
 

 
 

 
 

Ciorclán 0064/2022  
 

Chuig: Údaráis Bhainistíochta na mBunscoileanna, na Meánscoileanna, 
na bPobalscoileanna agus na Scoileanna Cuimsitheacha Aitheanta 

agus 
Príomhfheidhmeannaigh na mBord Oideachais agus Oiliúna 

 

Athbhreithniú ar Thuarastail Múinteoirí faoin gcomhaontú dar teideal 
Ag Dul Ó Neart go Neart - Comhaontú Nua Seirbhíse Poiblí 2021-

2022 (“An Comhaontú”) 
 

Cur i bhfeidhm na gcoigeartuithe pá atá dlite an 2 Feabhra 2022 agus an  
1 Deireadh Fómhair 2022 

Réamhrá 

1. Is mian leis an Aire Oideachais Údaráis Bhainistíochta agus Múinteoirí a chur ar 
an eolas faoi na rátaí athbhreithnithe tuarastail agus liúntas dá bhforáiltear sa 
chomhaontú dar teideal “Ag Dul Ó Neart go Neart - Comhaontú Nua Seirbhíse 
Poiblí 2021-2022”, arna athbhreithniú. 
 

2. Leagtar amach sa chiorclán seo na méaduithe pá atá dlite ón 2 Feabhra 2022 mar 
leasú ar an gComhaontú agus na méaduithe pá atá dlite ón 1 Deireadh Fómhair 
2022, mar a fhoráiltear dóibh faoin gComhaontú.  

 
 
Méaduithe Tuarastail atá le cur chun feidhme faoin gcomhaontú dar teideal Ag 
Dul Ó Neart go Neart  

3. Comhaontaíodh coigeartú pá 3% tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar an 
gcomhaontú dar teideal Ag Dul Ó Neart go Neart. Cuirfear an coigeartú sin chun 
feidhme le héifeacht ón 2 Feabhra 2022. 
 

4. De réir Chuid 3 den chomhaontú dar teideal Ag Dul Ó Neart go Neart, méadófar 
tuarastail bhliantúla lánaimseartha ar an mbunscála faoi 1% nó €500, cibé acu is 
mó, le héifeacht ón 1 Deireadh Fómhair 2022. 
 

5. Tá na méaduithe ar scálaí pá atá dlite ón 2 Feabhra 2022 agus ón 1 Deireadh 
Fómhair 2022 do Mhúinteoirí Bunscoile leagtha amach in Aguisín 1 (a) agus (b). 
Tá na méaduithe ar scálaí pá atá dlite ón 2 Feabhra 2022 agus ón 1 Deireadh 
Fómhair 2022 do Mhúinteoirí Iar-bhunscoile leagtha amach in Aguisín 1 (c) agus  
 

6. Tá na méaduithe ar rátaí in aghaidh an lae/na huaire atá dlite ón 2 Feabhra 2022 
agus ón 1 Deireadh Fómhair 2022 do mhúinteoirí ócáideacha páirtaimseartha 
leagtha amach in Aguisín 3. 
 

7. Le héifeacht ón 2 Feabhra 2022 agus ón 1 Deireadh Fómhair 2022, gabhfaidh 
téarmaí an Chiorcláin seo in ionad gach scála tuarastail agus gach ráta in aghaidh 
an lae/na huaire ab iníoctha le múinteoirí ócáideacha agus neamhócáideacha, 
mar a bhí leagtha amach i gCiorcláin roimhe seo. 
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Liúntais 

8. Foráiltear leis an gComhaontú do mhéaduithe ar liúntais phá freisin, ar méaduithe 
iad a bheidh cothrom le 3% ón 2 Feabhra 2022 agus le 1% ón 1 Deireadh 
Fómhair 2022. Maidir le liúntais a ríomhtar mar chéatadán sonrach nó mar sciar 
sonrach den bhunphá, ba cheart iad a ríomh trí thagairt a dhéanamh do na rátaí 
athbhreithnithe pá a mbeidh éifeacht leo ón 2 Feabhra 2022 agus ón 1 Deireadh 
Fómhair 2022. 
 

9. Tá na méaduithe ar Liúntais Cháilíochta a mbeidh éifeacht leo ón 2 Feabhra 2022 
agus ón 1 Deireadh Fómhair 2022 do mhúinteoirí a thosaigh ag teagasc idir an 1 
Eanáir 2011 agus an 31 Eanáir 2012 leagtha amach in Aguisín 2 (a).  
 

10. Tá na méaduithe ar Liúntais Cháilíochta a mbeidh éifeacht leo ón 2 Feabhra 2022 
agus ón 1 Deireadh Fómhair 2022 do mhúinteoirí a thosaigh ag teagasc roimh an 
1 Eanáir 2011 leagtha amach in Aguisín 2 (b). 
 

11. Tá na méaduithe ar Liúntais Eile a mbeidh éifeacht leo ón 2 Feabhra 2022 agus 
ón 1 Deireadh Fómhair 2022 leagtha amach in Aguisín 4.  

 

12. Ba cheart a thabhairt faoi deara gur cuireadh deireadh le liúntais áirithe do 
thairbhithe nua le héifeacht ón 1 Feabhra 2012. Cé go bhfuil siad luaite sna scálaí 
pá atá i gceangal leis seo, ba cheart a thabhairt faoi deara nach mbeidh ball foirne 
i dteideal an liúntas a fháil go fóill i gcás nach raibh sé/sí i dteideal an liúntas a 
fháil cheana féin. Léigh an doiciméad seo i gcomhar le Ciorclán 0008/2013: 
Athbhreithniú ar fud na Seirbhíse Poiblí ar Liúntais agus ar Íocaíochtaí Préimhe 
chun faisnéis a fháil faoi theidlíochtaí reatha liúntais. 
 

