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RÉAMHRÁ ÓN
PHRÍOMHFHEIDHMEANNACH
Léirigh na dúshláin agus na deiseanna
roghnaithe agus earcaíochta ar phléigh Bord
agus baill foirne na Seirbhíse um Cheapacháin
Phoiblí (SCP) leo le linn 2017 fócas leanúnach
ar chumas a choinneáil agus ar chumas a
fhorbairt chun gur féidir le státseirbhís na
hÉireann agus an tseirbhís phoiblí i gcoitinne
déileáil le dúshláin reatha agus le dúshláin
amach anseo.
Tá an téama léirithe fosta tríd “Connect 19”
ár Ráiteas Straitéise 2017-2019 a chuireann
dualgas ar an tSCP trína ghairmiúlacht agus
sár-fheabhas oibriú i gcomhpháirtíocht lenár
gcliaint chun daoine den scoth a mhealladh
chuig seirbhís phoiblí na hÉireann.
Díríodh go háirithe i rith 2017 ar an éagsúlacht
is mó de dhaoine cumasacha a mhealladh
chuig an réimse ilchineálach de dheiseanna
d’fhostaíocht agus do ghairmeacha a thagann
chun cinn sa tseirbhís phoiblí. Beidh sin ina
chuidiú lena chinntiú go léiríonn comhlachtaí
seirbhíse poiblí réimse na bpobal a ndéanaimid
freastal orthu. Seo thíos na príomhthionscnaimh comhionannais agus éagsúlachta
ar tugadh fúthu i 2017:
Doiciméadú earcaíochta agus roghnaithe de
chuid na SCP a phrofáil maidir le Comhionannas
agus Éagsúlacht de agus do gach nós imeachta
nua measúnaithe agus roghnaithe;
obair leanúnach i gcomhpháirtíocht le NGOnna
éagsúla le deiseanna fostaíochta a chur chun
cinn sa tseirbhís phoiblí le náisiúnaigh éagsúla
atá ina gcónaí in Éirinn;
eagraíodh eachtra do chliaint i mí na Nollag
a dhírigh ar éagsúlacht agus go háirithe ar
chabhrú le hiarrthóirí agus le cliaint daoine faoi
mhíchumas a fhostú;
seirbhísí earcaíochta inrochtana a sholáthar
agus a chinntiú d’iarrthóirí go bhfuil na
háiseanna ag an tSCP chun gur féidir leo páirt a
ghlacadh sa phróiseas earcaíochta is rogha leo
go cothrom agus go neamhchlaonta; agus
deiseanna poist na SCP a fhógairt ar Facebook,
Twitter agus LinkedIn ag díriú ar náisiúnaigh
éagsúla agus ar an lucht siúil, LGBT, agus grúpaí
Míchumais agus Gaeilge.

Le linn 2017 phróiseáil an tSCP 75,610 iarratas
ar phoist, reáchtáil siad 15,403 agallamh agus
rinneadh 9,433 ceapachán ar fud na seirbhíse
poiblí. Léiríonn an leibhéal earcaíochta seo
méadú faoi thrí ar líon na gceapachán a
rinneadh chomh fada le 2014 agus níorbh
fhéidir é sin a bhaint amach ach de bharr
chaighdeán agus ar mhéid na hoibre a rinne
baill foirne na SCP i rith na bliana.
Chláraigh beagnach 6,500 duine le fógra a fháil
faoi fholúntais ar bhoird Stáit i 2017. Le linn na
bliana rinne os cionn 2,700 duine iarratas ar
245 folúntas ar 71 Bord Stáit agus ceapadh 203
duine.
Bheadh Pleananna níos cuimsithigh d’Fhórsa
Oibre ó Ranna agus ó oifigí na gcliant ina
chuidiú mór don tSCP cinneadh a dhéanamh
faoi scála is airde do chomórtais agus faoi
líon na n-iarrthóirí a theastaíonn chun déileáil
leis an éileamh agus chun seirbhís fhreagrach
agus in am a sholáthar do chliaint. Cuirfidh
an gealltanas sa Straitéis an Duine don
Státseirbhís 2017 - 2020 chun pleananna
comhiomlána státseirbhíse a fhorbairt go
mór lenár gcumas na leibhéil riachtanacha de
ghníomhaíocht earcaíochta rannóige a fháil
amach agus cuireann Bord na SCP fáilte roimh
iarrachtaí na Roinne Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe an tionscnamh seo a chur chun
cinn.
Le linn 2017, díríodh ar phróisis agus ar chórais
na SCP a leasú chun feabhas oibríochta a
fheabhsú agus as sin forbraíodh ár gcumas
maidir le tástáil ar líne chun bainistíocht a
fheabhsú ar líon mór na n-iarratas ar phoist
leis an tSCP. Fuarthas aiseolas dearfach ó
iarrthóirí agus ó mheasúnóirí faoi mheasúnú
aisioncronach bunaithe ar fhíseán agus
forbrófar an modh seo a thuilleadh i 2018.
Chomhlíon an tSCP tionscadal píolóta
feitheoireachta ó chian i 2017 agus rachaidh
trialacha ar aghaidh i gcomórtas anois. Tá
an chéad staid de Project Nova a bheidh i
bhfeidhm in ionad ar nArdán Earcaíochta TE
STAR, mar thoradh ar riachtanais earcaíochta
agus dul chun cinn i dteicneolaíocht atá ag
athrú, ar siúl. Buaicphointe i 2017 ab ea na
modúil ríomhfhoghlama agallaimh a thabhairt
isteach agus deimhníonn siad caighdeán na
mbord agallaimh do gach cineál comórtais a
reáchtáil an tSCP.
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Leanadh ar aghaidh le Clár Leasaithe Caighdeán
na SCP a chur i bhfeidhm le linn 2017.
Tógadh na pointí gníomhaíochta ó aiseolas
ó chustaiméirí, ó mholtaí ó athbhreithnithe
inmheánacha ar chomórtais agus ó phróiseas
athbhreithnithe faoi Chód Cleachtais
Choimisiún na gCeapachán Seirbhíse Poiblí
(CCSP). Chuir na pointí gníomhaíochta seo
feabhas lenar bpróisis gnó inmheánacha agus
mar thoradh air feabhsaíodh seirbhísí na SCP
d’iarrthóirí, do chliaint agus do bhaill de bhoird
roghnaithe.
Tarlóidh athruithe suntasacha do chreat
cosanta sonraí a tharlóidh nuair a thiocfaidh
an Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí
i bhfeidhm i 2018 agus beidh éifeacht mhór
aige ar an tslí a ndéanann an tSeirbhís um
Cheapacháin Phoiblí a gnó. Mar ullmhúchán dó
sin, rinne an tSCP athbhreithniú ar a pholasaithe
i dtaca le Rialachas Eolais agus Bainistíocht
Taifead chun infreastruchtúr a fhorbairt a
fhágfaidh go mbeidh muid ábalta déileáil leis
na dúshláin sa réimse nua reachtaíochta seo.
Tá an tSCP ábalta a ualach suntasach oibre
roghnaithe agus earcaíochta a sholáthar mar
gheall ar dhíograis na mball oibre. Tá Bord
agus Bord Bainistíochta na SCP an-bhuíoch do
dhíograis agus do sholúbthacht na mball foirne
ina dteagmháil laethúil le cliaint, iarrthóirí,
baill de bhoird roghnaithe agus leis an phobal i
gcoitinne. Tá ár mbaill foirne lárnach i ngach dá
mbainimid amach agus léiríonn ár gcreidiúnú
Scothsheirbhís ó Scothfhostaithe de chuid an
Údaráis um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann
an fhíric seo.
Tá muid fíor-bhuíoch fosta as an obair a
dhéanann Bord na SCP agus Coiste Iniúchta
na SCP lena chinntiú go mbaineann an tSCP
na caighdeáin rialachais is airde amach maidir
lena dualgais reachtúla roghnaithe agus
earcaíochta a chomhlíonadh agus as seirbhísí ar
ardchaighdeán a chur ar fáil dá gcliaint agus do
chustaiméirí le linn 2017.

FIONA TIERNEY

Príomhfheidhmeannach

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

Déantar earcaíocht don státseirbhís agus
do roinnt foras poiblí eile faoin Acht um
Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht
agus Ceapacháin) 2004 go dtí 2013. Oibríonn
PAS faoi cheadúnas ón CCSP agus tá sí
neamhspleách ina gcuid oibre. Ní mór do PAS
cloí leis na Cóid Cleachtais a fhoilsíonn an CCSP
a chinntíonn go bhfuil próisis atá cothrom agus
oscailte i bhfeidhm. Sa chás nach bhfuil na
Cóid i bhfeidhm, cloíonn PAS leis na príomhphrionsabail chéanna chun a feidhmeanna a
chomhlíonadh.
Sa bhliain 2017, phróiseáil PAS os cionn 75,610
iarratas, reáchtáil siad os cionn 15,403 agallamh
agus rinne siad beagnach 9,433 ceapachán i róil
chasta éagsúla le heagraíochta éagsúla.

FAOIN TSEIRBHÍS UM CHEAPACHÁIN PHOIBLÍ
.....
MISEAN AGUS CAIGHDEÁIN
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

Neamhspleáchas
agus
Fiúntas

Seirbhísí
earcaíochta a
sholáthar atá
neamhspleách,
bunaithe
ar fhiúntas,
neamhchlaonta
agus faoi rún.

Cothroime
agus
Ionracas

Muinín a
chothabháil agus
a neartú maidir
le cothroime,
neamhchlaontacht
agus trédhearcacht
maidir lenár
bpróisis earcaíochta,
trí na caighdeáin
eitice is airde a
bheith i bhfeidhm.

seirbhís phoiblí na hÉireann. Tá muid tiomanta
do na caighdeáin seo:

Dínit
agus Meas

Tacú le réimse
a chuireann
éagsúlacht chun
cinn agus a
chabhraíonn le
daoine feidhmiú
chomh maith agus
is féidir leo.

Feabhas
Oibríochta

Córais agus
próisis ghairmiúla,
nuálacha agus
den scoth a úsáid
chun seirbhísí
earcaíochta agus
measúnaithe ar
ardchaighdeán
a sholáthar go
leanúnach agus
in am.

Feabhas
Oibríochta

A bheith bródúil
as freastal ar an
phobal agus oibriú
chun na torthaí
is fearr a bhaint
amach don Stát
agus do mhuintir
na hÉireann, agus
a bheith aireach i
gcónaí ar acmhainní
poiblí a úsáid go
cúramach agus go
freagrach.
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SPRIOCANNA STRAITÉISEACHA AGUS PRÍOMH-THREOCHTAÍ I 2017
.....
SPRIOCANNA STRAITÉISEACHA
Léirítear spriocanna straitéiseacha na SCP
sa léaráid thíos: Tá siad foilsithe sa Ráiteas
Straitéise 2017 - 2019.

1
Seirbhísí freagracha
earcaíochta
agus soláthair ar
ardchaighdeán agus
in am a sholáthar
dár bpríomh-chliaint

10

2
Ár bpróisis agus ár
gcórais gnó a leasú
chun an leas is
fearr a bhaint as ár
gcórais oibríochta

3

4

5

Aitheantas poiblí
Ár seasamh mar
Meon agus ionad
na heagraíochta
chomhpháirtí
oibre forásach,
a fhorbairt chun
luachmhar a bhfuil ardfheidhmiúcháin
iarrthóirí níos
tionchar againn agus atá bunaithe ar
éagsúla agus ar mar ionad saineolais
chaighdeáin a
ardchaighdeán a
a neartú
chur le chéile
mhealladh
ardfheidhmiúcháin
atá bunaithe ar
chaighdeáin a chur
le
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SPRIOCANNA STRAITÉISEACHA AGUS PRÍOMH-THREOCHTAÍ
.....
PRÍOMH-THREOCHTAÍ I 2017

233

342

464

368

401

2015

2016

2017

10,729

15,403

16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

6,871

LÍON NA N-IARRTHÓIRÍ A CUIREADH FAOI AGALLAMH

2013

2014

2015

2016

2017

9,433

10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

7,943

LÍON NA GCEAPACHÁN A RINNEADH

5,256

De réir mar a mhéadaíonn réimse na gcomórtas
agus líon na n-iarrthóirí, d’fhorbair an tSCP
modhanna measúnaithe nua agus nuálacha.
Chuir an tSCP cóiríocht oiriúnach ar fáil do
timpeall 1,000 iarrthóir faoi mhíchumas le linn
staid na dtástálacha den phróiseas roghnaithe.

