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BROLLACH 

Tá áthas orm an Plean Gníomhaíochta do Chustaiméirí don tréimhse 2008-2010 ina

leagtar amach ár dtiomantas do sheirbhís earcaíochta, mheastóireachta agus chomhair-

leoireachta den chaighdeán is airde a sholáthar dár gcliaint agus dár n-iarrthóirí agus

timpeallacht thacúil foghlama a sholáthar do gach ball foirne a chur i láthair. 

Beidh rath leanúnach na heagraíochta ag brath ar chaighdeán na seirbhíse a

sholáthraímid do Ranna Rialtais, Bhoird Sláinte, Chomhairlí Contae agus Cathrach, don

Gharda Síochána agus réimse leathan de ghníomhaireachtaí agus d'oifigí seirbhíse

poiblí. Agus an plean seo á fhorbairt againn thugamar an-aird ar an ngá atá le seirbhísí

earcaíochta, roghnóireachta agus seirbhísí gaolmhara AD a sholáthar mar thaca d'fhás

seirbhíse poiblí den chéad scoth. Tuigimid nach mór dúinn a chinntiú go gcuirimid íomhá

dhearfach ghairmiúil in iúl d'iarrthóirí agus don phobal i gcoitinne thar ceann an réimse

leathan d'eagraíochtaí a bhfuilimid ag feidhmiú ar a son. 

Tá caighdeáin an tseachadta seirbhíse luaite go soiléir againn a chlúdaíonn réimse iom-

lán na seirbhísí a chuirimid ar fáil agus a chuireann ar ár gcumas, agus ar chumas

eagraíochtaí cliaint agus páirtithe leasmhara eile ár bhfeidhmiúchán a mheas. Ceapadh

an plean seo i spiorad comhpháirtíochta atá ina shainmharc dár gcur chuige i leith

seachadadh seirbhíse. Bhí an-mheas riamh ag an Oifig seo ar chion ár gcustaiméirí (idir

sheachtrach agus inmheánach) i bhforbairt ár gcuid seirbhísí. Le comhairliúchán leanú-

nach, i bhfoirm Painéil Chustaiméirí agus Suirbhéanna, agus ceardlanna leis an bhfoire-

ann, is féidir linn fanacht i dteagmháil lenár gcustaiméirí agus tá aiseolas luachmhar

faighte againn faoinár seirbhísí, rud a chuir go mór le forbairt an phlean seo agus leis na

caighdeáin seirbhíse a leagtar amach sa cháipéis seo. 



Tá plean dúshlánach againn dá thoradh seo atá réadúil agus indéanta agus tá súil agam

go bhfreastalaíonn sé ar riachtanais ár gcustaiméirí go léir. Tá mé cinnte go mbeidh ról

ríthábhachtach ag gach cuid den fhoireann i bhforfheidhmiú an phlean agus go gcin-

nteoidh a ndíograis agus a ndúthracht go mbeidh rath orainn. Thar ceann na foirne bain-

istíochta, is féidir liom a dhearbhú dóibh go dtabharfar gach tacaíocht atá riachtanach

dóibh le cinntiú go mbainfear amach ár dtiomantais agus go sárófar iad más féidir. 

Tá súil agam go léiríonn ár bplean an caighdeán seirbhíse a mbíonn tusa, an custaiméir,

ag súil leis ón tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí. Más duine tú atá ag iarraidh a bheith i

d'fhostaí, nó ionadaí ó cheann de na heagraíochtaí reatha cliaint atá nó a d'fhéadfadh a

bheith againn, ball den phobal atá ag lorg faisnéise, nó ball dár n-eagraíocht féin, tá sé

tábhachtach go mothaíonn tú go bhfuil do chuid riachtanas á réamh-mheas againn agus

go bhfuilimid ag freagairt go héifeachtúil dóibh. Beidh lúcháir orainn do thuairimí a fháil

faoi aon fheabhsúcháin a d'fhéadfaimis a dhéanamh ar do shon agus ar son leas agus

chaighdeán na seirbhíse poiblí amach anseo. 

Bryan Andrews 
Príomhfheidhmeannach 
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RÓL NA SEIRBHÍSE UM CHEAPACHÁIN PHOIBLÍ 

ÁR MISEAN 

Cuirfimid seirbhísí earcaíochta, roghnóireachta agus seirb-
hísí acmhainní daonna gaolmhara eile den chaighdeán is

airde ar fáil mar thacaíocht do sheirbhís phoiblí den chéad
scoth a fhás.

AN OIFIG 

Bunaíodh an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí i mí Dheireadh Fómhair 2004.

Rinne an tAcht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin),

2004 Oifig Choimisinéirí na Státseirbhíse agus na gCeapachán Áitiúil a dhís-

caoileadh. Cuireadh dhá eagraíocht ar leith in áit na hOifige seo: an Coimisiún um

Cheapacháin Seirbhíse Poiblí (CCSP) agus an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí

(SCP). 

Is í an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí an soláthraí láraithe do sheirbhísí

earcaíochta, meastóireachta agus roghnóireachta don Státseirbhís. Cuirimid seirb-

hísí comhairleoireachta ar fáil d'earcaíocht agus do sheirbhísí gaolmhara acmhain-

ní daonna d'Údaráis Áitiúla, d'Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, don Gharda

Síochána agus do chomhlachtaí poiblí eile de réir mar a iarrtar orainn. 

Áirítear i measc ár gclár gníomhaíochtaí: 

• earcaíocht oscailte do phoist sa Státseirbhís; 

• earcaíocht oscailte do phoist áirithe sna hÚdaráis Áitiúla, i 
bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, sna hÚdaráis Chuain, sna
Boird Iascaigh agus sna Coistí Gairmoideachais; 

• iarrthóirí ar ardú céime a roghnú sa Státseirbhís trí thrialacha 
roghnóireachta iomaíochta idir ranna agus agallaimh; 

• cúnamh a thabhairt d'eagraíochtaí eile san earnáil phoiblí le 
hearcaíocht oscailte (m.sh. An Garda Síochána); 

• cúnamh a thabhairt, ar iarratas, do Choiste na gCeapachán Ardleibhéil 
chun ceapacháin shinsearacha a dhéanamh laistigh den Státseirbhís; 

•  cúnamh a thabhairt do chliaint lena bpróisis ardaithe céime inmheánacha. 



Is réimse ollmhór earcaíochta agus roghnóireachta é seo - idir phoist

chléireachais, phoist riaracháin agus  cheapacháin shinsearacha bainistíochta

mar aon le réimse leathan earcaíochta gairmiúla agus teicniúla. 

Tá ár ról ag méadú de shíor, le seirbhísí oiliúna, comhairleoireachta agus

comhairliúcháin mar chomhlánú ar ár seirbhísí earcaíochta agus roghnóireach-

ta, lena n-áirítear na seirbhísí seo a leanas a sholáthar: 

• comhairle agus tacaíocht faoi ábhair earcaíochta agus roghnóireachta 
d'eagraíochtaí cliaint agus do chomhlachtaí poiblí eile; 

• seirbhísí anailíse ar phoist chun faisnéis chruinn a fháil a bhaineann 
le poist mar threoir do phróisis roghnóireachta  cumasbhunaithe a 
dhéanann leas ár n-eagraíochtaí cliaint do ghníomhaíocht fhorbairt 
acmhainní daonna; 

• seirbhís um thástáil roghnóireachta (.i. cuid na tástála de phróiseas 
earcaíochta agus roghnóireachta a stiúradh agus an chuid eile den 
phróiseas roghnóireachta á stiúradh ag an gcliant); 

• meastóirí a oiliúint i dteicnící roghnóireachta, lena n-áirítear 
agallóireacht; 

• taighde a dhéanamh ar an gcleachtas is fearr agus é a roinnt leis an 
tseirbhís phoiblí i réimse na hearcaíochta, na meastóireachta agus 
na roghnóireachta. 
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Plean Gníomhaíochta um Sheirbhís Ardchaighdeáin doPlean Gníomhaíochta um Sheirbhís Ardchaighdeáin do
Chustaiméirí Chustaiméirí 

FORBAIRT AN PHLEAN GHNÍOMHAÍOCHTA UM SHEIRBHÍS

ARDCHAIGHDEÁIN DO CHUSTAIMÉIRÍ

ÁR GCUSTAIMÉIRÍ AGUS NA SEIRBHÍSÍ A SHOLÁTHRAÍMID DÓIBH 

Is féidir le gach custaiméir a bheith ag súil go gcaithfimid leo go gairmiúil cothrom

neamhchlaonta le cúirtéis agus le meas. Déanfaimid iarracht seirbhís d'ard-

chaighdeán a sholáthar de réir na gcaighdeán is airde éifeachtúlachta, éifeachtachta

agus ionracais. 

Tugtar sonraí na seirbhísí sainiúla a chuirimid ar fáil do gach ceann dár ngrúpaí cliant

thíos: 

Tá an Plean Gníomhaíochta seo forbartha ar aon tráth lenár Ráiteas

Straitéise 2008-2010, agus leagtar amach ár dtiomantas do chustaiméirí

agus do sheachadadh seirbhíse sa cháipéis sin. Léiríonn an Plean

Gníomhaíochta seo ár dtiomantas do sheirbhís ardchaighdeáin a

sheachadadh do chustaiméirí seachtracha agus inmheánacha araon.

Déanfar socruithe monatóireachta agus tuairisceoireachta do na tioman-

tais atá sa cháipéis. Beidh na tiomantais éagsúla i leith seirbhísí ard-

chaighdeáin do chustaiméirí san áireamh i bplean gnó gach aonaid agus

áireofar iad sna cuspóirí atá sainithe do gach ball foirne sa SCP. 



EAGRAÍOCHTAÍ CLIAINT

Seirbhísí Earcaíochta agus Roghnóireachta 

Tá réimse seirbhísí earcaíochta agus roghnóireachta againn idir  sheirbhís tús go

deireadh agus chúnamh le céimeanna aonair an phróiseas earcaíochta de réir mar a

theastaíonn ó chliaint: 

• Comórtais oscailte earcaíochta do phoist sa Státseirbhís (lena n-áirítear gráid 
ghinearálta riaracháin amhail Oifigeach Cléireachais, Oifigeach Feidhmiúcháin, 
Oifigeach Riaracháin, gráid saineolaí, agus poist ghairmiúla agus theicniúla); 

• Comórtais oscailte do phoist shinsearacha áirithe- gráid riaracháin, gairmiúla 
agus teicniúla - in Údaráis Áitiúla, FSS, Coistí Gairmoideachais, Comhlachtaí 
Rialacháin, srl; (líontar poist shóisearacha ar iarratas chomh maith); 

• Earcaíocht oscailte ar bhonn gníomhaireachta do chomhlachtaí poiblí eile 
amhail An Garda Síochána; 

•  Roghnóireacht inmheánach i gcásanna ar leith d'iarrthóirí atá ag lorg ardú 
céime sa státseirbhís. 

Seirbhísí Comhairliúcháin / Comhairleoireachta / Oiliúna 

Cuirimid na seirbhísí a leanas ar fáil d'eagraíochtaí cliaint freisin: 

• Seirbhísí meastóireachta, earcaíochta agus roghnóireachta; 

• Comhairle agus tacaíocht d'eagraíochtaí cliaint faoi earcaíocht, roghnóireacht,
choinneáil agus ábhair ghaolmhara acmhainní daonna; 

• Seirbhísí anailís phoist mar thacaíocht do ghníomhaíocht roghnóireachta; 

• Oiliúint in ábhair a bhaineann le hearcaíocht/roghnóireacht lena n-áirítear 
oiliúint agallóirí; 

• Cúnamh lena bpróisis ardaithe céime inmheánacha. 

Tá Ranna/Oifigí Rialtais, Údaráis Áitiúla, Feidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte (FSS) agus comhlachtaí poiblí eile a bhaineann úsáid as na seirbhísí
earcaíochta, roghnóireachta agus comhairleoireachta a chuirimid ar fáil sa
ghrúpa seo.

Plean Gníomhaíochta um Sheirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí 2008-2010



IARRTHÓIRÍ AR PHOIST SA tSEIRBHÍS PHOIBLÍ 

• Faisnéis; Nuair a fhógraítear poist sa tseirbhís phoiblí, soláthraímid an 

fhaisnéis ábhartha iomlán a bhaineann le gach post do gach iarrthóir (na 

critéir teidlíochta, pá agus coinníollacha fostaíochta, formáid an phróisis 

roghnóireachta a bheidh ann don iarrthóir, agus cearta achomhairc agus 

athbhreithnithe ar iarratais). 

• Trialacha roghnóireachta, agallaimh agus modhanna meastóireachta agus 

roghnóireachta cuí eile a stiúrtar ar bhealach cothrom neamhchlaonta de réir 

na gCód Cleachtais ábhartha CCSP. 

• Aiseolas faoi fheidhmiúchán aonair sna próisis mheastóireachta agus 

roghnóireachta.

SEIRBHÍSÍ D'IARRTHÓIRÍ FAOI MHÍCHUMAIS 

Spreagaimid daoine faoi mhíchumais chun iarratas a dhéanamh ar aon phost sa

tSeirbhís Phoiblí a bhfuil na bunriachtanais iontrála acu dóibh. Is é ár mbeartas a chin-

ntiú go ndéantar earcaíocht agus roghnóireacht de réir croíphrionsabail cothroime,

comhionannais agus roghnóireachta bunaithe ar fhiúntas. Cinnteoimid go measfar gach

iarratas ar bhonn cumais, cáilíochta agus oiriúnachta don obair atá i gceist. Tá áthas

orainn freisin gach iarracht réasúnta a dhéanamh chun freastal ar aon riachtanas

speisialta a bheadh ag iarrthóirí ionas go mbeadh iarratasóirí in ann a bheith ran-

npháirteach go hiomlán agus go cothrom sa phróiseas roghnóireachta. 

Áirítear sa ghrúpa seo baill den phobal a dhéanann iarratas ar aon phost sa

tseirbhís phoiblí atá fógartha againn agus atá i dteideal go ndéileálfaí lena n-

iarratas go cothrom neamhchlaonta agus ar bhealach éifeachtúil cúirtéiseach.