13. Déileálfar le ró-íocaíochtaí de réir na gCiorclán ábhartha ón Roinn.  
 

Pinsin atá á n-íoc 

14. Comhaontaíodh prionsabal na paireachta pá suas go deireadh na bliana 2023 ar 
aon dul leis an gcomhaontú leasaithe a rinneadh faoin gcomhaontú dar teideal ‘Ag 
Dul Ó Neart go Neart’.  Chun a chinneadh cé acu atá nó nach bhfuil pinsin atá á 
n-íoc faoi scéimeanna pinsean atá ann cheana le méadú suas go deireadh na 
bliana 2022, féach an treoir mhionsonraithe atá i gCiorcláin 20/2017, 02/2018, 
19/2019 agus 10/2021 ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Ba cheart 
aon cheisteanna maidir leis na ciorcláin ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe a chur chuig pensions@per.gov.ie 
 

15. Déantar pinsin na Scéime Pinsean Seirbhíse Poiblí Aonair (‘Scéim Aonair’) a 
uasrátáil ar aon dul leis an Treoir-Uimhir Praghsanna do Thomhaltóirí. Dá bhrí sin, 
maidir le pinsin atá á n-íoc i leith iarsheirbhísigh phoiblí a d’fhóin ag gráid a bhfuil 
feidhm ag an gCiorclán seo maidir leo, ní choigeartófar iad trí thagairt do na 
hathbhreithnithe ar an mbunphá atá leagtha amach i Rannán 3. 

 

 

 

 

https://www.gov.ie/en/circular/b7f3ca2f21c640dcae6a8f00342d8543/
https://www.gov.ie/en/circular/b7f3ca2f21c640dcae6a8f00342d8543/
mailto:pensions@per.gov.ie
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Riaráistí pinsean atá á n-íoc a ríomh  

16. Is féidir le húdaráis pinsean tuilleadh faisnéise faoi conas riaráistí den sórt seo a 
chur chun feidhme a fháil i gCiorclán 19/2022 ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe, agus ba cheart aon cheisteanna a thiocfaidh chun cinn a chur go 
díreach chuig pensions@per.gov.ie. 
 

17. Maidir le pinsin na ndaoine sin ar baill iad de scéim pinsean seirbhíse poiblí atá 
ann cheana (Scéim nach Scéim Aonair í), ar pinsin iad atá á n-íoc idir an 2 
Feabhra 2022 agus an 1 Deireadh Fómhair 2022, coigeartófar iad de réir mar is 
cuí ar an ngnáthshlí, trí thagairt do na hathbhreithnithe ar an mbunphá atá leagtha 
amach i Rannán 3 den Chiorclán seo.  
 

18. Maidir le cnapshuimeanna na mball foirne a bhfuil feidhm ag an gCiorclán seo 
maidir leo agus a chuaigh ar scor an 2 Feabhra 2022 nó ina dhiaidh, 
athbhreithneofar iad de réir mar is cuí trí thagairt do na hathbhreithnithe ar an 
mbunphá atá leagtha amach i Rannán 3.  
 

19. Níor cheart aon choigeartú a dhéanamh ar chnapshuimeanna na n-oifigeach a 
d’fhóin ag gráid a bhfuil feidhm ag an gCiorclán seo maidir leo agus a chuaigh ar 
scor roimh an 2 Feabhra 2022.  
 

20. Maidir le pinsinéirí Scéime Aonair a bhí ag obair mar sheirbhísigh phoiblí ar dhátaí 
na n-athbhreithnithe ar an mbunphá (i.e., an 2 Feabhra 2022 agus/nó an 1 Iúil 
2022 agus/nó an 1 Deireadh Fómhair 2022) agus a chuaigh ar scor ina dhiaidh sin 
sa tréimhse idir an 2 Feabhra 2022 agus an 1 Deireadh Fómhair 2022, 
athríomhfar na suimeanna intagartha atá fabhraithe agus na hasbhaintí 
ranníocaíochta atá dlite. Coigeartófar na cnapshuimeanna agus na pinsin a íocfar 
ansin, de réir mar is cuí. 
 

21. Is féidir go mbeidh sé riachtanach coigeartú a dhéanamh freisin, de réir mar is cuí, 
ar na Ráitis Sochar Scoir Deiridh agus na Ráitis Fágálaí do bhaill den Scéim 
Aonair i gcás baill foirne a bhfuil feidhm ag an gCiorclán seo maidir leo, a bhí ag 
obair mar sheirbhísigh phoiblí ar dhátaí na n-athbhreithnithe ar an mbunphá agus 
a chuaigh ar scor nó a d’fhág a nÚdarás Iomchuí faoi seach ina dhiaidh sin. 
 

 

Scaipeadh agus Ceisteanna 

22. Cinntigh go dtabharfar cóipeanna den Chiorclán seo do gach comhalta den Bhord 
Bainistíochta/den Bhord Oideachais agus Oiliúna agus go dtarraingeofar aird na 
múinteoirí uile atá fostaithe agat ar a bhfuil ann, lena n-áirítear iad sin atá as 
láthair le cead. 
 

