2019

TUARASCÁIL
BHLIANTÚIL

AN TSEIRBHÍS UM
CHEAPACHÁIN
PHOIBLÍ

AN TSEIRBHÍS UM
CHEAPACHÁIN
PHOIBLÍ

COMHRÉAMHRÁ Ó CHATHAOIRLEACH AN BHOIRD AGUS ÓN
BPRÍOMHFHEIDHMEANNACH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
FAOIN TSEIRBHÍS UM CHEAPACHÁIN PHOIBLÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Spriocanna Straitéiseacha agus Príomhthreochtaí
Seirbhísí earcaíochta agus soláthair freagracha, ar ardchaighdeán agus in
am a sholáthar dár bpríomhchliaintseirbhíse poiblí
Cur lenár bpróisis agus ár gcórais ghnó chun an leas is fearr a bhaint
as ár gcórais oibre
Aitheantas poiblí na heagraíochta a fhorbairt chun iarrthóirí níos éagsúla
agus ar ardchaighdeán a mhealladh
Ár stádas mar chomhpháirtí agus mar ionad feabhais luachmhar a bhfuil
tionchar acu a dhaingniú
Cultúr agus ionad oibre forásach, ardfheidhmiúcháin atá bunaithe ar 		
chaighdeáin a chur le chéile

RIALACHAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
AGUISÍNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
AGUISÍN I

Achoimre de Ghníomhaíochtaí Earcaíochta sa bhliain 2018

AGUISÍN II Forbhreathnú ar Úsáid Fuinnimh
AGUISÍN III Ráiteas Airgeadais agus Ráiteas faoi Rialú
			Inmheánach Airgeadais

COMHRÉAMHRÁ Ó CHATHAOIRLEACH
AN BHOIRD AGUS ÓN
GCATHAOIRLEACH
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 agus tá ról lárnach freisin aici maidir
le Cathaoirligh agus Baill Bhoird a aimsiú agus
a shainaithint do gach Bord Stáit in Éirinn.
Oibrímid i gcomhar le cliaint agus le páirtithe
leasmhara ar fud na seirbhíse poiblí agus
glacaimid treoir ach déanaimid iarracht freisin
tionchar a chur i bhfeidhm ar straitéisí agus ar
chleachtais san earnáil AD, go háirithe iad sin
a bhaineann le hacmhainní a chur ar fáil agus
tallann a bhainistiú.
Is í an phríomhthosaíocht straitéiseach seirbhísí
earcaíochta agus acmhainne atá freagrach,
d’ardchaighdeán agus tráthúil a chur ar fáil dár
bpríomhchliaint sa tseirbhís phoiblí. Tá ár gcuid
oibre á tacú ag bunluachanna na seirbhíse
poiblí agus táimid dírithe ar a chinntiú go
bhfuil ár bpróisis cothrom agus trédhearcach,
go ndéantar ceapacháin chuig an tseirbhís
phoiblí ar bhonn fiúntais agus ar dul leis an
dea-chleachtas, agus go bhfuilimid ag mealladh
daoine den scoth agus tiomanta chuig róil sa
tseirbhís phoiblí.
Mar is léir sa tuarascáil seo táimid dírithe
a bheith mar eagraíocht foghlama, atá ag
síornuáil agus ag feabhsú ár bpróisis trí
úsáid na nua-theicneolaíochta agus bunaithe
ar aiseolas ó gach grúpa custaiméirí agus
ónár gcórais athbhreithnithe agus cáilíochta
inmheánacha.
I 2019, rinneamar próiseáil ar 65,764 iarratas,
d’eagraíomar 14,401 agallamh agus rinneamar
9,433 coinne le haghaidh raon de róil chasta
trasna raon ilchineálach d’eagraíochtaí chliaint.
Cuireadh líon áirithe de nuálaíochtaí agus
feabhsaithe próisis i bhfeidhm go háirithe
sna príomhghrádanna iontrála earcaíochta ag
leibhéal cléireachais, céime agus bainistíocht
shinsearach.
Tugadh múnla nua comórtais don Oifigeach
Cléireachais isteach i 2019 leis an deis
ar iarratais giorraithe, tástáil ar líne agus
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agallaimh thar lá amháin. Bhí an-éifeachtúlacht
ag baint leis an bpróiseas seo agus eispéaras
níos fearr ann d’iarrthóirí mar thoradh air maidir
le scálaí ama agus an leibhéal rannpháirtíochta
leanúnaí. Bhí aiseolas an-dearfach ó iarrthóirí
maidir le gach gné den phróiseas nua.
Tugadh múnla nua iarratais agus measúnachta
isteach freisin don chomórtas d’Oifigigh
Riaracháin agus mar a bhí leis an bpróiseas don
Oifigeach Cléireachais, giorraíodh an tréimhse
iarratais. D’eascair seo as feachtas poiblíochta
cuimsitheach ina raibh fógra físe agus cur chun
cinn suntasach ar na meáin shóisialta. Bhí
trialacha feitheoireachta ó chian sa chomórtas
do 2019 do Phríomhoifigigh ag an gcéad
chéim den phróiseas. Mar thoradh ar an gcéim
roghnaithe bhreise seo thángthas ar mhianach
ard iarrthóra. Bhí aiseolas an-dearfach ó
iarrthóirí ar an bpróiseas nua.
Le linn 2019, tugadh tacaíocht maidir le
hearcaíocht do phoist sa bhainistíocht
shinsearach ar fud na státseirbhíse agus na
seirbhíse poiblí, agus d’éirigh linn gach folúntas
a líonadh ar phoist sa Státseirbhís ag leibhéal
Rúnaí Ginearálta agus Leas Rúnaí/Rúnaí Cúnta,
trí phróiseas an Choiste um Cheapacháin
Ardleibhéal (TLAC). Lean éileamh ard ónár
ranna agus oifigí chliaint le haghaidh feachtais
earcaíochta agus roghnaithe do róil ghairmiúla
agus theicniúla agus ba réimse oibre í seo a
mhéadaigh go mór i 2019.
San earnáil Dlí agus Cirt, shásaíomar éileamh le
haghaidh foireann shibhialtach don Gharda
Síochána agus le haghaidh líon suntasach de
Ghardaí ar oiliúint chun gealltanais Rialtais
a chomhlíonadh maidir le glacadh isteach
méadaithe agus pleanáilte i gColáiste Oiliúna
na nGardaí. Lean éilimh ón FSS ar phoist do
Chomhairleoirí Ospidéil ag leibhéal ard agus
líonadh líon suntasach post ar fud na hearnála
Rialtais Áitiúil i 2019.
Leanamar ag obair le cliaint sa tseirbhís phoiblí
chun iarrthóirí a chur ar fáil chun a riachtanais
acmhainne a bhaint amach. Agus aitheantas á
thabhairt againn do na deacrachtaí a bhaineann
le hiarrthóirí le scileanna TF ar leith a
mhealladh chuig an tseirbhís phoiblí, rinneamar
bainistiú ar an gcéad chomórtas printíseachta
TFC thar ceann Oifig Phríomh-Oifigeach
Faisnéise an Rialtais. Fuarthas breis is 1,000
iarratas agus tar éis próiseas earcaíochta,
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lena raibh trialacha ar líne, gearrliostú agus
agallamh, rinneadh sannadh ar 34 iarrthóir
sa ról nua seo. Leanfar le tionscnaimh
thábhachtacha dá leithéid seo chun tallann
a mhealladh sna réimsí ina bhfuil ganntanas
scileanna agus réitigh nuálacha á lorg chun
freastal ar riachtanais chliaint.
Lean ár dtacaíocht dár n-eagraíochtaí cliaint
chun a chinntiú go meallann na Boird Stáit
faoina scáth grúpa ilghnéitheach d’iarrthóirí
den scoth. Reáchtáladh 60 feachtas i 2019,
chun iarrthóirí oiriúnacha a aimsiú le ceapadh
trí phróiseas na mBord Stáit. Lean an próiseas
ag tacú le héagsúlacht inscne ar Bhoird
Stáit le líon na n-iarrthóirí baineanna mar
51% de cheapacháin. Ghlacamar deiseanna
chun tuiscint ar an bpróiseas a neartú agus
chun iarrthóirí ionchasacha a mhealladh, trí
chomhdhála agus fóráim ábhartha chun aird a
tharraingt ar na deiseanna atá ar fáil. Glacadh
go fonnmhar leis na gníomhaíochtaí seo agus
mealladh iarrthóirí den scoth sa phróiseas.
Chuir suirbhé de Chathaoirligh i 2019 aiseolas
an-mhaith ar fáil ar chaighdeán na gceapachán
agus an cúnamh dearfach atá siad ag cur ar fáil
do Bhoird Stáit.
Chinntíomar go bhfuil córas athbhreithnithe
neamhspleách ar fáil d’iarrthóirí le húsáid
má tá siad míshásta maidir leis an gcinneadh
i gcás a n-iarratas nó má cheapann siad gur
sáraíodh Cóid an CCSP, maidir le feachtas
ar leith. As an 499 iarratas ar athbhreithniú
foirmiúil a fuarthas i 2019, d’éirigh le 51
iarratas ar athbhreithniú agus cuireadh
an bunchinneadh ar ceal. Tá fonn orainn
foghlaim ó na hathbhreithnithe seo agus rinne
athbhreithneoirí breis is 60 moladh bunaithe
ar athbhreithnithe foirmiúla a rinneadh i 2019.
Clúdaíonn an cineál molta a rinneadh méid
áirithe réimse sa phróiseas, agus baineann siad
leis an bhfoireann agus le Baill Bhoird araon. Tá
próisis ann chun a chinntiú go gcuirfear gach
moladh i bhfeidhm.
Mar earcaitheoirí, aithnímid an riachtanas
seirbhís mhealltach, chuíchóirithe agus
thráthúil a chur ar fáil chun daoine den scoth a
mhealladh as raon leathan de chúlraí. Táimid de
shíor ag lorg bealaí nua leis an earnaíl phoiblí
a chur chun tosaigh mar fhostóir de rogha agus
chun dul i dteagmháil leis an tallann reatha
atá againn agus le lucht spéise nua. Leanfaimid
linn lena chinntiú gur eachtra phearsanta an

earcaíocht dár gcliaint agus d’iarrthóirí, agus
ceannródaíocht á déanamh ar mhodhanna nua
agus éifeachtacha le hiarrthóiri den scoth a
mhealladh.

bpróiseas earcaíochta. Déanfar an t-aiseolas a
fuarthas a chuimsiú sna próisis earcaíochta atá
á bhforbairt i 2020 agus beidh siad lárnach i
bhforbairt Straitéise Margaíochta nua.

I 2019, tugadh faoi phróiseas cuimsitheach
forbartha straitéise don straitéis nua
chorparáideach 2020-2022, bunaithe ar anailís
thimpeallachta agus teagmhail chuimsitheach
le páirtithe leasmhara. Thug forbairt na
straitéise nua an deis súil siar a chaitheamh
ar mhisean, ar fhís agus ar luachanna na
heagraíochta. Bailíodh aiseolas ó pháirtithe
leasmhara éagsúla, rinneadh anailís air agus
cuireadh san áireamh é sa phróiseas chun an
straitéis nua chorparáideach a fhorbairt. Tá
an straitéis nua mar thoradh ar an bpróiseas
leathan inmheánach agus seachtrach lena
n-áirítear an fhoireann, iarrthóirí, baill den
bhord agus páirtithe leasmhara eile. Is mór an
tairbhe é sin chun cur leis an treo straitéiseach
a leagan amach; ag sainaithint agus ag tabhairt
tosaíocht do phríomhchuspóirí do na blianta atá
romhainn.

Bhunaíomar feidhm do Chothromaíocht,
Ilchineálacht agus Cuimsiú i 2019 agus
rinneadh forbairt ar ár gcéad Straitéis do
Chothromaíocht, Ilchineálacht agus Cuimsiú
a bhí mar thoradh ar phróiseas leathan
comhairleachta inmheánach agus seachtrach.
Rinneadh seo faoi threoir Bhord Comhairleach
Saineolaithe agus ba mhaith linn buíochas a
ghabháil le baill an Bhoird seo mar gheall ar an
am a chuir siad ar fáil chun tacú linn mar bhí
ról tábhachtach acu dúshlán seachtrach a chur
ar fáil dár smaointeoireacht, le tuairimí agus
dearcthaí saineolaithe ó raon d’eagraíochtaí
agus de chulraí éagsúla.