2014

6,984

Bhí éileamh ard ó FnaSS poist do Chomhairligh
Ospidéil a líonadh agus líonadh roinnt mhaith
post in Údaráis Áitiúla fosta i 2017.

2013

3,304

Sa Roinn Dlí agus Cirt, mhéadaigh an t-éileamh
go mór ar an tSCP baill foirne shibhialta a earcú
don Gharda Síochána, do Chúltaca an Gharda
agus d’Oifigigh Príosúin i 2017. Tá éileamh
leanúnach do roinnt mhór Gardaí faoi Oiliúint le
geallúintí an Rialtais a chomhlíonadh maidir le
níos mó daoine a ghlacadh isteach i gColáiste
Oiliúna an Gharda.

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

4,739

Ní mór don tSCP comórtais ina mbíonn líon
mór iarratas (oscailte agus idir-rannach) a
reáchtáil go minic le déileáil leis an héilimh
do bhaill foirne riaracháin ag gach leibhéal ó
Oifigeach Cléireachais Sealadach go dtí ArdPhríomhoifigeach. Osclaíodh gach comórtas
idir-rannach do gach grád faoin ghrád a bhfuil
earcaíocht á dhéanamh dó, rud a mhéadaigh
go mór líon na n-iarratas do na comórtais
sin. I 2017 mhéadaigh an t-éileamh fosta
do chomórtais ghairmiúla agus theicniúla
éagsúla in oiriúint do gach roinn agus oifig sa
státseirbhís.

LÍON NA GCOMÓRTAS A FÓGRAÍODH

2,354

Sa bhliain 2017 mhéadaigh an t-ualach oibre
mar atá ag tarlú le tamall. I gcomparáid le
2016 mhéadaigh líon na gcomórtas a fógraíodh
11%, mhéadaigh líon na n-iarrthóirí a cuireadh
faoi agallamh 44% agus mhéadaigh líon na
bpost a sannadh 19%.

2013

2014

2015

2016

2017
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SEIRBHÍSÍ EARCAÍOCHTA AGUS SOLÁTHAIR FREAGRACHA, AR
ARDCHAIGHDEÁN AGUS IN AM A SHOLÁTHAR DÁR
BPRÍOMH-CHLIAINT SA TSEIRBHÍS PHOIBLÍ
Tá sé mar phríomh-thosaíocht straitéiseach ag
an tSCP seirbhísí earcaíochta agus soláthair
freagracha, ar ardchaighdeán agus in am a
sholáthar dár bpríomh-chliaint sa tseirbhís
phoiblí. Sa mhéid sin, lean an tSCP ag forbairt
an chaidrimh leis na cliaint sin i 2017 chun a
riachtanais maidir le háiseanna a shainaithint
chun gur féidir linn ár ngníomhaíochtaí 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.

Leis an gheilleagar ag feabhsú agus an
riachtanas daoine a chur ar ais sa tseirbhís
phoiblí agus a ullmhú do dhúshláin amach
anseo, tá éileamh mór ar an tSCP ón ár gcliaint
cur le cumas i réimsí scileanna ar leith. Nuair
a chuirtear treochtaí déimeagrafacha, an
réimse náisiúnta agus idirnáisiúnta agus cúinsí
socheacnamaíocha san áireamh, táthar den
tuairim go leanfaidh an t-éileamh suntasach do
dhaoine cumasacha sa tseirbhís phoiblí.

GNÍOMHAÍOCHT EARCAÍOCHTA
Achoimre de Ghníomhaíocht Earcaíochta 1 Eanáir - 31 Nollaig 2017

FEACHTAS A
FÓGRAÍODH

LÍON
IARRATAS

LÍON A
SANNADH

Earcaíocht
Ardfheidhmeannach

25

974

24

TLAC

33

1,398

37

Gairmiúil / Teicniúil

91

5,111

745

Rialtas Áitiúil

62

6,219

153

Poist Leighis (Comhairligh
Ospidéil san áireamh)

102

266

93

Boird Stáit

71

2,728

203*

Comórtais Líon Mór
Iarratas

15

51,204

6,196

**Dlí agus Cirt

2

7,710

2,185

401

75,610

9,433*

RANNÓG

IOMLÁN

*Níl ceapacháin a rinne an tAire chuig Boird Stáit san áireamh sa líon a Sannadh
**Comórtais do Gharda faoi Oiliúint, Oifigeach Príosúin agus Garda faoi Oiliúint is ciall leis an
earnáil Dlí agus Cirt
Is léir ón eolas thuas go raibh leibhéal ard earcaíochta ar siúl i 2017 i ngach réimse a ndéanann
an tSCP earcaíocht dóibh, mhéadaigh líon na gcomórtas a fógraíodh 9%, mhéadaigh líonn na
n-iarrthóirí a cuireadh faoi agallamh 44% agus mhéadaigh an líon daoine a sannadh 19% i
gcomparáid le 2016. Pléitear na príomh-réimsí a thuilleadh thíos faoi.

12

T U A RA S CÁ I L B H L I A N T Ú I L 2017 | GNÍOMHAÍOCHT EARCAÍOCHTA

EARCAÍOCHT ARDFHEIDHMEANNACH
De réir bheartas an Rialtais, dírítear níos mó ar
earcaíocht oscailte chuig gach post sa tseirbhís
shibhialta agus phoiblí, iad sin ag na leibhéil
is sinsearaí san áireamh. Le linn 2017, d’éirigh
leis an tSCP iarrthóirí den scoth a mhealladh
chuig róil ardfheidhmiúcháin. Sa bhliain 2017,
chomhlíon an tSCP 37 feachtas don Choiste um
Cheapacháin Ardleibhéil (TLAC) agus rinneadh
ceapacháin chuig róil ardbhainistíochta sa
Státseirbhís astu.
Déanann an tSCP próisis earcaíochta do
phoist speisialtachta mar fheidhmeannaigh
shinsearacha sa státseirbhís agus sa tseirbhís
phoiblí i gcoitinne. Go ginearálta feachtais

fhada ina bhfuil trí staid sa phróiseas
measúnaithe a bhí i gceist, (gearrliostú,
réamh-agallaimh agus príomh-agallaimh san
áireamh), lena chinntiú go bhfuil na scileanna
agus an taithí chuí atá riachtanach don phost
ag an leibhéal cuí, ag an iarrthóir a cheaptar.
Ar na comórtais sa chatagóir seo i 2017 bhí
Baill de Choimisiún Ombudsman an Gharda
Síochána, Leas-Chathaoirleach den Chúirt
Oibreachais, Príomhfheidhmeannach den Chiste
Náisiúnta um Cheannach Cóireála, Stiúrthóir
de Choimisiún na hÉireann um Chearta
Daonna agus Comhionannas, agus Rialálaí an
Chrannchuir Náisiúnta, agus líonadh 24 post dá
leithéid.

EARCAÍOCHT DO SHEIRBHÍS GHINEARÁLTA SA STÁTSEIRBHÍS
Leanadh ar aghaidh leis an obair le hearcaíocht
ina raibh líon mór iarratas do ghráid seirbhíse
ginearálta sa Státseirbhís i 2017. Bhí éileamh
leanúnach don chuid is mó de na gráid.
Fógraíodh naoi gcomórtas mar sin i 2017 do
ghráid chomh hard le Príomhoifigeach (Ard)
agus leanadh ar aghaidh leis an obair ar
chomórtais a fógraíodh roimhe sin. Maidir le
hearcaíocht do chomórtais ina mbíonn líon
mór iarratas de, úsáidtear measúnú ar líne
ag an chéad staid de na comórtais seo, lena
n-áirítear réasúnú briathartha, uimhriúil agus
ionduchtaithe chomh maith le measúnú de réir
ócáide.

Chuir muid feabhas leis na modhanna a
úsáidtear nuair a thagann daoine chun
cinn go dtí na staideanna níos moille
sa chomórtas (ionaid measúnaithe san
áireamh). Léiríonn taighde shuntasach i
síceolaíocht oibre go bhfuil cosúlacht níos
fearr ann oibrithe maithe a shainaithint do
phoist má úsáidtear ionaid measúnaithe.
Úsáideadh Ionaid Measúnaithe i 2017 do roinnt
comórtas (Oifigeach Feidhmiúcháin, Oifigeach
Riaracháin, Ardoifigeach Feidhmiúcháin agus
Príomhoifigeach Cúnta agus Príomhoifigeach
san áireamh). Tá an nós imeachta ginearálta
maidir le measúnú d’earcaíocht ina bhfuil líon
mór iarratas leagtha amach sa léaráid thíos.

STAID 4 AGUS 5
Sannadh / Imréiteach
STAID A 3
Agallamh / Ionad Measúnaithe
STAID 1 AGUS 2
Trialacha ar Líne (faoi mhaoirseacht) /
Trialacha ar Líne (gan mhaoirseacht )
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COMÓRTAIS EILE INA RAIBH LÍON
MÓR IARRATAS
.....
GARDA FAOI OILIÚINT
Gheall an Rialtas go mbeadh 15,000 Garda san
fhórsa faoin bhliain 2021. Déanann an tSCP
na staideanna tosaigh do Gharda faoi Oiliúint
ar son Choimisinéir an Gharda agus lean
muid ag próiseáil iarrthóirí tríd na staideanna
measúnaithe éagsúla. Chun go mbainfí amach
an sprioc de 800 sa bhliain go dtí Coláiste
an Gharda, leanadh ar aghaidh ag próiseáil
na n-iarrthóirí ón chomórtas a fógraíodh i mí
Mheán Fómhair 2016 i 2017 agus críochnaíodh
staid an agallaimh dheiridh i mí Aibreáin. Mar
thoradh air sin cuireadh os cionn 900 iarrthóir
cáilithe ar aghaidh do mheasúnú breise leis
an Gharda Síochána. Lena chinntiú go mbeidh
earcaithe nua ar fáil, fógraíodh comórtas nua i
mí Bhealtaine agus lean an próiseas roghnaithe
do na hiarrthóiri sin ar aghaidh i rith na bliana.

CÚLTACA AN GHARDA
Cuireadh tús arís le hearcaíocht do Chúltaca an
Gharda i 2017 don chéad uair ó 2008. Sular
thosaigh an comórtas earcaíochta nua rinneadh
cleachtadh anailíse poist le príomh-inniúlachtaí
a shainaithint le bheith mar bhall de Chúltaca
an Gharda. Tar éis na hanailíse poist, ceapadh
ceistneoir measúnaithe bunaithe ar na príomhinniúlachtaí atá riachtanach don phost.

EARCAÍOCHT DO PHOIST GHAIRMIÚLA
AGUS THEICNIÚLA
Déanann an tSCP earcaíocht do réimse post
sinsearacha gairmiúla sa Státseirbhís agus
san earnáil phoiblí i gcoitinne. D’fhógair an
tSCP 91 comórtas dá leithéid le linn 2017 lena
n-áirítear comórtais do cheapacháin do phoist
speisialtachta éagsúla oideachais, i gcumarsáid,
chomh maith le roinnt mhaith Cuntasóirí,
Iniúchóirí, Innealtóirí agus oibrithe dlí do Ranna
agus Oifigí Rialtais éagsúla.
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EARCAÍOCHT D’ÚDARÁIS ÁITIÚLA
Déanann an tSCP earcaíocht do phoist éagsúla
ghairmiúla shinsearacha le hÚdaráis Áitiúla.
D’fhógair an tSCP 62 comórtas dá leithéid i rith
2017 agus moladh 153 iarrthóir san iomlán do
cheapacháin sna poist seo lena n-áirítear róil
do Phleanálaithe, Innealtóirí, Ailtirí, Suirbhéirí
Cainníochta, Luachálaithe, Oifigigh Dóiteáin,
Leabharlannaithe, Maoirseoirí Páirceanna,
Cuntasóirí agus oibrithe gairmiúla Dlí a bhí
cáilithe agus a raibh taithí acu.