Mar chuid dár seirbhís earcaíochta agus roghnóireachta cuirimid seirbhísí ar

fáil d'iarrthóirí ionas go mbeidh ar a gcumas a bheith rannpháirteach go hiom-

lán sa phróiseas roghnóireachta, lena n-áirítear: 



AN POBAL I gCOITINNE 

Áirítear anseo baill den phobal a mbeadh spéis acu in iarratas a dhéanamh ar

phost sa tseirbhís phoiblí, nó ar spéis leo a fháil amach gur líonadh na poist sin ar

bhealach oscailte trédhearcach. Tá sé de dhualgas orainn chomh maith cuntas

poiblí a thabhairt faoi úsáid na gcistí poiblí a chuirtear faoinár gcúram agus a thais-

peáint go gcaitear an t-airgead seo go cuí, go siosmaideach agus leis an aird chuí

ar luach airgid. Ar mhaithe lena chinntiú go bhfreastalaítear go cuí ar ár gcus-

taiméirí sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí i gcoitinne nuair a iarrann siad

orainn folúntais a líonadh: 

•  Fógraímid gach comórtas ar ár suíomh idirlín www.publicjobs.ie; 

•  Fógraímid comórtais oscailte earcaíochta sna meáin chuí (m.sh.

nuachtáin náisiúnta laethúla / nuachtáin áitiúla do cheantair thíreolaíocha

ar leith / irisí ábhartha gairmiúla nó sainiúla); 

•  Cuirimid áis ar fáil do bhaill an phobail chun clárú ar ár suíomh idirlín 

(www.publicjobs.ie) ar mhaithe le fógraí ríomhphoist a fháil nuair a 

fhógraítear poist a bhfuil spéis acu iontu); 

•  Soláthraímid faisnéis ghinearálta faoi dheiseanna leathana agus éagsúla 

gairme atá á dtairiscint ag ár gcliaintchomhlachtaí;

•  Bímid i láthair ag gach mór-aonach earcaíochta agus tugaimid cuairt ar 

institiúidí dara agus tríú leibhéal chun eolas a thabhairt do dhaoine faoi 

na deiseanna fostaíochta atá ar fáil trínne agus faoi bhuntáistí gairme sa 

tSeirbhís Phoiblí. 
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SEIRBHÍSÍ DO PHOBAL NA GAEILGE 

Tá sé de cheart ag pobal na Gaeilge aon ghnó a dhéanamh linn trí Ghaeilge

nó go dátheangach. Táimid tiomanta do sheirbhís iomlán, lánchaighdeáin a

sholáthar trí Ghaeilge. Déantar gach iarracht réasúnta seirbhís ardchaighdeáin

a chinntiú trí Ghaeilge. 

Faoi réir ag beartas an Rialtais, féadfar creidiúint bhreise a thabhairt d'iarrthóirí

ar phoist sa tseirbhís phoiblí a léiríonn go bhfuil siad líofa i nGaeilge agus i

mBéarla le linn an phróisis roghnóireachta. 

COMHALTAÍ AN BHOIRD ROGHNÓIREACHTA

Tá an oifig ag brath go mór ar chion luachmhar gach comhalta den bhord. Tá

sé riachtanach gach cúnamh a sholáthar dóibh chun a gcúram a dhéanamh le

cinntiú go mbeidh taithí dhearfach acu ar obair linn. 

CUSTAIMÉIRÍ INMHEÁNACHA

Creidimid gur chóir amharc ar bhaill inmheánacha foirne mar chustaiméirí agus

go mbeadh siad i dteidil seachadadh seirbhísí den chaighdeán is airde a fháil

ina bplé leis an eagraíocht, mar a bhíonn gach custaiméir eile. 



FORBAIRTÍ ÚRNUA I SEACHADADH SEIRBHÍSE

CAIRT AN CHUSTAIMÉARA

I gcomhar leis an bPlean Gníomhaíochta seo tá Cairt an Chustaiméara forbartha againn

i gcomhairle le custaiméirí seachtracha agus le baill na foirne. Leagtar amach an leib-

héal seirbhíse ar féidir le custaiméir a bheith ag súil leis ón SCP i 2008-2010 sa Chairt

Chustaiméirí. Leagtar amach sa Phlean Gníomhaíochta seo conas a bhainfear amach

é. Déanfaimid monatóireacht agus tuairisciú leanúnach ar ár bhfeidhmíocht agus ar leib-

héil sástachta na gcustaiméirí le cinntiú go mbainfimid na caighdeáin riachtanacha

amach agus go mbeidh seirbhís d'ardchaighdeán á thabhairt againn dár gcustaiméirí

uile. 

COMHAIRLIÚCHÁN LE CUSTAIMÉIRÍ 

Tá sé thar a bheith tábhachtach don Oifig freastal ar riachtanais agus ar ionchais ár

gcustaiméirí. Le comhairliúchán leanúnach tá sé ar ár gcumas fanacht i dteagmháil

lenár gcustaiméirí agus aiseolas luachmhar a fháil faoinár seirbhís. 

Bhí an-mheas riamh ag an Oifig seo ar chion ár gcustaiméirí  i bhforbairt ár gcuid seirb-

hísí. Tá Painéil Chliant bunaithe againn mar chuid dár dtiomantas do chúram cus-

taiméara d'ardchaighdeán. Tá an painéal comhdhéanta de raon leathan de bhaill foirne

Aonaid Acmhainní Daonna ár gcliaint a fhreastalaíonn go deonach air. Tugann an fóram

deis dúinn éisteacht le tuairimí na gcustaiméirí, agus, níos tábhachtaí ná sin, lena

ndearcadh faoin teagmháil a bhíonn acu linn ó lá go lá agus lena n-ionchais agus lena

moltaí faoi fheabhsú na seirbhíse. 

Thugamar isteach Painéil rialta Inmheánacha Custaiméirí freisin chun aiseolas a fháil ó

bhaill foirne faoi na seirbhísí a sholáthraímid dár gcustaiméirí inmheánacha. 

Is tosaíocht don Oifig é seirbhís chustaiméara den scoth a

sholáthar agus tá feabhsúcháin úrnua déanta againn le déanaí

chun é sin a bhaint amach. 
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Thugamar isteach Suirbhéanna rialta Custaiméara le fáil amach an bhfuil na

caighdeáin seirbhíse uile a leagadh amach dár ngrúpaí custaiméirí á mbaint

amach againn agus cén meas atá ag na grúpaí seo ar na seirbhísí a

sholáthraímid. Áirítear sna suirbhéanna seo Suirbhéanna bliantúla ar Chomhaltaí

Boird, ar Chliaint agus ar Bhaill Foirne, agus Suirbhéanna ar Iarrthóirí dhá uair sa

bhliain. Suirbhéanna anaithnide iad seo ar fad agus déantar ar líne iad ionas gur

fusa dár gcliaint iad a fhreagairt agus aiseolas a thabhairt faoinár seirbhísí. Tar éis

gach suirbhé, tiomsaítear Plean Gníomhaíochta chun dul in ngleic le fadhb ar bith

a luaitear. 

Mar chuid de phróiseas forbartha an Phlean Gníomhaíochta seo tá athbhreithniú

déanta ar gach suirbhé custaiméirí a rinneadh go dtí seo, ar an aiseolas ó gach

painéal custaiméirí, agus ar gach tuarascáil ráithiúil ar chaighdeáin seirbhíse chun

príomhchúramaí ár gcustaiméirí a aithint. 

BAINISTEOIREACHT CAIDRIMH LE CUSTAIMÉIRÍ 

Ó bunaíodh Aonad um Bainisteoireacht Caidrimh le Cliaint sa bhliain 2001 tá tion-

char dearfach aige ar an idirghabháil a bhíonn againn lenár gcliaint. Cuireann an

tAonad bainisteoir ainmnithe cuntais ar fáil do chliaint chun feidhmiú mar phointe

teagmhála aonair do ghnó uile an chliaint sin. 

Chun riachtanais na gcliant a thuiscint agus a shásamh tá sceideal córasach

cruthaithe le cliaint againn anois. Le comhairliúchán leanúnach agus tuiscint níos

doimhne ar a gcuid riachtanas is féidir linn próiseas earcaíochta  atá oiriúnaithe dá

gcuid riachtanas a sholáthar mar aon le réimse leathan seirbhísí a bhaineann le

hearcaíocht. 



CEAPACHÁN OIFIGEACH CAIGHDEÁIN 

Ceapadh Oifigeach Caighdeáin i mí Dheireadh Fómhair 2006 chun iniúchadh a

dhéanamh ar fheachtais earcaíochta agus a chinntiú go rabhthas ag cloí leis na

Cóid Chleachtais, go raibh monatóireacht comhionannais ar bun agus go rabhthas

ag cloí leis na cleachtais is fearr i ngach feachtas. Tá sraith iniúchtaí déanta ag an

Oifigeach Caighdeáin ar phróisis earcaíochta agus roghnóireachta ar bhonn cur

chuige comhaontaithe cártaí scóir.   

RÍOMH-EARCAÍOCHT

Tá méadú suntasach déanta againn ar ár seirbhísí ar an ngréasán ó 2001 i leith

agus áiseanna ar líne forbartha againn do mhórán dár gcustaiméirí. Le hintinn seirb-

hísí custaiméirí a fheabhsú agus rochtain níos fearr ar ár seirbhísí a sholáthar, she-

olamar 'Solas' i mí Bealtaine 2004. Chuir an córas seo ar ár gcumas seirbhísí ar

líne a sheachadadh do líon níos mó custaiméirí. Nuair a chláraíonn siad le pub-

licjobs.ie féadfaidh iarrthóirí anois a iarraidh go ndéanfaí teagmháil leo le ríomh-

phost faoi chéimeanna éagsúla an phróisis chomórtais (m.sh. cuireadh chun freastal

ar thriail/agallamh). 

Rinneamar athfhorbairt ar ár suíomh idirlín agus sheolamar in athuair é i 2006.

Feabhsaíodh an struchtúr nascleanúna agus tá sé níos éasca dá bharr sin

d'úsáideoirí an tsuímh rochtain a fháil ar fhaisnéis atá uathu agus naisc an tsuímh a

leanúint. Rinneadh nuachóiriú ar dhearadh an tsuímh agus dearadh é chun a bheith

níos oiriúnaí do na dearthaí a úsáidtear inár bhfoilseacháin eile. Tá dearadh nua an

tsuímh níos áisiúla agus dírithe níos mó ar an té atá ag lorg poist agus tá teanga an

tsuímh níos báúla leis an iarratasóir. Tá níos mó faisnéise ar fáil agus feabhas ar an

tacaíocht don Ghaeilge. 

Beidh Céim III dár gclár ríomhrialtais (STAR - Selection, Testing, Assessment and

Recruitment nó Roghnóireacht, Triail, Meastóireacht agus Earcaíocht) beo i 2008. Is

é seo an tionscadal straitéiseach is tábhachtaí atá ar bun faoi láthair againn agus

cuirfidh sé feabhsúcháin éagsúla agus roghanna féinfhreastail ar fáil dár ngrúpaí cli-

aint. Bhíomar i bpáirt go gníomhach leis an Údarás Náisiúnta um Míchumais in

athdhearadh an tsuímh idirlín chun STAR a sheoladh. 
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SAORÁID LÁRNACH IARRATAS A SHOLÁTHAR 

Mar thacaíocht do chlár díláraithe an Rialtais agus le seirbhís éifeachtúil custaiméirí

a chinntiú do chliaint agus d'iarratasóirí thógamar Saoráid Lárnach Iarratas. Tógann

sé ar ár n-ardán ríomhrialtais, agus chuir sé ar ár gcumas déileáil le hiarratais

tosaigh, agus leanúnacha, ar dhílárú agus tuairiscí a sholáthar go tráthúil nuair a

bhí siad ag teastáil ó na príomhpháirtithe leasmhara sa chlár díláraithe. 

D'áisíomar freisin athlonnú an fharasbairr foirne i mBaile Átha Cliath trí Shocrú

Bhaile Átha Cliath a bhunú agus a fheidhmiú, mar a bhí riachtanach. Is féidir le

Ranna/hOifigí a bhfuil farasbarr foirne acu i mBaile Átha Cliath é sin a chur in iúl

don SCP. Coinnítear liosta sinsearachta sa SCP agus déantar gach folúntas atá le

líonadh ó Shocrú Bhaile Átha Cliath a dháileadh orthu sin uile atá ar na liostaí sin-

searachta. Faigheann Ranna/Oifigí le folúntais i mBaile Átha Cliath faisnéis ansin

faoi na daoine is sinsearaí a bhfuil spéis acu in aistriú chucu. 

Ríomhthástáil

Chun taithí na n-iarratasóirí ar an bpróiseas tástála a fheabhsú agus éifeachtúlacht

an phróisis a mhéadú tá tástáil ríomhbhunaithe agus tástáil ar líne tugtha isteach

againn. 

Léiríonn ár gcuid taighde gur fearr le hiarratasóirí d'oifigeach cléireachais tástáil

ríomhbhunaithe seachas na trialacha traidisiúnta le peann agus páipéar. Is féidir

linn anois saoráidí ríomhbhunaithe a sholáthar do suas le 40 iarrthóir, ar bhonn

rothlach, inár n-ionad tástála ilmheán. Tá iarratasóirí Oifigeach Cléireachais á dtriail

ar bhonn leanúnach ó mhí na Nollag 2006. Cuireann na saoráidí seo eispéireas

tástála atá tarraingteach, báúil agus gairmiúil ar fáil do na hiarratasóirí. Tá scrúdú

gníomhach á dhéanamh againn ar na féidearthachtaí chun Tástáil Ríomhbhunaithe

a úsáid i bhfeachtais eile (m.sh. Garda faoi Oiliúint, Oifigeach Feidhmiúcháin).

Úsáideach Tástáil ar Líne i bhfeachtas d'Oifigigh Feidhmiúcháin do dhaoine faoi

mhíchumais amháin i mí Bealtaine 2007. 



NÓS IMEACHTA ACHOMHAIRC 

Rinneamar nuashonrú ar ár nós imeachta achomhairc tar éis athbhreithniú a

dhéanamh ar fheidhmiú an phróisis achomhairc le linn a chéad bliana (ó thug an

Coimisiún um Cheapacháin sa tSeirbhís Phoiblí na Cóid Chleachtais isteach i

2004). Tugtar an oiread faisnéise agus is féidir d'iarratasóirí anois mar chuid den

fhreagairt chéad líne le cinntiú go bhfanfaidh an ráta atreoraithe go leibhéal a dó

faoi 20%. Tá freagracht tugtha do bhall foirne gach achomharc a chlárú ionas gur

féidir bainisteoireacht, monatóireacht agus tuairisceoireacht lárnach a dhéanamh

air. Tabharfaidh sé seo léargas níos soiléire faoi aon saincheist atá ag tarlú arís

agus arís eile agus ar ghá aghaidh a thabhairt uirthi. 

