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An Post Oifigeach Seirbhísí 
An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus 

Meán 

 

 
 
Nóta Faisnéise d'Iarratasóirí 
 
Tá iarratais á lorg ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt 
agus Meán (DTCAGSM) ó iarratasóirí oiriúnacha chun folúntais a d'fhéadfadh teacht 
chun cinn don phost Oifigeach Seirbhísí in oifigí na Roinne sna Forbacha, Co. na 
Gaillimhe a líonadh. 
 
Beidh na dualgais seo a leanas i gceist le ról an Oifigeach Seirbhísí sa Roinn: 

 Déileáil leis an bpobal ag an deasc fáilte agus ar an nguthán; 

 Idirchaidreamh le hOifig na nOibreacha Poiblí agus/nó le conraitheoirí 
seachtracha maidir le cothabháil an fhoirgnimh / an trealaimh oifige - laistigh 
agus lasmuigh araon; 

 Déileáil le postas inmheánach agus seachtrach araon; 

 Soláthairtí oifige a ordú agus an stoc stáiseanóireachta a choinneáil suas 
chun dáta; 

 Billí fóntais oifige a phróiseáil de réir mar a thagann siad go ham a n-
iníocthachta.  

 Leagan amach seomra cruinnithe, sólaistí agus socrú Teicneolaíocht 
Faisnéise a eagrú do chruinnithe réamháirithe; 

 Loga a choinneáil den lucht freastail san fhoirgneamh; 

 Bratacha a ardú agus a ísliú de réir mar is cuí; agus 

 Aon dualgais eile a bhaineann leis an bpost. 
 
Beidh na hiarratasóirí a n-éireoidh leo oiriúnach ar gach bealach iomchuí eile lena 
gceapadh chun an phoist. Ní mór dóibh aontú tabhairt faoi na dualgais atá ag 
gabháil leis an bpost agus glacadh leis na coinníollacha faoina ndéanfar na dualgais 
a chur i gcrích, nó faoi mar a d'fhéadfadh siad a bheith le cur i gcrích. 
 

 
Taithí/Riachtanais Oideachais 
 
Bunriachtanais  
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 Sárscileanna cumarsáide i nGaeilge agus i mBéarla ó bhéal agus 
scríofa, ó tharla gurb í an Ghaeilge teanga oibre na hoifige                                                 

 Taithí ag obair mar chuid d'fhoireann 

 Taithí ag déileáil leis an bpobal 

 Scileanna ríomhaireachta go dtí leibhéal ECDL nó go dtí leibhéal 
dá leithéid 

 Teistiméireachtaí sásúla carachtair  

Inmhianaithe  

 Ardteistiméireacht nó a comhionann  

 Taithí i seomra postais 

 Taithí i ról Oifigeach Seirbhísí nó i ról dá leithéid 

 Scileanna agus taithí fáiltithe 

 Ceadúnas iomlán tiomána glan 

 
Sláinte 
 
Ní mór d'iarratasóirí a bheith oiriúnach ar bhonn sláinte chun riachtanais an róil a 
chomhlíonadh. Is ról é seo a mbítear ag plé leis an bpobal agus níor cheart aon 
srian, ó thaobh sláinte, a bheith ar shealbhóir an phoist ó bheith i mbun 
idirghníomhaithe leis an bpobal de réir aon treoir rialtais arna heisiúint le linn na 
paindéime COVID-19.   
 
Gearrliostú 
 
Ag brath ar líon na ndaoine a dhéanfaidh iarratas, d'fhéadfadh sé go mbeadh gá 
iarratasóirí a ghearrliostú d’agallamh. Déanfar sin trí thagairt do thaithí ábhartha 
agus do cháilíochtaí oideachais na n-iarratasóirí. Dá bhrí sin, is é do leas 
mionchuntas cruinn a thabhairt san fhoirm iarratais ar na cáilíochtaí agus taithí atá 
agat. 
 
Agallamh 
 
D'fhéadfaí a iarraidh ar iarratasóirí teacht i láthair chun freastal ar agallamh nó 
freastal ar agallamh go cianda. Cuirfear iarratasóirí a n-éireoidh leo san agallamh ar 
phainéal ónar féidir ceapacháin a dhéanamh ó am go chéile. D'fhéadfadh go 
mbainfeadh Ranna eile Rialtais leas as an bpainéal anois agus arís chun Oifigigh 
Seirbhísí a earcú. 
 
Sláinte agus Carachtar 
 
Déanfar oiriúnacht iarratasóra maidir le sláinte agus carachtar a dheimhniú ar an 
bpost a thairiscint agus beidh aon cheapachán faoi réir sláinte agus carachtar 
iarratasóra a bheith sásúil. Iarrfaidh an Roinn teistiméireachtaí carachtair, ó fhostóirí 
roimhe sin de ghnáth, sula ndéanfar ceapachán. Forchoimeádann an Roinn an ceart 
chun iarratasóir a chur ar aghaidh chuig seirbhís sláinte ceirde na státseirbhíse sula 
ndéanfar an tairiscint deiridh fostaíochta. 
 

