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i gcomhair Ceapacháin chun Post sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí arna ullmhú 

ag an gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí (CCSP) – atá ar fáil ar www.cpsa.ie 
 
 

An Roinn Oideachais 
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1. Réamhrá 

 
Cuid dhílis de shochaí na hÉireann is ea an Státseirbhís. Téann gach rud a dhéanaimid i bhfeidhm ar 
ár dtír agus, rud ba thábhachtaí fós, ar ár muintir. Is institiúid láidir a bhfuil iontaoibh aisti sinn, agus 
táimid ag freastal ar mhuintir na hÉireann ó bhunú an Stáit i leith. Rud ba dhéanaí fós, d’imir an 
Státseirbhís ról ríthábhachtach i dtacú leis an bhfreagairt uile-Rialtais do riachtanais na tíre le linn na 
paindéime, agus tá sí ag imirt an róil sin fós. Cé go bhfuil na dúshláin atá os comhair na Státseirbhíse 
sa lá atá inniu ann difriúil leo sin a bhí os a comhair tráth bhunú an Stáit, tá ár mbunluachanna gan 
athrú. Faisnéis i ndáil le Struchtúr Gráid Ghinearálta na Státseirbhíse ar fáil in Aguisín 1. 
 

Laistigh den Státseirbhís, tá freagracht ar an Roinn Oideachais as beartas oideachais a fhorbairt chun 
daoine aonair a éascú trí fhoghlaim, chun a lánacmhainneacht a bhaint amach, agus chun cur le 
forbairt shóisialta, chultúrtha agus eacnamaíoch na hÉireann. Leis an sainchúram leathan, 
dúshlánach seo atá os comhair an phobail, feicimid ár Roinn mar fhostóir tarraingteach le héagsúlacht 
róil bheartais agus oibriúcháin a chuireann raon leathan roghanna ar fáil don fhoireann le forbairt agus 
dul chun cinn a dhéanamh ina ngairmeacha beatha. Ina theannta sin, tá sé mar aidhm ag an Roinn 
timpeallacht ghairmiúil, chuimsitheach agus thacúil a sholáthar, ina gcuirtear luach ar gach ball foirne 
as an obair a dhéanann siad agus cé hiad féin. Tá tuilleadh eolais maidir leis an Roinn ar fáil ag 
gov.ie/education 
 
Ag gníomhú di mar sholáthraí earcaíochta, seolfaidh an Roinn Oideachais an próiseas roghnúcháin 
le haghaidh an chomórtais seo agus bunóidh sí painéal a bheidh comhdhéanta de dhaoine aonair a 
bhfuil cáilíochtaí oiriúnacha acu chun folúntais a d’fhéadfadh teacht chun cinn sa Roinn a líonadh. 
 
Is féidir leis an Státseirbhís gairm an-sásúil ilchineálach a thairiscint d’iarrthóirí oiriúnacha, agus 
téarmaí agus coinníollacha iomaíocha ag gabháil léi. 

 

2. An Ról 
 

Is féidir go mbeidh éagsúlacht ann i gcineál na hoibre a ndéanfaidh baill foirne cléireachais í, 
ag brath ar an ngnó atá á sheoladh. Is é a bheidh i gceist leis aon tascanna 
cléireachais/riaracháin ar féidir go sannfar iad don fhostaí ó am go chéile. Léirítear sna nithe 
seo a leanas na gnáthdhualgais ar féidir go n-éileofar ort iad a chomhlíonadh, má cheaptar 
thú: 

 

 Obair chléireachais ghinearálta, mar shampla comhdú, fótachóipeáil, glaonna teileafóin 
a fhreagairt/a chur, déileáil le ríomhphoist, dualgais deasc fáilte, etc., ag fónamh duit 
faoi mhaoirseacht bainisteora ainmnithe; 

 Tacú le bainisteoirí líne agus le comhghleacaithe; 

 Obair mar chuid d’fhoireann i seirbhísí a sholáthar; 

 Cumarsáid a dhéanamh le daoine den phobal/le custaiméirí agus déileáil leo, mar 
shampla freagra a thabhairt ar cheisteanna agus faisnéis a sholáthar i bpearsa, ar an 
teileafón nó trí ríomhphost; 

 Na caighdeáin cháilíochta is airde a sholáthar i seirbhís do chustaiméirí; 

 Teicneolaíocht na faisnéise a úsáid ar bhonn laethúil, mar shampla próiseáil focal, 
scarbhileoga, bunachar sonraí, ríomhphost agus an tIdirlíon; 

 Taifid ardchaighdeáin a chothabháil ar bhealach críochnúil eagraithe; 

 An obair ar fad a sheiceáil go críochnúil chun a chinntiú go bhfuil sí curtha i gcrích ar 
ardchaighdeán; 

 Gnáthobair cuntas a dhéanamh agus próiseáil sonraí párolla agus pinsean a 
dhéanamh; 

 

Oifigigh Cléireachais sa 
 Roinn Oideachais 
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 Tabhairt faoi obair ar bhealach cúramach rianúil agus cruinneas a thaispeáint i gcónaí, 
fiú nuair atá gnáthobair/obair atriallach á déanamh; 

 Aon dualgais eile a mheastar a bheith cuí. 
 

Féach Aguisín 2 le haghaidh inniúlachtaí agus táscairí feidhmíochta éifeachtaí ar leibhéal an 
Oifigigh Cléireachais a fheiceáil. 

 

3. Ceanglais Iontrála agus Incháilitheacht 

 
Ar dháta deiridh an 3rd Feabhra 2023 ag 3pm, ní mór d’iarrthóirí: 

 
a) an t-eolas, na scileanna agus na hinniúlachtaí atá riachtanach chun an ról a chur i gcrích a 

bheith acu; 

b) cumas agus inniúlacht a bheith acu chun an ról a chomhlíonadh de réir ardchaighdeáin; 

c) dea-leibhéal ginearálta oideachais a bheith acu; 

d) bheith 17 mbliana d’aois ar a laghad roimh dháta deiridh an 3rd Feabhra 2023; 

e) ceanglais iomlána saoránachta, sláinte agus charachtair (féach an chéad leathanach eile). 

f) aon cheanglais Ghrinnfhiosrúcháin agus Imréitigh Slándála agus Seiceála Tagartha an 
Gharda Síochána a chomhlíonadh. Tá tuilleadh faisnéise maidir leis na seiceálacha 
réamhfhostaíochta seo ar fáil in Aguisín 3 
 

 
 

Ceanglas Saoránachta 
 
Ní mór d’iarrthóirí, faoi dháta aon tairiscint poist, a bheith: 
 
a) Saoránach den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE). Tá an LEE comhdhéanta de Bhallstáit 

an Aontais Eorpaigh, an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Iorua; nó 
b) Saoránach den Ríocht Aontaithe (RA); nó 
c) Saoránach den Eilvéis de bhun an chomhaontaithe idir AE agus an Eilvéis maidir le 

saorghluaiseacht daoine; nó 
d) Saoránach neamh-LEE ar céile nó leanbh de chuid saoránach LEE nó RA nó Eilvéiseach é nó 

í agus a bhfuil víosa stampa 4 aige; nó 
e) Duine ar dámhadh cosaint idirnáisiúnta faoin Acht um Chosaint Idirnáisiúnta 2015 nó aon duine 

den teaghlach atá i dteideal fanacht sa Stát mar thoradh ar athaontú teaghlaigh agus a bhfuil 
víosa stampa 4 aige; nó 

f) Saoránach neamh-LEE ar tuismitheoir linbh chleithiúnaigh é ar saoránach de chuid Ballstát 
LEE nó den RA nó den Eilvéis é agus a chónaíonn ann, agus a bhfuil víosa stampa 4 aige. 

 
Sláinte agus Carachtar 
Ní mór d’iarrthóirí dea-shláinte a bheith acu, cumas agus inniúlacht a bheith acu chun an obair a 
shanntar dóibh a dhéanamh, agus dea-charachtar a bheith acu freisin. Chuige sin, ba cheart 
d’iarrthóirí a thabhairt faoi deara go mbeidh gné láimhsithe shábháilte i gceist leis an bpost freisin. 
Éileofar orthu sin atá á mbreithniú le haghaidh poist dearbhú sláinte agus carachtair a chomhlánú 
agus lorgófar teistiméireachtaí.  
 
