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Roinneann ár 
gCathaoirleach agus 
ár bPríomhfheidh-
meannach a bhfís

Tá an-áthas orainn Ráiteas Straitéise na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí don 
tréimhse 2020-2023 a chur i láthair. Is é an Ráiteas Straitéise seo an toradh a tháinig 
as próiseas cuimsitheach comhairliúcháin inmheánach agus seachtrach agus 
cuireadh bailchríoch air bunaithe ar an taithí agus ar na hathruithe suntasacha ar 
thugamar aghaidh orthu de bharr na paindéime domhanda Covid-19. De réir mar 
a tháinig tionchar na paindéime chun tosaigh, bhí an t-ádh orainn go rabhamar 
in ann tarraingt ó leibhéal ard teagmhála ónár bpáirtithe leasmhara, a bhí ina 
bhuntáiste mór agus a lig dúinn ní hamháin príomhspriocanna a aimsiú agus 
tosaíocht a thabhairt dóibh chun déileáil leis na dúshláin ba phráinní, ach plean a 
leagan amach d’amlíne níos fadtéarmaí an Ráitis Straitéise seo chomh maith. 
Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le gach duine a thug a gcuid ama, fuinnimh 
agus tuairimí le cabhrú linn plean a dhéanamh, a chuirfi dh an tseirbhís is fearr is 
féidir ar fáil dár gcliaint agus dár gcustaiméirí.
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Thug forbairt ár Ráitis Straitéise an deis dúinn 
machnamh agus athbhreithniú a dhéanamh 
ar aidhm agus ar fhís ár n-eagraíochta. 
Aithníonn ár ráiteas misin agus neartaíonn 
sé an ról tábhachtach atá againn maidir le 
tacaíocht a thabhairt do Rialtas na hÉireann 
agus dár gcliaint le seirbhísí poiblí ar 
archaighdeán a chur ar fáil trí lucht saothair 
seirbhíse poiblí ina bhfuil éagsúlacht agus atá 
fíorchumasach a earcú. Déanfaidh ár Ráiteas 
Straitéise forbairt ar an obair shuntasach a 
rinneadh cheana san eagraíocht lenár bhfís 
maidir le haitheantas a fháil as barr feabhais 
san earcaíocht a bhaint amach agus leis an 
dea-cháil atá orainn maidir le cothroime, 
neamhspleáchas, agus ionracas a neartú.

Tabharfar ‘Nua’ ar ár Ráiteas Straitéise. Tá baint 
ag an bhfocal ‘Nua’, a thagann ón nGaeilge, 
le cuid mhaith gnéithe a bhaineann leis 
an áit ina bhfuilimid, mar dhaoine aonair, 
mar phobail, mar eagraíochtaí agus mar 
shochaithe, sa lá atá inniu ann. In ainneoin na 
ndúshlán atá romhainn, léiríonn sé an deis 

atá ann caighdeán beatha níos fearr do chách, 
cothromaíocht sa tsochaí agus ceangal níos 
láidre leis an domhan mórthimpeall orainn, 
agus lena chéile, a chur ar fáil.

Tuigimid ár straitéis, ‘Nua’, mar straitéis 
a chuireann plean uaillmhianach agus 
creat tacaíochta ar fáil leis na spriocanna a 
leagamar amach dúinn féin a bhaint amach, a 
chinnteoidh, i ndeireadh na dála, go gcuirimid 
tallann den chéad scoth ar fáil do sheirbhís 
phoiblí na hÉireann ar bhonn leanúnach.

D’aithníomar trí thosaíocht straitéise a 
threoróidh ár ngníomhaíochtaí i dtreo 2023:

•  Táimid tiomanta do sheirbhísí earcaíochta 
den scoth a chur ar fáil agus bainfear 
seo amach trínár múnla do sholáthar 
seirbhísí a fheabhsú agus trína chinntiú 
go bhfuil ár gcustaiméirí ag croílár na 
hoibre a dhéanaimid. Freastalóimid ar agus 
rachaimid i dteagmháil le lucht spéise nua 
agus a bhfuil éagsúlacht ann, cuirfi mid 
dlús le barrfheabhsú na dteicneolaíochtaí 
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is déanaí agus modhanna nua cumarsáide, 
agus leanfaimid orainn ag cothú cultúir 
feabhais, bunaithe ar ár mbunluachanna;

•  Forbróimid ár n-áit uathúil sa tseirbhís 
phoiblí agus na tuiscintí a thugann sí dúinn, 
le feidhm chomhairleach atá bunaithe 
ar eolas agus ar fhianaise a chur ar fáil, a 
thabharfaidh tacaíocht d’fhorbairt tallainne 
agus bheartais phoiblí a bhaineann leis an 
ionad oibre;

•  Leanfaimid orainn ag forbairt ár ndaoine, 
ár n-eagraíochta, ár nósanna oibre agus 
ár gcultúir le feabhas a chur ar ár gcumas 
seirbhísí ar ardchaighdeán a sholáthar.

Braitheann rath na Seirbhíse um Cheapacháin 
Phoiblí ar na baill foirne thiomanta agus 
ghairmiúla a bhfuil an t-ádh orainn a bheith 
ag obair leo. Cuireann an Ráiteas Straitéise 
seo béim ar ár dtiomantas do thacaíocht a 
thabhairt dár mbaill foirne le linn na tréimhse 

neamhghnáiche seo, don obair ón mbaile - 
agus an obair ó chian -  a éascú, do thacaíocht 
a thabhairt dá bhforbairt leanúnach agus 
dona chinntiú go bhfuil gach deis acu barr a 
gcumais a bhaint amach.

