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Ba cheart an Fhoirm Ghearáin seo a úsáid chun gearáin a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chaidreamh Oibreachais maidir
le sáruithe líomhnaithe de reachtaíocht fostaíochta, chomhionannais, chomhchéime agus chaidrimh thionsclaíocha.

Níor cheart an Fhoirm seo a úsáid nuair:

1) A táthar ag achomharc chinneadh Oifigeach Breithnithe Choimisiún um Chaidreamh Oibreachais déanta faoi reachtaíocht
fhostaíochta, chomhionannais agus chaidrimh thionsclaíoch áirithe.

2) A táthar ag tarchur comhdhíospóid don Chúirt Oibreachais nó Seirbhísí Chomhréitigh agus Idirghabhála Chaidrimh Áit
Oibre.

3) A táthar ag lorg forfheidhmiú cinnidh nó foirceanta déanta faoi reachtaíocht fhostaíochta, chomhionannais agus
chaidrimh thionsclaíoch áirithe.

4) A táthar ag déanamh tarchur don Chúirt Oibreachais faoi Alt 20(1) nó Alt 20(2) den Acht Caidrimh Thionscail 1969.

Tá tábla thíos a leagann amach na codanna difriúla den fhoirm ghearáin seo, tabhair faoi deara gur ceart codanna bainteacha
a chomhlánadh. Ba cheart do ghearánaigh ar fad Cuid A, Cuid R agus Cuid S a chomhlánadh.

Léiríonn Codanna B go Q 15 Réimse Gearáin Ghinearálta ar féidir gearán a dhéanamh futhu. Chun gearán a dhéanamh faoi
cheann ar bith de na réimsí seo iompaigh chuig an leathanach cuí ar an bhfoirm. Faoin Réimse Gearáin Ginearálta ba cheart
duit do ghearán sonrach a chur in iúl trí thic a chur sa bhosca cuí. Ansin, ba cheart duit rogha sásaimh trí thic a chur sa
bhosca cuí in aice leis an ngearán sonrach.

Déan cinnte go bhfuil cóip den doiciméad ‘Treoir Chaidreamh Oibreachais do Chomhlánú den Fhoirm Ghearáin de Láimh’
sula gcomhlánaíonn tú an fhoirm ghearáin seo. Is féidir eolas maidir le gné ar bith den fhoirm seo a fháil ag www.
workplacerelations.ie nó trí ghlaoch a chur ar Eolas agus Seirbhísí do Chustaiméirí ar 0818 80 80 90.

Nuair atá an fhoirm seo comhlánaithe agus sínithe agat, seol isteach é chuig: An Coimisiún um Chaidreamh Oibreachais,
Eolas agus Seirbhísí do Chustaiméirí, Bóthar Uí Bhriain, Ceatharlach, R93 W7W2 nó trí DX go DX 271001 Ceatharlach 2.

Ba cheart tabhairt faoi deara gur féidir le hOifigeach Breithnithe, ag am ar bith, gearán a chaitheamh amach má tá sé nó sí
den tuairim go bhfuil sé neamhthábhachtach nó cráiteach.

Nuair a chláraítear an gearán gheobhaidh tú admháil mionsonraithe chomh maith le heolas ar na chéad céimeanna eile.
Léirítear Uimhreacha Iarratais Ghearáin agus Tagartha Gearáin Sonrach chomh maith ar an admháil sin ar cheart a úsáid
i gcomhfhreagras nó cumarsáid ar fad ina dhiaidh sin.

Tabhair faoi deara gur i gcásanna ar fad ina dteiptear ar ghearán a bheith breithnithe ag Oifigeach Breithnithe Choimisiún
Caidreamh Oibreachais, seolfar agus malartófar cóip den fhoirm seo agus comhfhreagras cuí ar fad chuig páirtithe don
ghearán.

I gcásanna áirithe is féidir leis an gCoimisiún um Chaidreamh Oibreachais dul i dteagmháil leis an nGearánach chun iarracht
a dhéanamh an dá pháirtí a spreagadh agus a éascú na saincheisteanna a réiteach mar rogha eile ar éisteacht fhoirmeálta
nó iniúchadh (Seirbhís Idirghabhála).

Muna bhfuil an dá pháirtí sásta páirt a ghlacadh i bhfuascailt/idirghabháil luath nó má tá iarrachtaí ar fhuascailt/idirghabháil
luath neamhrathúil, traschuirfear an gearán d’Oifigeach Breithnithe.

Is féidir níos mó eolais maidir le reachtaíocht fhostaíochta, chomhionannais agus chaidreamh thionsclaíoch a fháil ar
www.workplacerelations.ie nó trí ghlaoch a chur ar líne eolais an Choimisiúin um Chaidreamh Oibreachais ar 0818 80 80 
90.

Foirm Ghearáin
Caidreamh Oibreachais
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A Sonraí an Ghearánaigh ba cheart a bheith comhlánaithe ag gearánaigh ar fad 

Sonraí Fostaíochta

Teideal (an tUas, Bean, Ms, Iníon)*: 

Céadainm*: 
  

Sloinne*:
 

Má tá an Gearánach ina Cuideacha nó Comhlacht Ionadaíoch – Cuir (Féach Nóta A1): 

Ainm nó Uimhir Tí:  

Sráid/Bóthar: 
 

Baile: 
 

Contae: 
 

Postchód: 

Uimhir Theagmhála: 
  

Uimhir Faics:
 

Ríomhphost: 

Náisiúntacht:
 

Post Sealbhaithe* (Féach Nóta A2):  

Uimhir PSP:          

Uimhir Fhostóra Cláraithe (Féach Nóta A6):         

Dáta Tosaithe: 

Dáta a fuarthas Fógra faoi Fhoircheannadh Fostaíochta (más infheidhmithe): 

Dáta a chríochnaigh an Fhostaíocht (más infheidhmithe): 

Mo Sheoladh Oibre

Ainm nó Uimhir Fhoirgnimh:  
Sráid/Bóthar:  
Baile:  
Contae:  
Postchód: 

Ba cheart na réimsí marcáilte le * a chomhlánú

Sonraí Íocaíochta

Cuir tic mar is cuí: Íoctar mé in aghaidh  na hUaire   na Seachtaine   na Coicíse   na Míosa   

Is é mo Phá comhlán: e  Is é mo Ghlanphá: e

Líon na n-uair oibrithe gach seachtain: 
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Ba cheart na réimsí marcáilte le * a chomhlánú

Sonraí Dlíthiúla Iomláin an Fhreagróra/an Fhostóra

Ainm/Cuideachta* (Féach Nóta A3): 

Ainm Trádála (más infheidhmithe): 

Ainm nó Uimhir Fhoirgnimh:  
Sráid/Bóthar:  
Baile:  
Contae:  
Postchód: 

Ainm Teagmhála (Féach Nóta A4): 

Post sealbhaithe: 

Uimhir Theagmhála: 
 

Ríomhphost: 

Uimhir (ÍMAT) Fhostóra:          

An bhfuil an seoladh ceannoifige difriúl ón cheann thuas? Tá  Níl 

Má Tá, tabhair Seoladh na Ceannoifige: 
Ainm nó Uimhir Fhoirgnimh:  
Sráidt/Bóthar:  
Baile:  
Contae:  
Postchód: 

Ainm Teagmhála (Féach Nóta A4): 

Uimhir Theagmhála: 
 

Post Sealbhaithe: 

Ríomhphost: 

Príomhghníomhaíoht/earnála ghnó (Féach Nóta A7): 

An Cuideachta Theoranta í seo? Is CT í  Ní CT í  Níl a fhios agam 

An bhfuil an chuideachta seo i nglacadóireacht/leachtú?  Tá  Níl 

IMá Tá, Ainm Glacadóra/Leachtaithe: 

Ainm nó Uimhir Fhoirgnimh:  
Stráid/Bóthar:  
Baile:  
Contae:  
Postchód: 

Uimhir Fhóin: 

Ríomhphost: 
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Sárú Aistrithe de Rialacháin Ghealltanais
Má bhaineann do ghearán le sárú Aistrithe de Rialacháin Ghealltanais, éileoimid sonraí d’fhostóra reatha (.i. an tAistrí) agus 
d’iarfhostóra (.i. an tAistreoir).

An mbaineann ceann amháin nó níos mó de do gheará(i)n le sárú Aistrithe de Rialacháin Ghealltanais?: 

 Baineann   Ní bhaineann 

Sholáthair tú sonraí d’fhostóra reatha cheana thuas. Tabhair sonraí thíos de d’iarfhostóir (an tAistreoir):

Ainm/Cuideachta* (Féach Nóta A10): 

Ainm Trádála (más infheidhmithe): 

Ainm nó Uimhir Fhoirgnimh:  
Sráid/Bóthar:  
Baile:  
Contae:  
Postchód: 

Ainm Teagmhála (Féach Nóta A4): 

Uimhir Theagmhála: 
  

Uimhir Fhaics:
 

Ríomhphost: 

Uimhir (ÍMAT) Chláraithe 

Dáta Aistrithe: 

An bhfuil an seoladh ceannoifige difriúl ón cheann thuas? Tá  Níl 

Má Tá, tabhair Seoladh na Ceannoifige: 
Ainm nó Uimhir Fhoirgnimh:  
Sráid/Bóthar:  
Baile:  
Contae:  
Postchód: 

Ainm Teagmhála (Féach Nóta A4): 

Position Held: 

Uimhir Theagmhála: 
  

Uimhir Fhaics:
 

Ríomhphost: 

Príomhghníomhaíoht/earnála ghnó (Féach Nóta A7): 

An Cuideachta Theoranta í seo? Is CT í  Ní CT í  Níl a fhios agam 

An bhfuil an chuideachta seo i nglacadóireacht/leachtú? Tá  Níl 

Má Tá, Ainm Glacadóra/Leachtaithe: 
Ainm nó Uimhir Fhoirgnimh:  
Stráid/Bóthar:  
Baile:  
Contae:  
Postchód: 

Uimhir Fhóin: 
  

Uimhir Fhaics:
 

Ríomhphost: 

Ba cheart na réimsí marcáilte le * a chomhlánú
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Ba cheart na réimsí atá marcáilte le * a chomhlánú

Ionadaíocht

An mbeidh ionadaíoch agat? (Oifigeach Cheardchumainn, Dlíodóir, Comhlachtas Trádála srl.): Beidh   Ní Bheidh 

Teideal (an tUas, Bean, Ms, Iníon)*: 
 

Céadainm*: 
  

Sloinne:
 

Ainm/Eagraíocht: 

Ainm nó Uimhir Fhoirgnimh:  
Sráid/Bóthar:  
Baile:  
Contae:  
Postchód: 

Ainm Teagmhála: 

Uimhir Theagmhála: 
  

Uimhir Fhaics:
 

Ríomhphost: 

An bhfuil tú ag iarraidh comhfhreagrais a bheith eisithe do d’ionadaíoch? (Féach Nóta A9) Tá  Níl 

An bhfuil sé ar eolas ar an bhfostóir/bhfreagróir go bhfuil tú ag déanamh an ghearáin seo? Tá  Níl 

Tabhair faoi deara gur i gcásanna ar fad ina theiptear ar ghearán a bheith breithnithe ag Oifigeach Breithnithe Choimisiún 

Caidreamh Oibreachais, seolfar agus malartófar cóip den fhoirm seo agus comhfhreagras cuí ar fad chuig páirtithe an ghearáin.

