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Brollach ón 
bPríomhfheidhmeannach
Tá an Oifig Náisiúnta Seirbhísí Comhroinnte (ONSC) tiomanta go gníomhach don 
chomhionannas, don éagsúlacht agus don chuimsiú san ionad oibre. Mar fhostóir 
aithnímid an luach agus an tábhacht is féidir le hionad oibre éagsúil a thabhairt, ina 
theannta sin táimid tiomanta do chultúr agus ionad oibre a chruthú ina gcuirtear fáilte 
roimh gach duine aonair agus ina bhfuil sé de chumhacht acu a gcumas iomlán a bhaint 
amach.

Admhaímid go gcuireann lucht saothair éagsúil agus cuimsitheach lenár gcultúr agus go 
dtugann sé go leor buntáistí lena n-áirítear mealladh tallainne agus coinneáil, 
cinnteoireacht fheabhsaithe, réiteach fadhbanna agus leibhéil mhéadaithe 
rannpháirtíochta fostaithe.

Mar oifig Rialtais sa Státseirbhís tá an ONSC tiomanta don chomhionannas, don 
éagsúlacht agus don chuimsiú faoinár Seirbhís Phoiblí, agus do chreat na Roinne 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe don nuálaíocht agus don fhorbairt leanúnach. Tá 
an ONSC tiomanta go hiomlán do chomhionannas inscne agus comhionannas agus 
éagsúlacht a chinntiú ar fud na heagraíochta. Cabhraíonn tuarascáil Bhearna Phá idir na 
hInscní an ONSC le fócas a thabhairt ar éagsúlacht inscne ar ár dturas chun 
comhionannas, éagsúlacht agus cuimsiú a chur chun cinn ar fud an ONSC.
Mar eagraíocht, leanfaimid orainn ag athbhreithniú agus ag tabhairt aghaidh ar 
fhoghlaimí ón tuarascáil agus cinnteoimid go gcuirfear ár bplean gníomhaíochta ar fáil 
sa bhliain amach romhainn.
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Réamhrá 
Ar an 13 Iúil 2021, thug Rialtas na hÉireann reachtaíocht isteach maidir le tuairisciú éigeantach ar 
bhearna pá inscne in Éirinn i bhfoirm an Achta um Fhaisnéis faoin mBearna Phá idir na hInscní, 
2021. An 3 Meitheamh 2022 foilsíodh na Rialacháin um an Acht um Chomhionannas Fostaíochta 
1998 (alt 20A) (Faisnéis faoin mBearna Phá idir na hInscní) 2022.

Leagtar amach sa tuarascáil seo na staitisticí maidir le bearna pá inscne don Oifig Náisiúnta Seirbhísí 
Comhroinnte (ONSC) a chuimsíonn baill foirne a fostaíodh le linn na tréimhse tuairiscithe Meitheamh 
2021 go Meitheamh 2022. Ullmhaíodh an t-eolas sa tuarascáil seo de réir na bprionsabal atá leagtha 
amach san Acht um Fhaisnéis faoin mBearna Phá idir na hInscní 2021, a éilíonn ar eagraíochtaí tuairisc 
a thabhairt ar a mbearna pá inscne lá ar leith i mí an Mheithimh. Roghnaigh an ONSC dáta tuairiscithe 
an 24 Meitheamh 2022 chun an fhaisnéis don tuarascáil seo a thaifeadadh.

Léiríonn an anailís go bhfuil bearna pá inscne an ONSC 0.35% i bhfabhar fostaithe fireann. Ciallaíonn 
sé seo go bhfuil an meánráta in aghaidh na huaire dár bhfostaithe fir 0.35% níos airde ná baineannaigh 
le linn na tréimhse tuairiscithe. Cuimsíonn an ráta in aghaidh na huaire pá bunúsach móide ragobair 
don tréimhse tuairiscithe. Mar sin féin, nuair a ríomhtar é ar an meánráta in aghaidh na huaire 
d'fhostaithe fir agus baineanna sa tréimhse phá ábhartha, is é 7.56% ár mbearna phá inscne 
airmheánach i bhfabhar fostaithe ban.

Le linn na tréimhse tuairiscithe, bhí 803 fostaí ag an ONSC; 540 bean agus 263 fear. Áirítear leis seo 103 
fostaí páirtaimseartha; 93 baineann agus 10 bhfear. Le linn na tréimhse tuairiscithe, bhí 25 ball foirne 
sealadacha, 18 bean agus 7 bhfear ag an ONSC, nach bhfuil san áireamh i gcomhaireamh iomlán na 
gceann.