Táimid ag tnúth le hobair a dhéanamh le 
Bord na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, 
leis an bhfoireann bhainistíochta agus lenár 
mbaill foirne agus lenár gcliaint uilig le clár 
uaillmhianach a chur ar fáil do na blianta, 
agus do na dúshláin, atá romhainn. 

Shirley Comerford
Príomhfheidhmeannach 

Tom Moran
Cathaoirleach an Bhoird
An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí
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Tá ár ndomhan 
ag athrú…
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Tá geilleagar na hÉireann tar éis athrú go 
sciobtha, ag dul ó staid nirt agus fáis go 
staid atá níos dúshlánaí agus níos éiginnte 
agus a mbeidh tionchar ag torthaí na 
paindéime domhanda uirthi, mar aon le 
himeacht na Ríochta Aontaithe ón AE, go 
ceann na mblianta. Le dul i ngleic leis na 
dúshláin atá romhainn, braitheann rath 
eacnamaíochta agus sóisialta na hÉireann 
amach anseo go géar ar fhreagairt láidir 
agus ar fheabhas a chur ar eolas, ar 
nuálaíocht agus ar tháirgiúlacht i ngach 
rannóg. Bainfi dh na gníomhaíochtaí sa 
Ráiteas Straitéise seo áit ar leith amach don 
tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí maidir le 
forbairt a dhéanamh ar an gcumas aghaidh 
a thabhairt ar na dúshláin nua seo agus 
ar dhúshláin a thiocfaidh chun cinn sna 
blianta atá romhainn.
Le blianta beaga anuas, tharla athruithe 
suntasacha sóisialta in Éirinn, a léirigh 
luachanna, creidimh agus nósanna 
cultúrtha atá ann sa tsochaí ar bhealach 
nua. Tá impleachtaí aige sin maidir le cultúir 
san ionad oibre agus polasaithe eagraíochta, 
mar aon le forbairtí reachtúla agus beartais 
agus le seirbhísí poiblí a chur ar fáil.
Tá an chaoi a n-oibrímid ag athrú mar gheall 
ar fhorbairt teicneolaíochtaí nua agus mar 

gheall go bhfuil uathoibriú ról ag méadú. 
Mar fhreagairt ar phaindéim COVID-19, 
d’athraigh an tSeirbhís um Cheapacháin 
Phoiblí a próisis chun glacadh leis an obair 
ó chian agus le nósanna oibre nuálacha 
lena chinntiú go leanaimid orainn ag 
mealladh agus ag roghnú na scileanna atá 
riachtanach le dul i ngleic leis na dúshláin 
atá ann faoi láthair agus d’ionaid oibre 
na seirbhíse poiblí sa todhchaí. Is mór 
an chabhair é ár gcumas dul i ngleic le 
dúshláin go sciobtha agus go héifeachtach 
agus muid ag iarraidh leanúint orainn ag 
feidhmiú go héifeachtúil agus le seirbhísí 
ar ardchaighdeán a chur ar fáil agus lena 
chinntiú go ndéantar sábháilteacht ár mball 
foirne, ár n-iarrthóirí, ár gcomhaltaí boird 
agus gach duine a bhíonn i dteagmháil linn 
a chosaint.
De bharr go bhfuil imní na sochaí faoi 
inbhuanaitheacht ár n-acmhainní nádúrtha 
ag méadú, comhlíonfaidh an tSeirbhís um 
Cheapacháin Phoiblí ár bhfreagrachtaí lena 
chinntiú go gcuirtear ár seirbhísí ar fáil trí 
úsáid éifeachtúil a bhaint as acmhainní 
nádúrtha gan drochthionchar a bheith 
againn ar an gcomhshaol.

Ár bhforbairt

ag athrú…

STRAITÉIS
2020–2023

5



Tá tiomantas ann maidir lena chinntiú 
go léiríonn ár seirbhís phoiblí éagsúlacht 

na sochaí ar a bhfreastalaíonn sí

Tá tiomantas ann maidir lena chinntiú 
go léiríonn ár seirbhís phoiblí éagsúlacht go léiríonn ár seirbhís phoiblí éagsúlacht 

Déantar cur síos i gClár an Rialtais - Ár 
dTodhchaí Le Chéile ar thiomantas an 
Rialtais d’athchóiriú leanúnach a dhéanamh 
ar an tseirbhís phoiblí agus do sheirbhísí 
poiblí éifeachtúla atá níos freagrúla do 
riachtanais saoránach a chinntiú. 

Níos mó ná riamh, sa lá atá iniu ann, tá 
béim níos géire ar agus gá níos práinní le 
cumas nuálaíochta agus le comhoibriú 
rialtais ar fud na hearnála a fhorbairt go 
leanúnach, agus le cur chuige a chur chun 
cinn maidir le seirbhísí a sholáthar ina 
bhfuil cúrsaí digiteacha agus sochtheicniúla 
chun tosaigh. Cuireann forbairt ar an 
gcumas anailís a dhéanamh ar shonraí chun 
tacaíocht a thabhairt don chinnteoireacht 
atá bunaithe ar fhianaise go mór leis an 
athchóiriú seirbhíse poiblí agus léiríonn 
na treochtaí go mbeidh sé ina gné 
thábhachtach maidir le todhchaí na hoibre.

