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COMH-RÉAMHRÁ Ó CHATHAOIRLEACH
AN BHOIRD AGUS AN
PRÍOMHFHEIDHMEANNACH
Is í an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí
(SCP) an eagraíocht lárnach a chuireann
seirbhísí earcaíochta agus roghnaithe ar fáil
don státseirbhís agus don tseirbhís phoiblí i
gcoitinne. Tá ról tábhachtach ag an tSCP fosta
maidir le Cathaoirligh agus Stiúrthóirí Neamhfheidhmiúcháin a aimsiú agus a shainaithint
do gach Bord Stáit in Éirinn. Oibrímid i
gcomhar le cliaint agus le páirtithe leasmhara
sa tseirbhís phoiblí agus tógaimid treoir ach
déanaimid iarracht fosta tionchar a chur i
bhfeidhm ar straitéisí agus ar chleachtais AD
i rannóga go háirithe i réimsí a bhaineann le
foinsiú agus le tallann a bhainistiú.
Léiríonn an ráiteas Ár bhFís cad atá ar siúl
againn agus tagraítear ann tiomantas agus
gairmiúlacht na mball foirne sa tSeirbhís um
Cheapacháin Phoiblí. Ba an obair bunaithe ar
phríomh-thréithe seirbhíse poiblí.
Chuir an Státchiste €12.2 milliún ar fáil leis
na seirbhísí seo a chur ar fáil a bhí bunaithe
ar éileamh i 2018. Tuigimid go léiríonn gach
ceapachán a dhéantar infheistíocht shuntasach
ón Stát. Agus sin san áireamh tuigimid go
bhfuil fiúntas san airgead a chuir an Státchiste
ar fáil don tSCP agus gur infheistíocht mhaith
atá ann chun baill foirne ar ardchaighdeán a
mhealladh agus a choinneáil sa státseirbhís
agus i seirbhísí poiblí i gcoitinne chun torthaí
sóisialta agus eacnamaíocha níos fearr a bhaint
amach do mhuintir na hÉireann.
Bhí tionchar mór ag an gheilleagar feabhsaithe,
ag an mhargadh saothair iomaíoch, ag
athchóiriú seirbhíse poiblí agus ar an riachtanas
déileáil leis an dúshláin a bhaineann le Brexit
ar an tSCP i 2018. Cuirfidh an fórsa saothair
solúbtha chomh maith le roinnt mhaith daoine
ag dul ar scor sa tseirbhís phoiblí brú sa bhreis
ar an tSCP.
Mar earcaitheoirí ní mór dúinn a chinntiú go
gcuirimid seirbhís atá mealltach, níos éifeachtaí
agus in am ar fáil chun gur féidir linn daoine
den scoth a mhealladh ó chúlraí éagsúla. Tá
muid de shíor ag féachaint ar mhodhanna nua
chun an earnáil phoiblí a chur i láthair mar
fhostóir de rogha agus dul i dteagmháil leis an
tallann reatha atá againn chomh maith le lucht
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spéise nua. Leanfaimid linn chun gur eachtra
pearsanta an earcaíocht dár gcliaint agus
d’iarrthóirí, bainfimid triail as modhanna nua
chun iarrthóirí a bhfuil cáilíochtaí den scoth acu
a mhealladh.
Tá sé fíor-thábhachtach go mbeadh an
earcaíocht in oiriúint don fhostaíocht i gceist.
Leanfaidh an tSCP ag tabhairt tacaíochta do
chliaint maidir le hionchas na n-iarrthóirí a
thuiscint, an dearcadh gur mhaith leo san
ionad oibre agus cad a bheidh i gceist i
dtaca le solúbthacht, iompar eiticiúil agus
follasacht i dtaca le hiompar. Neartaíonn
Plean Athnuachána na Státseirbhíse, an
People Strategy agus an Public Sector Reform
Plan 2017 - 2020 an moladh d’fhostaíocht sa
tseirbhís phoiblí agus beidh muid i dteagmháil
ag leibhéal straitéiseach lenár bpáirtithe
leasmhara lena chinntiú go soláthraítear na
pleananna uaillmhianacha seo.
Leibhéil Gníomhaíochta
Tuigimid go leanfaidh an t-éileamh do ghráid
ghinearálta chomh hard agus a bhí le linn 2018
sa mheántéarma. Ar na cúiseanna go bhfuil
leibhéal ard oibre i gceist tá soghluaiseacht sa
chóras trí ardú céime treasna sratha, dul chun
cinn gasta trí chomórtais d’ardú céime agus trí
rátaí coinneála.
I dtaca le hearcaíocht speisialtachta agus
theicniúil, tuigtear go méadóidh an t-éileamh
sa mheántéarma mar go bhfuil sé riachtanach a
chinntiú go bhfuil na trí phríomh-scileanna AD,
Airgeadas agus TE ar fáil i gcónaí. Leanfaidh an
t-éileamh do shaineolas speisialtachta i réimsí
tráthúla (e.g. athrú aeráide, slándáil ríomhairí)
agus réimsí ar nós riosca, rialachas agus
comhlíonadh; bainistíocht tionscadail; agus
meáin agus cumarsáid.
Ní mór don tSCP plé leis na hábhair seo in am,
go freagrach agus go solúbtha sa chéad dhá nó
trí bliain amach romhainn.
Boird Stáit
Tá sé ceithre bliana anois ó tugadh isteach na
Treoirlínte do Cheapacháin chuig Boird Stáit. Ó
tháinig an próiseas nua i bhfeidhm, chláraigh os
cionn 7,000 duine le fógra a fháil faoi fholúntais
a tharlaíonn ar Bhoird Stáit. Fógraíodh os
cionn 930 folúntas ar 218 Bord agus fuarthas
os cionn 12,300 iarrartas dóibh. Roghnaigh
painéil measúnaithe 2,600 duine agus cuireadh
a n-ainmneacha ar aghaidh chuig Airí lena gcur
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faoi mheas do cheapachán agus ceapadh os
cionn 790 duine.
Ó cuireadh tús leis an phróiseas seo, mhéadaigh
líon na mban a ceapadh fosta. I 2018 mná
ab ea 51% den 205 ceapachán a rinneadh
tar éis próiseas de chuid na SCP. Tá an tSCP
gníomhach ar cur an phobail ar an eolas faoi
phróiseas na mBord Stáit agus tá siad ag obair
go leanúnach le hOifigigh Caidrimh na mBord
Stáit i ngach Roinn i dtaca leis seo.
Brexit
Bhunaigh an tSCP grúpa oibre ullmhachta
i 2018 le léargas straitéiseach agus treoir
oibríochta a chur ar fáil faoi gach ábhar
earcaíochta a bhaineann le Brexit. Tuigeann
an tSCP na dúshláin dheacra agus ar leith, nár
tharla roimhe, atá i gceist do chliaint i Ranna
agus in Oifigí de bharr Brexit. Tá an tSCP
dírithe le hoibriú i gcomhar leo chun seirbhísí
freagracha agus in am a chur ar fáil le déileáil
leis na riachtanais de réir mar a tharlaíonn siad.
Tá ár Brexit Readiness Plan á bhainistiú go
hatriallach le déileáil le forbairtí a thagann
chun cinn.
Éagsúlacht agus Cuimsiú
Dhírigh an Ráiteas Straitéise Connect 19
2017-2019 go mór ar iarrthóirí níos éagsúla
agus ar ardchaighdeán a mhealladh chuig
gairmeacha sa státseirbhís agus sa tseirbhís
phoiblí i gcoitinne. Beidh seo ina chuidiú
chun go léireoidh comhlachtaí poiblí an
ilchineálacht atá ag méadú sa phobal agus
sa sochaí i gcoitinne agus as sin cabhróidh
sé le comhlachtaí poiblí seirbhísí a sholáthar
do phobail níos leithne agus níos éagsúla a
ndéantar freastal orthu.
Mar thacaíocht d’éagsúlacht d’fhreastail an tSCP
ar aontaí gairmeacha dara agus tríú leibhéal
agus ag eachtraí éagsúla sa phobal chun daoine
ó chúlraí éagsúla a spreagadh le smaoineamh
ar an státseirbhís agus ar an tseirbhís phoiblí
mar fhostóir de rogha.
Sheol an tSCP suíomh gréasáin nua,
athdheartha i 2018 a chuireann an státseirbhís
agus an teirbhís phoiblí chun cinn mar
earcaitheoir de rogha d’iarrthóirí de chineálacha
éagsúla. Díríonn fógraí ar dheiseanna poist
na SCP ar Facebook, Twitter agus LinkedIn ar
náisiúnaigh éagsúla agus ar an lucht siúil, LGBT,
ar Dhaoine faoi Mhíchumais agus ar ghrúpaí

Gaeilge. Tá an tSCP ag obair le teicneolaíocht
níos fearr do léitheoir scáileáin a fhorbairt a
chabhróidh le hiarrthóirí faoi mhíchumas agus
daoine neamh-thraidisiúnta Éireannacha a
úsáideann Béarla mar theanga iasachta.
Rinne an tSCP athbhreithniíú ar dhoiciméid
earcaíochta agus roghnaithe le linn 2018
lena chinntiú go bhfuil na doiciméid ar fad in
oiriúint do na príomh-spriocanna éagsúlachta.
Oibríonn an tSCP i gcomhar le hEagraíochtaí
Neamhrialtasacha (ENRs) le náisiúnaigh
éagsúla in Éirinn, (lena n-áirítear náisiúnaigh ón
Pholainn, ón Lituáin agus ón Bhrasaíl) agus lean
siad ag cur deiseanna do phoist sa tseirbhís
phoiblí ar fáil sna pobail seo.
Cuireadh tús le hobair forbartha in Áras
na Caibidle chun achar fáiltithe níos fearr
a chruthú d’iarrthóirí agus mar fhógra do
ghairmeacha sa tseirbhís phoiblí. Díríonn
an fhorbairt seo go mór ar éagsúlacht atá
bunaithe ar aiseolas ó pháirtithe leasmhara,
lean n-áirítear athbhreithnithe a rinne an Trinity
College Innovation Academy.
Léiríonn an grúpa nua Gardaí a chríochnaigh
a n-oiliúint sa Teampall Mór i mí na Samhna
2018 chomh héifeachtach agus atá tionscnamh
éagsúlachta na SCP. Is as taobh amuigh d’Éirinn
8% de na daoine nua a tugadh isteach lena
n-áirítear earcaithe ó Shasana, An Rómáin, Alba,
An Laitvia agus An Chéinia.
Tá an tSCP chun tosaigh fosta maidir le daoine
faoi mhíchumas a mheas agus cuireadh
cóiríocht réasúnta ar fáil do os cionn míle
iarrthóir (1,060) faoi mhíchumas i 2018.
Oibríonn an tSCP fosta i gcomhar leis an Roinn
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus
le REFORM agus AHEAD i dtaca leis an chlár
Willing Able Mentoring (WAM) do Dhaoine
faoi Mhíchumas, clár taithí oibre do chéimithe.
Spreagann an clár seo do chéimithe socrúchán
sé mhí a dhéanamh. Rinne an tSCP na
hagallaimh don chlár seo i 2018 agus bronnadh
an gradam WAM Leader orainn i 2017 agus
2018 as feabhas i dtacaíocht d’éagsúlacht le
hearcaíocht agus roghnú.
Réamhrá
Le linn 2018 phróiseáil an tSCP os cionn
88,000 iarratas ar phoist, rinneadh 63,000
scrúdú, cuireadh beagnach 14,000 iarrthóir
faoi agallamh agus rinneadh beagnach 9,000
ceapachán i róil éagsúla do chliaint.