SAMHAIL EARCAÍOCHTA d'FEIDHMEANNAIGH A FHORBAIRT DON

tSEIRBHÍS PHOIBLÍ 

Tá Céim I d'fhorbairt na Seirbhísí Cuardaigh agus Roghnóireachta

d'Fheidhmeannaigh Sinsir curtha i gcrích. Tiomsaíodh cur chuige nua i leith

Earcaíochta d'Fheidhmeannaigh; sa dá fheachtas earcaíochta déag a

críochnaíodh go rathúil i gCéim I, rinneadh níos mó cumarsáide leis an gcliant, le

hiarrthóirí agus le comhaltaí an bhoird roghnóireachta, agus úsáideadh ionstraimí

pearsantachta agus agallaimh duine le duine. 
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ÁR SAINEOLAS A ROINNT LE CLIAINT 

Tugadh isteach Seimineáir don Chleachtas is Fearr i Roghnóireacht chun saineolas
a roinnt lenár gcliaint atá ag obair sa réimse AD/earcaíochta i Ranna den
Státseirbhís agus in eagraíochtaí san Earnáil Phoiblí. Cuireann na seimineáir
comhairle agus treoir phraiticiúil ar fáil ó chainteoirí ar saineolaithe iad in ábhair
éagsúla a bhaineann le hearcaíocht agus roghnóireacht. 

Bhunaíomar Painéal Comhairleach Taighde freisin ar mhaithe le cleachtas
earcaíochta, roghnóireachta, meastóireachta agus forbartha a chruthú agus a chur
chun cinn. Tá trí mhórthionscadal taighde curtha i gcrích go dtí seo. 

Tá réimse táirgí ilmheáin forbartha ag an SCP mar thacaíocht d'iarrthóirí agus 

d'agallóirí in agallaimh roghnóireachta na Seirbhíse Poiblí: 

Ullmhúchán d'Agallamh - Treoir d'Iarrthóirí 

Agallóireacht Éifeachtúil - Treoir d'Agallóirí 

Cuireann na huirlisí seo acmhainn spéisiúil úsáideach ar fáil d'iarrthóirí agus d'agal-

lóirí trí fhaisnéis ábhartha a thairiscint i bhformáid inrochtana d'ardchaighdeán. 

Tá na táirgí seo ar fáil ar DVD agus is féidir iad a úsáid chun oiliúint/mionteagasc a

fhorlíonadh d'iarrthóirí agus d'agallóirí nó is féidir iad a úsáid leo féin.



SEIRBHÍSÍ GAEILGE 

Táimid tiomanta d'fhreastal ar ár gcustaiméirí agus comhfhreagras a dhéanamh

leo i nGaeilge nó i mBéarla de réir mar is rogha leo féin. 

Mar chuid dár dtiomantas d'fheabhsú na seirbhíse a sholáthraímid trí Ghaeilge

cuireadh clár oiliúna oiriúnaithe dar teideal "Seirbhísí Custaiméara i nGaeilge"

ar fáil i 2007. Tionóladh an cúrsa seo lá amháin sa tseachtain ar feadh cúig

seachtaine agus d'éirigh go han-mhaith leis do na rannpháirtithe go léir. Beidh

an cúrsa ar siúl go bliantúil san Oifig feasta. 

Eagraímid feachtais ghinearálta earcaíochta (ag leibhéal Oifigeach Cléireachais

agus Feidhmiúcháin) chun foireann a earcú atá líofa i nGaeilge le cinntiú gur

féidir lenár gcliaint an fhoireann atá uathu a fháil chun cabhrú leo a ndualgais

faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla a chomhlíonadh. Déanaimid foireann saineo-

laithe agus riaracháin atá líofa i nGaeilge a earcú freisin (m.sh Aistritheoir) ar

éileamh ó chliaint ar leith (m.sh Oifig Choimisinéir na dTeangacha Oifigiúla). 
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COMHIONNANAS AGUS ÉAGSÚLACHT

Is cuid lárnach de chultúr na heagraíochta an Comhionannas agus an

Éagsúlacht agus tá na tograí seo a leanas curtha i bhfeidhm:

• Rinneadh Clár Oiliúna Míchumais saincheaptha agus Clár 

saincheaptha Frithchiníochais agus Feasacht Idirchultúrtha (Creidiúint 

FETAC) a cheapadh agus a thairiscint do gach ball foirne; 

• cuirtear trialacha ar fáil (nuair a aithnítear an gá) i dteangacha seachas 

Béarla/Gaeilge; 

• cuireadh ár dtiomantas agus ár n-iarrachtaí le rochtain a chinntiú do

gach custaiméir sa phróiseas earcaíochta chun cinn tuilleadh nuair a 

seoladh áis tástála sainithe d'iarrthóirí le riachtanais speisialta i 2007.

DORAS a baisteadh ar an tseirbhís seo (Disability Orientated 

Recruitment & Assessment Service). Déantar an t-iarrthóir/ na

hiarrthóirí a thástáil in áis sainithe tástála ina bhfuil trealamh feistithe 

leis an teicneolaíocht chuiditheach tástála is déanaí. Suiteáladh an

teicneolaíocht mar chabhair agus mar thacaíocht don iarrthóir atá á 

thástáil agus don bhall foirne atá ag ullmhú an ábhair thástála; 

• seoladh leabhrán dar teideal 'Gnéithe agus Seirbhísí Sheirbhís na 

gCeapachán Poiblí do chustaiméirí le riachtanais speisialta'. Cuireann 

an leabhrán faisnéise seo béim ar ghnéithe éagsúla ár seirbhíse 

earcaíochta inrochtana agus ar inrochtaineacht fhisiceach na hOifige go 

ginearálta. Tá sé d'aidhm aige, agus dírithe ar a dhearbhú do 

chustaiméirí le riachtanais speisialta go bhfuil na saoráidí agus na 

seirbhísí againn atá riachtanach le cur ar a gcumas páirt a ghlacadh sa 

phróiseas earcaíochta is rogha leo ar bhealach cothrom neamhchlaonta. 

Tá an leabhrán seo ar fáil ar an suíomh idirlín;
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• bunaíodh Líonra Éagsúlachta na bhFostóirí: tá na sochair atá le 

fáil as taighde agus measúnú gníomhach ar na cleachtais earcaíochta 

agus roghnóireachta, agus ó thagarmharcáil a dhéantar le

heagraíochtaí eile ar an gcleachtas earcaíochta agus roghnóireachta 

is fearr, agus ó chomhroinnt na faisnéise,  aitheanta le fada ag Seirbhís 

na gCeapachán Poiblí. Bhraitheamar go raibh sé tráthúil 'Líonra 

Éagsúlachta Foirne' a bhunú ansin, chun comhroinnt faisnéise idir 

fostaithe maidir leis an gcleachtas éagsúlachta is fearr a áisiú, le béim 

ar leith ar chórais earcaíochta agus roghnóireachta atá báúil leis an 

éagsúlacht. Tá an Líonra comhdhéanta de ghrúpa eagraíochtaí 

Éireannacha ar spéis leo réimse na héagsúlachta agus sna córais

roghnóireachta a fhorbairt le cinntiú go bhfuil siad ag teacht leis an

gcleachtas is fearr, agus go n-áisíonn siad earcaíocht iarrthóirí atá 

éagsúil óna chéile. Tá a dtiomantas do chothú na héagsúlachta léirithe 

ag na heagraíochtaí atá rannpháirteach; 

• feabhas a bhaint amach trí Ghradam Inrochtaineachta an Údaráis 

Náisiúnta Míchumais. Mar chuid den dámhachtain seo, rinneadh 

iniúchadh ina ndearnadh measúnú ar ár Seirbhís Ardchaighdeáin do 

Chustaiméirí, ar an Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide agus 

ar shaoráidí na Timpeallachta Tógtha. Iniúchadh an-mhion a bhí ann

le hagallaimh le custaiméirí faoi mhíchumais, chomh maith le 

hiniúchadh ar an Oifig féin; 

• Gradaim Chumais - ghnóthaíomar Príomhghhradam Cumais O2 i 2005

in earnáil na Rochtana Timpeallachta agus in earnáil na hEarcaíochta 

agus na Roghnóireachta i 2006. Rinneadh measúnuithe ar an láthair 

le hiniúchadh leitheadach ar inrochtaineacht in Chapter House agus ar

ár bpróisis earcaíochta agus roghnóireachta le comparáid a dhéanamh 

leis an gcleachtas is fearr sa réimse seo. 



OILIÚINT AGUS MÚSCAILT FEASACHTA

Is cuid lárnach dár gclár oiliúna bliantúil an oiliúint i seirbhís custaiméara d'ard-

chaighdeán. Cuireadh oiliúint ar fáil don fhoireann ag Seisiúin Straitéiseacha as

baile a tionóladh i 2007 agus 2008 chun béim a chur ar thábhacht ár gcaighdeán

seirbhíse. Díríonn na seisiúin seo ar sheirbhís custaiméara d'ardchaighdeán a

sholáthar, clúdaítear an méid is féidir le gach ball foirne a dhéanamh ar a shon

seo, cad iad go díreach na caighdeáin seirbhíse atá ann, agus conas is féidir aon

bhac atá ina gcoinne a bhaint amach. 

Is cuid de mhodúl inár gClár nua Ionduchtaithe Corparáideach (a eagraítear do

bhaill foirne nua), atá ag feidhmiú ó mhí Eanáir 2006, na caighdeáin seirbhíse

seo a bhaint amach agus seirbhís custaiméara d'ardchaighdeán a sholáthar. 

Tá Teastas i Seirbhís Custaiméara curtha ar fáil againn do gach ball foirne ar

spéis leo é agus thugamar an deis don fhoireann a bheith rannpháirteach freisin i

gCúrsa Scileanna Teileafóin i Seirbhís Custaiméara d'Ardchaighdeán. Rinneadh

an dá chlár seo a cheapadh go sonrach d'fhoireann na SCP agus díríonn siad ar

na custaiméirí ar leith atá againn agus conas is féidir freastal ar a gcuid riach-

tanas. 

Tá na caighdeáin seirbhíse á gcur chun cinn againn freisin in iris na foirne,

ChapterHouse, agus tugtar tuairiscí go rialta ar Inlíon na hoifige faoi na

caighdeáin atá á mbaint amach againn agus faoi thorthaí na suirbhéanna ar

chustaiméirí. 



SEIRBHÍS DO CHUSTAIMÉIRÍ INMHEÁNACHA

Is é an creidiúnú Scothsheirbhís ó Scothfhostaithe caighdeán náisiúnta na

hÉireann d'fhorbairt acmhainní daonna. Is iad an dá phríomhchuspóir atá aige

fostaithe a fhorbairt go hiomlán a gcumais chun a gcion ar son riachtanais

shonracha na heagraíochta a uasmhéadú agus aitheantas a thabhairt d'ea-

graíochtaí a bhaineann an caighdeán seo amach. 

Bronntar an gradam ar na heagraíochtaí a bhfuil na Córais Acmhainní Daonna

leis an gcleachtas is fearr acu, go háirithe ó thaobh oiliúint agus forbairt foirne,

cumarsáide, agus rannpháirtíocht na foirne i gcinnteoireacht na heagraíochta

de. Rinneamar an measúnú don dámhachtain seo í mi Aibreáin 2006 le

hanailís fhada ar ár gCórais Acmhainní Daonna agus agallaimh le baill foirne

as gach grád agus rannóg, chun a dtaithí phearsanta ar dheiseanna forbartha

agus rannpháirtíochta san eagraíocht a phlé. 

Ghnóthaíomar an creidiúnú platanam, an gradam is airde atá ar fáil. Bhí lúcháir

orainn dámhachtain den leibhéal seo a bhaint amach agus a bheith ar an

gcéad eagraíocht sa tSeirbhís Phoiblí agus gur sinne an chéad Chuideachta

'dhúchasach' Éireannach a ghnóthaigh é. 
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PRIONSABAIL SHEIRBHIS CUSTAIMÉARA

D'ARDCHAIGHDEÁN A FHORFHEIDHMIÚ

CAIGHDEÁIN SEIRBHÍSE  

Táimid tiomanta inár gCairt Chustaiméirí do sheirbhís d'ardchaighdeán a

sholáthar do gach custaiméir. Fógróimid an Chairt Chustaiméirí ionas go

mbeidh gach duine dár gcustaiméirí eolach faoi leibhéil na seirbhíse ar féidir

leo a bheith ag súil leis. Chomh maith leis an gCairt Chustaiméirí tugann ár

bPlean Gníomhaíochta do chustaiméirí léargas ar an gcaoi a gcomhlíon-

faimid na tiomantais seirbhíse agus a ndéanfaimid measúnú orthu sna trí

bliana seo chugainn. 

Foilsíodh ráiteas a thugann léargas ar chineál agus ar chaighdeán

na seirbhíse ar féidir le custaiméirí a bheith ag súil leo, agus

thaispeáin go feiceálach iad ag pointe seachadta na seirbhíse. 



Príomhphointí Gníomhaíochta 

Plean Gníomhaíochta do Chustaiméirí a fhoilsiú agus a chur ar fáil do gach 
custaiméir; 

Ár gCairt Chustaiméirí a fhoilsiú agus a thaispeáint go feiceálach inár 
n-oifigí agus ar publicjobs.ie; 

Ár gCairt Chustaiméirí a aistriú go teangacha a úsáidtear go coitianta agus
na haistriúcháin a chur ar fáil ar publicjobs.ie, ag an Ionad Fáiltithe agus sa 
Stór Gairmeacha; 

Tacar de Chaighdeán Seachadta Seirbhíse a leasú agus a fheabhsú; 

Ár gCairt Chustaiméirí agus an Plean Gníomhaíochta do Chustaiméirí 
(lena n-áirítear Caighdeán Seachadta Seirbhíse) a chur in iúl do gach ball
foirne i sraith ceardlann a ceapadh chun comhúinéireacht ar spriocanna agus 
ar chuspóirí an Phlean seo a spreagadh; 

Aird a dhíriú ar an gCairt Chustaiméirí i ngach Suirbhé ar Chustaiméirí; 

Cártaí Barúla a chur ar fáil do Chustaiméirí i réimsí poiblí ár n-oifigí chun 
aiseolas a spreagadh ónár gcustaiméirí; 

Cuireadh a thabhairt dár custaiméirí aiseolas a thabhairt ar ár suíomh idirlín 
(www.publicjobs.ie). 
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COMHIONNANAS/ÉAGSÚLACHT

Táimid tiomanta do sheirbhís a chur ar fáil a chloíonn go hiomlán le gach

reachtaíocht chomhionannais agus a fhreastalaíonn ar riachtanais shonracha 

gach duine dár gcustaiméirí. 

Na cearta ar chaitheamh cothrom atá bunaithe sa reachtaíocht

comhionannais a chinntiú, agus freastal ar an éagsúlacht, chun cur le

comhionannas na ngrúpaí atá clúdaithe sa reachtaíocht comhionan-

nais (ó thaobh inscne, stádas pósta, stádas teaghlaigh, claonta

gnéasacha, creidimh, aoise, míchumais, cine agus ballraíocht den

Lucht Siúil). 

Bac ar rochtain ar sheirbhísí do dhaoine a fhulaingíonn

bochtaineacht agus eisiamh sóisialta, agus dóibh siúd a bhfuil bac

tíreolaíochta ar a rochtain ar sheirbhísí a aithint agus deireadh a chur

leo. 