Ar aon dul lenár dtiomantas don fheabhas
leanúnach, chríochnaíomar measúnacht
sheachtrach chríochnúil agus dhomhain ar fud
na heagraíochta ar ár gCumais agus
n-Uallmhianta Nuálaíochta reatha i 2019.
Fuarthas amach sa mheasúnacht seo go bhfuil
an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí réidh don
nuálaíocht agus bhain sí scór ard amach don
chéad mheasúnacht. Déanfar forbairt bhreise
ar an réimse seo i 2020 mar ghné lárnach den
Straitéis Chorparáideach nua.
Táimid tiomanta aitheantas poiblí níos
láidre den tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí
agus publicjobs.ie a fhorbairt. Chuige sin,
rinneadh infheistíocht shuntasach i leith chlár
margaíochta agus cumarsáide agus tionscnaimh
chun cur le hilchineálacht an ghrúpa tallainne.
Áirítear leis seo cur chun cinn agus margaíocht
leanúnach ar fheachtais agus ar fhreastal ar
aonaigh agus ar chomhdhála ghairme, straitéis
físe agus mhargaíochta chun Lá Idirnáisiúnta
na mBan a chur chun cinn, modh dírithe ar
an gcomórtas céimithe d’Oifigigh Riaracháin
agus oscailt chuntas Instagram do publicjobs,
Reáchtáladh fócasghrúpaí de dhaoine nach
ndearna iarratas ariamh ar phoist san earnáil
phoiblí tríd an tSeirbhís um Cheapacháin
Phoiblí chun tuiscint a fháil ar a ndearcthaí ar
ghairmeacha sa tseirbhís phoiblí agus ar an

Bhí dul chun cinn suntasach i 2019 maidir
le huasghrádú ar na háiseanna in Áras na
Caibidle, go háirithe maidir le hathfhorbairt an
bhunurláir. Rinneadh athdhearadh ar an urlár
seo chun go mbeadh sé níos oiriúnaí do gach
iarrthóir, chomh maith le híomhá dhearfach
den tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí a chur
i láthair mar léargas ar Sheirbhís Phoiblí na
hÉireann. Cuireadh in oiriúint é mar ardán do
sheirbhís phoiblí chomhaimseartha atá ag
cur soláthar ‘gairmeacha a bhfuil tábhacht leo’
ar fáil. Tá sé cruthaithe gur spás úsáideach
atá ann do sheisiúin mhealltacha a leis
an bhfoireann, le cliaint agus le páirtithe
leasmhara eile.
Táimid tiomanta do shaineolas fianaisebhunaithe a chur ar fáil don tseirbhís
phoiblí agus muid féin a chur chun cinn
mar shainchuiditheoir d’ardmheas maidir
le príomhfhóraim AD idir-rannacha agus
earnála. I 2019, dhíríomar ar chur leis an gclár
straitéiseach AD i gcoitinne agus ar leanúint
leis an mbéim ar an réimse tagarmharcála chun
an tuiscint ar dhea-chleachtas a roinnt agus a
mhéadú agus ár ról mar lárionad saineolais a
fhorbairt.
Tá an Bord agus an Fhoireann Bhainistíochta
an-bhuíoch as an gcur chuige agus solúbthacht
a léiríonn baill na heagraíochta sna caidrimh
laethúla a bhíonn acu le cliaint, iarrthóirí,
baill an bhoird agus an pobal i gcoitinne.
Tugadh sainaithint dó seo nuair a rinneadh
athmheasúnú ar an eagraíocht do chreidiúnú
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do Scothsheirbhís ó Scothfhostaithe (ETP) de
chuid an NSAI agus gur bronnadh uasghrádú
chuig caighdeán ETP1000:2017 orainn i Mí
na Samhna 2019. Chinn an Measúnóir go
nglacann an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí
chuici féin “na coincheapa atá leagtha amach
sa scéim agus tá an cur chuige maidir le
feabhsú leanúnach a léiríonn an eagraíocht sa
chaoi a gcuireann sí moltaí ó mheasúnachtaí
Scothsheirbhíse ó Scothfhostaithe roimhe seo
i bhfeidhm ar fheabhas”. Ar an ábhar sin, chinn
an Measúnóir gur thuill an eagraíocht creidiúnú
bonn óir agus táimid bródúil as an éacht sin.
Tuigimid agus rinneamar freagairt ar
phríomhréimsí riosca le linn 2019. Áirítear leis
seo grúpa oibre Ullmhachta don Bhreatimeacht
chun achoimre straitéiseach agus treoir
oibríochtúil a chur ar fáil maidir le gach ábhar
earcaíochta a bhaineann leis an mBreatimeacht.
Aithníonn an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí
na dúshláin ar leith, gan fasach agus deacra
romhainn mar gheall ar an mBreatimeacht i
leith a Ranna agus Oifigí chliaint agus táimid
tiomanta a bheith ag obair i gcomhpháirtíocht
leo chun seirbhísí tráthúla agus freagrúla a chur
ar fáil chun a riachtanais a shásamh mar is gá.
Tá muid fíorbhuíoch freisin 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 2019.
Ar deireadh, ba mhaith linn ár mbuíochas a chur
in iúl dár n-iarbhaill Boird, Paul Lemass agus
Rosarii Mannion, don ionchur suntasach a rinne
siad don eagraíocht le linn dóibh a bheith linn.
Ba mhaith linn freisin fáilte a chur roimh Barry
Quinlan agus Anne O’Connor chuig Bord na
Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí.
Ós rud é go mbaineann an tuarascáil seo le
2019, ní chlúdaíonn sé tionchair agus freagairt
ar Covid-19. Ag am críochnaithe agus foilsithe,
áfách, tá an tSCP ag feidhmiú go héifeachtach
agus ag comhlíonadh riachtanais ár gcuid cliant
go hiomlán. Beidh cur síos lárnach i dtuarascáil
2020 ar an bhfreagairt ina hiomláine.
Shirley Comerford
Príomhfheidhmeannach na SCP
Tom Moran
Cathaoirleach an Bhoird
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FAOIN TSEIRBHÍS UM CHEAPACHÁIN PHOIBLÍ
.....
MISEAN AGUS CAIGHDEÁIN
Is í an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí
(SCP) an soláthraí seirbhíse comhroinnte
earcaíochta agus soláthair d’eagraíochtaí
cliaint sa státseirbhís agus sa tseirbhís phoiblí.
Tá an tSCP freagrach as iarrthóirí den scoth a
aimsiú, 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 freisin
maidir le daoine oiriúnacha a shainaithint do
Bhoird Stáit.

FAOIN TSEIRBHÍS UM CHEAPACHÁIN PHOIBLÍ
.....
SPRIOCANNA STRAITÉISEACHA

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
an tSCP faoi cheadúnas ón CCSP agus tá sí
neamhspleách ina cuid oibre. Agus próisis
earcaíochta agus roghnaithe á reáchtáil, ní
mór don tSCP cloí leis na Cóid Chleachtais
a fhoilsíonn an CCSP a chinntíonn go bhfuil
próisis atá cothrom agus oscailte i bhfeidhm.
Sa chás nach bhfuil na Cóid i bhfeidhm, cloíonn
an tSCP leis na príomhphrionsabail chéanna
chun a feidhmeanna a chomhlíonadh.
I 2019, phróiseáil an tSeirbhís um Cheapacháin
Phoiblí 65,764 iarratas, reachtáil siad 14,401
agallamh agus rinne siad 9,433 ceapachán i róil
chasta éagsúla le heagraíochtaí cliaint éagsúla.

Léirítear spriocanna straitéiseacha na Seirbhíse
um Cheapacháin Phoibli sa léaráid thíos: Tá
siad foilsithe sa Ráiteas Straitéise 2017 - 2019.
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Seirbhísí freagracha Ár bpróisis agus
Aitheantas poiblí
Ár seasamh mar
Meon agus ionad
earcaíochta
ár gcórais ghnó a
na heagraíochta
chomhpháirtí
oibre forásach,
agus soláthair ar leasú chun an leas is a fhorbairt chun
luachmhar a bhfuil ardfheidhmiúcháin
ardchaighdeán agus fearr a bhaint as ár
iarrthóirí níos
tionchar againn agus atá bunaithe ar
in am a sholáthar gcórais oibríochta
éagsúla agus ar mar ionad saineolais
chaighdeáin
dár bpríomhchliaint
ardchaighdeán a
a neartú
a chur le chéile
mhealladh

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

12

Cothroime agus
Ionracas

Dínit agus
Meas

Feabhas
Oibríochta
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Tiomantas don
tSeirbhís Phoiblí
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SANNACHÁIN

8,952

Tá sé mar phríomhthosaíocht straitéiseach ag
an tSCP seirbhísí earcaíochta agus soláthair
freagracha, ar ardchaighdeán agus in am
a sholáthar dár bpríomhchliaint seirbhíse
poiblí. Sa mhéid sin, lean an tSCP ag forbairt
an chaidrimh leis na cliaint sin i 2019 chun a
riachtanais maidir le háiseanna a shainaithint
i dtaca lenár 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.

2018

9,437

Chuir an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí
feabhsaithe i bhfeidhm maidir le soláthar agus
nuálaíochtaí sna modhanna measúnachta agus
tá aird tarraigthe orthu seo ar fud na tuarascála.

2017

10,729

Léiríonn na táblaí thíos an scála earcaíochta i
gcomparáid le blianta beaga anuas.

2016

7,943

San earnáil Dlí agus Cirt, 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. Lean an t-éileamh ard ó FSS poist
maidir le Comhairligh Ospidéil a líonadh
agus líonadh roinnt mhaith post in earnáil na
nÚdarás Áitiúil freisin in 2019.

2015

64,023

Leanann an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí
le feachtais rialta ardéilimh (idir oscailte agus
idir-rannach) le déileáil leis an héilimh do bhaill
foirne riaracháin ag gach leibhéal ó Oifigeach
Cléireachais Sealadach go dtí Príomhoifigeach.
In 2019 mhéadaigh líon na bpost Gairmiúil
agus Teicniuil a fograíodh, le méadú de 41%
sna hiarratais, méadú 42% sna hagallaimh agus
6% sa sannú ar na poist seo; agus bhí baint ag
cuid de na poist seo leis an mBreatimeacht.
Baineann acmhainní agus caiteachas breise ar
fhógraíocht agus costais bhoird níos airde leis
an gcineál seo folúntas, cé go mbíonn líon níos
lú iarratas i gceist i gcomparáid leis na gráid
ginearálta.
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I 2019 fuarthas 65,764 iarratas san iomlán,
cuireadh 14,401 iarrthóir faoi agallamh agus
sannadh 9,433 iarrthóir chuig poist.

FÓGRAITHE

5,256
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SEIRBHÍSÍ EARCAÍOCHTA AGUS SOLÁTHAIR FREAGRÚLA, AR ARDCHAIGHDEÁN
A CHUR AR FÁIL GAN MHOILL DÁR BPRÍOMHCHLIAINT SEIRBHÍSE POIBLÍ
Is í an phríomthosaíocht straitéiseach seirbhísí
earcaíochta agus soláthair freagrúla, ar
archaighdeán a chur ar fáil gan mhoill dár
bpríomhchliaint seirbhíse poiblí. Chuige sin,
lean an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí
uirthi an caidreamh atá aici leis na cliaint
sin a fhorbairt in 2019, chun a riachtanais

sholáthair a aithint ionas gur féidir an múnla
gníomhaíochta earcaíochta a dhearadh leis na
riachtanais sin a chomhlíonadh. Lean sí uirthi a
gnásanna agus a córais a fhorbairt lena chinntiú
go bhfuil na seirbhísí ar ardchaigheán a bhfuil
cliaint ag súil leo á gcur ar fáil aici.

GNÍOMHAÍOCHT EARCAÍOCHTA
Gníomhaíocht Earcaíochta de réir Ceantair 2019
Achoimre ar Ghníomhaíocht Earcaíochta 1 Eanáir – 31 Nollaig 2019
RANNÓG

FÓGRAITHE

LÍON
IARRATAS

TÁSTÁIL
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LION FAOI
AGALLAMH

LION A
SANNADH

Earcaíocht ag Leibhéal an
Fheidhmeannaigh Shinsearaigh

27

972

0
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23

An Coiste um Cheapacháin
Ardleibhéil

14
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0
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14

Gairmiúil & Teicniúil

103

6,189

102

2,187

692

Speisialtacht

14
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360

Rialtas Áitiúil

46
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0
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Comhairligh Leighis

93

506

0

281

145

Boird Stáit

60

2,144

0

48

157

Boird Neamh-Stáit

1

37

0

4

1

Comórtais Ard-Éilimh

18

40,795

10,041

8,498

6,530

Earnáil Dlí & Cirt

4

7,374

3,889

1,767

1,345

380

65,764

14,236

14,401

9,433

IOMLÁN

Comórtais Ard-Éilimh
Lean an obair sa tréimhse seo ar earcaíocht
ard-éilimh do ghráid ginearálta seirbhíse sa
Státseirbhís. Leanann éileamh ard le haghaidh
an chuid is mó de ghráid. Fógraíodh 13
comórtas ard-éilimh i 2019 do ghráid suas
go dtí grad an Phríomhoifigigh, agus sin san
áireamh, agus leanann an obair chomh maith
ar chomórtais reatha. Bhain sruthanna oscailte,
idir-rannacha agus Gaeilge le cuid de na
comórtais seo.
Go luath i 2019, reáchtáil an tSeirbhís um
Cheapacháin Phoiblí an chéad chomórtas
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Printíseachta TFC thar ceann Oifig
Phríomhoifigeach Faisnéise an Rialtais.
Fuarthas breis is 1,000 iarratas agus tar éis
próiseas roghnaithe, trialacha ar line san
áireamh, gearrliostú agus agallamh, sannadh 34
iarrthóír chuig an ról nua seo.
Tugadh múnla nua comórtais don Oifigeach
Cléireachais isteach i 2019. Le tréimhse
iarratais a bhí giorraithe ó thrí seachtain
go cúig lá, tástáil ar líne thar cúig lá agus
agallaimh thar aon lá amháin le cáipéisíocht
iarrthóirí á próiseáil roimh ré chun go bhféadfaí
iarrthóirí a shannadh ar lán an agallaimh.
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Reáchtáladh agallaimh bhreise le linn na bliana
mar ba ghá. Bhí an-éifeachtúlacht ag baint leis
an bpróiseas seo agus eispéaras níos fearr ann
d’iarrthóirí mar thoradh air maidir le scálaí ama
agus an leibhéal rannpháirtíochta leanúnaí.
Bhí cliaint páirteach go lárnach sa phróiseas
nua, cuid acu ag feidhmiú mar bhaill bhoird
agallaimh agus ag cur seastáin chliaint le chéile
ar na dátaí éagsúla agallaimh chun eolas maidir
leis an obair sa Roinn nó san Oifig lenar bhain
siad a roinnt le hiarrthóirí. Thug seo deis do
chliaint casadh le hiarrthóirí roimh a dtúsdháta,
agus deis d’iarrthóirí caint a dhéanamh le
státseirbhísigh eile faoina dtaithí siúd agus
aon cheisteanna a bhí acu siúd a fhreagairt.
Rinneadh sannadh ar 77% d’iarrthóirí chuig ról
tar éis an phróisis roghnaithe. Bhí 85% de na
hiarrthóirí sásta leis an eolas a fuair siad maidir
leis an bpróiseas agus 82% d’iarrthóirí sásta le
cothroime an phróisis. Bhí aiseolas an-dearfach
ó iarrthóirí maidir le gach gné den phróiseas
nua.