23. Is féidir teacht ar an gCiorclán seo ar shuíomh Gréasáin na Roinne ag 
https://www.gov.ie/ga/ciorclain/ 

 

 

 

 

 

https://www.gov.ie/ga/ciorclan/0d4cf-192022-february-2nd-and-october-1st-2022/
mailto:pensions@per.gov.ie
https://www.gov.ie/ga/ciorclain/
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24. Ba cheart ceisteanna maidir leis an gCiorclán seo a sheoladh trí ríomhphost 
chuig:  

 Múinteoirí Bunscoile: primtch_payroll@education.gov.ie  
 Múinteoirí Iar-bhunscoile: pppayroll@education.gov.ie  
 Múinteoirí Iar-bhunscoile atá fostaithe ag Boird Oideachais agus 

Oiliúna: an Rannóg ábhartha Acmhainní Daonna 
 
 
 
Mark Bohan      Sinéad Keenaghan 
Caidreamh Foirne Seachtrach   An Rannóg Párolla                                       
 
12 Deireadh Fómhair 2022 
  

https://itsb.education.gov.ie/Requests%20Library/Circular%2000xx-2022%20REVISION%20OF%20TEACHER%20SALARIES%20WITH%20EFFECT%20FROM%201%20Oct%202022%20DRAFT%20v2/r%C3%ADomhphost:primtch_payroll@education.gov.ie
mailto:pppayroll@education.gov.ie
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AGUISÍN 1:  SCÁLAÍ TUARASTAIL BHREISÍOCH A mBEIDH ÉIFEACHT LEO ÓN 
2 FEABHRA 2022 AGUS ÓN 1 DEIREADH FÓMHAIR 2022 DO 
MHÚINTEOIRÍ BUNSCOILE AGUS DO MHÚINTEOIRÍ IAR-
BHUNSCOILE 

 
1. Scálaí Tuarastail do Mhúinteoirí Bunscoile  

 
(a) An scála athbhreithnithe tuarastail bhreisíoch do Mhúinteoirí Bunscoile a 

thosaigh ag teagasc roimh an 1 Eanáir 2011, ar scála é a mbeidh éifeacht 
leis ón 2 Feabhra 2022 agus ón 1 Deireadh Fómhair 20221.  

An scála athbhreithnithe ón 2 Feabhra 2022 agus ón 1 Deireadh 
Fómhair 2022 do mhúinteoirí Bunscoile a thosaigh ag teagasc 

roimh an 1 Eanáir 2011 

 
Beidh éifeacht leis 

an scála seo ón 
02/02/2022 

Beidh éifeacht leis 
an scála seo ón 

01/10/2022 

Pointe € € 

1 €37,379 €37,879 

2 €38,206 €38,706 

3 €39,372 €39,872 

4 €40,541 €41,041 

5 €42,354 €42,854 

6 €43,529 €44,029 

7 €44,702 €45,202 

8 €47,658 €48,158 

9 €49,135 €49,635 

10 €50,900 €51,409 

11 €52,661 €53,188 

12 €54,447 €54,991 

13 €55,941 €56,500 

14 €57,919 €58,498 

15 €57,919 €58,498 

16 €57,919 €58,498 

17 €60,646 €61,252 

18 €60,646 €61,252 

19 €60,646 €61,252 

20 €60,646 €61,252 

21 €64,250 €64,892 

22 €64,250 €64,892 

23 €64,250 €64,892 

24 €64,250 €64,892 

25 €68,231 €68,913 

                                                           
1 Leanfar le liúntais cháilíochta a íoc leis an gcohórt múinteoirí seo, de réir mar is cuí. 
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(b) An scála athbhreithnithe tuarastail bhreisíoch do Mhúinteoirí Bunscoile a 
thosaigh ag teagasc an 1 Eanáir 2011 nó ina dhiaidh, ar scála é a mbeidh 
éifeacht leis ón 2 Feabhra 2022 agus ón 1 Deireadh Fómhair 20222. 
 

An scála athbhreithnithe ón 2 Feabhra 2022 agus ón 1 Deireadh 
Fómhair 2022 do Mhúinteoirí Bunscoile a ceapadh an 1 Eanáir 

2011 nó ina dhiaidh 

 
Beidh éifeacht leis 

an scála seo ón 
02/02/2022 

Beidh éifeacht leis 
an scála seo ón 

01/10/2022 

Pointe € € 

1 €39,338 €39,838 

2 €40,927 €41,427 

3 €42,741 €43,241 

4 €43,569 €44,069 

5 €44,735 €45,235 

6 €46,143 €46,643 

7 €47,724 €48,224 

8 €49,316 €49,816 

9 €50,646 €51,152 

10 €53,032 €53,562 

11 €54,523 €55,068 

12 €56,304 €56,867 

13 €58,077 €58,658 

14 €59,865 €60,464 

15 €61,359 €61,973 

16 €63,336 €63,969 

17 €63,336 €63,969 

18 €63,336 €63,969 

19 €66,063 €66,724 

20 €66,063 €66,724 

21 €66,063 €66,724 

22 €66,063 €66,724 

23 €69,667 €70,364 

24 €69,667 €70,364 

25 €69,667 €70,364 

26 €69,667 €70,364 

27 €73,648 €74,384 

                                                           
2 Is féidir go mbeidh liúntais cháilíochta bhreise iníoctha leo siúd a thosaigh ag teagasc idir an 1 Eanáir 2011 agus an 31 Eanáir 

2012, mar atá leagtha amach i míreanna 8-9 agus in Aguisín 1 (c) a ghabhann leis an gCiorclán seo. Mar a tharla roimhe seo, níl 
liúntais cháilíochta iníoctha le haon tairbhithe nua ón 1 Feabhra 2012 amach. 
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2. Scálaí Tuarastail do Mhúinteoirí Iar-bhunscoile  
 

(c) An scála athbhreithnithe tuarastail bhreisíoch do Mhúinteoirí Iar-bhunscoile 
a thosaigh ag teagasc roimh an 1 Eanáir 2011, ar scála é a mbeidh éifeacht 
leis ón 1 Deireadh Fómhair 20223.  