Braitheann seirbhísí éifeachtúla earcaíochta 
agus roghnaithe ar agus tá siad mar 
bhonn faoi na hathchóirithe bainistíochta 
acmhainní daonna ar fud na hearnála. 
Tá tábhacht ar leith ag baint le lucht 
saothair a bhfuil éagsúlacht ann agus atá 
tiomanta a mhealladh agus a choinneáil 
maidir leis na hathchóirithe atá de dhíth 
le dul i ngleic leis na dúshláin a bheidh 
romhainn a chur i bhfeidhm. Tá tiomantas 
ann maidir lena chinntiú go léiríonn ár 
seirbhís phoiblí éagsúlacht na sochaí ar a 
bhfreastalaíonn sí. Tá ról tábhachtach ag 
an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí, agus 
trínár suíomhanna gréasáin postannapoibli.
ie agus stateboards.ie, maidir lena chinntiú 
go meallaimid iarrthóirí ó gach earnáil 
den tsochaí, ag cur slite ar fáil le teacht ar 
dheiseanna gairme ar féidir le gach iarrthóir 
ionchasach teacht orthu.
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Ár mandáid Cuireann an tseirbhís phoiblí a lán deiseanna ar leith ar fáil le hobair fhiúntach 
a dhéanamh a chuireann buntáistí suntasacha ar fáil do dhaoine aonair agus do 
phobail i ngach earnáil den tsochaí. Is minic anois atá gairmeacha a cheapann siad atá 
fiúntach agus fostóirí a bhfuil luachanna acu a thagann lena luachanna féin á roghnú 
ag cuardaitheoirí poist.

Tá tionchar na paindéime tar éis ról na seirbhíseach poiblí a thabhairt chun tosaigh 
agus béim a leagan ar an obair fhiúntach a dhéanaimid. Tá sé tar éis a léiriú go bhfhuil 
gá le rochtain ar sheirbhísí poiblí a chinntiú agus le dlús a chur leis an bpróiseas chun 
glacadh le teicneolaíochtaí nua agus modhanna nua cumarsáide. 

Ár ndúshlán
Tá ról tábhachtach ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí maidir leis na 
teachtaireachtaí agus na cleachtais dhearfacha seo a éascú agus a chur in iúl. Tá an 
tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí réidh le dul i ngleic leis na héilimh, atá ag athrú, 
ar scileanna agus ar sheirbhísí nua. Bíonn ár gcliaint ag súil le seirbhís a chuireann 
cuir chuige shaincheaptha, freagairt sciobtha, agus soláthar níos sciobtha ball foirne 
den scoth ar fáil. Agus muid ag dul i ngleic leis na riachtanais seo, cuirtear dúshlán 
romhainn glacadh le cuir chuige nua a chuirfidh seirbhísí ina bhfuil áit lárnach ag an 
gcliant ar fáil.

Bíonn iarrthóirí ionchasacha ag súil le seirbhís ar archaighdeán agus éifeachtúil. 
Cuirfimid dea-eispéireas ar fáil d’iarrthóirí agus iad i dteagmháil linn go díreach agus trí 
postannapoibli.ie agus stateboards.ie agus cuirfimid seirbhísí ar fáil a chomhlíonann na 
riachtanais a bhíonn ag cuardaitheoirí poist sa ré dhigiteach, i gcomhthéacs domhanda 
a bhíonn ag síorathrú agus ina bhfuil an éagsúlacht chun tosaigh.

Tagann mandáid na Seirbhíse um Cheapacháin 
Phoiblí ó agus bunaíodh an tSeirbhís faoi na 
hAchtanna um Bainistíocht Seirbhíse Poiblí 
(Earcaíocht agus Ceapacháin), 2004-2013. Is 
faoi Chóid Chleachtais Oifig an Choimisiúin um 
Cheapacháin Seirbhíse Poiblí (CCSP) a reáchtáiltear 
formhór na bhfeachtas earcaíochta de chuid na 
Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí. Leagtar treoirlínte 
agus caighdeáin amach sna Cóid Chleachtais seo 
maidir le hearcaíocht inmheánach agus sheachtrach 
sa tseirbhís phoiblí.

Feidhmíonn an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí 
laistigh de chreat reachtúil agus beartais náisiúnta, 
lena n-áirítear straitéisí a bhaineann leis an 
bhfostaíocht, cosúil le Poist sa Todhchaí in Éirinn 
agus leis an Straitéis Náisiúnta Scileanna 2025, 
agus reachtaíocht agus beartas ina bhfuil béim ar 
chomhionannas deiseanna, chothromaíocht inscne, 
chothromaíocht oibre is saoil, éagsúlacht agus 
chuimsiú a bhaint amach in ionaid oibre na seirbhíse 
poiblí. Tá na hActhanna um Chomhionannas 
Fostaíochta 1998-2015, Dualgas na hEarnála Poiblí 
maidir leis an gComhionannas agus Cearta an Duine 
(Cuid 42 den Acht fá Choimisiún na hÉireann um 
Chearta an Duine agus Comhionannas, 2014), an 
Straitéis Náisiúnta do Mhná agus do Chailíní 2017-
2020, An Straitéis Chuimsitheach Fostaíochta do 
Dhaoine faoi Mhíchumas 2015-2024, an Straitéis 
Náisiúnta um Chuimsiú Daoine LADTI+ 2019-2021, an 
Straitéis Náisiúnta um Chuimsiú Taistealaithe agus 
Romach 2017-2021 agus an Straitéis um Imeascadh 
Imirceach san áireamh.
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Ár ndeis
Tá áit ar leith ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí sa tseirbhís 
phoiblí agus tá dea-cháil orainn maidir le roghnú neamhspleách atá 
bunaithe ar fhiúntas. Táimid ag tógáil air sin le blianta beaga anuas 
agus ag glacadh le cuir chuige agus teicneolaíochtaí nua le torthaí 
maithe a sholáthar dár gcliaint. Glacaimid le hathruithe agus tá sé i 
gceist againn tuilleadh forbartha a dhéanamh ar chuid mhaith de na 
struchtúir atá ann faoi láthair agus córais nua a fhorbairt a chuirfi dh 
an nuálaíocht, tacaíocht do sholáthar seirbhísí ó chian agus feabhsú 
leanúnach ár seirbhísí chun cinn: Tionscadal suntasach a bheidh in 
athrú ár n-ardán TF le linn thréimhse an phlean straitéise seo.