Bhraith mé go ndearna bainistíocht
an-éifeachtúil air, ní raibh orainn a bheith ag
fanacht timpeall agus ba iontach an rud í an chaoi
ar tugadh na torthaí agus an ceapachán
dúinn láithreach bonn

Bhí an fhoireann an-ghairmiúil
agus iad ag déileáil le gach duine

Bhí na hagallóirí gairmiúil, béasach agus
an-éifeachtúil sa chaoi ar bhain siad úsaid
as a gcuid ama, ag tabhairt neart ama dom
forbairt a dhéanamh ar na freagraí a bhí
agam ar a gcuid ceisteanna

Tugadh múnla nua iarratais agus measúnachta
isteach freisin don chomórtas d’Oifigigh
Riaracháin agus mar a bhí leis an bpróiseas don
Oifigeach Cléireachais, giorraíodh an tréimhse
iarratais. D’eascair seo as feachtas poiblíochta
cuimsitheach ina raibh fógra físe agus cur chun
cinn suntasach ar na meáin shóisialta, ina measc
sin Facebook, Twitter, Linkedin agus Instagram.

Rinneadh forbairt ar fhoirm iarratais ghréasáin
nua agus tugadh isteach measúnachtaí nua sna
céimeanna tosaigh den fheachtas, a d’fhéadfaí
a líonadh ar ghléas soghluaiste. I measc na
measúnachtaí seo tá trialacha briathartha,
uimhriúla agus réasúnaíochta ionduchtaí chomh
maith le trialacha saincheapa breithiúnais de
réir ócáide, a cuireadh le chéile go hinmheánach.
Baineadh úsáid freisin as agallaimh físe le
haghaidh na sruthanna speisialtachta, AD
agus Gnó agus Airgeadas san áireamh. Sa
chéim dheireanach bhí agallamh cuimsitheach
agus cleachtadh chur-i-láthair anailíse. B’é
seacht seachtaine an t-aga comhlánaithe
don chomórtas seo (ina raibh céim bhreise
ghearrliostaithe - inar baineadh úsáid as
agallóireacht físe) – feabhas mór ar fheachtais
roimhe seo.
Bhí trialacha feitheoireachta ó chian sa
chomórtas do 2019 do Phríomhoifigigh ag an
gcéad chéim den phróiseas; rinne breis is 1,400
iarrthóir na trialacha seo. Tugadh cuireadh ansin
do na hiarrthóirí a bhain na hionaid is airde
amach chun agallaimh físe a dhéanamh, agus
tugadh cuireadh d’iarrthóirí ar éirigh leo chuig
agallamh aghaidh-ar-aghaidh agus cleachtadh
samplach i Mí Eanáir 2020.
San fheachtas roimhe seo don Phríomhoifigeach
bhí próiseas roghnaithe dhá chéim ann a
reáchtáladh thar 16 seachtaine agus mhair
an feachtas reatha lena bhfuil céim bhreise
(gearrliostú físe) 15 seachtaine. Tugadh
gearrliostú físe isteach chun aird a dhíriú ar na
hiarrthóirí is oiriúnaí le taithí bhainistíochta
chun dul ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile.
Mar thoradh ar an gcéim roghnaithe bhreise
seo thángthas ar mhianach ard iarrthóra. Bhí
aiseolas an-dearfach ó iarrthóirí ar an bpróiseas
nua.
Fógraíodh comórtas d’Oifigigh Feidhmiúcháin
(Líofacht sa Ghaeilge) i Mí na Samhna agus
beidh painéal faoi réir go luath i 2020.
Rinne mé agallamh don chomórtas thuas
an tseachtain seo agus ba mhaith liom mo bhuíochas
a ghabháil as an tacaíocht uilig a fuair mé maidir leis
an gcur i láthair agus an agallamh.
An-ghairmiúil agus fíorbhéasach.

Ba mhaith liom an tSeirbhís um
Cheapacháin Phoiblí a mholadh as comórtas
dea-eagraithe a reáchtáil, a fuair réidh le dúbláil ar
thrialacha agus le taisteal nach raibh gá leis trí úsáid a
bhaint as feitheoireacht ó chian agus agallaimh físe.
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Earcaíocht ag Leibhéal an Fheidhmeannaigh
Shinsearaigh
Le linn 2019, cuireadh tacaíocht ar fáil maidir
le hearcaíocht chuig poist shinsearacha
bainistíochta ar fud na státseirbhíse agus na
seirbhíse poiblí, agus fógraíodh 38 comórtas dá
leithéid sin. D’éirigh linn 22 post a líonadh sa
Státseirbhís ag leibhéal Ard-Rúnaí agus ArdRúnaí Cúnta/Leas-Ard-Rúnaí, trí phróiseas an
Choiste um Cheapacháin Ard-Leibhéil (TLAC).
Tá an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí ag
leanúint ag obair go dlúth le TLAC chun a
chinntiú go mealltar iarratais ardleibhéil den
scoth sna feachtais seo. Mar ba chuí, baineadh
úsáid as an gclár Cuardaigh d’Earcaíocht
Fheidhmeannach agus d’Iarrthóirí chun tuiscint
ar fheachtais áirithe a chruthú.
Tugadh conradh do sholáthróir amháin le
haghaidh dian-mheasúnacht fheidhmeannach
agus bhain an tSeirbhís um Cheapacháin
Phoiblí úsáid as a gcuid seirbhísí chun cur
leis an bpróiseas roghnaithe do líon áirithe
ceapachán suntasach sinsearach.
Comhairligh Leighis
Lean an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí i
gcomhar le FSS, le hearcaíocht do Chomhairligh
Leighis bhuana do Sheirbhís Phoiblí Leighis
na hÉireann. In 2019, bhí béim láidir ar
éifeachtúlachtaí sa phróíseas earcaíochta
agus roghnaithe a chruthú d’fhonn amlínte
earcaíochta a laghdú.
Cuireadh go mór le hearcaíocht sa raon
Comhairligh Leighis in 2019 le méadú de
bheagnach 30% sa ghearrliostú agus sna
príomhbhoird agallaimh i gcomparáid le 2018
agus 55% níos mó iarrthóirí a moladh don
FSS le ceapadh. Tá poist agus speisialtachtaí
ar leith deacair le líonadh, agus leanann gach
iarracht i gcomhar leis an FSS chun iarrthóirí
d’ardchaighdeán a aimsiú do na poist seo.
Earcaíocht d’Údaráis Áitiúla
In 2019, lean an tSeirbhís um Cheapacháin
Phoiblí lena ról ag earcú do raon éagsúil de róil
ghairmiúla shinsearacha ar fud na 32 Údarás
Áitiúla. Fógraíodh 46 feachtas earcaíochta agus
moladh 166 iarrthóír le ceapadh i gcaitheamh
na bliana go léir. Bhí comhráití ag na
bainisteoirí ábhartha le cliaint san earnáil seo
maidir leis na riachtanais ar leith atá acu.
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De bharr aiseolais, bhí béim in 2019 ar uirlisí
nua earcaíochta a aimsiu lena chinntiú go raibh
na próisis earcaíochta agus roghnaithe do róil
sna hÚdaráis Áitiúla i bhfeidhm. D’éirigh go
maith leis an úsáid a baineadh as agallaimh
físe mar uirlis san fheachtas don Innealtóir
Feidhmeannach Sinsearach agus leanfaidh an
obair seo i 2020.
Earcaíocht Ghairmiúil agus Theicniúil
Lean éileamh ard ó ranna agus oifigí cliaint
d’fheachtais earcaíochta agus roghnaithe
do róil ghairmiúla agus theicniúla. Bhí idir
chomórtais mhóra, cosúil le róil éagsúla TFC, as
a bhféadfaí iarrthóirí ar éirigh leo a shannadh
chuig aon eagraíocht chliaint a léirigh spéis,
agus chomórtais speisialtachta ann nó
leithleacha de bhreis cosúil le Bainisteoir
Teicniúil Flít don Gharda Síochána agus
Luibheolaí Grád III d’Oifig na nOibreacha
Poiblí. Fógraíodh 114 comórtas Gairmiúil agus
Teicniúil le linn 2019, a mheall breis is 6,000
iarratasóir. Rinneadh beagnach 700 sannachán
d’eagraíochtaí cliaint le linn na bliana.
An Garda Síochána
Ar aon dul leis Turascáil an Choimisiúin ar
Thodhchaí na Póilíneachta in Éirinn chun líon
na mball a mhéadú faoin mbliain 2021, lean
an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí leis an
bhfeachtas earcaíochta tríd an séú feachtas
do Ghardaí ar Oiliúint a fhógairt laistigh de
sé bliana. Ó thosaigh earcaíocht arís in 2014,
dearbhaíodh beagnach 2,600 Garda ar Oiliúint
mar bhaill den Garda Siochána agus táthar ag
súil leis go mbeidh 600 oiliúnaí breise ag dul
faoi oiliúint in 2020, tar éis 1,052 a cuireadh ar
fáil in 2019.
An tSeirbhís Phoibli i gcoitinne
In 2019 chuir an tSeirbhís um Cheapacháin
Phoiblí a cuid seirbhísí ar fáil don tSeirbhís
Phoiblí i gcoitinne nuair a bhí feachtais
earcaíochta agus roghnaithe á reáchtáil do
bhaill phainéal (Cathaoirligh, Síciatrithe
Comhairleacha, Baill Thuata) don Choimisiún
Meabhairshláinte agus eadránaithe agus
moltóirí don Bhord um Thionóntachtaí
Cónaithe; líonadh 360 folúntas dá leithéid in
2019.
Boird Stáit
Reáchtáladh 61 feachtas in 2019, chun
iarrthóirí oiriúnacha a aimsiú le ceapadh tríd
an bpróiseas do Bhoird Stáit. I rith na bliana
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d’ainmnigh Airí 157 iarrthóir ar Bhoird Stáit.
Leanann an próiseas maidir le tacaíocht a
thabhairt don éagsúlacht inscne ar Bhoird Stáit
le hiarrthóirí ban mar 51% de cheapacháin.

feidhmeannach sna róil seo, go háirithe deis a
fháil difear a dhéanamh ag leibhéal sinsearach
in eagraíocht ar scála mór cosúil le Ranna Stáit
agus ar Boird Gníomhaireachtaí Stáit.

I gcaitheamh na bliana 2019 go léir lean an
tAonad do Bhoird Stáit ag lorg deiseanna
tuiscint ar an bpróisdeas a neartú agus iarrthóirí
a mhealladh chun cur isteach ar na feachtais.
Reáchtáladh líon áirithe d’oícheanta faisnéise
d’iarrthóirí ionchasacha
agus baineadh úsáid as líon áirithe de
chomhdhálacha agus fóraim chun aird a
tharraingt ar na deiseanna a bhí ar fáil.
Cuireadh fáilte mhór roimh na himeachtaí
seo agus mealladh iarrthóirí d’ardchaighdeán
isteach sa phróiseas. Rinneadh suirbhé le
Cathaoirligh in 2019, agus tháinig faisnéis
thairbheach as maidir le hoibríocht an phróisis.
Bhí aiseolas an-mhaith ar chaighdeán na
gceapachán agus an cúnamh dearfach atá á
thabhairt ag ceapaithe do Bhoird Stáit.

Teagmháil le Cliaint
Leanann Foireann Bhainistíochta na
gCaidreamh le Cliaint ag cur leis an gcaidreamh
lenár gcliaint Státseirbhíse, ag freagairt
láithreach do cheisteanna ó chliaint agus ag
roinnt faisnéise agus nuashonruithe le cliaint ar
bhonn rialta.

Leanann an tAonad do Bhoird Stáit ag plé go
gníomhach le hOifigigh teagmhála na mBord
Stáit agus le cliaint eile ar fud ranna rialtais.
In 2019, tugadh tacaíocht d’fhógraíocht nár
tháinig faoi réir na dTreoirlínte do Cheapacháin
ar Bhoird Stáit ach a thug deis d’Airí ceapacháin
a dhéanamh ar raon de choistí agus de bhoird.

Rinneadh suirbhé ar bhreis is 20,000 iarrthóir,
gach teagmhálaí cliaint, gach ball foirne agus
raon de bhaill ar bhoird roghnaithe in 2019,
maidir leis an taithí a bhí acu ar an tSeirbhís
um Cheapacháin Phoiblí agus na seirbhísí a
chuireann sí ar fáil. Tá torthaí na suirbhéanna
seo ina n-iomláine leagtha amach thíos.
Rinneadh anailís ar na torthaí, chomh maith
leis an aiseolas saor ar téacs agus déanfar
pleananna gníomhaíochta chun taithí gach
grúpa custaiméirí a fheabhsú.