Leanadh ag baint triail as uirlisí nua agallaimh
agus úsáideadh físeán don chéad uair i 2018 do
Chéad Rúnaí agus mar Ardoifigeach Cúnta (Ard).
Trí ghearrliostú agus trí agallamh trí fhíseán
laghdaíodh líon na n-iarrthóirí 80% rud a d’fhág
go raibh níos mó ama ag boird agallaimh
caidreamh fiúntach a bheith acu le hiarrthóirí.
Ní bheifí in ann an méid earcaíochta agus
roghnaithe seirbhíse poiblí a rinneadh go
háirithe ón bhliain 2016 a dhéanamh ach mar
gheall ar an tiomantas, nuálaíocht agus an
dearcadh oibre ar leith a léirigh baill foirne na
SCP go leanúnach le linn na tréimhse seo. I
2018 thosaigh 57 ball foirne nua sa tSCP.
Shocraigh na baill foirne seo go gasta agus go
héifeachtach isteach sa tSCP agus ag an am
céanna coinníodh leibhéal ard na hoibre ar siúl,
rud a léiríonn an fiúntas a bhaineann le Straitéis
an Duine de chuid na SCP a chuireann láthair
oibre ar fáil ina bhfuil meas ar an duine agus
ina dtugtar gach deis a bheith páirteach san
obair agus tú féin agus do phost a fhorbairt.
Tá Bord agus Bord Bainistíochta na SCP anbhuíoch do dhíograis agus do sholúbthacht
na mbaill foirne ina dteagmháil laethúil le
cliaint, le hiarrthóirí, baill de bhoird roghnaithe
agus leis an phobal i gcoitinne. Coinníodh an
Bronnadh Scothsheirbhís trí Dhaoine i 2018 rud
a léiríonn é sin.
Tá muid fíor-bhuíoch fosta as an obair a
dhéanann Bord na SCP agus Coiste Iniúchta
na SCP lena chinntiú go mbaineann an tSCP
na caighdeáin rialachais is airde amach maidir
lena dualgais reachtúla roghnaithe agus
earcaíochta a chomhlíonadh agus as seirbhísí ar
ardchaighdeán a chur ar fáil dá gcliaint agus do
chustaiméirí le linn 2018.
Ar deireadh ba mhaith liom buíochas a ghabháil
leis an Iar-Phríomhfheidhmeannach Fiona
Tierney agus leis an iar-Bhall de Bhord na
SCP, Damien Mc Callion as a gcion oibre don
tSCP le linn a n-ama linn. Cuirim fáilte fosta
roimh Clare Mc Grath mar Chathaoirleach nua
ar Choiste Iniúchta na SCP agus roimh Mary
Connaughton, John O Callaghan agus Rosarii
Mannion chuig Bord na SCP.
Shirley Comerford
Príomhfheidhmeannach na SCP
Tom Moran
Cathaoirleach an Bhoird
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FAOIN TSEIRBHÍS UM CHEAPACHÁIN PHOIBLÍ
.....
MISEAN AGUS CAIGHDEÁIN

SPRIOCANNA STRAITÉISEACHA AGUS PRÍOMH-THREOCHTAÍ I 2018
.....
SPRIOCANNA STRAITÉISEACHA

Is í an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí
(PAS) an soláthraí seirbhíse comhroinnte
earcaíochta agus soláthair d’eagraíochta cliaint
sa státseirbhís agus sa tseirbhís phoiblí. Tá PAS
freagrach as iarrthóirí den scoth a fhoinsiú, a
mheas agus a sholáthar do chliaint sa tseirbhís
phoiblí. Reáchtálann an tSCP réimse de
chomórtais earcaíochta agus de chomórtais
ardú céime ‘idir-rannach’ a ‘fhógraítear go
hoscailte’ do chliaint sa tseirbhís phoiblí.
Díríonn gníomhaíochtaí na SCP go háirithe ar
iarrthóirí a lorg do róil sa Státseirbhís; do na
róil is sinsearaí in Údaráis Áitiúla, do dhaoine
faoi oiliúint don Gharda Síochána agus do
phoist éagsúla speisialtachta, bainistíochta agus
feidhmiúcháin sa státseirbhís agus sa tseirbhís
phoiblí. Tá ról tábhachtach ag an tSCP fosta
maidir le daoine oiriúnacha a shainaithint do
Bhoird Stáit.

Léirítear spriocanna straitéiseacha PAS sa
léaráid thíos: Tá siad foilsithe sa Ráiteas
Straitéise 2017 - 2019.

Déantar earcaíocht don státseirbhís agus
do roinnt foras poiblí eile faoin Acht um
Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht
agus Ceapacháin) 2004 go dtí 2013. Oibríonn
PAS faoi cheadúnas ón CCSP agus tá sí
neamhspleách ina gcuid oibre. Agus próisis
earcaíochta agus roghnaithe á reáchtáil, ní
mór don tSCP cloí leis na Cóid Cleachtais a
fhoilsíonn an CCSP a chinntíonn go bhfuil
próisis atá cothrom agus oscailte i bhfeidhm.
Sa chás nach bhfuil na Cóid i bhfeidhm, cloíonn
PAS leis na príomh-phrionsabail chéanna chun
a feidhmeanna a chomhlíonadh.
Sa bhliain 2018, phróiseáil PAS os cionn 88,811
iarratas, reáchtáil siad os cionn 13,921 agallamh
agus rinne siad beagnach 8,952 ceapachán i róil
chasta éagsúla le heagraíochta cliaint éagsúla.

1

2

3

Seirbhísí freagracha
earcaíochta
agus soláthair ar
ardchaighdeán agus
in am a sholáthar
dár bpríomh-chliaint

Ár bpróisis agus ár
gcórais gnó a leasú
chun an leas is
fearr a bhaint as ár
gcórais oibríochta
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Aitheantas poiblí
Ár seasamh mar
Meon agus ionad
na heagraíochta
chomhpháirtí
oibre forásach,
a fhorbairt chun
luachmhar a bhfuil ardfheidhmiúcháin
iarrthóirí níos
tionchar againn agus atá bunaithe ar
éagsúla agus ar mar ionad saineolais
chaighdeáin a
ardchaighdeán a
a neartú
chur le chéile
mhealladh
ardfheidhmiúcháin
atá bunaithe ar
chaighdeáin a chur
le

Trí ghairmiúlacht agus feabhas tá sé mar fhís ag an tSCP
oibriú i gcomhar le cliaint ag mealladh agus ag tabhairt daoine
den scoth chuig seirbhís phoiblí na hÉireann.

Neamhspleáchas
agus Fiúntas

10

Cothroime agus
Ionracas

Dínit agus
Meas

Feabhas
Oibríochta
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Tiomantas don
tSeirbhís Phoiblí
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LÍON NA N-IARRTHÓIRÍ A CUIREADH FAOI AGALLAMH

10,729

Mhéadaigh líon na n-iarrthóirí ar theastaigh
cóiríocht réasúnta uathu de bharr míchumais
ag staid na tástála, sin ceann de na tacaíochtaí
éagsúla a chuireann an tSCP ar fáil d’iarrthóirí.

120,000

6,871

Lean an t-éileamh ard ó FnaSS poist maidir le
Comhairligh Ospidéil a líonadh agus líonadh
roinnt mhaith post in Údaráis Áitiúla fosta i
2018.

LÍON IARRATAS

84,734

In earnáil an Bhreithiúnais chomhlíon an
tSCP an t-éileamh do bhaill foirne sibhialta
don Gharda Síochána agus do roinnt mhór
Gardaí faoi Oiliúint chun geallúintí an Rialtais
a chomhlíonadh maidir le níos mó daoine a
thabhairt isteach d’oiliúint i gColáiste Oiliúna
an Gharda. Rinneadh Anailís Poist do ghrád an
Gharda Síochána agus bunófar gach próiseas
roghnaithe don ról seo amach anseo ar na
torthaí ón anailís sin.
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6,984

Lean an tSCP le comórtais ina mbíonn líon mór
iarratas (oscailte agus idir-rannach) le déileáil
leis an héilimh do bhaill foirne riaracháin
ag gach leibhéal ó Oifigeach Cléireachais
Sealadach go dtí Ard-Phríomhoifigeach. I 2018
mhéadaigh an t-éileamh fosta do chomórtais
ghairmiúla agus theicniúla éagsúla in oiriúint
do gach roinn agus oifig sa státseirbhís.
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In 2018 mhéadaigh an t-ualach oibre mar
atá ag tarlú le tamall 6% i líon na bhfeachtas
a fógraíodh do chliaint agus 17% i líon na
n-iarratas a próiseáladh. Laghdaigh líon
na ndaoine a cuireadh faoi agallamh agus
a sannadh áfach i bpáirt mar gheall ar
chineál na bhfeachtas a reáchtáladh i 2019;
rinneadh athbhreithniú ar imréiteach agus ar
shannacháin le feabhas a chur leis an tréimhse
ama do shannacháin chuig gráid sheirbhíse
ghinearálta.

LÍON NA GCOMÓRTAS A FÓGRAÍODH

4,739

FAOIN TSEIRBHÍS UM CHEAPACHÁIN PHOIBLÍ
.....
PRÍOMH-THREOCHTAÍ I 2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018
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SEIRBHÍSÍ EARCAÍOCHTA AGUS SOLÁTHAIR FREAGRACHA, AR
ARDCHAIGHDEÁN AGUS IN AM A SHOLÁTHAR DÁR BPRÍOMH-CHLIAINT
SEIRBHÍSE POIBLÍ
Tá sé mar phríomh-thosaíocht straitéiseach ag
an tSCP seirbhísí earcaíochta agus soláthair
freagracha, ar ardchaighdeán agus in am
a sholáthar dár bpríomh-chliaint seirbhíse
poiblí. Sa mhéid sin, lean an tSCP ag forbairt
an chaidrimh leis na cliaint sin i 2018 chun a
riachtanais maidir le háiseanna a shainaithint
chun gur féidir linn ár ngníomhaíochtaí
earcaíochta a chur in oiriúint do na riachtanais
sin. Lean an tSCP ag forbairt na bpróiseas agus
na gcóras lena chinntiú go soláthraímid na
seirbhísí ar ardchaighdeán a mbeadh ár gcliaint
ag súil leo.

Tá feabhas ar an gheilleagar le roinnt blianta
agus dá bharr sin bhíothas in ann cumas a chur
ar ais sa státseirbhís agus sa tseirbhís phoiblí
agus in ann déileáil le hathruithe amach anseo.
Mar thoradh air sin tá méadú ar an éileamh ó
chliaint ar an tSCP scileanna tábhachtacha a
fhorbairt.

Gníomhaíocht Earcaíochta de réir Ceantair 2018

LÍON A
CUIREADH
FAOI
AGALLAMH

LÍON A
SANNADH

0

296

13

722

0

99

20

113

4,813

163

1,542

654

Speisialtóir

6

324

0

160

19

Rialtas Áitiúil

45

1,469

0

1,028

343

Lianna Comhairleacha

121

581

0

206

67

Boird Stáit

72

2,811

0

74

205

Boird NeamhStáit

10

73

0

0

4

WAM

1

58

0

0

0

Líon Mór

16

68,455

13,253

9,126

6,693

Earnáil an Cheartais

3

8,760

2,301

1,390

934

435

88,811

15,717

13,921

8,952

LÍON
IARRATAS

Earcú Feidhmeannach
Sinsearach

28

745

An Coiste um Cheapacháin
Ardleibhéil

20

Gairmiúil / Teicniúil

RANNÓG

Iomlán

TRIALACHA
FAOI
MHAOIRSEACHT

Líonann an tSCP poist atá ceadaithe san am a chomhaontaítear leis na heagraíochtaí seirbhíse
poiblí éagsúla atá i gceist.
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D’fhorbair an tSCP dea-chaidreamh oibre leis
an Choiste um Cheapacháin Ardleibhéil (TLAC)
agus tugadh tacaíocht maidir le hearcaíocht
do phoist ag leibhéal an Ard-Rúnaí agus Rúnaí
Cúnta i ranna agus in oifigí Rialtais.
Earcaíocht d’FnaSS
Bhí ról tábhachtach ag an tSCP i gcomhar le
FnaSS i dtaca le comhairligh leighis bhuana
a earcú sa tseirbhís sláinte phoiblí agus
reáchtáladh 121 feachtas do chomhairligh
ospidéil i 2018.

