Ciorclán 0047/2019
Chuig: Údaráis Bhainisteoireachta na mBunscoileanna, na Meánscoileanna, na
bPobalscoileanna agus na Scoileanna
Cuimsitheacha Aitheanta

ATHCHEARTÚ TUARASTAL LE HÉIFEACHT ÓN 1 MEÁN FÓMHAIR 2019 I GCÁS
OIFIGIGH CHLÉIREACHAIS AGUS AIRÍGH ATÁ FOSTAITHE I SCOILEANNA
NÁISIÚNTA FAOI SCÉIM 1978/79 AGUS OIFIGIGH CHLÉIREACHAIS ATÁ FOSTAITHE
IN IAR-BHUNSCOILEANNA FAOI SCÉIM 1978
1. Is mian leis an Aire Oideachais agus Scileanna údaráis bhainistíochta agus Oifigigh
Chléireachais agus Airígh atá fostaithe i Scoileanna Náisiúnta faoi Scéim 1978/79 agus
Oifigigh Chléireachais atá fostaithe in Iar-bhunscoileanna faoi Scéim 1978 a chur ar an
eolas faoi na rátaí tuarastail athcheartaithe a thiocfaidh i bhfeidhm le héifeacht ón 1 Meán
Fómhair 2019.
2. Tugadh na rátaí athbhreithnithe tuarastail isteach mar thoradh ar Chomhaontú
Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2020 (Comhaontú Bhóthar
Haddington/Comhaontú Bhóthar Lansdún) agus ar an Acht um Pá agus Pinsin Seirbhíse
Poiblí, 2017.

Méadú Tuarastail le héifeacht ón 1 Meán Fómhair 2019
3. Déanfar tuarastail bhliantúlaithe a mhéadú de 1.75% le héifeacht ón 1 Meán Fómhair 2019.
4. Tá páscálaí méadaithe le héifeacht ón 1 Meán Fómhair 2019 leagtha amach in Aguisín 1.
5. Féadfar pá na mball foirne páirtaimseartha nó na mball foirne a íoctar in aghaidh na huaire
a athbhreithniú, de réir gnáthshocruithe, trí thagairt a dhéanamh do phá na mball foirne
lánaimseartha lena mbaineann siad chun críocha pá de réir an Chiorcláin seo.
6. Gabhann téarmaí an Chiorcláin seo gach scála tuarastail atá iníoctha le hOifigigh
Chléireachais agus Airígh atá fostaithe i Scoileanna Náisiúnta faoi Scéim 1978/79 agus le
hOifigigh Chléireachais atá fostaithe in Iar-bhunscoileanna faoi Scéim 1978 agus leagtha
amach i gCiorcláin roimhe seo le héifeacht ón 1 Meán Fómhair 2019.

Rialuithe Feabhsaithe i dtaca le Téarmaí agus Coinníollacha Fostaíochta a
Comhaontaíodh le héifeacht ón 30 Samhain 2015
7. Meabhraítear d’fhostóirí gur leasaíodh an tAcht Airí agus Rúnaithe (Leasú), 2011, faoin
Acht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail 2015 chun rialuithe
feabhsaithe a thabhairt isteach i dtaca le téarmaí agus coinníollacha fostaíochta a
comhaontaíodh idir seirbhísigh phoiblí agus a bhfostóirí is comhlachtaí seirbhíse poiblí le
héifeacht ón 30 Samhain 2015. Tá na hailt ábhartha den Acht leagtha amach in Aguisín 2.
Déileálfar le ró-íocaíochtaí de réir na nósanna imeachta atá leagtha amach i gCiorclán
0084/2015.
Scaipeadh agus Ceisteanna
8.

Cinntigh go dtabharfar cóipeanna den Chiorclán seo do gach comhalta den Bhord
Bainistíochta agus go dtarraingeofar aird na mball foirne uile lena mbaineann ar a bhfuil
ann, lena n-áirítear iad sin atá as láthair le cead.

9.

Is féidir teacht ar an gCiorclán seo ar shuíomh Gréasáin na Roinne ag www.education.ie

10.

