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               Ciorclán 0027/2018 

 

Chuig: Gach Fostóir agus Údarás Bainistíochta san Earnáil Oideachais agus Oiliúna 

 

 

Soláthar chun ligean d'fhoireann áirithe earnáil oideachais agus oiliúna a 

choinneáil i bhfostaíocht thar a n-aois scoir éigeantaigh 65 bliana d'aois go dtí go 

mbeidh siad in aois incháilitheachta don Phinsean Ranníocach Stáit 

 

Ní bhaineann na socruithe sealadacha sa Chiorclán seo ach le foireann na hearnála 

oideachais agus oiliúna a scoirfidh ar scor éigeantach ar an 5 Nollaig 2017 nó dá 

éis agus ar mhaith leo á gcoinneáil ina bhfostaíocht 

 

Is é cuspóir an Chiorcláin seo fógra a thabhairt d’Fhostóirí na hEarnála Oideachais agus 

Oiliúna go léir agus Údaráis Bhainistíochta agus gach ball foirne san earnáil oideachais 

agus oiliúna maidir leis na socruithe sealadacha a mbeidh feidhm leo maidir le baill 

foirne áirithe atá le coinneáil thar a aois scoir éigeantaigh 65 bliana d'aois go dtí go 

mbeidh siad in aois incháilitheachta don Pinsean Stáit Ranníocach, atá ag  66 bliain 

d'aois faoi láthair, ach atá le hardú go dtí aois 67 ar an 1 Eanáir 2021 agus go dtí 68 

mbliana d'aois ar an 1 Eanáir 2028. 

 

Ní bheidh feidhm ag na socruithe sealadacha seo ach leis an reachtaíocht a dhéanfaidh 

foráil ar an ardú san aois scoir éigeantaigh i scéimeanna pinsin na hearnála poiblí lena 

n-áirítear go n-athraítear gach scéim pinsin san earnáil oideachais. 

 

Scaipeadh 

 

Cinntigh, le do thoil, go gcuirtear cóipeanna den Chiorclán seo ar aird gach fostaí i do 

cheantar faoi seach, lena n-áirítear iad siúd atá ar neamhláithreacht. 

 

 

 

 

 

Philip Crosby      Martina Mannion  

Caidreamh Foirne Seachtrach    Aonad na Pinsean  

 

 

 5th Aibreán 2018        
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Cúlra: 

 

1. Cinneadh an Rialtais chun an aois scoir éigeantaigh a athrú sa tseirbhís 

phoiblí 

 

Ar an 5 de Mhí na Nollag 2017 d'aontaigh an Rialtas athruithe a dhéanamh a dhéanfaidh 

difear d'aois scoir éigeantaigh roinnt seirbhíseach poiblí agus le reachtaíocht a 

dhréachtú chun soláthar a dhéanamh dóibh. Go hachomair: 

 

 Ardófar an aois scoir éigeantaigh do sheirbhísigh phoiblí a earcaíodh roimh an 

1 Aibreán 2004 go 70 bliain –  le bheith comhionann le haois scoir éigeantaigh 

na gcomhaltaí le sochair phinsin faoi Acht na bPinsean Seirbhíse Poiblí (Scéim 

Aonair agus forálacha eile) 2012; 

 Bheadh aon seirbhís bhreise os cionn 65 bliana d'aois inphinsin ach faoi réir 

uasmhéid 40 bliana seirbhíse a bheadh ináirithe le haghaidh sochar pinsin. 

Agus na hathruithe seo á ndéanamh: 

 

 Ní bheartaítear aon athrú i gcás aois scoir íosta i gcás gurb ann dóibh; 

 Ní bheartaítear aon athrú dóibh siúd a earcaíodh idir an 1 Aibreán 2004 agus an 

31 Nollaig 2012 agus nach bhfuil aois scoir éigeantaigh acu. 

2. Stádas na n-athruithe reachtúla atá beartaithe don Aois Scoir 

Éigeantaigh 

Ag an am seo níl aon éifeacht dhlíthiúil ag na hathruithe atá beartaithe. Tá sé i gceist 

go n-oibreoidh na hathruithe go dlíthiúil trí leasú ar Acht Aoisliúntais na Seirbhíse 

Poiblí (Forálacha Ilghnéitheacha) 2004. 

 

Go dtí go dtarlóidh sé sin, fanann aois scoir éigeantaigh i bhfeidhm faoi láthair. 