 

An scála athbhreithnithe ón 1 Deireadh Fómhair 2022 do 
Mhúinteoirí Iar-bhunscoile a thosaigh ag teagasc roimh an 1 

Eanáir 2011 

 
Beidh éifeacht leis an 

scála seo ón  
02/02/2022 

Beidh éifeacht leis 
an scála seo ón  

01/10/2022 

Pointe € € 

1 €37,379 €37,879 

2 €38,206 €38,706 

3 €39,372 €39,872 

4 €40,541 €41,041 

5 €42,354 €42,854 

6 €43,529 €44,029 

7 €44,702 €45,202 

8 €47,658 €48,158 

9 €49,135 €49,635 

10 €50,900 €51,409 

11 €52,661 €53,188 

12 €54,447 €54,991 

13 €55,941 €56,500 

14 €57,919 €58,498 

15 €57,919 €58,498 

16 €57,919 €58,498 

17 €60,646 €61,252 

18 €60,646 €61,252 

19 €60,646 €61,252 

20 €60,646 €61,252 

21 €64,250 €64,892 

22 €64,250 €64,892 

23 €64,250 €64,892 

24 €64,250 €64,892 

25 €68,231 €68,913 

                                                           
3 Leanfar le liúntais cháilíochta a íoc leis an gcohórt múinteoirí seo, de réir mar is cuí. 
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(d) An scála athbhreithnithe tuarastail bhreisíoch do Mhúinteoirí Iar-bhunscoile 
a thosaigh ag teagasc an 1 Eanáir 2011 nó ina dhiaidh, ar scála é a mbeidh 
éifeacht leis ón 2 Feabhra 2022 agus ón 1 Deireadh Fómhair 20224. 

 

An scála athbhreithnithe ón 1 Deireadh Fómhair 2022 
do Mhúinteoirí Iar-bhunscoile a ceapadh an 1 Eanáir 2011 nó ina 

dhiaidh 

 
Beidh éifeacht leis an 

scála seo ón 
02/02/2022 

Beidh éifeacht leis 
an scála seo ón 

01/10/2022 

Pointe € € 

1 €40,691 €41,191 

2 €42,280 €42,780 

3 €44,094 €44,594 

4 €44,922 €45,422 

5 €46,088 €46,588 

6 €47,496 €47,996 

7 €49,077 €49,577 

8 €50,670 €51,177 

9 €52,000 €52,520 

10 €54,385 €54,929 

11 €55,875 €56,434 

12 €57,657 €58,234 

13 €59,431 €60,025 

14 €61,218 €61,830 

15 €62,712 €63,339 

16 €64,689 €65,336 

17 €64,689 €65,336 

18 €64,689 €65,336 

19 €67,417 €68,091 

20 €67,417 €68,091 

21 €67,417 €68,091 

22 €67,417 €68,091 

23 €71,020 €71,730 

24 €71,020 €71,730 

25 €71,020 €71,730 

26 €71,020 €71,730 

27 €75,002 €75,752 

 

                                                           
4 Nóta: Tá an scála pá seo coigeartaithe chun luach coibhéiseach an Liúntais PME/ H.Dip a ionchorprú isteach i ngach pointe ar 
an scála mar atá leagtha amach i gCiorclán 0059/2022. Mar a tharla roimhe seo, níl aon liúntais cháilíochta breise iníoctha le 
gach tairbhí nua ón 1 Feabhra 2012. 

https://www.gov.ie/ga/ciorclan/02546-implementation-of-sectoral-bargaining-with-effect-from-1-february-2022-for-post-primary-teachers-payment-of-pmehdip-allowance/
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AGUISÍN 2:  RÁTAÍ LIÚNTAIS CÁILÍOCHTA A mBEIDH ÉIFEACHT LEO ÓN 2 
FEABHRA 2022 AGUS ÓN 1 DEIREADH FÓMHAIR 2022 

 
(a) Liúntais Cháilíochta5 a mbeidh éifeacht leo ón 2 Feabhra 2022 agus ón 1 

Deireadh Fómhair 2022 do mhúinteoirí a thosaigh ag teagasc idir an 1 Eanáir 
2011 agus an 31 Eanáir 2012  

CÁILÍOCHTAÍ ACADÚLA 
Rátaí dóibh siúd a thosaigh ag teagasc idir 

an 1 Eanáir 2011 agus an 31 Eanáir 2012 

 Le h-éifeacht ón 
02/02/2022 

Le h-éifeacht ón 
01/10/2022 

(a) Céim Máistreachta (Onóracha den 
Chéad Ghrád nó den Dara Grád) 

€632 €638 

   

(b) Céim Dochtúireachta €1,338 €1,351 

 
 

(b) Liúntais Cháilíochta do mhúinteoirí a thosaigh ag teagasc roimh an 1 Eanáir 20116  

CÁILÍOCHTAÍ ACADÚLA 
Rátaí dóibh siúd a thosaigh ag teagasc 

roimh an mbliain 2011 

 Le h-éifeacht ón 
02/02/2022 

Le h-éifeacht ón 
01/10/2022 

(a)  (i) Ard-Dioplóma san Oideachas (Pas) €647 €653 

      (ii)  Ard-Teastas Froebel €647 €653 
   

(b)  (i)   Ard-Dioplóma san Oideachas 
(Onóracha den Chéad Ghrád nó den Dara 
Grád) 

€1,353 €1,367 

      (ii)  Ard-Teastas Gaeilge €1,353 €1,367 
   

(c) Bunchéim (Pas) €2,017 €2,037 
   

(d) Céim Máistreachta a gnóthaíodh trí 
thráchtas nó trí scrúdú (Pas) 

€5,385 €5,440 

   
(e) Bunchéim (Onóracha den Chéad 
Ghrád nó den Dara Grád) 

€5,386 €5,440 

   
(f) Céim Máistreachta (Onóracha den 
Chéad Ghrád nó den Dara Grád) 

€6,018 €6,078 

   

(g) Céim Dochtúireachta €6,724 €6,791 

                                                           
5 Níl liúntais cháilíochta iníoctha le haon tairbhithe nua ón 1 Feabhra 2012 amach. Mar atá leagtha amach i gCiorclán 0059/2022 
tá luach liúntais PME / H.Dip isteach ionchorprú isteach i ngach pointe ar scála pá do mhúinteoirí iar-bhunscoile. 
6 Ní fhéadfar ach ceann amháin de na liúntais atá luaite i bpointí (a) nó (b) a shealbhú le ceann amháin de na liúntais atá luaite i 

bpointí (c) nó (d). Mar a tharla roimhe seo, níl liúntais cháilíochta iníoctha le haon tairbhithe nua ón 1 Feabhra 2012 amach. 