EARCAÍOCHT DO CHOMHAIRLIGH
OSPIDÉIL
Tá ról lárnach ag an tSCP i gcomhar le FnaSS
maidir le comhairligh leighis a earcú chuig an
tseirbhís sláinte phoiblí. I 2017, moladh 89
comhairleach ospidéal do cheapachán tar éis
próiseas rathúil roghnaithe a d’eagraigh an tSCP.

BOIRD STÁIT
Tá freagracht againn fosta faoi Threoirlínte do
Cheapacháin ar Bhoird Stáit, as feidhmeanna a
bhaineann le sonraíocht agus róil a fhógairt ar
Bhoird Fhorais Stáit agus as iarratais ó iarrthóirí
a d’fhéadfaí a cheapadh a mheas. Oibríonn an
tSCP i gcomhar le Ranna Rialtais tríd Oifigigh
Teagmhála Bhoird Stáit lena chinntiú go bhfuil
na sonraíochtaí do gach comórtas fóirsteanach
agus ábhartha do riachtanais reatha an Bhoird
Stáit. Bhí an tSCP gníomhacha i bpoiblíocht, in
eolas a chur ar fáil, in iarratais a phróiseáil agus
a mheas lena dualgais a chomhlíonadh maidir
le hainmneacha a chur ar fáil do na hAirí cuí le
meas do cheapachán. Féach ar Aguisín II ina
bhfuil sonraí sa bhreis faoi phróiseas na mBord
Stáit i 2017.
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TEAGMHÁIL LE CLIAINT
Lean an tSCP ag obair le cliaint agus á
dtarraingt isteach i rith 2017. Bíonn cliaint i
dteagmháil leis an tSCP chun cuidiú a fháil
maidir le riachtanais earcaíochta agus ba
mhaith leo go mbeadh níos mó baint ag an
tSCP le réimsí taobh amuigh de ghnáthdhualgais na SCP (réimsí nach dtagann faoi
reachtaíocht do Bhainistíocht Seirbhíse Poiblí
(Earcaíocht agus Ceapacháin) san áireamh, dá
mbeadh na hacmhainní ag an tSCP.

Sástacht an chliaint le baill foirne na SCP
a bheith ar fáil lena gceisteanna agus a
riachtanais a phlé

Sástacht an chliaint leis an am a thóg sé freagra
a thabhairt ar a gceisteanna ar leith

Cuireadh feabhas leis an teagmháil le cliaint
mar seo a leanas:
nuashonruithe a thabhairt go rialta faoi stádas
na bhfolúntas chuig gach cliant Státseirbhíse
agus chuig roinnt de na hÚdaráis Áitiúla is mó;

Sástacht an chliaint le heolas a bheith ar fáil
agus le cruinneas an eolais a thug an tSCO
maidir lena n-iarratais

an cumas meastachán níos cruinne a thabhairt
do chliaint faoin tréimhse ama do shannadh ó
phainéil seirbhíse ginearálta;
teagmháil agus eolas a roinnt níos fearr le
cliaint trí cheithre nuachtlitir a eisiúint agus trí
dhá eachtra le cliaint a eagrú;
eolas a bhainistiú níos fearr agus tuairiscí
ar leith do chliaint a fhorbairt le cabhrú le
comhráite le cliaint faoi phleanáil don fhórsa
oibre.

SUIRBHÉ NA NIARRTHÓIRÍ
Déanann an tSCP suirbhé faoi chliaint gach
bliain; ba é suirbhé na bliana 2017 an chéad
cheann a heisíodh ó tógadh isteach an struchtúr
nua maidir le Bainistíocht an Chaidrimh leis an
Chustaiméir (CRM).

Sástacht an chliaint leis a tuiscint a taispeánadh
maidir lena riachtanais ar leith féin

Sástacht an chliaint le caighdeán na comhairle
agus an tsaineolais a thug an tSCP

Iarradh ar chliaint a rá cé chomh sásta a bhí
siad le roinnt gnéithe den teagmháil le cliaint
agus tugtar an ráta a thug siad sna cairteacha
thíos:

An-sásta

Sásta		

Míshásta		

Míshasta ar fad
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Bhí an chuid is mó díobh siúd a thug freagra
sásta nó an-sásta le gach gné den teagmháil a
bhí acu leis an tSCP. Is cosúil go bhfuil cliaint
an-sásta leis an Chaidreamh le Cliaint (CRM)
nua i dtaca le Bainisteoirí Cuntais a shannadh
agus foireann CRM ar leith a bheith acu.
Iarradh ar chliaint fosta faoi chomh sásta a bhí
siad le gnéithe ar leith den tseirbhís a chuir an
tSCP ar fáil lena n-airítear caighdeán iomlán na
nginearálaithe a sannadh ina n-eagraíocht, an
t-am a tógadh le folúntais a líonadh ó phainéil
de ghinearálaithe agus an sásamh le próisis
na SCP maidir le poist ar leith theicniúla agus
ghairmiúla a reáchtáil ar a son.
Is léir go bhfuil cliaint sásta nó an-sásta le
caighdeán na mbaill foirne a sannadh dóibh ó
phainéil de ghinearálaithe. Ní raibh 52% ‘ansásta’ nó ‘gan a bheith sásta ar chor ar bith’ leis
an tréimhse ama a tógadh. Mar thoradh air sin,
cuireadh acmhainní sa bhreis in áit d’imréiteach
agus chun iarrthóirí a shannadh ó na painéil
seo. Chomh maith leis sin bhí teagmháil
shuntasach le cliaint faoina n-oibleagáidí i
dtaca le pleanáil chruinn den fhórsa oibre.
Cuirtear cliaint ar an eolas faoin tréimhse ama
is dócha a bheidh ann do shannadh ag gach
leibhéal agus cuirtear iad ar an eolas má tá
fadhb le daoine a sholáthar i ngráid áirithe

Sástacht an chliaint le caighdeán na mball
foirne a sannadh ó phainéil ghinearálaithe

Sástacht an chliaint leis an tréimhse ama a
tógadh baill foirne a shannadh ó phainéil
ghinearálaithe

Sástacht an chliaint le seirbhís na SCP maidir
le Poist ar Leith Ghairmiúla agus Theicniúla a
ullmhú agus a fhógairt

Sástacht an chliaint leis an tSCP (tar éis an
fhógra) maidir le Poist ar leith Ghairmiúla agus
Theicniúla a Reáchtáil

Cé go raibh an chuid is mó de Chliaint sásta
leis an tslí a reáchtáil an tSCP na Comórtais
Ghairmiúla agus Theicniúla, ní raibh roinnt
díobh sásta leis an tslí ar ullmhaíodh agus
ar fógraíodh na poist seo. Ní raibh sé soiléir
cé mhéad ama a thógfadh gach staid den
chomórtas agus níor tugadh dóthain ama
doiciméid a chomhlíonadh do na poist seo.
Tá sé beartaithe na gnéithe seo a fheabhsú.

An-sásta

Sásta		

Míshásta		

Míshasta ar fad

N/A
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ÁR BPRÓISIS AGUS ÁR GCÓRAIS GNÓ
A LEASÚ CHUN AN LEAS IS FEARR A
BHAINT AS ÁR GCÓRAIS OIBRÍOCHTA
Tá sé beartaithe ag an tSCP modh tanaí agus
éifeachtach a chur ar fáil d’earcaíocht agus
d’fhoinsiú agus tá sé beartaithe na próisis agus
na córais gnó a leasú ar bhonn leanúnach chun
feabhas oibríochta a bhaint amach.
Chun an sprioc seo a bhaint amach dhírigh an
tSCP ar theicneolaíocht agus ar chaighdeáin,
ar fheabhsú leanúnach agus ar fheidhmíocht a
thomhas.

ÚSÁID NA TEICNEOLAÍOCHTA
Úsáideann an tSCP teicneolaíocht chun
éifeachtúlacht a fheabhsú i roinnt réimsí san
eagraíocht. Rinneadh dul chun cinn i dtástáil
ar líne agus anois is féidir leis an tSCP an líon
mór iarratasóirí a bhainistiú go héifeachtach.
Le déanaí baineadh úsáid as teicneolaíocht ar
nós measúnú bunaithe ar fhíseán, feitheoireacht
ó chian agus oiliúint ríomh-fhoghlama a dhear
an tSCP do bhaill dár mboird roghnaithe.
Thug an tSCP isteach clár forbartha leanúnach
dár n-ardán earcaíochta (STAR) chun próiseas
earcaíochta níos freagraí a bheith i bhfeidhm.

MEASÚNÚ BUNAITHE AR FHÍSEÁN
Cé go bhfuil agallaimh á ndéanamh beo
le físeán le roinnt ama, chuir an tSCP tús
le hagallaimh aisioncronacha bunaithe ar
fhíseán don chéad uair don chomórtas do
Phríomhoifigeach Cúnta (Ard). Is féidir
le hiarrthóirí agallaimh aisioncronacha
atá bunaithe ar fhíseán a dhéanamh chun
freagraí atá bunaithe ar fhíseán ar roinnt
ceisteanna réamhshocraithe a bhaineann le
príomh-riachtanais an róil a thaifead. Tá
an teicneolaíocht éasca le húsáid, tá sé in
úsáid ar bhonn idirnáisiúnta agus is féidir é a
úsáid ar ghairis éagsúla ar nós teileafóin póca
nó táibléidí. Tá measúnóirí agus iarrthóirí
dearfach faoi go dtí seo. Úsáideadh an modh
seo fosta do Phríomhoifigach(Ard) i 2017 agus
tá sé beartaithe leanúint ar aghaidh leis do
chomórtais áirithe i 2018.

FEITHEOIREACHT Ó CHIAN
(PÍOLÓTACH)
Chomhlíon an tSCP scéim phíolóta
Feitheoireacht ó Chian i 2017 ina raibh ceithre
sholáthraí de chuid na hoifige seo. Tríd is
tríd d’éirigh go maith leis an phíolóta agus
fuarthas aiseolas dearfach faoi roinnt mhaith
de ghnéithe na seirbhíse. Mhol athbhreithniú
faoin phíolóta níos mó tástála a dhéanamh
faoi chúinsí a bheadh níos cosúla le comórtas
agus sainaithníodh comórtais agus cásanna a
d’fhéadfaí a úsáid ina bhféadfadh feitheoireacht
ó chian a bheith ina chabhair chun seirbhísí
measúnaithe a chur in oiriúint i gcomórtais
bheaga nó meán-mhéid agus gur leis an tSCP
an t-ábhar measúnaithe. Cuirfear leis seo le
linn 2018.

CLÁR RÍOMHFHOGHLAMA SCILEANNA
D’AGALLÓIRÍ
Chuir an tSCP tús le clár ríomhfhoghlama do
os cionn 200 ball de bhoird roghnaithe na SCP
i 2017. Bhí an lucht úsáidte an-dearfach faoi
agus fuarthas aiseolas an-mhaith maidir leis.
Cuireadh tús le hiar-cheardlanna d’agallóirí
a bhfuil sár-thaithí acu. Mar chuid den chéad
staid den chlár nua a thabhairt isteach, bhí
sé beartaithe ag an tSCP de réir an sceidil,
go gcomhlíonfadh gach ball a bhíonn ar
bhoird go rialta an clár ríomhfhoghlama agus
freastal ar iar-cheardlann amháin roimh lár
na bliana 2018. Sa chéad staid eile forbrófar
modúil ríomhfhoghlama eile (lena n-áirítear
Uirlis Earcaíochta agus Roghnaithe nua, Eolas
faoi Mhíchumas, agus Claontacht Neamhchomhfhiosach).