  

Nuair a bheidh an reachtaíocht á rith, cuirfidh an Roinn seo na hathruithe chun feidhme 

do gach ball foirne ábhartha san earnáil oideachais agus oiliúna. Ní bheidh na hathruithe 

infheidhme ach amháin maidir le baill foirne a rachaidh ar scor ar thúsdáta na 

reachtaíochta seo nó dá éis. 

 

3. Socruithe Sealadacha atá molta ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus 

Athchóirithe dóibh siúd a thagann faoi 65 bliana d'aois agus ar gá dóibh 

dul ar scor roimh an athrú sa reachtaíocht 

D'eisigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ciorclán (21/2017) a leagann 

amach na bearta a chuirfear i bhfeidhm maidir le státseirbhísigh ar feitheamh an  

t-athrú ar an reachtaíocht atá leagtha amach thuas. Ní bheidh feidhm ag na bearta seo 

ach amháin dóibh siúd a bhfuil tionchar acu orthu idir dháta chinneadh an Rialtais 

(5th Nollaig 2017) agus na hathruithe ar an reachtaíocht. 

 

Tá mionsonraí iomlána na mbeart eatramhach leagtha amach i gciorclán 

21/2017 http://circulars.gov.ie/pdf/circular/per/2017/21.pdf 

 

http://circulars.gov.ie/pdf/circular/per/2017/21.pdf
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Tá an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, faoin gCiorclán seo, tar éis Ranna 

agus d'Oifigí Rialtais a údarú freisin chun an ciorclán sin a oiriúnú de réir mar is gá 

ionas gur féidir é a chur ar fáil do chomhlachtaí seirbhíse poiblí faoina gcoimirce. 

 

4. Socruithe Sealadacha beartaithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna 

d'fhostaithe san earnáil oideachais agus oiliúna a thagann faoi 65 bliana 

d'aois agus a chaithfidh dul ar scor roimh an athrú sa reachtaíocht 

Léireoidh na socruithe sealadacha san earnáil oideachais agus oiliúna na bearta 

sealadacha don státseirbhís le roinnt mionleasuithe a bhaineann le fostaithe a bhfuil 

dáta scoir ailínithe go dtí deireadh scoilbhliana/bliana acadúla seachas dáta breithe. 

 

Is iad a leanas príomhghnéithe na socruithe sealadacha don earnáil oideachais agus 

oiliúna: 

 

 Ní cheadóidh sé seo ach d'iarrthóirí fanacht go dtí go sroicheann siad aois 

Pinsean Stáit Ranníocach amach (66 faoi láthair); 

 Caithfidh iarrthóirí a dtugtar cead dóibh a bheith fostaithe thar a dháta scoir 

éigeantaigh dul ar scor, a gcnapshuim agus a bpinsean a ghlacadh.  De réir mar 

a thagann siad ar ais chuig fostaíocht, féadfar a bpinsean a laghdú de réir na 

ngnáthnós rialacha scéime pinsin; 

 Déanfar iarratasóirí a dtugtar ceadú dóibh a bheith fostaithe thar a ndáta scoir 

éigeantach a gabháil ag an ngrád céanna ar an bpátrún oibre céanna leis na 

huaireanta céanna nó níos lú faoi réir mar a theastaíonn ó ghnó na heagraíochta; 

 Íocfar le hiarratasóirí a dtugtar cead dóibh a bheith fostaithe thar a ndáta scoir 

éigeantach ar an gcéad phointe den scála pá iomchuí; 

 Ní bheidh aon ranníocaíochtaí pinsin ó thuarastal iníoctha, níl aon sochar pinsin 

fabhraithe agus ní bheidh an tréimhse seirbhíse seo ináirithe le haghaidh 

cuspóirí pinsin; 

 Beag beann ar a n-aicmiú ÁSPC sula ndeachaigh siad ar scor, beidh iarrthóirí 

ar Aicme A ar feadh tréimhse a n-ath-rannpháirtíochta; 

 Tá socruithe atá ann cheana féin ag roinnt ball foirne a thugann deis dóibh oibriú 

go dtí deireadh na scoilbliana/na bliana acadúla go dtí go mbaineann siad amach 

65 bliana d'aois (seachas dul ar scor ar an dáta a shroicheann siad 65 bliana 

d’aois). Féadfaidh an fhoireann sin a bhaineann leas as na socruithe seo a bheith 

ag obair go dtí deireadh na scoilbhliana/na bliana acadúla ina mbaineann siad 

amach 66 bliana d'aois; 

 Leanfaidh Asbhaintí a bhaineann le Pinsin de bheith ag feidhmiú. 