GNÍOMHAÍOCHT EARCAÍOCHTA

FEACHTAS A
FÓGRAÍODH

Earcaíocht Shinsearach
Lorgaítear iarrthóirí ar ardchaighdeán do gach
post ag leibhéal sinsearach atá le líonadh ag
an tSCP. Lean an tSCP ag forbairt an chláir
Earcaíocht Feidhmeannach agus Cuardach
Iarrthóirí lena n-áirítear cumas a fhorbairt le
cuardach a dhéanamh agus caidreamh a chothú
le comhlachtaí/líonraí gairmiúla le daoine
a chur ar an eolas faoi phoist atá ar fáil sa
tSeirbhís Phoiblí.
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Rinneadh anailís i 2018 ar ról an chomhairligh
leighis agus cuirfear aschur na hoibre seo i
bhfeidhm i 2019. Cuirfear an t-anailís poist
seo i bhfeidhm rud a chinnteoidh go bhfuil
próiseas daingean earcaíochta agus roghnaithe
i bhfeidhm do chomhairligh ospidéil.
I 2018 mhéadaigh líon na n-iarratas do róil
mar chomhairligh leighis go mór; tá roinnt
speisialtachtaí áfach atá deacair a líonadh agus
déanfar gach iarracht líon na n-iarratasóirí a
mhéadú.
Earcaíocht d’Údaráis Áitiúla
Bhí a lán earcaíochta ar siúl le hÚdaráis Áitiúla
i 2018 agus reáchtáladh 45 feachtas do róil
in údaráis áitiúla ar leith agus rinneadh 343
ceapachán.
Earcaíocht don tSeirbhís Phoiblí i gcoitinne
Má tá na hacmhainní ar fáil, cuireann an tSCP
seirbhísí ar fáil do chomhlachtaí seirbhíse poiblí
eile rud a fhágann go n-úsáidtear acmhainní
níos éifeachtaí, sábhálann na heagraíochtaí cuid
mhaith agus cuirtear leis an fhiúntas a thugann
an tSCP don Státchiste.
Tá an suíomh gréasáin ag feabhsú mar
thairseach fógraíochta de rogha d’eagraíochtaí
seirbhíse poiblí. Úsáidtear an suíomh gréasáin
le folúntais de chineálacha éagsúla a fhógairt

agus dá bharr sin laghdaíodh an costas
fógraíochta do roinnt mhaith comhlachtaí stáit.
Fógraíodh 2,271 fógra seachtrach dá leithéid ar
shuíomh gréasáin publicjobs.ie i rith na bliana.
Boird Stáit
I 2018 rinneadh 205 ceapachán ar Bhoird
Stáit tar éis próisis a reáchtáil an tSCP faoi
na Treoirlínte do Cheapacháin ar Bhoird Stáit.
D’éirigh go maith le hiarrthóirí ban sa phróiseas
agus mná ab ea 51% díobh siúd a ceapadh i
2018. Mhéadaigh an líon daoine a chláraigh
d’fholáirimh poist agus bhí 7,292 ann ag
deireadh na bliana.
I mí an Mhárta 2018 thug an tSCP tuarascáil
don Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
faoin phróiseas ceapacháin do Bhoird Stáit.
Léirigh an tuarascáil impleacht dhearfach an
phróisis agus conas a comhlíonadh sprioc an
Rialtais a chinntiú go bhfuil sé oscailte a bheith
páirteach ar Bhoird Stáit.
Go mall i 2018 rinne Aonad na mBord Stáit
suirbhé ar Oifigigh Teagmhála na mBord Stáit
i ngach Roinn. Bhí an t-aiseolas dearfach tríd
is tríd agus dúradh go rabhthas fíor-shásta
leis an tseirbhís a chuireann an tSCP ar fáil.
Bhíothas fíor-shásta le líon agus caighdeán na
n-iarrthóirí a cuireadh chun tosaigh chun iad a
chur faoi mheas.
Lean Aonad na mBord Stáit ag lorg deiseanna
maidir leis an phróiseas ceapacháin do Bhoird
Stáit agus mar sin iarrthóirí ilchineálacha a
mhealladh. Reáchtáladh eachtraí éagsúla le
daoine a chur ar an eolas faoin phróiseas agus
lena mhíniú conas is féidir le daoine aonair cur
leis an tseirbhís phoiblí trí bheith ina mbaill
de Bhoird Stáit, lena n-áirítear eachtraí poiblí
i gCorcaigh agus i mBaile Átha Luain, chun
deiseanna a chur chun cinn agus iarratais a
spreagadh sna réigiúin.
Teagmháil le Cliaint
Lean Foireann Bhainistíochta na gCaidreamh le
Cliaint sa tSCP ag cothú an chaidrimh le cliaint
de chuid na Státseirbhíse. Thug an t-aonad
freagra ar 12,000 ríomhphost ó chliaint i 2018
(68% ar an lá céanna agus 100% taobh istigh
den sprioc de 3 lá).
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ÁR BPRÓISIS AGUS ÁR GCÓRAIS GNÓ
A LEASÚ CHUN AN LEAS IS FEARR A
BHAINT AS ÁR GCÓRAIS OIBRÍOCHTA
Tá sé beartaithe ag an tSCP modh tanaí agus
éifeachtach a chur ar fáil d’earcaíocht agus
d’fhoinsiú agus tá sé beartaithe na próisis agus
na córais gnó a leasú ar bhonn leanúnach chun
feabhas oibríochta a bhaint amach.
Chun an sprioc seo a bhaint amach dhírigh an
tSCP ar theicneolaíocht agus ar chaighdeáin,
ar fheabhsú leanúnach agus ar fheidhmíocht a
thomhas.

ÚSÁID NA TEICNEOLAÍOCHTA
publicjobs.ie
Rinneadh ath-dhearadh mór ar shuíomh
gréasáin publicjobs.ie i 2018. Mar chuid den
phróiseas tugadh isteach réiteach nua do
bhainistíocht ábhair chun go mbeadh sé níos
éasca an suíomh gréasáin a thabhairt chun
dáta. Tugadh isteach feidhmeanna agus gnéithe
nua i dtaca le rochtain. Tá sé níos éasca anois
an suíomh a úsáid le poist a chuardach agus
lucht éisteachta a mhealladh agus sonraítear
an fiúntas atá i ngairmeacha sa tseirbhís phoiblí
ina gcuirimid lenár ngealltanais i dtaca le
héagsúlacht agus rochtaineacht.
Iarratas Earcaíochta na SCP (STAR)
Is í tairseach an iarrthóra an príomh-bhealach
iontrála d’iarrthóirí a dhéanann iarratas ar
phoist a fhógraítear ar publicjobs.ie. Bhí aga
fónaimh de 99.94% ar thairseach an iarrthóra
i 2018 (seachas am cothabhála). Comhlíonadh
tionscadal le hearraí crua bunachar sonraí agus
ardán bogearraí a uasghrádú i 2018.

Ba seo an chéad uasghrádú ar infreastruchtúr
an bhunachar sonraí ó thosaigh STAR i 2009
agus bhí sé riachtanach chun go mbeadh an
tSCP ina ann déileáil leis an ghníomhaíocht
earcaíochta ar line in am gairid agus sa
mheántéarma.
Clár ríomhfhoghlama Scileanna d’Agallóirí
Chuir an tSCP tús le clár ríomhfhoghlama
do os cionn 200 ball de bhoird roghnaithe
na SCP. Bhí an lucht úsáidte an-dearfach
faoi agus fuarthas aiseolas an-mhaith faoin
phacáiste ríomhfhoghlama. Chomhlíon an tSCP
ceardlanna ina dhiaidh sin do bhaill oilte de
bhoird agus fuarthas aiseolas fíor-dhearfach
faoi na ceardlanna uathu siúd a bhí páirteach.
Bhí an tSCP fíor-shásta nuair a cuireadh muid
ar ghearrliosta do Ghradaim IITD 2018 sa
chatagóir ‘Excellence in Digital Learning’ i dtaca
le foghlaim chumaisc d’oiliúint do scileanna
agallóireachta.
Feitheoireacht ó Chian do Thrialacha ar Líne
Tháinig méadú suntasach ar earcaíocht ar
líne agus ar thrialacha roghnaithe le blianta
beaga anuas. Thug an tSCP aird ar leith ar
fheitheoireacht ar thrialacha lena chinntiú
go bhfuil ionracas i gceist, le séiteoireacht a
sheachaint agus chun nach ngoidtear ábhar
trialach. Léiríonn an cleachtas reatha i dtaca
le ríomhthástáil faoi mhaoirseacht / deimhniú
gach iarrthóra a thagann chuig staideanna
níos moille den phróiseas earcaíochta agus
roghnaithe an tiomantas seo. Seo thíos líon na
ndaoine a cuireadh faoi thástáil i 2018.

De bharr an bhrú ar acmhainní agus ar an
impleacht maidir le teorainneacha ama a
bhaint amach i dtaca le feachtais earcaíochta,
scrúdaigh an tSCP an mbeadh sé oiriúnach
agus arbh fhéidir ‘Feitheoireacht ó Chian’ a
dhéanamh mar thacaíocht do mheasúnú ar
líne. Leis an tseirbhís nua seo a thuiscint
agus a oiriúnacht a mheas mar thacaíocht
do thrialacha ar líne, shocraigh an tSCP
feitheoireacht ó chian a thriail le roinnt
soláthraithe inar úsáid trialacha bréige le baill
foirne inmheánacha agus i bhfeachtais bheo le
roinnt bheag iarrthóirí.

chun feabhas a chur orthu, lena n-áirítear
aiseolas ó ghrúpaí custaiméirí; moltaí ó
athbhreithnithe inmheánacha faoi chomórtais;
agus aiseolas ó athbhreithnithe a reáchtáil
athbhreithneoirí inmheánacha faoi phróisis
athbhreithnithe Chód Cleachtais an CCSP. I
measc na ngníomhaíochtaí bhí tionscnaimh
feabhsaithe gnó agus feabhsú ar na seirbhísí a
sholáthraítear do chustaiméirí, do chliaint agus
do bhaill de bhoird roghnaithe.
I 2018 d’oibrigh an tSCP go dian chun na
próisis agus nósanna imeachta earcaíochta
agus gnó a chaighdeánú agus a chur in oiriúint.
Comhlíonfar agus cuirfear an caighdeánú i
bhfeidhm i 2019.

Bhí an triail phíolótach luachmhar le tuiscint
a bhaint amach faoi fheitheoireacht ó chian,
faoi ghnéithe agus faoi fhadhbanna i dtaca leis,
faoi sholáthraithe, faoi conas a oibreodh sé i
bhfeachtais de chineálacha éagsúla, i dtaca le
tuairim na n-iarrthóirí, agus an mbeifí in ann é a
úsáid mar phríomh-ghné den tástáil a dhéanann
an tSCP.

An Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí
(CPSA)
Comhordaíonn an tAonad Comhlíonta agus
Deimhniú Cáilíochta sa tSCP an próiseas
athbhreithnithe faoi chóid an CCSP. Tá córas i
bhfeidhm le beart a dhéanamh de réir thorthaí
na n-athbhreithnithe seo chun gur féidir
feabhas a chur go leanúnach leis na próisis gnó
agus leis an tseirbhís don chustaiméir sa tSCP.

Úsáideadh feitheoireacht ó chian d’fheachtais
bheo roimh dheireadh na bliana 2018 agus
táthar ag smaoineamh é a úsáid d’fheachtais sa
bhreis i 2019.