Tá borradh mór tagtha ar an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí le 
blianta beaga anuas le heilimh ár gcliant a shásamh. Is é an dúshlán 
atá romhainn a chinntiú go ndéantar forbairt ar agus go dtugtar 
tacaíocht dár mbaill foirne, go bhfuil sásamh á fháil acu ina gcuid 
oibre agus go bhfuil na scileanna acu atá riachtanach le dul i dtaithí 
ar agus lena chinntiú go bhfuil rath orthu sa domhan nua seo ina 
bhfuilimid ag feidhmiú anois. Leanfaimid orainn ag tógáil ar an obair 
a rinneadh cheana le hionad oibre ionchuimsitheach a chur ar fáil, 
ina n-aithnítear agus ina bhfuil meas ar an éagsúlacht agus ar an 
gcaoi ar féidir léi cur leis an ionad.

Tá feabhas á dhéanamh againn ar ár dtimpeallachtaí oibre, idir 
thimpeallachtaí fi siciúla agus thimpeallachtaí fíorúla, agus ar 
thimpeallachtaí a dtugaimid spásanna oibre hibrideacha orthu, le 
háiseanna den scoth a chruthú dár mbaill foirne, dár n-iarrthóirí 
agus do bhaill na mbord rognnaithe. Tabharfaidh na feabhsúcháin 
seo tacaíocht dár n-obair maidir le glacadh le teicneolaíocht nua, 
modhanna oibre nua agus cuir chuige nua agus maidir le seirbhísí 
earcaíochta agus roghnaithe den scoth a chur ar fáil.
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Ár n-aidhm Ár bhfís
Buíon daoine 
a bhfuil 
éagsúlacht ann 
a earcú don 
tseirbhís phoiblí, 
daoine a bhfuil 
an tallann, an 
phearsantacht 
agus an 
tiomantas acu 
a bheith ag 
soláthar ar son 
na hÉireann

Aitheantas 
a fháil mar 
ionad bairr 
feabhais na 
hearcaíochta, 
a bhfuil 
muinín ag na 
daoine ar a 
bhfreastalaímid 
asainn

Maidir linne, na daoine atá ag obair don 
tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí:

 � Aithnímid go bhfuilimid ag feidhmiú i dtimpeallacht 
dhúshlánach a bhíonn ag síorathrú: le clár uaillmhianach 
athchóirithe rialtais; athruithe móra sa tsochaí; tionchar 
ollmhór na teicneolaíochta; éilimh ó pháirithe leasmhara 
ar sholáthar seirbhísí atá fíoréifeachtúil; agus gá náisiúnta 
le feabhas a dhéanamh ar an táirgiúlacht i ngach seirbhís.

 � Aithnímid go mbíonn tionchar mór agus suntasach ag 
na daoine a earcaímid i róil seirbhíse poiblí ar fhorbairt 
eacnamaíoch agus shóisialta shochaí na hÉireann agus ar 
shaol mhuintir na hÉireann.

 � Tuigimid tábhacht ár ról maidir le traidisiún 
neamhspleách, neamhchlaonta earcaíochta seirbhíse 
poiblí atá bunaithe ar fhiúntas a chaomhnú agus 
déanaimid ár ndícheall i gcónaí lena chinntiú go 
gcomhlíonaimid ár ndualgais faoi Chóid Chleachtais an 
Choimisiúin um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí.

 � Tuigimid an ról tábhachtach atá againn maidir le seirbhís 
phoiblí a chur ar fáil ar léiriú atá inti ar na daoine ar a 
bhfreastalaíonn sí.

 � Táimid bródúil as an ról atá againn maidir le muinín a 
spreagadh i seirbhísí poiblí agus maidir le seirbhís phoiblí 
na hÉireann agus todhchaí do thír a bhíonn ag síorathrú  
a mhúnlú.

Á threorú ag ár mbunluachanna, tá sé mar 
aidhm againn stádas a bhaint amach dúinn 
féin mar na hearcaitheoirí is fearr in Éirinn:

 � Tuigimid an luach a bhaineann lenár ndea-cháil mar 
eagraíocht atá chun tosaigh maidir le barr feabhais sa 
chleachtas earcaíochta agus sa soláthar seirbhísí.

 � Tá cáil orainn go hidirnáisiúnta as barr feabhais 
sa nuálaíocht agus as cleachtais earcaíochta 
ionchuimsitheacha agus éifeachtúla.

 � Bíonn muinín ag ár gcliaint ar fud na seirbhíse poiblí 
asainn seirbhísí prasa a chur ar fáil lena riachtanais 
earcaíochta a chomhlíonadh.

 � Bíonn muinín ag cuardaitheoirí poist as an tSeirbhís 
um Cheapacháin Phoiblí próisis earcaíochta chothroma, 
oscailte a sholáthar a chuireann dea-eispéireas ar fáil 
don iarrthóir.

