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B a bhliain um fheabhas suntasach í seo  
don NSSO agus is ábhar misnigh don Bhord  
é an dul chun cinn a rinneadh thar na  
ceithre sprioc straitéiseacha le linn 2019.  
In 2019, cuireadh feabhas ar an tseirbhís do 

chustaiméirí, mar a léirítear sna táscairí feidhmíocha 
um leibhéal seirbhíse. Léiríonn na suirbhéanna 
custaiméirí bonnlíne a rinneadh le gairid soláthar 
seirbhíse éifeachtach den chuid is mó nuair a dhéantar 
é a thagarmharcáil, ach fós féin, d’fhéadfaí feabhas a 
chur air. Fad a oibríonn seirbhísí comhroinnte go maith, 
go pointe áirithe ní bhíonn a gcuid oibre le feiceáil don 
chuid is mó dínn.

Tá áthas orm freisin gur sábháladh €54 milliún sna 
trí bliana seo caite go dtí deireadh 2019, le breis 
sábhála le bheith déanta le himeacht ama trí fheabhas 
leanúnach i bpróisis Acmhainní Daonna agus Phárolla. 
Baineadh amach buntáistí breise in 2019. Thuairiscigh 
an Bord gur cuireadh i bhfeidhm go héifeachtach an 
chéad bhliain de leasuithe um nua-aoisiú ÍMAT ar aon 
ardán amháin le haghaidh earnálacha na Státseirbhíse, 
Dlí agus Cirt agus Cosanta.

Ciallaíonn caighdeánú sonraí Acmhainní Daonna ar 
thacar aonair de phróisis acmhainní daonna agus 
pinsean go bhfuil an NSSO in ann tacair shonraí um 
thuairisciú tráthúil bainistíochta a chomhtháthú agus 
den chéad uair riamh, bhíothas in ann feidhm a bhaint 
as anailísíocht sonraí do 47 comhlacht seirbhíse poiblí 
le linn 2019.

Cé go bhfuil sé tábhachtach an dul chun cinn atá 
déanta a aithint, is tábhachtach freisin a aithint 
go raibh moill shuntasach ar an gClár Seirbhísí 
Comhroinnte um Bainistíocht Airgeadais. Le linn 
2019, thuairiscigh an Bord gur tugadh faoi na bearta 
chun dul i ngleic leis na heasnaimh sa chlár chun a 
chinntiú, nuair a bheidís beo, go bhféadfadh Seirbhísí 
Comhroinnte Airgeadais cloí le riachtanais nua 
cuntasaíochta agus tuairiscithe an Rialtais Láir, agus 
riachtanais atá

Réamhrá an
Chathaoirligh
Mar Chathaoirleach ar 
an mBord Comhairleach, 
tá áthas orm Tuarascáil 
Bhliantúil na hOifige 
Náisiúnta um Sheirbhísí 
Comhroinnte (NSSO) a chur 
i láthair do 2019, an dara 
bliain ar an bhfód mar  
oifig reachtúil.
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Baineann an-tábhacht le seachadadh an chláir seo, ní 
hamháin chun 31 córas airgeadais éagsúil a athrú do 
bhreis agus 50 roinn agus comhlacht seirbhíse poiblí 
(lena n-áirítear an tArm, Seirbhís Phríosúin na hÉireann 
agus an Garda Síochána), ach freisin chun cuntasaíocht 
ar bhonn fabhraithe atá aitheanta go hidirnáisiúnta a 
sholáthar ar fud an Rialtais Láir.

Tá mé féin, agus mo chomhghleacaithe ar an mBord 
Comhairleach, ag tnúth le cur leis an gclár um 
Sheirbhísí Comhroinnte Airgeadais. Gabhaim buíochas 
leis an bPríomhfheidhmeannach agus lena foireann 
as a ndúthracht maidir le feabhsú leanúnach agus 
geallaim di go mbeidh tacaíocht leanúnach aici ón 
mBord as an obair nua-aoisithe agus athraithe ó bhonn 
thar ceann Státseirbhís na hÉireann.