Príomhphointí Gníomhaíochta 

Meas a léiriú ar phrionsabail an chomhionannais agus na héagsúlachta gach 
uair a bhímid ag déileáil le custaiméirí; 

Seirbhís a sholáthar a chloíonn go hiomlán leis an Reachtaíocht Chomhionannais
uile, le hAcht Míchumais 2005 agus leis na Cód Cleachtais um Dhaoine faoi 

Mhíchumais a Fhostú i Státseirbhís na hÉireann; 

Cuóta 3% an Rialtais i leith daoine faoi mhíchumais a fhostú a shárú go leanúnach 
san Oifig agus cur chuige na gcleachtas is fearr a fhorbairt; 

A chinntiú go sroichimid an sprioc de 27% de phoist Príomhoifigigh a bheith 
líonta ag mná faoin mbliain 2012; 

An líon iarratasóirí is leithne is féidir a spreagadh do cheapacháin sa tseirbhís 
phoiblí; 

Leanúint ar aghaidh ag aistriú trialacha go dtí na teangacha is coitianta, de réir mar 
is cuí; 

Feasacht Comhionannais a chothú go leanúnach san oiliúint uile a chuirtear ar
fáil ó thaobh earcaíochta agus roghnóireachta de; 

Oiliúint i bhFeasacht Éagsúlachta agus Míchumais a chur ar fáil go leanúnach 
do gach ball foirne; 

Tacaíocht onnghníomhach a thabhairt do Ranna agus d'Oifigí rialtais chun daoine
faoi mhíchumais a fhostú; 

Méadú a dhéanamh ar an gcaiteachas chun rochtain do dhaoine faoi mhíchumais
a mhéadú; 

Monatóireacht Comhionannais a dhéanamh maidir leis na naoi réimse cosanta le 
cinntiú go mbíonn an ghníomhaíocht earcaíochta géilliúil do na hAchtanna um 
Chomhionannas Fostaíochta; 

A chinntiú go n-aithníonn Suirbhéanna ar Iarrthóirí freagraí a chlúdaíonn an naoi 
bpointe ionas gur féidir aon saincheist ar leith a eascraíonn as ceann ar bith de na
grúpaí seo a aithint agus go gcuirfear réiteach ar fáil dóibh; 

Monatóireacht a dhéanamh ar fhorfheidhmiú ár mBeartas Comhionannais agus 
Éagsúlachta, mar chuid dár Straitéis fhoriomlán Acmhainní Daonna; 

Iniúchóireacht comhionannais a dhéanamh ar chórais inmheánacha roghnóireachta;

I gcomhar leis an Líonra Éagsúlachta, taighde a dhéanamh ar shaincheisteanna agus 
ar dhúshláin a bhaineann le daoine ó ghrúpaí mionlaigh eitneacha a fhostú agus 
Comhdháil Éagsúlachta a eagrú. 
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ROCHTAIN FHISICEACH 

Cuirfear seirbhísí earcaíochta agus roghnóireachta ar fáil in oifigí glana inrochtana

a chinntíonn príobháideacht, a chloíonn le caighdeáin cheirde agus sábháilteachta,

agus tá inrochtana do chách, daoine faoi mhíchumais nó le riachtanais speisialta

san áireamh. 

Oifigí poiblí glana inrochtana a sholáthar a chinntíonn

príobháideacht, a chloíonn le caighdeáin cheirde agus sáb-

háilteachta agus, mar chuid de seo, a éascaíonn rochtain

do dhaoine faoi mhíchumais agus daoine eile le riach-

tanais shainiúla. 



Príomhphointí Gníomhaíochta 

Timpeallacht ghlan shábháilte chompordach a chur ar fáil le saoráidí do phlé 
príobháideach faoi rún;  

Rochtain agus saoráidí a sholáthar a fhreastalaíonn ar gach riachtanas atá ag 
an gcustaiméir, custaiméirí le riachtanais speisialta san áireamh; 

A chinntiú go n-áisíonn an chóiríocht oifige soghluaisteacht gach custaiméara
an oiread agus is féidir; 

Gach gné dár bPlean Gníomhaíochta Rochtana atá fágtha a fhorfheidhmiú 
laistigh den am atá aontaithe; 

Caighdeáin arda rochtana fhisiceacha a chinntiú ag gach pointe ina seachadtar
an tseirbhís m.sh. ionaid tástála ar fud na tíre, aonaigh earcaíochta, oiliúint
sheachtrach, srl; 

A chinntiú go dtugtar tosaíocht don rochtain fhisiceach nuair atá cóiríocht á 
fháil in Eochaill mar chuid de chlár díláraithe an Rialtais; 

A chinntiú go gcloíonn ár suíomh idirlín le riachtanais rochtana do dhaoine faoi 
mhíchumais; 

Athbhreithniú a dhéanamh ar bheartas agus ar nósanna imeachta sláinte agus
sábháilteachta; 

A chinntiú go gcuireann Iniúchadh Comhionannais agus beartais agus nósanna 
imeachta Comhionannais/Éagsúlachta cúinsí timpeallachta san áireamh. 
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FAISNÉIS

Cuirimid faisnéis chruinn chuimsitheach suas chun dáta ar fáil faoi

dheiseanna poist sa státseirbhís agus faoin bpróiseas roghnóireachta.  

Cuirimid aiseolas ar fáil d'iarratasóirí faoina gcruthúnas le linn an phróisis 

roghnóireachta, má iarrann siad é. Tá sonraí ar ár suíomh idirlín faoi

dheiseanna fostaíochta atá ar fáil agus saoráid air chun foirmeacha iarratais

a íoslódáil nó iarratas a dhéanamh ar líne. 

Tugaimid faisnéis do chliaint freisin faoin gcleachtas earcaíochta agus

roghnóireachta is fearr. 

Faisnéis a chur ar fáil go honnghníomhach atá soiléir, tráthúil agus

cruinn, ag gach pointe teagmhála, agus a fhreastalaíonn ar dhaoine

le riachtanais speisialta. A chinntiú go mbaintear an leas is mó as

cumas Theicneolaíocht na Faisnéise agus go gcloíonn an fhaisnéis a

bhíonn ar fáil ar shuímh idirlín na seirbhíse poiblí leis na treoirlínte

d'fhoilseacháin ar an ngréasán. 

Leanúint ar aghaidh leis an iarracht chun rialacha, rialacháin,

foirmeacha, bileoga faisnéise agus nósanna imeachta a shimpliú. 



Príomhphointí Gníomhaíochta 

Aird daoine a d'fhéadfadh a bheith ina n-iarratasóirí a dhíriú ar fholúntais le 
fógraíocht de mhodh agus de stíl chuí;  

A chinntiú go bhfuil gach faisnéis a thugtar cruinn, suas chun dáta, soiléir agus 
sothuigthe; 

A chinntiú go bhfuil gach faisnéis ghinearálta atá ar fáil inrochtana i bhformáidí 
leictreonacha agus clóite (m.sh. Plean Gníomhaíochta do Chustaiméirí, An 
Tuarascáil Bhliantúil, ábhar taithíoch srl); 

A chinntiú go mbíonn faisnéis ar fáil i bhformáid inrochtana, ar iarratas, do
chustaiméirí le riachtanais speisialta; 

Leanúint le hiarrachtaí chun an próiseas iarratais a shimpliú; 

Faisnéis a sholáthar d'iarratasóirí faoina bhfreagrachtaí faoin gCód Cleachtais 
agus conas achomharc a dhéanamh faoi chinntí; 

"Leabhrán taithíoch trialacha" a chur ar fáil do gach triail ionas go mbeadh taithí 
ag iarratasóirí ar fhormáid na trialach agus ar na bileoga freagraí, an córas scórála,
agus na teorainneacha ama atá i gceist; 

Nuair a bhíonn torthaí trialacha nó agallaimh á n-eisiúint, comhairle a chur ar 
iarratasóirí faoin gcaoi le haiseolas a fháil faoina gcruthúnas le linn na 
trialach an agallaimh; 

Rochtain a thabhairt do chliaint ar fhaisnéis suas chun dáta atá oiriúnaithe dá leasa; 

publicjobs.ie a úsáid chun faisnéis bhreise a chur ar fáil ar líne do chliaint agus 
d'iarrthóirí (m.sh. nuashonrú rialta ar dhul chun cinn a gcuid feachtas); 

Ár suíomh idirlín a nuashonrú go rialta chun rochtain ar réimse seirbhísí níos
leithne a mhéadú; 

A chinntiú go mbíonn an fhaisnéis ar publicjobs.ie cruinn, suas chun dáta agus 
úsáideach, agus curtha in oiriúint dár ngrúpaí éagsúla custaiméirí; 

Níos mó úsáide a bhaint as an Stór Gairme chun gairmeacha sa tSeirbhís Phoiblí 
a fhógairt. 
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TRÁTHÚLACHT AGUS CÚIRTÉIS 

Déanann ár nOifigeach Caighdeáin iniúchadh ar fheachtais earcaíochta agus a 

chinntiú go rabhthas ag cloí leis na Cóid Chleachtais, go raibh monatóireacht 

comhionannais ar bun agus go gcloítear leis na cleachtais is fearr i ngach feachtas. 

Seirbhís d'ardchaighdeán a sheachadadh le cúirtéis, híogaireacht

agus gan mhoill, agus atmaisféar cóimheasa a chothú idir an

soláthraí agus an custaiméir. 

Ainmneacha teagmhála a thabhairt i ngach cumarsáid chun bearta

leanúnacha a áisiú 

Príomhphointí Gníomhaíochta 

A chinntiú go gcuireann gach ball foirne seirbhís chairdiúil chúirtéiseach 
thráthúil phoncúil ar fáil; 

Ionad Seirbhíse do Chustaiméirí a bhunú; 

Doiciméidiúchán a sholáthar d'iarratasóirí go tráthúil (m.sh faisnéis 
trialacha/agallaimh); 

Fógra sásúil a thabhairt d'iarratasóirí chun freastal ar thrialacha agus agallaimh; 

Torthaí agus aiseolas le brí a chur ar fáil d'iarratasóirí faoi thrialacha agus 
agallaimh chomh luath agus is féidir; 

Ár gcur chuige i leith Bhainisteoireacht an Chaidrimh le Custaiméirí a fhorbairt
agus a dhoimhniú agus sinn ag freastal ar chliaint agus Bainisteoir Cliant a 

shannadh do gach cliaint; 

Torthaí agus seirbhísí gaolmhara earcaíochta agus roghnóireachta a sholáthar 
do chliaint ar bhealach atá éifeachtach ó thaobh costais de; 

Dul i gcomhairle le cliaint nuair a bhíonn comórtais earcaíochta á mbeartú ar
a son agus a rannpháirtíocht a lorg; 



Cur chuige córasach a ghlacadh i leith tionscadail a phleanáil agus a bhainistiú 
agus cloí leis i ngach feachtas; 

Painéil a choinneáil do gach grád ginearálta sa Státseirbhís chun na caighdeáin 
seirbhíse a shásamh agus a chinntiú go mbíonn painéil OC agus OF ar fáil i 
ngach ionad réigiúnach (ionas gur féidir foireann cléireachais agus riaracháin a 
sholáthar ar éileamh); 

Leanúint ar aghaidh le huirlisí agus sásanna meastóireachta a fhorbairt intí; 

Monatóireacht leanúnach a dhéanamh ar mhodhanna roghnóireachta, ar 
a n-éifeachtúlacht agus a n-éifeachtacht; 

Tuarascálacha caighdeánacha ón CAF a sholáthar chomh mear agus is féidir; 

Réiteach oiriúnaithe a sholáthar do gach riachtanas earcaíochta eile ó chliaint 
le fráma ama aontaithe; 

Oiliúint thráthúil ábhartha a sholáthar do Chomhaltaí Boird mar is cuí
(lena n-áirítear oiliúint faoi chur chuige nua sula dtugtar isteach iad agus 
oiliúint athnuachana mar is gá); 

Fógra sásúil a thabhairt do Chomhaltaí Boird chun freastal ar bhoird agallaimh 
agus doiciméidiúchán a sholáthar dóibh ar bhealach tráthúil (m.sh. páipéir an 
Bhoird); 

Gach próiseas earcaíochta agus roghnóireachta a stiúradh de réir an chóid 
chleachtais ábhartha atá ag an CCSP (ionracas agus próiseas cothrom 
comhleanúnach trédhearcach a chinntiú ina ndéantar ceapachán de réir 
fiúntais agus an chleachtais is fearr); 

Taifid shásúla a choinneáil le cruthú gur stiúradh an próiseas earcaíochta agus 
roghnóireachta de réir an Chóid Chleachtais ábhartha; 

Monatóireacht a dhéanamh ar shástacht na gcustaiméirí le tráthúlacht agus le 
cúirtéis na foirne agus gníomhú faoi aon fhadhb a bhíonn ann. 
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GEARÁIN

Tá córais fhoirmiúla againn chun plé le gearáin ó chustaiméirí maidir le

seachadadh seirbhíse agus chun déileáil le hachomhairc maidir le cinntí 

roghnóireachta (imlínithe in Aguisín 3). 

Córas achomhairc/athbhreithnithe foirmiúil dea-phoiblithe

inrochtana a choinneáil atá éasca a úsáid do chustaiméirí atá

míshásta le cinntí maidir le seirbhísí. 

Príomhphointí Gníomhaíochta 

A chinntiú go mbíonn eolas forleathan ag ár gcliaint/gcustaiméirí faoin gcóras 
atá againn do ghearáin agus do bharúlacha ó chustaiméirí; 

Feasacht na foirne faoi chúiseanna gearáin agus faoi láimhseáil éifeachtúil 
gearán a mhúscailt; 

A chinntiú go mbíonn gach iarrthóir eolach faoi na próisis achomhairc atá ann; 

Monatóireacht a dhéanamh ar líon na n-achomharc ag gach leibhéal; 

An t-uasmhéid faisnéise a sholáthar do gach achomharc ag leibhéal 1; 

Tuarascálacha faisnéis bainisteoireachta a ullmhú faoi ghearáin agus achomhairc 
a fhaightear (lena n-áirítear bearta a rinneadh chun líon na n-achomharc a 
laghdú) ar mhaithe le forbairt na seirbhísí amach anseo. 



COMHAIRLEOIREACHT AGUS MEASTÓIREACHT

Cur chuige struchtúrtha a sholáthar ar mhaithe le comhairleoireacht

agus rannpháirtíocht bhríoch an chustaiméara i leith fhorbairt,

sheachadadh agus athbhreithniú na seirbhísí.  Meastóireacht

bhríoch ar sheachadadh na seirbhísí a chinntiú. 

Tá cion luachmhar ár gcustaiméirí úsáidte againn chun ár seirbhísí a fhorbairt. 