 
Chun cáiliú, ní mór d’iarrthóirí bheith incháilithe faoi dháta aon tairisceana poist. 

 
Tá sé tábhachtach go liostódh iarrthóirí a bhfostaíocht roimhe sa státseirbhís nó sa tseirbhís 
phoiblí más rud é gur bhain siad leas as scéim iomarcaíochta saorálaí nó scéim scoir 
shaorálaigh agus/nó go bhfuil siad ag fáil pinsean scoir de dheasca easláinte. Mura 
ndéantar amhlaidh, is féidir go dtionscnófar gníomh araíonachta. D’fhéadfadh impleachtaí a 
bheith ag filleadh ar fhostaíocht sa státseirbhís d’íocaíocht aon phinsean easláinte seirbhíse 
poiblí nó eile. 
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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 (ICTU) 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 ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe chuig Oifigigh Phearsanra dar dáta an 28 Meitheamh 2012. 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 – 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 (SDLS): 

Is coinníoll é de chuid na Scéime Dreasachta Luathscoir (SDLS), mar a leagtar amach í i 
gCiorclán 12/09 ón Roinn Airgeadais, nach bhfuil daoine a scoir incháilithe faoin Scéim sin 
le haghaidh cur isteach ar phost eile san fhostaíocht chéanna nó san earnáil chéanna. Ní 
ceadmhach, mar sin, do dhaoine a scoir faoin scéim sin cur isteach ar an bpost seo. 

 
Ciorclán ón Roinn Sláinte agus Leanaí (7/2010): 

Tugadh isteach Scéim Luathscoir Shaorálaigh Spriocdhírithe (LSS) agus Scéimeanna 
Iomarcaíochta Saorálaí (SIS) le Ciorclán 7/2010 ón Roinn Sláinte dar dáta an 1 Samhain 
2010. Is coinníoll de chuid scéim LSS é nach mbeidh daoine a bhaineann leas as an scéim 
incháilithe lena n-athfhostú san earnáil sláinte poiblí ná sa tSeirbhís Phoiblí i gcoitinne ná i 
gcomhlacht a mhaoinítear go hiomlán nó go formhór as airgead poiblí. Tá feidhm ag an 
toirmeasc céanna ar athfhostú faoi SIS, ach amháin gur toirmeasc go ceann tréimhse 7 
mbliana é an toirmeasc. Níl daoine a bhain leas as scéim LSS incháilithe le páirt a 
ghlacadh sa chomórtas seo. Beidh ar dhaoine a bhain leas as scéim SIS agus a n-éireoidh 
leo sa chomórtas seo a chruthú go bhfuil siad incháilithe (deireadh a bheith leis an tréimhse 
neamh-incháilitheachta). 

 

An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil (Ciorclán LG(P) 06/2013) 

Tugadh Scéim Iomarcaíochta Saorálaí d’Údaráis Áitiúla isteach le Ciorclán 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 sonraithe thuas, is coinníoll sonrach de chuid na Scéime Luathscoir 
Shaorálaigh nach mbeidh daoine incháilithe lena n-athfhostú in aon chomhlacht Seirbhíse 
Poiblí [de réir an tsainmhínithe sna hAchtanna um Bearta Airgeadais Éigeandála ar 
Mhaithe le Leas an Phobail, 2009-2011, agus san Acht um Pinsin na Seirbhíse Poiblí 
(Scéim Aonair agus Forálacha Eile), 2012] go ceann tréimhse 2 bhliain tar éis a ndáta 
imeachta faoin Scéim seo. Tá feidhm ag na coinníollacha seo freisin i gcás fostaíochta ar 
bhonn conradh le haghaidh seirbhíse (mar chonraitheoir nó mar fhostaí de chuid 
conraitheora). 

 
Dearbhú: 

Ceanglófar ar iarratasóirí a dhearbhú ar bhain siad leas as scéim dreasachta luathscoir 
Seirbhíse Poiblí. Ceanglófar freisin ar iarratasóirí aon teidil chun sochair phinsin 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 i leith seirbhís in aon 
fhostaíochta Seirbhíse Poiblí. 
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4. Príomhchoinníollacha Seirbhíse 
 

Ginearálta 
Tá an ceapachán faoi réir Achtanna Rialuithe na Stát-Seirbhíse, 1956 go dtí 2005, an Achta 
um Bainistíocht Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin) 2004 agus aon Achta eile 
atá i bhfeidhm idir an dá linn sa Státseirbhís. 

 
Tuarastal 
Is é seo an tuarastal le haghaidh an phoist seo, agus an ráta seachtainiúil in éifeacht ón 1 Deireadh 
Fómhair 2022: 

 
Oifigeach Cléireachais (Ranníocaíocht Phearsanta Pinsin (RPP) 
€509.76 €541.82 €549.96 €565.86 €589.30 €612.72 €636.12 €653.16 €672.46 
€694.89 €710.69 €732.88 €754.95 €789.38 €816.45(LSI1) €828.85(LSI2) 

 
Tá feidhm ag an ráta pá RPP i gcás go gceanglaítear ar an duine aonair Ranníocaíocht 
Phearsanta Pinsin (dá ngairtear ranníocaíocht príomhscéime ar shlí eile) a íoc de réir 
rialacha a phríomhscéime aoisliúntais/a scéime pearsanta aoisliúntais. Tá sé sin difriúil le 
ranníocaíocht i ndáil le ballraíocht i scéim Céilí agus Leanaí agus tá sé difriúil freisin leis na 
Ranníocaíochtaí Breise Aoisliúntais. 

 

Beidh feidhm ag ráta difriúil i gcás nach gceanglaítear ar an gceapaí Ranníocaíocht 
Phearsanta Pinsin a dhéanamh. 

 

Féadfar breisíochtaí fadseirbhíse a íoc tar éis seirbhís shásúil 3 bliana (LSI1) agus 6 bliana 
(LSI2) ag uasphointe an scála. 

 
Nóta Tábhachtach 
Is ag bun an scála a thosófar agus ní bheidh an ráta luach saothair faoi réir idirbheartaíochta 
agus féadfar é a choigeartú ó am go ham de réir bheartas pá an Rialtais. 

 

Féadfar go mbeidh téarmaí agus coinníollacha difriúla i bhfeidhm i gcás gur státseirbhíseach nó 
seirbhíseach poiblí san am i láthair atá sa cheapaí. 

 
Féadfar breisíochtaí a íoc faoi réir feidhmíocht shásúil de réir beartas reatha Rialtais. 

 

Déanfar íocaíocht gach seachtain i riaráiste trí Ríomhaistriú Airgid (RAA) isteach i gcuntas 
bainc a roghnaíonn tú. Ní féidir íocaíocht a dhéanamh go dtí go bhfuil uimhir chuntais bainc 
agus cód sórtála bainc tugtha ar an gceapadh, agus déanfar asbhaintí reachtúla ón tuarastal 
de réir mar is cuí. 

 
Ar cheapachán, comhaontóidh tú go n-aisíocfaidh tú aon ró-íocaíocht tuarastail, liúntas nó 
speansas de réir Chiorclán 07/2018: Aisghabháil Ró-Íocaíochtaí Tuarastail, Liúntas agus 
Speansas a rinneadh le Baill Foirne/Iar-Bhaill Foirne/Pinsinéirí. 

 
Tionacht agus Promhadh 
Is ceapachán chuig post buan ar chonradh promhaidh sa Státseirbhís é an ceapachán. 

 
Beidh feidhm ag an gconradh promhaidh go ceann tréimhse bliana ón dáta atá sonraithe ar 
an gconradh. D’ainneoin na míre seo agus na míre díreach thíos, ní hionann é sin agus a rá 
nach bhfadófaí leis an gconradh promhaidh in imthosca cuí. 