TIONSCADAL NOVA
Comhlíonadh athbhreithniú cuimsitheach
neamhspleách faoi phróisis gnó agus faoi
ardán earcaíochta TE (STAR) de chuid na SCP
i 2017. Le cleachtais earcaíochta ag athrú,
líon na n-oibríochtaí ag méadú agus dul chun
cinn i dteicneolaíocht, mhol an t-athbhreithniú
gur chóir an córas ar líne reatha a seoladh i
2009 a ionadú. Thug an t-athbhreithniú slí
agus plan feidhmithe chun an córas a ionadú
agus san áireamh tá cleachtadh suntasach
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caighdeánaithe do chóras gnó. Tá an staid
thosaigh de thionscadal a thógfaidh roinnt
blianta (Project Nova) ar siúl anois.
Léirigh an t-athbhreithniú fosta go gcaithfear
an córas reatha a choinneáil ar feadh roinnt
ama lena chinntiú go gcomhlíonfaidh an tSCP
éilimh earcaíochta agus oibríochtúla. Mhol sé
roinnt leasuithe den chóras reatha (STAR) ar
chóir go mbeadh tairbhe aige láithreach acu ar
an ghnó. As an mholadh sin, cheadaigh Bord
an Tionscadail córas leictreonach áirithinte
a fhorbairt d’iarrthóirí; dá bharr sin is féidir
le hiarrthóirí dátaí agus am a chur i láthair
tríd an tairseach ar líne le freastal ar áis
tástála bunaithe ar ríomhaire de chuid na SCP.
Tháinig an córas i bhfeidhm i mí na Nollag
2017 agus baineadh triail as sa chomórtas do
Phríomhoifigeach Cúnta.

CLÁR FEABHSAITHE CAIGHDEÁIN
Chuir PAS clár feabhsaithe caighdeáin i
bhfeidhm ina gcuirtear an Plean Gníomhaíochta
Caighdeáin i bhfeidhm. Tá na gníomhaíochtaí
sa phlean bunaithe ar réimsí a sainaithníodh
chun feabhas a chur leo, lena n-áirítear
aiseolas ó ghrúpaí custaiméirí; moltaí ó
athbhreithnithe inmheánacha faoi chomórtais;
agus aiseolas ó athbhreithnithe a reáchtáil
athbhreithneoirí inmheánacha faoi phróisis
athbhreithnithe Chód Cleachtais an CCSP. I
measc na ngníomhaíochtaí bhí tionscnaimh
feabhsaithe gnó agus feabhsú ar na seirbhísí a
sholáthraítear do chustaiméirí, do chliaint agus
do bhaill de bhoird roghnaithe.

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.

Iarratais ar Athbhreithniú/Achomhairc a
Próiseáladh i 2017
CUID 7

268

CUID 8

69

CUID 9

1

Taobh Amuigh de Chóid

3

Miondealú de Achomhairc de réir Staide
Agallamh 				(102)
Gearrliostú 				(68)
Measúnú ar Líne 				

Cleachtaidh E-tray 				(35)
Trialacha faoi Mhaoirseacht			

18

(30)

Cáilitheacht 				(25)
Cleachtadh Cur i Láthair 			

(20)

Ionad Measúnaithe				(16)
Imréiteach 				(5)
Agallamh Tosaigh 				(1)

Achomhairc inar athraíodh an cinneadh tar éis
athbhreithnithe de réir staide

AN COIMISIÚN UM CHEAPACHÁIN
SEIRBHÍSE POIBLÍ (CPSA)
Bhunaigh PAS Aonad um Chomhlíonadh agus
Deimhniú Cáilíochta i 2016 chun próiseas
athbhreithnithe faoi Chóid Cleachtais an
CCSP a chomhordú a chinntíonn go bhfuil
córas i bhfeidhm le plé le haiseolas ó na
hathbhreithnithe seo chun go leasaítear na
próisis gnó agus seirbhís do chustaiméirí
sa tSCP ar bhonn leanúnach. Sa phróiseas
athbhreithnithe déantar athbhreithniú ar gach
eolas ábhartha, ag cinntiú go gcuirtear eolas
criticiúil ar fáil, agus tuiscint a fhorbairt faoin
phróiseas atá i gceist sa chomórtas áirithe atá
faoi athbhreithniú. Déantar comhairliúchán

(39)

1
1
1

7
3

3

Trialacha faoi Mhaoirseacht
Gearrliostú
Ionad Measúnaithe
Cáilitheacht
Cleachtadh Cur i Láthair
Cleachtaidh E-tray
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FEIDHMÍOCHT A THOMHAS
Tá clár i bhfeidhm ag an tSCP chun measúnú a
dhéanamh ar cad a bhain na Príomh-Tháscairí
Feidhmíochta amach (mar atá leagtha amach
sa Phlean Gníomhaíochta um Sheirbhís ar
Ardchaighdeán do Chustaiméirí agus sa
Ráiteas Straitéise). Déanann an Fhoireann
Bhainistíochta agus Bord na SCP measúnú ar na
tuairiscí maidir leis na caighdeáin seo a bhaint
amach go rialta.
I 2017, comhlíonadh 48% de na comórtais
earcaíochta ghairmiúla agus theicniúla
taobh istigh den sprioc 16 seachtaine a
comhaontaíodh le cliaint; comhlíonadh
80% d’fheachtais ard-fheidhmiúcháin taobh
istigh den sprioc 12 sheachtain.

Baineadh na KPIs seo amach i 2017:
Painéil in áit do gach grád seirbhíse ginearálta
95% de gach ról a lorg cliaint líonta
95% de thrialacha ar fáil ar líne;
Méadú 10% i líon na ndaoine a úsáideann
publicjobs.ie;
Bheartaigh an tSCP seirbhís ar ardchaighdeán
a chur ar fáil d’iarrthóirí agus rinneadh
suirbhéanna le hiarrthóirí i 2017 le haiseolas a
fháil ó iarrthóirí faoi gach réimse de sheirbhísí
na SCP. Tá achoimre den aiseolas seo leagtha
amach thíos.

RÉIMSE

% A BHÍ SÁSTA

Caighdeán an eolais ar publicjobs.ie

94%

Caighdeán an Cheistiúcháin san Agallamh

88%

Cothroime an Agallaimh

79%

Teanga a húsáideadh i gCumarsáid

94%

Caighdeán an Aiseolais a Fuarthas

53%

Am a Tógadh Freagra a Thabhairt ar Iarratas ar Aiseolas

83%

Caighdeán Doiciméadú na SCP

92%

Cuidiú ó Bhaill Foirne

94%

Leibhéal agus Caighdeán an Eolais a thug an Fhoireann

88%

Seirbhís a Sholáthair an tSCP

83%

Rinne an tSCP iarracht ar leith feabhas a chur
le caighdeán an eolais d’iarrthóirí trí eolas a
chur ar fáil d’fhoirne earcaíochta agus eolas
agus oiliúint a thabhairt do bhaill de bhoird
roghnaithe.
Uaireanta áfach bíonn iarrthóirí ag súil
le barraíocht san aiseolas a thugtar agus
dheimhnigh an CCSP gurab é is cúis leis an
phróiseas ceapacháin an t-iarrthóir is fearr a
roghnú don ról agus nach bhfuil dualgas ar an
bhord treoir gairme a thabhairt don iarrthóir
nach n-éiríonn leis/lí.

Cé go bhfuil dualgas ar an Eagraíocht
Earcaíochta aiseolas atá soiléir agus ciallmhar
a thabhairt, tá an CCSP den tuairim gur chóir
d’iarrthóir gur mian leis/léi foghlaim ó pháirt a
ghlacadh sa phróiseas ceapacháin, smaoineamh
go cúramach agus go hionraic ar na ceisteanna
a cuireadh orthu san Agallamh agus ansin
measúnú a dhéanamh faoi mar a chuaigh siad i
bhfeidhm ar an bhord roghnaithe.
Geallann an tSCP ina Ráiteas Straitéise,
aitheantas poiblí na SCP agus de publicjobs.
ie a fhorbairt a thuilleadh. Sa mhéid sin,
rinneadh infheistíocht mhór i gclár margaíochta
agus cumarsáide agus i dtionscnaimh chun
éagsúlacht na n-iarrthóirí a fheabhsú.
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CLÁR MARGAÍOCHTA AGUS
CUMARSÁIDE
Cruinniú d’Fhorbairt Gairme agus Aonach
Idirnáisiúnta Gairmeacha
Bhí an International Organisations Career
Development Roundtable (CDR) ar siúl i mBaile
Átha Cliath ón 4 go dtí 7 Nollaig 2017. Tháinig
Eagraíochtaí Idirnáisiúnta ó earnálacha éagsúla
le chéile don ócáid seo, go háirithe ó Chóras na
Náisiún Aontaithe, an tAontas Eorpach, Institiúid
Airgeadais Idirnáisiúnta, chomh maith leis an
earnáil phoiblí náisiúnta, lucht acadúla agus
institiúid phríobháideacha le cabhrú le líonra
a chruthú chun gur féidir dea-chleachtais,
beartais, uirlisí agsu smaointe a roinnt. Seo
an chéad uair a bhí an eachtraí seo ar siúl i
mBaile Átha Cliath agus chuir an tSCP agus
an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála é i
láthair le chéile le tacaíocht ó Chiste na Náisiún
Aontaithe ar mhaithe leis an bPobal (UNFPA).
Bhí timpeall 300 toscaire ó os cionn 100
eagraíocht i láthair ag an chomhdháil seo agus
bhí an tAonach Idirnáisiúnta Gairmeacha ar
siúl ar an 7 Nollaig sna Printworks i gCaisleán
Bhaile Átha Cliath. Thug an imeacht deis
ar leith do chéimithe dul i dteagmháil le
heagraíochtaí idirnáisiúnta (ina measc na
Náisiúin Aontaithe, an Oifig Eorpach um
Roghnú Foirne don Bhanc Ceannais Eorpach)
agus tuilleadh a fhoghlaim faoi na deiseanna,
riachtanais agus bealach isteach chuig earnáil
iltaobhach.
Eolas a Chur ar Fáil ag an Dara Leibhéal
I 2017 dhírigh muid ar eolas faoi bhranda na
SCP agus de publicjobs.ie a ardú le daoine atá
ag fágáil na scoile. D’fhreastail muid ar eachtraí
tábhachtacha dara leibhéal agus ina measc bhí
‘The School Summit and Higher Options’ i mí
Mheán Fómhair, agus ‘Zeminar’ i mí Dheireadh
Fómhair. Ba é cuspóir na n-eachtraí seo cuidiú
le mic léinn dara leibhéal agus iad ag pleanáil
go luath ina ngairm, eolas tosaigh a thabhairt
faoi earnálacha éagsúla, faoi fhostóirí agus faoi
na róil ata ar fáil. Mheall sé a lán mac léinn ón
idirbhliain go dtí an bhliain dheiridh chomh
maith le comhairleoirí gairmeacha.
Tríú Leibhéal (Aontaí/ Caint faoi Ghairmeacha)
Bhí an fhoireann margaíochta i láthair ag aontaí
gairmeacha éagsúla i gcoláistí ar fud na tíre
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lena n-áirítear: Dublin Business School, Coláiste
na hOllscoile Baile Átha Cliath, Institiúid
Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, Coláiste na
hOllscoile Corcaigh, Ollscoil Luimnigh, Ollscoil
Náisiúnta na hÉireann Gaillimh, Institiúid
Teicneolaíochta Dhún Dealgan agus gradireland.
Leis an réimse ilchineálach de róil agus
deiseanna a chur i láthair sa Státseirbhís agus
sa tSeirbhís Phoiblí, d’oibrigh muid i gcomhar
le hoifigí eile rialtais lena n-áirítear Seirbhís
Eacnamaíoch agus Measúnaithe na hÉireann, An
Príomh-Oifig Staidrimh agus an tArd-Reachtaire
Cuntas agus Ciste. D’oibrigh muid le chéile le
Státseirbhís agus Seirbhís Phoiblí aontaithe a
chur chun cinn. Chomh maith leis sin, labhair
muid le roinnt comhairleoirí gairme chun
tuilleadh eolais a chur ar fáil faoi dheiseanna
atá ar fáil do mhic léinn agus do chéimithe.
Eachtraí Eile
D’fhreastail muid ar eachtraí eile lena n-áirítear
An Comórtas Náisiúnta Treabhdóireachta
inar oibrigh an tSCP agus Boird Stáit le
chéile le publicjobs.ie, gradpublicjobs.ie agus
stateboards.ie a chur chun cinn. Chuir an
eachtra ar leith seo ar ár gcumas teagmháil a
dhéanamh le líon mór daoine ar fud na tíre.
Margaíocht ar na Meáin Shóisialta
[Facebook, Twitter & LinkedIn]
Bhí ról tábhachtach ag na meáin shóisialta
in ár straitéis margaíochta a chuidigh linn
díriú ar dhaoine a d’fhéadfadh a bheith ina
n-iarrthóirí do róil éagsúla sa Státseirbhís agus
sa tSeirbhís Phoiblí. Chuidigh sé linn agus
muid ag reáchtáil cur chun cinn do phoist
éagsúla do ranna rialtais éagsúla. Chomh
maith leis sin d’úsáid muid na meáin shóisialta
le daoine a chur ar an eolas go mbeimis i
láthair ag eachtraí éagsúla i rith na bliana. I
2017 mhéadaigh ár ngréasáin meáin shóisialta
go mór trí fhógraíocht orgánach agus urraíochta
chomh maith le am a chaitheamh ag tabhairt
eolais agus grafaicí ar ardchaighdeán dár
gcustaiméirí. Ó mhí Eanáir go dtí mí na Nollag
2017, mhéadaigh ár lucht leanta ar Facebook
28%, mhéadaigh úsáideoirí Twitter 5,600 agus
lucht leanta ar LinkedIn 3,630.
Gradaim GradIreland
Ainmníodh Gradpublicjobs.ie faoi na catagóirí
seo i Gradireland Graduate Recruitment Awards
i 2017: Best Graduate Recruitment Website and
Public service/publicly funded bodies (seo iad