Cuardach Feidhmeannach
In 2019, bhain an tSeirbhís um Cheapacháin
Phoiblí úsáid as cuardach feidhmeannach chun
tacú leis an bpróiseas earcaíochta sna hearnála
Airgeadais, Sláinte agus Dlí & Cirt. Líonadh
méid áirithe ról feidhmiúcháin ag leibhéal POF
agus Stiúrthóra i réimsí speisialtachta de AD,
Anailísíocht Sonraí agus Airgeadas chomh maith
le róil neamh-fheidhmiúcháin, Cathaoirligh
agus Stiúrthóírí Neamh-Fheidhmiúcháin de
Boird Gníomhaireachtaí Stáit. Ina theannta sin,
líonadh socrúcháin eatramhacha i Seirbhísí
Comhroinnte agus Sláinte le tacaíocht ó
chuardach feidhmeannach.
Mar atá leagtha amach sa Phlean Athnuachana
don Státseirbhís, ní mór go mbeadh taithí
shuntasach ar cheannaireacht straitéiseach
agus ar bhainistíocht athruithe ag iarrthóirí
feidhmeannacha agus taithí ar rialachas,
ar mhargaí caipitil, ar fhuinneamh agus
ar iniúchóireacht ag iarrthóirí neamhfheidhmeannacha. Tá spéis mhór léirithe
ag iarrthóirí a aimsíodh trí chuardach
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TORTHAÍ AN TSUIRBHÉ DO CHLIAINT 2019

TORTHAÍ AN TSUIRBHÉ D’IARRTHÓIRÍ 2019

CEIST SA SUIRBHÉ

RÁTA
FREAGARTHA
DEARFACH

RÁTA FREAGARTHA
DIÚLTACH

Teacht ar fhoireann SCP chun riachtanais/ceisteanna a phlé

94.2%

5.8%

Tráthúlacht freagra ar cheisteanna ar leith

94.4%

5.6%

85%

15%

Leibhéal agus cruinneas na faisnéise a chuireann an tSCP
ar fáil maidir le gníomhaíocht ghinearálta earcaíochta

86.8%

13.2%

Leibhéal agus cruinneas na faisnéise a chuireann an tSCP
ar fáil maidir le dul chun cinn do chuid riachtanas
earcaíochta ar leith

84.9%

15.1%

Caighdeán na comhairle agus an tsaineolais a chuir an
tSCP ar fáil

93.7%

6.3%

An caighdeán san fhoireann ghinearálaithe a sannadh
chugat le 12 mí anuas

89.6%

10.4%

Tuiscint na SCP ar riachtanais sonracha earcaíochta
d’eagraíochta

Tráthúlacht líonadh na bhfolúntas as painéil do
ghinearálaithe le 12 mí anuas

36.7%

63.3%

Do shástacht le seirbhís na SCP maidir le hullmhú agus
le fograíocht do phoist shonracha ghairmiúla/theicniúla i
d’eagraíocht

86.7%

13.3%

RÁTA
FREAGARTHA
DEARFACH

RÁTA FREAGARTHA
DIÚLTACH

Cé chomh éasca atá sé úsáid a bhaint as publicjobs.ie/
gradpublicjobs.ie?

94.1%

5.9%

Caighdeán na faisnéise ar publicjobs.ie?

94.4%

5.6%

Fógra roimh ré maidir le triail(trialacha), mar is cuí?

88.6%

11.4%

Ábharthacht na gceisteanna trialacha, mar is cuí?

73.3%

26.7%

Tráthúlacht torthaí ar thriail (thrialacha), mar is cuí?

80%

20%

Fógra roimh ré maidir le hagallamh, mar is cuí?

85%

15%

Caighdeán an cheistithe ag an agallamh, mar is cuí?

84.6%

15.4%

Cothroime an agallaimh, mar is cuí?

84.2%

15.8%

Tráthúlacht thoradh an agallaimh, mar is cuí?

85.7%

14.3%

An cineál teanga a úsáideadh sa chomhfhreagras a tháinig
chugat?

91.6%

8.4%

YES - 28%

NO - 72%

Má lorg, cé chomh sásta a bhí tú le caighdeán an aiseolais
a cuireadh ar fáil?

53.1%

46.9%

Má lorg, cé chomh sásta a bhi tú le tráthúlacht an aiseolais
a cuireadh ar fáil?

77.6%

22.4%

Caighdeán na cáipéisíochta a cuireadh ar fáil i rith an
phróisis?

89.4%

10.6%

Cuidiúlacht na foirne?

91.7%

8.3%

Leibhéal agus caighdeán na faisnéise a chuir an fhoireann
ar fáil?

88.4%

11.6%

86%

14%

ÁR SUÍOMH GRÉASÁIN

CAIGHDEÁN & TRÁTHÚLACHT

Ar lorg tú aiseolas ón tSCP maidir le do thoradh?

Do shástacht le seirbhís na SCP maidir le reáchtáil
(iar-fhógraíochta) do phoist shonracha
ghairmiúla/theicniúla i d’eagraíocht

85.7%

14.3%

An tseirbhís ina hiomláine a chuir an SCP ar fáil

83.7%

16.3%

ÁR BHFOIREANN

FORIOMLÁN
An tseirbhís ina hiomláine a chuir an tSCP ar fáil?
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TORTHAÍ AN TSUIRBHÉ DO BHAILL DE BHOIRD ROGHNAITHE 2019
RÁTA
FREAGARTHA
DEARFACH

RÁTA FREAGARTHA
DIÚLTACH

An gceapann tú gur tháinig do pháipéir don Bhord
Agallaimh chugat in am, le deis a thabhairt duit ullmhú
don Bhord Agallaimh?

91%

9%

Ar raibh tú sásta le caighdeán na cáipéisíochta tacaíochta a
fuair tú nuair a bhí tú ag feidhmiú ar an mbord agallaimh?

95%

An gceapann tú go raibh dóthain oiliúna/treoraithe
agat chun do ról a chomhlíonadh go héifeachtach mar
Chathaoirleach/Bhall Boird/Ionadaí na Seirbhíse um
Cheapacháin Phoiblí?

95%

5%

An dóigh leat go bhfuil dóthain deise ag iarrthóirí a n-oiriúnacht a léiriú don phost le linn an phróisis measúnachta?

90%

10%

Cé chomh sásta a bhí tú leis na beartais a bhí i bhfeidhm
chun rúndacht d’iarrthóirí a chinntiú?

98%

2%

Cé chomh sásta a bhí tú leis an tseirbhís a cuireadh ar fáil
duit ag ár bhfoireann?

96%

4%

CEIST SA SUIRBHÉ

Sa suirbhé do chliaint, bhí an leibhéal
sástachta ard den chuid is mó, le heiseacht i
gcás scálaí ama maidir le soláthar. Is é seo an
réimse feabhsaithe a aithníodh cheana féin
sa tuairisciú ar eochairtháscairí feidhmíochta
agus tá obair ar bun chun iad seo a fheabhsú trí
ghlacadh le samhail eile soláthair in 2020.

5%

Is cosúil gur ceisteanna d’iarrthóírí iad scálaí
ama agus caighdeán an aiseolais agus tá
na réimsí seo á scrúdú go mion mar chuid
d’fhorbairt phlean gnó.

ÁR BPRÓISIS AGUS ÁR GCÓRAIS
GHNÓ A FHEABHSÚ CHUN AN LEAS IS
FEARR A BHAINT AS BARR FEABHAIS
OIBRÍOCHTAÍ
Tá sé mar aidhm ag an tSCP múnla tanaí agus
éifeachtach a chur ar fáil d’earcaíocht agus
d’fhoinsiú agus tá sé beartaithe na próisis agus
na córais ghnó a leasú ar bhonn leanúnach
chun feabhas oibríochta a bhaint amach.
Chun an sprioc seo a bhaint amach dhírigh an
tSCP ar infheistíocht sa teicneolaíocht agus ar
chaighdeáin, ar fheabhsú leanúnach agus ar
fheidhmíocht a thomhas.

ÚSÁID NA TEICNEOLAÍOCHTA SAN
EARCAÍOCHT AGUS SA MHEASÚNACHT
Tá an teicneolaíocht lárnach chun a chinntiú
go bhfuil seirbhís atá ar ardchaighdéan,
tráthúil agus freagrúil á soláthar do chliaint
agus d’iarrthóirí araon. Leanaimid ag tacú, ag
cothú agus ag cur lenár n-ardán earcaíochta
ar líne (STAR), córas a dhaingníonn an próiseas
earcaíochta ó thús deireadh. In 2019 tosaíodh
ag obair ar scrúdú agus sainiú a dhéanamh ar
chlár athraithe straitéise ilbhlianta a thiocfadh
in áit STAR agus chun tabhairt faoi athdhearadh
ar phróisis ghnó agus struchtúir eagraíochta
a bhaineann leis chun dea-chleachtas i
modhanna earcaíochta agus roghnaithe, agus
taithí den scoth d’úsáideoirí a chinntiú.
Is gné shuntasach an tacaíocht agus an
fhorbairt leanúnach a dhéantar ar ár
bpríomhshuíomh gréasáin den straitéis
mhargaíochta digití agus chumarsáide agus ár
gcuspóir buíon iarrthóirí atá éagsúil agus ar
ardchaighdeán a mhealladh.
Is príomhthosaíocht í slándáil ár gcórais
agus na sonraí atá á stóráil againn. In 2019,
thosaíomar ag úsáid réitigh nua teicneolaíochta
chun cosaint in aghaidh na gcibearbhagairtí
is déanaí. Táimid tiomanta do réitigh nuálacha
teicneolaíochta a chur ar fáil chun próisis ghnó
a chuíchóiriú agus taithí na foirne, an iarrthóra
agus an chliaint a fheabhsú. Tá tús curtha ag an
tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí ag breathnú
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ar na féidearthachtaí a bhaineann le cumhacht
Néalríomhaireachta a threisiú chun seirbhísí a
chuirimid ar fáil a sholáthar, agus leanfar leis
sin le linn 2020.
Is rannpháirtigh ghníomhacha muid sa
tionscnamh Tógáil le Roinnt, príomhchrann taca
i Stráitéis TFC na Seirbhíse Poiblí agus in 2019
cuireadh líon áirithe de thionscadail chun cinn,
ina measc Inlíon nua don fhoireann.
Tá príomhról ag an Aonad Seirbhísí
Measúnachta ag tacú le príomhghnó na
heagraíochta. Oibríonn an fhoireann seo
de Ghairmshíceolaithe go dlúth le foirne
earcaíochta chun tionscadail dhúshlánacha
a chur i gcrích, ag déanamh móriarrachtaí
go háirithe maidir le modhanna nua a chur
i bhfeidhm maidir le Ráthú Caighdeáin agus
oiliúint. Rinneadh forbairt ar raon modúl
ríomhfhoghlama nua agus cuireadh i bhfeidhm
iad chun cabhrú le hoiliúint na mball de na
Boird Agallaimh. Clúdaítear sna modúil seo
an cur chuige i leith agallamh, reachtaíocht
ábhartha, ceistiú, measúnacht mar aon le modúil
do róil dhifriúla laistigh den phróiseas cosúil le
hIonadaí agus Cathaoirleach na Seirbhíse um
Cheapacháin Phoiblí. Tá modúl nua forbartha
freisin ar Chlaonadh Neamhchonsiasach.
Tá obair mhór déanta maidir le húsáid
teicneolaíochtaí nua sa mheasúnacht ar
iarrthóirí. Tá úsáid bainte as agallaimh físe
do chomórtais d’éileamh meánach agus
d’ardleibhéal. Tá feitheoireacht ó chian úsáidte
freisin i roinnt comórtas beag agus cinn níos
mó.
Tá dul chun cinn maith déanta i bhforbairt
na measúnachta nua. Tá na hinniulachtaí nua
a forbraíodh tríd an bPostanailís don Gharda
curtha i bhfeidhm go rathúil. Tá forbairt
déanta ar shraith de ríomhchleachtaí tráidire,
i dteannta measúnachtaí nua don chomórtas
do Phríomhoifigigh. Tá méid áirithe forbairtí
déanta don chomórtas is déanaí do chéimithe,
ina measc cur chuige i bhfoirm cluichí do
thrialacha ar líne agus Cleachtadh Breithiúnais
de réir Ócáide i bhfoirm córais teachtaireachta
idirghníomhaigh.
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Clár Feabhsaithe Caighdeán
In 2019, rinne an tSeirbhís um Cheapacháin
Phoiblí reáchtáil ar bhonn píolótach agus cur i
bhfeidhm ar chleachtadh cuimsitheach chun a
bpróisis agus a ngnáthaimh earcaíochta agus
ghnó a chuíchóiriú. Thosaigh an obair ar chóras
bainistíochta cáilíochta a dhaingniú ó bhonn, le
Riarthóir Cáilíochta ainmnithe curtha ar fáil.