 

Ní bheidh feidhm ag na socruithe thuas maidir le bailll foirne a bhfuil a n-aois scoir 

éigeantaigh ag 66 nó níos airde cheana féin. 

 

Ní bheidh feidhm ag na socruithe thuas i gcás aon bhall foirne a rachaidh ar scor roimh 

a d(h)áta scoir éigeantaigh. Ní mheasfar aon iarratas ar choinneáil thar aois 

incháilitheachta do Phinsean Stáit Ranníocach (CSP), atá 66 bliana d'aois nó níos sine 

ná deireadh na scoilbhliana/na bliana acadúla ina mbeidh an duine 66 bliain d'aois  
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5. Tuarastal i rith na Socruithe Sealadacha 

Maidir leis an tréimhse iomlán fostaíochta faoi na socruithe sealadacha cuirfear an 

duine ar an an gcéad phointe den scála tuarastail ábhartha (i gcás ina mbeidh scála 

tuarastail iontrála nua ann don ghrád, cuirfear an duine ar an gcéad phointe den scála 

tuarastail iontrála nua). Más rud é go díreach roimh an scor díreach go raibh an duine 

ar ráta PPC, agus ansin tar éis coinneála cuirfear an duine ar an gcéad phointe den scála 

neamh-PPC (le cur san áireamh nach bhfuil aon ranníocaíocht pinsin iníoctha). 

 

6. Liúntais á n-íoc i rith na Socruithe Sealadacha 

 

Ní bheidh liúntais a tarraingíodh siar le haghaidh tairbhithe nua i mí Feabhra 2012 faoin 

athbhreithniú seirbhíse poiblí ar liúntais iníoctha le linn na tréimhse fostaíochta faoi na 

socruithe sealadacha. Féadfar liúntais atá fós iníoctha le tairbhithe nua a íoc, faoi réir 

na gcoinníollacha chun an liúntas a chomhlíonadh a íoc.  Féach Ciorclán 0008/2013 le 

haghaidh tuilleadh sonraí. 

 

7. Leanúint ar aghaidh sa Phost Reatha le linn na Socruithe Sealadacha 

 

Cé go meastar gur conradh fostaíochta nua í an tréimhse fostaíochta faoi na socruithe 

sealadacha, tá sé mar aidhm ag na socruithe sealadacha leanúint den duine sa phost 

reatha. Mar sin féin, b'fhéidir nach bhféadfaí é seo a dhéanamh i gcónaí agus i gcás 

nach féidir leis an bhFostóir dá rogha féin, an duine a shannadh chuig post eile ag an 

ngrád céanna san fhostaíocht. (Ba cheart go mbeadh socrú den sórt sin laistigh de na 

rialacha atá ann faoi láthair maidir le hathshuíomh) 

 

Má bhíonn post nó post freagrachta ag múinteoir sula scoirfidh sé, fanfaidh sé/sí sa 

phost sin don tréimhse fostaíochta faoi na socruithe sealadacha .i. nuair a bhí duine 

aonair fostaithe mar Phríomhoide, Leas-Phríomhoide nó Príomhoide Cúnta roimh scor, 

leanfaidh siad de bheith ag an liúntas ábhartha agus a bheith ag obair sa phost nó i bpost 

freagrachta den chineál céanna sa scoil sin don tréimhse fostaíochta faoi na socruithe 

sealadacha. Mar a luadh thuas, cuirfear an múinteoir ar an gcéad phointe den scála 

tuarastail ábhartha don tréimhse fostaíochta faoi na socruithe sealadacha. 

 

8. Dul Chun Cinn Tuarastail Mhéadaithe/Liúntas Seirbhíse Fada do 

Mhúinteoirí i rith na Socruithe Sealadacha 

Meastar gur conradh fostaíochta nua í an tréimhse fostaíochta faoi na socruithe 

sealadacha agus dá réir sin ní chuireann seirbhís ar aghaidh i dtreo ardú nó i leith an 

Liúntais Seirbhíse Fada Múinteoirí a tugadh roimh an scor ar aghaidh go dtí an tréimhse 

sin. 

