Chuig:

Institiúidí Teicneolaíochta agus Coistí Gairmoideachais

IMLITIR 0025/2008
Athchóiriú ar Phinsin Seirbhíse Poiblí
Socruithe athbhreithnithe i ndáil le fostaithe páirtaimseartha áirithe sa tseirbhís phoiblí

1.

Réamhrá
Tá fógartha ag an Aire Airgeadais athrú ar an gcaoi a ndéanfar seirbhís agus
luach saothair fostaithe páirtaimseartha1 sa tseirbhís phoiblí a chomhaireamh
chun críche pinsin a ríomh. Mar thoradh ar an athrú ríomhfar pinsin ghairme na
bhfostaithe incháilithe uile sa tseirbhís phoiblí ar bhonn seirbhís pro rata agus
tuarastal barúlach, lánaimseartha. Déanfar athrú ar an gcaoi a ríomhtar
ranníocaíochtaí freisin, nuair is bainteach. Déanfaidh an t-athrú seo difríocht do
shochair phinsin agus do leibhéal na ranníocaíochtaí i gcás fostaithe
páirtaimseartha sa tseirbhís phoiblí a bhfuil a bpinsin suimeáilte le sochair leasa
shóisialta (.i. nuair atá an pinsean gairme suimeáilte leis an bPinsean Stáit
(Ranníocach) le comhphinsean a chur ar fáil). Thugtaí an Pinsean Seanaoise
Ranníocach (PSAR) ar an bPinsean Stáit (Ranníocach) (nó an PSR) tráth.

2.

Tá an deis seo á tapú freisin le tagairt a dhéanamh don Acht um Chosaint
Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha), 2001 arís, agus do na himpleachtaí atá aige
do shocruithe pinsin, agus d’fhonn saincheisteanna áirithe a shoiléiriú i ndáil le
rochtain ar scéimeanna pinsin agus le seirbhís ináirithe roimhe.

3.

Tá san Imlitir seo na ceithre chuid seo a leanasCuid A
Cuid B
Cuid C
Cuid D

4.
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Suimeáil pro rata (leathanach 2)
Rochtain ar scéimeanna pinsin (leathanach 8)
Seirbhís pháirtaimseartha roimhe a ríomh (leathanach 20)
Saincheisteanna Ginearálta (leathanach 25).

Is cóir gach tagairt don ‘scéim pinsin seirbhíse poiblí’ i gCodanna A, B agus C
den Imlitir seo a léamh mar ‘an scéim pinsin seirbhíse poiblí, mar a mhínítear
san Acht um Aoisliúntas na Seirbhíse Poiblí (Forálacha Ilghnéitheacha), 2004’.

críche na hImlitreach seo, folaíonn an téarma ‘páirtaimseartha’ socruithe postroinnte agus obairroinnte.

5.

Cúlra
De réir a théarmaí tagartha, bhí an Coimisiún um Pinsin Seirbhíse Poiblí
freagrach as plé a dhéanamh le héilimh ar shocruithe pinsin a fheabhsú
d’fhostaithe páirtaimseartha sa tseirbhís phoiblí, go háirithe i ndáil le rochtain ar
scéimeanna pinsin agus le modh suimeála na bpinsean le sochair Leasa
Shóisialta.

6.

Tar éis na socruithe suimeála a chur faoi chaibidil, mhol an Coimisiún athrú ar
fhoirm na suimeála ó shuimeáil iomlán go suimeáil pro rata i gcás phinsin na
bhfostaithe páirtaimseartha sa tseirbhís phoiblí. Bhí an moladh seo bunaithe ar
roinnt fachtóirí, lena n-áirítear an chaoi a raibh an phostroinnt agus an obair
pháirtaimseartha ag éirí an-chosúil lena chéile sa tseirbhís phoiblí, impleachtaí
ginearálta dhlí na hEorpa maidir leis an obair pháirtaimseartha agus an gá le
freastal d’fhoirmeacha neamhghnácha oibre. Beidh an t-athrú seo ina chúis le
pinsin ghairme a fheabhsú don chuid is mó d’fhostaithe páirtaimseartha.

7.

I gCáinaisnéis 2004, d’fhógair an tAire Airgeadais go raibh cinneadh déanta ag
an Rialtas an chuid ba mhó de mholtaí an Choimisiúin um Pinsin Seirbhíse
Poiblí a chur i ngníomh. Chuathas i mbun cainteanna leis na Ceardchumainn dá
éis sin, agus tar éis faomhadh a fháil ón Rialtas, d’fhógair an tAire Airgeadais ar
an 14 Meán Fómhair 2004 go dtabharfaí isteach príomh-mholtaí áirithe, an
moladh i dtaobh na suimeála pro rata san áireamh.

8.

I dtuarascáil dheireanach an Choimisiúin um Pinsin Seirbhíse Poiblí, mhol sé
freisin gur chóir go mbeadh rochtain ag fostaithe páirtaimseartha sa tseirbhís
phoiblí ar scéimeanna pinsin seirbhíse poiblí ar chuntar go bhfuil siad fostaithe
go rialta nó go garbhuan agus go n-oibríonn siad ar feadh líon áirithe uaireanta
ar a laghad in aghaidh na seachtaine. Is sa reachtaíocht a rinneadh plé leis an
moladh seo agus rinneadh foráil do bhonn dlíthiúil le ligean d’fhostaithe
páirtaimseartha rochtain ar scéimeanna pinsin le héifeacht ón 20 Nollaig 2001
leis an Acht um Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha), 2001 (dá ngairtear
‘an tAcht Páirtaimseartha’ anseo feasta).

CUID A: SUIMEÁIL PRO RATA

9.

Cáilitheacht don tsuimeáil pro rata
Le bheith i dteideal na suimeála pro rata ní mór do dhuine–
(i)

bheith ag fónamh i gcomhlacht seirbhíse poiblí mar a mhínítear san Acht
um Aoisliúntas na Seirbhíse Poiblí (Forálacha Ilghnéitheacha), 20042,
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Déantar foráil in Alt 1(1) den Acht um Aoisliúntas na Seirbhíse Poiblí (Forálacha Ilghnéitheacha),
2004 sin go gciallaíonn “an tseirbhís phoiblí”–
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

an Státseirbhís,
an Garda Síochána,
an Buanfhórsa Cosanta,
údarás áitiúil chun críche an Achta Rialtais Áitiúil, 2001,
bord sláinte,
coiste gairmoideachais arna chur ar bun faoi alt 7 den Acht Gairmoideachais, 1930,
comhlacht, seachas comhlacht a leagtar síos i Sceideal 1–

(ii)

comparadóir lánaimseartha iomchuí a bheith aige/aici sa chomhlacht
céanna,

(iii)

Bheith ina bhall de scéim pinsin iomchuí an chomhlachta sin agus ní mór
don scéim sin bheith ina scéim pinsin seirbhíse poiblí (féach Cuid B ar
leathanaigh 9-16 thíos), agus

(iv)

bheith tar éis gach ranníocaíocht bhainteach a íoc nó gealltanas a
thabhairt go n-íocfar gach ranníocaíocht bhainteach3.

10.

Is cóir dul i ndáil chomhairle leis an Roinn Oideachais agus Eolaíochta in aon
chás ina bhfuil cosúlacht ar an scéal nach bhfuil comparadóir lánaimseartha ag
an bhfostaí páirtaimseartha.

11.

I gcás fostaithe páirtaimseartha nach oifigigh iad atá ag fónamh i gcoistí
gairmoideachais nó in institiúidí, nó atá ag fónamh ar a leithéid de ghráid ón 1
Aibreán 1996 i leith, nuair nach ann d’aon chomparadóir lánaimseartha, beidh an
pinsean bunaithe ar an luach saothair inphinsin iarbhír agus ar chaitheamh le
gach aon bhliain de sheirbhís pháirtaimseartha mar bhliain seirbhíse chun críche
an phinsin.

12.

Déanfar athbhreithniú ar sheasamh pinsin iarfhostaithe páirtaimseartha sa
tseirbhís phoiblí a chuaigh ar scor sular eisíodh an Imlitir seo, a chomhlíon na
critéir cháilitheachta a leagtar amach in alt 9 thuas tráth a ndulta ar scor, agus a
raibh (nó a mbeadh) a bpinsin faoi réir na suimeála, le héifeacht ón 20 Nollaig
2001 nó ó dháta a gceaptha, cibé acu is déanaí. Tá an dáta ceaptha ag teastáil de
bharr go mbeidh feidhm ag an athrú ar shochair agus ar ranníocaíochtaí araon.
Ní bheidh feidhm ag an tsuimeáil pro rata, rud is infheidhme ón 20 Nollaig
(i)

arna chur ar bun le haon achtachán nó faoi aon achtachán (seachas Achtanna na
gCuideachtaí, 1963 go 2003), nó

(ii)

arna chur ar bun faoi Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 2003, de bhun
cumhachtaí a thugtar le hachtachán eile nó faoi achtachán eile, agus a mhaoinítear
go hiomlán nó go páirteach, le hairgead arna sholáthar, nó le hiasachtaí arna
ndéanamh nó arna ráthú, ag Aire den Rialtas nó le heisiúint scaireanna arna
sealbhú ag Aire den Rialtas nó thar ceann Aire den Rialtas,

agus arb ann do scéim pinsean seirbhíse poiblí ina leith nó a bhfuil feidhm ag scéim
pinsean seirbhíse poiblí ina leith nó a fhéadfar scéim pinsean seirbhíse poiblí a dhéanamh
ina leith,
(h)

aon chomhlacht, seachas comhlacht a leagtar síos i Sceideal 1, atá á mhaoiniú go
hiomlán nó go páirteach as airgead arna sholáthar ag an Oireachtas nó as an bPríomhChiste nó as toradh fáis an Chiste sin agus arb ann do scéim pinsean seirbhíse poiblí ina
leith nó a bhfuil feidhm ag scéim pinsean seirbhíse poiblí ina leith nó a fhéadfar scéim
pinsean seirbhíse poiblí a dhéanamh ina leith,

(i)

aon fhochuideachta do chomhlacht lena mbaineann alt (d), (e) nó (g) agus arb ann do
scéim pinsean seirbhíse poiblí ina leith nó a bhfuil feidhm ag scéim pinsean seirbhíse
poiblí ina leith nó a fhéadfar scéim pinsean seirbhíse poiblí a dhéanamh ina leith,

agus léifear tagairt don “tseirbhís phoiblí” dá réir sin;
alt 37(a) le haghaidh sonraí.
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2001, ach ar an bpinsean a bronnadh – ní bheidh an aisce scoir faoi réir na
suimeála.

13.

An tsuimeáil pro rata a chur i bhfeidhm
De réir na socruithe reatha i ndáil le pinsin seirbhíse poiblí d’fhostaithe
páirtaimseartha, tá na sochair phinsin bunaithe ar an luach saothair inphinsin
iarbhír agus ar chaitheamh le gach bliain de sheirbhís pháirtaimseartha mar
bhliain iomlán seirbhíse chun críche an phinsin4. Tá na ranníocaíochtaí bunaithe
ar an luach saothair inphinsin iarbhír5.

14.

De réir na socruithe athbhreithnithe arna dtabhairt isteach leis an Imlitir seo,
beidh sochair phinsin bunaithe ar luach saothair inphinsin lánaimseartha
barúlach agus ar an tseirbhís iarbhír léirithe mar chion den fhreastal
lánaimseartha. Beidh ranníocaíochtaí bunaithe ar luach saothair inphinsin
lánaimseartha
barúlach
agus
ar
an
bpatrún
freastail
phostroinnte/pháirtaimseartha léirithe mar chion den fhreastal lánaimseartha.
Déanfar an pinsean a shuimeáil le sochair leasa shóisialta ansin, nuair is
iomchuí, ar an mbonn céanna le fostaithe lánaimseartha sa tseirbhís phoiblí.

15.

I gcás fostaithe sa tseirbhís phoiblí ar scor atá cáilithe faoi alt 12 thuas, is cóir an
luach saothair inphinsin agus an ráta PSR ab infheidhme tráth a ndulta ar scor a
úsáid leis an bpinsean gairme a bheadh dlite dá mba rud é gur cuireadh an
tsuimeáil pro rata i bhfeidhm ag an tráth sin a athríomh. Is cóir an tsuim phinsin
arna hathríomh a uasrátú ar an ngnáthbhealach agus aon mhéadú ar an sochar a
íoc le héifeacht ón 20 Nollaig 2001 (nó ó dháta a ndulta ar scor, cibé acu is
déanaí). Tá an difríocht idir na ranníocaíochtaí a íocadh cheana féin le linn na
seirbhíse páirtaimseartha agus na ranníocaíochtaí pro rata atá dlite anois i leith a
leithéid de sheirbhís pháirtaimseartha iníoctha ag na fostaithe ar scor.

16.

Léirítear sna samplaí seo a leanas an tionchar a bheidh ag na socruithe
athbhreithnithe ar shochair phinsin fostaí sa tseirbhís phoiblí a bhí ag obair
trí lá sa tseachtain (.i. 60% den choibhéis lánaimseartha) ar feadh 40 bliain
sula ndeachaigh sé ar scor in 2001, duine arb ionann a luach saothair
inphinsin iarbhír deiridh agus €12,000:
Sampla A – gan sochair a shuimeáil le sochair Leasa Shóisialta

Seirbhís
Luach saothair inphinsin
Pinsean gairme

An modh faoi láthair An modh athbhreithnithe
40 bliain
24 bliain (40 bliain x 3/5)
€12,000
€20,000 (coibhéis lánaimseartha)
€ 6,000
€ 6,000

Toradh: Gan athrú

gan ‘postroinnteoirí’ a áireamh, dream atá faoi réir socruithe pro rata cheana féin.
ríomh ranníocaíochtaí ar bhonn pro rata á chur i bhfeidhm ar bhonn riaracháin i roinnt réimsí den
tseirbhís phoiblí cheana féin.
4
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Sampla B – sochair comhtháite le sochair Leasa Shóisialta

Seirbhís
Luach saothair inphinsin
Lúide dhá oiread an PSR6
Glanluach saothair inphinsin
Pinsean gairme
Toradh:

An modh faoi láthair An modh athbhreithnithe
40 bliain
24 bliain
€12,000.00
€20,000.00
€14,045.81
€14,045.81
€
0.00
€ 5,954.19
€
0.00
€ 1,786.26

Méadú €1,786.26 (€34.23 in aghaidh na seachtaine)

I sampla B thuas, is féidir go mbeidh an duine i dteideal an Phinsin Stáit
(Ranníocach) freisin, ag brath ar na ranníocaíochtaí leasa shóisialta a rinne sé
roimhe sin.

17.

Léirítear sna samplaí seo a leanas an tionchar a bheidh ag na socruithe
athbhreithnithe ar ranníocaíochtaí pinsin fostaí sa tseirbhís phoiblí a bhí ag
obair trí lá sa tseachtain (.i. 60% den choibhéis lánaimseartha) in 2001,
duine arb ionann a luach saothair inphinsin bliantúil agus €18,0007:

Sampla 1 – gan sochair a shuimeáil le sochair Leasa Shóisialta

Luach saothair inphinsin
Ranníocaíochtaí:
Pinsean (3.5% de A)
Cnapshuim (1.5% de A)
Scéim Céilí agus Leanaí (1.5% de A)
Toradh:

An modh faoi láthair An modh athbhreithnithe
(A)
€12,000.00
€20,000.00
€420.00
€180.00
€180.00

€420.00 (€700 x 60%)
€180.00 (€300x 60%)
€180.00 (€300x 60%)

Gan athrú

Sampla 2 – sochair comhtháite le sochair Leasa Shóisialta

Luach saothair inphinsin (A)
Lúide dhá oiread an PSR8
Glanluach saothair inphinsin (B)
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An modh faoi láthair An modh athbhreithnithe
€12,000.00
€20,000.00
€14,041.81
€14,041.81
€
0.00
€ 5,954.19

ráta i Mí Aibreáin 2001 (iníoctha le duine singil nach bhfuil aon chleithiúnaí aige/aici).
gcás ranníocaíochtaí, is gnách go gcuirtear an tsuimeáil i bhfeidhm ar bhonn rialta .i. bunaithe ar cé
chomh minic a íoctar an tuarastal. Mar sin, is gnách go n-athraíonn an tuarastal agus na rátaí PSR thar
thréimhse bliana iomláine.
8An ráta ar an 7 Eanáir 2001 (iníoctha le duine neamhphósta nach bhfuil aon chleithiúnaí aige/aici).
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Ranníocaíochtaí:
(i) Do dhaoine a ndearnadh a bpinsin a shuimeáil roimh Mhí Aibreáin 1995 (.i.
gráid neamhoifigigh):
Pinsean (3.5% de B)
Cnapshuim (1.5% de A)
Scéim Céilí agus Leanaí
(1.5% de B)

€ 0.00
€180.00
€ 0.00

€125.04 (€208.40 x 60%)
€180.00 (€300 x 60%)
€ 53.59 (€89.31 x 60%)

Toradh: Méadú €178.63 (€3.42 in aghaidh na seachtaine)

(ii)

Do dhaoine a bhfuil a bhfostaíocht tosaithe i ngráid oifigigh ón 6 Aibreán 1995 i
leith:
Pinsean (3.5% de B)
Cnapshuim (1.5% de A)
Scéim Céilí agus Leanaí
(1.5% de A)
Toradh:

€0.00
€180.00
€180.00

€125.04 (€208.40 x 60%)
€180.00 (€450 x 60%)
€180.00 (€450 x 60%)

Méadú €125.04 (€2.40 in aghaidh na seachtaine)

18.

Is ceart a thabhairt faoi deara nach mbeidh aon athrú ar ranníocaíochtaí
postroinnteoirí atá ag fónamh (.i. daoine nach ndéanann ach 50% den choibhéis
lánaimseartha faoi scéim postroinnte faofa) a bhfuil a bpinsin suimeáilte. Tagtar
ar an toradh céanna cibé acu a úsáidtear an modh ríomha a dtugtar breac-chuntas
air in imlitreacha roimhe seo (ina ríomhtar an cion suimeáilte den ranníocaíocht
tríd an ráta PSR a bhaint as an bpá UAIR AMHÁIN) nó a úsáidtear an modh
níos ginearálta a dtugtar breac-chuntas air thuas. Beidh an ranníocaíocht
iníoctha ag an bpostroinnteoir fós cothrom le leath den ranníocaíocht a bheadh
iníoctha dá bhfanfadh an postroinnteoir i seirbhís lánaimseartha. Tugtar samplaí
níos mionsonraithe in Aguisíní 1 go 4.

19.

I gcás fostaithe sa tseirbhís phoiblí a thagann faoi réim na hImlitreach seo ach a
chuaigh ar scor roimh a heisiúint, dá mbeadh an pinsean ní b’ísle tar éis an
fhoirmle suimeála pro rata athbhreithnithe a chur i bhfeidhm air ná an pinsean
atá á íoc cheana, ní chuirfí an modh athbhreithnithe ríomha i bhfeidhm air.

20.

Postroinnteoirí a chuaigh ar scor idir an 1 Meitheamh 2001 agus an 19
Nollaig 2001
Is cóir dul i ndáil chomhairle le Rannóg Pinsean na Roinne in aon chás ina
ndeachaigh duine a bhí ag postroinnt9 ar scor, nó inar éirigh sé/sí as le sochair
choinnithe, le linn na tréimhse ón 1 Meitheamh go dtí an 19 Nollaig 2001.

21.

Comhchur chuige i leith daoine arb oifigigh iad agus nach oifigigh iad
Beidh feidhm ag an modh ríofa seirbhíse páirtaimseartha céanna i gcás gach
fostaí seirbhíse poiblí i gCoistí Gairmoideachais agus in Institiúidí

9

postroinnt de réir téarmaí socrú postroinnte faofa tar éis Mhí an Mheithimh 2001.

Teicneolaíochta a dtabharfar rochtain dóibh ar phinsin de dhroim na hImlitreach
seo; .i. ní dhéanfar aon idirdhealú idir daoine arb oifigigh iad agus daoine nach
oifigigh iad ó thaobh seirbhís pháirtaimseartha a ríomh. Déanfar seirbhís
pháirtaimseartha a chomhbhailiú ar bhonn seirbhís iarbhír; m.sh. má tá fostaí
páirtaimseartha conraithe le haghaidh 40% de na huaireanta inchomparáide
lánaimseartha don tréimhse ón 1 Eanáir 2004 go dtí an 30 Meitheamh 2004,
beidh an creidmheas seirbhíse cothrom le 0.1984 bliain (40% de 0.4959, an
deachúil a léiríonn an tréimhse atá i gceist). Mar gheall ar go bhfuil difríochtaí
fós ann i dtaobh dátaí rochtana agus téarmaí eile idir na hiarshruthanna oifigeach
agus neamhoifigeach, is gá idirdhealú a dhéanamh idir “daoine arb oifigigh iad”
agus “daoine nach oifigigh iad” san Imlitir seo go fóill ar mhaithe le soiléire.