 

https://www.gov.ie/ga/ciorclan/02546-implementation-of-sectoral-bargaining-with-effect-from-1-february-2022-for-post-primary-teachers-payment-of-pmehdip-allowance/
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AGUISÍN 3: RÁTAÍ IN AGHAIDH AN LAE/NA hUAIRE A mBEIDH ÉIFEACHT LEO 
ÓN 2 FEABHRA 2022 AGUS ÓN 1 DEIREADH FÓMHAIR 2022 DO 
MHÚINTEOIRÍ IONAID ÓCÁIDEACHA. 

 

(a) BUNSCOIL: Rátaí athbhreithnithe in aghaidh an lae/na huaire a mbeidh éifeacht 
leo ón 2 Feabhra 2022 agus ón 1 Deireadh Fómhair 2022 do mhúinteoirí 
bunscoile páirtaimseartha agus ionaid a thosaigh ag teagasc roimh an 1 Eanáir 
2011 

Catagóir 
Ráta 

Leanúnach 

Ón 02/02/22 

Luach na 
Saoire 

Bliantúla 
Reachtúla a 
Charnfar in 
aghaidh an 

Lae/na hUaire a 
Oibreofar 

ón 02/02/22 

Ráta 

Leanúnach 

Ón 
01/10/22 

Luach na 
Saoire 

Bliantúla 
Reachtúla a 
Charnfar in 
aghaidh an 

Lae/na hUaire 
a Oibreofar 
ón 01/10/22 

Ráta in aghaidh an lae do 
mhúinteoirí cáilithe ócáideacha 

€203.57 €25.16 €205.87 €25.45 

Ráta in aghaidh an lae do 
mhúinteoirí neamhcháilithe 

€139.97 €17.30 €142.05 €17.56 

Ráta in aghaidh na huaire do 
mhúinteoirí cáilithe 

€40.72 €5.03 €41.17 €5.09 

Ráta in aghaidh na huaire do 
mhúinteoirí neamhcháilithe atá ar an 
bPárolla 

€32.72 €4.04 €33.20 €4.10 

Ráta in aghaidh na huaire do 
mhúinteoirí neamhcháilithe ionaid 

€27.99 €3.46 €28.41 €3.51 

 

(b) BUNSCOIL: Rátaí athbhreithnithe in aghaidh an lae/na huaire a mbeidh éifeacht 
leo ón 2 Feabhra 2022 agus ón 1 Deireadh Fómhair 2022 do mhúinteoirí 
bunscoile páirtaimseartha agus ionaid a thosaigh ag teagasc an 1 Eanáir 2011 nó 
ina dhiaidh  

Catagóir 

Ráta 

Leanúnach 

Ón 
02/02/22 

Luach na 
Saoire 

Bliantúla 
Reachtúla a 
Charnfar in 
aghaidh an 

Lae/na hUaire a 
Oibreofar 

ón 02/02/22 

Ráta 

Leanúnach 

Ón 
01/10/22 

Luach na 
Saoire 

Bliantúla 
Reachtúla a 
Charnfar in 
aghaidh an 

Lae/na hUaire a 
Oibreofar 

ón 01/10/22 

Ráta in aghaidh an lae do 
mhúinteoirí cáilithe ócáideacha 

€198.61 €24.55 €200.69 €24.81 

Ráta in aghaidh an lae do 
mhúinteoirí neamhcháilithe 

€139.97 €17.30 142.05 €17.56 

Ráta in aghaidh na huaire do 
mhúinteoirí cáilithe 

€39.72 €4.91 €40.14 €4.96 

Ráta in aghaidh na huaire do 
mhúinteoirí neamhcháilithe atá ar an 
bPárolla 

€32.72 €4.04 €33.20 €4.10 

Ráta in aghaidh na huaire do 
mhúinteoirí neamhcháilithe ionaid 

€27.99 €3.46 €28.41 €3.51 
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(c) BUNSCOIL: Ráta athbhreithnithe Bliantúil a mbeidh éifeacht leis ón 2 Feabhra 
2022 agus ón 1 Deireadh Fómhair 2022 do mhúinteoirí bunscoile neamhcháilithe.  
 

Catagóir 

Múinteoirí a 
thosaigh ag 

teagasc roimh 
an mbliain 

2011 
Ráta a mbeidh 
Éifeacht leis ón 

02/02/22 

 
Múinteoirí a 
thosaigh ag 
teagasc ón 

mbliain 2011 
amach 

Ráta a mbeidh 
Éifeacht leis ón 

02/02/22 

Múinteoirí a 
thosaigh ag 

teagasc roimh 
an mbliain 

2011 
Ráta a mbeidh 
Éifeacht leis ón 

01/10/22 

 
Múinteoirí a 
thosaigh ag 
teagasc ón 

mbliain 2011 
amach 

Ráta a mbeidh 
Éifeacht leis ón 

01/10/22 

Ráta Bliantúil do Mhúinteoirí 
Bunscoile Neamhcháilithe 

€33,633 €33,633 €34,133 €34,133 

 
 