 � Déanaimid caighdeáin arda san earcaíocht seirbhíse 
poiblí a chur chun cinn agus a chothabháil, i gcomhréir 
le Cóid Chleachtais an Choimisiúin um Cheapacháin 
Seirbhíse Poiblí.

 � Táimid tar éis ár sciar den mhargadh a mhéadú go 
suntasach, ag cur níos mó seirbhísí earcaíochta ar fáil do 
chliaint reatha ar fud na seirbhíse poiblí.

 � Táimid bródúil as a bheith ag obair in eagraocht 
earcaíochta seirbhíse poiblí atá éifeachtúil, nuálach agus 
ionchuimsitheach.

STRAITÉIS
2020–2023
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Ár 
luachanna

Iontaoibh
� Tuigimid an luach a bhaineann leis an muinín a chuirtear 

ionainn seirbhís phras den scoth a chur ar fáil agus 
tá muinín againn as ár bpáirtithe leasmhara agus ár 
gcomhghleacaithe.

� Táimid bródúil as ár gcúlra agus déanfaimid an dea-
cháil atá ar an oifi g as cothroime, neamhspleáchas agus 
ionracas a chothú.

� Feidhmímid le hionracas i gcónaí, cloímid leis na 
caighdeáin eiticiúla is airde agus cosnaímid rúndacht gach 
gné dár bpróiseas.

� Tá meas againn ar na hacmhainní a thugtar dúinn 
agus oibrímid leis an tionchar a bhíonn againn ar an 
gcomhshaol a laghdú.

Barr Feabhais
� Bímid ag súil le barr feabhais agus déanaimid ár ndícheall 

barr feabhais a bhaint amach san obair a dhéanaimid.
� Bainimid luach ar airgead amach agus cuirimid luach ar 

airgead ar fáil.
� Déanaimid iarracht glacadh leis na teicneolaíochtaí is déanaí 

agus leis na smaointe is sofaisticiúla le feabhas a chur ar ár 
bhfeidhmíocht.

� Tugaimid tacaíocht dá chéile agus táimid tiomanta dár 
bhforbairt ghairmiúil leanúnach le barr feabhais a sholáthar 
san earcaíocht agus sa roghnú.

� Leagaimid caighdeáin arda amach maidir leis an soláthar 
seirbhíse agus bímid compordach agus muid ag dul i ngleic 
le dúshláin.

Ceannaireacht 
� Glacaimid lenár ról uathúil sa tseirbhís phoiblí agus, mar 

ghairmithe earcaíochta, ullmhaímid muid féin le tacaíocht 
a thabhairt do dhaoine aonair agus d’eagraíochta barr a 
gcumais a bhaint amach.

� Roinnimid ár dtuiscint agus ár dtaithí agus ár n-obair 
le comghleacaithe ar fud na seirbhíse poiblí le 
hardfheidhmíocht a bhaint amach agus an cumas 
aghaidh a thabhairt ar ionad oibre a bhíonn ag síorathrú.

� Léiríonn ár ndaoine ceannaireacht i gcónaí, go háirithe 
nuair atá cúinsí dúshlánacha i gceist.

Nuálaíocht
� Glacaimid le hathruithe agus tuigimid dúshláin mar 

dheiseanna le feabhas agus fás a chur i bhfeidhm.
� Tuigimid an luach a bhaineann leis an agus tugaimid 

tacaíocht don fhiosracht agus maidir le triail a bhaint as 
cuir chuige dhifriúla.

� Táimid nuálach agus déanaimid athbhreithniú gníomhach 
ar ár seirbhísí agus ár bpróisis le tacaíocht a thabhairt don 
fhorbairt leanúnach.

� Bíonn sé mar aidhm againn a bheith sofhreagrúil agus 
solúbtha mar eagraíocht atá in ann aghaidh a thabhairt ar 
chúinsí seachtracha.

Béim ar Chustaiméirí
� Is eagraíocht muid atá faoi thionchar éileamh agus tá an 

custaiméir (cliaint, iarrthóirí agus muintir na hÉireann) ag 
croílár na hoibre a dhéanaimid.

� Bíonn sé mar aidhm againn seirbhís den scoth a chur 
ar fáil dár gcliaint, ag comhoibirú leo lena riachtanais 
earcaíochta a chomhlíonadh.

� Bíonn sé mar aidhm againn dea-eispéireas a chur ar fáil 
d’iarrthóirí, cibé toradh atá i gceist.

� Déanaimid teagmháil lenár gcustaiméirí, éistimid leo agus 
bímid buíoch as a n-aiseolas.

Cuimsiú
� Aithnímid agus tuigimid an luach a bhaineann leis an 

éagsúlacht agus glacaimid le deiseanna le ceannaireacht 
ionchuimsitheach a léiriú.

� Is áit ionchuimsitheach í ár n-ionad oibre, ina gcaitear le gach 
duine le dínit, meas agus cúirtéis.

� Tugann ár seirbhísí agus ár bpróisis tacaíocht do gach duine 
barr a gcumais a bhaint amach.

� Déanaimid ár ndícheall suim a mhúscailt i bpobail éagsúla 
agus a n-aird a tharraingt ar ghairmeacha seirbhíse poiblí.

STRAITÉIS
2020–2023
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Á spreagadh ag ár mbunluachanna, 
tá an chothromaíocht agus cearta 
daonna ár gcustaiméirí agus ar mball 
foirne fíorthábhachtach dúinn
Táimid den tuairim go gcuireann fosaithe 
ó gach earnáil den tsochaí fuinneamh in 
ionaid oibre, rud a chruthaíonn polasaithe, 
cláir agus seirbhísí níos freagrúla a bhfuil 
níos mó béime ar an gcuimsiú iontu. 