Robert Watt
Cathaoirleach, Bord Comhairleach
Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte

“ Ciallaíonn caighdeánú sonraí Acmhainní Daonna 
ar thacar aonair de phróisis acmhainní daonna 
agus pinsean go bhfuil an NSSO in ann tacair 
shonraí um thuairisciú tráthúil bainistíochta a 
chomhtháthú agus den chéad uair riamh, bhíothas 
in ann feidhm a bhaint as anailísíocht sonraí do  
47 comhlacht státseirbhíse le linn 2019.”
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T arraingíonn inti aird ar na torthaí a baineadh 
amach i gcomparáid leis na spriocanna agus 
na tosaíochtaí a leagadh amach i Ráiteas 
Straitéise 2019-2022 don Oifig Náisiúnta 
um Sheirbhísí Comhroinnte (NSSO), agus an 

dul chun cinn atá déanta ag ár bhfoireann i mbliana 
le cuidiú leis an NSSO bheith ina heagraíocht nua-
aoiseach éifeachtach den chead ghrád um sheirbhísí 
comhroinnte, ag cumasú na Státseirbhíse le freastal 
níos fearr ar ár Rialtas agus ar shaoránaigh.

In 2019, rinneadh feabhsuithe suntasacha inár 
gcaighdeán seirbhíse trí níos mó airde a thabhairt ar 
bhotúin a laghdú, feabhsuithe a phróiseáil agus cur 
i bhfeidhm méadaithe róbataice. Bhí laghdú 54% i 
gceisteanna a bhain le bainistíocht seirbhísí i mbliana.

Chuir an NSSO tús le seirbhís deisce cabhrach do 
One Learning (an tSeirbhís Chomhroinnte maidir le 
Foghlaim agus Forbairt sa Státseirbhís), agus tugadh 
isteach anailísíocht sonraí fhéinseirbhíse maidir le 
párolla.

Tháinig an tionscadal nua um Nua-Aoisiú ÍMAT i 
bhfeidhm, agus bhain an fhoireann phróiseála um 
Sheirbhís Chomhroinnte Phárolla creidiúnú ISAE amach 
den chéad uair, agus choinnigh foirne riaracháin 
Acmhainní Daonna agus Pinsean a gcreidiúnú ISAE. Ag 
an am céanna, chuir an NSSO lena bonn custaiméirí 
agus d’fhreagair sí d’iarratais chun seirbhísí a sholáthar 
do chomhlachtaí seirbhíse poiblí nua.

Bhain go leor dúshlán leis an gclár Seirbhísí 
Comhroinnte um Bainistíocht Airgeadais in 2019. 
Cuireadh scrúdú cuimsitheach i gcrích ar an gclár 
fíorchasta claochlaithe seo sa chéad ráithe den 
bhliain. Rinneadh leasuithe ar na ceisteanna criticiúla 
dearaidh a tháinig chun cinn, chun comhsheasmhacht 
agus caighdeánú a chinntiú chun cloí le riachtanais 
fheidhmiúla airgeadais áitiúil, cuntasaíocht ar bhonn 
fabhraithe agus riachtanais nua tuairiscithe agus 
straitéiseacha an Rialtais Láir, agus riachtanais atá ag 
teacht chun cinn. Tugadh aghaidh ar easnaimh sa chlár, 
agus feabhsaíodh na struchtúir rialachais. Tá struchtúr 

Athbhreithniú an 
Phríomhfheidhmeannaigh
Is ábhar ríméid dom 
Tuarascáil Bhliantúil na 
hOifige Náisiúnta um 
Sheirbhísí Comhroinnte 
don bhliain 2019 a chur  
i bhur láthair. 
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nua ar an gclár seo anois ach tógfaidh sé níos faide 
len é a chur i gcrích ná mar a beartaíodh. D’oibrigh ár 
bhfoireann le misneach agus le dúthracht le linn na 
tréimhse fíordhúshlánaí seo.

Rinne ár bhfoireann TFC Fiontraíochta dul chun cinn 
suntasach in 2019 leis na tionscadail fiontraíochta, 
leithéidí Smart Forms agus an comhéadan 
Acmhainní Daonna agus Párolla, agus rinneadh 
ár gcórais athshlánaithe ó thubaiste a neartú. I 
mí Lúnasa, d’fhéadfadh cliseadh trealamh TF ó 
bhriseadh cumhachta tionchar mór a imirt ar ár 
gcumas foireann agus pinsinéirí na Státseirbhíse a 
íoc, ach tháinig ár bhfoireann próiseála párolla sna 
suíomhanna go léir le chéile agus léirigh siad eitic 
oibre agus dúthracht an-láidir, agus iad ag tabhairt 
tús áite dá gcomhghleacaithe sa Státseirbhís chun a 
chinntiú nach rachfadh sé chun dochair dóibh. Táim 
fíorbhuíoch díobh as a bhfreagairt le linn na tréimhse 
deacra seo.