Tá gach fostaí ailínithe le scálaí pá Státseirbhíse foilsithe. Cinntíonn sé seo pá comhionann as an 
obair chéanna beag beann ar inscne, le dul chun cinn incriminteach bunaithe ar fheidhmíocht 
shásúil agus blianta seirbhíse.
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Torthaí ar Bhearna Pá idir na hInscní

Bearna Pá Meánach idir na hInscní

Is í an mheánbhearna pá inscne an mheánbhearna pá inscne agus tá sé bunaithe ar an ríomh seo a 
leanas: - an difríocht idir an meánráta uair an chloig a íoctar le fireannaigh agus an meánráta in aghaidh 
na huaire a íoctar le baineannaigh a léirítear mar chéatadán den mheánráta in aghaidh na huaire a íoctar 
le fireannaigh.

BearnaPá Meánach idir na hInscní - ar an iomlán

Sa ONSC is é €21.44 an meánráta fireann in aghaidh na huaire i gcomparáid le €21.36 don mheánráta 
baineann in aghaidh na huaire. Tugann sé seo an difríocht de 0.08c.
Bunaithe ar an meánráta pá in aghaidh na huaire (meán) d'fhostaithe fireanna agus baineanna sa 
tréimhse pá ábhartha, tá ár meánbhearna pá inscne 0.35 % i bhfabhar fostaithe fireanna.

Bearna pá meánach páirtaimseartha inscne

San ONSC is é €20.58 an meánráta fireann in aghaidh na huaire d'fhostaithe páirtaimseartha i 
gcomparáid le €21.58 don mheánráta baineann in aghaidh na huaire. Tugann sé seo an difríocht de 
€1.00.
Bunaithe ar an meánráta pá in aghaidh na huaire (meán) d'fhostaithe fireanna agus baineanna sa 
tréimhse phá ábhartha, tá ár meánbhearna pá inscne fostaithe páirtaimseartha 4.86% i bhfabhar fostaithe 
ban.

Bearna pá meánach shealadach idir na hinscní

San ONSC, is é €14.54 an meánráta in aghaidh na huaire d'fhir don fhoireann shealadach i gcomparáid 
le €13.39 don mheánráta in aghaidh na huaire do mhná. Tugann sé seo difríocht de €1.16.
Bunaithe ar an meánráta pá in aghaidh na huaire (meán) d'fhostaithe fireanna agus baineanna sa 
tréimhse phá ábhartha, tá ár meánbhearna pá inscne fostaithe sealadach 7.95% i bhfabhar fostaithe 
fireanna.
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Bearna Pá Meánach idir na hInscní

Tá an bhearna phá meánach idir na hinscní bunaithe ar an ríomh seo a leanas: - an difríocht idir an ráta 
meánach in aghaidh na huaire a íoctar le fireannaigh agus an ráta ameánach in aghaidh na huaire a 
íoctar le baineannaigh arna shloinneadh mar chéatadán den ráta meánach in aghaidh na huaire a íoctar 
le fir.

Bearna Pá Meánach idir na hInscní - ar an iomlán

San ONSC is é €16.85 meánráta na bhfear in aghaidh na huaire i gcomparáid le €18.13 don mheánráta 
in aghaidh na huaire do mhná. Tugann sé seo difríocht de €1.28.

Bunaithe ar an meánráta pá in aghaidh na huaire d’fhostaithe fireanna agus baineanna sa tréimhse pá 
ábhartha, tá ár mbearna pá airmheánach inscne 7.56% i bhfabhar fostaithe ban.

Bearna pá meánach páirtaimseartha inscne

San ONSC is é an ráta meánach in aghaidh na huaire na bhfear páirtaimseartha ná €19.57 i gcomparáid 
le €21.50 don mheánráta in aghaidh na huaire do mhná páirtaimseartha. Tugann sé seo difríocht de 
€1.93.

Bunaithe ar an meánráta pá in aghaidh na huaire d’fhostaithe fireanna agus baineanna sa tréimhse phá 
ábhartha, tá bearna pá airmheánach inscne na bhfostaithe páirtaimseartha 9.84% i bhfabhar fostaithe 
baineanna.

Bearna pá meánach shealadach idir na hinscní

San ONSCis é €13.12 an ráta meánach in aghaidh na huaire na bhfear sealadach agus €13.12 an 
meánráta in aghaidh na huaire do mhná.

Bunaithe ar an meánráta pá in aghaidh na huaire d’fhostaithe fireanna agus baineanna sa tréimhse pá 
ábhartha, is é 0.0% an bhearna phá airmheánach inscne d’fhostaithe sealadacha atá againn.

Pá bónais

Ní dhearnadh aon íocaíochtaí bónais leis an bhfoireann le linn na tréimhse tuairiscithe.