 
Le linn thréimhse do chonartha promhaidh, beidh d’fheidhmíocht faoi réir athbhreithnithe ag 
do mhaoirseoir(í) chun a chinneadh: 

(i) An raibh d’fheidhmíocht sásúil, 

(ii) An raibh tú sásúil ó thaobh iompair ghinearálta de, agus 

(iii) An bhfuil tú oiriúnach ó thaobh na sláinte de, go háirithe ag féachaint do shaoire 
bhreoiteachta. 
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Sula gcríochnófar an conradh promhaidh, déanfar cinneadh ar cé acu a choinneofar nó nach 
gcoinneofar thú, de bhun alt 5(A)(2) d’Achtanna Rialuithe na Státseirbhíse, 1956-2005. 
Bunófar an cinneadh sin ar d’fheidhmíocht, agus í á measúnú i gcomparáid leis na critéir atá 
leagtha amach i bhfomhíreanna (i) go (iii) thuas. Déanfaidh an Roinn/Oifig mionsonraí an 
phróisis promhaidh a mhíniú duit agus tabharfar cóip de na treoirlínte maidir le promhadh ón 
Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe duit. 

 
D’ainneoin mhíreanna roimhe seo den rannán 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 fadú le do chonradh agus do thréimhse phromhaidh a chur ar 
fionraí. Ní mór don dá pháirtí toiliú leis an bhfadú. 

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

 Maidir le fostaí atá as láthair ar Shaoire do Thuismitheoirí nó ar Shaoire Cúramóirí, is 
féidir go n-éileoidh an fostóir go gcuirfear an tréimhse phromhaidh ar fionraí i gcás 
nach measfar an neamhláithreacht a bheith comhsheasmhach le leanúint den 
tréimhse phromhaidh 

 Féadfar an tréimhse phromhaidh a chur ar fionraí i gcásanna amhail neamhláithreacht mar 
gheall ar bhreoiteacht neamh-athfhillteach 

 

In imthosca den sórt sin, féadfaidh an fostaí iarratas a dhéanamh chuig an bhfostóir ar fhadú 
a chur le tréimhse an chonartha. 

 

Ceanncheathrú 
Beidh an post lonnaithe sa Roinn Oideachais An Roinn Oideachais, Corr na Madadh, Baile 
Átha Luain, Contae na hIarmhí nó Tithe an Rialtais, Bóthar an Mhachaire Ghailf, Ros Comáin 
ar do ceanncheathrú an oifigigh mar a ainmneoidh Ceann na Roinne/na hOifige í ó am go 
chéile. Nuair a bhíonn duine ar dualgas agus as láthair ón mbaile agus ón gceanncheathrú dá 
bharr, íocfar costais chuí taistil agus chothabhála, faoi réir ghnáthrialacháin na Státseirbhíse. 

 

Saoire Bhliantúil 
Is é 22 lá an liúntas Saoire Bliantúla, ag ardú go 23 lá tar éis seirbhís cúig bliana, go 24 lá 
tar éis seirbhís deich mbliana, go 25 lá tar éis seirbhís 12 bhliain agus go 26 lá tar éis 
seirbhís 14 bliana. Tá an liúntas faoi réir na ngnáthchoinníollacha maidir le saoire bhliantúil 
a dheonú sa státseirbhís, tá sé bunaithe ar sheachtain cúig lá agus níl na gnáthlaethanta 
saoire poiblí ar áireamh ann. 

 
Uaireanta Freastail 
Seasfar uaireanta freastail ó am go chéile ach ní bheidh siad níos lú ná 41 uair agus 15 
nóiméad mar uaireanta freastail comhlána sa tseachtain. Beidh ar an iarrthóir rathúil 
uaireanta breise a dhéanamh ó am go ham, de réir mar a fhéadfaidh a bheith réasúnach agus 
riachtanach le haghaidh chomhlíonadh ceart a chuid dualgas faoi réir na dteorainneacha a 
leagtar síos sna rialacháin ama oibre. 

 

Dualgais 

Ceanglófar ort aon dualgais a d’fhéadfaí a shannadh duit ó am go chéile a chomhlíonadh,  
de réir mar a oireann siad do phost an Oifigigh Cléireachais. 

 

Fostaíocht Sheachtrach 
Post lánaimseartha a bheidh sa phost seo agus ní fhéadfaidh tú dul i mbun cleachtadh 
príobháideach ná a bheith bainteach le haon ghnó seachtrach a chuirfeadh isteach ar 
chomhlíonadh na ndualgas oifigiúil. 

 

Saoire Bhreoiteachta 



7 
 

 

De réir fhorálacha na gciorclán maidir le saoire bhreoiteachta, íocfar pá le linn saoire 
bhreoiteachta chuí-dheimhnithe ar bhonn pro rata, ar choinníoll nach mbeidh aon fhianaise 
ann go bhfuiltear míchumasach go buan le haghaidh seirbhíse. 

 
Beidh ar an duine a cheapfar sainordú a shíniú lena dtabharfar údarás don Roinn Coimirce 
Sóisialaí aon sochair atá dlite faoi na hAchtanna Leasa Shóisialaí a íoc go díreach leis an 
Roinn is fostóir nó leis an Eagraíocht is fostóir. Beidh íocaíocht le linn na breoiteachta faoi 
réir na héilimh riachtanacha a bheith á ndéanamh ag an oifigeach le haghaidh sochar 
árachais shóisialta don Roinn Coimirce Sóisialaí laistigh den teorainn riachtanach ama. 

 
Aoisliúntas 
Déanfar na téarmaí agus na coinníollacha aoisliúntais cuí atá i réim sa Státseirbhís a thairiscint 
don iarrthóir rathúil an tráth a thairgfear ceapachán. Go ginearálta, is bunaithe ar bhallraíocht 
sa Scéim Pinsean Seirbhíse Poiblí Aonair (“an Scéim Aonair”) a thairgfear ceapachán do 
cheapaí nár oibrigh sa tSeirbhís Phoiblí riamh. Tá mionsonraí iomlána faoin Scéim ar fáil ag 
www.singlepensionscheme.gov.ie 

 

I gcás gur oibrigh an ceapaí i bpost inphinsin sa tseirbhís phoiblí (téarmaí nach mbaineann 
leis an scéim aonair) sna 26 seachtaine sular ceapadh é nó go bhfuil sé ar shos gairme nó ar 
shaoire speisialta le pá/gan phá, is féidir go mbeidh téarmaí difriúla i bhfeidhm. Déanfar 
teidlíocht pinsin na gceapaithe sin amach maidir lena stair fostaíochta sa tseirbhís phoiblí. 

 
Is mar seo a leanas atá na príomhfhorálacha atá i bhfeidhm maidir le ballraíocht sa  
Scéim Aonair: 

 

 Aois Inphinsin: Is ionann an aois íosta ar a dtagann sochair scoir chun bheith iníoctha 
agus an aois incháilitheachta le haghaidh an Phinsin Stáit, arb í 66 bliana d’aois í faoi 
láthair. 

 Aois Scoir: Ní mór do bhaill den scéim dul ar scor ar 70 bliain d’aois a shlánú. 

 Baintear úsáid as meántuilleamh gairme chun sochair a ríomh (fabhraítear suim 
phinsin agus cnapshuim gach bliain agus uasrátáiltear iad gach bliain faoi threoir an 
phraghasinnéacs tomhaltóirí). 

 Tá baint leis an bpraghasinnéacs tomhaltóirí ag méaduithe pinsin iarscoir. 
 

Maidir le haon cheapaithe nach bhfuil incháilithe le haghaidh ballraíocht i bpinsean 
státseirbhíse nó i bpinsean seirbhíse poiblí, cabhrófar leo, más mian leo, asbhaintí 
deonacha a dhéanamh óna luach saothair chuig Cuntas Pearsanta Coigiltis Scoir 
Caighdeánach arna bhunú ag a bhfostóir. 