T U A RA S CÁ I L B H L I A N T Ú I L 2017 | CLÁR MARGAÍOCHTA AGUS CUMARSÁIDE

na comhlachtaí gearrliostaithe gur mhaith le
mic léinn 3ú leibhéal oibriú leo - de réir mar a
vótáil na mic léinn).
Tionscnaimh Éagsúlachta
Tá ról ar leith ag an tSCP daoine cumasacha
éagsúla a mhealladh le deiseanna fostaíochta a
ghlacadh sa tseirbhís phoiblí chun go léiríonn
comhlachtaí seirbhíse poiblí an éagsúlacht atá
ag fás sa phobal agus sa sochaí i gcoitinne.
Beidh sin ina chuidiú lena chinntiú go bhfuil
na hacmhainní ag comhlachtaí seirbhíse poiblí
chun seirbhísí níos fearr a sholáthar don
phobal ilchineálach i gcoitinne a ndéanaimid
freastal orthu. D’eagraigh an tSCP go ndéanfaí
athbhreithniú neamhspleách ar a doiciméadú
earcaíochta agus roghnaithe Cuirfear na
moltaí i bhfeidhm i 2018.
Oibríonn an tSCP i gcomhar le hEagraíochtaí
Neamhrialtasacha (ENRs) le náisiúnaigh
éagsúla in Éirinn, (lena n-áirítear náisiúnaigh ón
Pholainn, ón Lituáin, ón Rómáin, an Laitvia agus
ón Bhrasaíl) agus lean siad ag cur deiseanna
do phoist sa tseirbhís phoiblí ar fáil sna pobail
seo. D’oibrigh muid ar roinnt tionscnamh mar
shampla, le TCD Innovation Group le taighde
a dhéanamh ar phobail áirithe agus tá muid
páirteach sa Ghrúpa Straitéise um Inimircigh
a Chomhtháthú faoi stiúir an Aire Stanton
sa Roinn Dli agus Cirt. Dhírigh na fógraí do
dheiseanna poist a chuir an tSCP ar Facebook,
Twitter agus LinkedIn ar náisiúnaigh éagsúla
ar nós Lucht Siúil, LGBT, Míchumas, agus Grúpaí
Gaeilge.
Tá comhionannas agus éagsúlacht lárnach do
mheon na heagraíochta. Cinntíonn an tSCP é
sin mar seo:

San áireamh tá ceisteanna faoi Chomhionannas
agus Éagsúlacht mar chuid den Chlár
Corparáideach Ionduchtaithe do gach ball
foirne nua; agus oiliúint maidir le Feasacht
Éagsúlachta a sholáthar do bhaill foirne;
Leabhrán dar teideal ‘Accessible features and
services of the Public Appointments Service’
a fhorbairt. Léiríonn ár leabhrán eolais seo
gnéithe éagsúla dár seirbhís earcaíochta
inrochtana agus rochtain fhisiceach na
hOifige i gcoitinne. Tá sé dírithe ar chinntiú
do chustaiméirí go bhfuil na háiseanna agus
na seirbhísí atá riachtanach ag an tSCP chun
gur féidir leo páirt a ghlacadh sa phróiseas
earcaíochta is rogha leo cothrom agus
neamhchlaonta. Tá an leabhrán ar fáil ar
publicjobs.ie.
Páirteach i WAM Programme – Willing Able
Mentoring Programme. Seo tionscadal
socrúcháin a dhéantar i gcomhar leis an
Aonad Comhionannais, An Roinn Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe, AHEAD agus an tSCP.
Spreagann an clár seo do chéimithe socrúchán
sé mhí a dhéanamh. Reáchtáil an tSCP na
hagallaimh don chlár seo i 2017. Ghlacan
tSCP céimí amháin chun dul ag obair sa réimse
margaíochta agus cumarsáide; tairgeadh
socrúcháin do chéimithe eile in eagraíochtaí
eile Rialtais;
Bhí Seimineár ag an tSCP do chliaint ar an 11
Nollaig 2017 a dhírigh ar éagsúlacht agus go
háirithe ar chabhrú le hiarrthóirí agus cliaint
duine faoi mhíchumas a fhostú; fuarthas
aiseolas an-dearfach faoin eachtra.

A chinntiú go bhfuil comhionannas i gceist sna
modhanna nua measúnaithe agus roghnaithe;
Monatóireacht a dhéanamh ar chomhionannas
i dtrialacha do chomórtais ina mbíonn líon mór
iarratas;
Ár bPlean Gníomhaíochta inmheánach
Beartais agus Inrochtaineachta Comhionannais
agus Éagsúlachta a gcoinníonn an Grúpa
Monatóireachta Comhionannais (coinníonn siad
súil fosta go gcomhlíontar riachtanais an Achta
Míchumais) súil air, a chur i bhfeidhm;
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ÁR STÁDAS MAR CHOMHPHÁIRTÍ
AGUS MAR IONAD FEABHAIS
LUACHMHAR A BHFUIL TIONCHAR
ACU A DHAINGNIÚ
Tá sé beartaithe ag an tSCP saineolas 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 2017 dhírigh an tSCP ar chur leis an
chlár straitéiseach AD i gcoitinne agus leanúint
ag díriú ar thagarmharcáil chun daoine a chur
ar an eolas níos mó faoi dhea-chleachtas agus a
ról a fhorbairt mar ionad saineolais.
D’aithin an tSCP na forbairtí in AD straitéiseacha
sa státseirbhís agus an tábhacht a bhaineann le
bheith páirteach i ngrúpaí oibre leis an Roinn
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus eile
lena n-áirítear:
Bord Bainistíochta na Státseirbhíse
Gréasán an Rúnaí Cúnta
Cumann Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin na
nGníomhaireachtaí Stáit
Ceannasaí Gréasán TCF
Gréasán Seirbhís ar Ardchaighdeán do
Chustaiméirí
Fóram na mBainisteoirí AD
Grúpa Stiúrtha Straitéis AD na Státseirbhíse
Grúpa Oibre do Threoraithe atá ag teacht chun
inn (Bainistíocht Tallainne)
Grúpa Seaimpíní um Infreastruchtúr Náisiúnta
Sonraí
Fóram Uathoibre Phróiseas Gnó
IT Professionalisation Group
Cuireann an tSCP leis na líonraí seo tríd an
taithí atá acu maidir le hearcaíocht, a chuid
eolais faoi dhúshláin sa mhargadh agus a chuid
eolais faoi dhea-chleachtas reatha agus nua
maidir le hearcaíocht agus roghnú a roinnt.
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Lá Idirnáisiúnta na mBan
D’óstaigh an tSCP eachtra i gCaisleán
Bhaile Átha Cliath ar an 8 Márta 2017 le
Lá Idirnáisiúnta na mBan a cheiliúradh san
earnáil phoiblí. D’fhreastail os cionn 100
státseirbhíseach agus seirbhíseach poiblí ó
leibhéil éagsúla mar Phríomhoifigeach, Rúnaí
Cúnta agus Ard-Rúnaí ar an ócáid.
Ceiliúrann Lá Idirnáisiúnta na mBan éachtaí
sóisialta, eacnamaíocha, cultúrtha agus
polaitíochta na mban ar fud an domhain. In
Éirinn tá muid ag obair go dian chun Plean
Athnuachana Státseirbhíse an Rialtais a
sholáthar agus i dtaca le fórsa oibre don am
atá le teacht a fhorbairt, tá sé tábhachtach
comhionannas inscne a chur chun cinn trí
ionchuimsiú agus éagsúlacht.
Tá an tSCP tiomanta do chothromaíocht inscne
a fheabhsú ag gach leibhéal sa státseirbhís
agus cuireadh é sin chun cinn le linn an
eachtra seo. Ba é téama eachtra na bliana seo
“BeBoldforChange”.
Chuir an POF fáilte roimh gach duine agus chuir
sí painéal de chainteoirí i láthair lena n-áirítear:
Príomh-chaint: David Stanton TD, Aire Stáit don
Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
Plé an Phainéil:
Mark Ryan, Iar-Stiúrthóir Bainistíochta na Tíre,
Accenture
Niamh O’Donoghue, Ard-Rúnaí, An Roinn
Coimirce Sóisialaigh
Robert Watt, Ard-Rúnaí, An Roinn Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe
Geraldine Byrne Nason, Ambasadóir na hÉireann
chun na Fraince to France
Tagarmharcáil
Tá sé mar aidhm ag an tSCP dea-chleachtas
i dtaca le hearcaíocht agus roghnú a roinnt
agus a fhiosrú trí thionscnaimh a dhíríonn ar
thagarmharcáil.
Ar an 3 Bealtaine, thug ceathrar oifigeach ó
Oifig Chaibinéad na Breataine cuairt ar an tCSP
agus é beartaithe acu smaointe a roinnt faoi
réimsí forbartha nua a bheadh mar leas ag an
dá thaobh.
Bhí na nithe seo san áireamh sa chlár:

Léargas de Sholáthar sa Státseirbhís
Cleachtais agus Forbairtí in Earcaíocht Mhear
(Faststream) 			
Cleachtais agus Forbairtí i dTástáil Lárnach
Státseirbhíse 		
Forbairtí Nua sa tSCP 			
Cleachtais agus Forbairtí in Earcaíocht
Ardfheidhmeannach 			
Tallann a Bhainistiú 			
Príomh-théamaí agus réimsí forbartha eile
					
Ina iomláine thug an seisiún sár-léargas faoi
réimsí comhleasa agus sainaithníodh líon réimsí
le plé agus le teacht ar ais chucu amach anseo.
Rinne ball de Sheirbhísí Measúnaithe na SCP
cur i láthair ag Comhdháil Bhainistíochta
Acadamh na hÉireann i mBéal Feirste i mí
Lúnasa. Ba é Ábhar an Chur i Láthair “The
influence of Political Skill on Social Capital
accumulation and the moderating impact of
Neuroticism”. Bhí an cur i láthair bunaithe ar
thaighde atá á dhéanamh faoi láthair le sampla
d’iarratasóirí ar chomórtas ardbhainistíochta.
Fuarthas aiseolas dearfach ón lucht éisteachta.