Téann an oifig i gcomhairle go rialta le cliaint faoi fhorbairt agus sheachadadh seirb-

hísí tríd an Aonad um Bainistiú Caidrimh le Custaiméirí. Chuamar i gcomhairle le

custaiméirí éagsúla le cinntiú go leagfaí caighdeáin chuí síos nuair a bhí ár gCairt

Chustaiméirí agus na Caighdeáin do Sheachadadh Seirbhísí á bhforbairt againn. 

Tá gach togra Seirbhís d'Ardchaighdeán do Chustaiméirí curtha chun cinn sna

struchtúir Chomhpháirtíochta. 

Tá clár curtha ar bun againn chun monatóireacht, meastóireacht agus

tuairisceoireacht chuí a chinntiú faoinár dtiomantas a bhaint amach. Déanfaimid

meastóireacht ar leibhéil ghnóthachan gach tiomantais le cuntasacht a chinntiú

agus chun foghlaim agus feabhsú leanúnach a áisiú. Úsáidfear na torthaí chun

tiomantais seirbhíse níos dúshlánaí do chustaiméirí a aithint. 

Úsáidfimid ár dTuarascáil Bhliantúil agus ár Ráiteas Bliantúil Aschuir chun tuairisc a

thabhairt faoi na caighdeáin seirbhíse atá ar bun, conas a dhéantar feidhmíocht a

thomhas, ar éirigh linn na caighdeáin a bhaint amach, agus na chéad chéimeanna

eile atá i bpróiseas feabhsúcháin na seirbhíse do chustaiméirí. Mura mbaintear

caighdeáin amach léireoimid conas atá sé ar intinn againn na caighdeáin sin a

shásamh amach anseo. Áireofar gach suirbhé custaiméara sa tuarascáil chomh

maith le líon na ngearán a fuarthas ó chustaiméirí; beidh aon bheart a rinneadh de

thoradh monatóireachta ar thorthaí nó ar ghearáin ó chustaiméirí áirithe sa

tuarascáil seo. 
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Príomhphointí Gníomhaíochta 

Suirbhéanna bliantúla a dhéanamh go leanúnach ar na príomhghrúpaí custaiméirí 
(Cliaint, Comhaltaí na mBord Roghnóireachta, agus Baill Foirne), agus Suirbhé 
dhá uair sa bhliain ar Iarrthóirí; 

Painéil chustaiméirí a stiúradh go rialta (cliaint, custaiméirí inmheánach) agus 
painéil iarrthóirí a bhunú; 

Cárta Barúlacha a úsáid go leanúnach chun aiseolas a fháil ó gach custaiméir a 
thugann cuairt ar Chapter House; 

Meastóireacht a dhéanamh ar bhonn ráithiúil ar an dul chun cinn ó thaobh ár 
gCaighdeán Seachadta Seirbhíse a bhaint amach; 

Aiseolas ó shuirbhéanna, grúpaí fócais, cártaí barúla, agus córais mhonatóireachta 
eile a úsáid chun feidhmíocht a fheabhsú, trí fhadhbanna comónta a aithint agus 
bearta a cheapadh chun dul i ngleic leis na saincheisteanna seo; 

Na suirbhéanna a úsáid mar thagarmharcanna don dul chun cinn; 

A chinntiú go mbíonn tiomantais an Phlean Gníomhaíochta seo léirithe i bplean 
gnó gach foirne, agus i ngach cuspóir aonair PMDS; 

Tuarascálacha ráithiúla a chur ar fáil don fhoireann Bainisteoireachta agus do Bhord
na SCP faoi bhaint amach na gcaighdeán um sheachadadh seirbhísí agus faoi na 
bearta a thugtar isteach chun feabhas a dhéanamh i réimsí nach bhfuil na caighdeáin
atá bunaithe á mbaint amach iontu. 

Tuairiscí a sholáthar don Fhoireann Ardbhainistíochta agus don Bhord faoin aiseolas
atá faighte tar éis gach suirbhé custaiméara agus na bearta atá á moladh mar 
thoradh ar an aiseolas; 

Ráiteas a fhoilsiú faoin dul chun cinn ó thaobh Caighdeáin Seachadta Seirbhíse a 
bhaint amach, agus faoi thorthaí iarbhír na suirbhéanna a dhéanaimid, inár 
dTuarascálacha Bliantúla agus ar an Inlíon; 

An Ráiteas Bliantúil Aschuir a úsáid chun gnóthachan na dtiomantas atá inár 
gCairt Chustaiméirí a thuairisciú. 



ROGHA

Tá ról ríthábhachtach ag Foireann um Bainistiú Caidrimh le Custaiméirí sna seirbhísí 

earcaíochta a oiriúnú ar bhonn leanúnach do riachtanais shainiúla eagraíochtaí aonair 

cliaint.  Tá cineál agus réimse na seirbhísí leictreonacha atá ar fáil dár gcustaiméirí go 

léir á leathnú ag ár gclár ríomhrialtais. 

Rogha a sholáthar, nuair a bhíonn sé sin indéanta, i

seachadadh seirbhísí, lena n-áirítear modhanna íocaíochta, láthair na

bpointí teagmhála, uaireanta oscailte agus amanna seachadta.

Teicneolaíochtaí atá ar fáil agus teicneolaíochtaí nua a úsáid chun an

rochtain agus an rogha is mó is féidir, agus an caighdeán seachadta

is fearr, a chinntiú. 

Príomhphointí Gníomhaíochta 

Próiseas iarratais ar líne a chur ar fáil go leanúnach do gach feachtas agus torthaí 
agus comhfhreagras eile a bhaineann leis na feachtais a chur ar fáil ar líne 
d'iarratasóirí; 

Leanúint le forbairt an tsuímh idirlín chun seirbhísí breise leictreonacha a sholáthar
(lena n-áirítear áirithint trialacha/agallaimh ar líne); 

Rogha ionad a chur ar fáil nuair is féidir d'iarratasóirí nuair atá trialacha 
roghnóireachta le déanamh acu; 

Trialacha do gach earcaíocht oscailte a chur ar sceideal deiridh seachtaine más féidir 
le cinntiú go mbeidh iarratasóirí in ann freastal orthu; 

Saoráidí físe agus teileachomhdhála a chur ar fáil d'agallaimh nuair is gá; 

Aonphointe teagmhála a bheith ar fáil ón Aonad um Bainistiú Caidrimh le 
Custaiméirí d'eagraíochtaí cliaint faoi ábhair a bhaineann le seachadadh seirbhísí; 

Seirbhísí oiriúnaithe earcaíochta agus roghnóireachta (nó cuid de na seirbhísí sin) a 
sholáthar do chliaint ar iarratas; 

Réimse roghanna earcaíochta agus roghnóireachta a sholáthar do chliaint dá bpoist 
ardbhainistíochta agus gairmiúla le cabhrú leo rogha a dhéanamh as réimse roghanna 
atá de réir an chleachtais is fearr (m.sh. Cuardach Feidhmeannach, Próifíliú 
Iarratasóirí). 
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COMHIONNANAS NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA

Spreagaimid gach custaiméir a gcearta a úsáid chun déileáil linn i nGaeilge nó i 

mBéarla, nó go dátheangach más fearr leo. Beidh na príomhfhoilseacháin ar fáil 

sa dá theanga agus fógraítear folúntais i bhfoilseacháin Ghaeilge. 

Seirbhísí d'ardchaighdeán a sholáthar trí Ghaeilge nó go dáthean-

gach agus a chur in iúl do chustaiméirí go bhfuil sé de cheart acu a

rogha féin de na teangacha oifigiúla a úsáid. 

Príomhphointí Gníomhaíochta 

Comhlíonfaimid na dualgais atá imlínithe inár Scéim faoi Acht na dTeangacha
Oifigiúla, 2003, agus cinnteoimid go n-áiseofar aon bhall den phobal ar mian 
leo Gaeilge a úsáid; 

A chinntiú go bhfreagraítear gach comhfhreagras (scríofa/leictreonach), a 
fhaightear i nGaeilge, i nGaeilge; 

Gach foilseachán tábhachtach a sholáthar go dátheangach; 

A chinntiú go mbíonn gach saoráid atá ar shuíomh idirlín www.publicjobs.ie 
d'iarratasóirí dátheangach; 

An fhoireann a spreagadh agus tacaíocht a thabhairt dóibh chun a scileanna 
Gaeilge a fheabhsú; 

Cúrsaí "Seirbhísí Custaiméirí trí Ghaeilge" a chur ar fáil go bliantúil do gach 
ball foirne ar spéis leo iad. 



COMHORDÚ NÍOS FEARR 

Tá seachadadh seirbhísí á phleanáil go honnghníomhach againn tríd an Aonad um 

Bainistiú Caidrimh le Cliaint i gcomhar lenár gcliaint. Leis an gcur chuige seo - ár 

seirbhísí a oiriúnú do riachtanais shainiúla ár gcliant - beidh sé ar ár gcumas freisin 

deiseanna a dhíriú ar dheighleáin ar leith den mhargadh agus ar cheantair thíreolaíocha

áirithe. 

Cur chuige níos comhordaithe comhtháite a chothú chun seirbhísí

poiblí a sheachadadh. 

Príomhphointí Gníomhaíochta 

Ár straitéis ríomhearcaíochta a chur chun cinn i gcomhairle lenár 
gcomhpháirtithe straitéiseacha; 

Feachtais earcaíochta a sholáthar sa chaoi gur féidir earcaíocht a dhéanamh don
tseirbhís phoiblí go léir mar chuid de phróiseas aonar iarratais; 

Feachtais do chliaint éagsúla a chomhtháthú nuair is féidir ionas nach gá 
d'iarrthóirí ach tabhairt faoi phróiseas earcaíochta amháin chun a bheith i 
dteideal ceapacháin do phoist/ionaid éagsúla; 

Sceideal d'fheachtais idir-rannacha a sholáthar do chliaint ionas gur féidir linn
a gcuid feachtas inmheánach earcaíochta a rith i gcomhar leo sin, nuair is gá; 

Seirbhísí comhairle/comhairliúcháin a sholáthar do chliaint faoi chúrsaí 
earcaíochta; 

A bheith rannpháirteach i bhforfheidhmiú agus i bhforbairt leanúnach chlár 
nuachóirithe na Státseirbhíse; 

Leanúint ar aghaidh leis an gClár Comhairleach Taighde, agus torthaí na 
tuarascála a roinnt lenár gcliaint; 

Seimineáir faoin gCleachtas Earcaíochta is Fearr a chur ar fáil go leanúnach 
chun plé le saincheisteanna a aithníonn ár gcliaint. 
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CUSTAIMÉIRÍ INMHEÁNACHA

Aithnímid go maith go bhfuil baint dhíreach ag caighdeán na seirbhíse a 

fhaigheann na custaiméirí seachtracha agus sástacht fhoriomlán na foirne atá 

againn féin leis an eagraíocht a bhfuil siad ag obair inti. 

Cuireann struchtúir rannpháirtíochta, atá bunaithe go daingean san oifig anois, 

sás úsáideach ar fáil le haghaidh chomhairliúchán agus rannpháirtíocht na foirne.

Tabharfar na tacaí cuí do bhaill foirne, lena n-áirítear sásanna oiliúna agus 

forbartha le cinntiú go gcuirtear seirbhís custaiméirí d'ardchaighdeán ar fáil. 

A chinntiú go n-aithnítear gur custaiméirí iad baill foirne, go dtugtar

tacaíocht chuí dóibh agus go dtéimid i gcomhairle leo maidir le

saincheisteanna seachadta seirbhísí. 



Príomhphointí Gníomhaíochta 

An Chairt Inmheánach Chustaiméirí a leasú trí Chomhpháirtíocht; 

Straitéis nua d'Fhorbairt Chorparáideach agus Acmhainní Daonna 
a fhorbairt trí Chomhpháirtíocht, chomh maith le Straitéis Foghlama 
agus Forbartha, mar thacaíocht do Ráiteas Straitéise 2008-2010; 

An próiseas comhpháirtíochta a dhoimhniú agus a leathnú; 

Suirbhéanna Custaiméirí Inmheánacha a dhéanamh go bliantúil
agus Plean Gníomhaíochta a ullmhú agus a fhorfheidhmiú a 
bheidh bunaithe ar aiseolas ó gach suirbhé; 

Leanúint ar aghaidh leis an gclár comhairliúcháin foirne, lena n-áirítear
painéil chustaiméirí agus ceardlanna foirne; 

A bheith rannpháirteach i ngníomhaíochtaí tagarmharcála AD; 

Plean Foghlama agus Forbartha bliantúil a fhorfheidhmiú; 

An tacaíocht riachtanach a sholáthar roimh réidh don fhoireann faoi 
aon mhórchlár athraithe (m.sh STAR a thabhairt isteach); 

Tacaíocht leanúnach a thabhairt do bhaill foirne ionas go mbeidh siad
in ann a gcuid dualgas a chomhlíonadh agus seirbhís custaiméirí 
den scoth a sholáthar (Clár Folláine, seisiúin ábhartha Faisnéise, Inlíon 
lánfheidhmeach); 

Tacaíocht leanúnach a thabhairt don Chóras Bainistíochta agus Forbartha 
Gníomhúcháin; 

Forbairt leanúnach a dhéanamh ar ChapterHouse (iris na foirne); 

Tógáil ar obair an ghrúpa Cumarsáide chun cumarsáid éifeachtúil a chinntiú 
ar fud na heagraíochta. 

Plean Gníomhaíochta um Sheirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí 2008-2010



FREAGRACHTAÍ NA gCUSTAIMÉIRÍ 

Má tá seirbhís d'ardchaighdeán le tabhairt ag an Oifig seo dá chustaiméirí go léir, ní 

mór do chustaiméirí a aithint go bhfuil freagrachtaí orthu féin freisin. 

Tá sé de dhualgas ar gach custaiméir caitheamh ar bhealach ómósach leis an

bhfoireann agus a aithint go bhfuil dínit tuillte ag gach duine ina saol oibre. 

Ní fhulaingeofar imeaglú ná idirdhealú de chineál ar bith. 

Níor chóir d'iarratasóirí faisnéis bhréige a sholáthar go feasach ná go meargánta, 

canbhasáil a dhéanamh ar dhuine ar bith le mealladh nó gan é, ná cur isteach ar 

an bpróiseas earcaíochta/roghnóireachta ar bhealach ar bith ná amhras a 

tharraingt air. 

Iarraimid ar iarratasóirí: 

Uimhreacha tagartha iarratasóra a lua i ngach comhfhreagras agus/nó 

cumarsáid leis an Oifig seo; 

A chinntiú go mbíonn gach foirm iarratais comhlánaithe go hiomlán, 

go cruinn, agus go soléite, gach doiciméidiúchán riachtanach a chur leo 

agus iad a chur ar ais faoin dáta deiridh atá sonraithe; 

Faisnéis chruinn a sholáthar in aon chomhfhreagras leis an Oifig seo;

A chur in iúl don Oifig seo mura bhfuil siad ábalta freastal ar agallamh 

atá ar sceideal dóibh. 