Nóta maidir le sláinte iarratasóra agus COVID-19 
 



3 
 

Tá gach seans go dtiocfaidh athrú ar chomhairle Sláinte Poiblí maidir le COVID-19 le 
linn shaolré phainéal ar bith a chuirfear i dtoll a chéile i ndiaidh an chomórtais 
earcaíochta seo. Sa chás go mbeadh iarratasóir ar an gcéad duine eile ar phainéal a 
thiocfadh as an gcomórtas seo agus go dtiocfadh post chun cinn ach nach mbeadh 
an t-iarratasóir sin oiriúnach don phost mar gheall srian a bheith air ó thaobh sláinte, 
agus sin amháin, post lena mbaineann teagmháil leis an bpobal le linn na paindéime 
COVID-19 de réir treoirlíne rialtais atá i bhfeidhm ag an am, ní dhéanfar an post a 
thairiscint don iarratasóir sin ach coinneoidh siad a n-áit ar an bpainéal. Beidh siad i 
dteideal tairiscint a fháil ar phoist a thiocfaidh chun cinn ina dhiaidh sin má thagann 
athrú ar threoirlínte rialtais nó má thagann athrú ar a stádas sláinte le linn shaolré an 
phainéil. 
 
Rúndacht 
 
Faoi réir fhorálacha an Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014, caithfear le hiarratais go 
huile agus go hiomlán faoi rún. 
 
Imréiteach Slándála 
 
D'fhéadfaí grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána a lorg i leith daoine aonair a 
ndéanfar iad a bhreithniú le haghaidh ceapacháin. Beidh ar an iarratasóir foirm 
ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána a chomhlánú agus a chur ar ais má 
bhreithnítear é/í le haghaidh ceapacháin. Cuirfear an fhoirm sin ar aghaidh chuig an 
nGarda Síochána le haghaidh scrúdú slándála ar gach seoladh in Éirinn agus i 
dTuaisceart Éireann a raibh cónaí ar an iarratasóir. 
 
Faisnéis thábhachtach eile 
 
Ní bheidh an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán 
freagrach as aon speansais a thaibheoidh iarratasóirí a aisíoc. 
 
Ní hionann duine a cheadú i gcomórtas, nó cuireadh a thabhairt do dhuine freastal ar 
agallamh agus a thabhairt le fios go bhfuil an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, 
Gaeltachta, Spóirt agus Meán sásta go gcomhlíonann an duine sin riachtanais an 
chomórtais nó nach mbeadh an duine sin dícháilithe ar fhoras dlí a bheith sa phost 
agus ní hionann sin agus barántas go ndéanfar iarratas an duine sin a bhreithniú 
tuilleadh. Tá sé tábhachtach, dá bhrí sin, go dtabharfá ar d'aird gur ortsa atá an 
fhreagracht a chinntiú go gcomhlíonann tú na riachtanais incháilitheachta maidir leis 
an gcomórtas sula bhfreastalaíonn tú ar agallamh. Mura gcomhlíonann tú na 
bunriachtanais iontrála ach go bhfreastalaíonn tú ar agallamh mar sin féin, beidh tú 
ag cur costas nach bhfuil gá leis ort féin. 
 
Sula molfar aon iarratasóir lena c(h)eapadh sa phost seo, déanfaidh an Roinn 
Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán gach fiosrú a 
meastar a bhfuil gá leo chun oiriúnacht an iarratasóra sin a chinneadh. Ní féidir 
cinneadh críochnaitheach a dhéanamh, agus ní féidir a mheas nó a thabhairt le 
tuiscint go ndearnadh cinneadh den sórt sin, go dtí go dtabharfar gach céim den 
phróiseas earcaíochta chun críche go hiomlán. 
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Is féidir leis an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus 
Meán, dá lánrogha féin, níos mó ná duine amháin a roghnú agus a mholadh do 
cheapachán bunaithe ar thorthaí an phróisis roghnúcháin seo. 
 
Nósanna Imeachta i leith Athbhreithniú maidir leis an bPróiseas Roghnúcháin 
 
Breithneoidh an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus 
Meán iarratais ar athbhreithnithe i gcomhréir leis an bhforáil sna cóid chleachtais a 
d'fhoilsigh an CPSA.  Tá na Cóid Chleachtais le fáil ar an láithreán gréasáin an 
Choimisiúin um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí.  
http://www.cpsa.ie/ 
 
Sa chás nach bhfuil iarratasóir sásta maidir le gníomh nó cinneadh i ndáil le 
hiarratas, is féidir léi/leis athbhreithniú a lorg faoi Alt 7 den chód cleachtais:- 
 

 Ní mór don iarratasóir a chuid/cuid ábhar imní maidir leis an bpróiseas a chur 
i scríbhinn, ina ndéantar cur síos ar an mbonn leis an ngearán atáthar a 
dhéanamh agus sin a chur chuig an mBainisteoir AD, An Roinn 
Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, 23 Sráid Chill 
Dara, Baile Átha Cliath 2, sa chéad ásc. Ba chóir ansin é a sheoladh ar 
ríomhphost chuig personnel@tcagsm.gov.ie. 

 Ní mór gearán nó iarraidh ar athbhreithniú neamhfhoirmeálta a bheith déanta 
laistigh de 5 lá oibre ó fhaightear fógra ar an gcinnidh tosaigh. Ní mór, áfach, 
iarraidh ar athbhreithniú neamhfhoirmeálta a bhaineann le céim eatramhach 
de phróiseas earcaíochta a bheith faighte laistigh de 2 lá oibre ó fhaightear an 
cinneadh. 