(d) IAR-BHUNSCOIL: Rátaí athbhreithnithe in aghaidh na huaire a mbeidh éifeacht leo 
ón 2 Feabhra 2022 agus ón 1 Deireadh Fómhair 2022 do mhúinteoirí iar-bhunscoile 
ócáideacha páirtaimseartha a thosaigh ag teagasc roimh an 1 Eanáir 2011 

Catagóir Ráta Leanúnach 
Ón 02/02/22 

Luach na 
Saoire 

Bliantúla 
Reachtúla a 
Charnfar in 
aghaidh an 

Lae/na hUaire 
a Oibreofar 
ón 02/02/22 

Ráta 
Leanúnach 
Ón 01/10/22 

Luach na 
Saoire 

Bliantúla 
Reachtúla a 
Charnfar in 
aghaidh an 

Lae/na hUaire 
a Oibreofar 
ón 01/10/22 

Ráta in aghaidh na huaire do 
mhúinteoirí cáilithe ócáideacha 

€48.11 €6.56 €48.64 €6.63 

Ráta in aghaidh na huaire do 
mhúinteoirí neamhcháilithe 

€42.44 €5.79 €42.86 €5.85 

 

(e) IAR-BHUNSCOIL: Rátaí athbhreithnithe in aghaidh na huaire a mbeidh éifeacht leo 
ón 2 Feabhra 2022 agus ón 1 Deireadh Fómhair 2022 do mhúinteoirí iar-bhunscoile 
ócáideacha páirtaimseartha a thosaigh ag teagasc an 1 Eanáir 2011 nó ina dhiaidh 

Catagóir 
Ráta 

Leanúnach 
Ón 02/02/22 

Luach na Saoire 
Bliantúla 

Reachtúla a 
Charnfar in 
aghaidh an 

Lae/na hUaire a 
Oibreofar 

ón 02/02/22 

Ráta 
Leanúnach 
Ón 01/10/22 

Luach na 
Saoire 

Bliantúla 
Reachtúla a 
Charnfar in 
aghaidh an 

Lae/na hUaire a 
Oibreofar 

ón 01/10/22 

Ráta in aghaidh na huaire do 
mhúinteoirí cáilithe ócáideacha 

€43.10 €5.88 €43.57 €5.94 

Ráta in aghaidh na huaire do 
mhúinteoirí neamhcháilithe 

€38.19 €5.21 €38.58 €5.26 
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AGUISÍN 4: LIÚNTAIS TEAGAISC EILE A mBEIDH ÉIFEACHT LEO ÓN 2 
FEABHRA 2022 AGUS ÓN 1 DEIREADH FÓMHAIR 2022. 
 
(i) Liúntais Eile  

  

 
Ráta a mbeidh 
Éifeacht leis 
ón 02/02/22 

Ráta a mbeidh 
Éifeacht leis 
ón 01/10/22 

1. Teagasc trí Ghaeilge €1,733 €1,750 

2. Deontas Gaeltachta is iníoctha le 
múinteoirí sa Ghaeltacht, seachas iad sin atá 
ag fáil liúntas is comhionann le 10% dá 
dtuarastal ar an scála 

€3,354 €3,387 

3. Liúntas Oileáin €2,017 €2,037 

4. Dioplóma don Oideachas Speisialta €2,668 €2,695 

5.  Liúntas speisialta is iníoctha le múinteoirí i 
Scoileanna Cuimsitheacha (A ceapadh roimh 
an 1.1.1987) 

€2,706 €2,733 

6. Liúntais Leanaí €113 €113 

7. Liúntas do Mhúinteoirí a bhfuil seirbhís 35 
bliana curtha isteach acu 

€2,545 €2,570 

8. Liúntas do Rúnaithe Boird Bainistíochta (is 
iníoctha ar bhonn pearsanta le Príomhoidí 
Scoileanna Cuimsitheacha a fuair an liúntas 
roimh chur chun feidhme Thuarascáil 
Chomhaontaithe 3/06) 

€3,068 €3,099 

9. Liúntas do Phríomhoidí a ghníomhaíonn 
mar Rúnaí do Bhord Bainistíochta (Tuarascáil 
Chomhaontaithe 3/06) 
Rollú Scoile: 

<101 
101-300 
301-500 
501-700 

700+ 

 
€573 
€861 
€1,148 
€1,437 
€1,722 

€579 
€870 
€1,160 
€1,451 
€1,739 

10. Riail 87 (Ard-Teastas Froebel) €1,571 €1,587 

 

(ii) Liúntais Iasachta 

 
Ráta a mbeidh 
Éifeacht leis 
ón 02/02/22 

Ráta a mbeidh 
Éifeacht leis 
ón 01/10/22 

Stiúrthóirí ar Ionaid Oideachais €29,782 €30,080 

Catagóir 2 €18,425 €18,609 

Catagóir 3 €14,396 €14,540 

Catagóir 4 €11,093 €11,204 
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(iii) Poist Freagrachta 
 

(a) Liúntas Príomhoide (Iar-bhunscoil) 

Catagóir 
Ráta a mbeidh Éifeacht 

leis ón 02/02/22 
Ráta a mbeidh Éifeacht 

leis ón 01/10/22 

I €10,195 €10,297 

II €11,424 €11,538 

III €13,401 €13,535 

IV €15,725 €15,882 

V €18,293 €18,476 

VI €20,898 €21,107 

VII €23,419 €23,653 

VIII €25,968 €26,228 

IX €27,844 €28,122 

X €29,782 €30,080 

XI €32,606 €32,932 

XII €34,516 €34,861 

XIII €38,209 €38,591 

XIV €39,454 €39,849 

XV €42,794 €43,222 

XVI €44,652 €45,098 

XVII €46,506 €46,971 

 

 

(b) Liúntas Leas-Phríomhoide (Iar-bhunscoil) 