22.

23.

24.

Bás le linn seirbhíse/cúinsí drochshláinte
Tá an cur chuige le húsáid i gcás báis le linn seirbhíse/cúinsí drochshláinte fós á
mheas. Idir an dá linn, is cóir aon chás dá leithéid a chur ar aghaidh, i scríbhinn,
chuig Rannóg Pinsean na Roinne Oideachais agus Eolaíochta. Tá an seoladh
luaite ag deireadh na hImlitreach seo.
Pinsin Céilí agus Leanaí
Is féidir go mbeidh gá le teidlíocht nua nó fheabhsaithe a thabhairt do Chéilí
agus Leanaí de thoradh ar an athbhreithniú ar an teidlíocht chun an phinsin scoir.
Beidh ar Institiúidí/Choistí Gairmoideachais gach iarracht réasúnta a dhéanamh
chun sainaithint a dhéanamh ar a leithéid de chásanna d’fhonn a chinntiú go
bhfaighidh an céile agus/nó leanaí teidlíochtaí cuí faoi na Scéimeanna Céilí agus
Leanaí.
(a)

Leanfar d’fheidhmiú théarmaí alt 12 d’Imlitir na Roinne 1/96 i ndáil le
múinteoirí gairmoideachais (mar aon le socruithe cosúla i ndáil le
hoifigigh de chuid Coistí Gairmoideachais agus Institiúidí Teicneolaíochta
go ginearálta) nuair is iomchuí. Agus na téarmaí seo á bhfeidhmiú, is cóir
an luach saothair inphinsin lánaimseartha barúlach a úsáid le héifeacht ón
20 Nollaig 2001.

(b)

Foráiltear in alt 12 d’Imlitir 1/96 gur cóir an pinsean Céilí agus Leanaí atá
iníoctha i leith múinteoir éagtha a bhí in Aicme A de ÁSPC ach a d’íoc
ranníocaíocht iomlán don Scéim Céilí agus Leanaí (.i. ranníocaíocht arbh
ionann í agus 1.5% den phá comhlán) a ríomh tríd an uasráta pearsanta
PSR a bhaint UAIR AMHÁIN ó luach saothair inphinsin an duine éagtha.

(c)

Tá feidhm ag ranníocaíocht chomhtháite, seachas ranníocaíocht iomlán,
don Scéim Céilí agus Leanaí i gcás daoine nach oifigigh iad.

(d)

Déanann daoine nach oifigigh iad ranníocaíochtaí comhtháite leis an
Scéim Céilí agus Leanaí. Is dá bharr sin gur cóir Pinsin Céilí agus Leanaí
i leith seirbhís chomhtháite – nó i leith na seirbhíse ar fad i gcásanna inar
roghnaigh an duine éagtha gan seirbhís roimhe a chaomhnú (.i. lena a
p(h)insean a chur le chéile seachas a scoilteadh idir seirbhís roimh an 6
Aibreán 1995 agus seirbhís i ndiaidh an 6 Aibreán 1995 nó idir seirbhís
nuair a bhí sé/sí ina (h)iontrálaí nua agus seirbhís nuair nach raibh sé/sí ina

(h)iontrálaí nua) – a ríomh trí DHÁ OIREAD an uasráta phearsanta PSR a
bhaint ó luach saothair inphinsin an duine éagtha.
Idirghníomhú le hathchóirithe eile ar an bPinsean Seirbhíse Poiblí
25. Tá feidhm ag an modh comhtháite pro rata a dtugtar breac-chuntas air ón 20
Nollaig 2001 ar aghaidh. Is cóir an Modh Comhtháite Athbhreithnithe, rud a
leagtar amach in Imlitir 19/05 de chuid na Roinne Airgeadais agus atá ina chuid
de shocruithe athchóirithe an Phinsin Seirbhíse Poiblí ar an iomlán, a úsáid le
héifeacht ón 1 Eanáir 2004. Agus an modh athbhreithnithe comhtháite á chur i
bhfeidhm ar phinsin fostaithe páirtaimseartha, is cóir an luach saothair inphinsin
lánaimseartha barúlach agus an tseirbhís iarbhír léirithe mar chion den fhreastal
lánaimseartha a úsáid de réir mar is iomchuí.

CUID B: ROCHTAIN AR SCÉIMEANNA PINSIN

26.

Cáilitheacht rochtana - scéimeanna seirbhíse poiblí go ginearálta
I bhfianaise mholtaí an Choimisiúin um Pinsin Seirbhíse Poiblí i ndáil le
rochtain d’fhostaithe páirtaimseartha sa tseirbhís phoiblí, an Achta um Chosaint
Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha), 2001 agus athchóiriú na hearnála pinsean ar
an iomlán, tá an Roinn Airgeadais tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar an
seasamh. I ndáil le scéimeanna pinsin seirbhíse poiblí seachas Scéimeanna na
Státseirbhíse, tá cinneadh déanta ag an Roinn Airgeadais, le héifeacht ón dáta
tosaithe (an 20 Nollaig 2001 de ghnáth), gur féidir le Ranna, dá rogha féin,
tairseach atá níos lú ná an tairseach a shonraítear san Acht Páirtaimseartha a chur
i bhfeidhm nó gan tairseach a chur i bhfeidhm más rogha leo, i leith rochtain ar
scéimeanna. Tá sé de rogha ag Ranna an ceanglas chun comparadóir
lánaimseartha a bheith ann sa chomhlacht céanna i dtaca le rochtain ar na
scéimeanna sin ón dáta tosaithe a chur i leataobh freisin más rogha leo.

Cáilitheacht rochtana - scéimeanna de chuid na Roinne Oideachais agus
Eolaíochta
27. (a) Agus an rogha seo á feidhmiú agus faoi réir alt (b), ní theastóidh ón Roinn
Oideachais agus Eolaíochta íoslíon uaireanta le dul isteach sna
Scéimeanna Aoisliúntais do Mhúinteoirí Gairmoideachais ná don Earnáil
Oideachais ach teastóidh uaithi go bhfuil ag an bhfostaí páirtaimseartha
comparadóir lánaimseartha cuí sa chomhlacht céanna. Tá comhaontaithe
ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta leis an Roinn Airgeadais go
mbeidh feidhm aige seo ón 1 Meán Fómhair 2001 ar aghaidh i leith
institiúidí a fheidhmíonn ar bhonn na bliana acadúla (coistí
gairmoideachais agus institiúidí teicneolaíochta san áireamh). Is cóir dul i
ndáil chomhairle leis an Roinn Oideachais agus Eolaíochta in aon chás ina
bhfuil amhras ann faoi cibé acu atá nó nach bhfuil comparadóir
lánaimseartha ag fostaí.
(b)

Is ceadmhach d’fhostaithe seirbhíse poiblí de chuid Coistí
Gairmoideachais agus Institiúidí Teicneolaíochta atá i ngráid
neamhoifigigh, ar chuntar go bhfuil siad ag tabhairt seirbhíse ar dháta
eisiúna na hImlitreach seo, nó ag aon am idir an 1 Aibreán 1996 agus an
dáta sin, dul isteach san inphinseanacht fiú amháin nuair nach bhfuil

comparadóir lánaimseartha cuí acu sa chomhlacht céanna (féach alt 28 le
tuilleadh faisnéise a fháil).

28.

Forálacha eisceachtúla d’fhostaithe sa tseirbhís phoiblí atá ag fónamh faoi
láthair i ngráid neamhoifigigh i gCoistí Gairmoideachais agus in Institiúidí
nó atá ag fónamh ina leithéid de ghráid ón 1 Aibreán 1996 i leith
(a) Cuireadh in iúl d’údaráis áitiúla, Coistí Gairmoideachais agus Institiúidí
Teicneolaíochta san áireamh, in Imlitir S.11/96 de chuid na Roinne
Comhshaoil dar dáta an 24 Iúil 1996 gur comhaontaíodh gur cheadmhach
d’fhostaithe páirtaimseartha nárbh oifigigh iad dul isteach sa Scéim
Aoisliúntais Rialtais Áitiúil (SARA) le héifeacht ón 1 Aibreán 1996 ar an
mbonn céanna le fostaithe lánaimseartha nárbh oifigigh iad. Níor
sonraíodh in Imlitir S.11/96 íostairseach uaireanta agus níor sonraíodh ach
an oiread gur gá d’fhostaí páirtaimseartha nárbh oifigeach é/í comparadóir
lánaimseartha a bheith aige/aici le dul isteach san inphinseanacht.
(b)

Cinneadh, dá bhrí sin, gur féidir le gach fostaí páirtaimseartha nach
oifigeach é/í atá ag fónamh i gCoistí Gairmoideachais nó in Institiúidí
Teicneolaíochta ar dháta eisiúna na hImlitreach seo nó ag aon am idir an 1
Aibreán 1996 agus an dáta sin, dul isteach san inphinseanacht, le héifeacht
ón 1 Aibreán 1996 nó ó dháta a c(h)eaptha ar aghaidh, cibé acu is déanaí,
gan íostairseach uaireanta ná tagairt do chomparadóir lánaimseartha. Tá
comparadóir ag teastáil sular féidir an tsuimeáil pro rata a chur i bhfeidhm
ar ríomh pinsean fostaí páirtaimseartha.

(c)

Beidh ar fhostaithe páirtaimseartha nach oifigigh iad a cheaptar (nó a
athcheaptar tar éis dóibh éirí as) ar dháta eisiúna na hImlitreach seo nó ina
dhiaidh sin, cosúil le fostaithe páirtaimseartha eile sa tseirbhís phoiblí,
comparadóir lánaimseartha cuí a bheith acu sa chomhlacht céanna le dul
isteach san inphinseanacht.

Fostaithe acadúla sa tseirbhís phoiblí
29. I gcás fostaithe acadúla sa tseirbhís phoiblí (cibé acu atá siad páirtaimseartha nó
lánaimseartha), de réir théarmaí Imlitir 00/08, le héifeacht ón 1 Meán Fómhair
2001, ní éileoidh an Roinn Oideachais agus Eolaíochta go mbeidh a leithéid
d’fhostaithe sa tseirbhís phoiblí cáilithe le rochtain ar Scéimeanna Pinsin. Ní
leasaítear agus ní athchuirtear leis seo seasamh na Roinne i ndáil le scoileanna
daoine a fhostú a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu ar bhealach ar bith. Tá seasamh
beartais phoiblí ann leis na blianta gur cóir folúntais i bpoist mhúinteoireachta i
ngach earnáil a líonadh le múinteoirí láncháilithe agus nach ceart, ach amháin i
gcúinsí eisceachtúla nuair nach féidir teacht ar mhúinteoir láncháilithe, duine
nach bhfuil láncháilithe a fhostú i bpoist atá maoinithe go poiblí i scoileanna.

30.

Scéimeanna seirbhíse poiblí go ginearálta – ballraíocht éigeantach/roghnach
(a) Chun críche na scéimeanna pinsin seirbhíse poiblí, seachas Scéim Pinsin
na Státseirbhíse, tá cinneadh déanta ag an Roinn Airgeadais go gcaithfear
deis a thabhairt d'fhostaithe páirtaimseartha sa tseirbhís phoiblí atá ag
fónamh faoi láthair agus d’iarfhostaithe páirtaimseartha a bhí ag fónamh
tráth ar cuireadh tús leis an Acht um Chosaint Fostaithe (Obair
Pháirtaimseartha), 2001, dul isteach sa scéim anois le héifeacht ón dáta sin

nó ó dháta a gceaptha, cibé acu is déanaí, ar chuntar go gcomhlíonann siad
na riachtanais bhallraíochta agus nach bhfuil rochtain tugtha dóibh ar an
scéim pinsin chuí go fóill. I gcás coistí gairmoideachais agus institiúidí
teicneolaíochta, mar sin, caithfear anois deis a thabhairt d’iarfhostaithe
páirtaimseartha sa tseirbhís phoiblí, a bhí ag fónamh ar an 1 Meán Fómhair
2001 nó ina dhiaidh sin, dul isteach sa scéim pinsin bhainteach le héifeacht
ón dáta sin nó ó dháta a gceaptha, cibé acu is déanaí.
(b)

31.

32.

Tá sé de lánrogha ag Ranna, ag féachaint do na rialacha agus/nó do na
socruithe a bhaineann leis na scéimeanna pinsin bainteacha nuair is
iomchuí, cibé acu a dhéanfar an bhallraíocht éigeantach d’fhostaithe reatha
sa tseirbhís phoiblí nó a bheidh sé de rogha ag a leithéid d’fhosaithe a
s(h)ocruithe reatha a choinneáil (féach ailt 32(a)(iv) agus (b)(ii) le
tuilleadh faisnéise a fháil maidir le socruithe reatha bainteacha).Tá
comhairle tugtha do na Ranna gur chóir dóibh coinneáil i gcuimhne, agus
an lánrogha seo á cleachtach acu, nach bhfuil sé beartaithe go gcuirfí ar
fhostaithe reatha sa tseirbhís phoiblí glacadh le socruithe ní ba lú fabhrach
ná na socruithe atá acu i láthair na huaire mar thoradh ar rochtain a
thabhairt dóibh ar scéim pinsin.

Tá comhairle tugtha do na Ranna freisin, agus iad ag tabhairt roghanna
d’fhostaithe sa tseirbhís phoiblí, gur ríthábhachtach an rud é go gcuirfear faisnéis
ar fáil maidir leis na sochair phinsin a bheadh ar fáil faoin scéim bhainteach, le
leibhéal agus le méid na ranníocaíochtaí a bheadh iníoctha agus leis an
spriocdháta a mbeadh orthu an rogha a chleachtach roimhe. Is cóir deimhin a
dhéanamh de go dtuigeann na fostaithe sa tseirbhís phoiblí nach mbeidh an
rogha ar fáil a thuilleadh tar éis an spriocdháta bhaintigh. Is cóir deimhin a
dhéanamh de freisin go dtuigeann na fostaithe sa tseirbhís phoiblí nach féidir an
rogha a leasú ná a chúlghairm tar éis a cleachta.
Coistí Gairmoideachais agus Institiúidí Teicneolaíochta – ballraíocht
roghnach d’fhostaithe reatha/d’iarfhostaithe sa tseirbhís phoiblí
Is é seo a leanas an seasamh i ndáil le ballraíocht sa scéim pinsin (Scéim na
Múinteoirí Gairmoideachais nó Scéim na hEarnála Oideachais) d’fhostaithe
reatha/d’iarfhostaithe sa tseirbhís phoiblí:
(a)

Gráid oifigigh
(i) Ní mór d’oifigigh pháirtaimseartha, nach raibh i dteideal ballraíochta
roimh eisiúint na hImlitreach seo, ach a chomhlíonann na riachtanais
bhallraíochta anois, rogha a bheith acu–
(I)

dul isteach sa scéim pinsin de réir na socruithe nua a leagtar
amach san Imlitir seo le héifeacht ón 1 Meán Fómhair 2001 nó
ó dháta a gceaptha/dháta tosaithe a bhfostaíochta, cibé acu is
déanaí, nó

(II)

a socruithe reatha a choinneáil.

Cuimsítear leis seo oifigigh pháirtaimseartha atá ag fónamh faoi
láthair agus iaroifigigh pháirtaimseartha a bhí ag fónamh ar an 1

Meán Fómhair 2001 nó ina dhiaidh sin, agus a chuaigh ar scor/a
d’éirigh as mar oifigigh pháirtaimseartha ó shin i leith.
(i)

Ní mór d’oifigigh pháirtaimseartha, a bhí ina mball den scéim pinsin
roimh eisiúint na hImlitreach seo agus a chuaigh ar scor/a d’éirigh as
mar bhaill pháirtaimseartha ó shin i leith, rogha a bheith acu dul
isteach sa scéim arna hathbhreithniú nó a socruithe reatha a
choinneáil. Cuimsítear leis seo bhaill pháirtaimseartha atá ag
fónamh faoi láthair agus iarbhaill pháirtaimseartha a bhí ag fónamh
ar an 1 Meán Fómhair 1996 (i gcás fostaithe acadúla sa tseirbhís
phoiblí) nó ar an 1 Meán Fómhair 2001 (i gcás fostaithe
neamhacadúla sa tseirbhís phoiblí).

(iii) Ní mór d’fhostaithe páirtaimseartha sa tseirbhís phoiblí a glacadh
isteach san inphinseanacht ag féachaint do théarmaí an Achta um
Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha), 2001, agus de réir
Imlitreacha PEN 19/03 (Coistí Gairmoideachais) nó PEN 20/03
(Institiúidí Teicneolaíochta), rogha a bheith acu dul isteach sa scéim
arna hathbhreithniú nó a socruithe reatha a choinneáil.
(iv) Féadfaidh bheith i gceist leis na socruithe reatha–
(I)

teidlíocht chun íocaíocht aisce neamh-inphinsin, nó

(II)

i gcás fostaithe páirtaimseartha sa tseirbhís phoiblí a ghlac de
rogha dul isteach sa Scéim bhainteach de réir Imlitir PEN
30/99 (fostaithe acadúla sa tseirbhís phoiblí i gCoistí
Gairmoideachais) nó Imlitir PEN 16/02 (fostaithe acadúla sa
tseirbhís phoiblí in Institiúidí Teicneolaíochta), sochair phinsin
agus ranníocaíochtaí de réir na dtéarmaí a leagtar amach san
Imlitir bhainteach, atá an-difriúil leis na téarmaí
athbhreithnithe atá ar fáil anois.

Sa chás, ar dháta na hImlitreach seo nó ina dhiaidh sin, go
roghnaíonn oifigeach na socruithe reatha atá aige/aici a
choinneáil, agus go n-athraíonn sé ina f(h)ostaí lánaimseartha dá
éis sin, ní mór dó nó di na ranníocaíochtaí pro rata iomchuí a íoc
chun a s(h)eirbhís pháirtaimseartha roimhe a ríomh ar bhonn
pro rata.
Foráiltear leis na socruithe reatha freisin nach féidir íocaíochtaí i
leith na seirbhíse roimhe (.i. an tseirbhís a thugtar roimh an dáta a
meastar ar thosaigh an bhallraíocht leanúnach sa scéim air) a
dhéanamh go dtí go gceapfar an t-oifigeach chun post buan nó go dtí
go bhfaighidh sé nó sí conradh tréimhse éiginnte agus, cheal
ceapacháin nó conartha de na sóirt sin, go ndéanfar ranníocaíochtaí i
leith na seirbhíse roimhe tráth a d(h)ulta ar scor nó tráth a b(h)áis.

Tugtar samplaí ina léirítear na difríochtaí atá ann idir na socruithe
reatha agus na téarmaí athbhreithnithe, i gcás oifigeach, in Aguisíní
1 agus 2.
(b)

Gráid Neamhoifigigh
(i) Ní mór do gach duine–
(I)

atá ag fónamh mar fhostaí páirtaimseartha nach oifigeach ar
dháta eisiúna na hImlitreach seo, nó

(II)

atá ina (h)iarfhostaí páirtaimseartha nach oifigeach a bhí ag
fónamh ar an 1 Aibreán 1996 nó ina dhiaidh sin, agus a
chuaigh ar scor/a d’éirigh as mar fhostaí páirtaimseartha nach
oifigeach ó shin i leith,

agus a chomhlíonann na riachtanais bhallraíochta, le héifeacht ón 1
Aibreán 1996 nó ó dháta a c(h)eaptha/dháta tosaithe na fostaíochta
(cibé acu is déanaí, rogha a bheith aige/aici ceann de na roghanna
seo a leanas a roghnú–
(I)

dul isteach sa scéim, (arna hathbhreithniú ag na téarmaí
comhtháite pro rata a leagtar amach i gCuid A den Imlitir seo
AGUS ag an modh nua i ndáil le pinsin chomhordaithe a ríomh
a leagtar amach in Imlitir 19/05 de chuid na Roinne
Airgeadais), nó

(II)

na socruithe reatha atá aige/aici a choinneáil.