GEARÁIN AGUS BARÚLACHA

Cuirimid fáilte roimh aiseolas ó chustaiméirí faoinár seirbhísí (lena n-áirítear 

barúlacha moltacha, barúlacha ginearálta agus gearáin) agus tugaimid cuireadh 

do chustaiméirí teagmháil a dhéanamh linn le haiseolas ar bith atá acu; 

Pléifear le gach gearán go pras agus go cothrom neamhchlaonta de réir ár 

Nósanna Imeachta um Dhéileáil le Gearáin ó Chustaiméirí (le fáil in Aguisín 3); 

Déan teagmháil le customerfeedback@publicjobs.ie 

CONAS TEAGMHÁIL A DHÉANAMH LEIS AN OIFIG

Tá an Ardoifig, an Stór Gairmeacha agus an tIonad SMART lonnaithe in 

Chapter House

26-30 Sr. na Mainistreach Uacht. 

Baile Átha Cliath 1. 

Is é an seoladh idirlín atá againn www.publicjobs.ie;

ríomhphost info@publicjobs.ie 

Ár seirbhís teileafóin -

an phríomhuimhir: 01- 8587400; 

Lóghlao:  1890 449 999 

Tá sonraí teagmhála agus uimhreacha dialú díreach do bhaill foirne atá 

freagrach as na seirbhísí a úsáidtear go minic áirithe in Aguisín 1. 
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Cá bhfaighidh mé Breis Eolais? 

Tá faisnéis faoi dheiseanna reatha ar phoist ar fáil ar ár suíomh idirlín 

www.publicjobs.ie 

Is féidir teacht ar shuímh idirlín na Rann éagsúla Rialtais ar www.irlgov.ie. 

Tá cóipeanna breise den phlean seo, mar aon le foilseacháin eile na hOifige ar

fáil ar iarratas agus is féidir iad a léamh freisin ar ár suíomh idirlín www.publicjobs.ie. 



Plean Gníomhaíochta um Sheirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí 2008-2010



Ár Misean 

Ár Seirbhísí 

CAIRCAIRTT CHUSTCHUSTAIMÉIRÍ AIMÉIRÍ 

2008 - 20102008 - 2010

Cuirfimid seirbhísí earcaíochta, roghnóireachta agus seirbhísí acmhainní

daonna gaolmhara eile den chaighdeán is airde ar fáil mar thacaíocht do

sheirbhís phoiblí den chéad scoth a fhás. 

Is í an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí an soláthraí láraithe do sheirbhísí
earcaíochta, meastóireachta agus roghnúcháin don Státseirbhís. Cuirimid seirb-
hísí comhairleoireachta ar fáil d'earcaíocht agus do sheirbhísí gaolmhara
acmhainní daonna d'Údaráis Áitiúla, d'Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte,
don Gharda Síochána agus do chomhlachtaí poiblí eile de réir mar a iarrtar
orainn. 

Tá an Oifig seo tiomanta do na caighdeáin seirbhíse custaiméara is airde agus
tá sé mar sprioc againn déileáil go gairmiúil cothrom neamhchlaonta, agus le
lánchuirtéis agus le lánmheas,  le gach custaiméir. 

Tá ár gCairt Chustaiméirí á chur ar bun ar mhaithe leis an tseirbhís do chus-
taiméirí a fheabhsú trí leibhéil seirbhíse na gcustaiméirí a leagan amach agus a
thomhas. 



Is féidir leatsa a bheith ag súil leis na nithe seo a leanas agus tú ag déileáil
linne: 

Foireann chairdiúil chúirtéiseach a chuirfidh iad féin in aithne agus a 
thabharfaidh sonraí teagmhála cuí duit le haghaidh aon chumarsáide eile; 

Déileálfar le do cheist/iarratas go pras; 

Timpeallacht ghlan shábháilte chompordach a chur ar fáil le saoráidí do phlé
príobháideach faoi rún; 

Rochtain agus saoráidí a fhreastalaíonn ar gach riachtanas atá ag an 
gcustaiméir, custaiméirí le riachtanais speisialta san áireamh; 

Freagra pras ar do ghlaoch teileafóin (10 soicind an sprioc atá againn); 

Admháil ar gach fiosrú scríofa (lena n-áirítear facs agus ríomhphost) laistigh
de 3 lá oibre agus freagra ar d'fhiosrú laistigh de 10 lá; 

Pléifear go dáiríre le haon aiseolas uait faoinár seirbhísí. 

Nuair a bhíonn faisnéis á sholáthar againn: 

Cuirfimid faisnéis chruinn reatha ar fáil i dteanga shoiléir shimplí; 

Cinnteoimid go bhfuil gach faisnéis ghinearálta atá ar fáil inrochtana i 

bhformáidí leictreonacha agus clóite (m.sh. An Plean Gníomhaíochta do 

Chustaiméirí, An Tuarascáil Bhliantúil, Ábhar taithíoch, srl); 

Cinnteofar go mbeidh faisnéis ar fáil i bhformáid inrochtana, ar iarratas, do 

chustaiméirí le riachtanais speisialta; 

Cloífear leis an reachtaíocht um Shaoráil Faisnéise agus Chosaint Sonraí. 
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Ár dTiomantas Duitse 



D'Eagraíochtaí Cliaint: 

Soláthrófar torthaí agus seirbhísí gaolmhara earcaíochta agus roghnúcháin 
ar bhealach atá éifeachtach ó thaobh costais de; 

Cuirfear foireann cléireachais agus riaracháin ar fáil d'fholúntais i mBaile 
Átha Cliath ar éileamh; 

Soláthrófar réiteach oiriúnaithe  do gach riachtanas earcaíochta eile laistigh 
de fhráma ama aontaithe; 

Ainmneofar bainisteoir cuntais chun aire a thabhairt do do leasa; 

Rachaimid i gcomhairle libh nuair a bhíonn comórtais earcaíochta á 
mbeartú ar bhur son; 

Tabharfar rochtain daoibh ar fhaisnéis suas chun dáta atá oiriúnaithe do 
bhur leasa; 

Soláthrófar sceideal d'fheachtais idir-rannacha ionas gur féidir linn feachtais 
inmheánacha earcaíochta a rith i gcomhar libh, más gá; 

Soláthrófar réimse roghanna earcaíochta agus roghnóireachta  do phoist 
ardbhainistíochta agus gairmiúla le cabhrú libh rogha a dhéanamh as réimse
roghanna atá de réir an chleachtais is fearr (m.sh. Cuardach 

Feidhmeannach, Próifíliú Iarrthóirí, Sásanna Meastóireachta Ardfhorbartha);

Déanfar an cleachtas is fearr in earcaíocht agus i roghnóireacht, lena
n-áirítear tuarascálacha atá tiomsaithe ag an bPainéal Comhairleach 
Taighde agus Seimineáir rialta/tráthúla i bhFiúntas Meastóireachta a eagrú 
ar féidir le gach cliant freastal orthu. 



D'Iarratasóirí: 

Bunóimid Ionad Seirbhíse do Chustaiméirí; 

Díreofar aird daoine a d'fhéadfadh a bheith ina n-iarratasóirí ar 
fholúntais le fógraíocht de mhodh agus de stíl chuí; 

Tabharfar fógra sásúil d'iarratasóirí chun freastal ar thrialacha agus 
agallaimh; 

Cuirfear torthaí agus aiseolas le brí ar fáil faoi thrialacha agus 
agallaimh chomh luath agus is féidir; 

Soláthrófar doiciméidiúchán go tráthúil (m.sh faisnéis 
trialacha/agallaimh); 

Úsáidfear sásanna meastóireachta cuí atá suas chun dáta, oiriúnach
don phost, agus de réir na gcleachtas is fearr; 

Eagrófar gach próiseas earcaíochta de réir an Chóid Chleachtais 
ábhartha CCSP (chun ionracas agus próiseas cothrom 
comhsheasmhach trédhearcach a chinntiú ina ndéantar ceapachán 
de réir fiúntais agus de réir na gcleachtas is fearr); 

Coinneofar taifid shásúla le cruthú gur stiúradh an próiseas 
earcaíochta agus roghnúcháin de réir an Chóid Chleachtais ábhartha;

Soláthrófar faisnéis faoina bhfreagrachtaí faoin gCód Cleachtais 
agus conas achomharc a dhéanamh faoi chinntí; 

Soláthrófar seirbhís thráthúil phoncúil; 

Leanfar le hiarrachtaí chun an próiseas iarratais a shimpliú. 
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Do Chomhaltaí Boird: 

Cuirfear oiliúint ábhartha suas chun dáta ar fáil mar is cuí; 

Soláthrófar oiliúint faoi chur chuige nua sula dtabharfar isteach é 
agus cuirfear cúrsaí athoiliúna ar fáil mar is gá; 

Soláthrófar doiciméidiúchán go tráthúil (m.sh páipéir an Bhoird); 

Tabharfar fógra sásúil chun freastal ar bhoird agallaimh; 

Baileofar aiseolas mar threoir do phróisis sa todhchaí agus chun 
riachtanais oiliúna a aithint. 

Ar ár Suíomh Idirlín: 

Cinnteoimid go mbíonn gach píosa faisnéise cruinn agus suas chun 
dáta; 

Soláthróimid faisnéis agus saoráidí ar líne a bheidh oiriúnaithe do na 
grúpaí éagsúla custaiméirí atá againn; 

Cinnteoimid go gcloífidh ár suíomh idirlín le riachtanais rochtana do 
dhaoine faoi mhíchumais; 

Cinnteoimid go mbeidh ár suíomh idirlín soiléir, éasca a úsáid agus 
go mbeidh faisnéis úsáideach ann; 

Bainfear leas as an nuatheicneolaíocht chun ár seirbhísí a fheabhsú 
go leanúnach. 



Comhionannas agus Éagsúlacht: 

Beidh meas againn ar phrionsabail an chomhionannais agus na 
héagsúlachta gach uair a bheimid ag déileáil le custaiméirí; 

Cuirfimid seirbhís a chur ar fáil a chloíonn go hiomlán le gach 
reachtaíocht chomhionannais agus a fhreastalaíonn ar riachtanais 
shonracha gach duine dár gcustaiméirí; 

Cuirfimid gach gné dár bPlean Gníomhaíochta Rochtana atá fágtha i 
bhfeidhm laistigh den am atá aontaithe; 

Cloífar go hiomlán leis an Reachtaíocht Chomhionannais uile, le 
hAcht um Míchumas 2005 agus leis na Cóid Chleachtais do Dhaoine 
faoi Mhíchumais a Fhostú i Státseirbhís na hÉireann. 

Seirbhísí trí Ghaeilge: 

Comhlíonfaimid na dualgais atá imlínithe inár Scéim faoi Acht na 
dTeangacha Oifigiúla, 2003, agus cinnteoimid go n-áiseofar aon 
bhall den phobal ar mian leo Gaeilge a úsáid; 

Beidh gach saoráid atá ar an suíomh idirlín www.publicjobs.ie 
d'iarratasóirí dátheangach; 

Cuirfear gach foilseachán tábhachtach ar fáil i nGaeilge; 

Freagrófar gach comhfhreagras (scríofa/leictreonach), a fhaightear
i nGaeilge.
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Monatóireacht, Meastóireacht agus Tuairisceoireacht 

Gearáin agus Barúlacha 

Na Freagrachtaí atá Ortsa 

Tá sé de dhualgas ort caitheamh ar bhealach ómósach leis an bhfoireann agus a aithint 

go bhfuil dínit tuillte ag gach duine ina saol oibre. Ní fhulaingeofar imeaglú ná idirdhealú 

de chineál ar bith. 

Tá clár curtha ar bun againn chun monatóireacht, meastóireacht agus tuairisceoireacht

chuí a chinntiú faoinár dtiomantas a bhaint amach. Déanfaimid meastóireacht ar leibhéil

gnóthachain gach tiomantais le cuntasacht a chinntiú agus chun foghlaim agus feabhsú

leanúnach a áisiú. Úsáidfear na torthaí chun tiomantais seirbhíse níos dúshlánaí do chus-

taiméirí a aithint. 

Úsáidfimid ár dTuarascáil Bhliantúil/ár Ráiteas Bliantúil Aschuir chun tuairisc a thabhairt

faoi na caighdeáin seirbhíse atá ar bun, conas a dhéantar feidhmíocht a thomhas, ar éirigh

linn na caighdeáin a bhaint amach, agus na chéad chéimeanna eile atá i bpróiseas feabh-

súcháin na seirbhíse do chustaiméirí. Mura mbainfear caighdeáin amach léireoimid conas

atá sé ar intinn againn na caighdeáin sin a shásamh amach anseo. Áireofar gach suirbhé

custaiméara sa tuarascáil chomh maith le líon na ngearán a fuarthas ó chustaiméirí; beidh

aon bheart a rinneadh de thoradh monatóireachta ar thorthaí nó ar ghearáin ó chustaiméirí

áirithe sa tuarascáil seo. 