Tháinig feabhas ar shláinte agus ar fholláine ár 
bhfoirne i rith na bliana, mar a léirítear i dtorthaí an 
tsuirbhé, Healthy Place to Work. Chuireamar lenár 
scileanna agus lenár gcumas ar fud na heagraíochta 
agus reáchtálamar an chéad searmanas do Ghradaim 
Aitheantais NSSO maidir le foghlaim agus forbairt, 
agus nuálaíocht.

Mar Phríomhfheidhmeannach, tá fíorbhród orm 
as an méid atá bainte amach ag ár bhfoireann 
ilghnéitheach in 2019, agus an tiomantas um barr 
feabhais, agus tá a misneach agus a bpaisean um 
chlaochlú agus bheith nuálach tar éis feabhas 
suntasach a chur ar chaighdeáin na seirbhísí. Is mian 
liom buíochas a ghlacadh leis an bhfoireann ar fad 
san NSSO as a gcuid oibre díograisí in 2019.

Ba mhaith liom freisin buíochas a ghabháil le Robert 
Watt agus le baill Bhord Comhairleach an NSSO as an 
tacaíocht a thug siad dom, agus le baill Bhoird agus 
Choistí an Chláir as a gcuid ama agus as a ndúthracht 
chun cuidiú le dul chun cinn na heagraíochta. 
Táim tiomanta do chinntiú go leanfar ar aghaidh le 
rialachas maith agus bainistiú éifeachtach riosca 
chun an NSSO a chosaint agus chun spriocanna 
fadtéarmacha an Rialtais a bhaint amach.

Táim ag tnúth go mór le bheith i gceannas ar an NSSO 
in 2020 agus muid ag leanúint leis an bhforbairt.

Hilary Murphy-Fagan
Príomhfheidhmeannach
Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte

“ Mar Phríomhfheidhmeannach, tá fíorbhród orm 
as an méid atá bainte amach ag ár bhfoireann 
ilghnéitheach in 2019, agus an tiomantas um barr 
feabhais, agus tá a misneach agus a bpaisean um 
chlaochlú agus bheith nuálach tar éis feabhas 
suntasach a chur ar chaighdeáin na seirbhísí.”
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Bíonn an NSSO ag obair i 
gcomhpháirt leis na Ranna 
Rialtais go léir agus le raon 
de Chomhlachtaí Seirbhíse 
Poiblí (57) lena n-áirítear 
an Garda Síochána, 
Seirbhísí Míleata & Príosún, 
ag cur seirbhísí riaracháin 
Acmhainní Daonna agus 
Pinsean ar fáil do 

38,400  
Státseir-
bhíseach,
agus seirbhísí párolla & 
seirbhísí bainteacha eile do 

145,400 
Státseir-
bhíseach,
a bhfuil 60,000 díobh  
ar scor.

Rinne an NSSO

257,000 
idirbheart AD 
de láimh,
1 mhilliún 
idirbheart 
uathoibrithe 
digitithe
do chustaiméirí in 2019, 
agus breis agus 

4 mhilliún 
idirbheart 
párolla.

Tá 814 ball foirne buan 
ag an NSSO Ionnaithe i seach n-oifig 
trí cinn i mBaile Átha Cliath, dhá 
chean i gCill Airne agus ceann 
amháin i dTulach Mhór agus i 
nGaillimh araon.

Tá an NSSO i gceannas ar 
chlár claochlaithe dúshlánach 
agus casta um Bainistíocht 
Airgeadais, agus tá sé seo mar 
thosaíocht don NSSO do na trí 
bliana atá romhainn.

Bhí luach
breis agus

€5.2 
bhilliún

ar na
híocaíochtaí
párolla agus

pinsean

01 Príomhbhearta  
in 2019 
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In athbhreithniú 
seachtrach a rinneadh 
ar an méid a sábháladh, 
sainaithníodh gur 

sábháladh  
€54.2 
mhilliún
go dtí deireadh 2019. 
Tá sé seo i gcomparáid 
le costas caipitil iomlán 
na dtionscadal €32.6 
mhilliún, rud a léiríonn go 
raibh agus go bhfuil go 
fóill luach ar airgead ag 
baint le seachadadh na 
seirbhísí seo.