Sochair chomhchineáil

Ní bhfuair an fhoireann aon sochar comhchineáil le linn na tréimhse tuairiscithe. 
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Dáileadh Inscne

Fíor 2: Grúpa Foirne mar % d'fhir iomlán agus iomlán baineann do mhná

nMná  nFireann

Fíor 1: Dáileadh Inscne 

San ONSC, is Oifigigh Chléireachais (CO) nó Oifigigh Feidhmiúcháin (EO) iad díreach os cionn 78% 
den fhoireann, agus is ionann fostaithe baineanna agus 80% den chohórt seo i gcomparáid le 75% de na 
fostaithe fireanna ar fad. Is ionann bainistíocht shinsearach (Príomhoifigigh Chúnta (AP) agus os a 
chionn) agus 7.7% den lucht saothair, is bainisteoirí sinsearacha iad 6.7% de na mná go léir i 
gcomparáid le 8% de na fir go léir.

Inscne ag Grúpa Foirne mar % dá n-Inscne
m.sh. baineann go hiomlán baineann agus fireann go hiomlán fireann
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Anailís ar Bhearna Pá idir na hInscní

Is é dáileadh inscne reatha an ONSC ná 67% baineann (540) agus 33% fireann (263 
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Inscne ag Grúpa foirne mar % den Fhoireann Iomlán (803)

Fíor 4: Inscne de réir Feidhme 

Fíor 3: Grúpa foirne mar % den Fhoireann Iomlán (803)

Tá éagsúlachtaí ann maidir le hinscne ag leibhéal feidhmiúil laistigh den ONSC, is iad baineannaigh 
formhór na bhfostaithe i ngach réimse feidhmiúil, cé is moite de TFC Fiontraíochta.

Inscne de réir Feidhme
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Fíor 5: Anailís inscne de réir Ceathairíl Thuarastail - an tuarastal is ísle go dtí an líon is airde  

Ceathairíleanna Pá Tuarastail
Roinneann an tábla seo a leanas ár bhfórsa saothair ar fad i gceithre chairéil chomhionann bunaithe ar 
na rátaí in aghaidh na huaire a íoctar le fostaithe thar an tréimhse, rangaithe ón líon is ísle go dtí an líon 
is airde.

San ONSC, is ionann fireannaigh agus 32.75% den daonra le baineannaigh arb ionann iad agus 67.25%. 
Tá an dáileadh inscne i Ceathairíleanna 1 agus 2 an-ghar don dáileadh inscne foriomlán, ach tá léiriú 
níos ísle ag Ceathairíleanna 3 agus 4 ar fhireannaigh agus léiriú níos airde ar bhaineannaigh i 
gcomparáid leis an dáileadh inscne foriomlán.

Anailís Inscne de réir Ceathairíl Thuarastail

Q1 Q2 Q3

n Mná  n Fireann

Q4 Total

62.87 63.41
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Cúiseanna leis an mbearna pá idir na hinscní

Tá bearna pá idir na hinscní an ONSC á thiomáint ag na nithe seo a leanas;

 

Tá cóimheas inscne fireann 
ONSC

 le mná ag Rúnaí 
Cúnta agus os a chionn cothrom 

faoi láthair ag 1:1 agus tá na 
Príomhoifigigh agus an 

Príomhoide 
Cúnta ag 4:2 i bhfabhar 

Idir 2021 agus 2022
 bhí leibhéal ard láimhdeachais

 foirne ann agus an fhoireann ag 
bogadh

 den chuid is mó ar ardú céime
 agus soghluaisteacht.

Ar an iomlán tá níos mó ban
 ná fir ag obair i ngach

 gráid. Cé go bhfuil níos mó 
baineannach ag an ONSC

ag obair mar mheán
bhainisteoirí tá céatadán

 níos airde de na fir
 go léir i róil 

mheánbhainistíochta mar EO/
HEO 

Ba mhná céatadán níos airde
 d'earcaigh nua agus d'arduithe 
céime inmheánacha ar fud na 

ngrád go léir.
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Plean Gníomhaíochta ONSC
Tá an ONSC tiomanta dár luach Tús Áite do Dhaoine'. Beidh sé seo fós ina phríomhthosaíocht 
don eagraíocht agus muid ag dul ar aghaidh lenár n-aistear chun comhionannas inscne a 
fheabhsú san ONSC.

