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Arna cheadú ag an Údarás Ceannais – 27 Eanáir 2009 
 
 
Maidir leis an doiciméad seo agus aon aistriúchán foilsithe oifigiúl de, is ag 
an leagan Béarla a bheidh an forlámhas i gcás aon easaontacht léirithe a 
eiroidh. 



  

 
 

1. RÁITEAS BEARTAIS 
 
1.1 Tá Ollscoil Luimnigh tiomanta do thimpeallacht dhearfach oibre a 

fhorbairt agus a chothú, ceann ina gcuirtear an luach is dual ar na 
fostaithe uile agus ina ndéantar na fostaithe uile a spreagadh lena saol 
oibre a fheabhsú agus iad féin a fhorbairt. 

 
1.2 Tá na cásanna seo a leanas ar áireamh sna cásanna ina bhféadfaí a 

cheangal fostaithe a ath-imscaradh: riachtanais eagraíochtúla agus 
oibríochtúla a shásamh a éascú; oiriúnacht an fhostaí i leith poist; agus 
nithe a thagann faoi réim Bheartas Comhdheiseanna na hOllscoile. 

 
1.3 Déanfar gach ath-imscaradh a chinneadh ar mhodh cothrom, 

comhsheasmhach agus trédhearcach, le riachtanais na hOllscoile agus 
leasanna agus toilmhianta dlisteanacha na bhfostaithe i leith a ngairme 
beatha á gcur san áireamh. 

 
1.4 Tá an Ollscoil tiomanta do phróiseas comhairliúcháin agus 

comhpháirtíochta leis na fostaithe agus a n-ionadaithe maidir le cibé 
ath-imscaradh atá beartaithe. Cuirfear tús leis an bpróiseas 
comhairliúcháin láithreach bonn agus ní dhéanfar aon ath-imscaradh 
lena linn.  Ba cheart nach mairfeadh an próiseas achar is faide ná sé 
mhí. 

 
1.5 Raon: Baineann an beartas seo le gach fostaí de chuid Ollscoil 

Luimnigh. 
 
2. SAINMHÍNIÚ AR ATH-IMSCARADH AGUS AN RÉASÚNAÍOCHT 

LEIS 
 
2.1 Baineann an t-ath-imscaradh le fostaí a bhogadh ó phost amháin go dtí 

post eile laistigh den Ollscoil. De ghnáth, déanfar an t-ath-imscaradh 
go dtí post den tsamhail chéanna ag grád, agus lena ngabhann 
téarmaí agus coinníollacha fostaíochta, nach lú fábhar don fhostaí iad 
ná mar a bhí aige nó aici sular tharla an t-ath-imscaradh. 

 
2.2 Socrú buan is ea an t-ath-imscaradh. 
 
2.3 Féadfaidh ath-imscaradh fostaithe a bheith de dhíth ar go leor 

cúiseanna, lena n-áirítear iad seo a leanas: 
- chun riachtanais eagraíochtúla agus oibríochtúla a shásamh; 
- i gcás, de thoradh athstruchtúraithe eagraíochtúil, nach ann a 

thuilleadh ina chruth reatha do phost na pearsan aonair; 
- chun scileanna/buanna a bheidh ag teastáil ón Ollscoil san 

fhadtéarma a fhorbairt; 
- chun scileanna agus buanna an fhostaí agus sainriachtanais 

eagraíochtúla a chur in oiriúint dá chéile; 
- chun a éascú don fhostaí nach féidir a thuilleadh, de bharr 

míchumais agus/nó fáth eile liachta, coinneáil air nó uirthi ina ról 



  

reatha, ainneoin breithniú a bheith déanta ar oiriúnaithe ar an ról 
sin; 

- chun riachtanais phearsanta agus riachtanais maidir le forbairt 
ghairme de chuid fostaithe a shásamh. 