In 2019, feabhsaíodh cáilíocht na seirbhíse do 
chustaiméirí, mar a léirítear i bhfeidhmiú leibhéal na 
seirbhíse agus dhá shuirbhé bonnlíne a rinneadh le 
déanaí. Fuarthas ráta freagartha 25% don suirbhé a 
rinneadh ar na custaiméirí uile ar fud na státseirbhíse 
agus fuarthas amach go raibh 52% den fhoireann 
an-sásta/measartha sásta leis an leibhéal cúnaimh 
a fuarthas ón NSSO, go raibh 31% neodrach agus 
go raibh 17% measartha míshásta/anmhíshásta. 
Ba é an dearcadh iomlán ar an NSSO 45% dearfach, 
35% neodrach agus 20% measartha míshásta/
anmhíshásta. Tá plean gníomhaíochta á fhorbairt ag 
an NSSO chun dul i ngleic leis na torthaí seo.

52%

Uathoibriú Róbatach 
Próiseas (RPA) 
Tá tuairim is 12 phróiseas 
‘róbataithe’ le feabhas 
coibhéiseach i dtáirgiúlacht. 
Is eiseamláir sa Státseirbhís 
é an RPA san NSSO le go leor 
ranna eile ag fáil tacaíochta 
agus treorach ó fhoireann 
RPA an NSSO.
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Príomhtháscairí
Feidhmíochta in 2019

Breis agus 800 ball
foirne ag obair san
NSSO; 12% ardú

céime

Uas-sciliú fostaithe;
1,761 lá oiliúna

Luachanna agus
Clár na nGradam

Nuálaíochta

Neamhláithreacht 3.8%
Ráta Athraithe 19.8%
Ráta Folúntais 4.8%

Feabhas sa
suirbhé ar

rannpháirtíocht
fostaithe ‘Healthy 

Place to Work’

28 Uathoibriú HRMS
& CMS curtha i bhfeidhm

48,862 taifead AD
agus Párolla

nuashonraithe  
ag Róbait

Uathoibrithe scálaithe;
9 Róbat nua

Breis agus 1.1 
mhilliún idirbheart 
déanta ag Róbait

AD á soláthar do 42 
cliant-chomhlacht; 
38,400 custaiméir; 
230,799 idirbheart 

in 2019

Párolla á sholáthar do 
54 Cliant-Chomhlacht; 

145,400 íocaí; €5.2 
Bhilliún párolla comhlán; 
€50 milliún in éilimh T&S

153,000 glao
freagartha;  

87% réiteach 
ar an gcéad ghlao

50,000 seiceáil cáilíochta,
95% pasráta

Tús Áite do 
Dhaoine

Nuálaíocht
maidir le

Próiseas agus
Teicneolaíocht

Barr
Feabhais
Seirbhíse
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Gradaim Feabhais agus Nuálaíochta an NSSO
Thug seoladh na chéad Ghradaim Feabhais agus 
Nuálaíochta de chuid an NSSO níos luaithe sa bhliain 
deis uathúil chun an uaillmhian, an cheannaireacht 
agus an paisean do shimplíocht agus do cháilíocht 
na bhfeabhsuithe nua digitithe agus próiseas a 
shainaithint ar fud an NSSO chun a bunluachanna a 
chur i bhfeidhm. 

Léiríonn na tionscadail a bhfuil gradaim buaite acu, 
ardchaighdeán an tsaineolais, na fiosrachta agus na 
dúile i bhfeabhas leanúnach agus obair chrua chun 
athrú suntasach a dhéanamh ar an gcaoi a ndéanann 
an NSSO rudaí chun a seirbhís dá custaiméirí 
a fheabhsú. Is é an díocas agus an tiomantas 
síorleanúnach seo, nasctha go dlúth leis na fadhbanna 
úsáideoir deiridh, a lig do na foirne teacht aníos le 
nuálaíochtaí chun feabhas a chur leis an tseirbhís, 
chun go mbeadh agaí freagartha níos tapa ann agus 
chun an t-eispéireas do chustaiméirí a fheabhsú.

Ag searmanas na nGradam Feabhais agus Nuálaíochta 
de chuid an NSSO, a reáchtáladh an 4 Deireadh 
Fómhair 2019 i suíomh álainn an tSeomra Darach i 
dTeach an Ardmhéara, Baile Átha Cliath, léiríodh obair 
a foirne agus na buntáistí follasacha a bhain leis na 
tionscadail sin. 

Bronnadh gach ceann de na seacht ngradam ag an 
bPríomhfheidhmeannach, Hilary Murphy-Fagan agus 
ag ár Rúnaithe Cúnta, John Ryan agus Seán Reilly. I 
láthair ag an ócáid chomh maith bhí foireann ón Oifig 
um Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí ón Roinn Caiteachais 
Phoiblí agus Athchóirithe, foireann na nGradam a 
chuidigh le tacú leis an gclár, chomh maith le baill 
den Fhoireann Ardcheannasaíochta agus buaiteoirí na 
gcatagóirí go léir.