(iv) Féadfaidh bheith i gceist leis na socruithe reatha–
(I) teidlíocht chun íocaíocht aisce neamh-inphinsin, nó,
(II) i gcás fostaithe páirtaimseartha sa tseirbhís phoiblí nach oifigigh
iad a ghlac de rogha dul isteach sa Scéim de réir Imlitir S.11/96,
sochair phinsin agus ranníocaíochtaí de réir na dtéarmaí a
leagtar amach san Imlitir sin, atá an-difriúil leis na téarmaí
athbhreithnithe atá ar fáil anois.
Éiríonn an staid seo de bharr go ndearnadh foráil in Imlitir S.11/96
de chuid na Roinne Comhshaoil do bhallraíocht in SARA
d’fhostaithe páirtaimseartha nárbh oifigigh iad le héifeacht ón 1
Aibreán 1996 agus níor sonraíodh aon dáta deiridh le haghaidh na
rogha.
Mar bheart eisceachtúil dá bharr sin, ní mór rogha a thabhairt
do gach fostaí páirtaimseartha reatha nach oifigigh iad agus
gach iarfhostaí páirtaimseartha nárbh oifigigh iad a bhí ag
fónamh ar an 1 Aibreán 1996 nó ina dhiaidh sin, na daoine siúd
a ar glacadh isteach mar bhaill den Scéim iad de dhroim Imlitir
S.11/96 san áireamh. I ndáil leis an dara grúpa, ciallaíonn sé seo go

mbeidh sé de rogha ag aon fhostaí páirtaimseartha nach oifigeach é/í,
a raibh cead aige/aici dul isteach sa phinsin de bhun Imlitir S.11/96,
a bhallraíocht reatha a choinneáil i Scéim na hEarnála Oideachais (a
bhíodh mar chuid de SARA) nó ballraíocht a ghlacadh faoi réir na
dtéarmaí athbhreithnithe atá ar fáil anois.
(iii) Tá i gceist leis an bhfoirm reatha ballraíochta ranníocaíochtaí pinsin
a dhéanamh i leith seirbhís pháirtaimseartha bunaithe ar phá
páirtaimseartha iarbhír. Tá i gceist leis, mar sin, sochair phinsin a
íoc bunaithe ar an bpá páirtaimseartha iarbhír tráth a dtéann an té ar
scor agus ar an tseirbhís inphinsin nuair a chuirtear bliain iomlán do
shochar le haghaidh gach bliain pháirtaimseartha inríofa. Sa sampla
a thugtar in Aguisín 3, is cóir a thabhairt faoi deara gurb ionann
pinsean scoir duine nach oifigeach é/í agus €0.00 in aghaidh na
seachtaine faoin bhfoirm reatha ballraíochta, ach, faoi na téarmaí
athbhreithnithe, gurb ionann é agus €25.35 in aghaidh na seachtain
ón 20 Nollaig 2001 ar aghaidh de réir an mhodha suimeála pro rata,
agus gurb ionann é agus €46.00 in aghaidh na seachtaine ón 1 Eanáir
2004 ar aghaidh de réir an mhodha nua le pinsin shuimeáilte a ríomh
a leagtar amach in Imlitir 19/05 de chuid na Roinne Airgeadais.
Bheadh an ranníocaíocht bhreise a bheadh iníoctha ag an bhfostaí
nach oifigeach é/í atá i gceist de réir na dtéarmaí athbhreithnithe
cothrom le €2.53 in aghaidh na seachtaine (féach Aguisín 4).
(iv) Sa chás, ar dháta na hImlitreach seo nó ina dhiaidh sin, go
roghnaíonn oifigeach na socruithe reatha atá aige/aici a
choinneáil, agus go n-athraíonn sé ina f(h)ostaí lánaimseartha dá
éis sin, ní mór dó nó di na ranníocaíochtaí pro rata iomchuí a íoc
chun a s(h)eirbhís pháirtaimseartha roimhe a ríomh ar bhonn
pro rata.
(c)

Aisce neamh-inphinsin (daoine arb oifigigh iad agus nach oifigigh iad)
(i) Mar a leagtar amach cheana, beidh sé de rogha ag fostaithe
páirtaimseartha nach bhfuil ina mball den scéim pinsin faoi láthair
(agus atá i dteideal dul isteach sa scéim) dul isteach sa scéim arna
hathbhreithniú, agus na ranníocaíochtaí cuí a íoc, nó a dteidlíocht
reatha chun aisce neamh-inphinsin a choinneáil.
(ii)

Is éard atá in aisce neamh-inphinsin ná pá aon seachtaine, a ríomhtar
ar bhonn rátaí pá an duine tráth a d(h)ulta ar scor, do gach bliain de
sheirbhís inríofa suas le 15 bliana, móide pá dhá sheachtain do gach
bliain de sheirbhís inríofa de bhreis ar na 15 bliana sin. Chun críche
an aisce a ríomh, áirítear gach bliain de sheirbhís pháirtaimseartha
mar bhliain de sheirbhís inríofa. Aisce neamh-ranníocach is ea í an
aisce.

(iii) Déantar comparáid idir aisce neamh-inphinsin agus teidlíochtaí
aoisliúntais i Sampla C in Aguisín 5.

33.

34.

Ballraíocht - Ginearálta
I gcásanna ina bhfuil feidhm ag socruithe níos fabhraí faoi láthair ná na socruithe
a dtugtar breac-chuntas orthu in ailt 26 go 32 thuas, ní dhéanfar aon athrú ar na
socruithe sin.
Ceapaithe nua – Ballraíocht Éigeantach
Faoi réir na socruithe conarthacha ceangailteacha atá i bhfeidhm cheana, beidh
ballraíocht i Scéim Aoisliúntais na Múinteoirí Gairmoideachais agus i Scéim
Aoisliúntais na hEarnála Oideachais éigeantach i gcás na bhfostaithe
páirtaimseartha uile sa tseirbhís phoiblí atá i dteideal ballraíochta agus a cheaptar
ar dháta na hImlitreach seo nó ina dhiaidh sin. Aibhsítear, i gcás na bhfostaithe
uile sa tseirbhís phoiblí a cheaptar ar an dáta seo nó ina dhiaidh, go bhfuil i
gceist leis an mballraíocht chomh maith an ceanglas lena n-éilítear ar fhostaí
páirtaimseartha sa tseirbhís phoiblí comparadóir lánaimseartha iomchuí a bheith
aige/aici sa chomhlacht céanna.

35.

Scoirtear de na forálacha i ndáil le haiscí neamh-inphinsin a íoc i gcás daoine a
ghlactar isteach i mballraíocht sa scéim pinsin mar thoradh ar an Imlitir seo.

36.

De réir na Rialachán um Scéimeanna Pinsean Gairme (Nochtadh Faisnéise),
2006 (I.R. Uimh. 301 de 2006), is cóir ceapaithe nua a chur ar an eolas faoi na
téarmaí a bhaineann le ballraíocht sa scéim pinsin bhainteach agus faoi na
roghanna a d’fhéadfadh a bheith acu i leith seirbhís a aistriú idir fostóirí sa
tseirbhís phoiblí agus/nó aisíocaíocht ranníocaíochtaí a fháil, nuair is iomchuí.

37.

Coinníollacha ballraíochta
Beidh glacadh fostaithe páirtaimseartha seirbhíse poiblí isteach i mballraíocht i
Scéim Aoisliúntais na Múinteoirí Gairmoideachais agus i Scéim Aoisliúntais na
hEarnála Oideachais faoi réir rialacha na scéime baintí, arna leasú leis an Imlitir
seo, agus faoi réir na nithe seo a leanas:
(a)

ní mór ranníocaíochtaí iomchuí a dhéanamh, ar bhonn pro rata (féach alt
13), i leith seirbhís inríofa de réir rialacha reatha na scéime, faoi réir na
socruithe seo a leanas:
(i)

oifigigh (fostaithe acadúla sa tseirbhís phoiblí a glacadh isteach sa
scéim nó atá i dteideal ballraíochta sa scéim de bhun Imlitreacha
30/99 nó 16/02) - i leith na seirbhíse inríofa a tugadh ar dháta a niontrála sa scéim nó ina dhiaidh sin, ach tráth nach luaithe ná an 1
Meán Fómhair 1996, ar an tuarastal agus ar na rátaí PSR ab
infheidhme le linn na tréimhse atá i gceist.

(ii)

oifigigh (seachas fostaithe acadúla sa tseirbhís phoiblí a glacadh
isteach sa scéim nó atá i dteideal ballraíochta sa scéim de bhun
Imlitreacha 30/99 nó 16/02) - i leith na seirbhíse a tugadh ar an 1
Meán Fómhair 2001 nó ina dhiaidh sin, ar an tuarastal agus ar na
rátaí PSR ab infheidhme le linn na tréimhse atá i gceist.

(iii) fostaithe nach oifigigh iad – i leith na seirbhíse a tugadh ar an 1
Aibreán 1996 nó ina dhiaidh sin, ar an tuarastal agus ar na rátaí PSR
ab infheidhme le linn na tréimhse atá i gceist.
Féach Cuid C i ndáil le seirbhís a thug–
(i) oifigigh roimh dháta a n-iontrála (fostaithe acadúla áirithe sa
tseirbhís phoiblí, mar a leagtar amach thuas) nó roimh an 1 Meán
Fómhair 2001 (daoine eile), de réir mar is cuí, nó
(ii)

38.
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fostaithe nach oifigigh iad roimh an 1 Aibreán 1996;

(b)

ní mór aon luach saothair breise nó aon sochar breise eile a fuarthas in
ionad inphinseanachta a aisíoc (ar na rátaí reatha);

(c)

ní mór do na huaireanta a oibríodh bheith taifeadta agus infhíoraithe;

(d)

i gcás fostaithe acadúla sa tseirbhís phoiblí, ní mór dóibh bheith ag
teagasc clár oideachasúil atá ceadaithe ag an Roinn Oideachais agus
Eolaíochta (i gcás Coistí Gairmoideachais) nó ag an Údarás um ArdOideachas (i gcás Institiúidí Teicneolaíochta),

(e)

ní mór teidlíocht chun aisce neamh-inphinsin nó
pháirtaimseartha a tharscaoileadh nuair is bainteach; agus

(f)

ní ceadmhach an tseirbhís a úsáid chun aon teidlíocht aoisliúntais eile a
ríomh ná seirbhís a aistríodh cheana a úsáid.

chun

aisce

Teorainneacha ama
Beidh an rogha le rochtain ar na scéimeanna pinsin a cuireadh ar fáil de dhroim
alt 37 thuas ar fáil go ceann tréimhse 15 mhí tar éis dháta na hImlitreach seo. I
gcás iarfhostaithe seirbhíse poiblí incháilithe a chuaigh ar scor roimh dháta na
hImlitreach seo, ní mór dóibh na ranníocaíochtaí ‘aisghníomhacha’ a íoc tráth a
nglacann siad de rogha dul isteach sa scéim pinsin. I gcás fostaí sa tseirbhís
phoiblí atá ag fónamh, beidh fáil ar na socruithe a leagtar síos in alt 37(a) i ndáil
le ranníocaíochtaí ‘aisghníomhacha’ a íoc go ceann tréimhse 30 mí tar éis an
dáta a chuirtear in iúl dó/di na suimeanna atá dlite. Is féidir an íocaíocht a
dhéanamh le linn na tréimhse seo mar chnapshuim nó ina tráthchodanna. Mura
mbíonn an dliteanas iomlán íoctha faoin dáta sin, measfar an dliteanas amuigh
de réir an tuarastail/na rátaí PSR is infheidhme ar dháta na híocaíochta. Mura
mbíonn an dliteanas amuigh íoctha faoin dáta scoir, déanfar an tsuim a
fhritháireamh in aghaidh na cnapshuime a bheidh iníoctha tráth a d(h)ulta ar scor
(bunaithe ar an tuarastal agus ar na rátaí PSR is infheidhme ar an dáta sin).
Seirbhís pháirtaimseartha atá tugtha ón 1 Meán Fómhair 2001 (oifigigh) nó
ón 1 Aibreán 1996 (fostaithe nach oifigigh iad) a chur do shochar.
Chun críche seirbhís pháirtaimseartha a chur do shochar, caithfear idirdhealú a
dhéanamh idir fostaithe acadúla sa tseirbhís phoiblí agus fostaithe neamhacadúla
sa tseirbhís phoiblí.

(a)

Fostaithe neamhacadúla sa tseirbhís phoiblí
Is cóir seirbhís pháirtaimseartha a chur do shochar ar bhonn pro rata
leis an tseirbhís lánaimseartha is inchomparáide. Sa chás nach ann
d’aon chomparadóir lánaimseartha cuí, áfach – cás nach mbeadh
feidhm aige ach ar fhostaithe nach oifigigh iad a ceapadh roimh dháta
na hImlitreach seo – is cóir gach seachtain de sheirbhís
pháirtaimseartha a chur do shochar mar sheachtain seirbhíse inphinsin
agus beidh na sochair aoisliúntais bunaithe ar an bpá iarbhír tráth a
dtéann an té ar scor.

(b)

Fostaithe acadúla sa tseirbhís phoiblí
Is casta an rud é cur do shochar na seirbhíse páirtaimseartha i gcás
fostaithe acadúla sa tseirbhís phoiblí agus, i gcás seirbhís
pháirtaimseartha a tugadh roimh an 1 Meán Fómhair 2001, déantar plé
leis in Imlitir 30/99 (Coistí Gairmoideachais) agus in Imlitreacha PEN
16/02 agus PEN 09/04 (Institiúidí Teicneolaíochta). I gcás seirbhíse a
tugadh ar an 1 Meán Fómhair 2001 nó ina dhiaidh sin, beidh feidhm ag
na socruithe seo a leanas, ag féachaint do thabhairt isteach an phá pro
rata (le héifeacht ón 20 Nollaig 2001) agus do na forálacha i leith
conarthaí breacfhostaíochta agus neamh-bhreacfhostaíochta.
Coistí Gairmoideachais Cuir gach seirbhís pháirtaimseartha a
thugtar sa bhliain acadúil do shochar as 735 uair an
chloig.
Institiúidí (1) Seirbhís a bhfaightear pá pro rata ina leith
Cuir gach seirbhís pháirtaimseartha a thugtar sa
bhliain acadúil do shochar, sa chás go bhfaightear pá
pro rata i leith a leithéid de sheirbhís,
(a) as 560 uair an chloig nuair is Léachtóir é an
comparadóir, nó
(a) as 630 uair an chloig nuair is Léachtóir Cúnta é
an comparadóir;
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(2) Seirbhís a bhfaightear an t-uair-ráta
páirtaimseartha ina leith
Cuir gach seirbhís pháirtaimseartha a thugtar sa
bhliain acadúil do shochar, sa chás go bhfaightear an
t-uair-ráta páirtaimseartha i leith a leithéid de
sheirbhís, as 630 uair an chloig.
Coinneáil Sochar agus Aisíoc Ranníocaíochtaí.
I gcásanna inar íocadh ranníocaíochtaí pinsin, ní bheidh siad in-aisíoctha ach
amháin nuair atá níos lú ná 2 bhliain de sheirbhís ag an duine agus nuair nach
bhfuil sé/sí i dteideal sochar faoin Scéim. Caomhnófar na sochair phinsin atá ag
ball a rinne ranníocaíochtaí ar feadh 2 bhliain inríofa ar a laghadh go dtí go
mbeidh sé/sí 60 bliain d’aois, nó i gcás iontrálaí nua sa tseirbhís phoiblí (mar a
mhínítear san Acht um Aoisliúntas na Seirbhíse Poiblí (Forálacha
Ilghnéitheacha), 2004), go dtí go mbeidh sé/sí 65 bliain d’aois.

41.

Braithfidh a bhfuil i gceist le 2 bhliain chun críche na coinneála seo ar nádúr
fostaíochta an mhúinteora.
(a)

Conradh ar théarma seasta
I gcás duine atá ag obair ar bhonn conradh foirmiúil, is ionann an
tréimhse choinneála agus 2 bhliain féilire nó 730 lá (365 x 2 = 730 lá).
Beidh ag duine a bhfuil conradh foirmiúil aige/aici dáta tosaithe agus
dáta críochnaithe. Mar sin, úsáidfear tréimhse an chonartha le líon na
laethanta seirbhíse atá aige/aici a mheas. Tar éis do dhuine obair a
dhéanamh ar conradh ar feadh tréimhse 2 bhliain as a chéile, bíodh an
obair sin faoi aon chonradh amháin nó faoi shraith conarthaí, beidh
sé/sí i dteideal sochar coinnithe. Is ionann an tréimhse 2 bhliain seo
agus 2 bhliain féilire mar gheall ar go gclúdaítear i gconarthaí den sórt
seo tréimhsí saoire áirithe ar a laghad, rud nach gclúdaítear i gcás
oibrithe ócáideacha.
Sampla 1
Bhí conradh 1 bhliain ag léachtóir a mhair ón 1 Meán Fómhair 2002 go
dtí an 31 Lúnasa 2002. Ansin fuair sí conradh 1 bhliain eile a mhair ón
1 Meán Fómhair 2005 go dtí an 31 Lúnasa 2006. Tar éis na tréimhse
sin, bhí dhá bhliain seirbhíse aici chun críche coinneáil agus bhí sí i
dteideal sochar coinnithe dá bharr sin. Ar chuntar nár aisíocadh na
ranníocaíochtaí a rinne sí i leith a céad tréimhse seirbhíse, ní raibh sí i
dteideal aisíoc na ranníocaíochtaí.
Sampla 2
Bhí conradh ag múinteoir a mhair ón 1 Meán Fómhair 2005 go dtí an
31 Bealtaine 2006. Ansin fuair sé conradh eile a mhair ón 1 Meán
Fómhair 2006 go dtí an 31 Bealtaine 2007. D’oibrigh sé 546 lá, líon
arb ionann é agus beagnach 1.5 bliain, agus ní raibh sochar coinnithe
aige ag deireadh an dara conradh dá bhrí sin. Bhí air 184 lá eile a
oibriú le 730 lá a bhaint amach ar an iomlán chun a bheith i dteideal
sochar coinnithe. Bhí sé i dteideal aisíoc na ranníocaíochtaí ag an tráth
sin.

(b)

Bonn ócáideach
I gcás duine atá ag obair ar bhonn ócáideach (m.sh. múinteoir ionaid),
is ionann an tréimhse choinneála agus 2 bhliain de “laethanta oibre
féideartha”. Braithfidh a bhfuil i gceist le laethanta oibre féideartha ar
phost an duine. Toisc nach mbíonn múinteoir ócáideach/ionaid
fostaithe ag an deireadh seachtaine ná ar laethanta saoire, is ionann
uaslíon na laethanta is féidir leis nó léi a oibriú sa scoilbhliain agus 167
lá (5 lá sa tseachtain x 33.4 seachtain oibre sa scoilbhliain = 167 lá).
Mar sin, ní mór do mhúinteoir ócáideach/ionaid 334 lá (167 x 2) a
oibriú chun a bheith i dteideal sochair choinnithe. I gcás léachtóra in
institiúid teicneolaíochta, is ionann uaslíon na laethanta is féidir leis nó
léi a oibriú sa bhliain agus 175 lá (5 lá x 35 seachtain oibre). De réir
an mhéid thuas, mar sin, is iad seo a leanas na tréimhsí coinneála
bainteacha:

Coiste
Múinteoirí
Gairmoideachais
Institiúidí
Léachtóirí agus
Teicneolaíochta Cúnta

334 lá
Léachtóirí 350 lá

Is féidir go mbeidh an tréimhse choinneála do bhaill foirne eile éagsúil
ó na tréimhsí thuas agus measfar an tréimhse choinneála dóibh trí líon
na “laethanta oibre féideartha” sa bhliain a iolrú faoi 2.
Cuirfear gach lá a oibríonn oibrí ócáideach san áireamh mar lá iomlán
chun críche coinneáil, beag beann ar cé chomh fada a oibríonn sé/sí ar
an lá áirithe sin. Mar sin, bronnfar lá iomlán air/uirthi is cuma cibé acu
a oibríonn sé an lá ar fad nó cuid den lá; .i. bronnfar lá iomlán ar
mhúinteoir a oibríonn ar feadh 40 nóiméad in aon lá amháin chun
críche na teidlíochta chun sochair choinnithe amháin. Ar an mbealach
céanna, ní bhronnfar ach 1 lá amháin chun críche coinneáil ar
mhúinteoir a oibríonn ar feadh 4 huaire an chloig i roinnt scoileanna
éagsúla ar aon lá amháin.
I gcás oibrithe ócáideacha páirtaimseartha, mar sin, comhairfear líon
na laethanta a d’oibrigh siad (seachas an méid ama a d’oibrigh sé ar
aon lá), agus má bhíonn an líon seo coibhéiseach le 2 bhliain, beidh
siad i dteideal sochair choinnithe.
Is cóir a thabhairt faoi deara nach féidir le duine níos mó ná 5 lá a
oibriú sa tseachtain chun críche coinneáil.
Cinnteoidh sé seo cothrom na féinne, oiread agus is féidir, d’oibrithe
ócáideacha agus d’oibrithe lánaimseartha agus páirtaimseartha araon.
Sampla
Theagaisc múinteoir, a bhí ag obair ar bhonn ócáideach, na tréimhsí
ranga seo a leanas i Mí Eanáir 2007:
15/1
17/1
17/1
19/1
25/1
30/1

Eolaíocht
Eolaíocht
Matamaitic
Eolaíocht
Matamaitic
Eolaíocht

40 nóiméad
80 nóiméad
40 nóiméad
40 nóiméad
120 nóiméad
40 nóiméad

B’ionann an méid seo agus 5 lá seirbhíse chun críche coinneáil. Is
cuma má oibríonn múinteoir tréimhsí ranga éagsúla ar laethanta
éagsúla. Ní féidir níos mó ná aon lá amháin a chomhaireamh ach an
oiread má oibríonn múinteoir i níos mó ná aon scoil amháin ar aon lá
amháin. Mar sin, má oibríonn múinteoir ócáideach ar feadh aon
tréimhse ama ar lá scoile, beidh sé nó sí i dteideal an lá sin a
chomhaireamh chun críche coinneáil.