Catagóir 
Ráta a mbeidh Éifeacht 

leis ón 02/02/22 
Ráta a mbeidh Éifeacht 

leis ón 01/10/22 

I €4,127 €4,168 

II €5,401 €5,455 

III €7,140 €7,211 

IV €8,950 €9,039 

V €10,702 €10,809 

VI €12,531 €12,657 

VII €14,292 €14,435 

VIII €16,021 €16,181 

IX €17,383 €17,557 

X €18,712 €18,899 

XI €20,769 €20,976 

XII €22,042 €22,262 

XIII €24,798 €25,046 

XIV €25,337 €25,590 

XV €27,682 €27,959 

XVI €28,749 €29,036 

XVII €29,804 €30,102 
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(c) Liúntas Príomhoide (Bunscoil) 

Catagóir 
Ráta a mbeidh Éifeacht 

leis ón 02/02/22 
Ráta a mbeidh Éifeacht 

leis ón 01/10/22 

I €13,401 €13,535 

II €13,401 €13,535 

III €15,725 €15,882 

IV €18,293 €18,476 

V €20,898 €21,107 

VI €23,419 €23,653 

VII €25,968 €26,228 

VIII €27,844 €28,122 

IX €29,781 €30,079 

X €32,606 €32,932 

XI €34,516 €34,861 

XII €38,209 €38,591 

XIII €39,454 €39,849 

XIV €42,794 €43,222 

 

(d) Liúntas Leas-Phríomhoide (Bunscoil) 

Catagóir 
Ráta a mbeidh Éifeacht 

leis ón 02/02/22 
Ráta a mbeidh Éifeacht 

leis ón 01/10/22 

I €7,140 €7,211 

II €7,140 €7,211 

III €8,950 €9,039 

IV €10,702 €10,809 

V €12,531 €12,656 

VI €14,291 €14,434 

VII €16,021 €16,181 

VIII €17,383 €17,557 

IX €18,712 €18,899 

X €20,769 €20,977 

XI €22,042 €22,262 

XII €24,797 €25,045 

XIII €25,337 €25,590 

XIV €27,682 €27,959 
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(e) Rátáil Pointí Príomhoide 

 
Ráta a mbeidh Éifeacht 

leis ón 02/02/22 
Ráta a mbeidh Éifeacht 

leis ón 01/10/22 

Faoi bhun 150 €7,294 €7,366 

150 -  299 €7,372 €7,445 

300 -  449 €8,926 €9,015 

450 -  599 €10,473 €10,577 

600 -  749 €12,284 €12,407 

750 -  899 €14,292 €14,435 

900 - 1099 €16,330 €16,493 

1100 - 1299 €18,295 €18,478 

1300 - 1499 €20,286 €20,489 

1500 - 1699 €21,754 €21,971 

1700 - 1949 €23,265 €23,498 

1950 - 2199 €24,786 €25,034 

2200 - 2449 €26,267 €26,529 

2450 nó níos mó €27,708 €27,985 

 

(f) Rátáil Pointí Leas-Phríomhoide 

 
Ráta a mbeidh Éifeacht 

leis ón 02/02/22 
Ráta a mbeidh Éifeacht 

leis ón 01/10/22 

Faoi bhun 150 0 0 

150 -  299 €3,224 €3,256 

300 -  449 €4,214 €4,256 

450 -  599 €5,578 €5,634 

600 -  749 €6,988 €7,058 

750 -  899 €8,354 €8,437 

900 - 1099 €9,792 €9,890 

1100 - 1299 €11,168 €11,279 

1300 - 1499 €12,517 €12,642 

1500 - 1699 €13,581 €13,717 

1700 - 1949 €14,619 €14,766 

1950 - 2199 €15,619 €15,775 

2200 - 2449 €16,604 €16,770 

2450 nó níos mó €17,502 €17,677 
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(iv) Poist Freagrachta Eile  

 
Ráta a mbeidh 
Éifeacht leis ón 

02/02/22 

Ráta a mbeidh 
Éifeacht leis ón 

01/10/22 

1. Príomhoide Cúnta I7 €9,329 €9,423 

2. Príomhoide Cúnta II8 €4,127 €4,168 

3. Post Grádaithe - 'A' €7,294 €7,366 

4. Post Grádaithe - 'B' €3,224 €3,256 

5. Liúntais Feidhmeanna Speisialta 
1 
2 
3 
4 
5 

€2,767 
€4,214 
€5,578 
€6,988 
€7,294 

€2,795 
€4,256 
€5,634 
€7,058 
€7,366 

5. Liúntais Uasghrádaithe Feidhmeanna 
Speisialta 

1 
2 
3 
4 
5 

€3,537 
€5,401 
€7,140 
€8,950 
€9,329 

€3,572 
€5,455 
€7,211 
€9,039 
€9,423 

6. Stiúrthóir Oideachais Aosach – Oideachas Aosach 
Féinmhaoinitheach Páirtaimseartha – Poist 
Freagrachta – Ciorclán 46/00 (Aguisín 1)  

  

Catagóir A €4,127 €4,168 

Catagóir B €5,401 €5,455 

Catagóir C €7,140 €7,211 

Catagóir D €8,950 €9,039 

Catagóir E €10,702 €10,809 

Catagóir F €12,531 €12,657 

Catagóir G €14,292 €14,435 

Catagóir H €16,021 €16,181 

Catagóir I €17,383 €17,557 

Catagóir J €18,712 €18,899 

Catagóir K €20,769 €20,976 

Catagóir L €22,042 €22,262 

Catagóir M €24,798 €25,046 

7. Liúntas is iníoctha le Príomhoidí ar scoileanna a 
thairgeann clár páirtaimseartha oideachais aosach 
(Ciorclán 46/00) 

€1,779 €1,797 

8. Liúntas is iníoctha le Príomhoidí ar chúig 
Phobalscoil i leith ról bainistíochta a imirt i lárionaid 
spóirt (Tuarascáil Chomhaontaithe 2/01) 

€5,278 €5,331 

                                                           
7 Dár gaireadh Príomhoide Cúnta roimhe seo             
8 Dár gaireadh Múinteoir Dualgas Speisialta roimhe seo 
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(v) Liúntais Eile is Infheidhme maidir le Boird Oideachais agus Oiliúna, ar liúntais  
iad ab infheidhme roimhe seo maidir le Coistí Gairmoideachais.  