 Más mian leis an iarratasóir go ndéileálfaí leis an ábhar trí bhíthin 

athbhreithniú foirmeálta, ní mór dó sin a iarraidh laistigh de 2 lá oibre ó 

fhaightear fógra maidir le toradh an athbhreithnithe fhoirmeálta. 

 Ní mór gearán nó iarraidh ar athbhreithniú neamhfhoirmeálta a dhéanamh 
laistigh de 10 lá oibre ó gheobhaidh an t-iarratasóir fógra maidir leis an 
gcinneadh roghnúcháin. Sa chás go mbaineann an cinneadh le céim 
eatramhach de phróiseas earcaíochta, áfach, ní mór an iarraidh ar 
athbhreithniú foirmeálta a bheith faighte laistigh de 4 lá oibre. 

 Nuair a bheidh an toradh á chur in iúl don iarrthóir, toradh a chuirfear in iúl i 
bhfoirm tuairisc scríofa, ba chóir don athbhreithneoir tosaigh a chur in iúl go 
bhféadfadh sé/sí athbhreithniú eile a iarraidh tríd an gceist a tharchur chuig 
Eadránaí Cinnidh agus nach mór iarraidh chun sin a dhéanamh a dhéanamh 
laistigh de 7 lá oibre ó fhaightear toradh an athbhreithnithe thosaigh. 

 
 
Sa chás go bhfuil athbhreithniú foirmeálta ar phróiseas roghnúcháin agus 
earcaíochta tugtha i gcrích faoi Alt 7 den Chód Cleachtais seo, ní féidir le 
gearánach athbhreithniú eile a lorg ar an bpróiseas céanna faoi Alt 8, seachas 
sna imthosca is eisceachtúla, is é an Coimisiún a shocróidh sin dá lánrogha 
iomlán féin. 
 
 
 

http://www.cpsa.ie/
mailto:personnel@tcagsm.gov.ie
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INCHÁILITHEACHT CHUN IARRATAS A DHÉANAMH AGUS SRIANTA ÁIRITHE 
AR INCHÁILITHEACHT 
 
Riachtanais Saoránachta 
Ní mór d'Iarratasóirí Incháilithe: 

(a) a bheith ina saoránach de chuig an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch - tá an 
LEE comhdhéanta de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, an Íoslainn, Lichtinstéin 
agus an Iorua; nó 

(b) a bheith ina saoránach de chuid na Ríochta Aontaithe (RA); nó 
(c) a bheith ina saoránach de chuid na hEilvéise de bhua an chomhaontaithe idir 

an AE agus an Eilvéis maidir le saorghluaiseacht daoine; nó 
(d) a bheith ina saoránach nach saoránach de chuid an LEE é atá ina chéile nó 

leanbh ag saoránach LEE nó saoránach de chuid na hEilvéise a bhfuil víosa 
stampa 4 aige; nó 

(e) duine a bhfuil cosaint idirnáisiúnta bronnta air faoin Acht um Chosaint 
Idirnáisiúnta 2015 nó aon bhall den teaghlach atá i dteideal fanacht sa Stát 
mar thoradh ar athaontú teaghlaigh agus a bhfuil víosa stampa 4 aige nó 

(f) a bheith ina saoránach nach saoránach de chuid an LEE é nó ina saoránach 
de chuid na hEilvéise atá ina thuismitheoir ag leanbh cleithiúnach atá ina 
shaoránach de chuid ballstáit LEE agus atá ina chónaí i mballstát LEE nó san 
Eilvéis. 
 

Chun cáiliú, ní foláir d’iarratasóirí ceann de na critéir saoránachta thuasluaite a 
shásamh faoin dáta a dtairgtear an post. Ba chóir d'iarratasóirí nach bhfuil cinnte 
faoin a bhfuil siad incháilithe dul i mbun oibre sa Stát comhairle a lorg ón Roinn 
Fiontar, Trádála agus Fostaíochta. 
 
Comhaontú Comhchoiteann: Íocaíochtaí Iomarcaíochta le Seirbhísigh Phoiblí  
Rinneadh Comhaontú Comhchoiteann, ar thángthas air idir an Roinn Caiteachais 
Phoiblí agus Athchóirithe agus Coiste Seirbhísí Poiblí Chomhdháil na 
gCeardchumann i ndáil le híocaíochtaí iomarcaíochta ex gratia le seirbhísigh phoiblí, 
agus a bhfuil éifeacht leis ón 1 Meitheamh 2012, a thabhairt isteach leis an litir dar 
dáta an 28 Meitheamh 2012 ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe chuig 
Oifigigh Phearsanra. Is coinníoll de chuid an Chomhaontaithe Chomhchoitinn é nach 
mbeidh daoine a bhaineann leas as an gcomhaontú incháilithe lena n-athfhostú sa 
tseirbhís phoiblí ag aon chomhlacht seirbhíse poiblí (mar a mhínítear é sna 
hAchtanna um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail, 2009 
go 2011) go ceann tréimhse 2 bhliain tar éis an fhostaíocht a fhoirceannadh. Beidh 
ar dhaoine a bhain leas as an Scéim sin agus a n-éireoidh leo sa chomórtas seo a 
chruthú go bhfuil siad incháilithe (deireadh a bheith leis an tréimhse neamh-
incháilitheachta).  
 