(c)

Aisíoc ranníocaíochtaí
Ní ceadmhach do mhúinteoir a bhfuil 2 bhliain seirbhíse bainte amach
aige/aici i leith sochair choinnithe, mar a leagtar amach thuas,
aisíocaíocht a fháil ar ranníocaíochtaí. Is ceadmhach do mhúinteoir a
bhfuil níos lú na 2 bhliain seirbhíse aige/aici iarratas a dhéanamh ar
aisíocaíocht áfach.

Aischur seirbhíse atá neamh-inríofa anois de thoradh ar aisíoc
ranníocaíochtaí – Forálacha athbhreithnithe.
42. Nuair is mian le ball, tar éis dó/di filleadh ar an tseirbhís inphinsin ar dháta na
hImlitreach seo nó ina dhiaidh sin, tréimhse seirbhíse a aisíocadh ranníocaíochtaí
ina leith a aischur, beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas.
43. I gcásanna inar tugadh iomlán na seirbhíse atá i gceist tar éis an 1 Meán Fómhair
2001 nó, i gcás fostaithe nach oifigigh iad, tar éis an 1 Aibreán 1996, aischuirfear
an tréimhse ach ranníocaíochtaí a dhéanamh ar bhonn na rátaí pá buanchoibhéise
lánaimseartha is infheidhme tráth a ndéanamh.
44. Nuair a áirítear leis an tréimhse a mbaineann an aisíocaíocht léi seirbhís a tugadh
roimh an 1 Meán Fómhair 2001, nó i gcás fostaithe nach oifigigh iad, seirbhís a
tugadh roimh an 1 Aibreán 1996, aischuirfear an tseirbhís atá i gceist ach an
tsuim a aisíocadh a aisíoc, móide ús iolraithe–
(a)

(b)

i leith na tréimhse idir an dáta íocaíochta agus an 13 Samhain 2000, ar na
rátaí seo a leanas(i)

7% in aghaidh na bliana i leith an chuid den aisíocaíocht a bhaineann
leis an tseirbhís a tugadh roimh an 1 Eanáir 1984, agus

(ii)

6% in aghaidh na bliana i leith an chuid den aisíocaíocht a bhaineann
leis an tseirbhís a tugadh tar éis an 1 Eanáir 1984, agus

i leith na tréimhse idir an 14 Samhain 2000 nó an dáta íocaíochta, cibé acu
is déanaí, agus an dáta aisíocaíochta, ar ráta 4% in aghaidh na bliana ar
shuim iomlán na haisíocaíochta.

45. Cuirtear i gcuimhne do Choistí Gairmoideachais agus d’Institiúidí
Teicneolaíochta go bhfuil an modh gearrtha úis iolraithe a leagtar amach in alt 44
thuas, agus na rátaí úis bainteacha, de réir Imlitir PEN 15/05, arna heisiúint ar an
20 Bealtaine 2005.

CUID C: SEIRBHÍS PHÁIRTAIMSEARTHA ROIMHE A RÍOMH
Seirbhís pháirtaimseartha a thug fostaithe páirtaimseartha nach oifigigh iad
roimh an 1 Aibreán 1996
Seirbhís pháirtaimseartha a thug Oifigigh pháirtaimseartha roimh a ndáta
iontrála
(fostaithe acadúla áirithe sa tseirbhís phoiblí) agus roimh an 1 Meán Fómhair
2001 (eile)

46.

Ní dhéantar foráil ar leith san Acht Páirtaimseartha do ríomh (chun críche
pinsean) seirbhíse páirtaimseartha a tugadh roimh dháta tionscnaimh an Achta.

47.

I gcás fostaithe lánaimseartha sa tseirbhís phoiblí a bhfuil seirbhís
pháirtaimseartha roimhe acu, is é an cleachtadh ginearálta, le héifeacht ó dháta
áirithe (le linn na seachtóidí de ghnáth), go bhfuil seirbhís pháirtaimseartha
roimhe de níos mó na 18 n-uaire an chloig sa tseachtain inríofa faoi réir an duine
bheith fostaithe go buan.

48.

49.

Seirbhís pháirtaimseartha a tugadh roimh an 27 Bealtaine 1977
Déantar foráil sna Scéimeanna a bhfuil feidhm acu ar Choistí Gairmoideachais
agus ar Institiúidí Teicneolaíochta go bhfuil seirbhís pháirtaimseartha roimhe (de
18 n-uaire an chloig ar a laghad sa tseachtain i gcás fostaithe neamhacadúla sa
tseirbhís phoiblí), a tugadh roimh an 27 Bealtaine 1977, inríofa mar aon leath
den tseirbhís lánaimseartha inchomparáide, beag beann ar cé mhéad uaireanta a
oibríodh i ndáiríre. Tar éis an dáta sin, áfach, déantar í a ríomh ar bhonn
comhréireach.
Seirbhís pháirtaimseartha a tugadh idir 1977 agus 1996 nó 2001 (de réir
mar is iomchuí)
Tá soiléiriú agus leasú á ndéanamh anois leis an Imlitir seo ar a gcaoi ar cóir
seirbhís pháirtaimseartha roimhe i gCoistí Gairmoideachais agus in Institiúidí
Teicneolaíochta a ríomh i gcás fostaithe páirtaimseartha sa tseirbhís phoiblí a
bhfuil rochtain acu, nó atá ag fáil rochtana anois, ar na scéimeanna pinsin a
bhaineann le Coistí Gairmoideachais agus le hInstitiúidí Teicneolaíochta.
Sainmhínítear seirbhís pháirtaimseartha roimhe mar–
(a)

Fostaithe nach oifigigh iad – Seirbhís inríofa a tugadh roimh an 1
Aibreán 1996;

(b)

Oifigigh (seachas fostaithe acadúla sa tseirbhís phoiblí a glacadh
isteach sa scéim de bhun Imlitreacha 30/99 nó 16/02) – Seirbhís
inríofa a tugadh roimh an 1 Meán Fómhair 2001;

(c)

Oifigigh (fostaithe acadúla sa tseirbhís phoiblí a glacadh isteach sa
scéim de bhun Imlitreacha 30/99 nó PEN 16/02)–
(i)

Seirbhís inríofa a tugadh roimh an 1 Meán Fómhair 1996 nó
roimh dháta a n-iontrála, cibé acu is déanaí, nó

(ii)

50.

Seirbhís inríofa a tugadh tar éis dháta tosaigh a n-iontrála nach
bhfuil inríofa ar bhonn leanúnach (mar shampla, toisc gur
athraíodh conradh fostaíochta páirtaimseartha incháilithe an
mhúinteora/léachtóra
ina
chonradh
ar
Uair-Ráta
Páirtaimseartha).

Seirbhís pháirtaimseartha a tugadh ó 1996 nó ó 2001 (de réir mar is
iomchuí)
De réir na scéime arna hathbhreithniú, beidh gach seirbhís pháirtaimseartha, cibé
acu a thagann nó nach dtagann seirbhís lánaimseartha ina diaidh, inríofa ar
bhonn pro rata leis an tseirbhís lánaimseartha is inchomparáide. I gcás duine a
ghlactar isteach sa Scéim arna hathbhreithniú, is féidir seirbhís pháirtaimseartha
roimhe, atá inríofa de réir rialacha na scéime reatha, a ríomh (sloinnte i dtéarmaí
a choibhéise lánaimseartha), faoi réir an mhéid seo a leanas:
(a)

ní mór na híocaíochtaí ‘aisghníomhacha’ iomchuí a dhéanamh, faoi réir na
socruithe seo a leanas:
(i)

Fostaithe nach oifigigh iad – i leith seirbhíse a tugadh roimh an
1 Aibreán 1996, ar an tuarastal lánaimseartha agus ar na rátaí
PSR ab infheidhme ar an 1 Aibreán 1996;

(ii)

Oifigigh – i leith seirbhíse a tugadh roimh dháta a n-iontrála nó i
ndiaidh dháta tosaigh a n-iontrála ach nach seirbhís inphinsin í ar
bhonn leanúnach (fostaithe acadúla áirithe sa tseirbhís phoiblí) nó
a tugadh i ndiaidh an 1 Meán Fómhair 2001 (oifigigh seachas a
leithéid d’fhostaithe acadúla), de réir mar is iomchuí, ar an
tuarastal (lánaimseartha) agus ar na rátaí PSR ab infheidhme ar an
20 Nollaig 2001 (ach amháin sa chás go mbeadh na socruithe
reatha atá ann le fada níos fabhraí – féach alt 56).

(b)

ní mór aon luach saothair breise nó aon sochar breise eile a fuarthas in
ionad inphinseanachta a aisíoc (ar na rátaí reatha);

(c)

ní mór do na huaireanta a oibríodh bheith taifeadta agus infhíoraithe;

(d)

ní mór teidlíocht chun aisce neamh-inphinsin nó
pháirtaimseartha a tharscaoileadh (nuair is bainteach), agus

(e)

ní ceadmhach an tseirbhís a úsáid chun aon teidlíocht aoisliúntais eile a
ríomh ná seirbhís a aistríodh cheana a úsáid.

chun

aisce

Inríomhaíocht Seirbhíse Páirtaimseartha (Daoine arb oifigigh iad agus nach
oifigigh iad)
Seirbhís pháirtaimseartha a tugadh roimh an 27 Bealtaine 1977
51. Níl aon athrú ar na socruithe reatha a bhfuil feidhm acu ar sheirbhís
pháirtaimseartha a tugadh roimh an 27 Bealtaine 1977. Ag cur an dáta sin san
áireamh, ós rud é go gciallaíonn seirbhís lánaimseartha inchomparáide seirbhís

arna tabhairt ag comparadóir lánaimsitheartha iomchuí, beidh feidhm ag na
forálacha seo a leanas i gcás Coistí Gairmoideachais agus Institiúidí
Teicneolaíochta.
52.

Níl aon athrú ar na forálacha a bhfuil feidhm acu ar sheirbhís pháirtaimseartha a
tugadh roimh an 27 Bealtaine 1977, cibé acu is oifigigh nó fostaithe nach
oifigigh iad atá i gceist (.i. beidh seirbhís den sórt sin, ar chuntar go
gcomhlíonann sí an tairseach bhainteach, inríofa mar aon leath den tseirbhís
lánaimseartha inchomparáide).

Seirbhís pháirtaimseartha a tugadh idir an 27 Bealtaine 1977 agus an 31 Márta
1996
53. Laghdaítear an tairseach i ndáil le hinríomhaíocht seirbhíse páirtaimseartha i
bpoist neamhoifigigh sa tréimhse ón 27 Bealtaine 1977 go dtí an 31 Márta 1996
ó 18 n-uaire an chloig in aghaidh na seachtaine (tairseach a raibh feidhm aici ar
sheirbhís a tugadh roimh an 27 Bealtaine 1977) go dtí 10 n-uaire an chloig in
aghaidh na seachtaine (an t-íosriachtanas i ndáil le hinríomhaíocht seirbhíse
páirtaimseartha chun críche aisce neamh-inphinsin a íoc le fostaithe seirbhíse
poiblí incháilithe atá fostaithe ag comhlachtaí áirithe san earnáil oideachais,
amhail Coistí Gairmoideachais agus Institiúidí Teicneolaíochta). Leanfar de
sheirbhís inríofa a chur do shochar ar bhonn pro rata leis an tseirbhís
lánaimseartha is inchomparáide.

54.

55.

Seirbhís pháirtaimseartha a tugadh idir an 27 Bealtaine 1977 agus an 31 Lúnasa
2001
Laghdaítear freisin an tairseach i ndáil le hinríomhaíocht seirbhíse
páirtaimseartha i bpoist neamhacadúla arna tabhairt ag oifigeach sa tréimhse ón
27 Bealtaine 1977 go dtí an 31 Lúnasa 2001 ó 18 n-uaire an chloig in aghaidh na
seachtaine go dtí 10 n-uaire an chloig in aghaidh na seachtaine. Arís, leanfar de
sheirbhís inríofa a chur do shochar ar bhonn pro rata leis an tseirbhís
lánaimseartha is inchomparáide.
Níl aon athrú ar na forálacha i ndáil le seirbhís pháirtaimseartha a ríomh i bpoist
acadúla sa tréimhse ón 27 Bealtaine 1977 go dtí an 31 Lúnasa 2001. Leanfar dá
leithéid de sheirbhís a ríomh de réir na bhforálacha a leagtar amach in Imlitir
30/99 (Coistí Gairmoideachais) nó in Imlitir PEN 16/02, arna forlíonadh ag
Imlitir PEN 09/04 (Institiúidí Teicneolaíochta). Leanfar d’fheidhm a bheith ag
na forálacha seo a leanas freisin–
(a)

An 27 Bealtaine 1977 go dtí an 31 Lúnasa 1996
Nuair atá an tseirbhís arna tabhairt sa bhliain acadúil cothrom le leath den
tseirbhís bhliantúil lánaimseartha is inchomparáide ar a laghad, beidh gach
seirbhís pháirtaimseartha a thugtar sa bhliain acadúil sin inríofa. Nuair atá
an tseirbhís arna tabhairt sa bhliain acadúil níos lú ná leath den tseirbhís
bhliantúil lánaimseartha is inchomparáide, beidh gach seachtain ina
dtugtar 10 n-uaire an chloig de sheirbhís pháirtaimseartha ar a laghad
inríofa.

(b)

An 1 Meán Fómhair 1996 go dtí an 31 Lúnasa 2001

Nuair atá an tseirbhís arna tabhairt sa bhliain acadúil, nach seirbhís
inphinsin í ar bhonn leanúnach, cothrom le leath den tseirbhís bhliantúil
lánaimseartha is inchomparáide ar a laghad, beidh gach seirbhís
pháirtaimseartha a thugtar sa bhliain acadúil sin inríofa. Nuair atá an
tseirbhís arna tabhairt sa bhliain acadúil níos lú ná leath den tseirbhís
bhliantúil lánaimseartha is inchomparáide, beidh gach seachtain ina
dtugtar 9 n-uaire an chloig (Coistí Gairmoideachais) nó 7 n-uaire an chloig
(Institiúidí Teicneolaíochta) de sheirbhís pháirtaimseartha ar a laghad
inríofa.
Ranníocaíochtaí do sheirbhís roimhe arna tabhairt ag Oifigigh –
Infheidhmeacht socruithe atá ann le fada
56. De réir forálacha atá ann le fada, déantar seirbhís roimhe inríofa a ríomh, bíodh
sí lánaimseartha nó páirtaimseartha, nuair a cheaptar an t-oifigeach chun post
buan nó nuair a fhaigheann sé conradh tréimhse éiginnte nó, cheal ceapacháin nó
conartha de na sóirt sin, déantar í a ríomh tráth a dtéann sé ar scor nó a
bhfaigheann sé bás le linn seirbhíse. Nuair a thagann an t-oifigeach faoi
dhliteanas Aicme D de ÁSPC tar éis a c(h)eaptha chun post buan nó tar éis dó/di
conradh tréimhse éiginnte a fháil, tá an ranníocaíocht do sheirbhís roimhe
bunaithe ar an bpá tráth ar tugadh an tseirbhís áirithe sin. Nuair atá an t-oifigeach
fós faoi dhliteanas Aicme A de ÁSPC tar éis a c(h)eaptha chun post buan nó tar
éis dó/di conradh tréimhse éiginnte a fháil, tá an ranníocaíocht do sheirbhís
roimhe bunaithe ar an bpá agus ar na rátaí PSR tráth a ndéantar an ranníocaíocht.
Caithfear an dliteanas i leith na ranníocaíochtaí seo a ríomh ar bhonn luach
saothair reatha an duine tráth nach déanaí ná deireadh an tríú mí tar éis dá
leithéid de ranníocaíochtaí bheith dlite, ar choinníoll nach é an duine ba chúis le
haon mhoill. Sa chás go bhfuil an t-oifigeach fós i seirbhís pháirtaimseartha nó i
seirbhís lánaimseartha shealadach tráth a dtéann sé/sí ar scor/a bhfaigheann sé/sí
bás, tá an ranníocaíocht do sheirbhís roimhe bunaithe ar phá agus ar rátaí PSR ag
an am sin. Leanfar d’fheidhm a bheith ag na socruithe seo ar na hoifigigh siúd a
ghlacann de rogha coinneáil leis an bhfoirm bhallraíochta atá acu sa Scéim faoi
láthair.
57. I gcás oifigeach nach bhfuil i dteideal seirbhís a ríomh de réir Imlitir PEN 30/99
ná PEN 16/02 agus a ghlacann de rogha dul isteach sa Scéim arna
hathbhreithniú, is féidir, de rogha air sin, seirbhís roimhe inríofa, bíodh sí
páirtaimseartha nó lánaimseartha, a ríomh tráth a gceaptha chun post buan, agus
ríomhfar an ranníocaíocht iníoctha ar bhonn an phá (lánaimseartha) agus na rátaí
PSR ar an 20 Nollaig 2001 (an dáta a tugadh isteach pá pro rata d’fhostaithe
páirtaimseartha den chéad uair) nó ar dháta a gceaptha, cibé acu is déanaí. Is
cóir rogha a thabhairt d’oifigigh a théann isteach sa Scéim arna hathbhreithniú an
ranníocaíocht do sheirbhís roimhe a íoc de réir na socruithe athbhreithnithe seo
nó de réir na socruithe atá ann le fada a dtugtar breac-chuntas orthu in alt 56
(m.sh. nuair a cheaptar chun post buan iad nó nuair a fhaigheann siad conradh
tréimhse éiginnte). Is cóir an rogha seo a thabhairt freisin d’oifigigh a d’íoc as
seirbhís roimhe de réir na socruithe atá ann le fada nó atá ag déanamh a leithéid
d’íocaíochta i láthair na huaire.
Teorainneacha ama

58.

59.

I gcás iarfhostaithe sa tseirbhís phoiblí a chuaigh ar scor roimh dháta na
hImlitreach seo ach a bhí ag fónamh ar an 1 Aibreán 1996 (fostaithe nárbh
oifigigh iad) nó ina dhiaidh sin, nó ar an 1 Meán Fómhair 2001 (oifigigh seachas
fostaithe acadúla áirithe sa tseirbhís phoiblí) nó ina dhiaidh sin, nó ar an 1 Meán
Fómhair 1996 (fostaithe acadúla áirithe sa tseirbhís phoiblí) nó ina dhiaidh sin,
ní mór dóibh na ranníocaíochtaí ‘aisghníomhacha’ a íoc tráth a nglacann siad de
rogha dul isteach sa scéim pinsin (arna hathbhreithniú). I gcás fostaí sa tseirbhís
phoiblí atá ag fónamh, beidh fáil ar na socruithe a leagtar síos in alt 37(a) i ndáil
le ranníocaíochtaí ‘aisghníomhacha’ a íoc go ceann tréimhse 30 mí tar éis an
dáta a chuirtear in iúl dó/di na suimeanna atá dlite.
Is féidir an íocaíocht a
dhéanamh le linn na tréimhse seo mar chnapshuim nó ina tráthchodanna. Mura
mbíonn an dliteanas iomlán íoctha faoin dáta sin, measfar an dliteanas amuigh
de réir an phá/na rátaí PSR is infheidhme ar dháta na híocaíochta. Mura mbíonn
an dliteanas amuigh íoctha faoin dáta scoir, déanfar an tsuim a fhritháireamh in
aghaidh na cnapshuime a bheidh iníoctha tráth a d(h)ulta ar scor (bunaithe ar an
tuarastal agus ar na rátaí PSR is infheidhme ar an dáta sin).
Ginearálta
I gcásanna ina bhfuil feidhm ag socruithe níos fabhraí faoi láthair ná na socruithe
a dtugtar breac-chuntas orthu in ailt 46 go 57 thuas, ní dhéanfar aon athrú ar na
socruithe sin.
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60.