Sa phróiseas athbhreithnithe déantar
athbhreithniú ar gach eolas ábhartha ón
bpróiseas roghnaithe, ag cinntiú go gcuirtear
eolas criticiúil ar fáil, agus tuiscint a fhorbairt
ar an bpróiseas 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 499 iarratas
ar fad ar athbhreithniú/achomharc in 2019 mar
seo a leanas:

Iarratais ar Athbhreithniú
Comhordaíonn an tAonad Comhlíonta agus
Dearbhaithe 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 ar na próisis ghnó
agus ar an tseirbhís do chustaiméirí.
ALT 7

ALT 8

ALT 9

TAOBH AMUIGH DE
NA CÓID

455

41

1

2

ACOMHAIRC DE RÉIR CÉIME
250
224

200

150

93

100

52

50
24

22
4

Réamhagallamh

2
Dearbhú Measúnaithe

4

Níor Comhlíonadh an tIarratas

Imréiteach

Cleachtadh Cur i Láthair

Measúnú ar Líne

Cleacthadh Measúnaithe

Cáilitheacht

Agallamh

Gearrliostú

0

31

Agallamh Físe

12

Ionad Measúnaithe

10

21

As as an 499 iarratas a fuarthas ar athbhreithniú, d’éirigh le hiarrthóirí i 51 acu agus athraíodh an
chéad chinneadh a rinneadh.
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Iarratas nár comhlíonadh
Cáilitheacht
Gearrliostú
Ionad Measúnaithe
Cleachtadh Measúnaithe
Agallamh Físe
Dearbhú Measúnaithe
Agallamh
Imréiteach
Cleachtadh Cur i Láthair
Cleachtadh Cur i Láthair

Rinne athbhreithneoirí breis is 60 moladh
bunaithe ar athbhreithnithe foirmiúla a
rinneadh in 2019. Clúdaíonn na cineálacha
moltaí a rinneadh líon áirithe de réimsí sa
phróiseas, agus baineann siad le baill foirne
agus le baill Bhoird araon. Ina measc sin tá:

• Seiceáil ar cháilitheacht
• Eisiúint faisnéise chuig comhlachtaí seachtracha
• Aiseolas
• Glacadh Nótaí
• Taifid a Choimeád
• Cumarsáid le hiarrthóirí

TOMHAS FEIDHMÍOCHTA

• Méadú ar láithreacht agus ionchur ón
tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí ag
príomhchomhdhála agus ag fóraim
chinnteoireachta

Tá clár ar fáil chun éachtaí na n-Eochairtháscairí
Feidhmíochta (mar atá leagtha amach
sa Phlean Gníomhachta um Sheirbhís ar
Ardchaighdeán do Chustaiméirí agus sa Ráiteas
Straitéise). Déanann Foireann Bhainistíochta na
Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí measúnú ar
thuarascálacha ar bhaint amach na gcaighdeán
seo ar bhonn rialta.
Seo a leanas cuid den na hETF ar éirigh linn a
bhaint amach in 2019:
• 95% de na róil a lorg cliaint líonta
• 100% de gach triail á soláthar ar líne
• 50% de mhéadú ar idirghabháil ar fud na
bpríomhardán ar líne

Críochnaíodh 82% d’fheachtais
d’ardfheidhmeannaigh laistigh de 12 sheachtain
(sprioc 90%), 81% d’fheachtais ghairmiúla
agus theicniúla laistigh de 16 seachtaine
(sprioc 90%) agus 83% de phróisis do Bhoird
Stáit laistigh de 10 seachtain (sprioc 90%) go
príomha mar gheall ar cheisteanna cosúil le
baill boird a bheith ar fáil. Tá béim leanúnach
ar bhealaí le déileáil le scálaí ama dúshlánacha
agus ar phlé le heagraíochtaí cliaint maidir leis
an gceist seo.
Níor éirigh linn na spriocanna chun folúntais
riaracháin d’eagraíochtaí cliaint a líonadh
a bhaint amach i gcónaí. Mar thoradh air
sin, rinneadh forbairt ar shamhail nua don
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earcaíocht ar scála ginearálta agus d’éirigh
lena chur i bhfeidhm ar bhonn píolótach in
2019 sa chaoi gur tháinig méadú 21% ar an
acmhainn agus feabhas 10% ar an am soláthair.
Is gné lárnach den earcaíocht éifeachtach agus
thráthúil í freisin pleanáil don fhórsa saothair.
Cuirimid fáilte roimh an tiomantas dó seo I
Straitéis Dhaoine na Státseirbhíse mar bhealach
lárnach chun a chur ar chumas na Seirbhíse um
Cheapacháin Phoiblí seirbhís éifeachtach a chur
ar fáil.
Seirbhísí Tionscadail
Déanann an tAonad Seirbhísí Tionscadail
maoirseacht ar an bpróiseas bainistíochta
straitésie; ag tacú le ceannaireacht na Seirbhíse
um Cheapacháin Phoiblí chun a chinntiú go
bhfuil an eagraíocht in áit straitéiseach ar leith
chun glacadh le dúshláin agus deiseanna a
thapú.
Tá trí phríomhréimse freagrachta i gceist don
aonad seo:
• Bainistíocht Straitéiseach
• Bainistíocht cláir agus tionscadail a dhaingniú
• Cultúr comhoibre agus nuálaíochta a chur
chun cinn san eagraíocht.
I 2019, tugadh faoi phróiseas cuimsitheach
maidir le forbairt straitéiseach don straitéis
nua chorparáideach 2020-2022, a ndeachaigh
anailís timpeallachta agus plé leathan le
páirtithe leasmhara i bhfeidhm uirthi.
Tá an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí
athraithe ó eisíodh an Ráiteas Straitéis is
déanaí, tháinig méadú ar líon na foirne, agus
tá an comhthéacs timpeallachta ina bhfuil
an eagraíocht ag feidhmiú ag éirí níos casta.
Tugann forbairt straitéise nua deis dúinn súil a

chaitheamh agus athbhreithniú a dhéanamh ar
mhisean, fhís agus luachanna na heagraíochta.
Tá forbairt na straitéise nua daingnithe le
creat cur-i-ngníomh agus creat oibríochta
eagraíochta a bhaineann leis.
Rinneadh aiseolas ó raon éagsúil de pháirtithe
leasmhara a bhailiú, rinneadh anailís air
agus cuireadh isteach é sa phróiseas leis an
straitéis nua chorparáideach a fhorbairt. Tá an
straitéis nua seo mar thoradh ar an bpróiseas
leathan comhairliúcháin inmheánach agus
seachtrach ar ghlac baill foirne, cliaint, iarrthóirí,
baill de bhoird agus páirtithe leasmhara
eile páirt ann. Is mór an tairbhe é seo chun
cur le treo straitéiseach na heagraíochta;
príomhaidhmeanna do na blianta atá romhainn
a shainaithint agus tosaíocht a thabhairt dóibh.
Trí cheardlanna, fhócasghrúpaí agus tríd an
ardán idéú – bealach nua atá againn le modh
digiteach a úsáid chun teagmháil a dhéanamh
lena chéile – a tharla an comhairliúchán.
Baineadh úsáid as an ardán idéú seo le baill
foirne a spreagadh a bheith páirteach, lena
gcuid smaointe a bhailiú agus le plé agus
comhoibriú idir baill foirne i dtaca leis an
stráitéis nua a spreagadh. Reáchtáladh seisiúin
eolais do gach ball foirne chun iad a chur ar an
eolas faoin ardán agus chun giniúint smaointe
nua ar an ardán a spreagadh. Rinneadh feachtas
cumarsáide inmheánach a leathadh amach
trí mheán an ríomhphoist, trí inlíon na foirne
agus trí chur i láthair don fhoireann. Tháinig
thart ar 500 smaoineamh agus 1500 ráiteas
ón bhfoireann. Bhí rannpháirtíocht na foirne
ard le breis is 60% den fhoireann ag baint
úsáid as an ardán. As an rannpháirtíocht seo a
tháinig an bunábhar a rinne eolas don straitéis
nua chorparáideach. Bhí rath chomh mór sin
ar an leibhéal rannpháirtíochta seo ó thaobh
na foirne de go bhfuil an dea-shampla seo
rannpháirtiochta á fhorbairt mar chás- staidéar.

Forbairt na Nuálaíochta
Chuir an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí
críoch freisin le measúnacht chuimsitheach
agus leathan ar fud na heagraíochta maidir lena
hAchmhainní agus a hUaillmhianta Nuálaíochta
reatha i 2019. Baineadh úsáid, i gcomhar leis an
bhForas Riaracháin, as uirlis mheasúnachta atá
chun tosaigh ag leibhéal domhanda, in úsáid ag
10,000 eagraíocht go dtí seo; trí cinn as an 100
comhlacht Domhanda agus forais Sheirbhíse
Phoiblí den chuid is fearr ó NASA go hOifig
Thuaisceart Éireann. Rinne an mheasúnacht
imeascadh ar léargais agus ar shonraí ó 157
rannpháirtí ar fud na heagraíochta agus i measc
na dtorthaí ard-leibhéil bhí:
• Tá an eagraíocht réidh lena bheith i mbun
nuálaíochta, le cumais áirithe ar fáil chun
feabhas a dhéanamh ar a bhfuil ar bun againn
cheana féin
• Is é 51 ár scór Sainuimhir Éirime; facthas
go raibh seo an-dearfach mar chéad
mheasúnacht, d’eagraíocht a nach raibh taithí
aici ar an “nuálaíocht chórasach”

640

RÁITEAS

SMAOINEAMH
IDEATION360

146

ÚSÁIDEOIR GNÍOMHACH
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RÁTÁIL DÉANTA

• Moladh sa mheasúnacht an ullmhacht agus
an dea-rún seo a dhíriú ar phlé níos dlúithe
a dhéanamh le cliaint agus le hiarrthóirí,
foghlaim uaidh agus ár dtáirgí agus seirbhísí a
fhorbairt dá bharr sin
• Ní mór don eagraíocht Próiseas Nuálaíochta
láidir a fhorbairt
• Tá bunchloch do phleanáil ghnó sna sonraí
luachmhara agus léargais shoiléire ar a bhfuil
achoimriú déanta thuas agus múnlaíonn
siad an rogha de thionscnaimh nuálaíochta
agus faoi mar ba chóir iad a riarú ar son na
feidhmíochta agus inbhuanaitheachta.
Déanfar níos mó forbartha ar an réimse
seo i 2020 mar ghné lárnach den Straitéis
Chorparáideach nua do 2020-22.

AITHEANTAS POIBLÍ NA HEAGRAÍOCHTA A FHORBAIRT CHUN IARRTHÓIRÍ NÍOS
ÉAGSÚLA AGUS AR ARDCHAIGHDEÁN A MHEALLADH
Geallann an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí 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.