 

Laghdú Pinsin 

 
 Más rud é go raibh an ceapaí fostaithe cheana féin sa Státseirbhís nó sa tSeirbhís 

Phoiblí agus go bhfaigheann sé/sí pinsean ón Státseirbhís nó ón tSeirbhís Phoiblí, nó 

más rud é go bhfuil pinsean Státseirbhíse/Seirbhíse Poiblí á íoc le linn a 

(h)athfhostaíochta, beidh an pinsean sin faoi réir laghdú de réir alt 52 den Acht um 

Pinsin na Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha Eile), 2012. Tabhair faoi 

deara: Nuair a dhéanann tú iarratas ar an bpost seo, tá tú á admháil go dtuigeann 

tú go mbeidh feidhm ag na forálacha laghdúcháin, nuair is ábhartha. Níl sé 

beartaithe go dtacóidh an Roinn/Oifig is fostóir le hiarratas ar tharscaoileadh 

laghdúcháin i dtaca le ceapacháin chun an phoist seo. 
 

 Mar sin féin, más rud é go raibh an ceapaí fostaithe roimhe seo sa Státseirbhís nó sa 
tSeirbhís Phoiblí agus gur bronnadh pinsean air faoi shocruithe luathscoir shaorálaigh 
(seachas an Scéim Dreasachta Luathscoir (SDLS), Ciorclán 7/2010 ón Roinn Sláinte 
maidir le LSS/SIS nó Ciorclán LG(P) 06/2013 ón Roinn Comhshaoil, Pobail agus 
Rialtais Áitiúil, a bhfágann ceann ar bith díobh nach bhfuil duine incháilithe le haghaidh 

http://www.singlepensionscheme.gov.ie/
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an chomórtais), scoirfidh teideal chun an phinsin sin le héifeacht ó dháta an 
athcheapacháin. Is féidir, áfach, go ndéanfar socruithe speisialta chun seirbhís roimhe 
sin de chuid an cheapaí a ríomh chun críocha aon aoisliúntais a mbeidh an ceapaí i 
dteideal é a fháil sa todhchaí. 

 Scéim Luathscoir do Mhúinteoirí: An Roinn Oideachais agus Scileanna – 
Ciorclán 102/2007 
Rinne an Roinn Oideachais agus Scileanna Scéim Luathscoir do Mhúinteoirí a 
thabhairt isteach. Tá sé mar choinníoll 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, más rud é go nglacann múinteoir le 
luathscor faoi Shraitheanna 1, 2 nó 3 den scéim sin agus go bhfostaítear é/í in aon 
cháil i réimse ar bith san earnáil phoiblí, a scoirfear láithreach de phinsean a íoc leis 
an duine sin faoin scéim. Tosófar arís ar íocaíochtaí 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 san áireamh na 
blianta breise a tugadh roimhe sin nuair a bheidh an íocaíocht pinsin á ríomh). 

 

 Scor de dheasca Easláinte 
Tabhair faoi deara gurb amhlaidh, maidir le haon duine a chuaigh ar scor roimhe sin 
ar fhorais easláinte faoi théarmaí aon scéime aoisliúntais, a éilítear orthu a dhearbhú 
don eagraíocht atá ag riar an chomórtais earcaíochta, ag an gcéim iarratais tosaigh, 
cé acu atá nó nach bhfuil siad ag fáil pinsean den sórt sin. 

 

Éileofar ar iarratasóirí freastal ar oifig an Phríomh-Dhochtúra Oifigiúil chun go 
measúnófar a gcumas chun seirbhís thráthrialta éifeachtach a sholáthar, agus an 
riocht a cháiligh iad le haghaidh scor de dheasca easláinte á chur san áireamh. 

 
Ceapachán tar éis scor den Státseirbhís de dheasca easláinte 

 

Má éiríonn leis ina iarratas tríd an gcomórtas, ba cheart don iarratasóir a bheith ar an 
eolas faoi na nithe seo a leanas: 

 
1. Más rud é go meastar é a bheith oiriúnach do sheirbhís rialta éifeachtach a 

sholáthar agus go sanntar é do phost, scoirfear dá phinsean státseirbhíse de 
dheasca easláinte a íoc. 

2. Má theipeann ar an iarratasóir an promhadh a chur i gcrích ina dhiaidh sin nó má 
chinneann sé éirí as a phost sannta, ní fhéadfar é a fhilleadh ar stádas scoir ón 
státseirbhís de dheasca easláinte ná an pinsean státseirbhíse de dheasca 
easláinte a bhí ann roimh an iarratas a athbhunú, agus ní bheidh sé ina theidil sin 
ach oiread. 

3. Tiocfaidh an t-iarratasóir chun bheith ina bhall den Scéim Pinsean Seirbhíse 
Poiblí Aonair ar a cheapadh má bhí sos is mó ná 26 seachtaine i seirbhís phoiblí 
inphinsin/státseirbhís inphinsin aige. 

 
Ceapachán tar éis scor den tseirbhís phoiblí de dheasca easláinte 

 

1. I gcás go ndeachaigh duine ar scor ó chomhlacht seirbhíse poiblí, is féidir go 
mbeidh a phinsean de dheasca easláinte ón bhfostaíocht sin faoi réir 
athbhreithniú de réir na rialacha a bhaineann le scor de dheasca easláinte faoin 
scéim sin. 

2. Má éiríonn le hiarratasóir, éileofar air a dhearbhú ar a cheapadh cé acu atá nó 
nach bhfuil sé ag fáil pinsean seirbhíse poiblí (bíodh pinsean de dheasca 
easláinte nó pinsean eile ann) agus is féidir go mbeidh a phinsean seirbhíse 
poiblí faoi réir laghdú. 

3. Tiocfaidh an t-iarratasóir chun bheith ina bhall den Scéim Pinsean Seirbhíse 
Poiblí Aonair ar a cheapadh má bhí sos is mó ná 26 seachtaine i seirbhís phoiblí 
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inphinsin/státseirbhís inphinsin aige. 

Tabhair faoi deara gur ar fáil tríd an nasc seo nó ar í a iarraidh ón tSeirbhís um Cheapacháin 
Phoiblí a bheidh faisnéis níos mine maidir leis na himpleachtaí pinsin dóibh sin atá ag fáil 
pinsean státseirbhíse.   

 

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil faisnéis níos mionsonraithe maidir le himpleachtaí 
pinsin dóibh siúd atá ag fáil pinsean drochshláinte sibhialta nó seirbhíse poiblí ar fáil tríd an 
nasc seo 

 

Fabhrú Pinsin 

Beidh feidhm ag teorainn 40 bliain leis an tseirbhís iomlán is féidir a áireamh i gcomhair 
pinsin i gcás go raibh duine ina bhall de níos mó ná scéim pinsean seirbhíse poiblí amháin a 
bhí ann cheana (i.e., scéim nach í an Scéim Aonair í) de réir Acht 2012. Foráiltear don 
teorainn 40 bliain sin san Acht um Pinsin na Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha 
Eile), 2012. Is féidir go mbeidh impleachtaí pinsin aige sin ar cheapaí ar bith a bhfuil cearta 
pinsin gnóthaithe aige i bpost sa tseirbhís phoiblí roimhe seo. 

 
 

Ranníocaíocht Bhreise Aoisliúntais 

Tá an ceapachán seo faoi réir na Ranníocaíochta Breise Aoisliúntais de réir an Achta um Pá 
agus Pinsin Seirbhíse Poiblí, 2017. Tabhair faoi deara: Tá asbhaintí Ranníocaíochta Breise 
Aoisliúntais de bhreis ar aon ranníocaíochtaí pinsin (an phríomhscéim agus ranníocaíochtaí 
céilí agus leanaí) a éilítear faoi rialacha do scéime pinsean. 

 
Chun tuilleadh faisnéise a fháil maidir leis an Scéim Pinsean Seirbhíse Poiblí Aonair, féach 
an suíomh Gréasáin seo a leanas: www.singlepensionscheme.gov.ie 

 

Rúndacht, Caidreamh faoi Rún agus Caighdeáin Iompraíochta 

Rúndacht Oifigiúil agus Ionracas 
I rith théarma an cheapacháin, beidh an t-oifigeach faoi réir fhorálacha an Achta um Rúin 
Oifigiúla, 1963, arna leasú leis na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise, 1997, 2003 agus 2013. 
Aontóidh an t-oifigeach nach nochtfaidh sé aon fhaisnéis rúnda do thríú páirtithe 
neamhúdaraithe le linn na tréimhse fostaíochta ná ina diaidh. 