61.

62.

63.

Coimeád taifead
Is cóir do Choistí Gairmoideachais agus d’Institiúidí Teicneolaíochta a thabhairt
dá n-aire gur ríthábhachtach an rud é taifid imleora a choimeád ar na huaireanta
uile a oibríonn fostaithe agus seirbhís inphinsin a shainaithint go soiléir. Lena
chois sin, is cóir taifid imleora a choimeád ar fhreastal breise ag fostaithe obairroinnte seirbhíse poiblí le linn gnáthuaireanta oifige ar laethanta, nó ag amanna,
a bhíonn lasmuigh dá bpatrún freastail obair-roinnte sceidealaithe.
Samhaltóir Pinsean
Tá comhairle tugtha ag an Roinn Airgeadais gur féidir go mbeadh an Samhaltóir
Pinsean i dtaobh Scéim Aoisliúntais na Státseirbhíse (rud atá ar fáil ar
www.cspensions.gov.ie) fóinteach d’fhostaithe de chuid comhlachtaí seirbhíse
poiblí áirithe eile a bhfuil téarmaí pinsin cosúla acu, lena n-áirítear Coistí
Gairmoideachais agus Institiúidí Teicneolaíochta, le cabhrú leo sochair phinsin a
mheas. Áis féinseirbhíse is ea an Samhaltóir a chuireann ar chumas fostaithe
seirbhíse poiblí a mbuntuarastal agus a sonraí seirbhíse a chur isteach chun
meastachán a fháil ar shochair scoir réamh-mheasta agus ar shochair aoisliúntais
áirithe eile. Cuireann sé ar chumas fostaithe sa tseirbhís phoiblí roinnt cásanna
éagsúla a chur faoi chaibidil. Tá ar an láithreán gréasáin chomh maith
leathanach Ceisteanna Coitianta (CCanna) ar a dtugtar eolas bunúsach ar
rialacha agus ar shochair scéimeanna pinsin. Tá an Samhaltóir cothrom le dáta
sa chaoi a dtugann sé san áireamh na socruithe pro rata d’fhostaithe
páirtaimseartha sa tseirbhís phoiblí agus athchóirithe eile a tugadh isteach i
mbliana.
An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha), 2001
Déantar plé san Imlitir seo leis an athbhreithniú atá á dhéanamh ar scéimeanna
pinsin de thoradh ar fhorálacha an Achta um Chosaint Fostaithe (Obair
Pháirtaimseartha), 2001. Tá feidhm ag gnéithe éagsúla den Imlitir ó dhátaí
éagsúla, a d’fhéadfadh bheith roimh dháta tosaithe an Achta. Cuirtear i
gcuimhne do Choistí Gairmoideachais agus d’Institiúidí Teicneolaíochta eolas a
chur ar na hoibleagáidí reachtúla a leagtar síos san Acht. Is féidir teacht air ag
www.irishstatutebook.ie/2001/en/act/pub/0045/index.html. Is cóir do Choistí
Gairmoideachais agus d’Institiúidí Teicneolaíochta a thabhairt faoi deara go
háirithe nach foláir dóibh teidlíochtaí faoin Acht a chur ar fáil agus go bhfuil sé
de dhualgas orthu, mar fhostóirí, an tAcht a chomhlíonadh. Tugtar na
teidlíochtaí faoin Acht beag beann ar cibé acu atá nó nach bhfuil na scéimeanna
pinsin agus/nó na conarthaí fostaíochta leasaithe go foirmiúil chun teidlíochtaí
den sórt sin a chlúdach. Cuirfear aon athrú a eascraíonn as an Acht san áireamh
i rialacha na scéime in am is i dtráth.
An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Shocraithe), 2003
Is cóir do Choistí Gairmoideachais agus d’Institiúidí Teicneolaíochta a thabhairt
faoi deara freisin gur féidir go bhfuil teidlíochtaí ag fostaithe páirtaimseartha atá
fostaithe ar conradh de réir théarmaí an Achta um Chosaint Fostaithe (Obair
Téarma Shocraithe), 2003, le héifeacht ón 14 Iúil 2003. Is ceart do Choistí
Gairmoideachais agus d’Institiúidí Teicneolaíochta cíoradh cúramach a
dhéanamh ar an bpíosa reachtaíochta sin agus aon athrú is gá a dhéanamh chun a

chinntiú go gcomhlíonann siad na téarmaí uile. Is féidir teacht air ag
www.irishstatutebook.ie/2003/en/act/pub/0029/index.html.
Oibleagáidí CCSP i leith fostaithe sa tseirbhís phoiblí nach bhfuil i dteideal
ballraíochta
64. Cuirtear i gcuimhne do Choistí Gairmoideachais agus d’Institiúidí
Teicneolaíochta go n-éilítear le hAlt 121 d’Acht na bPinsean, 1990 (arna chur
isteach le hAlt 3 d’Acht na bPinsean (Leasú), 2002) ar gach fostóir rochtain ar
Chuntais Choigiltis Scoir Pearsanta (CCSP) a éascú do chatagóirí áirithe
fostaithe i gcásanna áirithe. Dírítear aird ar Imlitreacha PEN 12/03 agus PEN
19/03, a seoladh chuig Coistí Gairmoideachais, agus PEN 13/03 agus PEN
20/03, a seoladh chuig Institiúidí Teicneolaíochta, ina leith seo.

65.

Soiléiriú ar theidlíochtaí fostaithe
Braitheann na teidlíochtaí faoi leith atá ag fostaí ar ghnéithe sonracha an
chaidrimh fostaíochta i ngach cás agus is é an fostóir atá freagrach go príomha
as na teidlíochtaí dlíthiúla atá ag fostaí de réir an Achta um Chosaint Fostaithe
(Obair Pháirtaimseartha), 2001, an Achta um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma
Shocraithe), 2003, agus reachtaíocht na fostaíochta go ginearálta, a shoiléiriú ar
an gcéad dul síos.

Ceisteanna ar na hAchtanna Páirtaimseartha agus Téarma Sheasta
66. Is cóir ceisteanna sonracha ar na hAchtanna Páirtaimseartha agus Téarma
Sheasta a chur faoi bhráid na Roinne Fiontar, Trádála agus Fostaíochta. Is ar an
Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh atá an fhreagracht reachtúil as
reachtaíocht na bpinsean. Tugtar na sonraí teagmhála bainteacha in Aguisíní 11.

67.

68.

69.

Orduithe Coigeartaithe Pinsin (OCPanna)
Is cóir a thabhairt faoi deara nach ndéanfar athbhreithniú ar íocaíochtaí de
dhroim OCP, go ginearálta, má dhéantar athbhreithniú ar théarmaí scéime pinsin
le héifeacht ó dháta tar éis dháta an fhorógra colscartha nó idirscartha
bhreithiúnaigh. Mar gheall ar chastacht agus ar íogaireacht cásanna den sórt sin,
is cóir dul i ndáil chomhairle leis an Roinn seo maidir le gach uile chás a
thagann faoi réim na hImlitreach seo agus a mbaineann OCP ar shochair scoir
leo.
Comhairliúchán le hionadaithe d’fhostaithe sa tseirbhís phoiblí
Lig an Roinn Airgeadais do na Ranna plé a dhéanamh le saincheisteanna áirithe
a bhain le scéimeanna pinsin na seirbhíse poiblí, seachas scéimeanna na
státseirbhíse, dá rogha féin agus d’iarr sí orthu, agus an rogha seo á cleachtadh
acu, dul i ndáil chomhairle leis na hionadaithe bainteacha d’fhostaithe sa
tseirbhís phoiblí. Dearbhaítear leis seo, i gcás na Scéimeanna a bhfuil feidhm
acu ar fhostaithe seirbhíse poiblí de chuid Coistí Gairmoideachais agus
Institiúidí Teicneolaíochta, gur reáchtáladh comhairliúchán den sórt sin.
Scaipeadh
Is cóir gach fostaí atá ag fónamh i gCoiste Gairmoideachais/in Institiúid (lena náirítear na fostaithe atá ar saoire mháithreachais, ar sos gairme, ar saoire
scoilbhliana nó ar saoire eile) a chur ar an eolas faoin Imlitir seo. Is cóir ábhar
na hImlitreach seo a chur ar a súile do gach iaroifigeach, seachas fostaithe

acadúla sa tseirbhís phoiblí, a chuaigh ar scor ón 1 Meán Fómhair 2001, do gach
iarfhostaí acadúil sa tseirbhís phoiblí a chuaigh ar scor ón 1 Meán Fómhair 1996,
agus do gach iarfhostaí nárbh oifigeach é/í a chuaigh ar scor ón 1 Aibreán 1996.
Is faoi gach aon Choiste Gairmoideachais nó Institiúid atá sé an bealach is
oiriúnaí chun an fhaisnéis seo a scaipeadh a shocrú, ag féachaint do riachtanais a
bhfoirne, dá ngnóthaí eagraíochtúla agus dá bhfuil réasúnta sa chás sin.

70.

71.

72.

Dáta Éifeachtach
Ó thaobh rochtana ar an inphinseanacht i gcás fostaithe seirbhíse poiblí de chuid
Coistí Gairmoideachais/Institiúidí, is é dáta éifeachtach na hImlitreach seo an 1
Aibreán 1996 do neamhoifigigh agus an 1 Meán Fómhair 2001 d’oifigigh
(seachas fostaithe acadúla sa tseirbhís phoiblí a glacadh isteach sa scéim de bhun
Imlitreacha 30/99 nó 16/02). Beidh feidhm ag íocaíochtaí siarghabhálacha a
éiríonn as a leithéid de rochtain ón dáta scoir, ach nach luaithe ná an 1 Aibreán
1996 (fostaithe nach oifigigh iad) nó an 1 Meán Fómhair 2001 (oifigigh (seachas
fostaithe acadúla sa tseirbhís phoiblí a glacadh isteach sa scéim de bhun
Imlitreacha 30/99 nó 16/02)). Beidh feidhm ag íocaíochtaí siarghabhálacha a
éiríonn as cur i bhfeidhm na Suimeála pro rata ón 20 Nollaig 2001 nó ón dáta
scoir, cibé acu is déanaí.
Beidh feidhm ag íocaíochtaí siarghabhálacha a éiríonn as an modh suimeála
athbhreithnithe a leagtar amach in Imlitir 19/05 de chuid na Roinne Airgeadais
(cóip faoi iamh) ón 1 Eanáir 2004 nó ón dáta scoir, cibé acu is déanaí.
Ceisteanna
Is cóir ceisteanna phearsanta ó fhostaithe aonair i ndáil leis an Imlitir seo a chur
ar aghaidh chuig Rannóg Pearsanra an fhostaí sin. Is cóir do Choistí
Gairmoideachais/Institiúidí aon chás amhrais nó deacrachta a chur ar aghaidh
chuig an Roinn, a bhfuil a sonraí teagmhála luaite thíos–
AN tAONAD RIALÁLA
RANNÓG NA bPINSEAN
AN ROINN OIDEACHAIS AGUS EOLAÍOCHTA
CORR NA MADADH
BAILE ÁTHA LUAIN
CONTAE NA hIARMHÍ
TEIL: 090-648-3657/3658 nó 01-873-4700 ar fholínte 3657/3658.

Rannóg na bPinsean
Aibreán 2008

Clár na nAguisíní a ghabhann le hImlitir 0025/2008

Aguisín 1

Sampla de na sochair aoisliúntais atá iníoctha le fostaí páirtaimseartha i
ngrád Oifigigh

Aguisín 2

Sampla de na ranníocaíochtaí atá iníoctha ag fostaí páirtaimseartha i ngrád
Oifigigh

Aguisín 3

Sampla de na sochair aoisliúntais atá iníoctha le fostaí páirtaimseartha i
ngrád Neamhoifigigh

Aguisín 4

Sampla de na ranníocaíochtaí atá iníoctha ag fostaí páirtaimseartha i ngrád
Neamhoifigigh

Aguisín 5

Samplaí den chaoi a socraítear an dliteanas i leith ranníocaíochtaí agus
riachtanais aisíoctha i gcás fostaithe sa tseirbhís phoiblí a ghlacann de
rogha dul isteach sa Scéim Aoisliúntais

Aguisín 6

Foirm PT/1: Rogha ag fostaithe páirtaimseartha sa tseirbhís phoiblí atá ag
fónamh, ar baill den Scéim reatha iad, i ndáil leis an Scéim
Athbhreithnithe

Aguisín 7

Foirm PT/2: Rogha ag fostaithe páirtaimseartha sa tseirbhís phoiblí atá ag
fónamh, nach baill den Scéim Aoisliúntais iad, i ndáil leis an Scéim
Athbhreithnithe

Aguisín 8

Foirm PT/3: Rogha ag fostaithe páirtaimseartha áirithe sa tseirbhís phoiblí
atá dulta ar scor, ar bhaill den Scéim reatha iad tráth a ndulta ar scor, i
ndáil leis an Scéim Athbhreithnithe

Aguisín 9

Foirm PT/4: Rogha ag fostaithe páirtaimseartha áirithe sa tseirbhís phoiblí
atá dulta ar scor, nár bhaill den Scéim Aoisliúntais iad tráth a ndulta ar
scor, i ndáil leis an Scéim Athbhreithnithe

Aguisín 10

Achoimre ar phríomhfhorálacha Imlitir yy/2007

Aguisín 11

Sonraí teagmhála le haghaidh ceisteanna ar na hAchtanna Páirtaimseartha
agus Téarma Sheasta

AGUISÍN 1
SAMPLA DEN CHAOI A gCUIRTEAR AN tSUIMEÁIL PRO RATA I bhFEIDHM AR SHOCHAIR PHINSIN D’OIFIGEACH FAOI
LÁNÁRACHAS DE CHUID COISTE GAIRMOIDEACHAIS NÓ INSTITIÚID TEICNEOLAÍOCHTA A CEAPADH AR AN 6 AIBREÁN 1995 20 NÓ
INA DHIAIDH SIN

D’oibrigh an t-oifigeach leatham i gcáil pháirtaimseartha/phostroinnte ar feadh 40 bliain.
Tuarastal tráth a d(h)ulta ar scor:
€12,000 in aghaidh na bliana
Pinsean Seanaoise Ranníocach (PSAR) tráth a d(h)ulta ar scor: bliantúil = €9,355.8721;

2 x PSAR = €18,711.75;

31/3 x PSAR = €31,186.2422

An seasamh i gcás “ballraíocht theoranta” nó, nuair a
ghlacann an ball leis na téarmaí athbhreithnithe, an
seasamh roimh an 20 Nollaig 2001,
.i. de réir na Suimeála iomláine

An seasamh i ndiaidh an 20 Nollaig 2001 do bhaill nua nó
do bhaill a ghlacann leis na téarmaí athbhreithnithe,
.i. de réir na Suimeála pro rata

An seasamh i ndiaidh an 1 Eanáir 2004 do bhaill nua
nó do bhaill a ghlacann leis na téarmaí
athbhreithnithe,
.i. de réir na Suimeála pro rata agus athbhreithnithe

Luach saothair inphinsin (iarbhír)

Luach saothair inphinsin
(lánaimseartha barúlach)

Lúide 2 x PSAR
€18,711.75
Glanluach saothair inphinsin
€0.00
Seirbhís
(bliain amháin do gach bliain a oibríodh)
40 bliain

Luach saothair inphinsin
(lánaimseartha barúlach)
€24,000
Lúide 2 x PSAR
€18,711.75
Glanluach saothair inphinsin € 5,288.25
Seirbhís
(inríofa iarbhír)
20 bliain

Pinsean =
Glanluach saothair inphinsin x 1/80ú x seirbhís

Pinsean =
Glanluach saothair inphinsin x 1/80ú x seirbhís

€0 x 40 = €0.00
80
Cnapshuim =
Luach saothair inphinsin x 3/80ú x seirbhís
= €12,000 x 3 x 40 = €18,000
80
Pinsean an Chéile =
((Luach saothair inphinsin lúide 1PSAR) x 1/80ú x seirbhís) x 50%

= €5,288.25 x 20 = €1,322.06
80
Cnapshuim =
Luach saothair inphinsin x 3/80ú x seirbhís
= €24,000 x 3 x 20 = €18,000
80
Pinsean an Chéile =
((Luach saothair inphinsin lánaimseartha barúlach lúide 1PSAR) x
1/80ú x seirbhís) x 50%

Pinsean =
an chéad €31,186.22 x 1/200ú x seirbhís;
iarmhéid x 1/80ú x seirbhís
= €24,000 x 20 = €2,400.00
200
Cnapshuim =
Luach saothair inphinsin x 3/80ú x seirbhís
= €24,000 x 3 x 20 = €18,000
80
Pinsean an Chéile = ((Luach saothair inphinsin lánaimseartha
barúlach lúide 1 x PSAR) x 1/80ú x seirbhís) x 50%

€12,000

=

= ( €2,644.13 x 40 ) x 50% =
80

21
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€661.03
= ( €14,644.13 x 20 ) x 50% =
80

€1,830.52

An ráta ar an 7 Eanáir 2005 (iníoctha le duine fásta nach bhfuil aon chleithiúnaí aige/aici).
Comhaontaíodh go n-úsáidfí an t-iolraitheoir 3.333333 (.i. go 6 ionad de dheachúlacha) chun 3 1/3 oiread PSAR a ríomh.

Seirbhís
(inríofa iarbhír)

€24,000

20 bliain

= ( €14,644.13 x 20 ) x 50% = €1,830.52
80

AGUISÍN 2
SAMPLA DEN CHAOI A gCUIRTEAR AN tSUIMEÁIL PRO RATA I bhFEIDHM AR RANNÍOCAÍOCHTAÍ PINSIN 23 D’OIFIGEACH FAOI LÁNÁRACHAS DE
CHUID COISTE GAIRMOIDEACHAIS NÓ INSTITIÚID TEICNEOLAÍOCHTA A CEAPADH AR AN 6 AIBREÁN 1995 NÓ INA DHIAIDH SIN
Oifigeach a oibríonn leatham i gcáil pháirtaimseartha/phostroinnte .i. 50%
Tuarastal tráth na n-asbhaintí:
€12,000 in aghaidh na bliana = €229.97 in aghaidh na seachtaine
Pinsean Seanaoise Ranníocach (PSAR) tráth na n-asbhaintí: seachtainiúil = €179.3029 2 x PSAR = €2;4 2 x Pinsean Seanaoise Ranníocach = €358.60;
An seasamh i gcás “ballraíocht theoranta” nó, nuair a
ghlacann an ball leis na téarmaí athbhreithnithe, an seasamh a
mbeadh feidhm aige, sular tugadh isteach an tsuimeáil pro
rata, ar ríomh na ranníocaíochtaí páirtaimseartha i leith
seirbhís pháirtaimseartha inphinsin,
.i. de réir an chomhtháthaithe iomláin

An seasamh a bhfuil feidhm aige ar bhaill nua
nó ar bhaill a ghlacann leis na téarmaí athbhreithnithe,
.i. de réir an Chomhtháthaithe pro rata

Luach saothair inphinsin seachtainiúil (iarbhír)

Luach saothair inphinsin seachtainiúil

Lúide 2 x Pinsean Seanaoise Ranníocach
€358.60
Glanluach saothair inphinsin

€229.97

€

0.00

Lánaimseartha barúlach
luach saothair inphinsin (€229.97 x 2) =
Lúide 2 x Pinsean Seanaoise Ranníocach
€358.60

€229.97
€459.94

Glanluach saothair inphinsin lánaimseartha barúlach

€101.34

Ranníocaíochtaí:
Cnapshuim = 1.5% den luach saothair inphinsin
= 1.5% de €229.97 = €3.45

Ranníocaíochtaí:
Cnapshuim = 1.5% den luach saothair inphinsin lánaimseartha barúlach x
postroinnt % = (1.5% de €459.94) x 50% = €3.45 (gan athrú)

Pinsean = 3.5% den ghlanluach saothair inphinsin
= 3.5% de €0.00 = €0.00

Pinsean = 3.5% den ghlanluach saothair inphinsin lánaimseartha barúlach
x postroinnt % = (3.5% de €101.34) x 50% = €1.77

Céilí agus Leanaí = 1.5% den luach saothair inphinsin = 1.5% de €229.97
= €3.45

Céilí agus Leanaí = 1.5% den luach saothair inphinsin lánaimseartha
barúlach x postroinnt % = (1.5% de €459.94) x 50% = €3.45 (gan athrú)
Toradh – Méadú de €1.77 ar ranníocaíochtaí seachtainiúla
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An ráta ar an 7 Eanáir 2005 (iníoctha le duine fásta nach bhfuil aon chleithiúnaí aige/aici).