Sa phróiseas athbhreithnithe déantar
athbhreithniú ar gach eolas ábhartha, ag
cinntiú go gcuirtear eolas criticiúil ar fáil, agus
tuiscint a fhorbairt faoin phróiseas atá i gceist
sa chomórtas áirithe atá faoi athbhreithniú.
Déantar comhairliúchán le baill de bhoird
roghnaithe sa chuid is mó de chásanna. Is
féidir leis an Athbhreithneoir ó am go ham,
moltaí a dhéanamh bunaithe ar thoradh an
athbhreithnithe. De ghnáth déantar moltaí
don Ghrúpa Caighdeáin inmheánach. Seo
thíos sonraí de leibhéal agus de chineál na
n-achomharc i gceist. Próiseáladh 326 iarratas
ar fad ar athbhreithniú/achomharc i 2018 mar
seo a leanas:

D’ordaigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe físeán gairid lena thaispeáint
‘conas atá Feitheoireacht ó Chian ag aistriú
conas a chuirtear trialacha ar fáil don
saoránach’. Tá an físeán a mhaireann dhá
nóiméad ar cheann de dheich bhfíseán a
úsáidtear le nuálaíochtaí a léiriú ar fud na
Seirbhíse Poiblí in Éirinn.
Clár Feabhsaithe Caighdeáin
Chuir PAS clár feabhsaithe caighdeáin i
bhfeidhm ina gcuirtear an Plean Gníomhaíochta
Caighdeáin i bhfeidhm. Tá na gníomhaíochtaí
sa phlean bunaithe ar réimsí a sainaithníodh

TRIALACHA GAN
MHAOIRSEACHT

TRIALACHA FAOI
MHAOIRSEACHT

LÍON IOMLÁN A CUIREADH
FAOI THÁSTÁIL

47,474

15,717 (33.1%)

62,726*

CUID 7

CUID 8

TAOBH AMUIGH DE CHÓID

276

42

8

*Cuireadh 56 iarrthóir faoi thástáil trí fheitheoireacht ó chian
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FEIDHMÍOCHT A THOMHAS

Tá na huimhreacha a fuarthas roinnte i staid an roghnaithe.

MIONDEALÚ DE ACHOMHAIRC DE RÉIR STAIDE

Tá clár i bhfeidhm ag an tSCP chun measúnú a
dhéanamh ar cad a bhain na Príomh-Tháscairí
Feidhmíochta amach (mar atá leagtha amach
sa Phlean Gníomhaíochta um Sheirbhís ar
Ardchaighdeán do Chustaiméirí agus sa
Ráiteas Straitéise). Déanann an Fhoireann
Bhainistíochta agus Bord PAS measúnú ar na
tuairiscí maidir leis na caighdeáin seo a bhaint
amach go rialta.
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100

Baineadh na KPIs seo amach i 2018:
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60

54
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2
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Beart i nGrúpa

Líon Iarratas

10

Béaltriail Ghaeilge

11

Agallamh Tosaigh

12

Agallamh Físe

25

20

Ionad Measúnaithe

26

Imréiteach

40

Cleachtadh Cur i Láthair

Measúnú a Fhíorú

Measúnú ar Líne

Cleachtaidh E-tray

Cáilitheacht

Agallamh

Gearrliostú

0

As an 326 iarratas a fuarthas d’éirigh le hiarrthóirí i 27 acu agus athraíodh an chéad chinneadh a
rinne an tSCP.

Achomhairc inar athraíodh an cinneadh
tar éis athbhreithnithe de réir staide

• 98% de gach ról a lorg cliaint líonta
• Cuireadh 100% de thrialacha na SCP ar fáil ar
líne
• Méadú 11% i líon na ndaoine a úsáideann
publicjobs.ie
• 98% de chomórtais ghairmiúla agus theicniúla
déanta taobh istigh de 16 sheachtain
Comhlíonadh 88% d’fheachtais
d’fheidhmeannaigh taobh istigh de 12
sheachtain go háirithe mar gheall ar
cheisteanna maidir le baill de bhoird a bheith
ar fáil. Níor comhlíonadh na spriocanna i gcónaí
maidir le folúntais riaracháin a líonadh do

chliaint. Rinneadh athbhreithniú faoi conas
a dhéantar an próiseas imréitigh agus sannta
agus cuireadh bearta i bhfeidhm le feabhas a
chur le teorainneacha ama sa réimse seo. Tá
modh nua á fhorbairt d’earcaíocht do phoist
ghinearálta agus bainfear triail as mar phíolóta
i 2019.
Tá pleanáil don fhórsa oibre fíor-thábhachtach
maidir le hearcaíocht a bheith éifeachtach
agus in am. Cuireann an tSCP fáilte roimh an
ghealltanas seo sa Civil Service People Strategy
chun cabhrú leis an tSCP seirbhís éifeachtach a
chur ar fáil.
Seirbhísí Tionscadail
Bhunaigh an tSCP Aonad Seirbhísí Tionscadail i
2018 lena chinntiú go bhfuil an tSCP lonnaithe
go straitéiseach chun freagra a thabhairt
ar dheiseanna agus ar dhúshláin agus go
bhfuil tionscadail tionscnaimh in oiriúint do
spriocanna straitéiseacha agus go bhfuil an leas
uaidh san áireamh sa tionscadal ón tús. Tá trí
phríomh-réimse freagrachta i gceist:
• Bainistíocht Straitéiseach
• Clár a dhaingniú agus bainistíocht tionscadail
• Dearcadh comhoibre agus nuálaíochta a chur
chun cinn san eagraíocht.

AITHEANTAS POIBLÍ NA HEAGRAÍOCHTA A FHORBAIRT CHUN IARRTHÓIRÍ NÍOS
ÉAGSÚLA AGUS AR ARDCHAIGHDEÁN A MHEALLADH
Geallann an tSCP ina Ráiteas Straitéise, aitheantas poiblí na SCP agus de publicjobs.ie a fhorbairt a
thuilleadh. Sa mhéid sin, rinneadh infheistíocht mhór i gclár margaíochta agus cumarsáide agus i
dtionscnaimh chun éagsúlacht na n-iarrthóirí a fheabhsú.

Gearrliostú
Cáilitheacht
Agallamh
Cleachtaidh E-tray
Measúnú a Fhíorú
Cleachtadh Cur i Láthair
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CLÁR MARGAÍOCHTA AGUS
CUMARSÁIDE
I 2018 bhí an fhoireann margaíochta i láthair
ag aontaí gairmeacha éagsúla i gcoláistí ar fud
na tíre. Chuir an tSCP gairmeacha ginearálta
ar fud na Státseirbhíse i láthair agus chomh
maith leis sin chuir roinnt de chliaint na SCP,
Seirbhís Eacnamaíochta agus Measúnaithe
Rialtas na hÉireann, an Phríomh-Oifig Staidrimh,
An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus Oifig
na gCoimisinéirí Ioncaim róil agus deiseanna
ilchineálacha atá ar fáil sa Státseirbhís agus sa
tSeirbhís Phoiblí i láthair.
I 2018 dhírigh an tSCP ar bhranda na SCP agus
publicjobs.ie a ardú le daoine atá críochnaithe
sa scoil lena n-áirítear caidreamh na SCP
a neartú le Career Portal, Suíomh Gréasáin
Náisiúnta Treoir Gairmeacha na hÉireann.
D’fhreastail an tSCP ar roinnt mhaith eachtraí
dara leibhéal lena n-áirítear Higher Options
agus Comhdháil Bhliantúil Institiúid na
dTreoirchomhairligh. Is é cuspóir na n-eachtraí
seo cuidiú le mic léinn dara leibhéal agus
iad ag pleanáil go luath ina ngairm trí eolas
idirghabhálach a thabhairt (do mhic léinn agus
do threoirchomhairligh) faoi earnálacha

éagsúla, faoi fhostóirí agus faoi na róil atá ar
fáil.
Bhí ról ar leith ag an tSCP daoine cumasacha
éagsúla a mhealladh le deiseanna fostaíochta a
ghlacadh sa tseirbhís phoiblí chun go léiríonn
comhlachtaí seirbhíse poiblí an éagsúlacht atá
ag fás sa phobal agus sa sochaí i gcoitinne.
San áireamh bhí an “Migrant and Jobs Expo” a
d’eagraigh an New Communities Partnership
and Business in the Community Ireland le
cuidiú le himircigh teacht ar phoist. D’fhreastail
an tSCP ar an ócáid seo agus cuireann siad cur i
láthair ar fáil fosta faoi réimse na ról atá ar fáil
sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí:
Bhuail ionadaithe ón tSCP le Pavee Point fosta
le teacht ar shlí le gairmeacha sa tseirbhís
phoiblí a chur chun cinn leis an Lucht Siúil.

Tionscnaimh Éagsúlachta
Dhírigh an Ráiteas Straitéise Connect 19
2017-2019 go mór ar iarrthóirí níos éagsúla
agus ar ardchaighdeán a mhealladh chuig
gairmeacha sa státseirbhís agus sa tseirbhís
phoibli i gcoitinne. Beidh seo ina chuidiú
chun go léireoidh comhlachtaí poiblí an
ilchineálacht atá ag méadú sa phobal agus
sa sochaí i gcoitinne agus as sin cabhróidh
sé le comhlachtaí poiblí seirbhísí a sholáthar
do phobail níos leithne agus níos éagsúla a
ndéantar freastal orthu.
Tá an tSCP chun tosaigh fosta maidir le daoine
faoi mhíchumas a mheas agus cuireadh
cóiríocht réasúnta ar fáil do 1,060 iarrthóir faoi
mhíchumas i 2018. Oibríonn an tSCP fosta i
gcomhar leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe agus le REFORM agus AHEAD
i dtaca leis an chlár Willing Able Mentoring
(WAM) do Dhaoine faoi Mhíchumas, clár taithí
oibre do chéimithe. Spreagann an clár seo do
chéimithe socrúchán sé mhí a dhéanamh. Tá
baint ag an tSCP leis an chlár seo le roinnt
blianta agus leanadh leis an cheangal i 2018.
Déanann an tSCP na hagallaimh don chlár
seo i 2018 agus bronnadh an gradam WAM
Leader orainn i 2018 as feabhas i dtacaíocht
d’éagsúlacht le hearcaíocht agus roghnú.
Ta an tSCP ina bhall fosta den Comprehensive
Employment Strategy for People with
Disabilities Implementation Group agus ta muid
ag obair leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe leis an chlár rathúil intéirneachta
seo a mhéadú le deiseanna buana fostaíochta
a chur ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas sa
Státseirbhís.
Díríonn fógraí ar dheiseanna poist na SCP ar
Facebook, Twitter agus LinkedIn ar náisiúnaigh
éagsúla agus ar an Lucht Siúil, LGBT, ar Dhaoine
faoi Mhíchumais agus ar ghrúpaí Gaeilge.
Cothromaíocht Inscne ar Bhoird Stáit
Ó tugadh isteach na Treoirlínte nua do Bhoird
Stáit mhéadaigh líon na n-iarrthóirí baineann
agus mná ab ea 32% acu i 2018. Mhéadaigh
líon na mban a ceapadh go mór ó 45% i 2015
go dtí 51% i 2018. Le líon na n-iarratas ó
mhná a mhéadú, cuireann an tSCP straitéis
iomlánaíoch chun cinn i dtaca le héagsúlacht
inscne, lena n-áirítear:
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• Gach comórtas do cheapacháin ar Bhoird a
fhógairt go hoscailte ar
• Gach comórtas a chur chun cinn ar na meáin
shóisialta, go háirithe ar Linkedin agus Twitter.
Dul i dteagmháil le páirtithe leasmhara a
dhéanann ionadaíocht do ghrúpaí inscne, ar
nós:
• A chinntiú go ndéanann ár bpróiseas Cuardach
Feidhmeannach iarracht go mbeadh 30%
d’iarrthóirí ó cheachtar inscne ar liostaí fada
• A bheith aireach faoi dhéanamh na mBord
nuair atá tosaíocht á thabhairt do chothroime
inscne i dtaca le hearcaíocht trí athbhreithniú
a dhéanamh nó trí Thuarascálacha
Measúnaithe Boird a úsáid
• A chinntiú go dtugtar dóthain airde ar na
scileanna ábhartha, ar na hinniúlachtaí i gceist
agus ar inniúlachtaí pearsanta agus ní amháin
ar thaithí ó ghairm
• A chinntiú go dtugtar aird ar theanga atá
neodrach ó thaobh inscne de i ngach sonra
faoi phoist agus faoin duine agus a dheimhniú
go dtabharfar aird ar chothroime inscne nuair
atá ceapacháin á ndéanamh.
• A chinntiú go bhfuil Painéil Measúnaithe
cáilithe i gceart agus oilte chun gur féidir
leo an díograis agus an ghairmiúlacht atá
riachtanach a léiriú chomh maith le bheith
ar an eolas faoin reachtaíocht chuí maidir
le comhionannas agus maidir le claontacht
neamh-chomhfhiosach a sheachaint.
• Próiseas na mBord Stáit a chur chun cinn
ag eachtraí ar leith chun eolas a roinnt
go hoscailte faoi dhéanamh inscne le linn
earcaíochta agus cásanna staidéir ar éirigh leo
a chur chun cinn.
Chomh maith leis na nithe thuas, tá sé
tábhachtach go reáchtálfaí gach próiseas
measúnaithe faoi na Treoirlínte do Cheapacháin
ar Bhoird Stáit go neamhspleách, le saineolas,
go dian, go hoscailte agus go follasach agus
go meastar agus go gceaptar gach iarrthóir de
réir na riachtanas atá leagtha amach i sonraí an
phoist agus an duine.