 

Cód Caighdeán agus Iompraíochta na Státseirbhíse 
Beidh an t-oifigeach faoi réir Chód Caighdeán agus Iompraíochta na Státseirbhíse. 

 
Na hAchtanna um Eitic agus um Brústocaireacht 

Beidh feidhm ag na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2001, agus ag an Acht 
um Brústocaireacht a Rialáil, 2015, maidir leis an bhfostaíocht seo, nuair is cuí. 

 

Réamhcheadú foilseachán 
Aontóidh an t-oifigeach gan aon ábhar a bhaineann lena chuid dualgas oifigiúil a fhoilsiú gan 
réamhcheadú a fháil ón Aire. 

 

Gníomhaíocht Pholaitiúil 
I rith an téarma fostaíochta, beidh an t-oifigeach faoi réir na rialacha lena rialaítear 
státseirbhísigh agus polaitíocht. 

 

Tabhair faoi deara: 
Mar Fhostóir Roghnaithe, tá ag an Státseirbhís a lán beartas le haghaidh obair sholúbtha 
agus obair a thacaíonn le teaghlaigh, lena n-áirítear roinnt deiseanna le haghaidh cianoibre, 
a oibrítear sa Státseirbhís ar bhonn ‘cumaisc’. Cé go bhféadfaidh iarrthóirí rathúla deiseanna 
oibre solúbtha a iarraidh, tabhair faoi deara go mbeidh sé de rogha an fhostóra glacadh leo 
agus go gcinnfear na hiarrataí ar aon dul le riachtanais na heagraíochta agus de réir cáis. 

 

https://hr.per.gov.ie/wp-content/uploads/2020/06/Ill-Health-Retirement-linked-document.pdf
http://www.singlepensionscheme.gov.ie/
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Fógra Tábhachtach 
Is é atá sna nithe roimhe seo ná na príomhchoinníollacha seirbhíse agus níl sé beartaithe 
gur liosta cuimsitheach atá ann de na téarmaí agus de na coinníollacha fostaíochta ar fad a 
leagfar amach sa chonradh fostaíochta a chomhaontófar leis an iarrthóir rathúil. 

 
 

5. An Próiseas Iarratais 
 

Conas Iarratas a Dhéanamh 
 Is ar an iarrthóir a bhíonn an dualgas an comórtas ceart/na comórtais chearta a roghnú. 

 

 Beidh an próiseas iarratais ar leathanach gréasáin postála poist na Roinne Oideachais 
ag gov.ie/education/recruitment  

 

 Tá an leabhrán agus tairseach na bhfoirmeacha iarratais ar fáil ar an leathanach gréasáin  

 postála. Tá an ‘Déan Iarratas Anois’ suite ar an leathanach postála poist ar a bhfuair tú rochtain ar 
an leabhrán seo. Ní mór d’iarratasóirí an fhoirm iarratais a chomhlánú ina hiomláine, curriculum 
vitae (CV) cothrom le dáta a uaslódáil nach bhfuil níos faide ná 2 leathanach agus cliceáil ar an 
gcnaipe ‘Cuir isteach’. 
 

 A luaithe a bheidh d’fhoirm iarratais curtha isteach agat agus do CV a uaslódáil, gheobhaidh tú 
ríomhphost á dheimhniú gur cuireadh isteach í go rathúil. Ag an am seo, ba cheart duit 
breithniú a dhéanamh ar education.gov.ie a chur leis an liosta seoltóirí sábháilte nó an liosta 
teagmhálaithe laistigh de do chuntas ríomhphoist agus ionas nach bhfaighidh tú ríomhphost 
toisc go bhfuil bac ar ríomhphost www.gov.ie/education   
 

 Ní ghlacfar isteach sa chomórtas ach iarratais lán-chomhlánaithe arna gcur isteach. Ní 
ghlacfar le hiarratais tar éis an dáta deiridh.  
 

 Ní thugann cead isteach duine chuig an gcomórtas ná cuireadh chun tabhairt faoi ghné 
ar bith den phróiseas roghnúcháin le fios go nglacann an Roinn Oideachais leis go 
gcomhlíonann an duine sin na ceanglais. 

 

 Moltar go mór duit gan do sheoladh ríomhphoist ná d’uimhir fóin póca a athrú le linn 
an chomórtais earcaíochta seo toisc gur chuig an seoladh ríomhphoist/uimhir 
theileafóin a sholáthair tú ar dtús a sheolfar aon fhógra ríomhphoist/teachtaireachta 
téacs. 
 

 Is ar an bhfón agus trí ríomhphost a dhéanfar an chuid is mó den teagmháil le hiarrthóirí 
le linn an phróisis roghnúcháin. Is trí ríomhphost a sheolfaidh an Roinn an chuid is mó 
den chumarsáid. Seiceáil do chuntas ríomhphoist ar bhonn tráthrialta toisc gur féidir gur 
chuig d’fhillteáin ríomhphoist Dramhphoist/Turscair (nó ‘Promóisin’ i gcás Gmail) a 
scagfar fógraí ríomhphoist ó am go chéile. Moltar duit na fillteáin sin a sheiceáil go rialta 
freisin. 
 

 Ní ghlacann an Roinn Oideachais le haon fhreagracht as teachtaireachtaí nach bhfuil 
faighte ná léite ag iarratasóir. Ní mór don iarratasóir a chinntiú go seiceálann sé a 
chuntas ríomhphoist ar bhonn tráthrialta agus na teachtaireachtaí uile ón Roinn 
Oideachais a rochtain. 
 

 Má thugtar cuireadh don iarratasóir freastal ar agallamh i bpearsa sa Roinn i mBaile Átha 
Luain, beidh sé de dhualgas air é féin a chur ar fáil ar an dáta/na dátaí atá sonraithe ag 
an Roinn Oideachais. Mura bhfreastalaíonn tú ar an agallamh ar an dáta sonraithe/ag an 
am sonraithe, measfar thú a bheith tarraingthe siar ón gcomórtas, de réir an bheartais um 
iompar míréasúnta ón tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí.  
 

 Beidh an Roinn Oideachais ag cloí leis an mBeartas um Iompar Míréasúnta ón tSeirbhís 

http://www.gov.ie/education/recruitment
http://www.gov.ie/education
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um Cheapacháin Phoiblí. Is féidir faisnéis faoin mbeartas a aimsiú ar an suíomh Gréasáin 
PublicJobs. 

 
 

 

Iarrthóirí faoi mhíchumas 
 
Dá mba mhaith leat labhairt faoi aon fhreastal réasúnta a d’fhéadfadh dul chun tairbhe duit le linn 
an phróisis earcaíochta, déan teagmháil le Helen, Oifigeach Idirchaidrimh na Roinne do Dhaoine 
faoi Mhíchumas, trí ríomhphost a sheoladh chuig Helen_Flanaganforbes@education.gov.ie 
 
Beidh deis ag iarrthóirí, ag céim níos déanaí, iarraidh a dhéanamh ar fhreastal réasúnta a chur i 
bhfeidhm san áit oibre má éiríonn leo dul tríd an gcéim earcaíochta.  

 
 

Dáta Deiridh 
 

An dáta deiridh agus an t-am deiridh ar a nglacfar le hiarratais chomhlánaithe is ea 3rd Feabhra 2023 
ag 3pm. 