An seasamh a bhfuil feidhm aige ar bhaill
nua nó ar bhaill a ghlacann leis na téarmaí
athbhreithnithe,
.i. de réir an Chomhtháthaithe pro rata
agus athbhreithnithe

Ranníocaíochtaí:
Níl i gceist leis an bhfoirmle shuimeála
athbhreithnithe, le héifeacht ón 1 Eanáir 2004 (féach
Imlitir 19/05 de chuid na Roinne Airgeadais), aon
athrú ar an gcaoi a ríomhtar ranníocaíochtaí.

AGUISÍN 3
SAMPLA DEN CHAOI A gCUIRTEAR AN tSUIMEÁIL PRO RATA I bhFEIDHM AR SHOCHAIR PHINSIN D’FHOSTAÍ NACH OIFIGEACH
É/Í DE CHUID COISTE GAIRMOIDEACHAIS NÓ INSTITIÚID TEICNEOLAÍOCHTA25
Fostaí nárbh oifigeach é/í a d’oibrigh leath-am i gcáil pháirtaimseartha/phostroinnte ar feadh 40 bliain
Pá ar lá deireanach a s(h)eirbhíse:
€230 in aghaidh na seachtaine
Pinsean Seanaoise Ranníocach (PSAR) ar lá deireanach a s(h)eirbhíse: seachtainiúil = €179.3026; 2 x PSAR = €358.60;

31/3 x PSAR = €597.6727

An seasamh i gcás “ballraíocht theoranta” nó, nuair a
ghlacann an ball leis na téarmaí athbhreithnithe, an
seasamh roimh an 20 Nollaig 2001,
.i. de réir na Suimeála iomláine

An seasamh i ndiaidh an 20 Nollaig 2001 do bhaill nua
nó do bhaill a ghlacann leis na téarmaí athbhreithnithe,
.i. de réir na Suimeála pro rata

An seasamh i ndiaidh an 1 Eanáir 2004 do bhaill nua
nó do bhaill a ghlacann leis na téarmaí
athbhreithnithe,
.i. de réir an chomhtháthaithe pro rata agus
athbhreithnithe

Luach saothair inphinsin (iarbhír)

Luach saothair inphinsin
(lánaimseartha barúlach)
€460
Lúide 2 x Pinsean Seanaoise Ranníocach
Glanluach saothair inphinsin €101.40

Luach saothair inphinsin
(lánaimseartha barúlach)

€230

Lúide 2 x Pinsean Seanaoise Ranníocach
€358.60
Glanluach saothair inphinsin
€0.00
Seirbhís
(bliain amháin do gach bliain a oibríodh)

Seirbhís
(inríofa iarbhír)

20 bliain

Pinsean =
Glanluach saothair inphinsin x 1/80ú x seirbhís

€0 x 40 = €0.00
80
Cnapshuim =
Luach saothair inphinsin x 52 x 3/80ú x seirbhís
= €230 x 52 x 3 x 40 = €17,940
80
Pinsean an Chéile =
(glanluach saothair inphinsin x 1/80ú x seirbhís) x 50%

= €101.40 x 20 = €25.35
80
Cnapshuim =
Luach saothair inphinsin x 52 x 3/80ú x seirbhís
= €460 x 52 x 3 x 20 = €17,940
80
Pinsean an Chéile =
(glanluach saothair inphinsin lánaimseartha barúlach x 1/80ú x
seirbhís) x 50%

= ( €0 x 40) x 50% =
80

26
27

Seirbhís
(inríofa iarbhír)

20 bliain

40 bliain

Pinsean =
Glanluach saothair inphinsin x 1/80ú x seirbhís
=

€460

€358.60

€0.00
= (€101.40 x 20 ) x 50% =
80

€12.68

Pinsean =
an chéad €597.67 x 1/200ú x seirbhís;
iarmhéid x 1/80ú x seirbhís
= €460 x 20 = €46.00
200
Cnapshuim =
Luach saothair inphinsin x 52 x 3/80ú x seirbhís
= €460 x 52 x 3 x 20 = €17,940
80
Pinsean an Chéile =
an chéad €597.67 (den luach saothair inphinsin lánaimseartha
barúlach) x 1/200ú x seirbhís;
iarmhéid x 1/80ú x seirbhís; x 50%
= (€460 x 20) x 50% = €23.00
200

An ráta ar an 7 Eanáir 2005 (iníoctha le duine fásta nach bhfuil aon chleithiúnaí aige/aici).
Comhaontaíodh go n-úsáidfí an t-iolraitheoir 3.333333 (.i. go 6 ionad de dheachúlacha) chun 31/3 oiread PSAR a ríomh.

AGUISÍN 4
SAMPLA DEN CHAOI A gCUIRTEAR AN tSUIMEÁIL ‘PRO RATA’ I bhFEIDHM AR RANNÍOCAÍOCHTAÍ PINSIN 28 D’FHOSTAÍ NACH
OIFIGEACH É/Í DE CHUID COISTE GAIRMOIDEACHAIS/INSTITIÚIDE
Fostaí nach oifigeach é/í a oibríonn leatham i gcáil pháirtaimseartha/phostroinnte
Tuarastal tráth na n-asbhaintí:
€230 in aghaidh na seachtaine
Pinsean Seanaoise Ranníocach (PSAR) tráth na n-asbhaintí: seachtainiúil = €179.3029
An seasamh i gcás “ballraíocht theoranta” nó,
nuair a ghlacann an ball leis na téarmaí
athbhreithnithe, an seasamh a mbeadh feidhm
aige, sular tugadh isteach an tsuimeáil pro rata,
ar ríomh na ranníocaíochtaí páirtaimseartha i
leith seirbhís pháirtaimseartha inphinsin,
.i. de réir an chomhtháthaithe iomláin

An seasamh a bhfuil feidhm aige ar bhaill
nua nó ar bhaill a ghlacann leis na téarmaí
athbhreithnithe,
.i. de réir na Suimeála pro rata agus
athbhreithnithe

€230.00

Luach saothair inphinsin seachtainiúil

Glanluach saothair inphinsin

Lúide 2 x Pinsean Seanaoise Ranníocach

0.00

2 x PSAR = €358.60;

An seasamh a bhfuil feidhm aige ar bhaill nua
nó ar bhaill a ghlacann leis na téarmaí athbhreithnithe,
.i. de réir an Chomhtháthaithe pro rata

Luach saothair inphinsin seachtainiúil (iarbhír)
€230.00
Lúide 2 x Pinsean Seanaoise Ranníocach
€358.60
€

2 x PSAR = €2;9

Lánaimseartha barúlach
luach saothair inphinsin (€230.00 x 2) = €460.00

Glanluach saothair inphinsin
lánaimseartha barúlach

€358.60

€101.40

Ranníocaíochtaí:
Cnapshuim = 1.5% den luach saothair inphinsin = 1.5%
de €230 = €3.45

Ranníocaíochtaí:
Cnapshuim = 1.5% den luach saothair inphinsin lánaimseartha barúlach x postroinnt % =
(1.5% de €460.00) x 50% = €3.45

Pinsean = 3.5% den ghlanluach saothair inphinsin =
3.5% de €0.00 = €0.00

Pinsean = 3.5% den ghlanluach saothair inphinsin lánaimseartha barúlach x postroinnt %
= (3.5% de €101.40) x 50% = €1.77

Céilí agus Leanaí = 1.5% den ghlanluach saothair
inphinsin = 1.5% de €0.00 = €0.00

Céilí agus Leanaí = 1.5% den ghlanluach saothair inphinsin lánaimseartha barúlach x
postroinnt % = (1.5% de €101.40) x 50% = €0.76
Toradh – Méadú de €2.53 ar ranníocaíochtaí seachtainiúla
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An ráta ar an 7 Eanáir 2005 (iníoctha le duine fásta nach bhfuil aon chleithiúnaí aige/aici).

Ranníocaíochtaí:
Níl i gceist leis an bhfoirmle shuimeála athbhreithnithe,
le héifeacht ón 1 Eanáir 2004 (féach Imlitir S.12/2005
de chuid na Roinne Airgeadais), aon athrú ar an gcaoi
a ríomhtar ranníocaíochtaí.

AGUISÍN 5
SAMPLAÍ DE DHLITEANAS I LEITH RANNÍOCAÍOCHTAÍ AGUS DE RIACHTANAIS
AISÍOCTHA I gCÁS FOSTAITHE SA tSEIRBHÍS PHOIBLÍ A GHLACANN DE ROGHA DUL
ISTEACH SA SCÉIM AOISLIÚNTAIS
Sampla A – Oifigeach Páirtaimseartha
Glacann oifigeach páirtaimseartha sealadach (neamhacadúil), ar thosaigh a fostaíocht pháirtaimseartha
ar an 1 Eanáir 1980 (agus a bhfuil comparadóir lánaimseartha iomchuí aici), de rogha dul isteach i
Scéim Aoisliúntais na hEarnála Oideachais. Tá a ballraíocht éifeachtach ón 1 Meán Fómhair 2001 –
féach alt 30(b).
Tá sí pósta - agus beidh ranníocaíochtaí amuigh uirthi a chaithfidh sí a dhéanamh leis an Scéim Céilí
agus Leanaí i leith a cuid seirbhíse réamhiontrála, .i. a cuid seirbhíse roimh an 1/9/01. Tá sé de rogha
aici na ranníocaíochtaí Céilí agus Leanaí a íoc i leith na seirbhíse réamhiontrála trí ranníocaíochtaí
tréimhsiúla breise a dhéanamh i gcúrsa a seirbhíse inphinsin a leanann ar aghaidh ar ráta de 1.5% den
choibhéis lánaimseartha den phá a leanann ar aghaidh - an tseirbhís inphinsin a leanann ar aghaidh, rud
arb ionann é, chun na críche seo, agus an tseirbhís a thugann sí ón dáta ar a gcleachtann sí a rogha chun
a leithéid de ranníocaíochtaí tréimhsiúla breise a dhéanamh. Tá ranníocaíochtaí tréimhsiúla breise
neamh-in-aisíoctha.
De rogha air sin, tá sé de rogha aici na ranníocaíochtaí Céilí agus Leanaí atá i gceist a dhéanamh tráth a
dtéann sí ar scor ar ráta de 1% de choibhéis lánaimseartha a cuid pá tráth a dulta ar scor. Má fhaigheann
a céile bás nó má fhaigheann sí colscaradh roimh a dulta ar scor, is féidir na ranníocaíochtaí Céilí agus
Leanaí arna ndéanamh i leith na tréimhse tar éis fhoirceannadh a pósta dheireanaigh a fhritháireamh in
aghaidh na ranníocaíochtaí Céilí agus Leanaí atá dlite i leith a cuid seirbhíse réamhiontrála. Glacann sí
de rogha (sa sampla seo) na ranníocaíochtaí Céilí agus Leanaí atá i gceist a dhéanamh tráth a dtéann sí
ar scor.
Is mar seo a leanas atá a stair seirbhíse roimhe:
(a)
(b)

01/01/1980 go 31/12/1990 - 40% d’uaireanta an chomparadóra lánaimseartha (15 huaire an
chloig in aghaidh na seachtaine)
01/01/1991 go dáta na rogha chun dul isteach i Scéim na hEarnála Oideachais (an dáta
reatha) - 30% d’uaireanta an chomparadóra lánaimseartha (11.25 uair an chloig in aghaidh na
seachtaine)

Déanann sí ranníocaíochtaí i leith seirbhíse roimh an 1 Meán Fómhair 2001 ar bhonn an tuarastail agus
na rátaí PSR ab infheidhme ar an 20 Nollaig 2001 – féach alt 42(a)(ii) – agus déanann sí ranníocaíochtaí
i leith seirbhíse ar an 1 Meán Fómhair 2001 nó ina dhiaidh sin ar an tuarastal agus ar na rátaí PSR ab
infheidhme le linn na tréimhse atá i gceist – féach alt 33(a)(ii).
Is ionann pá an chomparadóra lánaimseartha ar an 20 Nollaig 2001 agus €40,000 in aghaidh na bliana.
Is ionann ráta bliantúil PSR ar an dáta sin agus €7,023.02. Mar sin, is ionann an choibhéis pá
lánaimseartha (.i. tar éis dhá oiread PSR a asbhaint) ar an dáta sin agus €25,953.96.
Is ionann an tsuim iarbhír pá a íocadh leis an gcomparadóir lánaimseartha idir an 1 Meán Fómhair 2001
agus dáta na rogha le dul isteach sa scéim pinsin agus €232,500. Is ionann an choibhéis pá
lánaimseartha (.i. tar éis dhá oiread PSR a asbhaint don tréimhse sin) agus €146,400.
Ríomhtar an dliteanas seirbhíse roimhe mar seo a leanas:

1

(i)

01/01/1980 go 31/12/1990 - 40% gealltanas – seirbhís pro rata = 4.4 bliana, (11 bhliain x
40% = 4.4 bliana). Ríomhtar an dliteanas mar –
Cnapshuim:
1.5% x €40,000 x 4.4=€2,640.00
Pinsean:
3.5% x €25,953.96 x 4.4=€3,996.91
Scéim Céilí agus Leanaí:
Glacann sí de rogha an tsuim dhlite a íoc tráth a
dtéann sí ar scor
Iomlán:
€6,636.91

(ii)

01/01/1991 go 31/8/2001 - 30% gealltanas – seirbhís pro rata = 3.1997 bliana, (10.6657
mbliana x 30% = 3.1997 bliana). Ríomhtar an dliteanas mar –

1.5% x €40,000 x 3.1997= €1,919.82
3.5% x €25,953.96 x 3.1997= €2,906.57
Glacann sí de rogha an tsuim dhlite a íoc tráth a
dtéann sí ar scor
€4,826.39

Cnapshuim:
Pinsean:
Scéim Céilí agus Leanaí:
Iomlán:

(iii)

1/9/2001 go dtí seo - 30% gealltanas. Ríomhtar an dliteanas mar –
Cnapshuim:
1.5% x €232,500 x 30% =€1,046.25
Pinsean:
3.5% x €146,400 x 30% =€1,537.20
Scéim Céilí agus Leanaí:
1.5% x €232,500 x 30% =€ 1,046.25
Iomlán:
€3,629.70

(iv)

Iomlán an dliteanais i leith seirbhís roimhe (gan coinníollacha Céilí agus Leanaí a áireamh
d’aon seirbhís roimh an 1/9/01 – measfar an dliteanas i leith a leithéid de choinníollacha tráth
a dtéann an té ar scor trí thagairt a dhéanamh do stádas pósta an oifigigh ag an tráth sin)
=
€15,093.00

Sampla B – Fostaí páirtaimseartha nach oifigeach é/í
Glacann fostaí páirtaimseartha nach oifigeach é, ar thosaigh a fhostaíocht pháirtaimseartha ar an 1
Eanáir 1996, de rogha dul isteach i Scéim Aoisliúntais na hEarnála Oideachais. Tá a bhallraíocht
éifeachtach ón 1 Aibreán 1996 – féach alt 30(a).
Níl sé pósta agus ní raibh sé riamh - agus ní bheidh ranníocaíochtaí amuigh air a chaithfidh sé a
dhéanamh leis an Scéim Céilí agus Leanaí i leith a chuid seirbhíse réamhiontrála, .i. a chuid seirbhíse
roimh an 1/4/96.
Is mar seo a leanas atá a stair seirbhíse roimhe:
(a)
(b)

01/01/1996 go 31/12/2000 - 40% d’uaireanta an chomparadóra lánaimseartha (15 huaire an
chloig in aghaidh na seachtaine)
01/01/2001 go dáta na rogha chun dul isteach sa scéim pinsin (an dáta reatha) - 30%
d’uaireanta an chomparadóra lánaimseartha (11.25 uair an chloig in aghaidh na seachtaine)

Déanann sé ranníocaíochtaí i leith seirbhíse roimh an 1 Aibreán 1996 ar bhonn an tuarastail agus na
rátaí PSR ab infheidhme ar an 1 Aibreán 1996 – féach alt 42(a)(i) – agus déanann sé ranníocaíochtaí i
leith seirbhíse ar an 1 Aibreán 1996 nó ina dhiaidh sin ar an tuarastal agus ar na rátaí PSR ab infheidhme
le linn na tréimhse atá i gceist – féach alt 33(a)(i).
Is ionann pá an chomparadóra lánaimseartha ar an 1 Aibreán 1996 agus €205 in aghaidh na seachtaine
(= €10,696.90 in aghaidh na bliana). Is ionann ráta seachtainiúil PSR ar an dáta sin agus €92.44 (=
€4,823.52 in aghaidh na bliana). Mar sin, is ionann an ghlanchoibhéis pá lánaimseartha (.i. tar éis dhá
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oiread PSR a asbhaint) ar an dáta sin agus €20.12 in aghaidh na seachtaine (= €25,953.96 in aghaidh na
bliana).
Is ionann an tsuim iarbhír pá a íocadh leis an gcomparadóir lánaimseartha idir an 1 Aibreán 1996 agus
an 31 Nollaig 2000 agus €55,000. Is ionann an ghlanchoibhéis pá (.i. tar éis dhá oiread PSR a asbhaint
don tréimhse sin) agus €7,630. Is ionann an tsuim iarbhír pá a íocadh leis an gcomparadóir
lánaimseartha idir an 1 Eanáir 2001 agus dáta na rogha le dul isteach sa scéim pinsin agus €110,000. Is
ionann an ghlanchoibhéis pá (.i. tar éis dhá oiread PSR a asbhaint don tréimhse sin) agus €15,270.
Ríomhtar an dliteanas i leith seirbhís roimhe mar seo a leanas:
(i)
01/01/1996 go 31/03/1996 - 40% gealltanas – seirbhís pro rata = 0.0986 bliain, (90 lá x 40%
= 0.0986 bliain). Ríomhtar an dliteanas mar –
Cnapshuim:
1.5% x €10,696.90 x 0.0986
=
€15.82
Pinsean:
3.5% x € 1,049.86 x 0.0986
=
€ 3.62
Scéim Céilí agus Leanaí: Dada (níl sé pósta agus ní raibh riamh)
=
€ 0.00
Iomlán:
€19.44
(ii)

01/04/1996 go 31/12/2000 - 40% gealltanas – seirbhís pro rata = 1.9014 bhliain, (4.7534
bliana x 40% = 1.9014 bhliain). Ríomhtar an dliteanas mar –
Cnapshuim:
1.5% x €55,000 x 40%
=
€330.00
Pinsean:
3.5% x € 7,630 x 40%
=
€106.82
Scéim Céilí agus Leanaí:
1.5% x € 7,630 x 40%
=
€ 45.78
Iomlán:
€482.60

(iii)

01/01/2001 go dtí seo - 30% gealltanas. Ríomhtar an dliteanas mar –
Cnapshuim:
1.5% x €110,000 x 30%
Pinsean:
3.5% x € 15,270 x 30%
Scéim Céilí agus Leanaí:
1.5% x € 15,270 x 30%
Iomlán:

=
=
=

Iomlán an dliteanais i leith seirbhís roimhe

€1,226.10

(iv)