 
3. NÓS IMEACHTA 
 
3.1 I gcás fostaí a bheith faoi bhreithniú lena ath-imscaradh nó lena hath-

imscaradh, déanfar bainisteoirí a spreagadh i dtosach le deiseanna 
oiriúnacha a aimsiú trína ndéanfaí an fostaí a ath-imscaradh laistigh dá 
roinn/dá rannán/dá dhámh/dá dámh féin. I gcásanna den sórt sin, 
féadfar fostaí a shuíomh i ról úr fad is go meastar gur malairt oiriúnach 
fostaíochta atá sa ról de réir na réasúnaíochta thuasluaite. Ba cheart, 
áfach, deiseanna den sórt sin a chur ar a súile do na fostaithe uile atá 
faoi réir ath-imscartha laistigh de roinn/ de rannán/ de dhámh agus ba 
cheart tabhairt faoi phróiseas struchtúrtha meastóireachta atá 
comhaontaithe nuair is mian le breis is fostaí amháin go gcuirfí san 
áireamh don phost iad. 

 
3.2 Féachfaidh an Ollscoil chuige, más indéanta, go ndéanfar fostaithe a 

ath-imscaradh go dtí obair de chineál atá ar an mórgóir inchomórtais 
lena gcuid oibre roimh an ath-imscaradh. Sa chás nach féidir déanamh 
amhlaidh, bainfear leas as na slata tomhais seo a leanas chun 
oiriúnacht na fostaíochta malartaí a chinneadh:-  
- cineál na hoibre; 
- na cáilíochtaí, na scileanna agus an taithí a theastaíonn chun an 

obair a chur i gcrích; 
- éirim nó cumas an duine chun tabhairt faoin obair; 
- socruithe oibre e.g. uaireanta oibre, socruithe sealoibre, 

socruithe saoire srl;  
- leibhéal freagrachta le hais a róil roimhe sin; 
- grád agus pá. 

 
3.3 Déanfaidh an Ollscoil, de réir spiorad na Comhpháirtíochta, an 

ceardchumann a chur ar an eolas roimh ré maidir le gach togra nua a 
bhaineann leis an láthair oibre agus a d’fhéadfadh a cheangal go 
ndéanfaí fostaithe a ath-imscaradh.  Déanfar fógra a thabhairt roimh ré 
in am is i dtráth le go mbeidh na fostaithe lena mbaineann agus a chuid 
ionadaithe ceardchumainn nó a cuid ionadaithe ceardchumainn in ann 
dul i mbun pléití. Níor cheart go mairfeadh an próiseas achar is faide 
ná sé mhí. 
 

3.4 Sna comhairliúcháin idir an Ollscoil agus na páirtithe dá ndéanfar difear 
cuimseofar cineál na n-athruithe a bheas i gceist, na fáthanna atá leis 
na hathruithe, an tionchar is mó is féidir a fheiceáil ag dul i bhfeidhm ar 
fhostaithe agus na dátaí a bheartaítear na hathruithe a chur i gcrích. 
Rachfar i mbun na gcomhairliúchán seo i modh comhpháirtíochta agus 
cuirfear críoch leo in am is i dtráth i dtreo is go mbeifear in ann na 
hathruithe a thabhairt isteach faoin dáta atá beartaithe lena gcur i 
gcrích. 

 



  

3.5 I gcás nach féidir macasamhail chruinn a aimsiú tar éis cinnidh ath-
imscartha beidh solúbthacht agus cur chuige cuiditheach ag teastáil ón 
bhfostaí atáthar a ath-imscaradh agus ó na bainisteoirí lena 
mbaineann. 

 
3.6 I gcás nach mbeidh comhoiriúnú iomlán scileanna ann tar éis cinnidh 

ath-imscartha,  ansin, tar éis lán-chomhairliúcháin leis an bhfostaí, 
socróidh Rannán na nAcmhainní Daonna oiliúint iomchuí a bheidh le 
cur ar an bhostaí d’fhonn na scileanna is gá dá ról úr a thabhairt dó nó 
di. Tiocfar ar chomhaontú idir an Ollscoil agus an fostaí maidir le cineál 
na hoiliúna. Áireoidh sé seo soláthar maidir le costas na hoiliúna, lena 
n-áirítear costas taistil agus costais ghaolmhara i gcás go ndéanfar an 
oiliúint in áit seachas sa láthair oibre. 