T U A RA S CÁ I L B H L I A N T Ú I L 2018 | TIONSCNAIMH ÉAGSÚLACHTA

21

ÁR STÁDAS MAR CHOMHPHÁIRTÍ
AGUS MAR IONAD FEABHAIS
LUACHMHAR A BHFUIL TIONCHAR
ACU A DHAINGNIÚ
Tá sé beartaithe ag PAS saineolas atá bunaithe
ar fhianaise a chur ar fáil don tseirbhís phoiblí
agus PAS a bheith in ann saineolas luachmhar
a thabhairt d’fhóraim a bhfuil baint acu le
hacmhainní AD idir-rannóige agus earnála. I
2018 dhírigh an tSCP ar chur leis an chlár
straitéiseach AD i gcoitinne agus leanúint ag
díriú ar thagarmharcáil chun daoine a chur ar
an eolas níos mó faoi dhea-chleachtas agus a
ról a fhorbairt mar ionad saineolais.
Lá Idirnáisiúnta na mBan
Ceiliúrann Lá Idirnáisiúnta na mBan éachtaí
sóisialta, eacnamaíocha, cultúrtha agus
polaitíochta na mban ar fud an domhain. Chun
fórsa oibre na todhchaí a fhorbairt ní mór
cothroime inscne a chur chun cinn trí chuimsiú
agus éagsúlacht. Tá Plean Athnuachana na
Státseirbhíse tiomanta do chothroime inscne
a chur chun cinn ag gach leibhéal ar fud na
státseirbhíse.

Ba é téama na bliana seo “Press for Progress”
agus ba é an sprioc é seo a chur chun cinn ag
eachtraí líonraithe na SCP ar an 8 Márta 2018
inar óstáil an tSCP roinnt cainteoirí. Bhí os
cionn 120 duine i láthair agus fuarthas aiseolas
an-dearfach faoin ócáid.
Tagarmharcáil
Tháinig toscaireacht ón Public Service
Commission of Canada ar cuairt chuig an tSCP
le hábhair spéise ón dá thaobh a phlé. Chomh
maith leis sin bhí ceardlann ar siúl ar feadh an
lae i mí na Nollag lena gCeannaire Measúnaithe
le modhanna tástála, straitéisí agus forbairtí a
phlé i dtaca le héagsúlacht agus cuimsiú.
D’fhreastail Seirbhísí Measúnaithe na SCP ar
eachtra trí chuireadh ó SHL i Londain; fuarthas
léargas uaidh faoi conas a phléann eagraíochtaí
eile le haclaíocht foghlama agus ullmhacht
dhigiteach a chur i bhfeidhm ina bpróisis
measunaithe.
Rinne ball de na Seirbhísí Measúnaithe cur i
láthair fosta ag an Association of Test Publishers
Conference sa Bhruiséil. Phléigh an cur i
láthair leis ‘An Éifeachtacht atá ag Cóiríocht
Réasúnta ar Iarrthóirí faoi Mhíchumas’; d’éirigh
go maith leis an chur i láthair seo.

Forbairt Measúnaithe
Lena chinntiú go gcomhlíonann an tSCP a
dualgais maidir le próiseas atá bunaithe ar
chumas agus go bpléitear go cothrom le
gach iarratasóir, fostaíonn an tSCP uirlisí
síciméadracha éagsúla (e.g. Réasúnaíocht
Bhriathartha, Réasúnaíocht Uimhriúil,
Réasúnaíocht Theibí agus Breithiúnas Cáis) mar
scagadh tosaigh d’iarrthóirí i gcomórtais ina
mbíonn líon mór iarratas. Úsáideann an tSCP
tástáil ar line anois rud atá fíor-éifeachtúil. I
2018 rinne os cionn ochtó agus a hocht míle
duine iarratas chuig an tSCP agus astu siúd
rinne 62,726 trialacha agus measúnú ar líne.
Úsáideadh físeán le hagallaimh a dhéanamh
don chéad uair i 2018 do phoist mar Chéad
Rúnaí agus mar Ard-Oifigeach Cúnta. Trí
ghearrliostú agus trí fhíseán laghdaíodh líon na
n-iarrthóirí ó 501 go dtí 107 d’agallamh.

MEON AGUS IONAD OIBRE FORÁSACH,
ARDFHEIDHMIÚCHÁIN ATÁ BUNAITHE
AR CHAIGHDEÁIN A CHUR LE CHÉILE
Tá sé mar aidhm ag PAS obair dhúshlánach
agus shuimiúil a chur ar fáil chun gur féidir le
baill foirne a gcumas iomlán a bhaint amach;
chun fócas, cumas agus scileanna na mball
foirne a neartú; agus cumarsáid éifeachtach a
choinneáil ar fud na heagraíochta.

Tá an tSCP tiomanta do bheith ina heagraíocht
foghlama a aithníonn agus a bhaineann an
úsáid is fearr as a mbaill ar fad.
Teagmháil le Baill Foirne
Is féidir le PAS ualach fíor-mhór oibre a
sholáthar mar gheall ar an solúbthacht agus
ar an tiomantas a léiríonn na baill foirne.
Cinntíonn an tSCP go bhfuil na baill foirne
páirteach trí cheannaireacht, forbairt foirne
agus cumarsáid ar bhonn leanúnach. I 2018
thosaigh 57 ball foirne nua i PAS (35% den
fhoireann) rud a chruthaigh dúshláin mhóra
don eagraíocht. Bhí an líon sin de bhaill foirne
riachtanach chun an t-ualach níos mó oibre a
sholáthar ach bhí sé tábhachtach go rachadh
na baill foirne nua i dtaithí ar mheon na SCP
chomh gasta agus chomh héifeachtach agus is
féidir agus an teagmháil le baill foirne a bhfuil
cáil ar PAS as a choinneáil.

Baill Foirne Nua
Ardú chéime/Ceapacháin
Sos Gairme
Éirithe as/Ar scor/Deireadh a chur
Aistriú amach
Straitéis do Dhaoine
Forbraíodh Straitéis do Dhaoine na SCP tríd an
phróiseas Comhpháirtíochta agus aontaíodh
é leis an Choiste Comhpháirtíochta agus an
Fhoireann Ardbhainistíochta sular cuireadh é
os comhair na mball foirne ag ócáid do bhaill
foirne i mí Aibreáin 2018. Chuir an POF
agus an Bainisteoir AD an ócáid seo i láthair.
Ceapadh an Straitéis do Dhaoine seo le cuidiú
leis na haidhmeanna i Ráiteas Straitéise na
SCP 2017 – 2019 (Connect 19) agus i Straitéis
do Dhaoine don Státseirbhís 2017 - 2020 a
bhaint amach. Cuirfidh an Straitéis do Dhaoine
ar chumas na SCP ár straitéis gnó a sholáthar
agus ag an am céanna timpeallacht oibre a
chur ar fáil ina gceapann daoine go bhfuil meas
orthu agus go dtugtar gach deis dóibh a bheith
páirteach agus iad féin a fhorbairt. Tugadh
an t-eolas is déanaí do gach ball foirne faoi
ghealltanais i Straitéis do Dhaoine i mí Iúil agus
i mí Eanáir 2019.
Forbraíodh an Plean Foghlama agus Forbartha
bliantúil de réir na ngnéithe tábhachtachta
seo agus chomhaontaigh an Fhoireann
Ardbhainistíochta agus Comhpháirtíocht iad.
Rangaíodh gach tionscnamh foghlama agus
forbartha a soláthraíodh faoi cheann amháin
de na sé phríomh-réimsí atá leagtha amach sa
Straitéis do Dhaoine. Is iad seo na sé réimsí
áirithe a sainaithníodh:
• Forbairt Ghairmiúil
• Timpeallacht Oibre Ardfheidhmíochta
• Éifeachtacht Phearsanta
• Oibríochtaí na SCP
• Sláine an Fhostaí
• Forbairt Ghairme
Bhí caiteachas os cionn €128,000 i 2018 ar
Fhoghlaim agus Forbairt; bhí costas os cionn
€105,000 sa bhreis do bhaill foirne.

Painéal do Lá Idirnáisiúnta na mBan
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RIALACHAS

Suirbhé faoi Theagmháil le Fostaithe na Státseirbhíse
Bhí an tSCP páirteach i Suirbhé faoi Theagmháil le Fostaithe na Státseirbhíse i 2017 - tar éis
suirbhé roimhe sin i 2015. Chuir sin ar chumas na SCP tagarmharcáil a dhéanamh idir bhearta
cumarsáide agus teagmhála i ngach roinn agus oifig eile sa státseirbhís. Seo thíos na torthaí
iomlána ón Suirbhé faoi Theagmháil le Fostaithe na Státseirbhíse:
RÉIMSE

AN MEÁN SA STÁTSEIRBHÍS

LÉIBHÉAL SÁSTACHTA SA TSCP

Teagmháil le Fostaithe

72%

80%

Tiomantas don Eagraíocht

54%

70%

Folláine

75%

80%

Déileáil le hAthrú

71%

75%

D’fhorbair an Grúpa um Theagmháil le Baill Foirne (fo-ghrúpa de Chomhpháirtíocht) Plean
Gníomhaíochta bliantúil le plé le ceisteanna ar bith a thiocfadh as torthaí an tsuirbhé.
Chomhaontaigh an Grúpa Ardbhainistíochta Soláthair agus an Coiste Comhpháirtíochta an DréachtPhlean Gníomhaíochta.
Tagarmharcáil Bhainistíocht na nAcmhainní
Daonna
D’éirigh go maith le PAS i measúnú bliantúil
an NSAI maidir le creidiúnú Scothsheirbhís
ó Scothfhostaithe (ETP). Díríonn an ETP ar
eagraíochtaí féachaint ar a mbaill foirne mar
fhoinse tábhachtach do bhuntáiste iomaíoch.
Cabhraíonn an slí seo le heagraíochtaí feabhas
a bhaint amach i ngnó mar seo a leanas:
• Na córais chearta acmhainní daonna a chur i
bhfeidhm chun na torthaí oibre is fearr a fháil
ó bhaill foirne

• Cumarsáid Éifeachtach agus Teagmháil le
Daoine;
• Pleanáil Foghlama agus Forbartha;
• Córais Acmhainní Daonna agus Folláine na
bhFostaithe
Mhol an Measúnóir gur chóir go gcoinneodh an
tSCP an creidiúnú agus go bhfuil an tSCP foirfe
do mheasúnú faoin chaighdeán nua i 2019.