Bronnadh an Buaiteoir Foriomlán ar ‘Uathoibriú 
na Foirme um Leasú Párolla (PAF)’; agus bronnadh 
Ardmholadh ar an ‘tionscadal um Nua-Aoisiú ÍMAT’. 
Chuaigh na hiarratais a bhuaigh an Gradam Foriomlán 
agus an tArdmholadh ar aghaidh chuig próiseas 
roghnaithe Ghradaim Feabhais agus Nuálaíochta 
na Státseirbhíse 2019, agus cé nár bhain siad an 
gearrliosta amach is buaiteoirí fiúntacha astu féin iad.

Na Buaiteoirí Foriomlána: Foireann Tionscadail Uathoibriú na 
Foirme um Leasú Párolla (PAF) (ó chlé go deas) David Smith, 
Hilary Murphy-Fagan (Príomhfheidhmeannach), Richard Smith 
(Príomhoifigeach, Ceann TFC na Fiontraíochta), Rebecca Caulfield, 
Maciej Neumann-Kochanski, Enya McGrath, John Ryan (Rúnaí 
Cúnta, Ceann Seirbhísí Fostaithe), Kellie Russell, Betty D’Arcy 
agus Seán Reilly (Rúnaí Cúnta, Ceann Seirbhísí Corparáideacha).

11
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Bronnadh Ardmholadh ar an tionscadal um Nua-Aoisiú ÍMAT (ó chlé go deas): John McAllineny, Hilary Murphy-Fagan
(Príomhfheidhmeannach), John Ryan (Rúnaí Cúnta, Ceann Seirbhísí Fostaithe), Frances Keenan, Stephen Tighe, Mary
Gallivan, Seán Reilly (Rúnaí Cúnta, Ceann Seirbhísí Corparáideacha), Tara McCarthy agus Elaine O’Mahoney

Reáchtáladh an ócáid i suíomh álainn Teach an 
Ardmhéara, Baile Átha Cliath.
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02 Dul Chun Cinn
maidir le Spriocanna
Straitéiseacha in 2019
Tá Ráiteas Straitéise don tréimhse 2019-2022 glactha ag an NSSO. 
Leagann an Straitéis amach ceithre sprioc straitéiseacha don NSSO. Le 
linn 2019, dhírigh an NSSO ar a chinntiú go raibh an Straitéis oiriúnach 
don fheidhm agus ar an gcaoi le leas a bhaint as teicneolaíocht nua.

Díríonn Ráiteas Straitéise 2019 - 2022 aird ar an misean, ar an bhfís agus ar na luachanna atá ag croílár an NSSO 
agus leagann sé amach ceithre sprioc straitéiseacha don Oifig. Is iad seo a leanas iad:

• Seirbhísí corparáideacha comhroinnte den chéad scoth a sholáthar
• Ár ndaoine a mhealladh, a chumasú agus a chumhachtú
• Infheistíocht a dhéanamh i dteicneolaíochtaí digiteacha nua
• Seirbhísí comhroinnte a chur chun cinn ar fud na hEarnála Poiblí

Tá an NSSO ar an mbóthar ceart chun na gníomhaíochtaí atá leagtha amach faoi gach sprioc a bhaint amach.

Sprioc 1: Seirbhísí 
Corparáideacha Comhroinnte 
Den Chéad Scoth a Sholáthar
Seirbhísí comhroinnte den chéad scoth a 
sholáthar do Chomhlachtaí Seirbhíse Poiblí mar 
aon leis na buntáistí a chruthaíonn na seirbhísí 
éifeachtacha agus éifeachtúla seo.

Sprioc 3: Infheistíocht a 
Dhéanamh i dTeicneolaíochtaí 
Digiteacha Nua
Leas a bhaint as acmhainneacht iomlán na 
n-ardán, na gcóras agus na réiteach nua-
aoiseach teicneolaíochta.

Sprioc 2: Ár nDaoine a 
Mhealladh, a Chumasú agus  
a Chumhachtú
Ár ndaoine a mhealladh, a chumasú agus 
a chumhachtú chun nuálaíocht agus athrú 
leanúnach a chur chun cinn.