 

 
An Próiseas Roghnúcháin 

Is féidir go n-áireofar na nithe seo leis na modhanna roghnúcháin a úsáidfear chun iarrthóirí rathúla 
a roghnú le haghaidh post: 

 
 Gearrliostú - Má tá an líon atá ag cur isteach ar an bpost chomh mór sin nach mbeadh sé 

praiticiúil agallamh a chur ar gach duine, féadfaidh an Roinn Oideachais a chinneadh 
gearrliosta a dhéanamh bunaithe ar an eolas a chuirtear ar fáil san fhoirm iarratais 

 Agallamh i bpearsa - Ní mór d’iarratasóirí a bheith rathúil ag an agallamh agus na critéir 
cháilitheachta a leagtar amach sa leabhrán seo a chomhlíonadh le go mbreithneofar iad le 
haghaidh ceapacháin; 
 

Ní mór d’iarrthóirí a bheith in ann iad féin a chur ar fáil ar gearrfhógra chun tabhairt faoi 

agallamh agus chun aon doiciméid tacaíochta a theastaíonn a sholáthar. 

I gcás go mbeidh tú ag déanamh iarratas chuig an Roinn ar an bhfeachtas oifigigh cléireachais 
bhuain agus ar an bhfeachtas oifigigh cléireachais shealadaigh araon, ní ghlaofar chun agallaimh 
thú ach uair amháin. 

 
Beidh painéil i bhfeidhm ar feadh tréimhse 24 mhí ó dháta a mbunaithe.   

 

Cumarsáid 

 
Moltar go mór duit gan do sheoladh ríomhphoist ná d’uimhir fóin póca a athrú le linn 

an fheachtais earcaíochta seo toisc gur chuig an seoladh ríomhphoist/uimhir 

theileafóin a soláthraíodh ar dtús a sheolfar aon ríomhphost/teachtaireacht téacs. Ní 

mór d’iarrthóirí a seoladh ríomhphoist bailí féin a úsáid. Ní ghlacfar le seoltaí ríomhphoist ó 

thríú páirtithe agus is féidir go ndéanfaidh siad d’iarratas neamhbhailí. Ní phléifidh an Roinn 

Oideachais faisnéis iarratais ach amháin leis an iarrthóir agus ní phléifidh sí í le haon tríú 

páirtí. 

 
Faisnéis Ghinearálta  

Ceapacháin ó Phainéil 

https://www.publicjobs.ie/documents/Unreasonable_Conduct_Policy.pdf
mailto:Helen_Flanaganforbes@education.gov.ie
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Féadfar painéal a bhunú de bhun thorthaí an phróisis agallaimh agus féadfar an painéal seo 

a úsáid chun folúntais reatha agus amach anseo, a d’fhéadfadh teacht chun cinn, a líonadh.  

Má chruthaítear an painéal, fanfaidh sé i bhfeidhm ar feadh 24 mí ó dháta a bhunaithe. 

 

Más rud é go dtairgtear post d’iarrthóir agus go nglacann sé leis, ní mór dó bheith ar fáil 

chun an post sin a thosú laistigh de thréimhse réasúnach ama. Níl an Roinn Oideachais in 

ann a bheith deimhin de cá mhéad folúntas a líonfar thar thréimhse feidhme an phainéil, 

agus d’fhéadfadh nach sroichfí iarrthóirí ar an ord fiúntais. 

Ní dearbhú go gceapfar duine chuig post atá ina cháiliú chuig painéal agus ina chur air. A 

luaithe a bheidh sé sroichte ar an bpainéal, ní bhreithneofar aon iarrthóir ach amháin le 

haghaidh post amháin de ghnáth. A luaithe a bheidh sé sannta do phost, bainfear iarrthóir 

ón bpainéal agus ní bhreithneofar é a thuilleadh le haghaidh aon phost sa todhchaí. Tabhair 

faoi deara go mbainfear iarrthóir ón bpainéal agus nach ndéanfar aon tairiscintí breise 

ceapacháin dó má ghlacann sé le tairiscint cheapacháin.  

Tabhair faoi deara nach dearbhú go gceapfar duine chuig post atá ina chur ar phainéal. 

 
Critéir shonracha iarrthóirí 

Ní mór d’iarrthóirí: 

 An t-eolas agus an cumas a bheith acu dualgais an phoist lena mbaineann a chomhlíonadh 

 Bheith oiriúnach ar fhorais phearsantachta 

 Bheith oiriúnach ar gach bealach ábhartha eile dá gceapadh chuig an bpost lena 

mbaineann; 
 

Má éiríonn leo, ní cheapfar chun an phoist iad: 

 Mura n-aontaíonn siad tabhairt faoi na dualgais a ghabhann leis an bpost agus 
glacadh leis na coinníollacha faoina gcomhlíontar na dualgais nó faoina bhféadfadh 
sé bheith riachtanach na dualgais a chomhlíonadh 

 Mura bhfuil siad inniúil agus ar fáil go hiomlán chun tabhairt faoi na dualgais a 
ghabhann leis an bpost agus mura bhfuil siad lánábalta tabhairt fúthu. 

 

Iarchuir ó na Painéil 
Ba cheart d’iarrthóirí a bheith ar an eolas gur le haghaidh poist atá le tosú lom láithreach atá 
na folúntais uile. Níl aon rogha ann d’iarrthóirí a n-áit ar an bpainéal a iarchur a luaithe a 
bheidh a n-áit sroichte, e.g., chun a gcuid staidéir a chur i gcrích nó chun tionscadal atá ann 
cheana a chríochnú. Socraítear dátaí tosaithe faoi rogha na Roinne Oideachais agus 
éileofar ar iarrthóirí dul i mbun dualgais laistigh de thréimhse réasúnach ama a luaithe atá an 
post sannta dóibh. 

 

Diúltú do Thairiscint Cheapacháin 

I gcás go ndéanfaidh an duine a mholtar lena cheapadh diúltú don cheapachán, nó má 
scarann sé leis tar éis dó glacadh leis an gceapachán, féadfaidh an Roinn Oideachais, dá 
rogha féin, duine eile a roghnú agus a mholadh lena cheapadh bunaithe ar thoradh an 
chomórtais seo. 

 

Iarrthóireacht a mheas a bheith tarraingthe siar 
Iarrthóirí nach bhfreastalaíonn ar agallamh nó nach dtugann cibé fianaise a theastaíonn ón 

Roinn maidir le haon ábhar a bhaineann lena n-iarrthóireacht, ní bheidh aon éileamh eile ar 

bhreithniú acu. 

 

Freastal Réasúnta san Áit Oibre 
 

Más mian le hiarrthóir a iarraidh go gcuirfeadh an fostóir ionchasach freastal réasúnta i 
bhfeidhm, beidh deis aige a spéis ansin a dheimhniú ag céim níos déanaí má éiríonn leis dul 
tríd an gcomórtas. Chomh maith leis sin, beidh ar iarrthóirí ‘Foirm Iarrata ar Fhreastal 
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Réasúnta’ a chomhlánú ag céim na seiceálacha réamhfhostaíochta. Gabhann a lán buntáistí 
le gá le freastal réasúnta san áit oibre a nochtadh. Mar shampla, cuireann sé ar chumas 
fostóirí cabhrú le fostaí feidhmiú de réir lán a chumais laistigh den ról. Má theastaíonn uait 
go gcuirfí freastal réasúnta i bhfeidhm agus má roghnaíonn tú gan é sin a nochtadh, is féidir 
nach mbeidh d’fhostóir in ann an freastal cuí a d’fhéadfadh cabhrú leat do ról a 
chomhlíonadh de réir lán do chumais a sholáthar. 

 
Speansais 
Beidh na hiarrthóirí freagrach as aon speansas a thabhaítear maidir lena n-iarrthóireacht. 

 
Seirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí 
Is é is aidhm don Roinn Oideachais seirbhís den chéad scoth a chur ar fáil dár gcustaiméirí 
go léir. Más rud é go bhfuil tú míshásta le gné ar bith den tseirbhís a fhaigheann tú uainn ar 
cibé cúis, mholfaimis duit aird an aonaid nó an bhaill foirne lena mbaineann a tharraingt ar 
an méid sin. Is rud tábhachtach é sin mar go gcinntíonn sé go bhfuilimid eolach ar an 
bhfadhb agus go bhfuilimid in ann na bearta cuí a dhéanamh lena réiteach. 