Má theiptear ar do ghearán a bheith breithnithe ag Oifigeach Breithnithe, an éileoidh tú áiseanna speisialta ar bith nuair atáthar ag 

freastal ar éisteacht? Tabhair sonraí le do thoil:

  

  

 

Beidh ball de Sheirbhísí Eolais agus Custaiméara i dteagmháil más gá d’iarratas a phlé.
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B Titeann mo ghearán faoi: Íocaíocht

Cuir tic 
sa bhosca 

chun gearán 
sonrach a 

chur i láthair

Gearán Sonrach

Roghnaigh Rogha Sásaimh Amháin

Breithniú 
(Féach Nóta B1)

Iniúchadh 
(Féach Nóta B2)

1
Ní fhaighim an t-íosráta íocaíochta Náisiúnta (An tAcht um Íospha Náisiúnta, 2000) (Féach 

Nóta B4)
 

(Féach Nóta B5)
 

(Féach Nóta B6)

2
Ní thugtar cúiteamh dom as obair Dé Domhnaigh (An tAcht um Eagrú Ama Oibre, 1997) 
(Féach Nóta B9)

 
(Féach Nóta B25)

 
(Féach Nóta B21)

3 Ní fhaighim duillín pá (An tAcht um Íoc Pá, 1991) (Féach Nóta B10) N/A  
(Féach Nóta B11)

4
Ní léiríonn mo dhuillín pá ollphá le híoc agus/nó méid asbhaintí ar bith (An tAcht um Íoc 
Pá, 1991) (Féach Nóta B12)

N/A  
(Féach Nóta B11)

5
Rinne m’fhostóir asbhaint neamhdhleathach ó mo phá (An tAcht um Íoc Pá, 1991) (Féach Nóta 

B13)
 

(Féach Nóta B22)
 

(Féach Nóta B21)

6
Níor íoc m’fhostóir mé níor íoc sé/sí níos lú ná an mhéid dlite dom (An tAcht um Íoc Pá, 
1991) (Féach Nóta B14)

 
(Féach Nóta B22)

 
(Féach Nóta B21)

7
Íocann m’fhostóir mé trí mhodh seachas an ceann atá forordaithe go dlíthiúil (An tAcht um 
Íoc Pá, 1991) (Féach Nóta B15)

N/A  
(Féach Nóta B6)

8 Maím nach bhfuil m’fhostóir ag coinneáil taifid fostaíochta reachtúla. (Féach Nóta B17) N/A  
(Féach Nóta B6)

9
Ní bhfuair mé an íocaíocht in aonad fhógra foirceanta m’fhostaíochta. (An tAcht um Íoc Pá, 
1991). (Féach Nóta B20)

 
(Féach Nóta B22)

 
(Féach Nóta B6)

10 Ní bhfuair mé ráiteas de mo ráta íocaíochta in aghaidh na huaire (Féach Nóta B23) N/A  
(Féach Nóta B11)

Má tá tú ag déanamh gearáin faoi Ui. 1 thuas freagair na ceisteanna seo a leanas:

Cad é do thréimhse íocaíochta tagartha? (Féach Nóta B18)  

Cad é an dáta íocaíochta is déanaí ar a líomhnaíonn tú go bhfuair tú íocaíocht atá níos lú ná an mhéid atá tú i dteideal faoin Acht um 

Íosphá Náisiúnta, 2000? 

Ní féidir le hOifigeach Breithnithe plé le do ghearán muna:

a. bhfuair tú ráiteas ó d’fhostóir de do mheánráta íocaíochta in aghaidh na huaire do do thréimhse íocaíochta tagartha nó 

b. d’iarr tú ar an ráiteas sin ach níor sholáthair an fostóir é laistigh de 4 seachtain de d’iarratas.

An bhfuair tú ráiteas ó d’fhostóir de do mheanráta íocaíochta in aghaidh na huaire do do thréimhse íocaíochta tagartha? 

Fuair  Ní bhfuair 

Má fuair tú an ráiteas iaigh cóip den fhoirm iarratais seo, le do thoil

Ar iarr tú ar ráiteas ó d’fhostóir de do mheánráta íocaíochta in aghaidh na huaire do do thréimhse íocaíochta tagartha?

D’iarr  Níor iarr 

Tabhair an dáta (4 seachtain i ndiaidh dáta d’iarratais) ar cheart do d’fhostóir an ráiteas a thabhairt duit

 



8

B Titeann mo ghearán faoi: Íocaíocht (Ar lean)

Má tá tú ag déanamh gearáin faoi Ui. 5 ar an leathanach deireanach freagair na ceisteanna seo a leanas:

Cad é dáta na hasbhainte?  

Cad í suim na hasbhainte?  

An bhfuair tú fógra ó d’fhostóir d’intinn asbhaint a dhéanamh? Fuair  Ní bhfuair 

Má fuair, cé mhéad fógra a bhfuair tú?  

Cad é an fáth leis an asbhaint?  

Má tá tú ag déanamh gearáin faoi Ui. 6 ar an leathanach deireanach freagair na ceisteanna seo a leanas:

Cén dáta ar cheart duit an íocaíocht a fháil?  

Luaigh an luach airgid de phá nach bhfuarthas 

Luaigh an luach airgid d’fhógra nach bhfuarthas 

Luaigh an luach airgid de phá saoire nach bhfuarthas  

Luaigh an luach airgid den mhéid nach bhfuarthas  

C Titeann mo Ghearán Faoi: Uaireanta Oibre 

Cuir tic 
sa bhosca 

chun gearán 
sonrach a 

chur i láthair

Gearán Sonrach

Roghnaigh Rogha Sásaimh Amháin

Breithniú 
(Féach Nóta B1)

Iniúchadh 
(Féach Nóta B2)

1
Ní fhaighim sos laethúil (An tAcht um Eagrú Ama Oibre, 1997)  
(Féach Nóta C2)

 
(Féach Nóta C21)

 
(Féach Nóta B21)

2
Ní bhfuair mé sos laethúil  [Pobail Eorpacha (Coinníollacha Oibre d’Oibrithe Taistil 
atá páirteach ag Seirbhísí Trasteorann Comh-Inoibritheach san Earnáil Iarnróid) 
Rialacháin, 2009-SI Ui. 377 de 2009.]

 
(Féach Nóta C23)

N/A

3 Ní fhaighim sosanna (An tAcht um Eagrú Ama Oibre, 1997) (Féach Nóta C3)  
(Féach Nóta C21)

 
(Féach Nóta B21)

4
Ní fhaighim sosanna [Pobail Eorpacha (Iompar de Bhóthar)(Eagrú Ama Oibre 
Daoine i mbun Gníomhaíochtaí Soghluaiste Iompair ar Bhóithre) Rialacháin 2012, 
S.I. Ui. 36/2012] (Féach Nóta C18)

 
(Féach Nóta C24)

N/A

5
Ní fhaighim sosanna [Pobail Eorpacha (Coinníollacha Oibre d’Oibrithe Taistil atá 
páirteach ag Seirbhísí Trasteorann Comh-Inoibritheach san Earnáil Iarnróid) 
Rialacháin, 2009-SI Ui. 377 de 2009.] (Féach Nóta C19)

 
(Féach Nóta C23)

N/A

6 Ní fhaighim sos seachtainiúil (An tAcht um Eagrú Ama Oibre, 1997) (Féach Nóta C4)  
(Féach Nóta C21)

 
(Féach Nóta B21)

7
Ní bhfuair mé sos laethúil [Pobail Eorpacha (Coinníollacha Oibre d’Oibrithe Taistil 
atá páirteach ag Seirbhísí Trasteorann Comh-Inoibritheach san Earnáil Iarnróid) 
Rialacháin, 2009-SI Ui. 377 de 2009.]

 
(Féach Nóta C23)

N/A

8
Éilítear orm níos mó ná an t-uasmhéid uaireanta oibre a oibriú (An tAcht um Eagrú 
Ama Oibre, 1997) (Féach Nóta C5)

 
(Féach Nóta C21)

 
(Féach Nóta B21)
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C Titeann mo Ghearán Faoi: Uaireanta Oibre (ar lean)

9
Éilítear orm níos mó ná an uasmhéid uaireanta a oibriú [Pobail Eorpacha (Iompar 
de Bhóthar)(Eagrú Ama Oibre Daoine i mbun Gníomhaíochtaí Soghluaiste Iompair ar 
Bhóithre) Rialacháin 2012, S.I. Ui. 36/2012] (Féach Nóta C20)

 
(Féach Nóta C24)

N/A

10
Éilítear orm níos mó ná an uasmhéid uaireanta a oibriu, ní bhfuair mé sos laethúil [Pobail 
Eorpacha (Coinníollacha Oibre d’Oibrithe Taistil atá páirteach ag Seirbhísí Trasteorann 
Comh-Inoibritheach san Earnáil Iarnróid) Rialacháin, 2009-SI Ui. 377 de 2009.] 