 

9. Nós Imeachta maidir le Coinneáil san Earnáil Oideachais agus Oiliúna 

faoin gCiorclán seo 

Leagtar amach anseo thíos mionsonraí faoin gcaoi a gcaithfidh fostóirí iarratais ar 

choinneáil a bhainistiú faoi na socruithe sealadacha seo a leanas: 

 

Ní gá ceadú na Roinne seo le haghaidh daoine a choinneáil faoin gciorclán seo. 
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Mar sin féin, sula gceadaítear coinneáil, ba chóir go mbeadh an fostóir san earnáil 

oideachais agus oiliúna sásta go bhfuil gá gnó ann chun an coinneáil a bharántú - is é 

sin go bhfuil ról leanúnach ar fáil don fhostaí sin le linn na tréimhse suas go dtí an 

incháilitheacht le haghaidh pinsean stáit ranníocach agus go bhfuil sláinte, iompar agus 

feidhmíocht an fhostaí sásúil. Leis sin ba cheart d'fhostóir aird a thabhairt ar a 

leithdháileadh foirne, ar chreat rialaithe fostóirí/ar shocrú smachtbhannaí tarmligthe, 

agus ar an seasamh buiséadach. 

 

Faoi réir na gcoinníollacha seo, ba cheart go measfadh an fostóir lena mbaineann an t-

iarratas ar choinneáil ar bhonn an Chiorcláin seo ach, ar deireadh thiar, tá gach cinneadh 

maidir le coinneáil leis an bhfostóir. 

 

Ba cheart d'aon fhostaí san earnáil oideachais agus oiliúna ar mian leo iarratas a 

dhéanamh ar choinneáil faoi théarmaí an Chiorcláin seo iarratas a dhéanamh ar a 

bhfostóir (i gcás fhoireann na scoile is é sin an Bord Bainistíochta/BOO de réir mar is 

cuí) laistigh de na hamlínte a d'aontaigh an fostóir sin, ag baint úsáide as an bhfoirm 

iarratais in Aguisín A den chiorclán seo.  

 

Ní mór d'fhostaithe ar bith san earnáil oideachais agus oiliúna a gceadaítear iad a 

choinneáil faoin gCiorclán seo an tuiscint a shíniú in Aguisín B den Chiorclán seo a 

léiríonn go nglacann sé leis na téarmaí agus na coinníollacha a leagtar amach sa 

Chiorclán seo sula dtosaíonn an coinneáil agus go háirithe a dtuiscint nach dtugann 

coinneáil faoin gCiorclán seo aon chearta ar an bhfostaí aonair maidir le haon socrú nua 

a d'fhéadfaí a fhoráil dó i reachtaíocht amach anseo maidir le haois coinneála 

éigeantaigh, cibé acu a choimeádtar an fostaí sin fós faoi théarmaí an Chiorcláin seo ar 

dháta thosú na reachtaíochta sin. 

 

10. Amlínte d'Iarratas ar Choinneáil faoin gCiorclán seo 

Is faoin bhfostóir féin é, bunaithe ar riachtanais ghnó a gceantair, a dhéanamh amach 

cé mhéad fógra a theastaíonn ó fhostaí ar mian leis/léi a mheas mar choinneáil faoin 

gCiorclán seo. Éilítear ar fhostóirí dul i dteagmháil go tráthúil le fostaithe a thagann 

isteach sa chatagóir aoise seo ionas gur féidir na socruithe is gá a dhéanamh chun aon 

chur isteach ar an láthair oibre a íoslaghdú. 

 

I gcás múinteoirí agus foireann neamh-mhúinteoireachta i mbunscoileanna, 

meánscoileanna, pobalscoileanna aguas scoileanna cuimsitheacha aitheanta agus i 

boird oideachais agus oiliúna a bhfuil aois scoir éigeantaigh acu faoi dheireadh na 

scoilbhliana ina mbainfidh siad aois 65 bliana amach, ba cheart fógra faoi choinneáil a 

choinneáil a chur chuig a bhfostóir tráth nach déanaí ná deireadh mhí Aibreáin gach 

bliain. 
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11. Ceisteanna Coitianta  

 

Tá sraith Ceisteanna Coitianta ceangailte leis an gciorclán seo. Ní mór na Ceisteanna 

Coitianta seo a léamh i gcomhar leis an gCiorclán. 
 

 

12. Ceisteanna 

 

Ba cheart fiosrúcháin i ndáil leis na socruithe sealadacha seo a chur ar dtús chuig an 

bhfostóir féin. 