• Cleachtais i dtaca le daoine a chur in oiriúint
le spriocanna na heagraíochta
• Na torthaí is fearr a bhaint as acmhainní
daonna a bhainistiú
Rinneadh ath-mheasúnú ar chreidiúnú NSAI
ETP na SCP ar an 10 Deireadh Fómhair 2108.
Bhí an Measúnóir ar an láthair agus d’fhéach sé
ar fhianaise scríofa maidir leis an chaighdeán
a chomhlíonadh agus labhair sé le baill foirne
áirithe san oifig (roghnaigh an Measúnóir iad
go randamach). Phléigh an Measúnóir le trí
cinn de na sé rannóga. Seo thíos na rannóga ar
pléadh leo:
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RÓL BHORD PAS AGUS RÓL AN POF
Bhunaigh an tAcht um Bainistíocht Seirbhíse
Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin) 2004
an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí (PAS).
Forálann an tAcht Príomhfheidhmeannach
do PAS agus Bord a cheapadh. Forálann na
struchtúir a cuireadh sa reachtaíocht go mbeidh
an Príomhfheidhmeannach mar Oifigeach
Cuntasaíochta do PAS agus ina Cheannaire
ainmnithe den Oifig Sceidealaithe de réir an
Achta um Bainistíocht Seirbhíse Poiblí 1997. Dá
bhrí sin, comhlacht den Státseirbhís is ea PAS
agus tá impleacht aige sin ar ról agus cineál
Bhord PAS, ról comhairliúcháin atá i gceist de
bharr na bhfreagrachtaí láidre dlí atá ar an
Phríomhfheidhmeannach.
Ról Oifigeach Cuntasaíochta
Tá an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí
ar cheann de roinnt bheag Comhlachtaí
Stáit a bhfuil Oifigeach Cuntasaíochta
Reachtúil (an Príomhfheidhmeannach) acu
de réir mar a thuigtear in Alt 22 d’Acht an
Státchiste agus Ranna Iniúchta 1866 atá
freagrach as cistí Vótáilte. Dá bhrí sin tá an
tOifigeach Cuntasaíochta freagrach as na
Cuntais Leithreasa agus gnáthaimh i dtaca le
hairgeadas poiblí a bhaineann leo.

Tá an tOifigeach Cuntasaíochta féin freagrach
don Choiste um Chuntais Phoiblí (PAC) den
reachtaíocht as rialtacht agus ionracas
idirbhearta san cuntais a bhfuil sé/sí freagrach
astu chomh maith le barraineacht, éifeachtacht
agus éifeachtúlacht na maoirseachta ar
shocmhainní.
Ról an Phríomhfheidhmeannaigh mar Cheannasaí
den Oifig Sceidealaithe
Tá an Príomhfheidhmeannach ainmnithe mar
Cheannasaí den Oifig Sceidealaithe (PAS) faoin
Acht um Bainistíocht Seirbhíse Poiblí 1997. Sa
mhéid sin, tá na freagrachtaí atá leagtha amach
sa reachtaíocht ar an Phríomhfheidhmeannach
seachas ar an Bhord.
Feidhmeanna Bhord PAS
I gcoitinne tá feidhm reachtúil ag bord PAS
comhairle a thabhairt seachas na feidhmeanna
traidisiúnta atá ag Boird Stáit agus tríd is tríd
baineann sin le comhairle nó treoir a thabhairt
don Phríomhfheidhmeannach, rud a léiríonn an
caidreamh freagrachta atá ag an POF leis an
Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Tá
na feidhmeanna ar leith leagtha amach in alt
36 den Acht um Bainistíocht Seirbhíse Poiblí
(Earcaíocht agus Ceapachán) 2004.

BORD PAS

CRUINNITHE BOIRD
Bhí cúig ar siúl i 2018 (ar an 11 Aibreán, 26 Meitheamh, 19 Meán Fómhair, 22 Deireadh Fómhair
agus an 10 Nollaig). Cuireadh an cruinniú a bhí le bheith ar siúl i mí Feabhra ar ceal ar gheall ar
fholáireamh aimsire a bhí i bhfeidhm. Sonraí thíos cé a bhí i láthair ag na cruinnithe sin.

BALL DEN BHORD

LÍON NA GCRUINNITHE A
RAIBH BALL DE BHORD I
DTEIDEAL FREASTAL ORTHU

LÍON NA GCRUINNITHE AR
FHREASTAIL BALL DE BHORD
ORTHU

An tUasal Tom Moran,
Cathaoirleach

5

5

Iníon Fiona Tierney (POF)

2

2

Iníon Shirley Comerford (POF)

3

3

Iníon Ann Marie Taylor

5

5

An tUasal Eddie Molloy

5

4

An tUasal David Quinlan

5

5

An tUasal Damien McCallion

3

3

An tUasal Paul Lemass

5

4

Iníon Mary Connaughton

5

4

An tUasal John O’ Callaghan

5

3

Iníon Rosarii Mannion

1

1

Cathaoirleach
An tUasal Tom Moran, Iar-Ard-Rúnaí, An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara
Baill an Bhoird
Iníon Shirley Comerfoad, Príomhfheidhmeannach, An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí
An tUasal Paul Lemass, Rúnaí Cúnta, An Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobal agus Rialtais Áitiúil
An Dr. Eddie Molloy, Comhairleoir AD
Iníon Anne-Marie Taylor, Comhairleoir Bainistíochta
Iníon Mary Connaughton, Stiúrthóir Feidhmiúcháin, CIPD
An tUasal John O CalIaghan, Rúnaí Cúnta, An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
Inion Rosarii Mannion, Stiúrthóir Náisiúnta AD, FnaSS
An tUasal David Cagney, Príomhoifigeach Acmhainní Daonna don Státseirbhís,
An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
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Bord Bainistíochta
Tá sé mar aidhm ag an Bhord Bainistíochta
a chinntiú go gcomhlíontar straitéis na
heagraíochta agus lena chinntiú go bhfuil
struchtúir éifeachtacha bainistíochta i
bhfeidhm lena n-áirítear struchtúir rialachais
chorparáidigh agus go n-oibríonn siad
go héifeachtach. Tá an Bord Bainistíochta
freagrach as a chur in iúl do Bhord PAS faoi
úsáid éifeachtach acmhainní uile PAS agus leis
na hacmhainní a thugtar a chinntiú go bhfuil
an cumas ag PAS a dualgais reachtaíochta a
chomhlíonadh.
Treoraíonn foireann bhainistíochta na SCP cur
i bhfeidhm na gcóras, na bpróiseas agus an

Shirley Comerford
Príomhfheidhmeannach, An tSeirbhís um
Cheapacháin Phoiblí
Freagrach as Straitéis na SCP a fhorbairt agus
a chur i bhfeidhm agus as oibríochtaí na SCP a
bhainistiú (agus as sin a thuairisciú do Bhord na
SCP).

iompar atá riachtanach chun dea-rialachas a
chur chun cinn ar fud na heagraíochta agus
a chinntíonn go n-oibríonn na baill foirne
ar fad le chéile mar fhoireann den scoth. Tá
Creat Rialachais Chorparáidigh don tSCP ar
fáil ar publicjobs.ie. Tá freagracht ar gach ball
den fhoireann bhainistíochta ceannaireacht a
thaispeáint, cur le bainistíocht PAS i gcoitinne
agus cuidiú lena gcomhghleacaithe maidir
lena spriocanna a bhaint amach. Leagann
ceannaireacht agus bainistíocht PAS amach
conas tabhairt faoi rialachas éifeachtach ón
bharr, léiríonn siad dea-iompar rialachais chomh
maith le tiomantas chun spriocanna a bhaint
amach trí phróisis chuntasacha.

Áine Gray
Ceannasaí na Seirbhísí Measúnaithe
Freagrach as réitigh measúnaithe a chur ar fáil
mar thacaíocht dár seirbhísí earcaíochta agus
roghnaithe.

Margaret McCabe
Ceannasaí Earcaíochta agus Roghnaithe

Mary Flynn
Bainisteoir Stiúrtha, Grúpa Ceartais

Freagrach as gach seirbhís earcaíochta agus
roghnaithe a chuireann an tSCP ar fáil do gach
cliant sa tseirbhís phoiblí.

Freagrach as caidreamh straitéiseach, tacaíocht
agus teagmháil leis an earnáil Dlí agus Cirt agus
as gach seirbhís earcaíochta agus roghnaithe sa
réimse a chur i láthair.

Michelle Noone
Ceannasaí Cuardach Feidhmeannach, Margaíochta
agus Cumarsáide, agus Boird Stáit

Lisa Keyes
Ceannaire Anailíse agus Forbartha Gnó

Freagrach as seirbhísí cuardaigh
d’fheidhmeannaigh a chur ar fáil mar thacaíocht
dár seirbhísí earcaíochta agus roghnaithe,
freagrach as margaíocht agus cumarsáid agus
as próiseas na mBord Stáit a bhainistiú sa tSCP.

Freagrach as anailís agus forbairt gnó,
anailísíocht sonraí, caidreamh le cliaint agus le
hiarrthóirí agus leis na feidhmeanna tacaíochta
gnó agus áiseanna sa tSCP.

Niall Leavy
Ceannasaí Tionscadail Straitéiseacha

John Keegan
Ceannasaí Gnóthaí Corparáideacha

Catherine Dobbins
AD agus Bainisteoir Comhlíonta

Rosemarie O’Mahony
Ceannaire Oifigeach Seirbhíse Tionscadail

Freagrach as treoir a thabhairt maidir le
tionscadal thábhachtacha straitéiseacha a chur
i bhfeidhm a fhágann gur féidir tabhairt faoi
mhodhanna nua earcaíochta agus roghnaithe.

Freagrach as seirbhísí corparáideacha sa
tSCP lena n-áirítear AD, Airgeadas, TE agus
Comhlíonadh agus Deimhniú Cáilíochta (lena
n-áirítear Athbhreithnithe faoi chóid an CCSP
agus gach feidhm a bhaineann le rialachas
corparáideach.

Freagrach as AD agus as Comhlíonadh agus
Deimhniú Cáilíochtaí sa tSCP agus Rúnaí do
Bhord na SCP.