 
(Féach Nóta C23)

N/A

11
Ní bhfuair mé mo theidlíocht saoire/saoire bhliantúil le pá (An tAcht um Eagrú Ama 
Oibre, 1997)* (Féach Nóta C6)

 
(Féach Nóta C21)

 
(Féach Nóta B21)

12
Ní bhfuair mé mo theidlíocht saoire/saoire bhliantúil le pá ( [Pobail Eorpacha (Eagrú Ama 
Oibre) (Foireann Taistil in Eitlíocht Shibhialta) Rialacháin, 2006. S.I. Ui. 507 de 2006]*  
(Féach Nóta C6)

 
(Féach Nóta C28)

N/A

13
Ní bhfuair mé mo theidlíochtaí Saoire Phoiblí (An tAcht um Eagrú Ama Oibre, 1997)*  
(Féach Nóta C7)

 
(Féach Nóta C21)

 
(Féach Nóta B21)

14
Ní chuirtear m’amanna tosaithe & críochnaithe in iúl dom roimh ré (An tAcht um Eagrú 
Ama Oibre, 1997)* (Féach Nóta C9)

 
(Féach Nóta C21)

 
(Féach Nóta B21)

15
Ní chuirtear uaireanta breise ar bith in iúl dom roimh ré  (An tAcht um Eagrú Ama Oibre, 
1997)* (Féach Nóta C10)

 
(Féach Nóta C21)

 
(Féach Nóta B21)

16
Níor íocadh orm do 25% den am a éilíodh orm a bheith ar fáil d’obair nár thit amach 
(nialas uair) (An tAcht um Eagrú Ama Oibre, 1997)* (Féach Nóta C11)

 
(Féach Nóta C21)

 
(Féach Nóta B21)

17
Níor íocadh orm do chailliúnt mo theidlíocht saoire bhliantúil ar imeacht (An tAcht um 
Eagrú Ama Oibre, 1997)* (Féach Nóta C15)

 
(Féach Nóta C21)

 
(Féach Nóta B21)

18
Níor íocadh orm do chailliúnt mo theidlíocht Saoire Phoiblí ar imeacht (An tAcht um 
Eagrú Ama Oibre, 1997)* (Féach Nóta C15)

 
(Féach Nóta C21)

 
(Féach Nóta B21)

19
Maím nach bhfuil m’fhostóir ag coinneáil taifid fostaíochta reachtúla (An tAcht um Eagrú 
Ama Oibre, 1997) (Féach Nóta B17)

N/A  
(Féach Nóta B6)

20 Oibrím uaireanta oíche iomarcacha. [An tAcht um Eagrú Ama Oibre, 1997]* (Féach Nóta C16)  
(Féach Nóta C21)

 
(Féach Nóta B21)

21
Oibrím uaireanta oíche iomarcacha. [Pobail Eorpacha (Iompar de Bhóthar)(Eagrú Ama 
Oibre Daoine i mbun Gníomhaíochtaí Soghluaiste Iompair ar Bhóithre) Rialacháin 2012, 
S.I. Ui. 36/2012]

 
(Féach Nóta C24)

N/A

22
Theip ar m’fhostóir cinntiú nár sháraigh an líon iomlán uaireanta oibrithe dó agus don 
dara fostóir na huas-uaireanta ceadaithe. (Féach Nóta C26)

N/A  
(Féach Nóta B21)

23
Níor deonaíodh mo theidlíochtaí saoire bhliantúil dom maidir leis na céad 13 seachtain de 
shaoire chúramóirí. (An tAcht um Eagrú Ama Oibre, 1997) (Féach Nóta C27)

 
(Féach Nóta C21)

 
(Féach Nóta B21)
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C Titeann mo Ghearán Faoi: Uaireanta Oibre (ar lean)

Má tá tú ag déanamh gearáin faoi Ui. 3, 4 & 5 thuas freagair na ceisteanna seo a leanas:

Cé mhéad uair comhleanúnach a oibríonn tú?  

Cé na sosanna a fhaigheann tú? 

Má tá tú ag déanamh gearáin faoi Ui. 8, 9 & 10 thuas freagair na ceisteanna seo a leanas:

a) Cad é do thréimhse uaireanta oibre tagartha?  

b) Cén tréimhse(í) tagartha a bhaineann do ghearán leis/leo?  

c) Cé mhéad uair a d’oibrigh tú le linn na tréimhse(í) tagartha thuas? 

Má tá tú ag déanamh gearáin faoi Ui. 20 & 21 thuas freagair na ceisteanna seo a leanas:

Cé mhéad uair ina iomlán a oibríonn tú de ghnáth san oíche   

(sonraigh amanna tosaithe agus críochnaithe)?

D Titeann mo Ghearán Faoi: Téarmaí & Coinníollacha Fostaíochta

Cuir tic 
sa bhosca 

chun gearán 
sonrach a 

chur i láthair

Gearán Sonrach

Roghnaigh Rogha 
Sásaimh

Breithniú 
(Féach Nóta B1)

1
Ní bhfuair mé ráiteas i bhfoirm scríofa arm o théarmaí fostaíochta  (An tAcht um 
Théarmaí Fostaíochta (Faisnéis), 1994) (Féach Nóta D1)

 
(Féach Nóta D8)

2
Níor cuireadh athrú ar mo théarmaí fostaíochta in iúl dom i bhfoirm scríofa [An tAcht um 
Théarmaí Fostaíochta (Faisnéis), 1994] (Féach Nóta D3)

 
(Féach Nóta D8)

3
Maím nach bhfuil m’fhostóir ag coinneáil taifid fostaíochta reachtúla [Pobail Eorpacha 
(Iompar de Bhóthar)(Eagrú Ama Oibre Daoine i mbun Gníomhaíochtaí Soghluaiste 
Iompair ar Bhóithre) Rialacháin 2012, S.I. Ui. 36 de 2012] (Féach Nóta B17)

 
(Féach Nóta C24)

4

Níor cuireadh rialacháin ama oibre a fheidhmíonn don earnáil iompair bhóthair in 
iúl dom. [Pobail Eorpacha (Iompar de Bhóthar)(Eagrú Ama Oibre Daoine i mbun 
Gníomhaíochtaí Soghluaiste Iompair ar Bhóithre) Rialacháin 2012, S.I. Ui. 36 de 2012] 
(Féach Nóta D5)

 
(Féach Nóta C24)

5

Déanaim gníomhaíochtaí soghluaiste iompair ar bhóithre bóthair agus ní sholáthraíonn 
m’fhostóir taifid nuair is gá.  [Pobail Eorpacha (Iompar de Bhóthar)(Eagrú Ama Oibre 
Daoine i mbun Gníomhaíochtaí Soghluaiste Iompair ar Bhóithre) Rialacháin 2012, S.I. Ui. 
36 de 2012] (Féach Nóta D6)

 
(Féach Nóta C24)
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E Titeann mo Ghearán Faoi: Dífhostú Éagórach

Cuir tic 
sa bhosca 

chun gearán 
sonrach a 

chur i láthair

Gearán Sonrach

Roghnaigh Rogha Sásaimh Amháin

Breithniú 
(Féach Nóta B1)

Iniúchadh 
(Féach Nóta B2)

1
Dífhostaíodh go héagórach mé agus tá ar a laghad 12 mí seirbhíse agam (An tAcht 
um Dhífhostú Éagórach) (Féach Nóta E1)

 
(Féach Nóta E2)

N/A

2
Dífhostaíodh go héagórach mé agus níl ar a laghad 12 mí seirbhíse agam (Na 
hAchtanna Caidrimh Thionscail) (Féach Nóta E1)

 
(Féach Nóta E2)

N/A

3

Dífhostaíodh go héagórach mé mar gheall ar Bhallraíocht Cheardchumainn; 
Toircheas; ag feidhmiú mo chirt ar shaoire uchtála; ag feidhmiú mo cheart ar shaoire 
foiche Dé; ag feidhmiú mo chirt faoin Acht um Íosphá Náisiúnta nó ag feidhmiú mo 
chirt faoin Acht um Shaoire Chúramóirí; ag feidhmiú nó ag beartú chearta faoin Acht 
um Nochtadh Cosanta a fheidhmiú agus níl ar a laghad 12 mí seirbhís agam (An tAcht 
um Dhífhostú Éagórach) (Féach Nóta E1)

 
(Féach Nóta E2)

N/A

4
Bhí orm mo phost a fhágáil mar gheall ar iompar m’fhostóra nó daoine eile ag obair 
agus tá ar a laghad 12 mí seirbhíse agam (An tAcht um Dhífhostú Éagórach)  
(Féach Nóta E3)

 
(Féach Nóta E2)

N/A

5
Bhí orm mo phost a fhágáil mar gheall ar iompar m’fhostóra nó daoine eile ag obair 
agus níl ar a laghad 12 mí seirbhíse agam (Na hAchtanna Caidrimh Thionscail)  
(Féach Nóta E3)

 
(Féach Nóta E2)

N/A

6

Bhí orm mo phost a fhágáil mar gheall ar iompar m’fhostóra nó daoine eile ag obair 
mar gheall ar Bhallraíocht Cheardchumainn; Toircheas; ag feidhmiú mo chirt ar 
shaoire uchtála; ag feidhmiú mo chirt ar shaoire foiche Dé; ag feidhmiú mo chirt faoin 
Acht um Íosphá Náisiúnta nó ag feidhmiú mo chirt faoin Acht um Shaoire Chúramóirí; 
ag feidhmiú nó ag beartú chearta faoin Acht um Nochtadh Cosanta a fheidhmiú agus 
níl ar a laghad 12 mí seirbhís agam (An tAcht um Dhífhostú Éagórach) (Féach Nóta E1)

 
(Féach Nóta E2)

N/A

7
Ní bhfuair mé fógra i bhfoirm scríofa ó m’fhostóir ag leagaint amach an nós imeachta 
smachta. (An tAcht um Dhífhostú Éagórach) (Féach Nóta E7)

N/A  
(Féach Nóta B21)

8
Níor thug an fostóir fógra  athruithe don nós imeachta smachta don fhostaí. (An tAcht 
um Dhífhostú Éagórach) (Féach Nóta E8)

N/A  
(Féach Nóta B21)

9
Níor thug m’fhostóir foras do dhífhostú dom. (An tAcht um Dhífhostú Éagórach)  
(Féach Nóta E9)

N/A  
(Féach Nóta B21)

Comhlánaigh an chuid seo má tá tú ag déanamh gearáin faoi Ui. 2,3 nó 5 thuas:

Ar cén forais a bhfuil do ghearán bunaithe? (Féach Nóta E6) 

 

Má tá tú ag déanamh gearáin faoi cheann ar bith den mhéid thuas freagair na ceisteanna thíos:

Cén dáta a dífhostaíodh tú/a d’fhág tú fostaíocht?