An Scéim Dreasachta Luathscoir (ISER): 
Is coinníoll é de chuid na Scéime Dreasachta Luathscoir mar atá leagtha amach i 
gCiorclán 12/09 ón Roinn Airgeadais nach bhfuil daoine atá ar scor, faoin Scéim sin, 
incháilithe le hiarratas a dhéanamh ar phost eile san fhostaíocht chéanna nó san 
earnáil chéanna. Ní féidir, mar sin, le daoine den sórt sin iarratas a dhéanamh ar an 
bpost seo. 
 
Ciorclán (7/2010) ón Roinn Sláinte agus Leanaí: 
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Tugadh isteach an Scéim Spriocdhírithe um Luathscor Deonach (LD) agus na 
Scéimeanna um Iomarcaíocht Dheonach (SID) le Ciorclán 7/2010 ón Roinn Sláinte 
dar dáta an 1 Samhain 2010. Is coinníoll de chuid na Scéime LD é nach mbeidh 
daoine a bhaineann leas as an Scéim incháilithe lena n-athfhostú san earnáil sláinte 
poiblí ná sa tseirbhís poiblí i gcoitinne ná i gcomhlacht a mhaoinítear go hiomlán nó 
go príomha as airgead poiblí. Tá an toirmeasc céanna i bhfeidhm maidir le 
hathfhostú faoi na SIDanna, ach amháin gur toirmeasc go ceann tréimhse 7 mbliana 
an toirmeasc. Ní bheidh daoine a bhain leas as ceachtar de na scéimeanna seo 
incháilithe chun páirt a ghlacadh sa chomórtas seo.   
 
An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil (Litir Ciorcláin LG(P) 

06/2013) 

Tugadh isteach Scéim um Iomarcaíocht Dheonach le haghaidh Údarás Áitiúil le Litir 
Ciorcláin LG(P) 06/2013 ón Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil.  De réir 
théarmaí an Chomhaontaithe Chomhchoitinn: Íocaíochtaí Iomarcaíochta le 
Seirbhísigh Phoiblí dar dáta an 28 Meitheamh 2012 mar atá leagtha amach thuas, is 
coinníoll ar leith de chuid na Scéime SID é nach mbeidh daoine a bhaineann leas as 
an gcomhaontú incháilithe lena n-athfhostú in aon eagraíocht de chuid na seirbhíse 
poiblí ag aon chomhlacht seirbhíse poiblí [mar a shainmhínítear sna hAchtanna um 
Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail, 2009 go 2011 agus 
san Acht um Pinsin na Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha Eile) 2012] go 
ceann tréimhse 2 bhliain ó dháta scoir faoin Scéim sin. Beidh na coinníollacha seo i 
bhfeidhm i gcás gur ar bhonn conartha i gcomhair seirbhíse (bíodh sé sin mar 
chonraitheoir nó mar fhostaí chonraitheora) atá an fostú/an fhostaíocht.   
 
Dearbhú: 
Éileofar ar iarratasóirí a dhearbhú cibé ar bhain siad leas as scéim dreasachta 
luathscoir de chuid na Seirbhíse Poiblí cheana féin. Éileofar freisin ar iarratasóirí aon 
teidil chun sochar pinsin Seirbhíse Poiblí (atá á íoc nó atá caomhnaithe) ó aon 
fhostaíocht Seirbhíse Poiblí eile a dhearbhú agus/nó é a dhearbhú i gcás go bhfuair 
siad íocaíocht ionaid maidir le seirbhís in aon fhostaíocht Seirbhíse Poiblí. 
 
 
An Próiseas iarratais 
 
Seol ríomhphost chuig: personnel@tcagsm.gov.ie chun foirm iarratais a iarraidh. 
 
 
Dáta deiridh 
Ba chóir Foirmeacha Iarratais comhlánaithe a sheoladh ar ais ar ríomhphost chuig 
personnel@tcagsm.gov.ie faoin 12:00 Dé Céadaoin 22 Meán Fómhair 2021. 

 

Ba chóir Comórtas Oifigeach Seirbhísí 2021 a bheith soiléir i líne an ábhair.  

 

NÍ GHLACFAR LE hIARRATAIS A BHEIDH MALL 

 
 

mailto:personnel@tcagsm.gov.ie
mailto:personnel@tcagsm.gov.ie


7 
 

 

Aguisín 1 - Príomhchoinníollacha seirbhíse 
 
Ginearálta 
 
Is ceapachán chuig post buan sa Státseirbhís é an ceapachán agus tagann sé faoi 
réir Achtanna Rialaithe na Státseirbhíse, 1956 go 2005, an Achta um Bainistíocht na 
Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin), 2004 agus aon Acht eile atá i 
bhfeidhm de thuras na huaire agus a bhaineann leis an Státseirbhís. 
 
Ráta Pá  
Is mar seo a leanas an scála reatha Ranníocaíochta Pearsanta Pinsin (PPC) 
d'Oifigeach Seirbhísí le héifeacht ón 1 Deireadh Fómhair 2020: 
 
€442.99  €469.40  €479.37  €500.44  €519.26  €530.52  
€543.70  €559.55   
 
€586.64 (NMAX)  €600.04(LSI1)  €621.36 (LSI2)  

 
Cuirtear ráta pá Ranníocaíocht Pinsean Pearsanta i bhfeidhm nuair a chaithfidh 
duine Ranníocaíocht Pinsean Pearsanta a íoc (ar a dtugtar ranníocaíocht 
príomhscéime freisin) de réir rialacha a bpríomhscéime aoisliúntais/a scéime 
aoisliúntais phearsanta. Tá sé seo difriúil le ranníocaíocht maidir le ballraíocht i 
scéim Céilí agus Leanaí, nó na Ranníocaíochtaí Breise Aoisliúntais.  
 