Freagrach as bainistíocht tionscadail agus
as tacaíocht do phleanáil gnó agus as meon
nuálaíochta agus feabhsú leanúnach a chur
chun cinn sa tSCP.
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Struchtúr na hEagraíochta
Déanann Aonad na Seirbhísí Earcaíochta agus
Roghnaithe (RSSU) príomhfheidhmeanna na
Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí. Tá deich
bhfoireann earcaíochta i gceist san RSSU
chomh maith le dhá fhoireann imréitigh agus
sannacháin agus tá Bainisteoir Earcaíochta i
gceannas ar gach foireann. Tá speisialtacht
ar leith ag gach foireann ach tá an struchtúr
solúbtha go leor chun díriú ar acmhainní nuair
atá éileamh mór i gceist am ar bith. Tá foireann
speisialtachta freagrach as próiseas na mBoird
Stáit.
Tugann aonaid tacaíochta na hOifige cabhair
don RSSU: Seirbhísí Measúnaithe, Cuardach
Feidhmeannach, Margaíocht agus Cumarsáid,
Teicneolaíocht Eolais, Airgeadas, Caidreamh
le Cliaint agus le Custaiméirí agus Oibríochtaí
Inmheánacha, Acmhainní Daonna, Comhlíonadh
agus Deimhniú Cáilíochta, Anailísíocht Sonraí,
agus Seirbhísí Tionscadail.
An Coiste Iniúchta
Is iad seo thíos baill an Choiste Iniúchta:
Cathaoirleach
Iníon Clare McGrath, Iar-Chathaoirleach Oifig
na nOibreacha Poiblí
Baill
An tUasal Paul Lemass, Rúnaí Cúnta, An Roinn
Tithíochta, Pleanála, Pobal agus Rialtais Áitiúil
Rialtas Áitiúil
An tUasal Tom Young, Iar-Stiúrthóir BNY Mellon
Iníon Geraldine Kelly, Iar-Stiúrthóir Carbon
Solutions, ESB International
Comhlíonann an Coiste Iniúchta feidhmeanna
maidir leis na réimsí seo:
• Rialáil Inmheánach
• Rialáil agus Bainistíocht Riosca
• Iniúchadh Inmheánach
• Iniúchadh Seachtrach
• Bainistíocht Airgeadais
• Feidhmeanna Tuairiscithe
I rith 2018 dhírigh an Coiste ar a ról a fhorbairt
maidir le tacaíocht sa bhreis a thabhairt don
Oifigeach Cuntasaíochta i ngach gné den
fheidhm iniúchta inmheánaigh. Rinneadh
an ceithre thuarascáil inúchta seo ón Phlean
Iniúchta Straitéiseach 2016-2018 agus tugadh é
don Choiste Iniúchta Inmheánaigh.
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• Soláthraithe Trialacha Measúnaithe
• Párolla
• Comhlíonadh le Cóid an CPSA - Próiseas
Athbhreithnithe
• Comhlíonadh le doiciméid a fhógraíonn an
tSCP
Rinne comhlacht Iniúchóirí a choinnigh an
tSCP (tar éis próiseas soláthair a dhéanamh)
do sheirbhísí iniúchta dá leithéid, na
hathbhreithnithe. Ní bhfuarthas aon riosca
suntasach nó ceist faoi dheimhniú mar thoradh
ar na hiniúchtaí seo agus bhí an Coiste Iniúchta
sásta má chuirtear na moltaí sa tuarascáil i
bhfeidhm go neartóidh sin na rialúcháin atá
ann cheana sna réimsí seo.
Déanann Bord na SCP iniúchadh ar thuarascála
go rialta, agus tuairiscíonn Cathaoirleach an
Choiste Iniúchta ar bhonn bliantúil do Bhord na
SCP.
Bainistíocht Riosca
D’fhorbair an tSeirbhís um Cheapacháin
Phoiblí Creat Bainistíochta Riosca agus
Beartas Bainistíochta Riosca a oireann don
oifig. Déanann Grúpa Bainistíochta Riosca
inmheánach maoirseacht ar chur i bhfeidhm
agus ar mhonatóireacht an phróisis seo.
Tuairiscíonn an Grúpa don Choiste Iniúchta
Inmheánaigh ag gach cruinniú agus tugtar eolas
faoi rioscaí reatha atá ag an eagraíocht don
Choiste Iniúchta agus do Bhord PAS ag gach
cruinniú. Pléitear riosca tábhachtach go dian
ag gach cruinniú den Choiste Iniúchta agus de
Bhord PAS. Rinneadh athbhreithniú ar an Chlár
Riosca Corparáideach i 2018. Pléann an Bord
Bainistíochta é go rialta. Is iad na rioscaí is mó
atá ag an tSCP faoi láthair ná Rialachas Eolais,
Slándáil TE agus próisis roghnaithe nach bhfuil
faoi smacht iomlán na SCP, a reáchtáil. Chaith
PAS a lán ama agus acmhainní chun déileáil leis
na trí phríomh-rioscaí seo.
Slándáil TEC
Níor tharla aon chliseadh slándála TE sa tSCP
nó aon chás de víreas le linn 2018. Tugadh
isteach oiliúint Online IT Security Awareness
mar chuid de chlár eolais d’fhostaithe nua.
Tuigeann an tSCP an ról tábhachtach atá ag
gach ball foirne maidir le slándáil an ghréasáin
agus na sonraí i stór a chothabháil agus is cuid
thábhachtach de straitéis slándála TE na SCP an
oiliúint maidir le heolas slándála.
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Rialachas Eolais
Forbraíodh réimse doiciméad inar cuireadh
san áireamh dualgais faoin Reachtaíocht nua
um Chosaint Sonraí (Rialáil Ghinearálta um
Chosaint Sonraí agus an tAcht um Chosaint
Sonraí 2018) agus foilsíodh iad ar an suíomh
gréasáin publicjobs.ie i mí Bhealtaine 2018.
Cuireadh Seisiún Eolais Gnó ar siúl do gach
ball foirne sa tSCP i mí Mheithimh 2018 le
léargas a thabhairt faoin impleacht a bheidh
ag an Reachtaíocht nua um Chosaint Sonraí ar
oibríochtaí san eagraíocht agus cuireadh seisiún
eolais ar siúl (lena n-áirítear Ceisteanna agus
Freagraí – seisiún le saineolaí faoin ábhar seo) i
mí Eanáir 2018 do gach bainisteoir sa tSCP.
Tugadh isteach Beartas Coinneála Taifead nua
agus Sceideal Bainistíochta Taifead isteach do
gach ball foirne, chomh maith le hachoimre de
threoracha in oiriúint do réimsí oibre ar leith.
Cuireadh próiseas maidir le Measúnú Riosca
i dtaca le hImpleacht ar Phríobháideachas
i bhfeidhm agus úsáidtear é roimh gach
tionscadal nua nó sula dtugtar isteach
modhanna nua le sonraí a phróiseáil.
Riosca nach féidir leis an tSCP spriocanna
eagraíochta agus/nó éilimh a sholáthar de bharr
easpa acmhainní, iompar na gcliant nó éilimh
nach rabhthas ag súil leo.
Chuir an tSCP roinnt bearta i bhfeidhm
leis an riosca seo a laghdú lena n-áirítear
athbhreithniú a dhéanamh ar acmhainní sa
tSCP, an próiseas pleanála gnó a fheabhsú agus
díriú níos mó ar phleanáil don fhórsa oibre agus
ar chumarsáid le cliaint. D’fhorbairt an tSCP
modhanna earcaíochta eile agus ath-dhearadh
earcaíocht le seirbhísí a sholáthar nuair a
tharlaíonn éilimh nach mbítear ag súil leo i
ngráid ag leibhéal iontrála.
Cosaint Sonraí
Tá sonraí riachtanach do ghnó riaracháin
PAS. Bailíonn Pan tSCP sonraí pearsanta ónár
n-iarrthóirí, ó bhaill de bhoird roghnaithe,
ó sholáthraithe agus ó bhaill foirne agus
sa mhéid sin tá dualgas ar PAS é a úsáid go
héifeachtach agus go heiticiúil. Cé go bhfuil
ceart ag an duine aonair ar phríobháideachas,
ag an am céanna tá riachtanais chuí gnó ag an
tSCP agus ní mór do gach ball foirne a bheith
aireach faoi na cearta sin agus na caighdeáin
is airde a chur i bhfeidhm sa chomhthéacs sin.
Nuashonraíodh Cód Cleachtais na SCP maidir le
Sonraí Pearsanta a Chosaint agus cuireadh sin
in iúl do bhaill foirne.

Iarratais faoi Chosaint Sonraí – Cineál

Comhlíonadh Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003
Clúdaíonn an Scéim Teanga reatha an tréimhse 2017 go dtí 2020. Bhí ábhar na Scéime seo bunaithe
ar threoirlínte an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus na Gaeltachta agus bunaíodh an t-ábhar ar ár
dtaithí maidir le gealltanais sa Scéim roimhe a sholáthar; ar na haighneachtaí a fuarthas ón
phobal; ar aiseolas leanúnach ó chustaiméirí; ar athbhreithniú ar leibhéal an éilimh do sheirbhísí
trí Ghaeilge agus ar mholtaí ó bhaill foirne na SCP. Comhlíonann an tSCP na dualgais seo ar bhonn
leanúnach agus cuireann siad leis an dul chun cinn a rinneadh le linn na scéime deiridh.

REQUEST				TOTAL
Iarratas Rochtana			37
Iarratas ar Scriosadh			
8
Scrios Cuntas				82
Eolas nach gcoinnítear sa tSCP		
1
Iarratais faoi Chosaint Sonraí – Míosúil

Coinníonn an Bord Bainistíochta súil ar oibriú éifeachtach na Scéime. Tá ardbhainistíocht na
heagraíochta freagrach as faireachán na Scéime ó lá go lá. De réir mar a athraíonn ról PAS le
himeacht ama, déanfar gach iarracht úsáid a bhaint as gach deis a tharlaíonn chun an tseirbhís a
sholáthraítear don phobal trí Ghaeilge a leasú.

Eanáir					2
Feabhra					2
Márta					1
Aibreán					3
Bealtaine				30
Meitheamh				29
Iúil					5
Lúnasa					12
Meán Fomhair				6
Deireadh Fómhair			17
Samhain				12
Nollaig					9

AGUISÍN 1
Achoimre de Ghníomhaíocht Earcaíochta 1 Eanáir - 31 Nollaig 2017
Number of Competitions Advertised - 435

Saoráil Eolais
Tá Déantóir Cinnidh amháin do Shaoráil Eolais chomh maith
le hAthbhreithneoir Inmheánach amháin (agus ionadaí
amháin do gach ról sa chás go mbeadh Déantóir Cinnidh/
Athbhreithneoir Inmheánach as láthair nó páirteach san ábhar
ar dhóigh ar bith. Seo thíos sonraí faoi Shaoráil Eolais do
2018.
Leagan amach d’Iarratais ar Shaoráil Eolais (SE) in 2018
CINNEADH A LORG			IOMLÁN
Bronnadh				60
Bronnadh i bPáirt			
23
Diúltaíodh				12
Tarraingíodh Siar & pléadh leo taobh
amuigh de SE				2
Iarratas Aistrithe				1
Tarraingíodh Siar			4
Iomlán ar Fad				102
Iarratais ar Shaoráil Eolais ón Iarrthóir

LÍON IOMLÁN NA
N - IARRATAS A
FUARTHAS

LÍON A
HAINMNÍODH /
A MOLADH

Oifigeach Cléireachais Sealadach

25,098

2,967

Oifigeach Cléireachais

14,272

1,777

Oifigeach Feidhmiúcháin

5,782

811

Oifigeach Riaracháin

4,414

89

0

261

4,442

256

0

31

54,008

6,192

Earcú Feidhmeannach Sinsearach

745

13

An Coiste um Cheapacháin Ardleibhéil

722

20

Gairmiúil / Teicniúil / Speisialtóir

5,137

673

Rialtas Áitiúil

1,469

343

581

67

2,811

207

Boird NeamhStáit

73

2

WAM

58

0

Earnáil an Cheartais

8,760

934

Líon Mór (gan gráid lárnacha a áireamh)

14,447

501

Iomlán

34,803

2,760

Ardoifigeach Feidhmiúcháin
Príomhoifigeach Cúnta
Príomhoifigeach
Iomlán

Lianna Comhairleacha
Boird Stáit

Iarrthóir

Iriseoir

Ceardchumann

Anaithnid

Iomlán ar Fad

88,811

8,952

Baineann an t-eolas thuas le gníomhaíocht i rith 2018 amháin.
Is féidir go bhfuarthas iarratais d’fheachtais áirithe i 2017 agus go ndearnadh ceapacháin i 2018.
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AGUISÍN 2

APPENDIX 3

Gníomhaíochtaí Bhoird Stáit 2018
FOLÚNTAIS a FÓGRAÍODH		
185 ar 67 Bord Stáit 		
Fuarthas 2,664 Iarratas

856

Gníomhaíochtaí atá pleanáilte do 2019

Baineann úsáid fuinnimh don chuid is mó le
téamh/soilsiú agus uisce a chur ar fáil san oifig
in Áras na Caibidle.
I 2018, úsáideadh 1,097 MWh d’fhuinneamh mar
a leanas:
763 MWh leictreachais;
334 MWh de bhreoslaí iontaise;
0 MWh de bhreoslaí in-athnuaite

Tá sé beartaithe ag an tSCP sa bhliain 2019
feabhas a chur le húsáid fuinnimh mar a leanas:

Gníomhaíochtaí a Rinneadh sa bhliain 2018
In 2018 rinne PAS bearta éagsúla chun úsáid
fuinnimh a fheabhsú, mar a leanas:

• Aonaid Aerchóirithe a uasghrádú i
gcéimeanna;

• Cuireadh baill foirne ar an eolas faoi
fhuinneamh a shábháil trí fhógraí agus trí
mheabhráin faoi fhuinneamh a úsáid

1808

		Fireann

Léargas ar Úsáid Fuinnimh sa bhliain 2018

Baineann

• Baill foirne a choinneáil ar an eolas go
leanúnach maidir le fuinneamh a shábháil;
• Gníomh de lámh a dhéanamh le rialtáin córais
teasa más gá;

• Teicneolaíocht nua a thabhairt isteach le
monatóireacht a dhéanamh agus úsáid
fuinnimh a laghdú.