Cuirimid fáilte roimh aiseolas ó chustaiméirí faoinár seirbhísí (lena n-áirítear 

barúlacha moltacha, barúlacha ginearálta agus gearáin) agus tugaimid cuireadh 

do chustaiméirí teagmháil a dhéanamh linn le haiseolas ar bith atá acu; 

Pléifear le gach gearán go pras agus go cothrom neamhchlaonta de réir ár 

Nósanna Imeachta um Dhéileáil le Gearáin ó Chustaiméirí; 

Déan teagmháil le customerfeedback@publicjobs.ie 

Aibreán 2008 



t 
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AGUISÍNÍ AGUISÍNÍ 
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Aonad
Earcaíocht Idir-Rannach
agus TF

Earcaíocht Chéimithe

Earcaíocht Ghardaí faoi
Oiliúint agus Oifigigh
Príosúin

Earcaíocht do Chúltaca
an Gharda

Earcaíocht Cléireach

Earcaíocht
Ardbhainistíochta

Ainmneacha Foirne

Mary Doyle

Mary Doyle

Howard Moorhead

Howard Moorhead

Mary Doyle

Pat O’Dea
Denise Fitzpatrick

Seirbhísí

I mbun na bhfeachtas do: 

Ardoifigeach
Feidhmiúcháin 
Príomhoifigeach Cúnta 
Príomhoifigeach 

Poist TF (Oibreoir
Ríomhaire/Ríomhchláraithe
oir agus Anailísithe Córais 

I mbun na bhfeachtas do:

Oifigeach Foirne 
Oifigeach Feidhmiúcháin 
Oifigeach Riaracháin 
Treas Rúnaí 

I mbun na bhfeachtas do:

Gardaí faoi Oiliúint 
Oifigeach Príosúin 
Altra faoi Oiliúint Cód
lánaibí

I mbun na bhfeachtas do:

Cúltaca an Gharda 
Oifigeach Ceirde 
Oifigigh Cléireachais Am
Téarma

I mbun na bhfeachtas do: 

Oifigeach Cléireachais 
Oifigeach Seirbhíse 
bunaithe 
Oifigeach Ceannseirbhísí 
Comhraiceoir Dóiteáin 

I mbun na bhfeachtas do: 

Poist Ardbhainistíochta 
(lena n-áirítear poist TLAC
sa Státseirbhís/Údaráis
Áitiúla /FSS

Uimhreacha Teileafóin 

01 8587552

01 8587552

01 8587526

01  8587526

01 8587552

01 8587481
01 8587553

AGUISÍN 1 - SONRAÍ TEAGMHÁLA



Aonad

Earcaíocht Ghairmiúil 
Shinsearach

Earcaíocht Ghairmiúil
agus Theicniúil Eile

Earcaíocht Lianna
Comhairleacha Ospidéil 

Aonad Seirbhísí
Meastóireachta

Forbairt agus Taighde 
Gnó

Acmhainní Daonna 
(Inmheánach)

Aonad na Forbartha
Corparáidí 

Aonad Saorála Faisnéise 

An tAonad um Bainistiú
Caidrimh le Custaiméirí 

Ainmneacha Foirne

Gillian Holmes
Mary Regan
Mary Martyn

Sandra Cairns

Marese Phelan
Robbie Morrissey

Aine Gray
Sarah Heywood
Aoife Lyons
Jennifer Flood

Denise Grogan
Martina Rooney

Colm Dorgan
Gerard Murphy

Catherine Dobbins
Marion Christiansen

Marie Kelly

Kathleen Jordan

Uimhreacha Teileafóin

01 8587639
01 8587521
01 8587566

01 8587426

01 8587671
01 8587472

01 8587413
01 8587628
01 8587629
01 8587627

01 8587419
01 8587630 

01 8587702
01 8587576

01 8587516
01 8587747

01 8587541

01 8587697

Seirbhísí

I mbun na bhfeachtas do: 

Poist ghairmiúla shinsear-
acha sa Státseirbhís/Údaráis 
Áitiúla/FSS 

I mbun na bhfeachtas do: 

Poist Ghairmiúla agus
Theicniúla sa Státseirbhís 
Údaráis Áitiúla/FSS 

I mbun na bhfeachtas do: 

Gach post sinsearach
leighis san FSS agus sa
Státseirbhís

Forbairt Meastóireachta, 
Taighde agus Measúnú, 
Seirbhísí Comhairliúcháin 
(m.sh. Anailís Poist) 

Margaíocht Chorparáideach

Acmhainní Daonna agus
Oiliúint agus Forbairt

Pleanáil Straitéiseach agus
Gnó, Bainistiú Riosca agus
Iniúchadh Inmheánach,
Bainistiú Tionscadail,
Foilseacháin 
Chorparáideacha,
Comhpháirtíocht

Ag déileáil le gach iarratas
faoin Acht um Shaoráil
Faisnéise 1997 agus 2003 

Comhairleoireacht dhíreach
le heagraíochtaí cliaint
maidir le seachadadh seirb-
hísí, comhairle faoi
earcaíocht, roghnóireacht
agus nithe gaolmhara
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Aonad

Oifigeach Cáilíochta

Aonad TF

Aonad Tacaíochta Gnó
agus Bainistithe Taifead 

An Lárshaoráid Iarratas

Aonad Airgeadais 

Ainmneacha Foirne 

Karan Nesbitt

Liam Hurley
Karl Brogan
Robbie Mahon
Paul Page

Anne McEvatt
Emer Grenville

Daniela Lieghio

Joe Hanahoe
Carol Black

Seirbhísí

Dearbhú cáilíochta na
bpróiseas earcaíochta agus
roghnóireachta

Tacaíocht agus forbairt
córais shlána TF 

Bainistiú Saoráide agus
Stórála/Athfhála Taifead 
Stór Gairmeacha, Ionad
Seirbhísí Custaiméara,
Fáiltiú

Ag déileáil leis an tSaoráid
Lárnach Iarratas

Íocaíocht na gcuntas agus
riarachán airgeadais

Uimhreacha Teileafóin

01  8587491

01 8587414
01 8587707
01 8587705
01 8587714

01 8587442
01 8587644

01 8587696

01 8587415
01 8587636



Sonraí Teagmhála do Bhainisteoirí Caidrimh Chustaiméirí 

Ainm agus Sonraí Teagmhála

Ainm: Mary Flynn 
Fón: 01 8587412 
Ríomhphost: mary.flynn@publicjobs.ie 

Ainm: Margaret McCabe 
Fón: 01 8587551 
Ríomhphost: Margaret.mccabe@publicjobs.ie 

Cliaint 

Gach Oifig/Roinn Rialtais ach na Ranna a 
luaiteor thíos

Na hÚdaráis Áitiúla go léir 
An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta  agus 
Rialtais Áitiúl
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 
An Roinn Sláinte agus Leanaí 
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Seirbhís

Cliaint 

Foireann riaracháin a sholáthar
ar iarratas do Chliaint 

Foireann riaracháin a shannadh
chuig poist i mBaile Átha Cliath 

Sannadh chuig poist
Ardbhainistíochta agus
Gairmiúla/Teicniúla 

Seirbhísí earcaíochta agus rogh-
nóireachta eile a sholáthar 
(m.sh. Anailís Poist, roghanna
páirtearcaíochta agus rogh-
nóireachta) 

Seirbhís d'Ardchaighdeán a
Sholáthar do Chliaint 

Caighdeán

Painéil bunaithe do na gráid
ghinearálta seirbhíse go léir do
80% de láithreacha 

Sonraí sannaithe tugtha do chli-
aint laistigh de 5 lá oibre do
80% d'fholúntais 

80% d'fheachtais le bheith
críochnaithe sa scála ama atá
aontaithe leis an gCliant (mar
chuid de Chomhaontú Leibhéal
Seirbhísí) folúntais líonta go
rathúil i 95% d'fheachtais  

Scála ama le haontú le Cliaint
nuair a fhaightear iarratas mar
chuid de Chomhaontú Leibhéal
Seirbhíse 

Ráta sástachta 80% le: 
Ár dtuiscint ar riachtanais
earcaíochta na gcliant; scálaí
ama an phróisis earcaíochta;
caighdeán na foirne 
sannaithe/molta 

Modh agus Minicíocht
Monatóireachta 

Tuarascálacha Inmheánacha
Ráithiúla 

Tuarascálacha Inmheánacha
Ráithiúla 

Tuarascálacha Inmheánacha
Ráithiúla 

Tuarascálacha Inmheánacha
Ráithiúla 

Suirbhé Bliantúil ar Chliaint 

AGUISÍN 2 

Caighdeáin do Sheachadadh Seirbhíse 



Seirbhís

Iarratasóirí

Seirbhís ar Ardchaighdeán a
Sholáthar d'Iarratasóirí

Fógraí agus torthaí a sholáthar
go tráthúil do gach céim den
phróiseas meastóireachta 

Aiseolas tráthúil le brí a
sholáthar tar éis gach céime den
phróiseas meastóireachta

Próiseas achomhairc/iarratas ar
athbhreithniú a sholáthar de réir
na scálaí ama atá leagtha amach
i gCód Cleachtais CCSP

Comhaltaí Boird

Páipéar/ábhair boird a sholáthar

Seirbhís ar Ardchaighdeán a 
Sholáthar do Chomhaltaí Boird

Íocaíocht táillí agus costas go
tráthúil a sholáthar

Caighdeán

Sástacht níos mó ná 80% le
caighdeán an phróisis
earcaíochta

Ráta sástachta 80% le soláthar
fógraí agus torthaí

Ráta sástachta 80% le
caighdeán agus tráthúlacht an
aiseolais

Admhálacha eisithe laistigh de
3 lá oibre 
Toradh achomhairc chuig
Eadránaí Cinnidh laistigh de 20
lá oibre

Soláthrófar páipéir in am chun
ullmhú go sásúil don Bhord

Ráta sástachta 80% le:
Faisnéis/Mionteagasc/Saoráidí; 
an tSeirbhís fhoriomlán a
sholáthraíonn foireann PAS

Próiseáil choicísiúil ar tháillí 
Próiseáil sheachtainiúil ar
chostais

Modh agus Minicíocht
Monatóireachta

Suirbhéanna ar Iarratasóirí dhá
uair sa bhliain

Suirbhéanna ar Iarratasóirí dhá
uair sa bhliain

Suirbhéanna ar Iarratasóirí dhá
uair sa bhliain

Suirbhéanna ar Iarratasóirí dhá
uair sa bhliain

Suirbhé Bliantúil ar Chomhaltaí
Boird

Suirbhé Bliantúil ar Chomhaltaí
Boird

Suirbhé Bliantúil ar Chomhaltaí
Boird
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Seirbhís

Inmheánach

Cláir chuimsitheacha foghlaim
chaighdeáin agus forbartha a
sholáthar don fhoireann go léir 

An tacaíocht riachtanach TF a
sholáthar don Fhoireann 

Seirbhís d'Ardchaighdeán a
sholáthar do Chustaiméirí
Inmheánacha 

Ionad oibre sláintiúil sábháilte a
sholáthar

Gach Custaiméir

Suíomh Idirlín oiriúnach
inrochtana faisnéiseach a
sholáthar 

Seirbhís thráthúil a sholáthar
maidir le Fiosruithe ar an
teileafón 

Seirbhís d’ardchaighdeán a
sholáthar maidir le 
comhfhreagras

Seirbhís trí Ghaeilge a sholáthar
mar is gá 

Caighdeán

Plean Foghlama agus Forbartha
bliantúil a fhorfheidhmiú; 
Creidiúnú Fiúntas tri Dhaoine
coinnithe 

Leibhéal sástachta 80% foirne

leis an réimse seo 

Leibhéal sástachta 80% foirne

leis an réimse seo 

Leibhéal sástachta 80% foirne

leis an réimse seo 

aga fónaimh 99%; 
Seirbhís a chur ar ais laistigh de
2 uair tar éis briseadh a fhógairt;
Publicjobs.ie géilliúil go hiom-
lán do WI AAA faoi dheireadh
2008; 
Ráta sástachta 80% le: 
Soiléire na faisnéise ar pub-
licjobs.ie; éascaíocht úsáide pub-
licjobs.ie;  
Faisnéis ar publicjobs.ie 

Ceisteanna a fhreagairt go pras
(10 soic mar aidhm le linn uaire-
anta oifige) 

Déileáil le gnáthfhiosrúcháin
laistigh de 3 lá
Déileáil le fiosrúcháin as an
ngach laistigh de 10 lá
Gach comhfhreagras i dteanga
shimplí shoiléir

Cuirfear gach foilseachán táb-
hachtach ar fáil i nGaeilge; 
Gach seirbhís a lorgaítear trí
Ghaeilge a chur ar fáil de réir ár
gceanglas faoi Scéim na
dTeangacha Oifigiúla 

Modh agus Minicíocht
Monatóireachta 

Plean Bliantúil bunaithe
Creidiúnú ó FÁS gach re bliain

Suirbhé Bliantúil Foirne

Suirbhé Bliantúil Foirne

Suirbhé Bliantúil Foirne

Tuarascálacha Inmheánacha
Ráithiúla

Suirbhéanna dhá uair sa bhliain
ar Iarratasóirí agus Suirbhéanna
Bliantúla ar Chliaint

Tuarascálacha Inmheánacha
Ráithiúla

Suirbhéanna dhá uair sa bhliain
ar Iarratasóirí agus Suirbhéanna
Bliantúla ar Chliaint

Suirbhéanna dhá uair sa bhliain
ar Iarratasóirí agus Suirbhéanna
Bliantúla ar Chliaint



Seirbhís

Gach Custaiméir

Seirbhís d'ardchaighdeán a
sholáthar do gach grúpa atá clú-
daithe ag Reachtaíocht
Comhionannais agus d'iar-
ratasóirí le riachtanais speisialta

Seirbhís d'Ardchaighdeán a
sholáthar do na Custaiméirí uile

Cóiríocht oiriúnach atá glan,
sábháilte, compordach agus
inrochtana a sholáthar do gach
custaiméir  

Caighdeán

Gach iarratas ar chóiríocht agus
an chóiríocht a chuirtear ar fáil a
fhiosrú; 
Gach feachtas a stiúradh de réir
an chleachtais is fearr maidir le
comhionannas agus an Plean
Gníomhaíochta Inrochtana a
fhorfheidhmiú go hiomlán 

Ráta sástachta 80% le: 
Cúirtéis na foirne; 
Leibhéil eolais na foirne; 
Cuiditheacht na foirne; 
Éifeachtúlacht/luas seirbhíse na
foirne; 
foireann a bheith ar fáil chun
fiosruithe a láimhseáil; 
Caighdeán na comhairle a
fhaightear ón bhfoireann 

Leibhéal sástachta 80% le
saoráide a chuireann SCP ar fáil

Modh agus Minicíocht
Monatóireachta

Suirbhéanna ar Iarratasóirí dhá
uair sa bhliain

Suirbhéanna dhá uair sa bhliain
ar Iarratasóirí agus Suirbhéanna
Bliantúla ar Chomhaltaí Boird

Gradam Fiúntais trí
Inrochtaineacht an NDA coin-
nithe  
Suirbhéanna dhá uair sa bhliain
ar Iarratasóirí.
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AGUISÍN 3

TREOIRLÍNTE MAIDIR LE: 

(A) Saoráil Faisnéise 

(B) Déileáil le Gearáin ó Chustaiméirí 

(C) Déileáil le hachomhairc maidir le cinntí a rinneadh sa 
phróiseas roghnóireachta 

SAORÁIL FAISNÉISE 

Tugann an tAcht um Shaoráil Faisnéise (ASF) an ceart do bhaill den phobal rochtain a fháil ar

fhaisnéis atá ag comhlachtaí poiblí fúthu. I gcomhthéacs na  hearcaíochta a dhéanann an oifig

seo tugann an tAcht na cearta seo a leanas d'iarratasóirí: 

rochtain a fháil ar  fhaisnéis oifigiúil atá againn lena n-iarratas  (le haghaidh roghnúcháin do

phost atá á láimhseáil againn); 

an fhaisnéis sin a leasú má tá sé neamhiomlán, míchruinn nó míthreorach; 

fáthanna a fháil faoi chinntiú a théann i bhfeidhm ar a n-iarratas. 

Luaitear an tAcht um Shaoráil Faisnéise 1997 anois mar "na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise

1997 agus 2003". Ó tháinig an tAcht um Shaoráil Faisnéise i bhfeidhm ar an 21 Aibreán 1998 tá

an oifig tiomanta do fhreastal chomh hiomlán agus is féidir ar gach iarratas ar fhaisnéis gan cur

isteach ar chothroime ná ar ionracas an phróisis roghnóireachta.