Cuirtear ráta difriúil i bhfeidhm i gcás nach gcaithfidh an ceapaí Ranníocaíocht 
Pinsin Phearsanta a íoc. 
 
D'fhéadfadh incrimintí fadseirbhíse a bheith iníoctha i ndiaidh 3(LSI1) agus 6(LSI2) 
bliana de sheirbhís shásúil a chur i gcrích ag leibhéal uasta an scála. 
 
Nóta Tábhachtach 

 
Is ag leibhéal íosta an scála a thosóidh an té a cheapfar agus ní bheidh an ráta 
luacha saothair faoi réir idirbheartaíochta. D'fhéadfaí é a athrú ó am go ham de réir 
bheartas pá an Rialtais.   
 
D'fhéadfadh téarmaí agus coinníollacha eile a bheith i gceist más státseirbhíseach 
nó fostaí sa tseirbhís phoiblí thú faoi láthair. 
 
D'fhéadfadh incrimintí a bheith iníoctha de réir Bheartas reatha an Rialtais faoi réir 
feidhmíocht shásúil.   
 
Aontóidh tú go ndéanfaidh tú aon ró-íocaíocht ar thuarastal, liúntais nó costais a 
aisíoc de réir Chiorclán 07/2018: Aisghabháil Ró-íocaíochta Tuarastail, Liúntas agus 
Caiteachais a rinneadh le Baill Foirne/Iar-Bhaill Foirne/Pinsinéirí. 
 
Tionacht agus Promhadh: 
Is ceapachán chuig post buan sa Státseirbhís é an ceapachán. 
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Is go ceann tréimhse bliana ón dáta arna shonrú ar an gconradh a mhairfidh an 
conradh promhaidh. D’ainneoin an ailt seo agus an ailt díreach thíos, ní hionann sin 
agus a rá nach síneofaí an conradh promhaidh in imthosca cuí. 
 
Le linn thréimhse an chonartha promhaidh, beidh do chuid feidhmíochta faoi réir 
athbhreithniú ag do mhaoirseoir nó do mhaoirseoirí chun a chinneadh: 

(i) an raibh do chuid feidhmíochta sásúil, 
(ii) an raibh d’iompar ginearálta sásúil, agus 
(iii) an bhfuil tú oiriúnach ó thaobh sláinte de, ag féachaint go háirithe do shaoire 

bhreoiteachta. 
 
Sula dtiocfaidh deireadh leis an gconradh promhaidh, déanfar cinneadh cibé an 
ndéanfar nó nach ndéanfar tú a choimeád de bhun Alt 5A(2) d'Achtanna Rialaithe na 
Státseirbhíse 1956 – 2005. Beidh an cinneadh sin bunaithe ar do chuid feidhmíochta 
arna measúnú de réir na gcritéar atá leagtha amach in (i) go (iii) thuas. Déanfaidh an 
Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán mionsonraí an 
phróisis promhaidh a mhíniú duit agus tabharfar cóip de threoirlínte na Roinne 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe maidir le promhadh duit.  
 
D’ainneoin na n-alt roimhe seo sa chuid seo, féadfaidh ceachtar taobh an conradh 
promhaidh a fhoirceannadh tráth ar bith roimh dhul in éag do théarma an chonartha 
de réir na nAchtanna um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta, 1973 go 2005. 
 
In imthosca áirithe, féadfar an conradh a shíneadh agus an tréimhse phromhaidh a 
chur ar fionraí. Ní mór don dá pháirtí an síneadh a chomhaontú. 

 Beidh an tréimhse phromhaidh ar fionraí le linn d'fhostaí a bheith as láthair de 
bharr Saoire Mháithreachais nó Saoire Uchtála 

 Sa chás go bhfuil fostaí as láthair ar Shaoire do Thuismitheoirí nó ar Shaoire 
Cúramóra, féadfaidh an fostóir a cheangal go bhfionrófar an tréimhse 
phromhaidh más rud é go meastar nach bhfuil an asláithreacht ar comhréir le 
leanúint den phromhadh 

 D'fhéadfaí an tréimhse phromhaidh a chur ar fionraí i gcásanna amhail 
asláithreacht mar gheall ar bhreoiteacht neamhfhillteach 

 
In imthosca den sórt sin, is féidir leis an bhfostaí iarratas a chur ar aghaidh chuig an 
bhfostóir chun síneadh a chur le tréimhse an chonartha. 
 
Beidh tréimhse phromhaidh bliana le cur isteach ag gach duine a cheapfar. Sa chás 
gur státseirbhíseach a bhí ag fónamh díreach sular ceapadh é/í sa chomórtas seo 
an té atá ceaptha agus a bhfuil teipthe air/uirthi na coinníollacha promhaidh a 
shásamh, is gnách go dtiocfaidh an cheist a bhaineann le filleadh chun cinn. I gcás 
fillte, fillfidh oifigeach ar fholúntas sa ghrád a bhí aige/aici cheana sa Roinn ina raibh 
sé/sí fostaithe cheana.  
 