Aithnímid an ról atá againn maidir le 
huaillmhian a chothú, ceannaireacht a léiriú 
agus caighdeáin a leagan amach le hionaid 
oibre seirbhíse poiblí rathúla, ina nglactar 
leis an gcothromaíocht, leis an éagsúlacht 
agus leis an gcuimsiú, a chur ar fáil.

Táimid tiomanta do Dhualgas na Seirbhíse 
Poiblí um Chothromaíocht agus Chearta an 
Duine a chur i bhfeidhm agus úsáid a bhaint 
as mar chreat, mar aon lenár luachanna, 
lenár n-obair agus lenár n-aidhm agus ár 
bhfís a bhaint amach.

Tá ár dtuiscint ar an gcothromaíocht agus 
ar cheisteanna cearta daonna á bhforbairt 
againn do chustaiméirí agus do bhaill foirne 
mar chuid d’fhorbairt agus de sholáthar 
ár Straitéise Corparáidí 2020-2023 agus tá 
tacaíocht á tabhairt againn do straitéisí agus 
do phleananna gnó.

Tugann ár luachanna treoir dúinn maidir 
le dul i ngleic lenár ndul chun cinn agus é 
a thuairisciú le cothromaíocht deiseanna 
a chur ar fáil, leis an idirdhealú agus an 
leithcheal a sheachaint agus le cearta 
daonna ár gcustaiméirí agus ár mball foirne 
a chosaint.

Ár straitéis

Barr feabhais 
san earcaíocht a 
sholáthar
Réitigh earcaíochta fhreagrúla
• Soláthar seirbhísí a fheabhsú
• Eispéireas an chliaint & an iarrthóra a 

chur ag croílár na hoibre a dhéanaimid

Ár ndaoine, ár 
n-eagraíocht & ár 
gcultúr a fhorbairt
Ár n-aidhm a bhaint amach
• An chaoi a n-oibrímid a fhorbairt
• An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí 

a ullmhú don todhchaí

Páirtí ar féidir 
brath air
Ag comhoibriú don 
todhchaí
• Ceannaireacht, tionchar agus 

tacaíocht chomhairleach atá 
bunaithe ar fhianaise a chur 
ar fáil

AG SOLÁTHAR

AG ULLMHÚ

TIONCHAR A IMIRT 
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Is tosaíocht straitéise é barr feabhais san earcaíocht 
a sholáthar mar…

Tá ról tábhachtach againn maidir le lucht saothair ardfheimiúil atá faoi 
thionchar luachanna a mhúnlú ar son mhuintir na hÉireann.

Tá daoine ag croílár ár ngnó agus tá sé mar thosaíocht againn seirbhís 
éifeachtúil den scoth a chur ar fáil dár gcliaint agus an lucht saothair den scoth 
agus ina bhfuil éagsúlacht le brath, atá ag teastáil le seirbhísí poiblí freagrúla 
agus ionchuimsitheacha a sholáthar, a earcú.

I dtimpeallacht iomaíoch, aithnímid go bhfuil gá lenár múnla earcaíochta a 
neartú agus a fhorbairt ionas gur féidir linn déileáil le riachtanais ár gcliant 
agus ár n-iarrthóirí, a bhíonn ag síorathrú.

Barr Feabhais san 
Earcaíocht a Sholáthar 
Réitigh Earcaíochta Fhreagrúla

Soláthar seirbhísí a fheabhsú
� Anailísíocht sonraí a úsáid leis na huirlisí a fháil 

le feabhsúcháin sa soláthar seirbhísí agus san 
fheidhmíocht eagraíochta a thomhas.

� Barr feabhais a bhaint amach maidir le 
seirbhísí trí mhúnla soláthair seirbhísí 
feabhasaithe a chomhdhearadh ar cháilíocht 
dhearbhaithe leis an rochtain, an gcuimsiú, an 
nuálaíocht agus an smaointeoireacht deartha 
a dhaingniú.

� Barr feabhais a bhaint amach maidir le 
soláthar seirbhísí, a chinntíonn go leanfaimid 
orainn ag mealladh iarrthóirí den scoth agus 
ag cur dea-eispéiris úsáideora ar fáil.

� A bheith solúbtha agus freagrúil agus na 
seirbhísí a chuirimid ar fáil agus an tionchar 
atá againn, maidir le cliaint, ar fud na seirbhíse 
poiblí a éagsúlú.

Eispéireas an chliaint & an iarrthóra a 
chur ag croílár na hoibre a dhéanaimid
� Buíon iarrthóirí a bhfuil níos mó éagsúlachta 

le brath ann a mhealladh trínár straitéis 
mhargaíochta agus chumarsáide 
shaincheaptha.

� Conairí earcaíochta, ar léir gur conairí 
cothroma, oscailte agus inrochtana iad, a 
bheith againn.

� Aitheantas a fháil maidir leis na caighdeáin is 
airde i seirbhís do chustaiméirí a chur ar fáil go 
hinmheánach agus go seachtrach.

� Teagmháil níos fearr a bheith againn le 
cliaint agus le hiarrthóirí trí athbhreithnithe 
córasacha a dhéanamh ar eispéireas ár 
n-úsáideoirí.  

� Ról tábhachtach a ghlacadh maidir leis an 
tseirbhís phoiblí a chur chun cinn mar fhostóir 
de rogha do phobail éagsúla, trí thuilleadh 
oibre fo-rochtana shaincheaptha atá bunaithe 
ar eolas a dhéanamh.