Ní foláir a thabhairt faoi deara nach bhfuil faisnéis faoi fhorálacha na nAchtanna um Shaoráil

Faisnéise (ASF) teoranta d'iarratasóirí. 

Iarratais ar "Fhaisnéis Phearsanta" a dhéantar faoi fhorálacha na nAchtanna um Shaoráil
Faisnéise 

Níl aon táille iarratais ann d'fhiosrú faoi "FHAISNÉIS PHEARSANTA" amháin mar atá

sainmhínithe sna hAchtanna ASF. 

D'fhéadfadh táille "Cuardaigh agus Athfhála" a bheith ann nó do chóip de thaifid i gcúinsí áirithe.

Má bhíonn sé molta táille mar sin a ghearradh, cuirfear é sin i n-iúl duit agus tabharfar meast-

achán duit den chostas a bheidh i gceist sula dtosófar ar chuardach. 

D'fhéadfaí a iarraidh ort éarlais a íoc. Ní chuirfear an fhaisnéis ar fáil go dtí go mbíonn an tsuim

iomlán íoctha. Má bhíonn costas iarbhír "cuardaigh agus athfhála" na dtaifead atá i gceist níos

ísle ná an meastachán bunaidh, déanfar an t-iarmhéid a aisíoc. 



"Iarratais ar "Fhaisnéis Neamhphearsanta" a dhéantar faoi fhorálacha na nAchtanna um

Shaoráil Faisnéise 

Tá réamhtháille ann d'iarratais a bhaineann le faisnéis neamhphearsanta (nó ina bhfuil 

fianaise "phearsanta'' agus "neamhphearsanta") 

D'fhéadfadh táille "Cuardaigh agus Athfhála" a bheith iníoctha d'iarratais ina mbíonn

iarratas ar thaifid "neamhphearsanta". Má bhíonn sé molta táille mar sin a ghearradh, 

cuirfear é sin in iúl duit agus tabharfar meastachán duit den chostas a bheidh i gceist 

sula dtosófar ar chuardach. D'fhéadfaí a iarraidh ort éarlais a íoc. Ní chuirfear an 

fhaisnéis ar fáil go dtí go mbíonn an tsuim iomlán íoctha. Má bhíonn costas iarbhír 

"cuardaigh agus athfhála" na dtaifead atá i gceist níos ísle ná an meastachán bunaidh, 

déanfar an t-iarmhéid a aisíoc. 

Tá sonraí an té ar cheart teagmháil a dhéanamh leis nó léi le hiarratais ASF ar fáil sa liosta

teagmhála in Aguisín 1.

FAISNÉIS ATÁ AR FÁIL LASMUIGH DEN ASF - SAOR IN AISCE 

Beartas oscailteachta agus trédhearcachta atá ag an oifig seo maidir le rochtain 

ar fhaisnéis "phearsanta" a bhaineann le hiarratas an iarratasóra aonair. 

Tá faisnéis faoi d'iarratas (nótaí agallaimh mar shampla) ar fáil ar iarratas ón 

aonad earcaíochta a dhéanann próiseáil ar d'iarratas; 

Is féidir rogha a dhéanamh maidir le hAiseolas a fháil faoi d'fheidhmiúchán má 

iarrtar é láithreach tar éis do thorthaí an chomórtais a bheith fógartha; 

Cuirfear achoimre dá bhfeidhmiúchán in agallamh ar fáil d'iarrthóirí ar phoist 

ghairmiúla agus theicniúla, ar iarratas. 
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DEILEÁIL LE GEARÁIN Ó CHUSTAIMÉIRÍ MAIDIR LE SEACHADADH

SEIRBHÍSE 

Tá sé d'aidhm againn seirbhís den chéad scoth a sholáthar do gach custaiméir atá

againn. Má tharlaíonn, ar chúis ar bith, nach mbíonn tú sásta le haon ghné den

tseirbhís a fhaigheann tú uainn, áitímid ort é sin a chur in iúl don aonad nó don bhall

foirne atá i gceist. Tá sé seo tábhachtach mar go gcinntíonn sé go mbeimid eolach ar

an bhfadhb agus in ann beartú chun é a réiteach. 

Murar féidir déileáil láithreach leis an ngearán cuirfimid freagra chugat laistigh de

sheacht lá oibre tar éis an gearán a fháil. Murar féidir cloí leis an sprioc ama seo

cuirfimid in iúl duit cén dul chun cinn atá á dhéanamh chun do ghearán a réiteach

agus inseofar duit cén dáta a bhfuilimid ag súil lena réiteach. 

Mura mbíonn tú sásta leis an bhfreagra féadfaidh tú do ghearán a atreorú chuig an

Oifigeach Gearán a fhreagróidh laistigh de sheacht lá oibre. 

Má bhíonn tú míshásta tar éis freagra a fháil ón Oifigeach Gearán, ba chóir duit

teagmháil a dhéanamh go díreach leis an Oifigeach Gearán arís chun aon bheart a

d'fhéadfadh an t-ábhar a réiteach a phlé leis. 

Féadfaidh custaiméirí a ngearán a chur chuig an Ombudsman ag céim ar bith. Is

gníomhaireacht neamhspleách í Oifig an Ombudsman a bunaíodh chun gearáin ón

bpobal a fhiosrú nuair a bhíonn siad míshásta leis an tseirbhís a fuair siad ó

eagraíocht san earnáil phoiblí. 
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DÉILEÁIL LE GEARÁIN CHUSTAIMÉIRÍ MAIDIR LE hINROCHTAINEACHT

- An tACHT  MÍCHUMAIS  

Tá sé mar aidhm againn scothsheirbhís ar ardchaighdeán a chur ar fáil dár gcus-

taiméirí ar fad. Má tá tú míshásta, ar chúis ar bith, le gné ar bith den tseirbhís a

chuirtear ar fáil duit, iarraimid ort an t-ábhar a chur faoi bhráid an aonaid nó an

chomhalta foirne i gceist. Tá sé tábhachtach go ndéanfaí amhlaidh de bhrí go gcin-

ntíonn sé go bhfuil muid ar an eolas faoin bhfadhb agus gur féidir gníomhú chun an

scéal a leigheas.

Murar féidir déileáil leis an ghearán láithreach cuirfimid freagra chugat taobh istigh de

seacht lá oibre ón lá a bhfaightear an gearán.   Murar féidir an spriocdháta seo a shárú

cuirfimid ar an eolas thú maidir le dul chun cinn sa chás agus tabharfaimid dáta comh-

líonta duit.   

Má tá tú míshásta leis an fhreagra is féidir leat do ghearán a chur chuig an Oifigeach

Gearán/Fiosrúcháin agus gheobhaidh tú freagra uaidh taobh istigh de seacht lá oibre. 

Má tá tú míshásta fós tar éis duit freagra a fháil ón Oifigeach Gearán / Fiosrúchán,

deán teagmháil dhíreach leis an Oifigeach Gearán / Fiosrúcháin arís agus is féidir an

cheist a phlé leis chun an fhadhb a réiteach.   

Cuirfear tuairisc ar do ghearán agus ar cibé socruithe atá á gcur i bhfeidhm chun

déileáil leis na ceisteanna a tháinig chun cinn dá bharr, chuig an

Príomhfheidhmeannach mar chuid den phróiseas. 

Is féidir le custaiméirí gearán a dhéanamh leis an Ombudsman am ar bith.

Gníomhaíocht neamhspleách is ea Oifig an Ombudsmain a bunaíodh le gearáin ón

phobal atá míshásta leis an tseirbhís a fuair siad ó eagraíocht san earnáil phoiblí a

fhiosrú.  

Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Gearán/Fiosrúcháin (Colm Dorgan) ag

customerfeedback@publicjobs.ie nó 01 8587702



DEILEÁIL LE hACHOMHAIRC MAIDIR LE PRÓISEAS ROGHNÓIREACHTA

Breathnóidh an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí ar iarratas ar athbhreithniú de réir fhorálacha

na gcód Cleachtais atá foilsithe ag an CCSP. Tá na Cóid Chleachtais ar fáil ar shuíomh idirlín an

Choimisiúin um Cheapacháin na Seirbhíse Poiblí 

Athbhreithniú Tosaigh 

Ní mór don iarrthóir a imní maidir leis an bpróiseas a chur in iúl i scríbhinn, agus bonn an ghearáin 

atá á dhéanamh a leagan amach, chuig an bPríomhfheidhmeannach mar chéad chéim. Ní mór gearán 

nó iarratas ar athbhreithniú a dhéanamh laistigh de 10 lá oibre ón uair a fhógraítear an cinneadh tosaigh nó

laistigh de 5 lá oibre ó thoradh na céime neamhfhoirmiúla athbhreithnithe, má baineadh feidhm as sin. Ach má

bhaineann an cinneadh atá á chur in iúl le céim eatramhach den phróiseas roghnóireachta, ba chóir a chur in iúl

don iarrthóir nach mór iarratas ar athbhreithniú a fháil laistigh de 4 lá oibre ón uair a fhaightear an cinneadh nó

laistigh de 2 lá oibre ón uair a fhaightear cinneadh faoin bpróiseas neamhfhoirmiúil; ní mór d'iarrthóirí a rogh-

naíonn an próiseas neamhfhoirmiúil a úsáid ag an gcéim eatramhach é sin a dhéanamh laistigh de 2 lá oibre ón

uair a chuirtear an cinneadh in iúl dóibh. Ní bhronnfar aon síneadh ar na teorainneacha ama seo ach sna cúinsí

is eisceachtúla ar fad agus is ar dhiscréid an Phríomhfheidhmeannaigh amháin a bhraithfidh sé. 

Nuair a fhaigheann sé iarratas ar athbhreithniú, ba chóir don Phríomhfheidhmeannach admháil a eisiúint laistigh

de 3 lá oibre. 

Ba chóir do dhuine eile seachas an té a rinne an cinneadh atá i gceist an cás a athbhreithniú. 

Ba chóir don té a dhéanann an t-athbhreithniú tosaigh ("an t-athbhreithnitheoir") aon aighneacht scríofa a

dhéanann an t-iarrthóir a mheas, agus gach faisnéis ábhartha eile, lena n-áirítear aon ríomhphost, nótaí nó

meabhrán atá ag an bPríomhfheidhmeannach maidir leis an bpróiseas roghnóireachta. Nuair is gá, ba chóir don

athbhreithnitheoir bualadh le pearsanra an Phríomhfheidhmeannaigh atá rannpháirteach sa phróiseas rogh-

nóireachta agus/nó leis an iarrthóir chun tuilleadh eolais a fháil uathu. Faoi réir ag aon srianta reachtúla (nó

ábhartha) ar nochtadh, cuirfidh an t-athbhreithnitheoir aon ríomhphost, nóta nó meabhrán ábhartha atá ag

pearsanra an Phríomhfheidhmeannaigh maidir leis an bpróiseas roghnóireachta ar fáil don iarrthóir, ar éileamh. 

Ní mór an toradh a chur in iúl don iarrthóir laistigh de 20 lá oibre ón lá a fhaightear an gearán nó an t-iarratas

ar athbhreithniú. Mura gceadaíonn an fiosrúchán cinneadh laistigh den fhráma ama seo, ní mór don athbhreith-

nitheoir tosaigh an t-iarrthóir a choinneáil ar an eolas faoi stádas an athbhreithnithe agus faoi na cúiseanna

moille. 

Agus an toradh á chur in iúl don iarrthóir, rud a dhéanfar i dtuarascáil scríofa, ba chóir don athbhreithnitheoir

tosaigh a chur in iúl go bhféadfadh sé/sí athbhreithniú breise a iarraidh tríd an ábhar a atreorú chuig an Eadránaí

Cinnidh agus nach mór iarratas chun é sin a dhéanamh a chur isteach laistigh de 7 lá oibre ó uair a fhaightear

toradh an athbhreithnithe tosaigh. 



Athbhreithniú an Eadránaí Cinnidh 

Is é an Príomhfheidhmeannach a cheapfaidh an tEadránaí Cinnidh. Ní bhíonn baint

ag an duine seo leis an bpróiseas roghnóireachta agus déanfaidh sé/sí breithniú ar

iarratais ar athbhreithniú i gcásanna nach mbíonn iarrthóir sásta le toradh an

athbhreithnithe tosaigh. 

Ní mór iarratas ar athbhreithniú a bheith faighte laistigh de 7 lá oibre

ón uair a fhógraítear an cinneadh tosaigh. 

Nuair a fhaigheann sé/sí iarratas ar athbhreithniú, ba chóir don 

Eadránaí Cinnidh admháil a eisiúint laistigh de 3 lá oibre. 

Ní mór do thoradh an fhiosrúcháin a bheith curtha in iúl don iarrthóir i

bhfoirm thuarascáil scríofa laistigh de 10 lá oibre. 

Is cinneadh deiridh é cinneadh an Eadránaí Cinnidh maidir leis na

hábhair seo. Déanfaidh an tEadránaí Cinnidh a chinneadh ar bhonn aon

fhaisnéise scríofa atá ar fáil maidir leis an ábhar, nó aighneachtaí 

scríofa a dhéantar, agus de ghnáth ní chuirfidh sé/sí daoine faoi 

agallamh, ach déanfar é sin má mheastar go n-éilítear a leithéid ag 

cúinsí ar leith i gcásanna aonair. 

Plean Gníomhaíochta um Sheirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí 2008-2010



Dualgais an Iarrthóra 

Ní foláir d'iarrthóirí a thabhairt faoi deara go ndícháileofar lucht canbhasála agus go

ndéanfar iad a eisiamh as an bpróiseas. 

Níor chóir d'iarrthóirí: 

• faisnéis bhréige a thabhairt go feasach ná go meargánta 

• canbhasáil a dhéanamh ar dhuine ar bith le mealladh nó gan é 

• pearsanú a dhéanamh ar iarrthóir ag céim ar bith den phróiseas 

• cur isteach ar an bpróiseas nó amhras a tharraingt air ar aon bhealach 

Tá aon duine a sháraíonn na forálacha thuas nó a chabhraíonn le duine eile na

forálacha thuas a shárú, ciontach i gcoir. Féadfar fíneáil nó príosúnacht a chur ar aon

duine a fhaightear ciontach i gcoir. 

Sa bhreis air sin, má bhí nó má tá duine a fhaightear ciontach i gcoir ina iarrthóir i

bpróiseas earcaíochta: 

•  mura gceaptar é/í i bpost, déanfar é/í a dhícháiliú mar iarrthóir; agus 

•  má cheaptar é/í tar éis an phróisis earcaíochta atá i gceist, forghéillfidh 

sé/sí an ceapachán. 
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