Saoire bhliantúil 
Saoire bhliantúil 22 lá oibre sa bhliain a ghabhann leis an bpost ag ardú go dtí 23 lá 
oibre sa bhliain tar éis sheirbhís 5 bliana agus ag ardú go dtí 24 lá oibre sa bhliain 
tar éis sheirbhís 10 mbliana. Tá an saoire seo bunaithe ar sheachtain cúig lá agus 
nach dtugtar na gnáthlaethanta saoire poiblí san áireamh. 
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Uaireanta Freastail 
Is idir 07:50 agus 19:00 ó Luan go hAoine gnáthnuaireanta oscailte na hoifige agus 
ní mór don iarratasóir a n-éireoidh leis a bheith ar fáil chun freastal le linn na n-
uaireanta sin. Déanfar na huaireanta freastail don Oifigeach Seirbhísí a shocrú ó am 
go ham de réir uainchláir, ach ní bheidh níos lú ná 43 1/4 uair an chloig in aghaidh na 
seachtaine i gceist.  
 
D'fhéadfadh go n-éileofaí ar an iarratasóir a n-éireoidh leis freastal ó am go ham ag 
an deireadh seachtaine agus le linn saoire poiblí. Sa chás is go mbeadh gá le 
freastal breise, déanfar íocaíochtaí ragoibre nó saoire chúitimh a cheadú i gcomhréir 
le rialacháin ragoibre na státseirbhíse. 
 
Dualgais 
Éileofar ort aon dualgais a shannfar ort ó am go ham a chomhlíonadh de réir mar is 
iomchuí don phost. Is post lánaimseartha an post agus ní bheidh aon cheangal agat 
le haon ghnó seachtrach a d'fhéadfadh cur isteach ar na dualgais oifigiúla.  
Aontaíonn tú tabhairt faoi na dualgais atá ag gabháil leis an bpost agus na 
coinníollacha faoina ndéanfar na dualgais a chur i gcrích, nó faoi mar a d'fhéadfadh 
siad a bheith teastáil, a ghlacadh. 
 
Aoisliúntas agus Scor  
Déanfar na téarmaí agus na coinníollacha aoisliúntais cuí a bheidh i réim sa 
Státseirbhís a chur in iúl tráth a mbeidh an post á thairiscint don iarratasóir a n-
éireoidh leis nó léi. I gcás ceapaí nár oibrigh riamh sa tSeirbhís Phoiblí, is iondúil go 
ndéantar ceapachán a thairiscint bunaithe ar bhallraíocht sa Scéim Pinsean 
Seirbhíse Poiblí Aonair (an “Scéim Aonair”). Tá na sonraí go léir maidir leis an Scéim 
ar fáil ar www.singlepensionscheme.gov.ie 

  
Sa chás go raibh an té a cheapfar ag obair i gcáil inphinsin (téarmaí na Scéime 
neamhaonair) sa tseirbhís phoiblí sna 26 seachtaine roimh an gceapachán, nó go 
bhfuil sé/sí ar shos gairme nó saoire speisialta le pá/gan phá faoi láthair, d'fhéadfadh 
téarmaí eile a bheith i bhfeidhm. Déanfar teideal pinsin maidir le daoine ceaptha den 
sórt sin a bhunú i gcomhthéacs a staire fostaíochta sa tseirbhís phoiblí.  

  
Mar seo a leanas, na príomhchoinníollacha a bhaineann le ballraíocht sa Scéim 
Aonair: 
  

 Aois Inphinsin: Is ionann an aois íosta ag a bhfuil pinsean iníoctha leis an aois 
incháilitheachta don Phinsean Stáit, is é sin 66 bliain d’aois i láthair na huaire. 

 Aois Scoir: Ní mór do bhaill na Scéime dul ar scor nuair a bheidh 70 bliain 
d‘aois slánaithe acu. 

 Úsáidtear meántuilleamh gairme chun sochair a ríomh (fabhraíonn pinsean 
agus cnapshuim gach bliain agus déantar iad a uasrátáil gach bliain trí 
thagairt don Praghasinnéacs Tomhaltóirí (CPI)). 

 Tá ceangal idir méaduithe pinsin iarscoir leis an CPI. 
  

Lacáiste Pinsin 
 

http://www.singlepensionscheme.gov.ie/
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 Sa chás go raibh an té a cheaptar fostaithe roimhe seo sa Státseirbhís nó sa 

tSeirbhís Phoiblí agus pinsean á fháil aige nó aici ón Státseirbhís nó ón 

tSeirbhís Poiblí, nó sa chás go gcuirtear tús le híocaíocht pinsean 

Státseirbhíse nó Seirbhíse Poiblí leis/léi i rith a t(h)réimhse athfhostaíochta, 

beidh an pinsean sin faoi réir lacáiste de réir Alt 52 den Acht um Pinsin na 

Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha Eile), 2012. Tabhair d’aire: 

Trí iarratas a dhéanamh ar an bpost seo, glacann tú leis go dtuigeann tú 

go mbeidh na forálacha lacáiste i bhfeidhm, nuair is ábhartha. Ní 

shamhlaítear go dtacóidh an Roinn/Oifig fostaíochta le hiarratas ar 

tharscaoileadh lacáiste maidir le ceapacháin sa phost seo. 