I dtimpeallacht iomaíoch, aithnímid go bhfuil gá lenár múnla earcaíochta a 
neartú agus a fhorbairt ionas gur féidir linn déileáil le riachtanais ár gcliant 

atá againn, maidir le cliaint, ar fud na seirbhíse 
poiblí a éagsúlú.

Faoi mhí na Nollag 2023, beidh na nithe 
seo a leanas bainte amach againn…
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Tá forbairt ár ndaoine, ár n-eagraíochta agus ár gcultúir 
ina pointe straitéiseach mar…

Tuigimid an tábhacht a bhaineann le cultúr san ionad oibre ina bhfuil 
nuálaíocht, cothromaíocht, éagsúlacht agus cuimsiú le brath agus tá fonn 
orainn ceannaireacht a thabhairt do dhaoine/eagraíochtaí eile le dea-shampla.

Táimid bródúil as an obair a dhéanaimid agus ba mhaith linn dá nglacfadh gach 
ball foirne lenár bhféiniúlacht mar earcaitheoirí gairmiúla do ghairmeacha 
seirbhíse poiblí atá tábhachtach.

Má dhéanaimid forbairt ar ár gcumas a bheith solúbtha, acmhainneach, 
tiomanta, fi osrach agus sásta glacadh le hathruithe, beimid réidh le dul i ngleic 
le dúshláin a thiocfaidh chun cinn amach anseo.

Ár nDaoine, ár 
nEagraíocht agus ár 
gCultúr a Fhorbairt 
Ár nAidhm a Bhaint Amach

An chaoi a n-oibrímid a fhorbairt
� Cuir chuige córasach a bheith againn maidir 

leis an nuálaíocht, an feabhsú leanúnach agus 
Cothromaíocht, Éagsúlacht agus Cuimsiú a chur i 
bhfeidhm.

� Cur chuige a bheith againn ina bhfuil cúrsaí 
digiteacha agus sochtheicniúla chun tosaigh, 
ag glacadh le teicneolaíochtaí nua inár 
bpríomhphróisis.

� Timpeallacht oibre nua-aimseartha, 
ionchuimsitheach agus inbhuanaithe a bheith 
againn a thagann le sprioc ár gcleachtas.

An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí 
a ullmhú don todhchaí
� Baill foirne a bheith againn atá tiomanta, a 

bhfuil cumhacht acu agus atá freagrach, ag 
obair laistigh de struchtúr gairmiúil a bhfuil 
conairí gairme soiléire ann, a fhaigheann 
tacaíocht mar gheall ar an tiomantas 
atá ann maidir le hoiliúint agus forbairt 
cheannaireachta agus pleanáil comharbais.

� Sarchleachtais sheasta a bheith againn 
maidir le daoine a bhainisitú, ina n-aithnítear 
feidhmíocht.

� Lúb struchtúrtha foghlama agus aischothaithe 
a bheith againn, a dhéanann eolas d’athruithe 
inár bpróisis agus sa chaoi a n-oibrímid.

� Ár gcultúr, ár struchtúr agus ár bpróisis a bheith 
againn a ligeann dúinn a bheith freagrúil, 
acmhainneach, ionchuimsitheach agus 
solúbtha.

Faoi mhí na Nollag 2023, beidh na nithe 
seo a leanas bainte amach againn…

� Lúb struchtúrtha foghlama agus aischothaithe 
a bheith againn, a dhéanann eolas d’athruithe 
inár bpróisis agus sa chaoi a n-oibrímid.

� Ár gcultúr, ár struchtúr agus ár bpróisis a bheith 
againn a ligeann dúinn a bheith freagrúil, 
acmhainneach, ionchuimsitheach agus 
solúbtha.
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Is tosaíocht straitéiseach dár gcuid é a bheith mar pháirtí  
ar féidir brath air mar...

Beidh orainn a bheith ag obair go dlúth lenár gcliaint lena chinntiú go bhfuilimid 
in ann tallann agus buíon iarrthóirí a bhfuil éagsúlacht ann a mhealladh i dtreo 
gairmeacha sa tseirbhís phoiblí atá fiuntach, le fostóirí CE&C (Cothromaíocht, 
Éagsúlacht & Cuimsiú) muiníneacha agus díograiseacha.

Aithnímid an luach a bhaineann lenár dtaithí, ár dtuiscintí agus ár n-eolas ar 
phróifíl fostaíochta na seirbhíse poiblí a úsáid le cur le agus le tacaíocht a thabhairt 
do bharr feabhais sa soláthar seirbhísí.

Má thógaimid ar an  bhfeidhm chomhairleach a chuirimid ar fáil, cuirfidh sé sin an 
taighde agus na tuiscintí is déanaí ar threochtaí earcaíochtaí sa mhargadh agus sa 
tseirbhís phoiblí ar fáil le cur le beartas poiblí a fhorbairt.

A Bheith Mar Pháirtí  
Ar Féidir Brath Air 
Ag Comhoibriú don Todhchaí

Ceannaireacht, tionchar agus tacaíocht chomhairleach atá bunaithe  
ar fhianaise a chur ar fáil

 � Sraith chomhtháite, struchtúrtha de 
thacaíochtaí earcaíochta ionchuimsithí a 
bhfuil ardmheas orthu a bheith againn.

 � Cumas comhairleach a bhunú, a chuireann 
an taighde agus na tuiscintí is déanaí ar 
threochtaí agus ar fhorbairtí earcaíochta sa 
tseirbhís phoiblí ar fáil.