Cén sórt sásaimh a bhfuil tú ag iarraidh? A) Athfhostú  B) Aischur  C) Cúiteamh     (Féach Nóta E4)

Ar ghlac tú le fostaíocht nua ó dífhostaíodh tú? Má ghlac, cathain?
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E Titeann mo Ghearán Faoi: Dífhostú Éagórach (Ar lean)

Cad é an fáth a tugadh do do dhífhostú nó an fáth a d’fhág tú fostaíocht?

Leag amach chomh maith, nuair is féidir, na príomheachtraí (i ndáta/in ord croineolaíoch) a ba chúis leis an ndífhostú, ardú céime/ísliú céime/obair
ar bith a d’fhéadfadh a bheith bainteach, na dátaí ar a eisíodh rabhaidh scríofa nó ó bhéal (sonraigh), má bhí ceann ar bith, sonraí d’iniúchtaí ar bith
(ag cén duine, dáta(í), agus eolas bainteach ar bith) agus achomhairc ar bith (ag cén duine, dáta(í), cé a rinne agallamh leis/leí, aon eolas bainteach),
éisteachtaí/cruinnuithe smachta (ag cén duine, dáta(í), aon eolas bainteach), agus achomhairc inmheánacha (dáta(í), cé a éist leis an achomharc, aon
eolas bainteach). An raibh nósanna imeachta gearáin scríofa/smachta i bhfeidhm? Ar soláthraíodh duit iad? Má soláthraíodh, cathain a soláthraíodh
iad (mar shampla (i) ag tús na fostaíochta agus/nó (ii) nuair a thosaigh an próiseas as a tháinig d’éirí as/dhífhostú)? (Féach Nóta E5)

Is féidir leat an bosca téacs saor a úsáid i gCuid R:Sonraí do ghearáin, chun tuilleadh sonraí a sholáthar.

Má tá tú ag déanamh gearáin fai Ui 4 nó 5

Ní mór duit ráiteas a sholáthar d’Ard-Stiúrthóir an Choimisiún um Chaidreamh Oibreachais ag leagaint amach na príomheachtraí
(i ndáta/ord croineolaíoch) a ba chúis leis an ndífhostú, ardú céime/ísliú céime/obair ar bith a d’fhéadfadh a bheith bainteach, na
dátaí ar a eisíodh rabhaidh scríofa nó ó bhéal (sonraigh), má bhí ceann ar bith, sonraí d’iniúchtaí ar bith (ag cén duine, dáta(í),
agus eolas bainteach ar bith) agus achomhairc ar bith (ag cén duine, dáta(í), cé a rinne agallamh leis/leí, aon eolas bainteach),
éisteachtaí/cruinnuithe smachta (ag cén duine, dáta(í), aon eolas bainteach), agus achomhairc inmheánacha (dáta(í), cé a d’éist leis
an achomharc, aon eolas bainteach). An raibh nósanna imeachta gearáin scríofa/smachta i bhfeidhm? Ar soláthraíodh duit iad? Má
soláthraíodh, cathain a soláthraíodh iad (mar shampla (i) ag tús na fostaíochta agus/nó (ii) nuair a thosaigh an próiseas as a tháinig
d’éirí as/dhífhostú)? Ba cheart duit pointí dlíthiúla ar bith ar mian leat a dhéanamh a chuimsiú. Is féidir caipéis bhreise ar bith a
uaslódáil ag úsáid áis uaslódála slán an Choimisiúin, téigh i dteagmháil le hEolas agus Seirbhísí do Chustaiméirí ag 0818 80 80 90
mas mian é sin a dhéanamh.
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F Titeann mo Ghearán Faoi: Dífhostú Éagórach  (Féach Nóta F1)

Cuir tic 
sa bhosca 

chun gearán 
sonrach a 

chur i láthair

Gearán Sonrach

Roghnaigh Rogha 
Sásaimh Amháin

Breithniú 
(Féach Nóta B1)

1
Gearán maidir le smachtbhannaí smachta suas go agus ag cuimsiú dífhostú 
(Féach Nóta F2)

 
(Féach Nóta F3)

2 Nósanna imeachta bulaíochta agus ciaptha (Féach Nóta F2)  
(Féach Nóta F3)

3 Socruithe ‘pleidhcíochta’ a rialtú (Féach Nóta F2)  
(Féach Nóta F3)

4 Díospóidí maidir le liúntais béile srl. (Féach Nóta F2)  
(Féach Nóta F3)

5 Tá díospóid trádála ar mhaith liom a bheith iniúchta (Féach Nóta F2)  
(Féach Nóta F3)

E Titeann mo Ghearán Faoi: Dífhostú Éagórach (Ar lean)
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G Titeann mo Ghearán Faoi: Leithcheal / Comhionnanas / Comchéim

Cuir tic 
sa bhosca 

chun gearán 
sonrach a 

chur i láthair

Gearán Sonrach

Roghnaigh Rogha Sásaimh Amháin

Breithniú 
(Féach Nóta B1)

1
Rinneadh leithcheal orm ag m’fhostóir, m’fhostóir ionchasach, gníomhaireacht 
fostaíochta nó comhlachtaí eile faoi na hAchtanna um Chomhionannas 
Fostaíochta (Achtanna um Chomhionannas Fostaíochta 1998-2011) (Féach Nóta G2)

 
(Féach Nóta G3)

2
Ní bhfuair mé pá comhionann (Achtanna um Chomhionannas Fostaíochta 
1998-2011) (Féach Nóta G4)

 
(Féach Nóta G3)

3

Rinneadh leithcheal orm trí mheán pinsean ceirde. Rinneadh leithcheal orm 
mar níor tugadh cead dom dul isteach, fuair mé cóir is lú fábhar, cos ar bholg 
nó eile (Achtanna na bPinsin 1990 arna leasú ag an Acht Leasa Shóisialaigh 
(Forálacha Ilchineálacha) 2004. (Féach Nóta G6)

 
(Féach Nóta G7)

4
Cuimsíonn comhaontú fostaíochta foráil atá leatromach. [Achtanna um 
Chomhionannas Fostaíochta 1998-2011] (Féach Nóta G8)

 
(Féach Nóta G3)

5
Rinne duine, eagraíocht/cuideachta a sholáthraíonn earraí, seirbhísí nó 
saoráidí leithcheal orm (Equal Status Act 2000)  (Féach Nóta G2)

 
(Féach Nóta G9)

Má tá tú ag déanamh gearáin faoi Ui 1 thuas freagair na ceisteanna seo a leanas:

Deirim go ndearnadh leithcheal orm de bharr:

Inscne  Stádas Sibhialta   Stádas Teaghlaigh  Gnéaschlaonadh  Creideamh 

Aois  Míchumas  Cine  Ballraíocht den Lucht Taistil  

Deirim gur chaith an freagróir liom go neamhdhleathach trí leithcheal a dhéanamh orm i:

bPost a fháil  Ardú céime a thabhairt dom   Oiliúint a thabhairt dom 

Coinníollacha fostaíochta  Eile  Mé a dhífhostú do chúiseanna leatromacha 

Mé a chiapadh  Mé a chiapadh go gnéasach  Mé a dhífhostú mar bhí mé i gcoinne leithcheal 

Teip ‘freastal réasúnta’ a thabhairt dom do mhíchumas  Ansmacht a imirt orm (Féach Nóta G5) 

Cad é an dáta leithcheala is déanaí? 

An bhfuil tú ag maíomh go gcuimsíonn comhaontú comhchoiteann forálacha leithcheala?  Tá  Níl 

(Má tá, tabhair cóip den chomhaontú agus marcáil na codanna a cheapann tú a bheith leatromach.)

Má tá tú ag déanamh gearáin faoi Ui. 2 thuas freagair na ceisteanna seo a leanas:

Ní bhfuair mé pá comhionann mar gheall ar:

Inscne  Stádas Sibhialta   Stádas Teaghlaigh  Gnéaschlaonadh  Creideamh 

Aois  Míchumas  Cine  Ballraíocht den Lucht Taistil  

Soláthar ainm an duine lena bhfuil tú ag maíomh phá comhionann (an “comparadóir”) 

Má tá tú ag déanamh gearáin faoi Ui 3. Thuas freagair na ceisteanna seo a leanas:

Deirim go ndearnadh leithcheal orm de bharr:

Inscne  Stádas Sibhialta   Stádas Teaghlaigh  Gnéaschlaonadh  Creideamh 

Aois  Míchumas  Cine  Ballraíocht den Lucht Taistil  

Ar sholáthair tú sonraí do sholáthróra pinsin? Soláthair  Níor sholáthair 

Cad é an dáta leithcheala is déanaí?  
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G Titeann mo Ghearán Faoi: Leithcheal / Comhionnanas / Comchéim (Ar lean)

Muna bhfuil tú i do bhall (nó ag iarraidh ballraíochta) den scéim phinsin tú féin, ach tá tú i dteideal leasanna mar “cléithiúnaí” de 

bhall a fuair bás (mar shampla mar a b(h)aintreach/ fir tá tú i dteideal pinsin baintrí/baintrí fir i ndiaidh a b(h)áis), luaigh ainm agus 

dáta báis an bhaill agus do chaidreamh leo.

 

Má tá tú i do bhall de scéim Phinsin Ceirde luaigh ainm na scéime, uimhir fhóin agus seoladh na scéime/iontaobhaithe más feidir. 

 

Má tá tú féin-fhostaithe, luaigh cad atá i gceist leis an obair agus cén cineál féinfhostaíochta. 

 

 

 

 

 

Conas a deireann tú go pléitear/gur pléadh/gur phléifí le duine atá difriúil duit ar cheann ar bith de na forais chosanta (mar sham-

pla d’inscne eile, d’aois eile, gnéaschlaonadh, creideamh, srl)? Más féidir leat sampla sonrach a aithint (comparadóir), ainmnigh an 

duine, le do thoil.

 

 

 

 

 

Má tá tú ag déanamh gearáin faoi Ui. 5 thuas freagair na ceisteanna seo a leanas:

Cén dáta a chuir tú in iúl don duine/soláthróir seirbhíse ag úsáid an fhoirm ES1? 