Ba chóir ceisteanna faoin gCiorclán seo a
sdfinfo@education.gov.ie NTSPayroll@education.gov.ie

P. Maloney
Príomhoifigeach
Párolla
14 Lúnasa 2019
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Aguisín 1
Grád III:
Daoine a Tháinig

Scálaphointe

Daoine a Tháinig
Isteach sa
tSeirbhís roimh
an
1 Eanáir 2011 01/10/2019

Isteach sa
tSeirbhís tar éis an
1 Eanáir 2011 01/10/2019
01/09/2019

1
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€ 25,964
€ 26,753
€ 27,902
€ 29,056
€ 30,211
€ 31,047
€ 32,156
€ 33,261
€ 34,045
€ 35,142
€ 36,244
€ 38,320

€ 23,999
€ 25,576
€ 25,964
€ 26,753
€ 27,902
€ 29,056
€ 30,211
€ 31,047
€ 32,156
€ 33,261
€ 34,045
€ 35,142
€ 36,244
€ 38,320

€ 39,794

€ 39,794
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*Incrimint Fadseirbhíse

*tar éis seirbhís shásúil 3 bliana ag an uasmhéid

Grád IV:

Daoine a Tháinig

Scálaphointe

1
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Daoine a Tháinig
Isteach sa
tSeirbhís roimh
an
1 Eanáir 2011 01/09/2019

Isteach sa
tSeirbhís tar éis
an
1 Eanáir 2011
01/09/2019

€ 30,741
€ 32,850
€ 34,645
€ 36,218
€ 37,735
€ 39,787
€ 41,270
€ 42,777

9
10
*1ú Incrimint Fadseirbhíse
** 2ú Incrimint Fadseirbhíse

€ 44,163
€ 45,555

*tar éis seirbhís shásúil 3 bliana ag an uasmhéid
**tar éis seirbhís shásúil 3 bliana ag an 1ú Incrimint Fadseirbhíse

€ 28,048
€ 29,966
€ 30,741
€ 32,850
€ 34,645
€ 36,218
€ 37,735
€ 39,787
€ 41,270
€ 42,777
€ 44,163
€ 45,555

AIRÍGH I SCOILEANNA NÁISIÚNTA I MBAILE ÁTHA CLIATH
Daoine a Tháinig
Daoine a Tháinig
Isteach sa
tSeirbhís roimh
an
1 Eanáir 2011 01/09/2019

€ 603.58
€ 607.99
€ 609.80
€ 611.48
€ 613.25
€ 615.03
€ 616.79
€ 618.55
€ 620.47
€ 622.29
€ 624.72
€ 627.20
€ 629.57

Isteach sa
tSeirbhís tar éis an
1 Eanáir 2011
01/09/2019

€ 550.67
€ 563.86
€ 603.58
€ 607.99
€ 609.80
€ 611.48
€ 613.25
€ 615.03
€ 616.79
€ 618.55
€ 620.47
€ 622.29
€ 624.72
€ 627.20
€ 629.57

AIRÍGH I SCOILEANNA NÁISIÚNTA LASMUIGH DE BHAILE ÁTHA CLIATH (AGUS POST
CHATHAIR CHORCAÍ 1989)

Daoine a Tháinig
Daoine a Tháinig
Isteach sa
tSeirbhís roimh
an
1 Eanáir 2011 01/09/2019

€ 606.54
€ 609.82
€ 612.88
€ 614.61
€ 616.33
€ 618.13
€ 619.88
€ 621.67
€ 623.50
€ 625.43
€ 627.34
€ 629.37
€ 631.16

Isteach sa
tSeirbhís tar éis an
1 Eanáir 2011
01/09/2019

€ 553.35
€ 566.35
€ 606.54
€ 609.82
€ 612.88
€ 614.61
€ 616.33
€ 618.13
€ 619.88
€ 621.67
€ 623.50
€ 625.43
€ 627.34
€ 629.37
€ 631.16