Mar eagraíocht tá sé mar aidhm againn lucht saothair ilghnéitheach le raon tallainne a mhealladh 
agus a choinneáil chuig an eagraíocht. Is í an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí (PAS) 
comhpháirtí acmhainní an ONSC. Tá straitéis earcaíochta PAS bunaithe ar a Straitéis um 
Chomhionannas, Éagsúlacht agus Cuimsiú (ED&I) atá dírithe ar fhórsa saothair ilghnéitheach a 
mhealladh d’fhostóirí na seirbhíse poiblí. Feidhmíonn an ONSC faoi cheadúnas earcaíochta, tá 
gach earcaíocht a dhéanann an oifig ag teacht le cóid chleachtais an Choimisiúin um 
Cheapacháin Seirbhíse Poiblí. Cuireann an ONSC oiliúint ar bhord agallaimh ar fáil do gach 
comhalta boird chun oibiachtúlacht agus comhsheasmhacht a chur chun cinn agus chun an 
poitéinseal maidir le claontacht agus bacainní neamhbheartaithe a laghdú ar fud ár bpróiseas 
earcaíochta. Tá an ONSC tiomanta d'athbhreithniú a dhéanamh ar na tacaíochtaí maidir le 
hullmhú agallaimh atá ar fáil do gach ball foirne chun éagsúlacht inscne inár n-earcaíocht 
inmheánach a chinntiú.

Tá an ONSC tiomanta do lucht saothair éagsúil agus cuimsitheach a chruthú agus a chothú, tá 
an eagraíocht ag tógáil ar obair roimhe seo agus ag comhchruthú Straitéis ED&I lenár 
bhfostaithe. Tá an ONSC tiomanta d'oiliúint ED&I a chur ar fáil do gach ball foirne atá dírithe 
ar eolas ar chúrsaí comhionannais, éagsúlachta agus cuimsithe a mhéadú. Cuirfear Straitéis ED&I 
an ONSC i gcrích agus ag feidhmiú in 2023.

Tá an ONSC ag tabhairt faoi chlár forbartha cultúir chun an cultúr reatha laistigh den eagraíocht 
a thuiscint agus chun a chinntiú go bhfuil ár gcultúr cuimsitheach dár bhfoireann reatha agus dár 
bhfoireann reatha agus sa todhchaí. Forbrófar agus cuirfear an clár seo i bhfeidhm in 2023 agus 
beidh sé ailínithe lenár Straitéis ED&I.

Thug an ONSC Beartas Oibre Cumaisc forásach isteach in 2022, tá an polasaí á phíolótú faoi 
láthair ar feadh 12 mhí. Tá an eagraíocht tiomanta do na deiseanna a thugann an polasaí dár 
bhfostaithe go léir a chur chun cinn. Leanfaidh an ONSC ag tairiscint réimse socruithe oibre 
solúbtha do gach ball foirne lena n-áirítear bliain oibre níos giorra agus comhroinnt oibre.

Is é ár bhfócas don todhchaí leanúint ar aghaidh ag forbairt ár bhfostaithe go léir ar fud an 
ONSC agus díriú ar thacú lena bhforbairt agus a ndeiseanna gairme a fheabhsú. Tá an ONSC 
tiomanta do dheiseanna forbartha a chur ar fáil chun tacú le cosáin ghairme do gach ball foirne 
ar fud na heagraíochta. Tá forbairt an ONSC dírithe ar riachtanais oiliúna aonair chomh maith le 
haonaid ghnó agus riachtanais eagrúcháin. Tá clár fairsing bainistíochta daoine forbartha ag ár 
bhfoireann Foghlama agus Forbartha do bhainisteoirí sóisearacha nua-chur chun cinn a sheolfar 
in 2023. Tá an clár dírithe ar dhíriú ar ár linn tallainne éagsúil agus chun a chinntiú go 
gcuirimid deiseanna forbartha ar fáil agus go dtacaímid lenár gcomhghleacaithe deiseanna 
forbartha gairme agus a bhforbairt leanúnach leis an ONSC a shaothrú. Leathnófar an clár 
forbartha chuig gach grád sna blianta amach romhainn.
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Ag féachaint romhainn
Tá an ONSC tiomanta do thacú le héagsúlacht inscne san eagraíocht. Tá cur síos déanta againn ar roinnt 
réimsí le haghaidh fócas leanúnach le linn 2023. Ag féachaint romhainn, táimid tiomanta 
d'iarrachtaí maidir le héagsúlacht inscne trína chinntiú go bhfuil ár gComhionannas, an 
Éagsúlacht agus an 
Straitéis Cuimsithe ag feidhmiú go hiomlán ar fud na heagraíochta. Táimid ag tnúth le 
hathbhreithniú a dhéanamh ar na léargais ón tuarascáil agus 
monatóireacht a dhéanamh ar ár bplean gníomhaíochta i rith na bliana
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Foilsiú
Foilsíodh an tuarascáil seo ar an 23 Nollaig 2022,

agus tá sí ar fáil ar líne ag www.nsso.gov.ie