 

8. Cearta agus Oibleagáidí Iarrthóirí 

Rúndacht 
Is féidir le hiarratasóirí a bheith ag súil leis, maidir leis na fiosruithe uile, na hiarratais uile 
agus na gnéithe uile de na nósanna imeachta a mhéid a mbainistíonn an Roinn Oideachais 
iad, go gcaithfear leo i modh rúin dhaingin faoi réir fhorálacha an Achta um Shaoráil 
Faisnéise, 2014.  

 
Cearta Iarrthóirí – Nósanna imeachta athbhreithniúcháin i dtaca leis an bpróiseas 
roghnúcháin  
 
Déanfaidh an Roinn Oideachais iarrataí ar athbhreithniú a mheas de réir fhorálacha na gcód 
cleachtais arna bhfoilsiú ag an gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí (CPSA). Is féidir  
na nósanna imeachta athbhreithniúcháin a aimsiú tríd an nasc seo a leanas a 
úsáid: http://www.cpsa.ie  

 

Níl oibleagáid ar bith ar an Roinn Oideachais próiseas ceapacháin a chur ar fionraí le linn di 
iarraidh ar athbhreithniú a bhreithniú. Tabhair faoi deara gurb amhlaidh, i gcás go ndearnadh 
athbhreithniú foirmiúil ar phróiseas earcaíochta agus roghnúcháin de réir Chuid 7 den Chód 
Cleachtais seo, nach bhféadfaidh gearánach athbhreithniú breise ar an bpróiseas sin a 
iarraidh de réir Chuid 8, seachas sna cúinsí is eisceachtúla, ar cúinsí iad a chinnfidh an 
Coimisiún faoina lánrogha aonair. 
 

Oibleagáidí Iarrthóirí: 

Ní ceadmhach d’iarrthóirí: 

 faisnéis bhréagach a chur ar fáil go feasach nó go místuama 

 aon duine a chanbhasáil, trí aslú nó gan aslú 

 iarrthóir a phearsanú ag céim ar bith den phróiseas 

 cur isteach ar an bpróiseas nó cur as dó ar bhealach ar bith 

 

Sárú ar an gCód Cleachtais 

Aon duine a sháraíonn na forálacha thuas nó a chabhraíonn le duine eile na forálacha 
thuas a shárú, beidh sé ciontach i gcion. Tá duine a fhaightear ciontach i gcoir faoi 
dhliteanas fíneáil a íoc nó príosúnachta. 

 

Ina theannta sin, más rud é go raibh nó go bhfuil duine a ciontaíodh i gcion ina iarrthóir 
ag próiseas earcaíochta, 

 dícháileofar é mar iarrthóir agus eisiafar é ón bpróiseas; 

 agus gur ceapadh é chuig post tar éis an phróisis earcaíochta, bainfear é den phost 

http://www.cpsa.ie/
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sin. 
 

Rúndacht Faisnéise agus Ábhar 
Tá sé tábhachtach a chuimhneamh gur próiseas iomaíoch é sin le haghaidh ról a bhfuil 
ionracas ina ghné ríthábhachtach de. Dá gcomhroinnfí faisnéis maidir leis an bpróiseas 
roghnúcháin, mar shampla trí na meáin shóisialta nó ar mhodhanna eile, d’fhéadfadh go 
ndícháileofá thú ón gcomórtas. 

 
Tabhair faoi deara go bhfuil na hábhair mheasúnachta agus trialach uile faoi réir cóipchirt 
agus go bhfuil gach ceart ar cosaint. Ní fhéadfar cuid ar bith den ábhar trialach (lena n-
áirítear sleachta faisnéise, ceisteanna agus roghanna freagra), ábhair ghaolmhara agus/nó 
faisnéis a bhaineann leis an agallamh a atáirgeadh ná a tharchur i bhfoirm ar bith nó i modh 
ar bith, lena n-áirítear foirm leictreonach, foirm mheicniúil, fótachóipeáil, grianghraif, 
taifeadadh, foirm scríofa nó ar shlí eile, ag céim ar bith. Dá ndéanfá amhlaidh, d’fhéadfadh 
go n-eisiafaí thú ón bpróiseas roghnúcháin. Aon duine a sháraíonn an fhoráil sin, nó a 
chabhraíonn le duine/daoine eile an fhoráil sin a shárú, dhlífí é/iad a ionchúiseamh agus/nó 
caingean shibhialta a thionscnamh ina aghaidh/n-aghaidh i leith caillteanas cóipchirt agus 
maoine intleachtúla. 

 
Úsáid Trealaimh Taifeadta 

Ní cheadaíonn an Roinn Oideachais úsáid neamhcheadaithe a bhaint as aon chineál 
taifeadta ar a n-áitribh ná in aon láthair ina gcuirtear measúnuithe/trialacha/agallaimh, etc., 
ar siúl, e.g., fís-agallaimh, teileachomhdhálacha. Tá feidhm aige sin maidir le haon chineál 
taifeadta fuaime agus le haon chineál taifeadta pictiúir stadáin nó aon chineál fístaifeadta, is 
cuma cé acu atá nó nach bhfuil taifeadadh fuaime i gceist leis, agus clúdaítear leis aon 
chineál gléis a úsáidtear chun na gcríoch sin. Ní mór d’aon duine ar mian leis trealamh den 
sórt sin a úsáid chun ceann ar bith de na críocha sin cead i scríbhinn a iarraidh roimh ré. Tá 
an beartas sin i bhfeidhm chun príobháideacht ball foirne agus iarrthóirí/cliant, agus ionracas 
ár n-ábhair measúnachta agus ár bpróiseas measúnachta, a chosaint. Beidh aon duine a 
úsáideann trealamh taifeadta gan chead ag sárú an bheartais sin.  Maidir le haon iarrthóir a 
bhfuil baint aige le sárú den sórt sin, d’fhéadfaí é a dhícháiliú ón gcomórtas agus d’fhéadfaí 
é a ionchúiseamh faoi alt 55 den Acht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus 
Ceapacháin) 2004. 

 
An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (an Rialachán Ginearálta) 
Rialaitheoir sonraí atá cláraithe le hOifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí is ea an Roinn 
Oideachais. Próiseálfar de réir fhorálacha na nAchtanna um Chosaint Sonraí an fhaisnéis 
phearsanta arna soláthar agat san fhoirm iarratais seo. Nuair a chuireann tú iarratas ar 
chomórtas Oifigigh Cléireachais isteach, cruthaímid taifead ríomhaire faoi d’ainm. Baintear 
úsáid as an bhfaisnéis arna cur isteach i dteannta iarratas ar phoist le linn an t-iarratas a 
phróiseáil.  

 

Is leagtha amach ar an leathanach ‘Cosaint Sonraí’ ar 

www.gov.ie/en/organisation/department-of-education atá faisnéis maidir le sonraí pearsanta 

iarrthóra atá i seilbh na Roinne Oideachais. 

Canbhasáil 

Ba cheart d’iarrthóirí a thabhairt faoi deara go ndícháileofaí iad dá dtabharfadh siad faoi 
chanbhasáil agus nach mbeadh siad curtha san áireamh sa phróiseas dá bharr. 

 

http://www.gov.ie/en/organisation/department-of-education
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Aguisín 1: Struchtúr Ginearálta Grád na Státseirbhíse 
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Aguisín 2: Príomhinniúlachtaí le haghaidh feidhmíocht éifeachtach ar leibhéal an Oifigigh 
Cléireachais 
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Inniúlachtaí ar Leibhéal an Oifigigh Cléireachais  
 

Obair bhuíne Tugann sé urraim do chomhghleacaithe agus do chomhoibrithe 

Déanann sé dea-chaidreamh oibre le daoine eile a fhorbairt agus a chothú agus 

comhroinneann sé faisnéis agus eolas de réir mar is cuí 

Tairgeann sé a smaointe agus a dhearcthaí féin 

Tuigeann sé a ról féin san fhoireann agus déanann sé a dhícheall cur léi 

Bainistíocht / 

Próiseáil 

Faisnéise 

Tugann sé faoin obair ar fad ar bhealach críochnúil eagraithe agus soláthraíonn sé í ar an 
mbealach sin 

Leanann sé nósanna imeachta agus prótacail, agus tuiscint a bheith aige ar a luach agus 

ar an mbunús atá leo 

Coimeádann sé taifid ardcháilíochta a fhéadann daoine eile a thuiscint go réidh 

Baineann sé tátail chuí as faisnéis 

Molann sé modhanna nua inar féidir nithe a dhéanamh ar bhealach níos fearr agus níos 
éifeachtúla 

Tá sé compordach oibriú le cineálacha difriúla faisnéise, e.g., faisnéis scríofa, faisnéis 

uimhriúil agus cairteacha, agus déanann sé ríomhanna amhail uimhríocht, céatadáin, etc. 