MEON AGUS IONAD OIBRE FORÁSACH,
ARDFHEIDHMIÚCHÁIN ATÁ BUNAITHE
AR CHAIGHDEÁIN A CHUR LE CHÉILE
Tá sé mar aidhm ag an tSCP obair dhúshlánach
agus shuimiúil a chur ar fáil chun gur féidir le
baill foirne a gcumas iomlán a bhaint amach;
chun fócas, cumas agus scileanna na mball
foirne a neartú; agus cumarsáid éifeachtach a
choinneáil ar fud na heagraíochta.
Tá an tSCP tiomanta do bheith ina heagraíocht
foghlama a aithníonn agus a bhaineann an
úsaid is fearr as a mbaill ar fad.
Teagmháil le Baill Foirne
Is féidir leis an tSCP ualach fíor-mhór oibre a
sholáthar mar gheall ar an solúbthacht agus
ar an tiomantas a léiríonn na baill foirne.
Cinntíonn an tSCP go bhfuil na baill foirne
páirteach trí cheannaireacht, forbairt foirne

agus cumarsáid ar bhonn leanúnach. I 2017
thosaigh 60 ball foirne nua sa tSCP rud a
chruthaigh dúshláin mhóra don eagraíocht. Bhí
an líon sin de bhaill foirne riachtanach chun
an t-ualach níos mó oibre a sholáthar ach bhí
sé tábhachtach go rachadh na baill foirne nua
i dtaithí ar mheon na SCP chomh gasta agus
chomh héifeachtach agus is féidir agus an
teagmháil le baill foirne a bhfuil cáil ar an tSCP
as, a choinneáil.
Spreagadh baill foirne a bheith páirteach ag
ócáidí ar nós “Lunch and Learn” agus ag fóraim
cumarsáide inmheánacha eile agus ag ócáidí
a d’eagraigh cumann sóisialta na SCP. Bhí sé
tábhachtach don tSCP freagra a thabhairt ar
aiseolas ó bhaill foirne agus cuireadh plean
gníomhaíochta i bhfeidhm chun déileáil le
ceisteanna ar bith a sainaithníodh i suirbhé
na mball foirne agus chun moltaí a fuarthas ó
bhaill foirne a chur i bhfeidhm mar chuid den
phróiseas lena n-áirítear moltaí a bhaineann le
feabhas i seirbhísí do chustaiméirí seachtracha.
Cuireadh an plean gníomhaíochta i bhfeidhm
go hiomlán tríd an Choiste Comhpháirtíochta
agus an Fhoireann Ardbhainistíochta.
Oiliúint agus Forbairt
Cuireadh réimse clár oiliúna agus forbartha i
bhfeidhm do bhaill foirne i 2017 lena n-áirítear
oiliúint do shlándáil phearsanta, oiliúint do
shlándáil TE, agus oiliúint do bhainistíocht
tionscadail.
Chuir clár meantóireachta inmheánach
tacaíocht ar fáil do gach bainisteoir a
hoileadh go nua agus cuireadh meantóireacht
sheachtrach ar fáil do bhaill nua den Bhord
Bainistíochta. D’fhreastail bainisteoirí
sinsearacha ón tSCP ar ranganna máistreachta
agus ar sheimineáir i rith 2017.
Bhain baill foirne na SCP leas as ár scéim
aisíoctha táillí chun freastal ar chúrsaí céime
agus iarchéime a bheadh mar leas dóibh féin
agus don eagraíocht. Bhain an tSCP an úsáid
is fearr as na scileanna a bhí á bhforbairt trí
chinntiú gur cuireadh baill foirne ag obair sna
réimsí is fearr a d’oir dóibh.
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Tagarmharcáil Bhainistíocht na nAcmhainní
Daonna
D’éirigh go maith leis an tSCP i measúnú
bliantúil an NSAI maidir le creidiúnú
Scothsheirbhís ó Scothfhostaithe (ETP). Díríonn
an ETP ar eagraíochtaí féachaint ar a mbaill
foirne mar fhoinse tábhachtach le buntáiste
a bhaint amach. Cabhraíonn an tslí seo le
heagraíochtaí feabhas a bhaint amach i ngnó
mar seo a leanas:
Na córais acmhainní daonna chearta a chur i
bhfeidhm chun na torthaí oibre is fearr a fháil ó
bhaill foirne;
Cleachtais i dtaca le daoine a chur in oiriúint le
spriocanna na heagraíochta;
Na torthaí is fearr a bhaint as acmhainní
daonna a bhainistiú
Tá sé phríomh-rannóg i gceist sa phróiseas chun
feabhas a chur le gnó. Is iad sin:
Cumarsáid éifeachtach agus obair na ndaoine;
Ceannaireacht agus bainistíocht ar dhaoine;
Pleanáil foghlama agus forbartha;
Measúnú foghlama agus forbartha;
Córais acmhainní daonna agus leas na
bhfostaithe.
Bhí an measúnóir ar an láthair do mheasúnú,
d’fhéach sé ar fhianaise scríofa maidir leis an
chaighdeán nua a chomhlíonadh agus labhair
sé le baill foirne áirithe san oifig. Scrúdaigh an
measúnóir trí réimse agus rinne sé beart de réir
na moltaí a rinneadh sa mheasúnú roimhe sin i
2016.
Feabhas a chur leis an Timpeallacht Oibre
I 2017, chuir an tSCP feabhas suntasach leis
an timpeallacht oibre do bhaill foirne lena
n-áirítear áiseanna le tae/caife a dhéanamh
agus seomraí ciúine do bhaill foirne le hobair a
dhéanamh ar thionscadail ar leith ina bhfuil sé
riachtanach díriú go dian ar an obair. D’oscail
an tSCP an bialann arís do bhaill foirne agus
do bhaill de bhoird roghnaithe agus tá an
t-aiseolas go dtí seo fíor-dhearfach.
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RÓL BHORD NA SCP AGUS RÓL
AN POF
Bhunaigh an tAcht um Bainistíocht Seirbhíse
Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin) 2004
an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí (PAS).
Forálann an tAcht Príomhfheidhmeannach
do PAS agus Bord a cheapadh. Forálann na
struchtúir a cuireadh sa reachtaíocht go mbeidh
an Príomhfheidhmeannach mar Oifigeach
Cuntasaíochta 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
cineál Bhord na SCP, ról comhairleach atá i
gceist de bharr na bhfreagrachtaí láidre dlí atá
ar an Phríomhfheidhmeannach.
Ról Oifigeach Cuntasaíochta
Tá an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí ar
cheann de roinnt bheag Comhlachtaí Stáit
a bhfuil Oifigeach Cuntasaíochta Reachtúil
(an Príomhfheidhmeannach) acu de réir mar
a thuigtear in Alt 22 d’Acht an Státchiste
agus Ranna Iniúchta 1866 atá freagrach as
cistí Vótáilte. Dá bhrí sin tá an tOifigeach
Cuntasaíochta freagrach as na Cuntais
Leithreasa agus gnáthaimh i dtaca le hairgeadas

poiblí a bhaineann leo. Tá an tOifigeach
Cuntasaíochta féin freagrach don Choiste um
Chuntais Phoiblí (PAC) den reachtaíocht as
rialtacht agus ionracas idirbhearta san cuntais
a bhfuil sé/sí freagrach astu chomh maith le
barraineacht, éifeachtacht agus éifeachtúlacht
na maoirseachta ar shocmhainní.
Ról an Phríomhfheidhmeannaigh mar Cheannasaí
den Oifig Sceidealaithe
Tá an Príomhfheidhmeannach ainmnithe mar
Cheannasaí den Oifig Sceidealaithe (SCP) faoin
Acht um Bainistíocht Seirbhíse Poiblí 1997. Sa
mhéid sin, tá na freagrachtaí atá leagtha amach
sa reachtaíocht ar an Phríomhfheidhmeannach
seachas ar an Bhord.
Feidhmeanna Bhord 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.

BORD PAS
Cathaoirleach
Iníon Judith Eve, Iar-Chathaoirleach Choimisinéirí na Státseirbhíse, Tuaisceart Éireann
(chríochnaigh a téarma i mí Dheireadh Fómhair 2017)
Baill an Bhoird
Iníon Fiona Tierney, Príomhfheidhmeannach, An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí
An tUasal Paul Lemass, Rúnaí Cúnta, An Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobal agus Rialtais Áitiúil
An Dr. Eddie Molloy,Comhairleoir AD
Iníon Anne-Marie Taylor, Comhairleoir Bainistíochta
Iníon Eimear Kenny, Ardfheidhmeannach AD (críochnaigh a téarma i mí Dheireadh Fómhair 2017)
Iníon Oonagh Mc Philips, Rúnaí Cúnta, An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
(d’éirigh sí as i mí Dheireadh Fómhair 2017)
An tUasal Damien McCallion, Stiúrthóir Náisiúnta FnaSS
An tUasal David Cagney, Príomhoifigeach Acmhainní Daonna don Státseirbhís,
An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
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CRUINNITHE BOIRD
Bhí cúig chruinniú den bhord i 2017 agus seo thíos na daoine a d’fhreastail ar gach cruinniú boird.
Date				Attendees
			
10 Feabhra 2017		
Iníon Judith Eve (Cathaoirleach)
				Iníon Fiona Tierney
				Iníon Ann Marie Taylor
				An tUasal Damien McCallion
				Iníon Eimear Kenny
21 Aibreán 2017			
Iníon Judith Eve (Cathaoirleach)
				Iníon Fiona Tierney
				An tUasal Eddie Molloy
				Iníon Ann Marie Taylor
				
An tUasal Damien McCallion
				An tUasal David Quinlan
				Iníon Oonagh McPhillips
16 Meitheamh 2017		
Iníon Judith Eve (Cathaoirleach)
				Iníon Fiona Tierney
				An tUasal Eddie Molloy
				Iníon Ann Marie Taylor
				
An tUasal Damien McCallion
				Iníon Oonagh McPhillips
				An tUasal David Cagney
				An tUasal Paul Lemass,
				Iníon Eimear Kenny
13ú Meán Fómhair		
Iníon Judith Eve (Cathaoirleach)
				Iníon Fiona Tierney
				An tUasal Eddie Molloy
				Iníon Ann Marie Taylor
				
An tUasal Damien McCallion
				An tUasal David Cagney
				Iníon Eimear Kenny
1 Mí na Nollag			
Iníon Anne-Marie Taylor, (Cathaoirleach Gníomhach)
				Iníon Fiona Tierney
				An tUasal Eddie Molloy
				
An tUasal Damien McCallion
				An tUasal David Cagney
				An tUasal Paul Lemass
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Bord Bainistíochta
Tá sé mar aidhm ag an Bhord Bainistíochta
a chinntiú go gcomhlíontar straitéis na
heagraíochta agus lena chinntiú go bhfuil
struchtúir éifeachtacha bhainistíochta 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 acmhainní uile na SCP agus leis na
hacmhainní a thugtar a chinntiú go bhfuil an
cumas ag an tSCP a dualgais reachtaíochta a
chomhlíonadh.
Treoraíonn foireann bhainistíochta na SACP
cur i bhfeidhm na gcóras, na bpróiseas agus

Fiona Tierney
Príomhfheidhmeannach, An tSeirbhís um
Cheapacháin Phoiblí
Beartas agus straitéis an Bhoird a chur i
bhfeidhm, agus bainistíocht agus oibriú na
Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí.

Niall Leavy
Ceannasaí Tionscadail Straitéiseacha
Freagrach as tacaíocht a thabhairt don
Bhord Bainistíochta ar thionscadail éagsúla
straitéiseacha agus forbartha a chabhraíonn
leis an eagraíocht modhanna earcaíochta agus
measúnaithe ceannródaíocha a shainaithint
agus a ullmhú le glacadh agus cuidiú lena
chinntiú go soláthraítear sár-sheirbhís do
chliaint san earnáil phoiblí ar bhonn leanúnach.
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an iompar atá riachtanach chun dea-rialachas
a chur chun cinn ar fud na heagraíochta agus
a chinntíonn go n-oibríonn na baill foirne
ar fad le chéile mar fhoireann den scoth. Tá
Creat Rialachais Chorparáidigh don tSCP ar
fáil ar publicjobs.ie Tá freagracht ar gach ball
den fhoireann bhainistíochta ceannaireacht
a thaispeáint, cur le bainistíocht 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 bharr, léiríonn siad dea-iompar rialachais
chomh maith le tiomantas chun spriocanna a
bhaint amach trí phróisis chuntasacha.