=

€495.00
€160.34
€ 68.72
€724.06

Sampla C – Fostaí páirtaimseartha atá dulta ar scor cheana féin a bhfuil aisce neamh-inphinsin
aige/aici
Chuaigh fostaí páirtaimseartha nárbh oifigigh í (glantóir sa sampla seo) ar scor ar an 23 Iúil 2004 agus
bronnadh aisce neamh-inphinsin uirthi de luach €3,563 bunaithe ar 20.94 bliain de sheirbhís
pháirtaimseartha, a bhí inríofa chun críche a leithéid d’aisce, agus ar phá páirtaimseartha de €132.60 in
aghaidh na seachtaine tráth a dulta ar scoir.
Is éard atá i gceist le seirbhís inríofa chun críche aisce neamh-inphinsin ná líon na laethanta seirbhíse i
ngach seachtain inar ionann iomlán na seirbhíse seachtainiúla agus 10 n-uaire ar a laghad; ansin déantar
líon na laethanta inríofa (5,235 lá sa chás seo) a roinnt ar 250 le teacht ar líon na mblianta atá inríofa
chun críche na haisce, (sa chás seo, 5235 ÷ 250 = 20.94 bliain).
Is éard atá i gceist le pá páirtaimseartha chun críche aisce neamh-inphinsin ná an t-uair-ráta pá tráth a
dtéann an té ar scor, €10.40 sa chás seo, iolraithe faoi mheánlíon na n-uaireanta a oibríodh in aghaidh na
seachtaine inríofa le linn na seirbhíse, 12.75 uair sa chás seo (€10.40 x 12.75 = €132.60). (An choibhéis
bhliantúil de phá seachtainiúil inríofa páirtaimseartha = €132.60 x 52.18 seachtain = €6919.)
Tá an fostaí i dteideal na hinphinseanachta agus glacann sí de rogha dul isteach sa scéim pinsin. Is iad
seo a leanas sonraí maidir leis an gcaoi a ndéantar a sochair aoisliúntais agus a dliteanas i leith
ranníocaíochtaí/aisíocaíochtaí a ríomh.
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(1) Sonraí Seirbhíse chun críche an Aoisliúntais:
(a) An 1 Deireadh Fómhair 75 – an 31 Márta 1996, (is ionann an méid seirbhíse páirtaimseartha
inphinsin a tugadh le himeacht na tréimhse agus 4.7580 bliana, arna ríomh mar seo a leanas):
(i) Seachtainí inríofa a oibríodh roimh an 27 Bealtaine 1977 (tairseach 18 n-uaire an
chloig)
= 28 seachtaine
Creidmheas leathsheachtaine seirbhíse inphinsin do gach seachtain inríofa
= 14 seachtaine
Creidmheas sloinnte mar chodán de bhliain (14  52.18)
= 0.2683 bliain
(ii) Uaireanta inríofa a oibríodh ón 27 Bealtaine 1977 (tairseach 10 n-uaire an chloig):
9370 uair
Uaireanta coibhéise lánaimseartha bliantúla (40 x 52.18):
2087 uair
Seirbhís inríofa pro rata (9370 ÷ 2087):
4.4897 bliana
(iii)Iomlán

4.7580 bliana

(c) An 1 Aibreán 1996 – an 23 Iúil 2004, (is ionann seirbhís pháirtaimseartha de 1.9415 bhliain agus
23.357% den tseirbhís lánaimseartha inchomparáide de 8.3123 mbliana, arna ríomh mar seo a
leanas):

Uaireanta inríofa (UILE):
Uaireanta coibhéise lánaimseartha bliantúla (39 x 52.18):
Seirbhís Pro Rata (3951.02 ÷ 2035):

3951.02 uair
2035.00 uair
1.9415 uair

Iomlán na seirbhíse inríofa go dtí an 23/7/04 (4.7580 + 1.9415)
Asbhain seirbhís neamh-chomhordaithe (roimh an 27 Bealtaine 1977)
Seirbhís chomhordaithe

6.6995 bliana
0.2683 bliain
6.4312 bliana

(2) Luach saothair inphinsin seachtainiúil ón 23/7/04 (coibhéis lánaimseartha) = €10.40 x 39 uair
= €405.60
(3) Bronnadh aisce scoir agus pinsin bhliantúil:
(a) Aisce scoir:
€405.60 (PR seachtainiúil tráth a d(h)ulta ar scor) x 52 x 6.6995 bliana (blianta coibhéise
lánaimseartha) x 3/80 = €5298.76
(b)

Pinsean Seachtainiúil (an Fhoirmle Chomhordaithe Nua)
Neamh-chomhordaithe, (€405.60 x 0.2683 bliana x 1/80)
Comhordaithe, (€405.60 x 6.4312 bliana x 1/200
Iomlán an phinsin sheachtainiúil

=
=
=

€ 1.36
€13.04
€14.40

(Ós rud é gur lú an luach saothair inphinsin coibhéise lánaimseartha ná €557.67 .i. níos lú ná 3 1/3 den uasráta pearsanta PSAR @ 23/7/04 – níl feidhm ach ag an
gcodán 1/200.)
(4) Ranníocaíochtaí atá dlite i leith na seirbhíse inríofa de réir na socruithe nua:
Tar éis don fhostaí páirtaimseartha nach oifigeach í dul isteach sa scéim aoisliúntais, éiríonn sé
ina b(h)all den Scéim Céilí agus Leanaí a bhaineann léi freisin. Beidh ranníocaíochtaí
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tréimhsiúla Céilí agus Leanaí amuigh uirthi i leith na tréimhse ón 1/4/96 agus, de bhrí go bhfuil
sí pósta tráth a dtéann sí ar scor, beidh amuigh uirthi ranníocaíochtaí Céilí agus Leanaí i leith a
cuid seirbhíse réamhiontrála, .i. a cuid seirbhíse roimh an 1/4/96. Beidh na ranníocaíochtaí
réamhiontrála bunaithe ar luach saothair an chomparadóra lánaimseartha amhail ar an 23/7/04 –
dáta scoir an fhostaí pháirtaimseartha nach oifigeach í - agus ar ráta 1% de (luach saothair
inphinsin seachtainiúil x 52) i leith na seirbhíse roimh an 27 Bealtaine 1977, (0.2683 yrs), agus
ar ráta 1% de (ghlanluach saothair inphinsin seachtainiúil x 52) i leith na seirbhíse ón 27
Bealtaine 1977 go dtí an 31 Márta 1996, (4.4897 bliana). (Tabhair do d’aire dá mba rud é nach
raibh sí pósta ag aon tráth idir an 1/4/96 agus an dáta a chuaigh sí ar scor, nach mbeadh amuigh
uirthi aon ranníocaíocht Céilí agus Leanaí i leith a cuid seirbhíse roimh an 1/4/96.)

(a) Ranníocaíochtaí don tréimhse ón 1 Deireadh Fómhair 1975 go dtí an 31 Márta 1996
Tá an ranníocaíocht dhlite don phríomhscéim bunaithe ar phá an chomparadóra lánaimseartha
amhail ar an 1/4/96 agus, i ndáil leis an tseirbhís chomhordaithe, ar an ráta PSR amhail ar an
1/4/96. B’ionann ráta pá an chomparadóra lánaimseartha ar an 1/4/96 agus €261.30 in aghaidh
na seachtaine nó €13,634.63 in aghaidh na bliana (€261.30 x 52.18 = €13,634.63). B’ionann dhá
oiread uasráta phearsanta an PSR amhail ar an 1/4/96 agus €9,647.04 (€92.44 x 52.18 x 2).
B’ionann glanphá ráta an chomparadóra lánaimseartha (.i. tar éis dhá oiread PSR a asbhaint)
agus €3,987.59.
Tá an ranníocaíocht dhlite don Scéim Céilí agus Leanaí bunaithe ar 52 oiread an luacha saothair
inphinsin agus, i ndáil leis an tseirbhís chomhordaithe, ar 52 oiread ghlanluach saothair
inphinsin an chomparadóra lánaimseartha amhail ar an 23/7/04. B’ionann 52 oiread luach
saothair inphinsin an chomparadóra lánaimseartha ar an 23/7/04 agus €21,091.20, (€10.40 x 39
uair x 52 seachtain). B’ionann dhá oiread uasráta phearsanta an PSAR amhail ar an 23/7/04
agus €17,459.43. B’ionann 52 oiread ghlanluach saothair inphinsin an chomparadóra
lánaimseartha amhail ar an 23/7/04 (.i. tar éis dhá oiread PSR a asbhaint) agus €3,704.57.
B’ionann an tseirbhís pháirtaimseartha a tugadh le himeacht na tréimhse ón 1/10/75 go dtí an
26/5/77 (seirbhís neamh-chomhordaithe) agus 0.2683 bliain agus b’ionann an tseirbhís
pháirtaimseartha a tugadh le himeacht na tréimhse ón 27/5/77 go dtí an 31/3/96 agus 4.4897
bliana de sheirbhís inphinsin. Ríomhtar an dliteanas mar:
Seirbhís neamh-chomhordaithe:Príomhscéim (ml pá ar an 1/4/96)
4% x €13,634.63 x 0.2683
Scéim Céilí agus Leanaí (ml pá ar an 23/7/04)
1% x €21,091.20 x 0.2683

=

€146.33

=

€56.59

Seirbhís chomhordaithe
Cnapshuim (ml pá ar an 1/4/96)
1.5% x €13,634.63 x 4.4897 =
Pinsean (ml glanphá ar an 1/4/96)
3.5% x €3,987.59 x 4.4897 =
Scéim Céilí agus Leanaí (ml glanphá ar an 23/7/04)
1.0% x € 3,631.77 x 4.4897 =
Iomlán:

€918.23
€626.61
€163.06
€1,910.82

(a) Ranníocaíochtaí don tréimhse ón 01 Aibreán 1996 go dtí an 23 Iúil 2004
Is ionann an tsuim iarbhír pá a íocadh leis an gcomparadóir lánaimseartha i leith na tréimhse
agus €133,745.67. Is ionann an ghlanchoibhéis pá (.i. tar éis dhá oiread PSR a asbhaint don
tréimhse sin:- €121,075) agus €12,670.67.
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Is ionann an tseirbhís pháirtaimseartha agus 23.357% den tseirbhís lánaimseartha
inchomparáide. Ríomhtar an dliteanas mar:
Cnapshuim:
1.5% x €133,745.67 x 23.357% =
€468.58
Pinsean:
3.5% x € 12,670.67 x 23.357% =
€103.58
Scéim Céilí agus Leanaí:
1.5% x € 12,670.67 x 23.357% =
€ 44.39
Iomlán:
€616.55
Tabhair faoi deara go dtáirgfidh comhbhailiú an phá agus an ghlanphá, mar a leagtar amach
thuas, an ranníocaíocht cheart ar chuntar go raibh na rátaí pá (lánaimseartha) atá i gceist ní
b’airde ná dhá oiread uasráta pearsanta an PSR ag gach am idir an 1/4/96 agus an 23/7/04.
€616.55 + €1,910.82

(c) Iomlán na ranníocaíochtaí dlite

(5)

=

€2,527.37

Fritháirimh: Bronnadh féideartha / Ranníocaíochtaí dlite féideartha / Aisíoc
aisce neamh-inphinsin
Aisce scoir dlite de réir socruithe athbhreithnithe
Lúide Ranníocaíochtaí Dlite
Glanaisce scoir

€5,298.76
€2,527.37
€2,771.39

Lúide: Aisce neamh-inphinsin atá le haisíoc
Easnamh (le cúiteamh trí ranníocaíochtaí)

€3,563.00
€ 791.61

Tabhair faoi deara gur lú an méid a sháraíonn an aisce neamh-inphinsin an glanaisce scoir (€791.61) ná
na riaráistí pinsin atá dlite ón 23/7/04. (B’ionann an choibhéis bhliantúil de phinsean seachtainiúil tráth
a d(h)ulta ar scor agus €751.39 (€14.40 x 52.18) – méadófar an ráta seo trí thagairt do mhéaduithe ar an
bpá.)
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Aguisín 6
Foirm PT/1

AN SCÉIM AOISLIÚNTAIS DO MHÚINTEOIRÍ GAIRMOIDEACHAIS
AN SCÉIM AOISLIÚNTAIS DON EARNÁIL OIDEACHAIS
Rogha ag fostaithe páirtaimseartha sa tseirbhís phoiblí atá ag fónamh (ar baill den Scéim reatha iad)
i ndáil leis an Scéim Athbhreithnithe
NB: Is cóir an fhoirm seo a chomhlánú agus a chur isteach chuig an gCoiste Gairmoideachais/chuig an Institiúid
tráth nach déanaí ná
[Dáta le cur isteach] 2008
Ainm ............................................................………… Dáta Breithe .............…………………………….
Uimh. PSP …….………………..
CUID A
Comhlánaigh an rannán seo más mian leat dul isteach sa Scéim Athbhreithnithe a ndéantar tagairt di
in Imlitir yy/2007.
Tá ábhar Imlitir yy/2007 léite agus tugtha do m’aire agam, agus tá na Samplaí a thugtar in Aguisíní 1 go
5 a ghabhann leis an Imlitir tugtha do m’aire agam go háirithe.
Dearbhaímse leis seo go bhfuil mé i mo bhall den Scéim Aoisliúntais cheana féin agus gur mian liom
dul isteach sa Scéim arna hathbhreithniú le hImlitir yy/2007.
Tuigimse go mbeidh orm, de réir na Scéime Athbhreithnithe, ranníocaíochtaí aoisliúntais a dhéanamh
ar bhonn pro rata le coibhéis lánaimseartha mo thuarastail pháirtaimseartha, i leith na seirbhíse
páirtaimseartha amach anseo agus i leith aon seirbhíse inríofa roimhe araon, lena n-áirítear seirbhís a
ndearnadh ranníocaíochtaí ina leith cheana féin faoin modh reatha. I gcás a leithéid de sheirbhís
roimhe, tuigimse go mbeidh amuigh orm aon difear idir aon ranníocaíocht a rinneadh cheana agus na
ranníocaíochtaí a dhéanfaí cheana dá mba rud é go raibh siad ríofa ar bhonn pro rata ar an gcéad dul
síos.
Tuigimse, má théim ar scor ón tseirbhís phoiblí, go ndéanfar mo chuid sochar faoin Scéim
Athbhreithnithe a ríomh trí thagairt do choibhéis lánaimseartha mo thuarastail pháirtaimseartha
dheireanaigh agus don tseirbhís a oibríodh go hiarbhír mar chionroinn den fhreastal lánaimseartha.
Tuigimse freisin, de réir an tSampla a leagtar amach in Aguisín 1 (Gráid oifigigh) nó in Aguisín 3 (Gráid
neamhoifigigh), go gcuirfear modh suimeála athbhreithnithe i bhfeidhm ar ríomh mo phinsin.
Tuigimse nach féidir rogha a chúlghairm ná a leasú tar éis a cleachta.
Dáta ...........................

Síniú ...........................................................................
CUID B

Comhlánaigh an rannán seo mura bhfuil Cuid A comhlánaithe agat, .i. mura mian leat dul isteach sa
Scéim Athbhreithnithe a ndéantar tagairt di in Imlitir yy/2007.
Tá ábhar Imlitir yy/2007 léite agus tugtha do m’aire agam, agus tá na Samplaí a thugtar in Aguisíní 1 go
5 a ghabhann leis an Imlitir tugtha do m’aire agam go háirithe.
Dearbhaímse leis seo go bhfuil mé i mo bhall den Scéim Aoisliúntais cheana féin agus nach mian liom
dul isteach sa Scéim arna hathbhreithniú le hImlitir yy/2007.
Tuigimse, de thoradh ar an dearbhú seo, go ndéanfar mo chuid sochar a ríomh trí thagairt do mo
thuarastal páirtaimseartha deireanach iarbhír sa chás go dtéim ar scor ó sheirbhís pháirtaimseartha.
Tuigimse freisin nach gcuirfear an modh suimeála athbhreithnithe a leagtar amach in Aguisín 1 (Gráid
oifigigh) ná in Aguisín 3 (Gráid neamhoifigigh) i bhfeidhm ar ríomh mo phinsin.
Tuigimse nach féidir rogha a chúlghairm ná a leasú tar éis a cleachta.
Dáta ...........................

Síniú ...........................................................................
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Aguisín 7
Foirm PT/2

AN SCÉIM AOISLIÚNTAIS DO MHÚINTEOIRÍ GAIRMOIDEACHAIS
AN SCÉIM AOISLIÚNTAIS DON EARNÁIL OIDEACHAIS
Rogha ag fostaithe páirtaimseartha sa tseirbhís phoiblí atá ag fónamh (nach baill den Scéim Aoisliúntais
iad)
i ndáil leis an Scéim Athbhreithnithe
NB: Is cóir an fhoirm seo a chomhlánú agus a chur isteach chuig an gCoiste Gairmoideachais/chuig an Institiúid
tráth nach déanaí ná
[Dáta le cur isteach] 2008
Ainm ............................................................………… Dáta Breithe .............…………………………….
Uimh. PSP …….………………..
CUID A
Comhlánaigh an rannán seo más mian leat dul isteach sa Scéim Aoisliúntais.
Tá ábhar Imlitir yy/2007 léite agus tugtha do m’aire agam, agus tá na Samplaí a thugtar in Aguisíní 1 go
5 a ghabhann leis an Imlitir tugtha do m’aire agam go háirithe.
Dearbhaímse leis seo nach bhfuil mé i mo bhall den Scéim Aoisliúntais cheana féin ach gur mian liom
dul isteach sa Scéim (arna hathbhreithniú le hImlitir yy/2007) anois. Tuigimse gur faoin gCoiste
Gairmoideachais/Institiúid a fhostaíonn mé a bheidh sé cibé acu atá nó nach bhfuil mé i dteideal dul
isteach sa Scéim, ach mura mbíonn sásta leis an gcinneadh sin, go mbeidh sé de cheart agam
achomharc a dhéanamh ina aghaidh chun na Roinne Oideachais agus Eolaíochta.
Tuigimse go mbeidh orm, de réir na Scéime Athbhreithnithe, ranníocaíochtaí aoisliúntais a dhéanamh
ar bhonn pro rata le coibhéis lánaimseartha mo thuarastail pháirtaimseartha, i leith na seirbhíse
páirtaimseartha amach anseo agus i leith aon seirbhíse inríofa roimhe araon.
Tuigimse, má théim ar scor ón tseirbhís phoiblí, go ndéanfar mo chuid sochar faoin Scéim
Athbhreithnithe a ríomh trí thagairt do choibhéis lánaimseartha mo thuarastail pháirtaimseartha
dheireanaigh agus don tseirbhís a oibríodh go hiarbhír mar chionroinn den fhreastal lánaimseartha.
Tuigimse freisin, de réir an tSampla a leagtar amach in Aguisín 1 (Gráid oifigigh) nó in Aguisín 3 (Gráid
neamhoifigigh), go gcuirfear modh suimeála athbhreithnithe i bhfeidhm ar ríomh mo phinsin.
Tuigimse nach féidir rogha a chúlghairm ná a leasú tar éis a cleachta.
Dáta ...........................

Síniú ...........................................................................
CUID B

Comhlánaigh an rannán seo mura bhfuil Cuid A comhlánaithe agat, .i. mura mian leat dul isteach sa
Scéim Aoisliúntais.
Tá ábhar Imlitir yy/2007 léite agus tugtha do m’aire agam, agus tá na Samplaí a thugtar in Aguisíní 1 go
5 a ghabhann leis an Imlitir tugtha do m’aire agam go háirithe.
Dearbhaímse leis seo nach bhfuil mé i mo bhall den Scéim Aoisliúntais cheana féin agus nach mian
liom dul isteach sa Scéim (arna hathbhreithniú le hImlitir yy/2007).
Tuigimse, de thoradh ar an dearbhú seo, nach beidh i gceist le mo chuid sochar ó mo Choiste
Gairmoideachais/Institiúid sa chás go dtéim ar scor ó m’fhostaíocht reatha ach íoc aisce neamhinphinsin (ar chuntar go gcomhlíonfaidh mé na coinníollacha a bhaineann le híocaíocht den sórt sin).
Tuigimse nach féidir rogha a chúlghairm ná a leasú tar éis a cleachta.
Dáta ...........................