 

Ní mór duit cóip den fhoirm ES1agus fianaise de phostas chomh maith leis an bhfoirm ghearáin comhlánaithe seo a iamh.

An bhfuair tú freagra ón duine/soláthróir seirbhíse ar an bhfoirm ES2? Fuair  Ní bhfuair 

Má fuair, cén dáta a fuair tú é? 

Má fuair, ní mór duit cóip den fhreagra a fuair tú a iamh, leis an fhoirm ghearáin seo

Deirim go ndearnadh leithcheal orm de bharr:

Inscne  Stádas Sibhialta   Stádas Teaghlaigh  Gnéaschlaonadh  Creideamh 

Aois  Míchumas  Cine  Ballraíocht den Lucht Taistil  

Cad é an dáta leithcheala is déanaí?

 

Deirim gur chaith an freagróir liom go neamhdhleathach trí leithcheal a dhéanamh orm:

Trí theip ‘freastal réasúnta’ a thabhairt dom do mhíchumas 

Soláthar earraí/seirbhísí  Oideachas  Eile 
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G Titeann mo Ghearán Faoi: Leithcheal / Comhionnanas / Comchéim (Ar lean)

Má tá tú ag déanamh gearáin faoi Ui 1,2, 3, 4

Ní mór duit, ráiteas a sholáthar d’Ard-Stiúrthóir an Choimisiún um Chaidreamh Oibreachais ag leagaint amach na bhfíoras, sonraí
den nasc idir na forais agus an leithcheal líomhnaithe, dátaí den leithcheal líomhnaithe, sonraí de na líomhaintí somracha, na páir-
tithe leasmhara, an dáta dífhostaithe má bhaineann sé leis eolas ar bith eile atá de dhíth chun fíorais ar fad an ghearáin a leagaint
amach. Ba cheart duit pointí dlíthiúla ar bith ar mhian leat a dhéanamh. Is féidir caipéis bhreise ar bith a uaslódáil ag úsáid saoráid
uaslódála slán an Choimisiúin, téigh i dteagmháil le hEolas agus Seirbhísí do Chustaiméirí ag 0818 80 80 90 más mian leat é sin a
dhéanamh.
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H (1)   Titeann mo Ghearán Faoi: Pionósú 

Má tharla dífhostú ó d’fhostaíocht mar gheall ar phionósú, is féidir leat Cuid E a roghnú – Dífhostú Éagórach ar leathanach 11 

chun gearán a dhéanamh faoin Acht um Dhífhostú Éagórach

Cuir tic 
sa bhosca 

chun gearán 
sonrach a 

chur i láthair

Gearán Sonrach

Roghnaigh Rogha Sásaimh 
Amháin

Breithniú 
(Féach Nóta B1)

1
Ghearr m’fhostóir pionós orm mar dhiúltaigh mé comhoibriú le sárú den Acht um 
Chosaint Daoine Óga (Fostaíocht), 1996 (Féach Nóta H1)

 
(Féach Nóta H33)

2
Ghearr m’fhostóir pionós orm mar bheartaigh mé mo theidlíocht a fheidhmiú nó mar 
d’fheidhmigh mé mo theidlíocht ar shaoire thuismitheoreachta nó saoire fhoiche Dé 
(Acht um Shaoire Thuismitheoireachta, 1998) (Féach Nóta H2)

 
(Féach Nóta H34)

3
Ghearr m’fhostóir pionós orm mar dhiúltaigh mé comhoibriú le sárú den Acht um 
Eagrú Ama Oibre 1997 (Féach Nóta H3)

 
(Féach Nóta H35)

4
Ghearr m’fhostóir pionós orm mar ghair mé mo theidlíochtaí faoin Acht um Íosphá 
Náisiúnta, 2000. (Féach Nóta H4)

 
(Féach Nóta H36)

5
Gearradh pionós orm mar bheartaigh mé mo theidlíocht a fheidhmiú nó mar 
d’fheidhmigh mé mo theidlíocht ar shaoire chúramóirí  (An tAcht um Shaoire 
Chúramóirí, 2001) (Féach Nóta H5)

 
(Féach Nóta H37)

6
Gearradh píonós orm mar d’fheidhmigh mé feidhmeanna ionadaíoch fostaithe. (An 
tAcht um Fhostaithe (Faisnéis agus Comhchomhairle a Sholáthar), 2006) (Féach Nóta H6)

 
(Féach Nóta H38)

7
Ghearr m’fhostóir pionós orm mar ghair mé mo theidlíochtaí faoin Acht um Cheadanna 
Fostaíochta 2003 nó 2006. (Féach Nóta H7)

 
(Féach Nóta H39)

8
Ghearr m’fhostóir pionós orm mar ghair mé mo theidlíochtaí faoin Acht um Chosaint 
Fostaithe (Obair Téarma Shocraithe) 2003 nó dhiúltaigh mé comhoibriú le sárú an 
Achta sin nó chun tabhairt de chonradh d’fhad éiginnte a sheachaint (Féach Nóta H8)

 
(Féach Nóta H40)

9
Gearradh píonós orm mar chloígh mé le nó rinne mé gearán faoin Acht um 
Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair 2005 (Féach Nóta H20)

 
(Féach Nóta H41)

10
Ghearr m’fhostóir pionós orm mar ghair mé mo theidlíochtaí faoin Acht um Chosaint 
Fostaithe (Obair Pháirt-Aimseartha) 2001 nó dhiúltaigh mé comhoibriú le sárú an Achta 
sin (Féach Nóta H21)

 
(Féach Nóta H42)

11
Ghearr m’fhostóir pionós orm mar rinne mé tuairisc d’eachtra faoi Rialacháin na 
gComhphobal Eorpach (Tuairisciú ar Tharluithe in Eitlíocht Shibhialta) 2007 (Féach Nóta H22)

 
(Féach Nóta H43)

12
Ghearr m’fhostóir pionós orm mar d’fheidhmigh mé m’fheidhmeanna de 
réir Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Sochaí um Chomhoibriú Eorpach) 
(Rannpháirtíocht Fhostaí) 2007 (Féach Nóta H23)

 
(Féach Nóta H44)

13
Ghearr m’fhostóir pionós orm mar d’fheidhmigh mé m’fheidhmeanna  de réir 
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Cuideachta Eorpach) (Rannpháirtíocht Fhostaí) 
2006 (Féach Nóta H24)

 
(Féach Nóta H45)

14
Ghearr m’fhostóir pionós orm nó bhagair m’fhostóir pionós a ghearradh orm 
(Gníomhaireacht Fhostaíochta) mar d’fheidhmigh mé mo chearta faoin Acht um 
Chosaint Fostaíochta (Obair Gníomhaireachta Shealadach), 2012 (Féach Nóta H25)

 
(Féach Nóta H26)

15
Ghearr fostóir pionós orm nó bhagair fostóir pionós a ghearradh orm ar a bhfuil mé 
fostaithe amach ag Gníomhaireacht Fhostaíochta mar d’fheidhmigh mé mo chearta faoin 
Acht um Chosaint Fostaíochta (Obair Gníomhaireachta Shealadach), 2012. (Féach Nóta H27)

 
(Féach Nóta H26)
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H (1)   Titeann mo Ghearán Faoi: Pionósú (Ar lean)

16
Imríodh ansmacht orm mar thóg mé aicsean atá leagtha amach in Alt 74 de na 
hAchtanna um Chomhionannais Fostaíochta (Féach Nóta H30)

 
(Féach Nóta H29)

17
D’imir m’fhostóir ansmacht orm mar bhí mé nó ní raibh mé i mo bhall, nó ghlac mé páirt 
nó níor ghlac mé páirt i ngníomhaíochtaí ar son, Ceardchumann nó comhlacht eiscthe 
(an tAcht Caidrimh Thionscail (Forálacha Ilghnéitheacha) Act 2004). (Féach Nóta H46)

 
(Féach Nóta H47)

18
Gearradh pionós orm mar rinne mé nochtadh cosanta d’eolas faoi Acht an Bhainc 
Ceannais (Maoirseacht agus Forfheidhmiú) 2013. (Féach Nóta H31)

 
(Féach Nóta H48)

19
Ghearr m’fhostóir pionós orm nó bhagair m’fhostóir pionós a ghearradh orm mar rinne 
mé nochtadh cosanta faoin Acht um Nochtadh Cosanta, 2014. (Féach Nóta H32)

 
(Féach Nóta H49)

20
Ghearr gníomhaireacht fhostaíochta pionós orm nó bhagair gníomhaireacht fhostaíochta 
pionós a ghearradh orm mar d’fheidhmigh mé mo chearta faoin Acht um Bhreisoideachas 
agus Oiliúint, 2013 (Féach Nóta H28)

 
(Féach Nóta H49(a))

21 Gearradh pionós orm mar rinne mé nochtadh cosanta eolais faoin Acht Sláinte 2004 
(Féach Nóta H14)

 
(Féach Nóta H55)

Má tá tú ag déanamh gearáin faoi Ui 14 nó 15 thuas freagair na ceisteanna seo a leanas:

Tabhair sonraí den Fhostóir ar a bhfuil tú fostaithe amach dó (Fostóir) ag an nGníomhaireacht Fhostaíochta:

Ainm/Cuideachta* (Féach Nóta A3): 

Ainm Trádála (más infheidhmithe): 

Ainm nó Uimhir Fhoirgnimh:  
Sráid/Bóthar:  
Baile:  
Contae:  
Postchód: 

Uimhir Theagmhála: 

An bhfuil an Fostóir  ar a bhfuil tú fostaithe amach dó ar an eolas go bhfuil tú ag déanamh an ghearáin seo?   Tá  Níl 

An bhfuil an seoladh ceannoifige difriúl ón cheann thuas? Tá  Níl 

Má Tá, tabhair Seoladh na Ceannoifige:

Ainm nó Uimhir Fhoirgnimh:  
Sráid/Bóthar:  
Baile:  
Contae:  
Postchód: 

Ainm Teagmhála (Féach Nóta A4): 

Post Sealbhaithe: 

Uimhir Theagmhála: 
  

Uimhir Fhaics:
 

Ríomhphost: 

Príomhghníomhaíoht/earnála ghnó (Féach Nóta A7)*: 

Uimhir (ÍMAT) Chláraithe: 