AIRÍGH I SCOILEANNA NÁISIÚNTA LASMUIGH DE BHAILE ÁTHA CLIATH (AGUS POST
CATHRACH CHORCAÍ 1989)
CÉIM I DE DHÁMHACHTAIN PCS ÍOCTHA AMHÁIN
Daoine a Tháinig
Daoine a Tháinig
Isteach sa
tSeirbhís roimh
an
1 Eanáir 2011 01/09/2019

€ 590.64
€ 590.64
€ 591.38
€ 593.11
€ 594.85
€ 596.61
€ 598.37
€ 600.17
€ 601.95
€ 603.88

Isteach sa
tSeirbhís tar éis an
1 Eanáir 2011
01/09/2019

€ 533.58
€ 546.80
€ 590.64
€ 590.64
€ 591.38
€ 593.11
€ 594.85
€ 596.61
€ 598.37
€ 600.17

€ 605.84
€ 607.85
€ 609.66

€ 601.95
€ 603.88
€ 605.84
€ 607.85
€ 609.66

Aguisín 2
Alt 12 den Acht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail 2015
Leasú ar an Acht Airí agus Rúnaithe (Leasú), 2011
Leasaítear an tAcht Airí agus Rúnaithe (Leasú), 2011, tríd an alt seo a leanas a chur isteach
tar éis alt 16:
“Téarmaí agus coinníollacha seirbhíseach poiblí a rialú
16A. (1) I gcás—
(a) ina ndéanfaidh an tAire téarma nó coinníoll a cheadú mar théarma nó coinníoll a mbeidh
feidhm aige de thuras na huaire i leith fhostaíocht aon aicme nó aon chatagóir de
sheirbhíseach poiblí (cibé acu a bheidh an ceadú sin i bhfoirm ceadaithe, i bhfoirm aon
chineál eile ceada nó i bhfoirm toiliú a bheith á thabhairt ag an Aire le haghaidh cinneadh ó
dhuine eile san ábhar), agus

b) go rachfar isteach i gconradh fostaíochta i leith seirbhíseach poiblí a thagann faoin aicme
nó faoin gcatagóir sin, ar conradh é ina bhfuil téarma nó coinníoll a chomhfhreagraíonn don
téarma nó don choinníoll arna cheadú, nó atá coibhéiseach leis an téarma nó leis an
gcoinníoll arna cheadú, ach atá níos fabhraí don seirbhíseach poiblí ná an téarma nó an
coinníoll sin,
beidh feidhm ag an gconradh amhail is dá ndéanfaí an téarma nó an coinníoll arna cheadú
(dá dtagraítear ‘an téarma nó an coinníoll ceadaithe’ i bhfo-ailt (2) agus (3)) a chur in ionad
an téarma nó an choinníll chéadluaite i mír (b) (dá dtagraítear
‘an téarma nó an coinníoll neamhcheadaithe’ i bhfo-ailt (2) agus (3)).
(2) Aon mhéid a íocfar leis an seirbhíseach poiblí lena mbaineann i gcomhlíonadh
airbheartaithe an téarma nó an choinníll neamhcheadaithe ar mó é ná an méid is iníoctha
leis an seirbhíseach poiblí faoin téarma nó faoin gcoinníoll ceadaithe, tabharfar neamhaird
air chun críocha
aon teideal pinsin (lena n-áirítear teideal i leith cnapshuime nó teideal i leith
íocaíochtaí tréimhsiúla pinsin) atá ag an seirbhíseach poiblí sin a ríomh.
(3) I gcás go n-íocfar méid leis an seirbhíseach poiblí lena mbaineann i gcomhlíonadh
airbheartaithe an téarma nó an choinníll neamhcheadaithe ar mó é ná an méid is iníoctha
leis an seirbhíseach poiblí faoin téarma nó faoin gcoinníoll ceadaithe—
(a) sealbhóidh an seirbhíseach poiblí an ró-íocaíocht ar iontaobhas don chomhlacht
seirbhíse poiblí, agus
(b) gnóthóidh an comhlacht seirbhíse poiblí méid na ró-íocaíochta ón seirbhíseach poiblí, go
díreach nó trí asbhaint arna tógáil as an luach saothair is iníoctha ina dhiaidh sin leis an
seirbhíseach poiblí nó ar shlí eile
(4) I gcás—
(a) go rachfar isteach i gconradh fostaíochta i leith seirbhíseach poiblí, agus
(b) go mbeidh sa chonradh téarma nó coinníoll i dtaca le luach saothair nach
gcomhfhreagraíonn d’aon téarma nó d’aon choinníoll arna cheadú ag an Aire, nó nach bhfuil
coibhéiseach le haon téarma nó le haon choinníoll arna cheadú ag an Aire, i leith fhostaíocht
aon aicme nó aon chatagóire de sheirbhíseach poiblí faoina dtagann an seirbhíseach poiblí
céadluaite (cibé acu a bheidh an ceadú sin i bhfoirm ceadaithe, i bhfoirm aon chineáil eile
cheada nó i bhfoirm toiliú a bheith á thabhairt ag an Aire le haghaidh cinneadh ó dhuine eile
sa ní), neamhneofar an téarma nó an coinníoll.
(5) Aon mhéid a íocfar leis an seirbhíseach poiblí lena mbaineann i gcomhlíonadh
airbheartaithe aon téarma nó aon choinníll a neamhneofar faoi fho-alt (4), tabharfar
neamhaird air chun críocha aon teideal pinsin (lena n-áirítear teideal i leith cnapshuime nó
teideal
i leith íocaíochtaí tréimhsiúla pinsin) atá ag an seirbhíseach poiblí sin a ríomh.
(6) I gcás go n-íocfar méid leis an seirbhíseach poiblí lena mbaineann i gcomhlíonadh
airbheartaithe aon téarma nó aon choinníll a neamhneofar faoi fho-alt (4)—
(a) sealbhóidh an seirbhíseach poiblí an méid ar iontaobhas don chomhlacht seirbhíse
poiblí, agus