CLÁR MARGAÍOCHTA AGUS CUMARSÁIDE

2018

2019

17.5 milliún amharc
leathanaigh

19.6 milliún amharc
leathanaigh

Facebook

51,704 Leantóir

6,280 Leantóir Nua
12.1%

Twitter

6,104 Leantóir

1,112 Leantóir Nua
18.2%

LinkedIn

19,686 Leantóir

14,345 Leantóir Nua
64%

Instagram

-

1,697 Leantóir Nua

publicjobs.ie

498

• Tá foireann ghafa dhearfach againn, agus
iad ag tnúth go mór le dul ag obair ar
nuálaíochtaí níos uaillmhianaí chun cur lenár
dtionchar ar an tSeirbhís Phoiblí agus ar son
Mhuintir na hÉireann
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Mar aon le cur chun cinn leanúnach a
dhéanamh ar agus margaíocht leanúnach
a dhéanamh d’Fheachtais agus freastal ar
mhargaí gairme agus ar chomhdhálacha, chuir
feidhm na Margaíochta agus Cumarsáide sa
tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí líon áirithe
tionscadal ar fáil i 2019. Ina measc seo bhí
straitéis físe agus mhargaíochta chun Lá
Idirnáisíunta na mBan a chur chun cinn, agus
cur chuige spriocdhírithe don chomórtas
céimithe don Oifigeach Riaracháin. Sa
chur chun cinn nua seo bhí físeáin, meáin
shóisialta, margaí gairme agus cur chun cinn
ar fud bhonn taca ár gcliaint. Tosaíodh cuntas
Instagram do publicjobs, chomh maith le
Nuachtlitir inmheánach (HUB), agus bunábhar
do na scáileáin sa limistéar d’iarrthóirí ar an
mbunurlár.
Rinne athbhreithniú seachtrach ar fheidhm na
Margaíochta agus Cumarsáide, agus cuireadh
méid áirithe moltaí ar fáil, ina measc Ceannasaí
Margaíochta ag ard-leibhéil a earcú. Beidh an
ceapaí nua seo ag dul i mbun oibre go luath
i 2020. Cuirfidh seo le soláthar margaíochta
agus cumarsáide ar fud na heagraíochta agus
le haitheantas láidir poiblí na heagraíochta a
fhorbairt chun líon iarrthóirí níos ilghnéithí
agus ar ardchaighdeán a mhealladh.
Reáctháladh fócasghrúpaí le grúpaí de dhaoine
nach ndearna iarratas ariamh ar phoist sa
tseirbhís phoibli tríd an tSeirbhís um
Cheapacháin Phoiblí chun tuiscint a fháil ar a
ndearcthaí ar ghairmeacha seirbhíse poiblí agus
ar an bpróiseas earcaíochta. Déanfar nascadh
ar an aiseolas a fuarthas leis na próisis nua
earcaíochta atá le forbairt i 2020 agus beidh sin
lárnach I bhforbairt na Straitéise Mhargaíochta
nua.
Dualgas na hEarnála Poiblí agus an tAcht um
Chearta an Duine agus Comhionannas
Rinne an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí
measúnacht ar cheisteanna a bhain le cearta
daonna agus comhionannas a bhí ábhartha dár
ról agus táimid sásta go bhfuil an oibleagáid
a bhaineann lenár ndualgas san earnáil
phoiblí á comhlíonadh againn mar a leagtar
amach í san Acht fá Choimisiún na hÉireann
um Chearta an Duine agus Comhionannas.
Chun na prionsabail maidir le cearta an duine
agus comhionannas a dhaingniú agus a chur
chun cinn sa bhreis cuireadh méid áirithe
gníomhartha i gcrích i 2019, ina measc bunú
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feidhme don Chomhionannas, Éagsúlacht agus
Chuimsiú agus forbairt ar an gcéad Straitéis don
Chomionannas, Éagsúlacht agus Chuimsiú.
Straitéis don Chomhionannas, Éagsúlacht agus
Chuimsiú
Ar aon dul le forbairtí sa mhargadh a
thugann aitheantas don dul chun cinn
sa Chomhionannas, san Éagsúlacht agus
sa Chuimsiú (CÉ&C) mar riachtanas gnó,
chabhraigh an Straitéis Chorparáideach
‘Connect 19’ le cleachtais agus próisis CÉ&C a
bhí cuimsitheach agus seasmhach a chruthú
agus a dhaingniú inár bpríomhréimsí gnó. Le
dhá mhí dhéag anuas, tugadh gealltanas maidir
le cur chuige nua agus uaillmhianach chun go
mbeadh CÉ&C lárnach san obair a dhéanaimid.
Sa chaoi seo léirigh an eagraíocht tiomantas
dár luachanna, ach go háirithe na luachanna sin
a dhíríonn ár n-aird ar an gcomhionannas agus
ar chearta an duine agus a spreagann muid
chun tacú le cur i bhfeidhm an Dualgais san
Earnáil Phoiblí maidir leis an gComhionannas
agus Cearta an Duine.
Ceapadh an chéad Cheannasaí CÉ&C ainmnithe
(ag leibhéal sinsearach bainistíochta) agus
cuireadh foireann ar bun chun barr feabhais
a chur ar an éifeacht. Dhíríomar ar dtús ar an
gcéad Straitéis agus plean gníomhaíochta
CÉ&C a fhorbairt, lena raibh comhairliúchán
leathan agus treoir ó Bhord Comhairleach
Saineolaithe. Bhí páirt thábhachtach ag an
mBord Comhairleach ag tabhairt dúshlán ón
taobh amuigh dár smaointe, le tuairimí agus
dearcthaí saineolaithe ó réimse d’eagraíochtaí
agus de chúlraí éagsúla. San áireamh freisin bhí
PríomhchomhairIeoir É & C ónár macasamhail
i gCoimisiún na Seirbhíse Poiblí i gCeanada.
Reáchtálamar freisin dhá fhócasghrúpa ag baint
úsáid as modheolaíocht World Café, dírithe
ar dhaoine le spéis nó ról ar leith a bhain le
comhionannas, éagsúlacht, cuimsiú, earcaíocht
nó fostaíocht sa stáseirbhís nó sa tseirbhís
phoiblí nó in eagraíochtaí neamhbhrabúis.
Aithníodh trí phríomhréimse a bheidh mar
bhonn dár Straitéis CÉ&C: eolas agus tuiscint
níos fearr ar lucht saothair earnáil na seirbhíse
poiblí; iarrthóirí ó chúlraí éagsúla a mhealladh
agus fáilte a chur rompu; agus an bealach a
réiteach d’ionaid oibre ionchuimsitheacha a
dhéanann CÉ&C a chur chun cinn san earnáil
phoiblí. Tá léargais ón bhFóram CÉ&C, grúpa
rannpháirtíochta foirne traseagraíochta a
bunaíodh i 2019, i measc na réimsí athraithe
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straitéiseach a tharraing aird ar na réimsí
beartais tosaigh. Tá sé i gceist go ndeánfar
an Fóram a fhorbairt agus a neartú i 2020, le
ról maoirseoireachta aige i gcur i bhfeidhm na
straitéise.
Tá an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí
bródúil ár n-uaillmhian don CÉ&C a léiriú,
agus bhíomar chun tosaigh i gcomhpháirt le
Tithe an Oireachtais ar Chlár píolótach Oibre
Foghlama an Oireachtais (COF), clár foghlama
feidhmí, forbartha agus sóisialaithe do dhaoine
fásta le míchumas intleachta. Tugann sé deis
ar leith d’oiliúnaithe taithí phraiticiúil oibre a
fháil thar tréimhse aon mhí déag, ag glacadh
páirt in oiliúint fhoirmiúil trí Bhord Oideachais
agus Oiliúna Chathair Átha Cliath as a dtagann
cáilíocht Leibhéal 3 QQI. Tháinig dhá chéimí
COF isteach san eagraíocht i mí Dheireadh
Fómhair 2019. Rinne treoir ar an earcaíocht
ionchuimsitheach a fhorbairt, i gcomhar le Tithe
an Oireachtais, chun an clár COF a chur chun
cinn as ar tháinig méadú mór ar eagraíochtaí ag
dul i bpáirtíocht ar fud na seirbhíse poiblí.
Leanann an chomhpháirtíocht atá againn leis
an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
agus le AHEAD i dtaca leis an gclár Toilteanach,
Ábalta, Meantóireacht (TAM) do Dhaoine
faoi Mhíchumas, clár taithí oibre sé mhí do
chéimithe, agus bhí an-áthas orainn arís i
mbliana, gradam mar Cheannaire TAM a bhaint
amach as barr feabhais maidir le tacaíocht a
thabhairt don éagsúlacht san earcaíocht agus
sa roghnú.

Rinneamar treisiú ar an gcur chuige seo don
rannpháirtíocht for-rochtana i mbliana le
ceardlanna oibre agus seimineáir a leanann
go fóill le grúpaí spriocdhírithe (Exchange
House Ireland, EPIC, srl.) chun tuiscint agus
acmhainn shásúil a chinntiú i measc iarrthóirí
a d’fhéadfadh a bheith ann. Tá ár gcur chuige
maidir le líon d’iarrthóírí éagsúla a mhealladh
soiléir ón gcur chun cinn deiseanna sa tseirbhís
phoiblí thar raon de phobail, trí fhoilseacháin
eitneacha agus pobal-bhunaithe agus ar ar
na meáin shóisialta (Pólainneach, Liotuánach,
Rómánach, Laitvíach, Braisíleach srl.).
Forbairt ar ár n-Oifig Phoiblí
Rinneadh dul chun cinn suntasach ar fhorbairt
i 2019 maidir le huasghrádú ar na háiseanna
in Áras na Caibidle, ach go háirithe maidir
le hathfhorbairt an bhunurláir. Rinneadh
athdhearadh ar an urlár seo chun é a dhéanamh
níos inrochtana do gach iarrthóir, chomh
maith le híomhá dhearfach a thabhairt don
tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí mar léargas
ar sheirbhís phoiblí na hÉireann. Cuireadh
le chéile é mar ardán do sheirbhís phoiblí
nua-aimseartha a chuireann ‘gairmeacha le
fiúntas’ ar fáil. Tá sé cruthaithe anois mar
spás atá úsáideach do sheisiúin mhealltacha
leis an bhfoireann, le cliaint agus le páirtithe
leasmhara eile.

B’í 2019 an cheád uair a rinne grúpaí ranna
mórshiúl le chéile mar chomhchoiteann ‘Bródúil
as a bheith ag obair a son na hÉireann’ do
Bhród, agus bhí an-áthas ar an eagraíocht páirt
a ghlacadh. Reáchtálamar eachtra cainte le raon
de chainteoirí as TENI, BelongTo agus Bus Átha
Cliath, chun éagsúlacht a cheiliúradh agus níos
mó a fhoghlaim faoin gciall a bhaineann le
cuimsiú san ionad oibre.
Tá ár gcur chuige chun cur leis an acmhainn
CÉ&C soiléir thar raon de dheiseanna atá ag an
bhfoireann tuiscint a fháil ar ghnéithe éagsúla
den éagsúlacht. Eagraíodh seisiúin faisnéise
agus feasachta i rith na bliana, ina measc
oiliúint ar fheasacht maidir leis an míchumas,
aoichainteoirí ar réimsí ar leith den CÉ&C agus
clár machnamhachta.
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ÁR STÁDAS MAR CHOMHPHÁIRTÍ
LUACHMHAR TÁBHACHTACH AGUS
MAR IONAD BAIRR FEABHAIS A
DHAINGNIÚ
Tá an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí
tiomanta do shaineolas atá bunaithe ar
fhianaise a chur ar fáil don tseirbhís phoiblí
agus an tSCP a bheith in ann saineolas
luachmhar a thabhairt d’fhóraim a bhfuil baint
acu le hacmhainní AD idir-rannóige agus
earnála. I 2019 dhírigh an eagraíocht ar chur
leis an gclár 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.
Ag Roinnt Dearcthaí ar Dheachleachtas
Earcaíochta
Ba bhliain ghnóthach í 2019 maidir le cuidiú
le fóraim earnála, náisiúnta agus idirnáisiúnta
trasna raon de réimsí ábhartha. B’iad seo cuid
de na príomheachtraí ar chuidigh an tSeirbhís
um Cheapacháin Phoiblí go gníomhach leo:
Comhdháil Bhliantúil AD de chuid Gnóthaí Poiblí
Éireann – A bheith chun tosaigh san Earcaíocht
agus sa Bhainistiú Tallainne
Fóram ECFE, Ottawa: Ceannaireacht do Sheirbhís
Phoiblí Ilchineálach agus Ionchuimsitheach –
Ceannaireacht do Sheirbhís Phoiblí Ilchineálach
agus Ionchuimsitheach
An tAcadamh Eorpach do Chánacha, don
Eacnamaíocht agus don Dlí, Comhdháil faoin
Earcaíocht Seirbhíse Poiblí, Beirlín - A bheith
chun tosaigh san Earcaíocht agus sa Roghnú i
Seirbhís Phoiblí na hÉireann
Comhdháil PAI ar an Rialachas Corparáideach –
Tallann den scoth a aimsiú do Bhoird Stáit trí
Stateboards.ie
Seimineár Fhoras na Stiúrthóirí – Tallann den
scoth a aimsiú do Bhoird Stáit trí Stateboards.ie
Comhdháil an IHREC faoin gCóiríocht Réasúnta Comhionannas a Bhaint Amach san Ionad Oibre:
An Chóiríocht Réasúnta ar Leibhéal Praiticiúil
Seimineár Gréasáin Apolitical - Conas ullmhú do
lucht saothair an rialtais 2030
Fóram, Feitheoireacht ó chian
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim – Comhdháil AD Todhchaí na hOibre
Comhdháil Rialtais Áitiúil – Treochtaí san
Earcaíocht Seirbhíse PoiblíAn Eagraíocht
Idirnáisiúnta Saothair, Vín – Comhdháil faoin
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gCóiríocht Réasúnta
Cruinniú ECFE, Páras – Earcaíocht agus Roghnú
Gréasán na hOifige Eorpaí um Roghnú Foirne, Vín
Grúpa Sainleasmhar na Seirbhíse Poiblí Eorpaí
de Chumann na bhFoilsitheoirí Tástálacha –
Cóiríocht Réasúnta a chur ar fail
Cuairt ó Oifig Comh-Aireachta an RA chuig an
tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí
Chuir an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí
fáilte roimh bhaill d’Oifig Comh-Aireachta
an RA i Mí Lúnasa, ina measc an Ceannasaí
Trialacha agus Measúnachtaí ar líne, an
Ceannasaí ar Sholáthar Seirbhíse agus
Príomhghairmshíceolaí, an Ceannasaí
Earcaíochta, agus Bainisteoir na gCuntas
Sinsearach. Thug an an Oifig Comh-Aireachta
léargas ginearálta ar ar Sheirbhís Earcaíochta
an Rialtais (SER), phléigh siad taighde agus
forbairt san SER, an Plean Gnó don SER agus
Cleachtais agus Forbairtí i dTrialacha Ar Líne
agus ar Mheasúnachtaí. Bhain plé spéisiúil le
réimse Seiceáil Réamh-Fhostaíochta agus is
cosúil go dtagann an Oifig ar chuid mhaith
de na deacrachtaí a bhíonn ag an eagraíocht
seo i dtaobh ceisteanna cosúil le himréiteach
slándála; rinne siad forbairt ar réitigh nuálacha
a bhain le méadú feasachta a chabhródh sa
phróiseas do sheiceáil réamhfhostaíochta.
D’fhreastail ionadaí ón tSeirbhís um
Cheapacháin Phoiblí ar chruinniú an Choiste
EFCE um Rialachas Poiblí i Mí na Samhna. B’é
“Ag Earcú do Státseirbhís na Todhchaí” téama
an chruinnithe agus bhí líon áirithe de sheisiúin
ar an imeall agus de dhíospóireachtaí painéil i
rith an lae. Bhí ran-chuid eolais le fáil ar an lá
le deiseanna iontacha cleachtais agus foghlaim
a roinnt idir thíortha éagsúla sa réimse BAD
(HRM) agus earcaíochta.
Comhoibriú le Coimisiún na Seirbhíse Poiblí,
Ceanada
Lean caidreamh láidir le Coimisiún na Seirbhíse
Poiblí, Ceanada trí líon áirithe cruinnithe i rith
na bliana, ina measc:
• Cruinniú leis an gCathaoirleach agus le
príomhphearsanra le linn cuairte ar Fhóram
an ECFE in Ottawa
• Ceardlann Oibre Teileachumarsáide –
cleachtas gairmiúil maidir le réimsí a
bhaineann leis an leas comhchoiteann a
roinnt, ina measc feitheoireacht ó chian agus
measúnacht phearsantachta

• Cúnamh ó Stiúrthóir Éagsúlachta agus
Cuimsithe na Seirbhíse Poiblí, Ceanada,
do Bhord Comhairleach na Seirbhíse
um Cheapacháin Phoiblí maidir leis an
Straitéis Chomhionannais, Éagsúlachta agus
Chuimsithe
• Cathaoirleach an Choimisiúin Seirbhíse
Poiblí, Ceanada, agus POF na Seirbhíse
um Cheapacháin Phoiblí ar phainéal de
rannpháirithe do Sheimineár Gréasáin
Apolitical