Torthaí a Sholáthar Glacann sé freagracht as obair agus coinníonn sé léi go dtí an chéad leibhéal cuí eile 

Cuireann sé obair i gcrích go tráthúil 

Oireann sé go mear do bhealaí nua le hobair a dhéanamh 

Seiceálann sé an obair ar fad go críochnúil chun a chinntiú go bhfuil sí curtha i gcrích ar 

chaighdeán ard agus foghlaimíonn sé ó mheancóga 

Scríobhann sé le gramadach cheart agus le litriú ceart agus baineann sé tátail 

réasúnacha as treoracha scríofa 

Aithníonn agus tuigeann sé an phráinn agus an tábhacht a bhaineann le tascanna difriúla 

Taispeánann sé tionscnaíocht agus solúbthacht agus é ag cinntiú go soláthraítear an obair 

Tá sé féintuilleamaíoch agus úsáideann sé breithiúnas i dtaca le cén uair a iarrfaidh sé treoir 
ó bhainisteoir nó ó chomhghleacaithe 

Scileanna maidir le 

Seirbhís do 

Chustaiméirí agus 

Scileanna 

Cumarsáide 

Éisteann sé go gníomhach le daoine eile agus féachann sé lena dtuairimí/ lena ndualgais/ 
lena riachtanais a thuiscint 

Tuigeann sé na céimeanna agus na próisis nach mór do chustaiméirí dul tríothu agus is féidir 

leis iad a mhíniú go soiléir 

Tá sé urramach, cúirtéiseach agus gairmiúil agus coinníonn sé guaim air féin, fiú i ndálaí 

dúshlánacha 

Is féidir leis bheith láidir nuair is gá agus cumarsáid a dhéanamh go muiníneach agus go 
húdarásach 

Déanann sé cumarsáid shoiléir agus líofa ó bhéal agus i scríbhinn 

 
Saineolas, Oilteacht 

agus Féinfhorbairt 

Déanann sé forbairt agus coinneáil ar na scileanna agus an saineolas a theastaíonn chun 
feidhmiú go héifeachtach sa ról, 

e.g., cineálacha ábhartha teicneolaíochta, córais TF, scarbhileoga, Microsoft Office, beartais 
ábhartha, etc. 

Tá tuiscint shoiléir aige ar an ról, ar na cuspóirí agus ar na spriocanna agus conas a thagann 
siad le hobair an aonaid 

Tá sé tiomanta d’fhéinfhorbairt agus féachann sé lena fheidhmíocht phearsanta féin a 
fheabhsú i gcónaí 

Treallús agus 

Tiomantas do 

Luachanna Seirbhíse 

Poiblí 

Déanann sé dianiarracht sheasmhach ardleibhéal feidhmíochta a bhaint amach agus seirbhís 
ardcháilíochta a sholáthar 

Freastalaíonn sé ar Rialtas na hÉireann agus ar mhuintir na hÉireann 

Tá sé críochnúil coinsiasach, fiú nuair a bhíonn gnáthobair i gceist 

Tá sé díograiseach agus athléimneach agus léiríonn sé buanseasmhacht in aghaidh dúshlán 
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agus nithe a chuireann cúl air 

Is duine ionraic iontaofa é 

Gníomhaíonn sé go hionraic i gcónaí 
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Aguisín 3: Seiceálacha Réamhfhostaíochta 
 
I gcás go sroichfear d’áit ar an bpainéal agus go mbreithneofar thú le haghaidh poist, ní mór roinnt 

seiceálacha réamhfhostaíochta a chur i gcrích sula measfar iarrthóir a bheith oiriúnach dá cheapadh. 

Déantar na seiceálacha sin chun go mbeidh an Roinn Oideachais deimhin de go gcomhlíonann an t-

iarrthóir na ceanglais riachtanacha uile. Sula sannfaidh sí iarrthóir do cheapachán chuig post, 

déanfaidh an Roinn Oideachais gach fiosrúchán is gá chun oiriúnacht agus incháilitheacht an iarrthóra 

sin a chinneadh. 

 
I gcás gur neamhshásúil a bheidh Saoránacht, Sláinte agus Carachtar, Grinnfhiosrúchán an Gharda 

Síochána agus Seiceálacha Teistiméireachtaí nó i gcás nach rabhthas in ann iad a fháil, 

forchoimeádann an Roinn Oideachais an ceart chun iarrthóir a dhícháiliú ó thuilleadh breithniúcháin 

ar a cheapadh agus an ceart chun fostaíocht duine a fhoirceannadh i gcás go ndearnadh ceapachán 

cheana féin. 
 

  Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána agus Imréiteach Slándála 

 
Má dhéantar thú a bhreithniú le haghaidh ceapacháin, beidh ort foirm ríomh-Ghrinnfhiosrúcháin an 

Gharda Síochána a chomhlánú agus a sheoladh ar ais. Cuirfear an fhoirm ar aghaidh chuig an nGarda 

Síochána le haghaidh seiceálacha slándála ar gach seoladh in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann a raibh 

tú i do chónaí iontu. Ceanglas le haghaidh ceapacháin chuig oifigí nó ranna áirithe is ea Imréiteach 

Slándála Speisialta. 

 
Más rud é gur chónaigh tú/go ndearna tú staidéar i dtíortha lasmuigh de Phoblacht na hÉireann ar feadh 

tréimhse sé mhí nó níos faide le cúig bliana anuas, beidh ort Deimhniú Imréitigh Póilíní a thabhairt ó na 

tíortha sin, á shonrú nár taifeadadh aon chiontuithe i do choinne nuair a bhí tú i do chónaí ann. Beidh ort 

Deimhniú Imréitigh Póilíní ar leith a sholáthar le haghaidh gach tíre a chónaigh tú inti. Tá sé de 

fhreagracht ortsa imréitigh shlándála a iarraidh ar bhealach tráthúil toisc go dtógann sé roinnt ama chun 

iad a chur i gcrích in amanna. Ní fhéadfar iarrthóirí a shannadh do phost ach amháin más sásúil atá an 

fhaisnéis arna soláthar agus atá an t-imréiteach slándála. 

 
Ba cheart d’iarrthóirí a bheith ar an eolas gur féidir aon fhaisnéis arna fáil i bpróiseas Grinnfhiosrúcháin 

an Gharda Síochána a chur ar fáil don údarás is fostóir. 

 
Seiceálacha Teistiméireachtaí 

Sula measfar iarrthóir a bheith oiriúnach dá cheapadh chuig post, ní mór don tSeirbhís um Cheapacháin 

a bheith deimhin den charachtar agus den fheidhmíocht oibre roimhe, más ann, de chuid an iarrthóra. 

Chun déanamh amhlaidh, déanfaidh an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí socruithe chun seiceálacha 

teistiméireachtaí a dhéanamh. 

 
A luaithe a bheidh na seiceálacha réamhfhostaíochta thuas curtha i gcrích go rathúil ag iarrthóir, sannfar 

ón bpainéal é. Tabhair faoi deara nach mbreithneoidh an painéal an t-iarrthóir an athuair a luaithe a 

bheidh sannachán déanta. 

 
Tabhair faoi deara nach dearbhú go gceapfar duine chuig post atá ina chur ar phainéal. 

 