An Cuideachta Theoranta í seo? Is CT í  Ní CT í  Níl a fhios agam 
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H (1)   Titeann mo Ghearán Faoi: Pionósú (Ar lean)

An bhfuil an chuideachta seo i nglacadóireacht/leachtú?  Tá  Níl 

IMá Tá, Ainm Glacadóra/Leachtaithe (Féach Nóta A3): 

Ainm nó Uimhir Fhoirgnimh:  
Stráid/Bóthar:  
Baile:  
Contae:  
Postchód: 

Uimhir Fhóin: 

Ríomhphost: 

H (2)   Titeann mo Ghearán Faoi: Sceithireacht

Má tharla dífhostú mar thoradh ar sceithireacht, is féidir leat Cuid E a roghnú – Dífhostú Éagórach ar leathanach 11 chun gearán a 

dhéanamh faoin Acht um Dhífhostú Éagórach

Cuir tic 
sa bhosca 

chun gearán 
sonrach a 

chur i láthair

Gearán Sonrach

Roghnaigh Rogha Sásaimh 
Amháin

Breithniú 
(Féach Nóta B1)

1 Gearradh pionós orm mar thuairiscigh mé sáruithe ar Acht na gCarthanas 2009  
(Féach Nóta H9)

 
(Féach Nóta H50)

2 Gearradh pionós orm mar thuairiscigh mé sáruithe ar Acht na gCeimiceach 2008  
(Féach Nóta H10)

 
(Féach Nóta H51)

3
Gearradh pionós orm mar thuairiscigh mé sáruithe ar Achtanna Iomaíochta 2002 go 
2010 (Féach Nóta H11)

 
(Féach Nóta H52)

4
Gearradh pionós ormmar thuairiscigh mé sáruithe ar an Acht um Chosaint Tomhaltóirí 
2007 (Féach Nóta H12)

 
(Féach Nóta H53)

5
Gearradh pionós orm mar thuairiscigh mé sáruithe ar an Acht um Cheartas Coiriúil 
2011 (Féach Nóta H13)

 
(Féach Nóta H54)

6 Gearradh pionós orm mar thuairiscigh mé sáruithe ar an Acht um Iascach Intíre 2010 
(Féach Nóta H15)

 
(Féach Nóta H56)

7
Gearradh pionós orm mar thuairiscigh mé sáruithe ar an Acht fán nGníomhaireacht 
Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní 2009 (Féach Nóta H17)

 
(Féach Nóta H57)

8
Gearradh pionós orm mar thuairiscigh mé sárú ar an Acht um Éiliú a Chosc (Leasú) 
2001 (Féach Nóta H18)

 
(Féach Nóta H58)

9
Gearradh pionós orm mar thuairiscigh mé sárú ar an Acht um Chosaint Daoine a 
Thuairiscíonn Mí-Úsáid Leanaí 1998. (Féach Nóta H19)

 
(Féach Nóta H59)

10
Ghearr m’fhostóir pionós orm mar thuairiscigh mé iompar míchuí faoin Acht um 
Sheirbhísí Maoine (Rialáil) 2011 (Féach Nóta H60)

 
(Féach Nóta H61)
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I Titeann mo Ghearán Faoi: Iomarcaíocht / Dócmhainneacht 

Cuir tic 
sa bhosca 

chun gearán 
sonrach a 

chur i láthair

Gearán Sonrach

Roghnaigh Rogha Sásaimh 
Amháin

Breithniú 
(Féach Nóta B1)

Iniúchadh 
(Féach Nóta B2)

1
Ní bhfuair mé íocaíocht iomarcaíochta ar bith (Achtanna um Íocaíochtaí 
Iomarcaíochta,1967) (Féach Nóta I1)

 
(Féach Nóta I2)

N/A

2
Ní bhfuair mé m’íocaíocht iomarcaíochta ceart (Achtanna um Íocaíochtaí 
Iomarcaíochta,1967) (Féach Nóta I1)

 
(Féach Nóta I2)

N/A

3
Ní bhfuair mé cruthú de neamhábaltacht m’fhostóra iomarcaíocht a íoc – Ráiteas 
Cúrsaí (Achtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta,1967)

 
(Féach Nóta I2)

N/A

4
Ní dheacthas i gcomhairle le m’ionadaíoch i gceart maidir le comhiomarcaíocht 
beartaithe a chuaigh i bhfeidhm orm [An tAcht um Chaomhnú Fostaíochta, 1977]  
(Féach Nóta I4)

 
(Féach Nóta I6)

 
(Féach Nóta I7)

5
Níor sholáthair m’fhostóir an t-eolas cuí ar fad do m’ionadaíoch maidir leis 
na comhiomarcaíochtaí beartaithe a chuaigh i bhfeidhm orm  [An tAcht um 
Chaomhnú Fostaíochta, 1977] (Féach Nóta I5)

 
(Féach Nóta I8)

 
(Féach Nóta I7)

6
Níor sholáthair m’fhostóir cóip den eolas forordaithe i bhfoirm scríofa don Aire [An 
tAcht um Chaomhnú Fostaíochta, 1977] (Féach Nóta I3)

 
(Féach Nóta I9)

 
(Féach Nóta I7)

7
Níl mé sásta le cinneadh Oifigigh Chinniúna maidir le cnapshuim iomarcaíochta. 
(An tAcht um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1967) (Féach Nóta I10)

 
(Féach Nóta I2)

N/A

8
Theip ar an Aire Coimirce Sóisialaí íocaíocht a dhéanamh a bhí dlite dom faoin 
Scéim um Íocaíochtaí Dócmhainneachta. [An tAcht um Chosaint Fostaithe 
(Dócmhainneacht Fostóirí) 1984] (Féach Nóta I11)

 
(Féach Nóta I12)

N/A

9
Theip ar an Aire Coimirce Sóisialaí an íocaíocht iomlán a bhí dlite dom a íoc 
faoin Scéim um Íocaíochtaí Dócmhainneachta. [An tAcht um Chosaint Fostaithe 
(Dócmhainneacht Fostóirí) 1984] (Féach Nóta I13)

 
(Féach Nóta I12)

N/A

Má tá tú ag déanamh gearáin faoi Ui 1 thuas freagair na ceisteanna seo a leanas:

An ndearna tú iarratas ar d’fhostóir d’íocaíocht iomarcaíochta? Rinne  Ní dhearna 

An ndearna tú iarratas ar an Roinn Coimirce Sóisialaí do d’íocaíocht iomcarcaíochta?  Rinne  Ní dhearna 

Ar eisigh d’fhostóir teastas iomarcaíochta duit? D’eisigh  Níor eisigh 

Má tá tú ag déanamh gearáin faoi Ui 8 nó 9 thuas freagair na ceisteanna seo a leanas:

A. Cuir tic i gceann amháin nó gach ceann de na roghanna thíos chun an cineál fiachais atá dlite duit faoin Scéim Dhócmhainneachta 

a chur in iúl:

Riaráistí Pá:   Riaráistí Pá Breoiteachta:   Cúiteamh Fógra Íosta:  

Riaráistí Pá Saoire:  Dámhachtain faoi Achtanna um Dhífhostú Éagórach:   Íocaíocht Iomarcaíochta:  

Ranníocaíochtaí Pinsin:   Eile:  

B.Dáta ar a cuireadh Cinneadh an Oifigigh Coimirce Sóisialaí in iúl duit. 

Ba cheart cóip de chinneadh an Aire a iamh leis an fhoirm ghearáin seo.
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J Titeann mo Ghearán Faoi: Cosaint de Dhaoine Óga ag Obair 

Cuir tic 
sa bhosca 

chun gearán 
sonrach a 

chur i láthair

Gearán Sonrach

Roghnaigh Rogha 
Sásaimh Amháin

Iniúchadh 
(Féach Nóta B2)

1 Fostaíocht neamhdhleathach páiste (An tAcht um Chosaint Daoine Óga (Fostaíocht), 1996) 
(Féach Nóta J1)

 
(Féach Nóta J2)

2 Teip sosanna a thabhairt do pháiste (An tAcht um Chosaint Daoine Óga (Fostaíocht), 1996) 
(Féach Nóta J3)

 
(Féach Nóta J2)

3 Fostaíocht neamhdhleathach duine óg (An tAcht um Chosaint Daoine Óga (Fostaíocht), 
1996) (Féach Nóta J4)

 
(Féach Nóta J2)

4 Fostaíocht dhúbailte páiste nó duine óg [An tAcht um Chosaint Daoine Óga (Fostaíocht), 
1996] (Féach Nóta J6)

 
(Féach Nóta J2)

5 Maím nach bhfuil m’fhostóir ag coinneáil taifid fhostaíochta reachtúla (An tAcht um 
Chosaint Daoine Óga (Fostaíocht), 1996) (Féach Nóta J5)

 
(Féach Nóta J2)

6 Theip ar an bhfostóir an achomaireacht fhorordaithe den Acht um Chosaint Daoine Óga, 
1996 a léiriú (Féach Nóta J7)

 
(Féach Nóta J2)

Má tá tú ag déanamh gearáin faoi Ui 1 go 4 freagair an cheist seo a leanas:

Cad é dáta breithe an pháiste/duine óg? 