 

Ráta a mbeidh 
Éifeacht leis ón 

02/02/22 

Ráta a mbeidh 
Éifeacht leis ón 

01/10/22 

1. Múinteoirí Tuatheolaíochta (i leith gníomhaíochtaí 
oideachais a eagrú agus a fhorbairt lasmuigh den 
teagasc foirmiúil sa seomra ranga) 

€2,017 €2,037 

2. Múinteoirí Taistil Eolaíochta Baile9 €2,017 €2,037 

3. Íocaíochtaí speisialta le Múinteoirí Páirtaimseartha 
Incháilithe faoi Chlásal 7.1 de Chiorcláin 38/89 agus 
39/89 (Tuarascáil Chomhaontaithe 2/98) 

  

An Líon Blianta de Sheirbhís Ináirithe – Bunscála 
Coiteann                             1 

2 
3 

€342 
€686 
€1,029 

€346 
€692 
€1,039 

An Líon Blianta de Sheirbhís Ináirithe – Scála 
Múinteora Coláiste             1 

2 
3 

 
€427 
€859 
€1,287 

€431 
€868 
€1,300 

An Líon Blianta de Sheirbhís Ináirithe – Scála Léachtóir                         
                                           1 

2 
3 

€603 
€1,203 
€1,801 

 
€609 
€1,215 
€1,819 

4.  Íocaíochtaí speisialta le TWTanna faoi Chlásal 3 de 
Chiorclán Uimh. 34/89 (Tuarascáil Chomhaontaithe 
2/98)   
An Líon Blianta de Sheirbhís Ináirithe – Bunscála 
Coiteann                             1 

2 
3 
4 
5 

€686 
€1,371 
€2,060 
€2,744 
€3,430 

€692 
€1,385 
€2,080 
€2,772 
€3,464 

An Líon Blianta de Sheirbhís Ináirithe – Scála 
Múinteora Coláiste              1 

2 
3 
4 
5 

€859 
€1,714 
€2,573 
€3,430 
€4,289 

€868 
€1,732 
€2,598 
€3,464 
€4,332 

An Líon Blianta de Sheirbhís Ináirithe – Scála Léachtóir                      
1 

2 
3 
4 
5 

€1,203 
€2,402 
€3,606 
€4,805 
€6,004 

€1,215 
€2,426 
€3,642 
€4,853 
€6,064 

5. Liúntas is iníoctha le múinteoirí printíseach i mBord 
Oideachais agus Oiliúna Átha Cliath agus Dhún 
Laoghaire agus i mBord Oideachais agus Oiliúna 
Chorcaí, dár gaireadh Coiste Gairmoideachais Dhún 
Laoghaire agus Coiste Gairmoideachais Chontae 
Chorcaí faoi seach roimhe seo 

€10,666 €10,773 

 

                                                           
9 Dár gaireadh Múinteoirí Taistil Eolaíochta Baile roimhe seo 
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(vi) Liúntais (Tag. Ginearálta 3/80) 

 
Ráta a mbeidh 
Éifeacht leis ón 

02/02/22 

Ráta a mbeidh 
Éifeacht leis ón 

01/10/22 

1. Incrimint Fadseirbhíse €1,618 €1,634 

2. Liúntas difreálach speisialta a íoctar le hIar-
Ollúna Coláistí Ullmhúcháin 

€3,132 €3,164 

3. Rátaí Pearsanta Liúntais Príomhoidí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€7,294 
€7,294 
€7,294 
€7,294 
€7,605 
€7,749 
€9,150 
€9,297 
€9,931 
€10,028 
€10,761 
€12,224 

€7,366 
€7,366 
€7,366 
€7,366 
€7,681 
€7,827 
€9,242 
€9,390 
€10,030 
€10,129 
€10,868 
€12,346 

4. Liúntais Phearsanta dá dtagraítear i Mír 2 de 
Chiorclán 50/70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€2,809 
€5,509 
€6,408 
€7,161 
€8,106 
€9,297 
€10,477 
€12,110 
€12,992 
€14,290 

€2,837 
€5,565 
€6,472 
€7,233 
€8,187 
€9,390 
€10,582 
€12,231 
€13,122 
€14,432 

 
 

(vii) Liúntais is iníoctha le múinteoirí sa tSeirbhís Príosún 

 
Ráta a mbeidh 
Éifeacht leis ón 

02/02/22 

Ráta a mbeidh 
Éifeacht leis ón 

01/10/22 

Airgead Oinigh €5,226 €5,279 

Múinteoir Maoirseachta – Méid an Aonaid – 
Múinteoirí Coibhéise Lánaimseartha 

1-6 
7-9 

10-12 
13-16 
16+ 

€9,329 
€14,292 
€17,383 
€22,042 
€25,337 

€9,423 
€14,435 
€17,557 
€22,262 
€25,590 

Leas-Mhúinteoir Maoirseachta €9,329 €9,423 

Múinteoir Maoirseachta Cúnta €4,127 €4,168 

 


	(v) Liúntais Eile is Infheidhme maidir le Boird Oideachais agus Oiliúna, ar liúntais
	iad ab infheidhme roimhe seo maidir le Coistí Gairmoideachais.