 � Ár dtuiscintí ar leith a úsáid le cur le agus le 
tacaíocht a thabhairt don fhorbairt beartais 
agus don straitéis do dhaoine leis an tseirbhís 
phoiblí a ullmhú do thodhchaí na hoibre.

 � Aitheantas a fháil mar chosantóir agus mar 
cheannaire, ó thaobh smaointe de, maidir le 
cleachtais earcaíochta ionchuimsitheacha.

STRAITÉIS
2020–2023

Faoi mhí na Nollag 2023, beidh na nithe 
seo a leanas bainte amach againn…
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  Cur lenár gcreat earcaíochta agus roghnaithe le feidhmíocht eagraíochta a fheabhsú, cur 
le soláthar seirbhísí maidir leis an earcaíocht ionchuimsitheach agus eispéireas cliant agus 
iarrthóirí a chur ag croílár na hoibre a dhéanaimid.

  A chinntiú go ligeann plean ár n-eagraíochta dúinn a bheith freagrúil, acmhainneach 
agus solúbtha.

  Tabhairt faoi athrú digiteach agus sochtheicniúil trínár n-ardán TF a athrú, úsáid a bhaint 
as forbairtí teicneolaíochta agus eispéireas níos fearr a chur ar fáil don chustaiméir.

  Feidhm taighde agus chomhairleach a fhorbairt leis an taighde agus na tuiscintí is déanaí 
ar threochtaí agus ar fhorbairtí earcaíochta sa tseirbhís phoiblí a chur ar fáil.

  Clár a chur i bhfeidhm a léiríonn luachanna ag obair lena chinntiú go gcuireann ár 
luachanna le gach gníomhaíocht agus gach cinneadh.

  Ár gcur chuige straitéiseach i leith CE&C a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm, ag baint úsáid 
as an tuiscint atá againn ar an tseirbhís phoiblí le tacaíocht a thabhairt do chliaint lucht 
saothair a fháil a léiríonn agus a ghlacann le héagsúlacht na sochaí in Éirinn.

  Cuir chuige nuálacha a chur i bhfeidhm atá bunaithe ar fhianaise maidir le háit na seirbhíse 
poiblí sa mhargadh mar fhostóir de rogha, le buíonta iarrthóirí éagsúla agus cumasacha.

  Ár dtimpeallacht fhisiciúil a athrú le spás oibre nua-aimseartha, solúbtha a chur ar fáil a 
thagann lenár n-aidhm agus a chuireann timpeallacht dhearfach agus ionchuimsitheach 
ar fáil do gach cuairteoir, lena n-áirítear ár mbaill boird, ár gcliaint, ár n-iarrthóirí agus ár 
mbaill foirne.

  Straitéisí agus pleananna gníomhaíochta a fhorbairt, ina n-áirítear Daoine, Nuálaíocht, 
Sonraí, Cúrsaí Digiteacha, Margaíocht agus Inbhuanaitheacht, le cumas eagraíochta agus 
barr feabhais maidir le seirbhísí a fhorbairt.
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Clár Eolais Feidhmíochta Eagraíochta
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Tionchar Sóisialta
Seirbhísí Earcaíochta 

a Sholáthar

Eispéireas 
an Chliaint

Eispéireas 
an Iarrthóra

Rialáil 
Chorparáideach

Daoine & 
Cultúr

Athrú 
Digiteach & 
Sochtheicniúil

Ár Spásanna 
Oibre A Athrú 

Ár ngealltanas
Tabharfaidh creat feidhmithe tacaíocht do sholáthar an phlean straitéise 
seo. Déanfar cur síos sa chreat ar na príomháisitheoirí atá ag teastáil lenár 
n-aidhmeanna a bhaint amach. Leagfaidh an creat na struchtúir, an cumas, 
agus na próisis atá riachtanach le tacaíocht a thabhairt do sholáthar na 
straitéise amach. Aithneoidh an creat úinéireacht maidir le tionscnaimh 
agus buntáistí ar leith.

Táimid tiomanta do rannpháirtíocht ball foirne a spreagadh maidir leis 
na pleananna gníomhaíochta a eascróidh as an straitéis seo. Déanfaimid 
iarracht na pleananna gníomhaíochta a chur i bhfeidhm, ag cothú 
rannpháirtíochta maidir le cur i bhfeidhm na bpleananna le linn thréimhse 
na straitéise.

Táimid tiomanta don aidhm atá againn buíon daoine a bhfuil éagsúlacht 
ann a earcú sa tseirbhís phoiblí a bhfuil an tallann, an dea-cháil agus an 
tiomantas acu soláthar ar son na hÉireann a bhaint amach.

Tá clár eolais feidhmíochta eagraíochta forbartha againn lenár ndul chun 
cinn a mheas agus a thuairisciú de réir slata tomhais ardchaighdeáin. 
Cuirfi mid na huirlisí agus an t-infreastruchtúr cuí i bhfeidhm le tuairiscí 
ráithiúla a chur ar fáil don Bhord Bainistíochta agus do Bhord na Seirbhíse 
um Cheapacháin Phoiblí. Is acmhainn bheo eagraíochta an straitéis agus 
an creat feidhmithe seo a chuireann treoir agus comhairle ar fáil do 
Bhord, d’fhoireann bhainistíochta agus do bhaill foirne na Seirbhíse um 
Cheapacháin Phoiblí agus a ligeann dúinn ár n-aidhm a chomhlíonadh ar 
bhealach éifeachtach agus obair a dhéanamh lenár bhfís a chomhlíonadh.
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An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí,  
Áras na Caibidle, 26/30 Sráid na Mainistreach Uachtarach, Baile Átha Cliath 1. Eircode: D01 C7W6.
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