MEON AGUS IONAD OIBRE
FORÁSACH, LUACHANNA-BHUNAITHE,
ARDFHEIDHMÍOCHTA A FHORBAIRT
Tá sé mar aidhm ag an tSeirbhís um
Cheapacháin Phoiblí obair dhúshlánach agus
spéisiúil a chur ar fáil chun deis a thabhairt
dár bhfoireann barr a gcumas a bhaint
amach; treoir, acmhainní agus scileanna na
foirne a neartú; cultúr d’fheabhsú leanúnach
a dhaingniú; agus cumarsáid éifeachtach a
chothú ar fud na heagraíochta.
Tá an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí
tiomanta dona bheith ina heagraíocht foghlama
atá luachanna-bhunaithe a aithníonn, agus a
bhaineann an leas is fearr as, cur chuige gach
ball foirne.
Rannpháirtíocht na Foirne
Tá an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí in ann
ualach ollmhór oibre a chur i gcrích i ngeall
ar sholúbthacht agus ar chur chuige na foirne.
Cinntímid go bhfuil an fhoireann meallta i
ngeall ar cheannaireacht leanúnach, fhorbairt
foirne agus chumarsáid. I 2019, thosaigh
53 ball foirne nua ag obair linn agus bhain
dúshláin ar leith leis seo don eagraíocht. Bhí
an líon seo de bhaill nua foirne riachtanach
chun an ualach oibre seo, a bhí tar éis méadú
go suntasach, a chur i gcrích ach níor mhór go
mbeadh gach ball foirne nua comhshamhlaithe
i gcultúr na heagraíochta chomh luath agus
chomh héifeachtach agus arbh fhéidir é fad
is a bhí ardleibhéil de rannpháirtíocht ón
bhfoireann – ar a bhfuil aitheantas faighte
againn - á chaomhnú.
Straitéis do Dhaoine
Lean an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí ag
daingniú agus ag cur a Straitéise do Dhaoine
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Iontrálaithe Nua
Ardaithe Céime/Ceapacháin
Scor/Éirí As/Foirceannadh Fostaíochta
Sos Gairme
Aistriú Amach

ar fáil i 2019. Cuireadh an Straitéis do Dhaoine
le chéile chun cuidiú leis na cuspóirí a leagadh
amach sa Ráiteas don Straitéis Chorparáideach
2017 – 2019 (Connect 19) agus sa Straitéis do
Dhaoine don Státseirbhís 2017-2020 a chur i
gcrích. Tugann an Straitéis do Dhaoine deis
dúinn ár straitéis ghnó a chur i gcrích, i dtaca
le timpeallacht oibre a chur ar fáil áit ina
mbraitheann daoine go bhfuil ardmheas orthu
agus ina gcuirtear deiseanna ar fáil dóibh a
bheith páirteach agus forbairt a dhéanamh.
Cuireadh uasdátaí ar sholáthar na ngealltanas
a bhain leis an Straitéis do Dhaoine ar fáil do
gach ball foirne i Mí Iúil agus ansin Mí Eanáir
2020.
Cuireadh an Plean Foghlama agus Forbartha le
chéile ar aon dul leis na príomhréimsí seo agus
aontaíodh é ag an bhFoireann Bhainistíochta
Shinsearach agus an gComhpháirtíocht.
Rangaíodh gach tionscnamh foghlama agus
forbartha a cuireadh i gcrích faoi cheann de na
sé réimse mar atá leagtha amach sa Straitéis
do Dhaoine. Is iad seo na réimsí sonracha a
sainaithníodh:
• Forbairt Ghairmiúil
• Timpeallacht Oibre Ardfheidhmíochta
• Éifeachtacht Phearsanta
• Oibríochtaí AD (HR)
• Folláine Fostaithe
• Forbairt Gairme
Bhí an caiteachas ar Fhoghlaim agus ar
Fhorbairt i 2019 os cionn €192,600; bhí os
cionn €184,000 mar chaiteachas breise i dtaca
le ham foirne.
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RIALACHAS

Suirbhé Foirne
Rinneadh suirbhé ar an bhfoireann freisin i
2019 maidir le réimsí éagsúla lena n-áirítear
caidrimh bhainistiochta/foirne, tuairimí ar
bhainistíocht shinsearach/cheannaireacht, an
timpeallacht oibre, ceisteanna eagraíochta agus
seirbhís do chustaiméirí. Leanann leibhéil arda
sástachta agus beidh an grúpa rannpháirtíochta
foirne agus an Coiste Comhpháirtíochta ag
déanamh monatóireacht ar chur i bhfeidhm an
phlean gníomhaíochta chun déileáil le haon
cheist a ardaítear.
Tagarmharcáil maidir le Bainistíocht na
n-Acmhainní Daonna
Rinneadh athmheasúnú ar an tSeirbhís um
Cheapacháin Phoiblí don chreidiúnú do
Scothsheirbhís ó Scothfhostaithe de chuid
an NSAI agus d’uasghrádú chuig caighdeán
ETP1000:2017 i mí na Samhna 2019. Bhí an
measúnóir ar an láthair agus d’fhéach sé ar
fhianaise scríofa maidir leis an gcaighdeán nua
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 rannóg. Seo thíos na rannóga ar pléadh
leo:
• Pleanáil Gnó agus Feabhsú Leanúnach;
• Cumarsáid agus Comhoibriú;
• Ceannaireacht agus Bainistíocht ar Dhaoine;
• Foghlaim agus Forbairt;
• Córais AD agus Folláine Fostaithe.
Dhearbhaigh an Measúnóir gur ghlac an
tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí chucu féin
“na coincheapa a leagadh amach sa scéim
ETP agus go raibh an cur chuige maidir le
feabhsú leanúnach a léiríonn an eagraíocht
ina cur chuige maidir le moltaí a rinneadh i
measúnachtaí ETP roimhe seo a chur i bhfeidhm
thar cionn”.
Ar an ábhar sin, b’é breithiúnas an Mheasúnóra
go raibh creidiúnú ór tuillte ag an eagraíocht.
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RÓL BHORD NA SEIRBHÍSE UM
CHEAPACHÁIN PHOIBLÍ AGUS RÓL
AN POF
Bhunaigh an tAcht um Bainistíocht Seirbhíse
Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin) 2004
an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí (SCP).
Forálann an tAcht Príomhfheidhmeannach
don tSCP agus Bord a cheapadh. Forálann na
struchtúir a cuireadh sa reachtaíocht go mbeidh
an Príomhfheidhmeannach mar Oifigeach
Cuntasaíochta don tSCP agus ina Cheannaire
ainmnithe den Oifig Sceidealaithe de réir an
Achta um Bainistíocht Seirbhíse Poiblí 1997.
Dá bhrí sin, comhlacht den Státseirbhís is ea
an tSCP agus tá impleacht aige sin ar ról agus
chineál Bhord na SCP, ról comhairliúcháin atá i
gceist de bharr na bhfreagrachtaí láidre dlí atá
ar an bPríomhfheidhmeannach.
Ról Oifigigh 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 (CCP)
den reachtaíocht as rialtacht agus ionracas
idirbhearta sna cuntais a bhfuil sé/sí freagrach
astu chomh maith le barraineacht, éifeachtacht
agus éifeachtúlacht na maoirseachta ar
shocmhainní.
Ról an Phríomhfheidhmeannaigh mar Cheannasaí
d’Oifig Sceidealaithe
Tá an Príomhfheidhmeannach ainmnithe mar
Cheannasaí den Oifig Sceidealaithe (SCP) faoin
Acht um Bainistíocht Seirbhíse Poiblí 1997. Sa
mhéid sin, tá na freagrachtaí atá leagtha amach
sa reachtaíocht ar an bPríomhfheidhmeannach
seachas ar an mBord.
Feidhmeanna Bhord na SCP
I gcoitinne tá feidhm reachtúil ag bord na SCP
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.

CRUINNITHE BOIRD
Bhí sé chruinniú ar siúl i 2019 (ar 7 Feabhra, 17 Aibreán, 12 Meitheamh, 9 Deireadh Fómhair, 13
Samhain agus 4 Nollaig).

LÍON NA GCRUINNITHE A
RAIBH AN BALL DEN BHORD I
DTEIDEAL FREASTAL ORTHU

LÍON NA GCRUINNITHE AR
FHREASTAIL AN BALL DEN
BHORD ORTHU

An tUasal Tom Moran (Cathaoirleach)

6

6

Iníon Shirley Comerford (POF)

6

6

Iníon Anne-Marie Taylor

6

6

An Dr. Eddie Molloy

6

6

An tUasal David Cagney

6

4

Iníon Mary Connaughton

6

5

An tUasal John O’Callaghan

6

5

Iníon Rosarii Mannion

3

3

Iníon Anne O’Connor

1

1

An tUasal Barry Quinlan

1

1

AN BALL DEN BHORD

BORD REATHA NA SEIRBHÍSE UM CHEAPACHÁIN PHOIBLÍ
Cathaoirleach
An tUasal Tom Moran, Iar-Ard-Rúnaí, An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara
Baill an Bhoird
Iníon Shirley Comerford, Príomhfheidhmeannach, An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí
An tUasal Barry Quinlan, 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’Callaghan, Rúnaí Cúnta, An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
Iníon Anne O’Connor, Príomhoifigeach Oibríochtaí, FSS
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 mBord Bainistíochta
a chinntiú go gcomhlíontar straitéis na
heagraíochta agus a 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 na SCP faoi úsáid
éifeachtach na n-acmhainní ar fad agus
leis na hacmhainní a thugtar a chinntiú go
bhfuil an cumas ag an eagraíocht a dualgais
reachtaíochta a chomhlíonadh.

iompair 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 na SCP i
gcoitinne agus cuidiú lena gcomhghleacaithe
maidir lena spriocanna a bhaint amach.
Leagann ceannaireacht agus bainistíocht na SCP
amach conas tabhairt faoi rialachas éifeachtach
ón mbarr, léiríonn siad dea-iompar rialachais
chomh maith le tiomantas chun spriocanna a
bhaint amach trí phróisis chuntasacha.

Margaret McCabe
Ceannasaí Earcaíochta agus Roghnaithe

Aoife Lyons
Ceannasaí na Seirbhísí Measúnaithe

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

Freagrach as réitigh measúnaithe a chur ar fáil
mar thacaíocht dár seirbhísí earcaíochta agus
roghnaithe.

Shirley Comerford
Príomhfheidhmeannach, An tSeirbhís um
Cheapacháin Phoiblí

Michelle Noone
Ceannasaí an Chuardaigh d’Fheidhmeannaigh,
Margaíochta agus Cumarsáide, agus Boird Stáit

Lisa Keyes
Ceannaire Anailíse agus Forbartha Gnó

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).

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.

Treoraíonn foireann bhainistíochta na SCP cur
i bhfeidhm na gcóras, na bpróiseas agus an

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

Niall Leavy
Ceannasaí Tionscadal Straitéiseach

Catherine Dobbins
Ceannasaí Gnóthaí Corparáideacha

John Keegan
Ceannasaí ar Earcaíocht san Earnáil DIí & Cirt

Rosemarie O’Mahony
Ceannaire na hOifige Seirbhíse Tionscadail

Freagrach as treoir a thabhairt maidir le
tionscadail 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, TF agus
Comhlíonadh agus Deimhniú Cáilíochta (lena
n-áirítear Athbhreithnithe faoi chóid an CCSP
agus gach feidhm a bhaineann le rialachas
corparáideach).

Freagrach as plé, tacaíocht agus idirghabháil
straitéiseach agus as soláthár gach seirbhíse
earcaíochta agus roghnaithe san earnáil sin.