Áine Gray
Ceannasaí na Seirbhísí Measúnaithe
Dea-chleachtas i bpróisis measúnaithe a
cheapadh agus a chur i bhfeidhm chun iarrthóirí
a roghnú dár gcliaint agus deimhniú a sholáthar
sa réimse.

John Keegan
Ceannasaí Gnóthaí Corparáideacha agus Oifigeach
Preasa
Na seirbhísí tacaíochta corparáideacha ar fad
a sholáthar chun gur féidir leis an tSCP a chlár
oibre a sholáthar lena n-áirítear roghanna
leictreonacha a fhorbairt agus a chinntiú leis
na cumasóirí go bhfuil na daoine, rialachas,
teicneolaíocht, próisis agus áiseanna ar fáil.
Freagrach do ról na SCP maidir le Boird Stáit.
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Margaret McCabe
Ceannasaí Earcaíochta agus Roghnaithe

Mary Flynn
Bainisteoir Stiúrtha, Grúpa Ceartais

Sár-réitigh do sheirbhís chomhroinnte
earcaíochta a sholáthar (lena n-airítear
comórtais earcaíochta a reáchtáil go
héifeachtach agus go héifeachtúil) agus na
hiarrthóirí is fearr a chur ar fáil do chliaint do
cheapachán agus teagmháil agus comhoibriú na
gcliant a mhéadú agus sár-sheirbhís a sholáthar
dár gcliaint.

Seirbhís earcaíochta a sholáthar mair le
Gardaí faoi Oiliúint, Cúltaca an Gharda agus
Oifigeach Príosúin agus an earnáil Ceartais
/ gníomhaireachtaí a bhainistiú; seirbhísí
comhairleacha a sholáthar.

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

Lisa Keyes
Ceannasaí Oibríochtaí

Modhanna cuardaigh feidhmeannach a
úsáid chun sár-iarrthóirí a shainaithint do
cheapacháin mar Ardfheidhmeannach agus ag
leibhéal Boird.

Freagrach as oibríochtaí earcaíochta sa tSCP.
San áireamh tá feidhm an chaidrimh le cliaint;
tacaíocht d’iarrthóirí, anailísíocht sonraí foirne
réitigh agus sannta; oibríochtaí ag tosach an tí
agus tacaíocht do ghnó inmheánach.
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Déanann Aonad na Seirbhísí Earcaíochta agus
Roghnaithe (RSSU) príomhfheidhmeanna na
Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí. Tá ocht
bhfoireann earcaíochta i gceist san RSSU chomh
maith le foireann speisialtachta imréitigh
agus sannta, agus tá Bainisteoir Earcaíochta
i gceannas ar gach foireann. Tá speisialtacht
ar leith ag gach foireann ach tá an struchtúr
solúbtha go leor chun díriú ar acmhainní nuair
atá éileamh mór i gceist am ar bith. Tá foireann
speisialtachta freagrach as próiseas na mBoird
Stáit.
Tugann aonaid tacaíochta na hOifige
cabhair don RSSU: Imréiteach agus
Sannacháin, Seirbhísí Measúnaithe, Cuardach
Feidhmeannach, Margaíocht agus Cumarsáid,
Teicneolaíocht Eolais, Airgeadas, Caidreamh
le Custaiméirí agus Oibríochtaí Inmheánacha,
Acmhainní Daonna, Comhlíonadh agus
Deimhniú Cáilíochta
An Coiste Iniúchta
Is iad seo thíos baill an Choiste Iniúchta:
Cathaoirleach
An tUasal Tom Moran, Iar-Ard-Rúnaí, An Roinn
Talmhaíochta, Bia agsu Mara
Baill
An tUasal Paul Lemass, Rúnaí Cúnta, An Roinn
Tithíochta, Pleanála, Pobal agus Rialtais Áitiúil
Rialtas Áitiúil
An tUasal Tom Young, Iar-Stiúrthóir BNY Mellon
Iníon Geraldine Kelly, Iar-Stiúrthóir Carbon
Solutions, ESB International
Comhlíonann an Coiste Iniúchta feidhmeanna
maidir leis na réimsí seo:
Rialáil Inmheánach
Rialáil agus Bainistíocht Riosca
Iniúchadh Inmheánach
Iniúchadh Seachtrach
Bainistíocht Airgeadais
Feidhmeanna Tuairiscithe
I rith 2017 dhírigh an Coiste ar a ról a fhorbairt
maidir le tacaíocht sa bhreis a thabhairt don
Oifigeach Cuntasaíochta i ngach gné den
fheidhm iniúchta inmheánaigh. Rinneadh
na ceithre thuarascáil inúchta seo ón Phlean
Iniúchta Straitéiseach 2016-2018 agus tugadh é
don Choiste Iniúchta Inmheánaigh.

Comhlíonadh Reachtúil
Bainistíocht Riosca
Soláthar
Córas Cuntasaíochta agus Tuairiscithe
Rinne comhlacht Iniúchóirí a choinnigh an
tSCP (tar éis próiseas soláthair a dhéanamh)
do sheirbhísí iniúchta dá leithéid, na
hathbhreithnithe. Ní bhfuarthas aon riosca
suntasach nó ceist faoi dheimhniú mar thoradh
ar na hiniúchtaí seo agus bhí an Coiste Iniúchta
sásta má chuirtear na moltaí sa tuarascáil i
bhfeidhm go neartóidh sin na rialúcháin atá
ann cheana sna réimsí seo.
Bainistíocht Riosca
D’fhorbair an tSeirbhís um Cheapacháin
Phoiblí Creat Bainistíochta Riosca agus
Beartas Bainistíochta Riosca a oireann don
oifig. Déanann Grúpa Bainistíochta Riosca
inmheánach maoirseacht ar chur i bhfeidhm
agus ar mhonatóireacht an phróisis seo.
Tuairiscíonn an Grúpa don Choiste Iniúchta
Inmheánaigh ag gach cruinniú agus tugtar
eolas faoi rioscaí reatha atá ag an eagraíocht
don Choiste Iniúchta agus do Bhord PAS ag
gach cruinniú. Pléitear riosca tábhachtach go
dian ag gach cruinniú den Choiste Iniúchta agus
de Bhord PAS. Rinneadh athbhreithniú ar an
Chlár Riosca Corparáideach i 2017. Pléann an
Bord Bainistíochta é go rialta. Is iad na rioscaí
is mó atá ag an tSCP faoi láthair ná Rialachas
Eolais, Slándáil TE agus próisis roghnaithe nach
bhfuil faoi smacht iomlán na SCP, a reáchtáil.
Chaith an tSCP a lán ama agus acmhainní chun
déileáil leis na trí phríomh-rioscaí seo.
Bunaíodh Grúpa Maoirseachta um Rialachas
Eolais Ilréimsiúil i 2016 agus bhí baint aige
le rialúcháin sa bhreis a chur i bhfeidhm sa
réimse seo i 2017. Glactar leis gur acmhainn
thábhachtach agus luachmhar is ea eolas a
bhfuil baint ar leith aige le hoibriú rathúil na
SCP. Coinníonn an tSCP eolas go leictreonach
agus ar pháipéar maidir le gach gníomhaíocht
oibríochta. Pléann an tSCP le sonraí pearsanta
le fíor-chúram. Tá an ról thíos ag an Ghrúpa
Maoirseachta um Rialachas Eolais:
Maoirseacht a dhéanamh ar bheartas agus nós
imeachta i dtaca le rialachas eolais
A chinntiú go gcuirtear rialachas eolais san
áireamh i straitéisí corparáideacha
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Monatóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh a
bhaineann le rialachas corparáideach
Maoirseacht a dhéanamh ar oiliúint i dtaca le
rialachas eolais
Tuairisciú do Bhord Bainistíochta PAS go rialta
Bíonn rioscaí i slándáil ríomhairí ag athrú an
t-am ar fad rud a fhágann dúshláin mhóra ag
eagraíochtaí ar nós na SCP. Bhí an bhliain
2017 fíor-dheacair ar fad. De bharr bhogearraí
éirice Wannacry a tharla, agus de bharr chomh
héasca agus a spréigh sé chuig os cionn
230,000 ríomhaire ar fud an domhain, b’éigean
d’eagraíochtaí ar nós na SCP a straitéis do
shlándáil ríomhairí a scrúdú go dian. Roimh
sin, pléadh le slándáil ríomhairí tríd is tríd mar
cheist TE.
Ceapadh i gcónaí gur trí bhallaí dóiteáin,
frithvíreas, frith-SPAM srl na slite ab éifeachtaí
le heagraíochtaí a chosaint ó ionsaithe ar
ríomhairí. Ach d’athraigh cúrsaí agus de
réir a chéile, díríonn coirpigh ríomhairí ar
ghníomhaíochtaí idir dhaoine.
Cuireadh béim mhór ar eolas agus oideachas
do bhaill foirne mar go n-aithnítear gurab
iad daoine an chéad líne cosanta maidir leis
an ghréasán corparáideach agus sonraí a
choinnítear a chosaint. Cuireann an tSCP
béim ar thrí bhunchloch (Daoine, Próisis agus
Teicneolaíocht) chun ár ngréasán a bheith
rúnda, ionraic agus ar fáil.
Rinne an tSCP iarrachtaí na rioscaí dóibh le
linn dóibh próisis a reáchtáil nuair nach bhfuil
smacht iomlán ag an tSCP ar na próisis agus
ina measc siúd cuireadh pleananna soiléire
tionscadail i bhfeidhm a thug dualgais do
gach páirtí i gceist; cloí le treoirlínte ar leith
de chuid na SCP maidir le próisis roghnaithe
dá leithéid a reáchtáil agus cloí le Treoirlínte
Bhoird Stáit do gach próiseas de Bhoird Stáit a
reáchtáil an tSCP.
Cosaint Sonraí
Tá sonraí riachtanach do ghnó riaracháin na
SCP. 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 ar an tSCP é a úsáid go
héifeachtach agus go heiticiúil. Cé go bhfuil
ceart ag an duine aonair ar phríobháideachas,
ag an am céanna tá riachtanais chuí gnó ag an
tSCP agus ní mór do gach ball foirne a bheith
aireach faoi na cearta sin agus na caighdeáin
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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.
Saoráil Eolais
Tá Déantóir Cinnidh amháin do Shaoráil
Eolais chomh maith le hAthbhreithneoir
Inmheánach amháin (agus ionadaí amháin do
gach ról sa chás go mbeadh Déantóir Cinnidh/
Athbhreithneoir Inmheánach as láthair nó
páirteach san ábhar ar dhóigh ar bith. Seo thíos
sonraí faoi Shaoráil Eolais do 2017.
Leagan amach d’Iarratais ar Shaoráil Eolais (SE)
in 2017
CINNEADH A LORG			

IOMLÁN

Bronnadh				56
Bronnadh i bPáirt			
36
Diúltaíodh				14
Tarraingíodh Siar & pléadh leo
taobh amuigh de SE			
7
Tarraingíodh Siar			1
-----------------------------------------------------IOMLÁN AR FAD			114
D’fhoilsigh an tSCP Scéim Foilseacháin
leasaithe i 2017 agus tá seo ar fáil ar
www.publicjobs.ie.
Comhlíonadh Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003
Comhlíon an tSCP a thríú Scéim Teanga don
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
geallúintí sa Scéim roimhe a sholáthar; ar na
haighneachtaí a fuarthas ón phobal; ar aiseolas
leanúnach ó chustaiméirí; ar athbhreithniú ar
leibhéal an éilimh do sheirbhísí trí Ghaeilge
agus ar mholtaí ó bhaill foirne na SCP.
Cuireadh an scéim seo chuig an Roinn Ealaíon,
Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus
Gaeltachta agus faomhadh é. 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 faireachán 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.