K Titeann mo Ghearán Faoi: Fógra Íosta

Cuir tic 
sa bhosca 

chun gearán 
sonrach a 

chur i láthair

Gearán Sonrach

Roghnaigh Rogha Sásaimh 
Amháin

Breithniú 
(Féach Nóta B1)

1
Ní bhfuair mé mo thréimhse fhógra íosta reachtúil ar fhoircheannadh m’fhostaíochta nó 
íocaíocht in ionad é sin (An tAcht um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta, 1973)  
(Féach Nóta K1)

 
(Féach Nóta K4)

2
Ní bhfuair mé mo chearta ar fad le linn na tréimhse fhógartha (An tAcht um Fhógra 
Íosta agus Téarmaí Fostaíochta, 1973) (Féach Nóta K2)

 
(Féach Nóta K4)

3
Ní bhfuair mé fógra íosta d’fhoircheannadh mo chonartha ó m’fhostóir (An tAcht um 
Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta, 1973) (Féach Nóta K3)

 
(Féach Nóta K5)
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L Titeann mo Ghearán Faoi: Gnóthais a Aistriú  

Cuir tic 
sa bhosca 

chun gearán 
sonrach a 

chur i láthair

Gearán Sonrach

Roghnaigh Rogha Sásaimh 
Amháin

Breithniú 
(Féach Nóta B1)

1
Níor chinntigh m’fhostóir reatha/nua (Aistrí) gur aistrigh mo théarmaí agus 
coinníollacha ó m’iarfhostóir (Aistreoir) [Rialacháin na gComhphobal (Fostaithe a 
Chosaint ar Ghnóthais a Aistriú) 2003 (S.I.Ui.131 de 2003)] (Féach Nóta L1)

 
(Féach Nóta L4)

2
Níor chinntigh m’iarfhostóir (Aistreoir) gur aistrigh mo théarmaí agus coinníollacha 
chuig m’fhostóir nua (Aistrí) [Rialacháin na gComhphobal (Fostaithe a Chosaint ar 
Ghnóthais a Aistriú) 2003 (S.I.Ui.131 de 2003)] (Féach Nóta L1)

 
(Féach Nóta L4)

3
Níor chloígh m’fhostóir reatha/nua (Aistrí) leis na téarmaí agus coinníollacha aistrithe ó 
m’iarfhostóir (Aistreoir) [Rialacháin na gComhphobal (Fostaithe a Chosaint ar Ghnóthais 
a Aistriú) 2003 (S.I.Ui.131 de 2003)] (Féach Nóta L3)

 
(Féach Nóta L4)

4
Dhífhostaigh m’iarfhostóir mé (Aistreoir) ar fhoras an t-aistriú gnóthais [Rialacháin na 
gComhphobal (Fostaithe a Chosaint ar Ghnóthais a Aistriú) 2003 (S.I.Ui.131 de 2003)]  
(Féach Nóta L5)

 
(Féach Nóta L4)

5
Dhífhostaigh m’fhostóir reatha/nua mé (Aistrí) ar fhoras an t-aistriú gnóthais [Rialacháin 
na gComhphobal (Fostaithe a Chosaint ar Ghnóthais a Aistriú) 2003 (S.I.Ui.131 de 2003)]  
(Féach Nóta L5)

 
(Féach Nóta L4)

6
Níor caomhnaíodh nó socraíodh ionadaíocht fhostaí ag an bhfostóir reatha/nua (Aistrí) 
i ndiaidh aistriú an ghnóthais [Rialacháin na gComhphobal (Fostaithe a Chosaint ar 
Ghnóthais a Aistriú) 2003 (S.I.Ui.131 de 2003)] (Féach Nóta L6)

 
(Féach Nóta L4)

7
Níor chuir an fostóir nua/reatha (Aistrí) roinnt sonraí den aistriú in iúl d’ionadaithe 
fostaithe [Rialacháin na gComhphobal (Fostaithe a Chosaint ar Ghnóthais a Aistriú) 2003 
(S.I.Ui.131 de 2003)] (Féach Nóta L7)

 
(Féach Nóta L4)

8
Níor chuir an t-iarfhostóir (Aistreoir) roinnt sonraí den aistriú in iúl d’ionadaithe 
fostaithe [Rialacháin na gComhphobal (Fostaithe a Chosaint ar Ghnóthais a Aistriú) 2003 
(S.I.Ui.131 de 2003)] (Féach Nóta L8)

 
(Féach Nóta L4)

9
Ní dheachaigh an fostóir nua/reatha (Aistrí) i gcomhairle maidir leis an aistriú 
[Rialacháin na gComhphobal (Fostaithe a Chosaint ar Ghnóthais a Aistriú) 2003 
(S.I.Ui.131 de 2003)] (Féach Nóta L9)

 
(Féach Nóta L4)

10
Ní dheachaigh an iarfhostóir (Aistreoir) i gcomhairle maidir leis an aistriú [Rialacháin na 
gComhphobal (Fostaithe a Chosaint ar Ghnóthais a Aistriú) 2003 (S.I.Ui.131 de 2003)]  
(Féach Nóta L9)

 
(Féach Nóta L4)
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N Titeann mo Ghearán Faoi: Obair Théarma Socraithe & Páirt Aimseartha

Cuir tic 
sa bhosca 

chun gearán 
sonrach a 

chur i láthair

Gearán Sonrach

Roghnaigh Rogha Sásaimh 
Amháin

Breithniú 
(Féach Nóta B1)

1
Is fostaí páirt-aimseartha mé agus, maidir le mo choinníollacha fostaíochta, caitheadh liom 
le níos lú fábhar ná fostaí inchomparáide lán-aimseartaha [An tAcht um Chosaint Fostaithe 
(Obair Pháirtaimseartha), 2001] (Féach Nóta N1)

 
(Féach Nóta N7)

2
Is fostaí lán-aimseartha mé agus, maidir le mo choinníollacha fostaíochta, caitheadh liom le 
níos lú fábhar ná buanfhostaí inchomparáide [An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma 
Socraithe) Act, 2003] (Féach Nóta N2)

 
(Féach Nóta N8)

3
Theip ar m’fhostóir ráiteas scríofa ag leagaint amach na bhforas oibiachtúla a thugann 
údar d’athnuachan conradh téarma socraithe agus teip conradh d’fhad neamhshocraithe a 
thairiscint [An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Socraithe), 2003] (Féach Nóta N3)

 
(Féach Nóta N8)

4
Sháraigh m’fhostóir na forálacha dlíthiúla maidir le líon na gconradh téarma socraithe as 
a chéile is féidir a eisiúint dom [An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Socraithe), 
2003] (Féach Nóta N4)

 
(Féach Nóta N8)

5
Theip ar m’fhostóir deiseanna do (a) bhuanfhostaíocht nó (b) deiseanna oiliúna chuí a chur in 
iúl dom (fostaí téarma socraithe) [An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Socraithe), 
2003] (Féach Nóta N5)

 
(Féach Nóta N8)

6
Theip ar m’fhostóir eolas faoi obair téarma socraithe a sholáthar d’ionadaithe fostaí [An 
tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Socraithe), 2003] (Féach Nóta N6)

 
(Féach Nóta N8)
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P Titeann mo Ghearán Faoi: Saoire Thuismitheoireachta, chúramóirí, máithreachais agus Uchtála 

Cuir tic 
sa bhosca 

chun gearán 
sonrach a 

chur i láthair

Gearán Sonrach

Roghnaigh Rogha Sásaimh Amháin

Breithniú 
(Féach Nóta B1) 

Iniúchadh 
(Féach Nóta B2)

1
Níor tugadh teidlíochtaí uchtála dom (An tAcht um Shaoire Uchtála, 1995)  
(Féach Nóta P1)

 
(Féach Nóta P20)

N/A

2
Níor tugadh teidlíochtaí shaoire uchtála breise dom (An tAcht um Shaoire 
Uchtála, 1995) (Féach Nóta P2)

 
(Féach Nóta P20)

N/A

3
Níor tugadh saoire chúramóirí dom (An tAcht um Shaoire Chúramóirí 2001)  
(Féach Nóta P4)

 
(Féach Nóta P21)

N/A

4
Níor tugadh cead dom, i ndiaidh deireadh mo shaoire chúramóirí, dul ar ais ag 
obair (An tAcht um Shaoire Chúramóirí 2001) (Féach Nóta P22)

 
(Féach Nóta P21)

N/A

5
Níor ofráladh, i ndiaidh deireadh mo shaoire chúramóirí, fostaíocht oiriúnach 
eile dom (An tAcht um Shaoire Chúramóirí 2001) (Féach Nóta P23)

 
(Féach Nóta P21)

N/A

6
Ní bhfuair mé mo theidlíocht ar shaoire thuismitheoireachta (An tAcht um 
Shaoire Thuismitheoireachta 1998) (Féach Nóta P5)

 
(Féach Nóta P24)

N/A

7
Diúltaíodh saoire “foiche Dé” dom (An tAcht um Shaoire Thuismitheoireachta 
1998) (Féach Nóta P6)

 
(Féach Nóta P24)

N/A

8
Níor tugadh cead dom, i ndiaidh deireadh mo shaoire thuismitheoireachta, dul 
ar ais go hobair (An tAcht um Shaoire Thuismitheoireachta 1998) (Féach Nóta P7)

 
(Féach Nóta P24)

N/A

9
Níor ofráladh, i ndiaidh deireadh mo shaoire thuismithoireachta, fostaíocht 
oiriúnach eile dom. (An tAcht um Shaoire Thuismitheoireachta 1998) (Féach Nóta P25)

 
(Féach Nóta P24)

N/A

10
Ní bhfuair mé mo theidlíocht ar shaoire mháithreachais (An tAcht um Chosaint 
Mháithreachais 1994) (Féach Nóta P9)

 
(Féach Nóta P26)

N/A

11
Níor tugadh saoire uchtála breise roimh lá an socrúcháin (An tAcht um Shaoire 
Uchtála, 1995) (Féach Nóta P10)

 
(Féach Nóta P20)

N/A

12
Níor tugadh am saor ó obair chun freastal ar ranganna agus cruinnuithe 
réamh-uchtála (An tAcht um Shaoire Uchtála, 1995) (Féach Nóta P11)

 
(Féach Nóta P20)

N/A

13
Níor tugadh cead dom, i ndiaidh deireadh mo shaoire uchtála, dul ar ais go 
hobair (An tAcht um Shaoire Uchtála, 1995) (Féach Nóta P12)

 
(Féach Nóta P20)

N/A

14
Níor ofráladh, i ndiaidh deireadh mo shaoire uchtála, fostaíocht oiriúnach eile 
dom (An tAcht um Shaoire Uchtála, 1995) (Féach Nóta P28)

 
(Féach Nóta P20)

N/A

15
Níl m’fhostóir sásta Doiciméad Deimhnithe Saoire Chúramóirí a shíniú (An tAcht 
um Shaoire Chúramóirí 2001) (Féach Nóta P13)

 
(Féach Nóta P21)

N/A
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P Titeann mo Ghearán Faoi: Saoire Thuismitheoireachta, chúramóirí, máithreachais agus Uchtála (Ar lean)

16
Níl m’fhostóir sásta Doiciméad Deimhnithe Saoire Thuismitheoireachta a shíniú 
(An tAcht um Shaoire Thuismitheoireachta 1998) (Féach Nóta P14)

 
(Féach Nóta P24)