Freagrach as bainistíocht tionscadail agus
as tacaíocht do phleanáil gnó agus as meon
nuálaíochta agus feabhsú leanúnach a chur
chun cinn.
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Struchtúr na hEagraíochta
Cuireann Aonad na Seirbhísí Earcaíochta agus
Roghnaithe (ASER) príomhfheidhmeanna na
Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí i gcrích. Tá
aon fhoireann déag earcaíochta i gceist san
ASER 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 mBord
Stáit.
Tugann príomhaonaid tacaíochta na hOifige
cabhair don ASER: Seirbhísí Measúnaithe,
Cuardach Feidhmeannach, Margaíocht agus
Cumarsáid, Teicneolaíocht Faisnéise, 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
Iníon Anne-Marie Taylor, Comhairleoir
Bainistíochta (Ainmní an Bhoird)
An tUasal Tom Young, Iar-Stiúrthóir BNY Mellon
Iníon Geraldine Kelly, Iar-Stiúrthóir Réitigh
Carbóin, ESB Idirnáisiúnta
Comhlíonann an Coiste Iniúchta feidhmeanna
maidir leis na réimsí seo:
• Rialáil Inmheánach
• Rialáil agus Bainistíocht Riosca
• Iniúchadh Inmheánach
• Iniúchadh Seachtrach
• Bainistíocht Airgeadais
• Feidhmeanna Tuairiscithe
Tháinig an Coiste le chéile ceithre huaire i rith
2019, ar 27 Márta, 27 Meitheamh,
26 Meán Fómhair, agus 12 Nollaig.
Tá an Coiste ag leanúint le béim ar a ról a
fhorbairt chun leibhéal tacaíochta feabhsaithe
a chur ar fáil don Oifigeach Cuntasaíochta
maidir le gach gné den fheidhm iniúchóireachta
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inmheánaí. Bhí sceideal de cheithre iniúchadh
leagtha amach do don Phlean Iniúchta
Straitéisigh, as ar críochnaíodh trí cinn. Tá an
ceathrú hiniúchadh le críochnú mar chuid de
Phlean iniúchta 2020.
Infreastruchtúr don Leanúnachas Gnó agus don
Slándáil TFC
Tá nádúr na mbagairtí cibearslándála atá de
shíor ag forbairt ag cothú rioscaí leanúnacha
d’oibriochtaí i ngeall go bhfuilimid ag brath
ar ár gcóras TF do gach gné den earcaíocht
agus den roghnú. Bhí sé mar chuspóir san
athbhreithniú seo a chinntiú go bhfuil an
t-infreastruchtúr agus na socruithe atá ar fáil
chun na rioscaí seo a mhaolú sásúil agus cuí,
agus bhí cinnteacht ar fáil dúinn maidir leis na
hábhair seo.
Soláthar
B’é cuspóir an athbhreithnithe seo na próisis
soláthair agus nósanna imeachta reatha a
mheas d’fhonn treoirlínte agus reachtaíocht
reatha a chomhlíonadh. San áireamh leis an
athbhreithniú freisin bhí athbhreithniú ar
mholtaí ón iniúchadh a rinneadh roimhe i
2017 agus cur i bhfeidhm sin. Ar an iomlán, b’é
an toradh ón iniúchadh seo go raibh leibhéal
ard de ghealltanas maidir leis an gcleachtas
soláthair. Rinneadh líon áirithe d’fheabhsaithe
suntasacha ar cháipéisíocht a bhaineann
le soláthar i 2019, lena n-áirítear Plean
Corparáideach Soláthair agus raon d’ábhair
thacaíochta a fhorbairt.
Athbhreithniú ar Chomhlíonadh RGCS
Moladh an t-athbhreithniú seo i ngeall ar an
riachtanas an dlí a bhaineann le Cosaint Sonraí
a chomhlíonadh.
San áireamh san athbhreithniú seo bhí bailiú,
próiseáil agus coinneáil Sonraí agus taifid a
scrios (gach gné de chomhlíonadh RGCS). Ar an
iomlán, tugadh gealltanas sásúil go raibh na
struchtúir agus na cleachtais oibre ar fáil chun
próiseáil a dhéanamh ar bhailiú, stóráil agus
scrios taifead agus sonraí pearsanta de réir na
riachtanas dlithiúil agus polasaí.
Bainistíocht Riosca
Tá forbairt déanta ar Chreat Bainistíochta
Riosca agus ar Pholasaí Bainistíochta Riosca
atá cuí don oifig. Déanann Grúpa Bainistíochta
Riosca inmheánach maoirseacht ar chur i
bhfeidhm agus mhonatóireacht an phróisis.
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Tugann an Grúpa tuairisc don Choiste
Iniúchta Inmheánach ag gach cruinniú agus
tugtar uasdátú ar rioscaí reatha atá roimh an
eagraíocht don Choiste Iniúchta agus don
Bhord. Pléitear príomhriosca go sonrach ag
gach cruinniú den Choiste Iniúchta agus den
Bhord. Rinneadh athbhreithniú ar an gClár
Riosca Corparáideach le linn 2019. Pléitear
é ag an mBord Bainistíochta ar bhonn rialta.
Tá na príomhrioscaí atá roimh an eagraíocht
faoi láthair sna réimsí seo a leanas: Rialachas,
Faisnéise, Slándáil TF, déileáil le héilimh
gan choinne ó chliaint agus le ceisteanna
gan choinne a d’fhéadfadh tionchar a imirt
ar leanúnachas gnó. Tá an-chuid ama agus
acmhainní curtha isteach chun na ceithre
phríomhriosca seo a laghdú.
Slándáil TFC
Níor tharla aon chliseadh slándála TF sa tSCP
nó aon chás de víreas le linn 2019. Tugadh
isteach oiliúint san Fheasacht ar Shlándáil TF ar
líne 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 a stóráiltear anseo a chothabháil
agus is cuid thábhachtach de straitéis slándála
TF na SCP an oiliúint maidir le heolas slándála.
Rialachas Faisnéise
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 Bealtaine 2018. Tá
athbhreithniú á dhéanamh ar na cáipéisí gach
sé mhí agus uasdátú á fhoilsiú ar an suíomh
gréasáin.
Tá próiseas i bhfeidhm le Measúnuithe Riosca
i dtaca le Tionchar ar Phríobháideachas a
dhéanamh agus tá sé in úsáid roimh thús gach
tionscadail nua nó sula gcuirtear bealaí nua le
sonraí a phróiseáil i bhfeidhm. Reáchtáiltear
cruinnithe tionscadail faoin Rialachas Faisnéise
go rialta. Bíonn bainisteoirí sinsearacha ag
freastal orthu agus ionadaíocht á déanamh acu
thar ceann gach aonad chun súil a choinneáil ar
rialachas i leith na nósanna imeachta agus na
cáipéisíochta nua.
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Baol nach féidir leis an eagraíocht spriocanna
eagraíochta agus/nó éilimh ó chliaint a bhaint
amach
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’fhorbair an
tSCP modhanna earcaíochta eile agus rinneadh
athdhearadh ar phróisis earcaíochta le seirbhísí
a sholáthar nuair a tharlaíonn éilimh nach
mbítear ag súil leo i ngráid ag leibhéal iontrála.
Riosca go dtarlódh eachtra nach bhfuil smacht
againn uirthi agus go gcuirfeadh sí isteach ar
sheirbhísí nó go gcaillfí sonraí dá bharr
Cuireadh roinnt bearta i bhfeidhm chun an
riosca seo a laghdú lena n-áirítear plean
athbhreithnithe leanúnachais gnó agus plean
athshlánaithe TF ó thubaiste; déantar triail
orthu araon ar bhonn rialta. Reáchtáladh
cruinnithe le hOifig na nOibreacha Poiblí chun
socruithe malartacha a aontú do thrialacha /
agallaimh mar is gá agus maidir le hathchóiriú/
haerchóiriú. Úsáidtear feitheoireacht ó chian
mar is cuí in áit atástála inmheanaí agus tá
ionad malartach agallaimh ar fáil anois.
Cosaint Sonraí
Tá sonraí riachtanach do ghnó riaracháin.
Bailíonn an tSCP sonraí pearsanta ónár
n-iarrthóirí, ó bhaill de bhoird roghnaithe,
ó sholáthraithe agus ó bhaill foirne agus sa
mhéid sin tá dualgas orainn iad a úsáid go
héifeachtach agus go heiticiúil. Cé go bhfuil
ceart chun príobháideachta ag an duine aonair,
ag an am céanna tá riachtanais chuí gnó
ann 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 ar Chosaint Sonraí de réir Cineáil 2019

larratas ar Rochtain ar Ábhar
larratas ar Scriosadh

Iarratais ar chosaint sonraí de réir cinnidh 2019

Iarratais a ceadaíodh
Ar coimeád

Iarratais a ceadaíodh
go pointe áirithe
Ar coimeád

Saoráil Faisnéise (FOI)
Tá Cinnteoir amháin don tSaoráil Faisnéise chomh maith le hAthbhreithneoir Inmheánach amháin
(agus ionadaí amháin do gach ról sa chás go mbeadh an Cinnteoir/tAthbhreithneoir
Inmheánach as láthair nó páirteach san ábhar ar dhóigh ar bith. Seo thíos sonraí faoi iarratais a
bhain leis an tSaoráil Eolais don bhliain 2019.
CINNEADH A LORG		
Ceadaithe
Ceadaithe i bPáirt
Diúltaithe
Plé leo lasmuigh de SE (FOI)
FORIOMLÁN

IOMLÁN

D’fhoilsigh an tSCP Scéim Foilseacháin leasaithe i 2019 agus tá seo ar fáil ar
www.publicjobs.ie
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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 bpobal; 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.
Coinníonn an Bord Bainistíochta súil ar oibriú
éifeachtach na Scéime. Tá ardbhainistíocht na
heagraíochta freagrach as monatóireacht na
Scéime ó lá go lá. De réir mar a athraíonn ról
na SCP 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.

AGUISÍN 1
Achoimre ar Ghníomhaíocht Earcaíochta 1 Eanáir – 31 Nollaig 2019
Lion na gComórtas a Fógraíodh - 377
LION NA
N - IARRATAS

DAOINE A CEAPADH/A MOLADH

Oifigeach Cléireachais Sealadach

10,902

2,464

Oifigeach Cléireachais

2,998

2,286

Oifigeach Feidhmiúcháin

8,823

906

Oifigeach Riaracháin

4,489

181

Ardoifigeach Feidhmiúcháin

2,991

205

0

255

1,754

11

31,957

6,308

Earcaíocht Feidhmeannach Sinsearach

972

23

An Coiste um Cheapacháin Ardleibhéil

533

14

Gairmiúil/Teicniúil/Speisialtacht

11,207

1,052

Rialtas Áitiúil

2,196

166

506

145

2,144

157

37

1

Comórtais Ard Éilimh (gan gnáthghráid san áireamh)

8,838

222

Earnáil Dlí

7,374

1,345

Iomlán

33,807

3,125

Foriomláin

65,764

9,433

Príomhoifigeach Cúnta
Príomhoifigeach
Iomlán

Comhairleoirí Leighis
Boird Stáit
Boird Neamh-Stáit

Baineann an t-eolas thuas le gníomhaíocht i rith 2019 amháin. Is féidir go bhfuarthas iarratais ar
fheachtais áirithe i 2018 agus go ndearnadh ceapacháin i 2019.
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AGUISÍN 2
Léargas ar Úsáid Fuinnimh sa bhliain 2019
Baineann úsáid fuinnimh den chuid is mó le
téamh/soilsiú agus uisce a chur ar fáil san oifig
in Áras na Caibidle.
I 2018, úsáideadh 960 MWh d’fhuinneamh mar
seo a leanas:
622 MWh leictreachais;
338 MWh de bhreoslaí iontaise.

Gníomhaíochtaí atá pleanáilte do 2020

Gníomhaíochtaí a Rinneadh sa bhliain 2019
I 2019, rinne an tSCP bearta éagsúla chun úsáid
fuinnimh a fheabhsú, mar a leanas:

• Gníomh de lámh a dhéanamh le rialtáin córais
teasa más gá;

• Cuireadh baill foirne ar an eolas faoi
fhuinneamh a shábháil trí fhógraí agus trí
mheabhráin faoi fhuinneamh a úsáid;
• Súil ghéar agus srian a choinneáil ar úsáid
fuinnimh lena n-áirítear idirghábhálacha de
lámh le rialtáin an chórais téimh;
• Rialtáin ama ar fhearas mór oifige;
• Uasghrádú ar aerchóiriú ar an mbunurlár.

Tá sé beartaithe ag an tSCP sa bhliain 2020
feabhas sa bhreis a chur ar úsáid fuinnimh mar
a leanas:

AGUISÍN 3
RÁITEAS AIRGEADAIS
Vóta 17 an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí
Cuntas Leithghabhála 2019

SOLÁTHAR DON
MHEASTACHÁN

• Baill foirne a choinneáil ar an eolas go
leanúnach maidir le fuinneamh a shábháil;

• Aonaid Aerchóirithe a uasghrádú i
gcéimeanna;
• Uasghrádú ar ardaitheoirí in Áras na Caibidle.
• Uasghrádú i gcéimeanna ar fhearais sholais
chuig LED.

2019
2018
CAITEACHAS CAITEACHAS

Caiteachas an Chláir
A An tSeirbhís Phoiblí agus an
Státseirbhís - ath-imlonnú/earcaíocht/roghnú
Bunaidh

15,033

Forlíontach

470

15,503

14,767

12,558

15,503

14.767

12,558

175

253

314

15,328

14,514

12,244

Ollchaiteachas
Bunaidh

15,033

Forlíontach

470

Asbhaint
B Leithghabháil i gcabhair
Glanchaiteachas
Bunaidh

14,858

Forlíontach

470

Iomlán
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RÁITEAS FAOI RIALACHAS
INMHEÁNACH AIRGEADAIS
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. Ina theannta sin, 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
Rialaithe Riaracháin agus Tuairisciú Bainistíochta
Deimhním go bhfuil creat nósanna imeachta
bhfeidhm 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 seachas 2 chonradh ar luach
€0.227m.
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
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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.
Neamhchomhlíonadh rialacha soláthair
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 2019, ar luach €226,586 nár
chloígh go hiomlán leis na treoirlínte.
Bhain an chéad chás le tacaíocht Oracle agus
ceadúnas do bhogearra ar luach €156,350,
agus sa dara cás le le glanadh na háite ar luach
€70,236. 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 níor mhór iarratais ar thairiscint a
chur siar arís. Cuireadh an conradh amach do
thairiscint i rith 2019 agus tá soláthróir nua
ar fáil anois. Tá sonraí na gconarthaí seo san
áireamh sa tuairisceán 40/02 do 2019.
Riosca agus Create 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.
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 na measúnuithe 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 Athbhreithniú 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
tábhachtachta agus gur cuireadh rialachas
ábhartha i bhfeidhm le monatóireacht a
dhéanamh ar an bpríomhrialachas seo agus
easnamh ar bith a shainaithnítear a thuairisciú.
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
Mhol iniúchadh inmheánach ar Sholáthar
go raibh gá le líon áirithe feabhsuithe ar
an bhfeidhm sholáthair sa tSCP. Ina dhiaidh
sin d’aontaigh an Bord Bainistíochta Plean
Soláthair 3 Bliana, rinneadh athbhreithniú agus
uasdátú ar gach polasaí soláthair agus tá gach
conradh á thaifead anois ar chlár conartha atá
faoi athbhreithniú rialta.
Ní bhfuarthas aon laige eile i rialú inmheánach
airgeadais i dtaca le 2019 gur gá a nochtadh sa
chuntas leithreasa.
Shirley Comerford
Accounting Officer
Public Appointments Service
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