Is féidir ceisteanna an fhostóra a sheoladh chuig: retirementage@education.gov.ie 

 
 
  

mailto:retirementage@education.gov.ie


 

7 

 

Iarratas ar Choinneáil thar aois scoir éigeantaigh ar feadh tréimhse suas le 1 

bhliain faoi Chiorclán na Roinne Oideachais agus Scileanna 0027/2018 

 

Aguisín A 

Ba cheart d'fhostaí aon earnála oideachais nó oiliúna ar mian leo iarratas a dhéanamh 

ar choinneáil faoi théarmaí Chiorclán 0027/2018 an t-iarratas seo a chur faoi bhráid an 

fhostóra faoi na hamlínte a d'aontaigh na húdaráis bhainistíochta don réimse sin. 

 

I gcás múinteoirí agus foireann neamh-mhúinteoireachta i mbunscoileanna, 

meánscoileanna, pobalscoileanna agus scoileanna cuimsitheacha aitheanta chomh 

maith le boird oideachais agus oiliúna tráth nach déanaí ná deireadh mhí Aibreáin 

gach bliain. 

 

Le comhlánú ag an iarratasóir agus le seoladh ar aghaidh chuig a bhfostóir: 

Sroichfidh mé aois scoir éigeantaigh ar an ________________ agus ba mhaith liom 

a bheith ar choinníoll faoi réir théarmaí an chiorcláin seo  

Ainm  

 

Seoladh  

 

 

 

 

 

Dáta Breithe  

 

Dáta ar a mbainfidh mé 

66 bliana d’aois amach 

(aois reatha 

incháilitheachta don 

Phinsean Stáit 

Ranníocach [CSP]) 

 

 

Fostóir  

 

Suíomh na Fostaíochta 

Reatha  
 

An Post a bhí agat  

 

PPSN  

 

 

 

Arna shíniú: ____________________________Arna dhátú: ____________________ 

 

(Ba chóir don fhostóir an fhoirm seo a choinneáil chun críocha iniúchta)   
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Aguisín B 

Glacadh ag an bhfostóir agus gnóthas ag an bhfoireann le síniú nuair a 

cheadaítear coinneáil faoi théarmaí Ciorclán 0027/2018 na Roinne Oideachais 

agus Scileanna 

 

Cuid 1: Le comhlánú ag an bhfostóir:   

 

Táim sásta go bhfuil sláinte, iompar agus feidhmíocht an fhostaí sásúil. Táim sásta 

chomh maith go bhfuil gá le gnó chun an coinneáil a bharántú, .i. go bhfuil ról 

leanúnach ar fáil don iarratasóir ar feadh tréimhse na tréimhse coinneála ceadaithe. 

Ceadaítear coinneáil ar feadh tréimhse 1 bhliana ó 65ú lá breithe an fhostaí go dtí go 

mbeidh sé incháilitheach don CSP, atá ag 66 bliana d'aois faoi láthair (nó ó dheireadh 

na scoilbhliana ina mbainfidh an fostaí 65 bliana d'aois go dtí deireadh na scoile bliain 

a shroicheann an fostaí 66 bliain d'aois más infheidhme). 

 

 

Arna shíniú: _______________________________  Dáta: ______________ 

Fostóir: ___________________________________ 

 

 

 

 

Cuid 2: le comhlánú ag an iarratasóir 

 

Fuair mé cóip de Chiorclán 0027/2018 atá léite agam agus a thuigim. I accept the terms 

and conditions of retention as set out in this Circular. Go háirithe, tuigim nach 

dtabharfaidh coinneáil faoin gCiorclán seo aon chearta domsa maidir le haon socrú nua 

a d'fhéadfaí a sholáthar dó i reachtaíocht amach anseo maidir le haois scoir éigeantach, 

cibé acu atá á choinneáil fós faoi théarmaí an Imlitir seo nó nach ea dáta thosach 

feidhme na reachtaíochta sin. Tuigim freisin go bhfuil coinneáil faoi théarmaí an Imlitir 

seo ag an gcéad phointe den scála pá ábhartha 

 

Tuigim go maireann coinneáil ar feadh uasmhéid de bhliain amháin ó dháta mo 

bhreithlae 65 bliana (nó ó dheireadh na scoilbhliana ina mbainim amach 65 bliana 

d'aois más cuí) go dtí go mbainfidh mé 66 bliana d'aois amach, an aois incháilitheachta 

faoi láthair don CSP (nó go dtí deireadh na scoilbhliana ina mbainfidh mé aois 66 amach 

más cuí). 

 

 

Arna shíniú: _______________________________________ 

Ainm [Ceannlitreacha]: _____________________________ 

Dáta: _________________________________________ 