Síniú ...........................................................................
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Aguisín 8
Foirm PT/3

AN SCÉIM AOISLIÚNTAIS DO MHÚINTEOIRÍ GAIRMOIDEACHAIS
AN SCÉIM AOISLIÚNTAIS DON EARNÁIL OIDEACHAIS
Rogha ag fostaithe páirtaimseartha áirithe sa tseirbhís phoiblí atá dulta ar scor (ar bhaill den Scéim reatha
iad tráth a ndulta ar scor) i ndáil leis an Scéim Athbhreithnithe
NB 1: Tá rogha ar fáil do bhaill a chuaigh ar scor ón 1 Aibreán 1996 (fostaithe nach oifigigh iad) nó
ón 1 Meán Fómhair 1996 (fostaithe acadúla sa tseirbhís phoiblí) nó ón 1 Meán Fómhair 2001 (gráid oifigigh seachas
gráid acadúla).
NB 2: Is cóir an fhoirm seo a chomhlánú agus a chur isteach chuig an gCoiste Gairmoideachais/chuig an Institiúid
tráth nach déanaí ná
[Dáta le cur isteach] 2008
Ainm ............................................................………… Dáta Breithe .............…………………………….
Uimh. PSP …….………………..
CUID A
Comhlánaigh an rannán seo más mian leat dul isteach sa Scéim Athbhreithnithe a ndéantar tagairt di
in Imlitir yy/2007.
Tá ábhar Imlitir yy/2007 léite agus tugtha do m’aire agam, agus tá na Samplaí a thugtar in Aguisíní 1 go
5 a ghabhann leis an Imlitir tugtha do m’aire agam go háirithe.
Dearbhaímse leis seo go raibh mé i mo bhall den Scéim Aoisliúntais tráth a ndeachaigh mé ar scor
agus gur mian liom dul isteach sa Scéim arna hathbhreithniú le hImlitir yy/2007.
Tuigimse go mbeidh orm, de réir na Scéime Athbhreithnithe, ranníocaíochtaí aoisliúntais a dhéanamh
ar bhonn pro rata le coibhéis lánaimseartha mo thuarastail pháirtaimseartha i leith aon seirbhíse
páirtaimseartha inríofa, lena n-áirítear seirbhís a ndearnadh ranníocaíochtaí ina leith cheana féin faoin
modh reatha. I gcás a leithéid de sheirbhís pháirtaimseartha, tuigimse go mbeidh amuigh orm aon
difear idir aon ranníocaíocht a rinneadh cheana agus na ranníocaíochtaí a dhéanfaí cheana dá mba rud
é go raibh siad ríofa ar bhonn pro rata ar an gcéad dul síos.
Tuigimse go ndéanfar mo chuid sochar faoin Scéim Athbhreithnithe a ríomh trí thagairt do choibhéis
lánaimseartha mo thuarastail pháirtaimseartha dheireanaigh agus don tseirbhís a oibríodh go hiarbhír
mar chionroinn den fhreastal lánaimseartha. Tuigimse freisin, de réir an tSampla a leagtar amach in
Aguisín 1 (Gráid oifigigh) nó in Aguisín 3 (Gráid neamhoifigigh), go gcuirfear modh suimeála
athbhreithnithe i bhfeidhm ar ríomh mo phinsin.
Tuigimse nach féidir rogha a chúlghairm ná a leasú tar éis a cleachta.
Dáta ...........................

Síniú ...........................................................................
CUID B

Comhlánaigh an rannán seo mura bhfuil Cuid A comhlánaithe agat, .i. mura mian leat dul isteach sa
Scéim Athbhreithnithe a ndéantar tagairt di in Imlitir yy/2007.
Tá ábhar Imlitir yy/2007 léite agus tugtha do m’aire agam, agus tá na Samplaí a thugtar in Aguisíní 1 go
5 a ghabhann leis an Imlitir tugtha do m’aire agam go háirithe.
Dearbhaímse leis seo nach mian liom dul isteach sa Scéim arna hathbhreithniú le hImlitir yy/2007.
Tuigimse nach féidir rogha a chúlghairm ná a leasú tar éis a cleachta.
Dáta ...........................

Síniú ...........................................................................
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Aguisín 9
Foirm PT/4

AN SCÉIM AOISLIÚNTAIS DO MHÚINTEOIRÍ GAIRMOIDEACHAIS
AN SCÉIM AOISLIÚNTAIS DON EARNÁIL OIDEACHAIS
Rogha ag fostaithe páirtaimseartha áirithe sa tseirbhís phoiblí atá dulta ar scor (nár bhaill den Scéim
Aoisliúntais iad tráth a ndulta ar scor) i ndáil leis an Scéim Athbhreithnithe
NB 1: Tá rogha ar fáil d’fhostaithe sa tseirbhís phoiblí a chuaigh ar scor ón 1 Aibreán 1996 (fostaithe nach oifigigh
iad) nó ón 1 Meán Fómhair 2001 (oifigigh).
NB 2: Is cóir an fhoirm seo a chomhlánú agus a chur isteach chuig an gCoiste Gairmoideachais/chuig an Institiúid
tráth nach déanaí ná
[Dáta le cur isteach] 2008
Ainm ............................................................………… Dáta Breithe .............…………………………….
Uimh. PSP …….………………..
CUID A
Comhlánaigh an rannán seo más mian leat dul isteach sa Scéim Aoisliúntais.
Tá ábhar Imlitir yy/2007 léite agus tugtha do m’aire agam, agus tá na Samplaí a thugtar in Aguisíní 1 go
5 a ghabhann leis an Imlitir tugtha do m’aire agam go háirithe.
Dearbhaímse leis seo nach raibh mé i mo bhall den Scéim Aoisliúntais tráth a ndeachaigh mé ar scor
ach gur mian liom dul isteach sa Scéim (arna hathbhreithniú le hImlitir yy/2007) anois. Tuigimse gur
faoin gCoiste Gairmoideachais/Institiúid a fhostaíonn mé a bheidh sé cibé acu atá nó nach bhfuil mé i
dteideal dul isteach sa Scéim, ach mura mbíonn sásta leis an gcinneadh sin, go mbeidh sé de cheart
agam achomharc a dhéanamh ina aghaidh chun na Roinne Oideachais agus Eolaíochta.
Tuigimse go mbeidh orm, de réir na Scéime Athbhreithnithe, ranníocaíochtaí aoisliúntais a dhéanamh
ar bhonn pro rata le coibhéis lánaimseartha mo thuarastail pháirtaimseartha i leith aon seirbhíse
páirtaimseartha inríofa.
Tuigimse freisin, i gcásanna ina bhfuair mé aon luach saothair breise nó sochar breise eile in ionad na
hinphinseanachta, go mbeidh orm a leithéid de shuimeanna a aisíoc.
Tuigimse go ndéanfar mo chuid sochar faoin Scéim Athbhreithnithe a ríomh trí thagairt do choibhéis
lánaimseartha mo thuarastail pháirtaimseartha dheireanaigh agus don tseirbhís a oibríodh go hiarbhír
mar chionroinn den fhreastal lánaimseartha. Tuigimse freisin, de réir an tSampla a leagtar amach in
Aguisín 1 (Gráid oifigigh) nó in Aguisín 3 (Gráid neamhoifigigh), go gcuirfear modh suimeála
athbhreithnithe i bhfeidhm ar ríomh mo phinsin.
Tuigimse nach féidir rogha a chúlghairm ná a leasú tar éis a cleachta.
Dáta ...........................

Síniú ...........................................................................
CUID B

Comhlánaigh an rannán seo mura bhfuil Cuid A comhlánaithe agat, .i. mura mian leat dul isteach sa
Scéim Aoisliúntais.
Tá ábhar Imlitir yy/2007 léite agus tugtha do m’aire agam, agus tá na Samplaí a thugtar in Aguisíní 1 go
5 a ghabhann leis an Imlitir tugtha do m’aire agam go háirithe.
Dearbhaímse leis seo nach mian liom dul isteach sa Scéim (arna hathbhreithniú le hImlitir yy/2007).
Tuigimse nach féidir rogha a chúlghairm ná a leasú tar éis a cleachta.
Dáta ...........................

Síniú ...........................................................................

10

AGUISÍN 10
Achoimre ar Phríomhthéarmaí Imlitir yy/2007

Ábhar
Oifigigh
Rochtain
Rochtain
(a) An dáta rochtana, .i. an dáta (a) An 1 Meán Fómhair 2001
óna bhfuil feidhm ag an
inphinseanacht de réir Imlitir
xx/06

Daoine nach oifigigh iad
Rochtain
(a) An 1 Aibreán 1996

(b) Tairseach (íoslíon na n- (b) Dada (ón 1 Meán Fómhair (b) Dada (le héifeacht ón 1
uaireanta atá riachtanach le 2001)
Aibreán 1996)
haghaidh na hinphinseanachta)
(c) Cibé acu atá nó nach bhfuil (c) Tá
comparadóir lánaimseartha ag
teastáil le rochtain ar an scéim

(c) Níl i gcás fostaithe
nach oifigigh iad atá, ar
dháta
eisiúna
na
hImlitreach
seo,
ag
tabhairt seirbhíse nó, atá
dulta ar scor nó éirithe as
tar éis dóibh seirbhís a
thabhairt ón 1 Aibreán
1996;
Tá i gcás fostaithe sa
tseirbhís phoiblí a ceapadh
tar éis dháta eisiúna na
hImlitreach seo.

(d) Cibé acu atá nó nach bhfuil (d)
sé éigeantach i gcás
(i) Ceapaithe nua

(d)

(i) Tá, ar chuntar go bhfuil (i) Tá, ar chuntar go bhfuil
siad incháilithe
siad incháilithe

(ii) Fostaithe
sa
tseirbhís (ii) Níl
phoiblí atá ag fónamh

(ii) Níl

(iii) Fostaithe
sa
tseirbhís (iii) Níl
phoiblí a chuaigh ar scor ón
dáta rochtana nó, i gcás
fostaithe acadúla áirithe sa
tseirbhís phoiblí a bhí i dteideal
an phinsin roimh an dáta
rochtana (.i. iad siúd a glacadh
isteach san inphinseanacht de
réir Imlitreacha 30/99 nó PEN
16/02), ón 1/9/96.

(iii) Níl
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Seirbhís roimhe a ríomh
Seirbhís roimhe a ríomh
Seirbhís roimhe a ríomh
(1) Fostaithe neamhacadúla (1) Fostaithe neamhacadúla
sa tseirbhís phoiblí
sa tseirbhís phoiblí
(a) Seirbhís roimh
Bealtaine 1977

an

27 (a) 18 n-uaire an chloig in
aghaidh na seachtaine ar a
laghad; ríomhtar an tseirbhís
mar leath den tseirbhís
lánaimseartha
is
inchomparáide

(b) Seirbhís ón 27 Bealtaine
1977 go dtí an dáta rochtana (an
1
Meán
Fómhair
2001
d’oifigigh agus an 1 Aibreán
1996 d’fhostaithe nach oifigigh
iad)

(b) 10 n-uaire an chloig in
aghaidh na seachtaine ar a
laghad; ríomhtar an tseirbhís
de réir líon na n-uaireanta a
oibrítear i gcomhréir leis an
tseirbhís lánaimseartha is
inchomparáide

(2) Fostaithe acadúla
tseirbhís phoiblí

sa (2) Fostaithe acadúla sa
tseirbhís phoiblí

(a) Seirbhís roimh
Bealtaine 1977

27 (a) 10 n-uaire an chloig in
aghaidh na seachtaine ar a
laghad, ach amháin i gcásanna
ina bhfuil an tseirbhís arna
tabhairt sa bhliain acadúil
cothrom le leath den tseirbhís
bhliantúil lánaimseartha is
inchomparáide, nuair atá gach
uair a thugtar sa bhliain
acadúil sin inríofa; ríomhtar
an tseirbhís mar leath den
tseirbhís lánaimseartha is
inchomparáide

an

(b) Seirbhís ón 27 Bealtaine (b) 10 n-uaire an chloig in
1977 go dtí an 31 Lúnasa 1996, aghaidh na seachtaine ar a
laghad, ach amháin i gcásanna
ina bhfuil an tseirbhís arna
tabhairt sa bhliain acadúil
cothrom le leath den tseirbhís
bhliantúil lánaimseartha is
inchomparáide, nuair atá gach
uair a thugtar sa bhliain
acadúil sin inríofa; ríomhtar
an tseirbhís de réir líon na nuaireanta a oibrítear i
gcomhréir leis an tseirbhís
lánaimseartha
is
inchomparáide
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(a) 18 n-uaire an chloig in
aghaidh na seachtaine ar a
laghad;
ríomhtar
an
tseirbhís mar leath den
tseirbhís lánaimseartha is
inchomparáide

(b) 10 n-uaire an chloig in
aghaidh na seachtaine ar a
laghad;
ríomhtar
an
tseirbhís de réir líon na nuaireanta a oibrítear i
gcomhréir leis an tseirbhís
lánaimseartha
is
inchomparáide

(c) Seirbhís ón 1 Meán Fómhair
1996 go dtí an 31 Lúnasa 2001
nach seirbhís inphinsin í ar
bhonn leanúnach.
(Fairsingíodh rochtain ar an
scéim ón 1 Meán Fómhair 1996
d’fhostaithe acadúla sa tseirbhís
phoiblí
seachas
fostaithe
neamhcháilithe sa tseirbhís
phoiblí agus fostaithe sa
tseirbhís phoiblí a íoctar ar an
uair-ráta páirtaimseartha (ach
amháin, i gcás fostaithe cáilithe
sa tseirbhís phoiblí a íoctar ar
an uair-ráta páirtaimseartha
(i) Coistí Gairmoideachais:- i
gcásanna ina bhfuair siad
conradh ag tús na bliana
acadúla le seirbhís a thabhairt
ar feadh 9 n-uaire an chloig ar a
laghad
in
aghaidh
na
seachtaine, nó
(ii) Institiúidí Teicneolaíochta:i gcásanna inar thug siad méid
seirbhíse le linn na bliana
acadúla arbh ionann é agus 200
uair an chloig thar thréimhse 25
seachtain ar a laghad).
Coinníollacha Ballraíochta
(a)Íocaíochtaí
‘aisghníomhacha’ a dhéanamh

(c) Coiste Gairmoideachais: 9
n-uaire an chloig in aghaidh
na seachtaine ar a laghad, ach
amháin i gcásanna inar mó
líon na n-uaireanta a oibrítear
sa bhliain acadúil ná 368 uair
an chloig, nuair atá gach uair
a thugtar sa bhliain acadúil sin
inríofa; ríomhtar an tseirbhís
de réir líon na n-uaireanta a
oibrítear i gcomhréir le 1148
uair an chloig.

Institiúidí Teicneolaíochta: 7
n-uaire an chloig in aghaidh
na seachtaine ar a laghad, ach
amháin i gcásanna ina bhfuil
líon iomlán na n-uaireanta a
oibrítear sa bhliain acadúil
cothrom le leath den tseirbhís
bhliantúil lánaimseartha is
inchomparáide ar a laghad,
nuair atá gach uair a thugtar
sa bhliain acadúil sin inríofa;
ríomhtar an tseirbhís de réir
líon na n-uaireanta a oibrítear
i gcomhréir le 835 uair an
chloig
Coinníollacha Ballraíochta
(a)(i) Seirbhís roimh an 1
Meán Fómhair 2001 nó, i gcás
fostaithe acadúla áirithe sa
tseirbhís phoiblí, seirbhís
roimh an 1 Meán Fómhair
1996 nó idir an 1/9/96 agus an
31/8/01
nár
sheirbhís
inphinsin
í
ar
bhonn
leanúnach – ar na rátaí pá ab
infheidhme ar an 20/12/01
(ach amháin sa chás go
mbeadh na socruithe atá ann
le fada i ndáil lena leithéid de
sheirbhís roimhe a ríomh níos
fabhraí).

Coinníollacha
Ballraíochta
(a)(i) Seirbhís roimh an 1
Aibreán 1996 - ar na rátaí
pá ab infheidhme ar an
01/04/96

(a)(ii) Seirbhís ón 1 Meán
Fómhair 2001 nó, i gcás
fostaithe acadúla áirithe sa
tseirbhís phoiblí, seirbhís ón 1
Meán Fómhair 1996 ar
sheirbhís inphinsin í ar bhonn
leanúnach – ar na rátaí pá ab
infheidhme le linn na tréimhse

(a)(ii) Seirbhís ón 1
Aibreán 1996 - ar na rátaí
pá ab infheidhme le linn
na tréimhse atá i gceist.
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atá i gceist; (i gcás na
bhfostaithe
acadúla
sa
tseirbhís phoiblí atá i gceist,
beidh amuigh orthu an difear
idir na ranníocaíochtaí a
rinneadh
cheana
féin,
bunaithe ar an tuarastal
páirtaimseartha iarbhír, agus
na ranníocaíochtaí atá dlite de
réir na socruithe pro rata.)
(b) Aon luach saothair breise nó (b) Is ea
aon sochar breise eile a fuarthas
in ionad inphinseanachta a
aisíoc (ar na rátaí reatha)

(b) Is ea

(c) Na huaireanta a oibríodh
bheith
taifeadta
agus
infhíoraithe
(c) Is ea

(c) Is ea

(d) Teidlíocht chun aisce (d) Is ea
neamh-inphinsin nó chun aisce
pháirtaimseartha
a
tharscaoileadh

(d) Is ea
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Cén
chaoi
seirbhís
pháirtaimseartha a ríomh tar
éis rochtain ar an Scéim de
bhun
fhorálacha
na
hImlitreach seo

Cén
chaoi
seirbhís
pháirtaimseartha inphinsin
a ríomh tar éis rochtain ar
an
Scéim
de
bhun
fhorálacha na hImlitreach
seo

Cén
chaoi
seirbhís
pháirtaimseartha
a
ríomh tar éis rochtain ar
an Scéim de bhun
fhorálacha
na
hImlitreach seo

(a)
Le
lánaimseartha

comparadóir (a) Pro rata go seirbhís (a) Pro rata le seirbhís
lánaimseartha
lánaimseartha
Tabhair do d’aire, le
héifeacht ón 1 Meán Fómhair
2001, agus ag féachaint do
thabhairt isteach an phá pro
rata ón 20/12/01, gur athshainmhíníodh an tseirbhís
lánaimseartha i gcás fostaithe
acadúla sa tseirbhís phoiblí
chun
críche
seirbhís
pháirtaimseartha a ríomh –
féach alt 35.2 den Imlitir seo.

(b)
Gan
lánaimseartha

comparadóir (b) Neamhbhainteach (tá
comparadóir lánaimseartha ag
teastáil le rochtain ar an scéim
pinsin)

Suimeáil Pro Rata

Comhtháthú Pro Rata

(a) Le héifeacht ó
(b) Coinníollacha

(a) An 20 Nollaig 2001
(b)

(b)(i)
Fostaithe
nach
oifigigh iad atá i seirbhís
ar dháta eisiúna na
hImlitreach seo:- 1 bhliain
pháirtaimseartha
=
1
bhliain seirbhíse
(b)(ii) Fostaithe nach
oifigigh iad a ceapadh tar
éis dháta eisiúna na
hImlitreach
seo:Neamhbhainteach
(tá
comparadóir lánaimseartha
ag teastáil le rochtain ar an
scéim pinsin i gcás
fostaithe nuacheaptha nach
oifigigh iad)
Suimeáil Pro Rata
(a) An 20 Nollaig 2001
(b)

(i)
Comparadóir
lánaimseartha iomchuí a
bheith aige/aici

(i) Is ea

(ii) Bheith tar éis gach
ranníocaíocht bhainteach a
íoc nó gealltanas a
thabhairt go n-íocfar gach
ranníocaíocht bhainteach

(ii) Is ea

(c) Sochair bunaithe ar

(i) Is ea

(ii) Is ea

(c) Seirbhís pro rata + pá (c) Seirbhís pro rata + pá
lánaimseartha
lánaimseartha
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AGUISÍN 11
SONRAÍ TEAGMHÁLA LE hAGHAIDH CEISTEANNA AR
CEISTEANNA AR NA hACHTANNA PÁIRTAIMSEARTHA AGUS TÉARMA
SHEASTA

1.

Is í an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta atá freagrach go príomha as plé a
dhéanamh le ceisteanna maidir le léamh an Achta um Chosaint Fostaithe (Obair
Pháirtaimseartha), 2001 agus is cóir ceisteanna ar leith a chur faoi bhráid Rannóg Cearta
Fostaithe na Roinne sin agus / nó comhairle dlí a lorg de réir mar is cuí.
Sonraí teagmhála:
An tAonad um Fhaisnéis maidir le Cearta Fostaithe
An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta
Teach Mhic Dháibhéid
65A Bóthar Adelaide
Baile Átha Cliath 2
Guthán: (01) 631 3131
Íosghlao: 1890 201 615 (lasmuigh de limistéar 01)
Facs: (01) 631 3267
Suíomh Idirlín: www.entemp.ie
Ríomhphost: erinfor@entemp.ie
Tá ag an Aonad freisin treoir maidir leis an Acht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma
Shocraithe), 2003 d’fhostóirí agus d’fhostaithe, rud atá le fáil ar
http://www.entemp.ie/erir/protfixexpl03.doc

2.

Is ar an Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh atá an fhreagracht reachtúil as an
reachtaíocht maidir le Scéimeanna Pinsin Ghairme. Cuireann an Bord Pinsean comhairle
ar fáil freisin, de réir mar is cuí. Is féidir treoir maidir leis na gnéithe den Acht um
Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha), 2001 a bhaineann le pinsin a fháil ar
láithreán gréasáin an Bhoird Pinsean ag http://www.pensionsboard.ie
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