 

 Mar sin féin, sa chás go raibh an té a cheapfar fostaithe roimhe seo sa 

Státseirbhís nó sa tSeirbhís Phoiblí agus pinsean bronnta air nó uirthi faoi 

shocruithe do luathscor deonach (seachas an Scéim Dreasachta Luathscoir 

(ISER) nó Ciorclán 7/2010 VER/VRS ón Roinn Sláinte, nó Ciorclán LG(P) 

06/2013 ón Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, a fhágfaidh nach 

mbeidh duine incháilithe don chomórtas), beidh deireadh leis an teidlíocht ar 

an bpinsean sin ó dháta an athcheapacháin. D’fhéadfaí socruithe speisialta a 

dhéanamh, áfach, chun seirbhís a rinne an té a cheapfar roimhe seo a chur 

san áireamh le haghaidh íocaíocht aoisliúntais ar bith a mbeidh an té a 

cheapfar ina theideal sa todhchaí. 

 

 Ciorclán (102/2007) ón Roinn Oideachais agus Scileanna maidir le Scéim 
Luathscoir do Mhúinteoirí 
Rinne an Roinn Oideachais agus Scileanna Scéim Luathscoir do Mhúinteoirí 
a thabhairt isteach. Is coinníoll de chuid na Scéime Luathscoir gurb amhlaidh, 
seachas sna cásanna a leagtar amach i míreanna 10.2 agus 10.3 den 
doiciméadacht ciorcláin iomchuí agus sna cásanna sin amháin, má ghlacann 
múinteoir le luathscor faoi Shraitheanna, 1, 2 nó 3 den Scéim seo agus má 
fhostaítear é nó í in aon cháil i réimse ar bith san earnáil phoiblí, scoirfear 
láithreach de phinsean a íoc leis an duine sin faoin Scéim. Cuirtear tús arís le 
híocaíochtaí pinsin, áfach, nuair a scoirfear den fhostaíocht sin nó ar an lá a 
shlánóidh an duine 60 bliain d‘aois, cibé acu is déanaí, ach nuair a thosófar ar 
íocaíochtaí pinsin arís, beidh an pinsean bunaithe ar sheirbhís ináirithe iarbhír 
an duine mar mhúinteoir (i.e. ní chuirfear na blianta breise a tugadh roimhe 
sin san áireamh nuair a bheidh an íocaíocht pinsin á ríomh). 

  

 Scor de dheasca Easláinte  
Tabhair d’aire gurb amhlaidh, i gcás duine ar bith a scoir roimhe seo de 
dheasca easláinte faoi théarmaí scéime aoisliúntais, go bhfuil ceanglas 
air/uirthi a dhearbhú don eagraíocht a bhfuil an comórtas earcaíochta á 
reáchtáil acu, sa chéim iarratais thosaigh, go bhfuil pinsean den sórt sin á 
fháil aige/aici.   
 
Beidh ar iarratasóirí freastal ar oifig an Phríomhoifigigh Leighis go ndéanfar 
measúnú ar a gcumas seirbhís rialta agus éifeachtach a thabhairt, agus aird á 
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tabhairt ar an gcoinníoll a d’fhág go raibh siad incháilithe scor de dheasca 
easláinte. 
 

Ceapachán i ndiaidh scor ón Státseirbhís de dheasca easláinte 
 
Sa chás go n-éiríonn le hiarratas an iarratasóra sa chomórtas, ba cóir dó/di a 
bheith ar an eolas faoin méid seo a leanas: 
 
1. Sa chás go measfar iad a bheith folláin chun seirbhís rialta agus 

éifeachtach a thabhairt agus go sanntar do phost iad, beidh deireadh lena 
bpinsean de dheasca easláinte ón státseirbhís. 

2. Sa chás go dteipfidh ar an iarratasóir an tréimhse phromhaidh a thabhairt 
chun críche nó sa chás go gcinnfidh sé/sí éirí as an bpost a sannadh dó, 
ní féidir filleadh ar stádas Scoir de dheasca Easláinte sa Státseirbhís, arbh 
ann dó sula ndearnadh an t-iarratas, ná ní bheidh teideal ina leith. 

3. Déanfar ball den Scéim Pinsean Seirbhíse Poiblí Aonair den iarratasóir ar 
a c(h)eapadh sa chás go raibh briseadh níos mó ná 26 seachtain ina 
s(h)eirbhís inphinsin sa státseirbhís/sa tseirbhís phoiblí. 

 
Ceapachán i ndiaidh scor ón tseirbhís phoiblí de dheasca easláinte: 

 
1. Sa chás gur scoir duine ó chomhlacht sa tseirbhís phoiblí féadfaidh go 

mbeidh a p(h)insean easláinte ón bhfostaíocht sin faoi réir athbhreithnithe 
ag teacht leis na rialacha maidir le scor de dheasca easláinte faoin scéim 
sin. 

2. Sa chás go n-éiríonn le hiarratasóir, beidh ar an iarratasóir, ar a 
c(h)eapadh, a dhearbhú cibé an bhfuil pinsean (easláinte nó eile) á fháil 
acu ón tseirbhís phoiblí agus féadfaidh go mbeidh a bpinsean ón tseirbhís 
phoiblí faoi réir lacáiste. 