(b) gnóthóidh an comhlacht seirbhíse poiblí an méid ón seirbhíseach poiblí, go díreach nó trí
asbhaint arna tógáil as an luach saothair is iníoctha ina dhiaidh sin leis an seirbhíseach
poiblí nó ar shlí eile.
(7) Ní mheasfar go ndéantar, le fo-ailt (3) agus (6), teorainn a chur le dliteanas aon duine
faoi reacht cuntas a thabhairt sa ró-íocaíocht sin.
(8) I gcás nach bhfuil méid lena mbaineann fo-alt (3) nó (6) gnóthaithe ag an gcomhlacht
seirbhíse poiblí lena mbaineann, féadfaidh an tAire a ordú i scríbhinn don chomhlacht sin an
méid a ghnóthú de réir fho-alt (3)(b) nó (6)(b), de réir mar a bheidh, faoi dháta sonraithe
agus, i gcás go mainneoidh an comhlacht sin an méid a ghnóthú amhlaidh, féadfaidh an
tAire an méid a asbhaint as aon deontas nó vóta de chuid an chomhlachta sin, nó as aon
íocaíocht eile leis, as airgead arna sholáthar go díreach nó go neamhdhíreach ag an
Oireachtas nó as an bPríomh-Chiste nó as toradh fáis an Chiste sin
(9) Tá feidhm ag an alt seo maidir le téarma nó le coinníoll a chomhaontófar tar éis thosach
feidhme alt 12 den Acht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail
2015.
(10) Tá éifeacht leis an alt seo d’ainneoin na nithe seo a leanas—
(a) aon achtachán eile,
(b) aon scéim pinsean nó aon socrú pinsean
(c) aon chomhaontú eile nó aon socrú conarthach eile, nó
(d) aon tuiscint, aon ionchas, aon chiorclán nó aon ionstraim nó aon doiciméad eile.
(11) San alt seo—
ciallaíonn “seirbhíseach poiblí” duine atá fostaithe ag comhlacht seirbhíse poiblí, nó a
shealbhaíonn aon oifig nó aon phost eile i gcomhlacht seirbhíse poiblí;
ciallaíonn “luach saothair” díolaíochtaí lena mbaineann nó lenar bhain Caibidil 4 de Chuid 42
den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997.”.