• Súil ghéar agus srian a choinneáil ar úsáid
fuinnimh lena n-áirítear idirghábhálacha de
lámh le rialtán an chórais téimh;
• Rialtóirí ama ar fhearas mór oifige;

CEAPACHÁIN A RINNEADH
205 ar 73 Bord Stáit
Cuireadh 462 ainm chuig Airí

• Soilse LED fuinneamh íseal a chur isteach
nuair a bhriseann feisteas soilse.

104

101

Fireann
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AGUISÍN 4
RÁITEAS AIRGEADAIS

Cuntas Leithghabhála 2018 (Gan iniúchadh)
Ráiteas faoi Rialachas Inmheánach Airgeadais
(Sliocht ó chuntas leithghabhála 2018 (gan
iniúchadh)*

17 An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí
Cuntas Leithghabhála 2018

SOLÁTHAR DON
2018
2017
MHEASTACHÁN CAITEACHAS CAITEACHAS
Caiteachas an Chláir
A An tSeirbhís Phoiblí agus an
Státseirbhís - ath-imlonnú/earcaíocht/roghnú

13,598

12,558

11,757

Ollchaiteachas

13,598

12,558

11,757

239

314

303

13,359

12,244

11,454

Asbhaint
B Leithghabháil i gcabhair
Glanchaiteachas

Farrasbarr
Ní mór an barrachas a sholáthraítear thar an suim a cuireadh i bhfeidhm a thabhairt ar ais don
Státchiste, faoi alt 91 den Acht Airgeadais 2004
							2018			2017
Farrasbarr						€ 1,174,763		€ 366,071
Géilleadh iarchurtha								(€ 60,000)
							_______________		_______________
Farasbarr le tabhairt suas				
€ 1,174,763		
€ 306,071

Freagracht as córas um rialú inmheánach
airgeadais
Mar Oifigeach Cuntasaíochta, glacaim le
mo fhreagracht a chinntiú go bhfuil córas
éifeachtach maidir le rialú inmheánach
airgeadais á chothabháil agus á oibriú sa
tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí.
Cuirtear an fhreagracht seo i bhfeidhm faoi réir
na n-acmhainní atá ar fáil dom agus faoi réir
na n-oibleagáidí eile atá orm mar Cheannasaí
na hOifige. Freisin, ní féidir le haon chóras um
rialú inmheánach airgeadais ach a dhearbhú
go réasúnach agus ní go daingean go bhfuil na
hacmhainní slán, go bhfuil cead tugtha maidir
le hidirbhearta agus gur taifeadadh iad i gceart,
agus go gcoisctear earráidí agus mírialtachtaí
ábhartha nó go n-aimseofaí iad go tráthúil.
Déantar cothabháil ar bhun leanúnach ar an
gcóras um rialú inmheánach airgeadais agus
déantar athbhreithniú leanúnach ar an gcóras
sin agus ar a éifeachtúlacht.
Chomhlíon mé mo chuid dualgas maidir le
riachtanais an Chomhaontaithe Bainistíochta
Seirbhíse idir an tSeirbhís um Cheapacháin
Phoiblí agus Oifig na Seirbhísí Náisiúnta
Comhroinnte chun seirbhís chomhroinnte
párolla a sholáthar.
Tá mé ag brath ar litir dheimhnithe ó
oifigeach cuntasaíochta an Vóta do Sheirbhísí
Comhroinnte go gcuirtear na rialacháin chuí
i bhfeidhm maidir le seirbhísí comhroinnte
párolla a sholáthar don tSeirbhís um
Cheapacháin Phoiblí.
Is mar seo thíos atá an réimse rialaithe
airgeadais, creat nósanna imeachta riaracháin,
tuairisciú bainistíochta agus iniúchadh
inmheánach:
Réimse Rialaithe Airgeadais
Deimhním go bhfuil réimse rialaithe agus na
nithe seo san áireamh i bhfeidhm.
• Tugadh freagrachtaí airgeadais amach ag
leibhéal bainistíochta chomh maith le
cuntasacht dá réir
• Bunaíodh socruithe tuairiscithe ag gach
leibhéal inar tugadh freagracht as bainistíocht
airgeadais
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• Tá nósanna imeachta foirmiúla i bhfeidhm
chun clistí suntasacha rialaithe a thuairisciú
agus lena chinntiú go gcuirtear an
ghníomhaíocht chuí i bhfeidhm lena cheartú
• Tá Coiste Iniúchóireachta i bhfeidhm chun
comhairle a thabhairt dom agus mé ag
comhlíonadh mo chuid dualgas i leith an
chórais rialaithe inmheánaigh airgeadais
• Tá nósanna imeachta do gach príomhphróiseas gnó curtha i ndoiciméad
• Tá córais i bhfeidhm chun na sócmhainní a
chosaint
Rialuithe Riaracháin agus Tuairisciú Bainistíochta
Deimhním go bhfuil creat nósanna imeachta
riaracháin agus tuairisciú rialta bainistíochta in
áit, lena n-áirítear dualgais a bheith deighilte
agus córas de tharmligean agus de chuntasacht.
Tá na gnéithe seo i gceist.
• Tá córas cuí buiséadaithe agus buiséad
bliantúil ann agus déanann an
ardbhainistíocht athbhreithniú air
• Déanann an ardbhainistíocht athbhreithniú
rialta ar thuairiscí airgeadais tréimhsiúla agus
bliantúla a léiríonn feidhmiúchán airgeadais i
gcomparáid le réamhaisnéis
• Tá córas bainistíochta riosca i bhfeidhm sa
tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí
• Tá córais i bhfeidhm lena chinntiú go bhfuil
na córais TEC slán
• Tá treoirlínte rialaithe cuí maidir le
hinfheistíocht chaipitil i bhfeidhm chomh
maith le córais fhoirmiúla do bhainistíocht
tionscadail.
Cinntíonn an tSeirbhís um Cheapacháin
Phoiblí go ndírítear go cuí ar dhea-chleachtas i
gceannach agus go bhfuil nósanna imeachta i
bhfeidhm lena chinntiú go gcomhlíontar gach
treoirlíne ábhartha Bhí dhá chonradh a bhí
gníomhach le linn 2018 ar luach €222,442 nár
chloí go hiomlán leis na treoirlínte. Bhain an
chéad chás le tacaíocht Oracle agus ceadúnas
do bhogearra ar luach €150,337 agus sa dara
cás le le glanadh na háite ar luach €48,813.
Tharla an eisceacht i gcás Oracle mar nach
raibh ach soláthraí fóirsteanach amháin ar
fáil don bhogearra dílsithe. Maidir le glanadh
na háite, dúradh i gcuntas 2017 go raibh an
tairiscint ar coimeád ag brath ar chinneadh
an OOP faoi stádas fadtéarma áisíneacht Áras
na Caibidle de chuid na SCP. Mar gur mar sin
a bhí arís i 2018 cuireadh siar arís iarratais ar
thairiscint. Tá próiseas ar siúl faoi láthair maidir
le conradh a chur amach do thairiscint agus
ceaptar go n-eiseofar é i 2019.
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Iniúchadh Inmheánach agus Coiste Iniúchta
Deimhním go bhfuil feidhm iniúchta
inmheánaigh sa tSeirbhís um Cheapacháin
Phoiblí ina bhfuil pearsanra atá oilte go
cuí, a fheidhmíonn de réir chairt scríofa
atá faofa agamsa. Tá an obair bunaithe ar
anailís a rinneadh ar na rioscaí airgeadais a
bhfuil an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí
neamhchosanta ina aghaidh agus tá na
pleananna iniúchta inmheánaigh bliantúla,
atá faofa agamsa, bunaithe ar an anailís seo.
Clúdóidh na pleananna seo na príomh-rialuithe
ar bhonn atráthach ar feadh tréimhse réasúnta.
Déanaimse agus an Coiste Iniúchóireachta
athbhreithniú go tréimhsiúil ar an bhfeidhm
iniúchta inmheánaigh Tá nósanna imeachta
curtha i bhfeidhm agam lena chinntiú go
ndéantar beart ar na tuairiscí ar an bhfeidhm
iniúchta inmheánaigh.
Riosca agus Creat Rialachais
Chuir an Oifig córas bainistíochta riosca i
bhfeidhm a shainaithníonn agus a thuairiscíonn
rioscaí tábhachtacha agus na gníomhaíochtaí
bainistíochta a thógtar chun déileáil leis, agus
an oiread agus is féidir na rioscaí sin a laghdú.

Athbhreithniú ar Éifeachtúlacht
Deimhním go bhfuil nósanna imeachta i
bhfeidhm le súil a choinneáil ar chomh
héifeachtach atá nósanna imeachta
bainistíochta riosca agus rialaithe. Tá
monatóireacht agus athbhreithniú na
hoifige faoi chomh héifeachtach atá córas
rialaithe inmheánaigh airgeadais bunaithe ar
obair na n-iniúchóirí inmheánacha agus na
hardbhainistíochta sa tSeirbhís um Cheapacháin
Phoiblí atá freagrach as creat rialaithe
inmheánaigh airgeadais a fhorbairt agus a
chothabháil.
Ceisteanna faoi Rialú Inmheánach Airgeadais
Ní bhfuarthas aon laige i rialú inmheánach
airgeadais i dtaca le 2018 gur gá a nochtadh sa
chuntas leithreasa.
Shirley Comerford
Oifigeach Cuntasaíochta
An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí

Tá clár riosca i bhfeidhm a shainaithníonn
na príomh-rioscaí atá ag an Oifig agus
sainaithníodh iad, rinneadh measúnú orthu
agus tugadh grád dóibh de réir chomh
tábhachtach agus a bhíonn siad. Déanann
an Bord Bainistíochta athbhreithniú agus
ceartaíonn siad an clár gach ceathrú. Úsáidtear
torthaí an mheasúnaithe seo chun acmhainní
a phleanáil agus a dháileadh lena chinntiú go
ndéantar bainistíocht ar rioscaí ag leibhéal
sásúil. Léiríonn an clár riosca na rialacháin
agus na gníomhaíochtaí a theastaíonn chun
rioscaí a laghdú chomh maith le freagracht a
thabhairt do bhaill foirne ar leith maidir le rialú
a stiúradh.
Monatóireacht agus Atbhreithniú Leanúnach
Tá nósanna imeachta foirmiúla curtha i
bhfeidhm do phróisis rialaithe monatóireachta
agus cuirtear easnamh rialachais in iúl
dóibh siúd atá freagrach as iad a cheartú
agus don Bhord Bainistíochta, más cuí agus
in am. Deimhním gur sainaithníodh ríoscaí
tábhachtacht agus gur cuireadh rialachas
ábhartha i bhfeidhm le monatóireacht a
dhéanamh ar an phríomh-rialachas seo agus
easnamh ar bith a shainaithnítear a thuairisciú.
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