N/A

17
Ghearr m’fhostóir pionós orm mar bheartaigh mé mo theidlíocht a fheidhmiú nó 
d’fheidhmigh mé mo theidlíocht ar shaoire thuismitheoireachta nó foiche Dé (An 
tAcht um Shaoire Thuismitheoireachta 1998) (Féach Nóta P15)

 
(Féach Nóta P24)

N/A

18
Níor tugadh am saor ó obair do chúram réamhbhreithe nó iarbhreithe (An tAcht 
um Chosaint Mháithreachais 1994) (Féach Nóta P16)

 
(Féach Nóta P26)

N/A

19
Níor tugadh sosanna beathú cíche dom (An tAcht um Chosaint Mháíthreachais 
1994) (Féach Nóta P17)

 
(Féach Nóta P26)

N/A

20
Níor tugadh, mar Athair linbh a bhfuair a Mháthair bás, saoire ó m’fhostaíocht 
dom (An tAcht um Chosaint Mháithreachais 1994) (Féach Nóta P18)

 
(Féach Nóta P26)

N/A

21
Níor tugadh saoire ar fhorais sláinte agus sábháilteachta ó m’fhostaíocht (An 
tAcht um Chosaint Mháithreachais 1994) (Féach Nóta P19)

 
(Féach Nóta P26)

 
(Féach Nóta B21)

22
Níor tugadh cead dom, i ndiaidh deireadh mo shaoire mháithreachais, dul ar ais 
ag obair (An tAcht um Shaoire Mháithreachais 1994) (Féach Nóta P8)

 
(Féach Nóta P26)

N/A

23
Níor tugadh teidlíochtaí shaoire mháithreachais breise dom (An tAcht um 
Chosaint Mháithreachais 1994) (Féach Nóta P3)

 
(Féach Nóta P26)

N/A

24
Níor tugadh mo theidlíochtaí shaoire bhliantúla dom maidir leis na chéad 13 
seachtain de shaoire chúramóirí. (An tAcht um Shaoire Chúramóirí 2001)  
(Féach Nóta P27)

 
(Féach Nóta P21)

N/A

Má tá tú ag déanamh gearáin faoi Ui 6 thuas freagair na ceisteanna seo a leanas:

Cad é ainm an linbh lena mbaineann an gearán seo?  

Cad é dáta breithe an linbh?   

Cad é dáta uchtála an linbh (más infheidhmithe)?  



26

Q Titeann mo Ghearán Faoi: Obair Ghníomhaireachta

Cuir tic 
sa bhosca 

chun gearán 
sonrach a 

chur i láthair

Gearán Sonrach

Roghnaigh Rogha Sásaimh Amháin

Breithniú 
(Féach Nóta B1) 

Iniúchadh 
(Féach Nóta B2)

1

Is oibrí ghníomhaireachta mé agus ní bhfuair mé na coinníollacha bunúsacha 
oibre agus fostaíochta céanna ar a bheadh oibrí inchomparáide i dteideal [An 
tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Ghníomhaireachta Shealadach), 2012]  
(Féach Nóta Q1)

 
(Féach Nóta Q2)

N/A

2
Gearradh táille chuardaitheora-oibre [An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair 
Ghníomhaireachta Shealadach), 2012] (Féach Nóta Q3)

 
(Féach Nóta Q2)

 
(Féach Nóta Q4)

3
Níor chuir an fostóir ar a bhfuil mé fostaithe amach dó (an Fostóir) in iúl dom mar 
oibrí ghníomhaireachta de phost folaimh leis an bhFostóir  [An tAcht um Chosaint 
Fostaithe (Obair Ghníomhaireachta Shealadach), 2012] (Féach Nóta Q5)

 
(Féach Nóta Q2)

N/A

4
Chaith an Fostóir liom le níos lú fábhar ar a bhfuil mé fostaithe amach dó mar 
oibrí ghníomhaireachta maidir le rochtain ar shaoráidí agus áiseanna [An tAcht 
um Chosaint Fostaithe (Obair Ghníomhaireachta Shealadach), 2012] (Féach Nóta Q7)

 
(Féach Nóta Q2)

 
(Féach Nóta B21)

Má tá tú ag déanamh gearáin faoi Ui 1,2,3 nó 4 thuas tabhair sonraí an fhostóra ar an bhfuil tú fostaithe amach dó (Fostóir) ag an 
ngníomhaireacht fostaíochta:

Ainm/Cuideachta* (Féach Nóta A3): 

Ainm Trádála (más infheidhmithe): 

Ainm nó Uimhir Fhoirgnimh:  
Sráid/Bóthar:  
Baile:  
Contae:  
Postchód: 

An bhfuil an seoladh ceannoifige difriúl ón cheann thuas? Tá  Níl 

Má Tá, tabhair Seoladh na Ceannoifige: 

Ainm nó Uimhir Fhoirgnimh:  
Sráid/Bóthar:  
Baile:  
Contae:  
Postchód: 

Ainm Teagmhála (Féach Nóta A4): 

Post Sealbhaithe: 

Uimhir Theagmhála: 
  

Uimhir Fhaics:
 

Ríomhphost: 

Príomhghníomhaíoht/earnála ghnó (Féach Nóta A7)*: 

Uimhir (ÍMAT) Chláraithe: 

An Cuideachta Theoranta í seo? Is CT í  Ní CT í  Níl a fhios agam 

An bhfuil an chuideachta seo i nglacadóireacht/leachtú?  Tá  Níl 

Má Tá, Ainm Glacadóra/Leachtaithe (Féach Nóta A3): 
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Q Obair Ghníomhaireachta (Ar lean)

Ainm nó Uimhir Fhoirgnimh:  
Sráid/Bóthar:  
Baile:  
Contae:  
Postchód: 

Uimhir Theagmhála: 

Ríomhphost: 

An bhfuil an Fostóir ar a bhfuil tú fostaithe amach dó ar an eolas go bhfuil tú ag déanamh an ghearáin seo?   Tá  Níl 

Ba cheart na réimisí marcáilte le * a chomhlánú

R Sonraí do Ghearáin (Féach Nóta R1) ba cheart a bheith comhlánaithe ag gearánaí ar fad

Leag amach go mionsonraithe na rudaí sonracha de do ghearán agus eolas oiriúnach ar bith eile. Má thiteann do ghearán faoi aon 

cheann de na gearáin sonracha faoi Ghnóthas a Aistriú cuimsigh sonraí teagmhála anseo d’fhostóirí ar bith eile lenár féidir leis an 

ngearán seo a bheith bainteach.
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R Sonraí do Ghearáin (Féach Nóta R1) (Ar lean) ba cheart a bheith comhlánaithe ag gearánaí ar fad
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Seirbhísí Idirghabhála an Choimisiún um Chaidreamh Oibreachais

D’fhéadfadh leis an gCoimisiún um Chaidreamh Oibreachais a bheith ábalta seirbhís idirghabhála a thairiscint i gcásanna áirithe chun 
réiteach gearáin/díospóidí a éascú nuair is féidir ag céim luath agus gan iontaoibh go breithniú.Is féidir gearáin/díospóidí a athchuir 
d’idirghabháil le comhaontú an dá pháirtí don ghearán/díospóid.

Iarann idirghabháil ar réiteach a bhaint amach trí chomhaontú idir na páirtithe, in áit trí iniúchadh nó éisteacht nó cinneadh foirmeálta. 
Éascaíonn an tOifigeach Idirghabhála na páirtithe chun a gcomhaontú féin a chaibidliú ar bhonn soiléir agus feasach, mas mian le gach 
páirtí é sin a dhéanamh. Is próiseas deonach é agus is féidir le páirtí ar bith stop a chur leis ag céim ar bith. Is féidir le hidirghabháil 
foirm chomhdhálacha teileafóin leis na páirtithe, comhdhálacha/cruinnuithe idirghabhála aghaidh-ar-aghaidh a thógáil nó modhanna 
eile  den chineál sin a mheasann an tOifigeach Idirghabhála oiriúnach. 

Déantar idirghabháil go príobháideach agus ní fhoilsítear téarmaí socrúcháin ar bith agus fanann siad rúnda do na páirtithe. Tá 
cumarsáidí ar fad ag Oifigigeach Idirghabhála leis na páirtithe, taifid agus nótaí ar fad sealbhaithe d’fheidhmeanna aon ábhar a réiteach 
agus eolas ar fad tugtha ag idirghabháil rúnda. Ní féidir eolas faighte ag idirghabháil a nochtadh do thríú páirtí ar bith lena n-áirítear 
an breithneoir nó Cúirt Oibreachais. D’fhéadfadh le duine ar bith a nochtann eolas a bheith ciontach de chion, seachas sna himeachtaí 
d’fhorfheidhmiú théarmaí an chomhaontaithe.

Nuair a réitítear gearán/díospóid, cé acu trí idirghabháil nó eile, déanfaidh an tOifigeach Idirghabhála taifead scríofa de théarmaí an 
réitigh, iarrfar ar na páirtithe an taifead sin a shíniú agus tabharfar taifead an réitigh d’Ard-Stiúrthóir an Choimisiún um Chaidreamh 
Oibreachais. Tabharfar cóip do gach páirtí chomh maith.

Tá téarmaí réitigh ceangailteach ar na páirtithe agus má sháraíonn páirtí ar bith na téarmaí seo, beidh an sárú inghníomhaithe i gcúirt 
ar bith de dhlínse inniúil.

Nuair nach réitítear gearán/díospóid, deimhneoidh an tOifigeach Idirghabhála i bhfoirm scríofa nár réitíodh an gearán/díospóid agus 
seolfaidh sé/sí an deimhniú sin d’Ard-Stiúrthóír an Choimisiún um Chaidreamh Oibreachais. Tabharfar cóip do gach páirtí.

Cuir in iúl dá mbéifeá sásta leas a bhaint as seirbhísí idirghabhála chun réiteach do ghearáin/dhíospóide a éascú má tá an 
Coimisiún um Chaidreamh Oibreachais ábalta na seirbhísí seo a thairiscint sa chás seo. 

Bheadh  Ní bheadh 

S Fógra & Síniú (Féach Nóta S1) ba cheart a bheith comhlánaith ag gearánaí ar fad

Dearbhaím, ar feadh m’eolais, go bhfuil an t-eolas soláthartha maidir leis an ngearán/na gearáin cruinn 

Síniú an Ghearánaigh 
  

Dáta:  