 
4. ATHBHREITHNIÚ 
 
4.1 Tar éis cinnidh ath-imscartha, déanfar na fostaithe atáthar a ath-

imscaradh agus na fostaithe sa roinn/rannán/dámh a mbeidh fostaithe 
tar éis a bheith ath-imscartha chuige nó a bhfuil fostaithe le bheith ath-
imscartha chuige a chur ar an eolas faoin gcinneadh ath-imscartha ar a 
laghad deich lá oibre roimh an dáta a thiocfaidh an t-ath-imscaradh in 
éifeacht. 

 
4.2 Féadfaidh na páirtithe dá ndéanfar difear athbhreithniú ar an gcinneadh 

ath-imscartha a lorg ar an mbonn gur follas go bhfuiltear tar éis imeacht 
ón mbeartas agus ó na nósanna imeachta seo.  

 
4.3 D’fhonn athbhreithniú den sórt sin a lorg, cuirfidh an fostaí in iúl i 

scríbhinn don Leas-Uachtarán Riaracháin & Rúnaí nó dá ainmnitheach 
nó dá hainmnitheach go bhfuil sé ar intinn aige nó aici athbhreithniú a 
lorg laistigh de chúig lá oibre tar éis dó nó di fógra faoin gcinneadh ath-
imscartha a fháil. Ní foláir do gach cinneadh an scála ama seo a chur 
san áireamh i dtreo is go bhféadfaí athbhreithniú a éascú más gá. 

 
4.4 Déanfaidh na páirtithe dá ndéanfar difear aighneacht i scríbhinn ina 

leagfar amach an bunús iomlán atá lena n-iarratas ar athbhreithniú 
chuig an Leas-Uachtarán Riaracháin & Rúnaí laistigh de chúig lá oibre 
dhéag tar éis an fógra faoin gcinneadh ath-imscartha a fháil. 

 
4.5 Ar fhógra a fháil faoi iarratas ar athbhreithniú, déanfaidh an Leas-

Uachtarán Riaracháin & Rúnaí nó a ainmnitheach nó a hainmnitheach 
imscrúdaitheoir seachtrach neamhspleách a cheapadh chun an t-
athbhreithniú a sheoladh. 

 
4.6 Déanfaidh an t-imscrúdaitheoir seachtrach neamhspleách, más 

deimhin leis nó léi go dtagann an t-iarratas faoi réim 4.2 thuas, 
cinneadh maidir le seoladh an athbhreithnithe.  Críochnófar cibé 
athbhreithniú den sórt sin laistigh de scála réasúnta ama nach faide ná 
coicís más féidir. Déanfar an cinneadh réasúnaithe ón imscrúdaitheoir 
seachtrach neamhspleách a chur faoi bhráid an Leas-Uachtaráin 



  

Riaracháin & Rúnaí agus cuirfear ar fáil é dá éis sin don pháirtí dá 
ndéanfar a rinne an t-athbhreithniú a lorg. 

 
4.7 Faoi réir aon réitigh reachtúil nó aon réitigh dlí eile atá ar fáil do na 

páirtithe dá ndéanfar difear, is cinneadh críochnaitheadh a bheidh i 
dtoradh an athbhreithnithe seo.  Beidh sé de chúram ar Rannán na 
nAcmhainní Daonna a chinntiú nach mbeidh aon fhostaí faoi 
mhíbhuntáiste nó ina ábhar spídiúcháin nó ina hábhar spídiúcháin dá 
éis sin de bhrí gur bhain sé nó sí leas as a cheart chun athbhreithniú a 
lorg. 

 
5. MONATÓIREACHT 
 
5.1 De réir spiorad na Comhpháirtíochta, déanfar an beartas agus na 

nósanna imeachta um ath-imscaradh  a mheasúnú ar bhonn rialta. Is é 
a bheidh i gceist leis seo ná breithniú a dhéanamh ar líon na gcinntí 
ath-imscartha, ar an líon iarratas ar athbhreithniú agus ar éifeachtacht 
ghinearálta an phróisis. 


