an réimse a 

iarrann siad a bhaint den liosta de na hiarratasóirí ar aistriú agus, ach amháin in 
imthosca eisceachtúla arna gcinneadh ag an Stiúrthóir AD, ní bheidh sé nó sí cáilithe 
chun iarratas a dhéanamh ar aistriú go ceann tréimhse dhá bhliain ón dáta a 
ndiúltaíonn sé nó sí don tairiscint. 

 
6.3 Déanfar fostaithe a dhiúltaíonn do dhá thairiscint maidir le haistriú ag a ngrád reatha 

laistigh de thréimhse dhá mhí dhéag a bhaint den liosta de na hiarratasóirí ar aistriú 
ar feadh tréimhse dhá bhliain ón dáta a ndiúltaíonn sé nó sí don dara tairiscint. 

 
6.4 Aon fhostaithe nach spéis leo a thuilleadh aistrithe a fháil, ba cheart dóibh a chur in 

iúl do AD gur mian leo go mbainfear a n-ainm den liosta de na hiarratasóirí ar aistriú. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
 

FOIRM IARRATAIS MAIDIR LE hAISTRIÚ FOSTAÍ  

AINM: ___________________________________    Uimh. Aitheantais: ________________________ 

GRÁD:______________________________ ROINN: _________________________________ 

DÁMH/RANNÓG: _________________________________________________  

AN RÉIMSE A nIARRTAR AISTRIÚ CHUIGE: ____________________________________ 

AINM AN BHAINISTEORA LÍNE: (CLÓIGH É LE DO THOIL)________________________________         

DÁTA TOSAITHE NA FOSTAÍOCHTA:  ________ SAN FHOSTAÍOCHT REATHA ÓN: ___________  

DEIMHNÍONN MO SHÍNIÚ THÍOS GO bhFUIL AISTRIÚ Á IARRAIDH AGAM GO SAORÁLACH CHUIG:  

 DÁMH/RANNÁN: ________ _______________________ ROINN: ____________________  

SÍNIÚ AN FHOSTAÍ: __________________________________  DÁTA: __________  

SÍNIÚ AN MHAOIRSEORA: ____________________________  DÁTA: __________  

AN CHÚIS LEIS AN IARRAIDH AR AISTRIÚ: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 