Líon Iomlán
na n-Iarratas a
fuarthas

Líon a
hainmníodh / a
moladh

Cléireachais, Earcaíocht Shealadach san áireamh

22,220

4,146

Riarachán

25,268

1,583

Bainistíocht Shinsearach

2,573

404

Poist Ghairmiúla/Theicniúla/Speisialtachta

5,184

816

55,245

6,949

6,219

153

266

93

6,485

246

7,790

1,462

Cúltaca an Gharda

0

498

Oifigeach Príosúin faoi Oiliúint

0

225

7,790

2,185

311

16

STÁTSEIRBHÍS

IOMLÁN

Údaráis Áitiúla
An Earnáil Sláinte
IOMLÁN

Garda

IOMLÁN
Próisis a reáchtáladh do chomhlachtaí poiblí taobh
amuigh de chúram an Achta um Bainistíocht Seirbhíse
Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin) 2004
Comhlachtaí Seirbhíse Poiblí Eile

Achoimre de Ghníomhaíocht Earcaíochta 1 Eanáir - 31 Nollaig 2017

IOMLÁN
An Coiste um Cheapacháin Ardleibhéil

Líon Iomlán
na n-Iarratas a
fuarthas

IOMLÁN
Seirbhísí Roghnaithe/Tástála a Soláthraíodh

Líon na
gcomórtas a
comhlíonadh

1,398

37

22,220

4,146

Líon na moltaí a
rinneadh
37

Líon Iomlán na n-Iarratas a
fuarthas
Altranas do Dhaoine Lánfhásta
IOMLÁN AR FAD

Líon Iomlán na gComórtas a Fógraíodh 2017

Líon a cuireadh
faoi Thástáil

1,653

1,276

Líon na nIarratas

Líon a hainmníodh
/ a moladh Moladh

75,610

9,433

401

406

Boird Stáit
Líon Iomlán na n-Iarratas a fuarthas
2,728

Líon a Cuireadh faoi
Agallamh

Líon na nAinmneacha a
Cuireadh chuig Cliaint
le cur chuig an Aire

Líon na gCeapachán a
Rinneadh

61

596

203
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AGUISÍN II
I rith 2017 fuarthas os cionn 2,700 iarratas
don 245 folúntas a fógraíodh ar 77 Bord Stáit.
Ceapadh 213 duine chuig 54 Bord Stáit (106
Fear 107 Bean).
Tugadh faoi fheachtais a dhírigh ar eolas, ar
fhógraíocht náisiúnta ar theilifís agus cur
chun cinn gníomhach d’fheachtais aonair ar
na meáin shóisialta chomh maith le páirt a
ghlacadh i ndeiseanna líonraithe agus ag
comhdhálacha le linn 2017 mar fhreagra ar
shuirbhé faoi fheasacht branda a coimisiúnú i
mí na Nollag 2016. Léirigh an suirbhé fíorbheagán feasachta faoi stateboards.ie agus

faoin phróiseas do cheapacháin chuig Boird
Stáit i measc an phobail i gcoitinne. Lean
Boird Stáit den dlúth-cheangal le Ranna agus
le hOifigigh Teagmhála de Bhoird Stáit chun
rogha iarrthóirí níos éagsúla agus níos mó ó na
réigiún a spreagadh.
Thug Boird Stáit faoi chlár teagmhála
cuimsitheach leis an phobal agus le páirtithe
leasmhara seachtracha agus bhuail siad le
grúpaí ar nós na gcinn seo thíos agus rinneadh
cur i láthair dóibh:

Institiúid na Stiúrthóirí
Chambers Ireland
The Corporate Governance Association of Ireland
Business in the Community
The Wheel – Voluntary & Community Bodies
ICTU
IBEC
Volunteering Ireland
Public Affairs Ireland

Cumann Phríomhfheidhmeannaigh
Ghníomhaireachtaí Stáit
30% Club
Board Diversity Initiative
National Women’s Council of Ireland
IFA and ICMSA
Boardmatch Ireland
IPA Governance Forum for Chairs of State Bodies
Migrant Representative Bodies (EPIC, Crosscare, etc)
National Ploughing Championships

Ghlac Boird Stáit páirt i roinnt de na heachtraí a
reáchtáil na heagraíochtaí seo, thug siad roinnt
eolais ag roinnt dá gcomhdhálacha bliantúla,
srl. Chomh maith leis sin cuireadh fógraí agus
eolas i bhfoilseacháin agus i nuachtlitreacha
ríomhphoist na mball, a bhfuil ciorclaíocht
fhorleathan acu ina n-earnálacha féin.

Léiríonn freagraí ó na grúpaí seo go bhfuil siad
ar son rannpháirtíocht a spreagadh ón sochaí
i gcoitinne agus go bhfuil siad dearfach maidir
le próiseas ceapacháin a sholáthar a chloíonn
go dian le hoscailteacht, oibiachtúlacht agus
follasacht.
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AGUISÍN III
Léargas ar Úsáid Fuinnimh sa bhliain 2017
Baineann úsáid fuinnimh don chuid is mó le
téamh/soilsiú agus uisce a chur ar fáil san oifig
in Áras na Caibidle. I 2017, úsáideadh 931.6
MWh d’fhuinneamh mar a leanas:
715.6 MWh leictreachais;
216 MWh de bhreoslaí iontaise;
0 MWh de bhreoslaí in-athnuaite;
Gníomhaíochtaí a Rinneadh sa bhliain 2017
In 2017 rinne PAS bearta éagsúla chun úsáid
fuinnimh a fheabhsú, mar a leanas:

Gníomhaíochtaí atá pleanáilte do 2018
Tá sé beartaithe ag PAS sa bhliain 2018 feabhas
a chur le húsáid fuinnimh mar a leanas:
Baill foirne a choinneáil ar an eolas go
leanúnach maidir le fuinneamh a shábháil;
Gníomh de lámh a dhéanamh le rialtáin córais
teasa más ga;
Aonaid aerchóirithe a uasghrádú i gcéimeanna.

Cuireadh baill foirne ar an eolas faoi
fhuinneamh a shábháil trí fhógraí agus trí
mheabhráin faoi fhuinneamh a úsáid;
Súil ghéar agus srian a choinneáil ar úsáid
fuinnimh lena n-áirítear idirghábhálacha de
lámh le rialtán an chórais téimh;
Rialtóirí ama ar fhearas mór oifige;
Soilse LED fuinneamh íseal a chur isteach nuair
a bhriseann feisteas soilse.
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AGUISÍN IV
RÁITEAS AIRGEADAIS
17 An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí
Cuntas Leithghabhála 2017 (Gan iniúchadh)

CAITEACHAS AN CHLÁIR
An tSeirbhís Phoiblí agus an Státseirbhís
- ath-imlonnú/earcaíocht/roghnú
Bunaidh

11,380

Forlíontach

664

OLLCHAITEACHAS

2017

2016

Soláthar don
mheastachán

Caiteachas

Caiteachas

€000

€000

€000

12,044

11,757

9,537

12,044

11,757

9,537

224

303

275

11,820

11,454

9,262

Asbhaint
LEITHGHABHÁIL I GCABHAIR
GLANCHAITEACHAS
Bunaidh

11,156

Forlíontach

664

Barrachas le tabhairt ar ais
Ní mór an barrachas a sholáthraítear thar an suim a cuireadh i bhfeidhm a thabhairt ar ais don
Státchiste.
							2017			2018
Farasbarr le tabhairt suas				
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€ 366,071		

€ 136,188

2017

2018

Soláthar don
mheastachán

Caiteachas

Caiteachas

€000

€000

€000

6,654

6,557

5,613

24

31

30

301

213

245

108

93

79

1,638

1,462

842

251

231

155

81

40

13

987

1,167

992

2,000

1,963

1,568

12,044

11,757

9,537

I Tuarastal, pá agus liúntais
Bunaidh

6,458

Forlíontach

196

II Taisteal agus cothabháil*
Bunaidh

80

Forlíontach

56

III Oiliúint agus forbairt agus costais
theagmhasacha
Bunaidh

280

Forlíontach

21

IV Seirbhísí poist agus teileachumarsáide
Bunaidh

130

Forlíontach

22

V Trealamh oifige agus seirbhísí TE
seachtracha
Bunaidh

1,860

Forlíontach

222

VI Costais foirgnimh oifige
Bunaidh

190

Forlíontach

61

VII Costais earcaíochta - taighde agus
rialáil chorparáideach
Bunaidh

35

Forlíontach

46

VIII Costais earcaíochta fógraíocht
agus tástáil
Bunaidh

950

Forlíontach

37

IX Costais earcaíochta - boird agallaimh
Bunaidh

1,397

Forlíontach

603
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RÁITEAS FAOI RIALACHAS
AIRGEADAIS INMHEÁNAIGH

tá nós imeachta foirmiúil i bhfeidhm chun clistí
suntasacha rialaithe a thuairisciú agus lena
chinntiú go gcuirtear an ghníomhaíocht chuí i
bhfeidhm lena cheartú;

Freagracht as córas um rialú
inmheánach airgeadais

tá Coiste Iniúchta i bhfeidhm chun comhairle
a thabhairt dom agus mé ag comhlíonadh
mo chuid dualgas i leith an chórais rialaithe
inmheánaigh airgeadais

Sliocht ó chuntas leithghabhála 2017
(gan iniúchadh)

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. 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 mí-rialtachtaí
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 acmhainní daonna agus
seirbhísí comhroinnte 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.
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 do gach príomh-phróiseas
gnó curtha i ndoiciméad;
tá córais i bhfeidhm chun na sócmhainní a
chosaint.
Rialuithe riaracháin agus tuairisciú bainistíochta
Deimhním go bhfuil creat nósanna imeachta
riaracháin agus tuairisciú rialta bainistíochta in
áit, lena n-áirítear dualgais a bheith deighilte
agus córas de tharmligean agus de chuntasacht
agus, go háirithe:
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. Tharla conradh
amháin ar luach €145,958 é i rith 2017 a
bhain le tacaíocht ó Oracle agus ceadúnas
bogearraí agus tuairiscíodh é faoi Chiorclán
40/2002. Tharla an eisceacht mar nach raibh
ach soláthraí fóirsteanach amháin ar fáil don
bhogearra dílsithe.
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Iniúchadh Inmheánach agus Coiste Iniúchta
Deimhním go bhfuil feidhm iniúchta
inmheánaigh sa tSeirbhís um Cheapacháin
Phoiblí ina bhfuil pearsanra atá oilte go
cuí, a fheidhmíonn de réir chairt scríofa
atá faofa agamsa. Tá an obair bunaithe ar
anailís a rinneadh ar na rioscaí airgeadais a
bhfuil an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí
neamhchosanta ina aghaidh agus tá na
pleananna iniúchta inmheánaigh bliantúla,
atá faofa agamsa, bunaithe ar an anailís
seo. Clúdóidh na pleananna seo na príomhrialuithe ar bhonn atrátha ar feadh tréimhse
réasúnta. Déanaim-se agus an Coiste Iniúchta
athbhreithniú go tréimhsiúil ar an bhfeidhm
iniúchta inmheánaigh Tá nósanna imeachta
curtha i bhfeidhm agam lena chinntiú go
ndéantar beart ar na tuairiscí ar an bhfeidhm
iniúchta inmheánaigh.
Riosca agus Creat Rialachais
Chuir an Oifig córas bainistíochta riosca i
bhfeidhm a shainaithníonn agus a thuairiscíonn
rioscaí tábhachtacha agus na gníomhaíochtaí
bainistíochta a thógtar chun déileáil leis, agus
an oiread agus is féidir na rioscaí sin a laghdú.

Athbhreithniú ar Éifeachtúlacht
Deimhním go ndearna an Oifig monatóireacht
ar a nósanna imeachta i dtaca le bainistíocht
riosca agus rialachas i rith na bliana 2017. Tá
an mhonatóireacht agus an t-athbhreithniú
seo faoi éifeachtúlacht an chórais rialachais
airgeadais inmheánaigh bunaithe ar obair an
choiste iniúchta, an Bhoird Bainistíochta agus
de bhord na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí
(SCP).
Ceisteanna maidir le Rialachas Airgeadais
Inmheánaigh
Níor sainaithníodh aon laige i rialachas
airgeadais inmheánaigh i dtaca le 2017 ar
tharla caillteanas airgid nó go bhféadfadh
caillteanas airgeadais tarlú dá bharr.
Fiona Tierney
Oifigeach Cuntasaíochta

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