3. Déanfar ball den Scéim Pinsean Seirbhíse Poiblí Aonair den iarratasóir ar 
a c(h)eapadh sa chás go raibh briseadh níos mó ná 26 seachtain ina 
s(h)eirbhís inphinsin sa státseirbhís/sa tseirbhís phoiblí.   

 
Tabhair d’aire go bhfuil fáil ar fhaisnéis níos mionsonraithe faoi na himpleachtaí dá 
bpinsean do dhaoine a bhfuil pinsean de dheasca easláinte á fháil acu ón 
státseirbhís nó ón tseirbhís phoiblí ag an nasc seo nó ar í a iarraidh ón tSeirbhís um 
Cheapacháin Phoiblí. 

  
Fabhrú Pinsin 
Beidh teorainn 40 bliain ar an tseirbhís iomlán is féidir a áireamh i gcomhair pinsin i 
bhfeidhm sa chás go raibh duine ina b(h)all de níos mó ná scéim pinsin seirbhíse 
poiblí reatha amháin a bhí ann roimhe sin (i.e. Scéim pinsin nach Scéim Aonair í) de 
réir Acht 2012. Déantar foráil don teorainn 40 bliain sin san Acht um Pinsin na 
Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha Eile), 2012. D’fhéadfadh impleachtaí 
a bheith aige sin ar aon cheapaí a fuair cearta pinsin i bhfostaíocht seirbhíse poiblí 
roimhe sin. 
 
Ranníocaíocht Aoisliúntais Bhreise  
Tá an ceapachán seo faoi réir na Ranníocaíochta Aoisliúntais Bhreise (ASC) de réir 
an Achta um Pá agus Pinsin Seirbhíse Poiblí, 2017. Nóta; Tá aisbhaintí ASC sa 

https://hr.per.gov.ie/wp-content/uploads/2020/06/Ill-Health-Retirement-linked-document.pdf
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bhreis ar aon ranníocaíochtaí pinsin (príomhscéim agus ranníocaíochtaí céilí agus 
leanaí) atá de dhíth faoi rialacha do scéime pinsin. 
 
Chun tuilleadh faisnéise a fháil i ndáil leis an Scéim Pinsin Seirbhíse Poiblí Aonair le 
haghaidh Seirbhísigh Phoiblí, féach ar an láithreán gréasáin seo a leanas: 
www.singlepensionscheme.gov.ie 

  
Saoire bhreoiteachta 
Íocfar pá le linn saoire bhreoiteachta chuí-dheimhnithe ar bonn pro rata, ar choinníoll 
nach mbeidh aon fhianaise ann go bhfuiltear míchumasach go buan le haghaidh 
seirbhíse, de réir fhorálacha na gciorclán maidir le saoire bhreoiteachta. 
 
Éileofar ar an té a cheapfar sainordú a shíniú arna thabhairt d'údarás don Roinn 
Coimirce Sóisialaí aon sochar atá dlite faoi na hAchtanna Leasa Shóisialaigh a íoc 
go díreach le Roinn na fostaíochta agus beidh íocaíocht i rith thréimhse breoiteachta 
faoi réir ag an oifigeach gach éileamh is gá ar shochar árachais shóisialaigh a 
dhéanamh leis an Roinn Coimirce Sóisialaí taobh istigh de na teorainneacha ama a 
leagtar síos.  
 
Ionracas agus sicréideacht oifigiúil 
Tiocfaidh an té a cheapfar faoi réir fhorálacha an Achta um Rúin Oifigiúla, 1963 arna 
leasú leis na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise 1997. Aontóidh an té a cheapfar gan 
aon fhaisnéis rúnda a nochtadh do thríú páirtithe go háirithe faisnéis lena bhféadfadh 
ábhar tráchtála a bheith i gceist, cibé acu le linn na tréimhse fostaíochta nó dá éis. 
 
Ceadú roimh ré maidir le foilseacháin: 
Aontóidh an té a cheapfar nach bhfoilseoidh sé ábhar a bhaineann lena chuid 
dualgas oifigiúil gan cead roimh ré ón Aire. 
 
Gníomhaíocht pholaitiúil 
Le linn an téarma fostaíochta, beidh an té a cheapfar faoi réir na rialacha lena 
rialaítear fostaithe sa státseirbhís agus an pholaitíocht. 
 
Éide a Chaitheamh 
D'fhéadfadh go mbeadh ar an té a cheapfar éide oifigiúil a chaitheamh, má chuirtear 
a leithéid ar fáil. 
 
Sonraí breise 
Leagtar amach i gciorcláin atá ar fáil ar www.personnelcode.gov.ie forálacha 
mionshonraithe maidir le téarmaí agus coinníollacha éagsúla eile, mar catagóirí 
saoire (lena n-áirítear saoire mháthaireachais, uchtála agus saoire shláinte & 
shábháilteachta), a bhféadfadh siad ar fad, nó cuid díobh, a bheith ábhartha don té a 
cheapfar. 
 
Is iad sin thuas na príomhchoinníollacha seirbhíse agus níl siad beartaithe a 
bheith ina liosta cuimsitheach de na téarmaí agus na coinníollacha fostaíochta 
ar fad a bheidh leagtha amach sa chonradh fostaíochta. 
 

http://www.singlepensionscheme.gov.ie/
http://www.personnelcode.gov.ie/