Sprioc 4: Seirbhísí Comhroinnte 
a Chur Chun Cinn ar Fud na 
hEarnála Poiblí
An NSSO a bhunú mar chomhpháirtí dílis do 
Chomhlachtaí na Seirbhíse Poiblí agus an cur 
chuige um úsáid na seirbhísí comhroinnte maidir 
le soláthar seirbhíse a chur chun cinn.
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Sprioc 1: Seirbhísí Corparáideacha  
Comhroinnte Den Chéad Scoth a Sholáthar
Seirbhísí comhroinnte den chéad scoth a sholáthar
do Chomhlachtaí na Seirbhíse Poiblí agus eolas a
chur ar fáil maidir leis na buntáistí a chruthaíonn na
seirbhísí éifeachtacha agus éifeachtúla seo.

Tosaíochtaí Comhthéacs agus gníomhaíochtaí a rinneadh in 2019

Bí oscailte, trédhearcach agus 
ionchuimsitheach leis na 
heagraíochtaí comhpháirtithe a 
mbíonn an NSSO ag freastal orthu.

Rinneadh teagmháil le príomhgheallsealbhóirí agus cliant-eagraíochtaí 
trí Bhord Comhairleach an NSSO, an Coiste Straitéise maidir le Seirbhísí 
Fostaithe, Grúpa Custaiméirí na Seirbhísí Fostaithe agus teagmhálacha 
déthaobhacha rialta idir an bhfeidhm caidrimh le custaiméirí agus 
clianteagraíochtaí an NSSO thar 52 cruinniú san iomlán. 
Óstáladh ócáid chun tiomantas an NSSO do rialachas maith a léiriú 
agus chun a chur in iúl do chliant-Chathaoirligh ar Choistí Iniúchta an 
NSSO agus Ceannairí an Iniúchta Inmheánaigh na gníomhaíochtaí 
éagsúla ráthaíochta ar tugadh fúthu an bhliain roimhe.

Déan feidhmeanna an NSSO a 
chomhtháthú ina heagraíocht 
chomhaontaithe a chuireann 
eispéireas úsáideoirí gan uaim ó 
cheann go ceann ar fáil.

Cuireadh tús le tionscadal Pathfinder, a dhíríonn ar sheirbhísí ó cheann 
go ceann a sholáthar trí nuálaíocht agus éifeachtúlacht, trí thaighde a 
dhéanamh ar threochtaí seachtracha reatha i dteicneolaíochtaí na Seirbhísí 
Comhroinnte agus trí anailís a dhéanamh ar phróisis inmheánacha ghnó 
agus trí dheiseanna um fheabhsuithe próisis a shainaithint.

Dear agus cuir i bhfeidhm clár nua um 
fhócas ar chustaiméirí a chothaíonn 
comhpháirtíochtaí láidre le Comhlachtaí 
na hEarnála Poiblí (PSBanna).

Rinneadh dhá shuirbhé bonnlíne do chustaiméirí, le hOifigigh 
Acmhainní Daonna áitiúla agus an bonn iomlán custaiméirí. 
Táthar ag baint úsáide as na torthaí chun an clár atá dírithe ar 
chustaiméirí a dhearadh agus chun a rath a mheas.

Spreag feabhas leanúnach tríd an
NSSO, sa tóir ar bharr feabhais
seirbhíse, go sonrach ag méadú
éifeachtacht agus éifeachtúlacht ár
seirbhísí.

Rinneadh seirbhísí Acmhainní Daonna agus párolla an NSSO a 
fheabhsú agus a nuashonrú go leanúnach.
Cuireadh lena seirbhísí do chliaint nua, lena n-áirítear tacaíocht 
do Dhaonáireamh 2021.
Cuireadh bogearra anailíseach Makodata agus seirbhísí 
anailíseacha nua ar fáil do chliant-chomhlachtaí na hearnála 
poiblí de chuid an NSSO.
Rinneadh teagmháil le cliaint nua ón gclaochlú de chuid na 
Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais.

Daingnigh an cleachtas maidir le 
measúnú inniúlachta agus forbairt 
acmhainne ar fud an NSSO.

Rinneadh an fhoireann Acmhainní Daonna a neartú agus seoladh 
Straitéis Daoine feabhsaithe, lena n-áirítear clár um Fhoghlaim 
agus Forbairt.

Neartaigh feidhmeanna um 
chomhlíonadh agus bainistiú riosca.

Rinneadh athbhreithniú seachtrach ar an mbeartas agus ar 
nósanna imeachta um bainistiú riosca.
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Sprioc 2: Ár nDaoine a Mhealladh,  
a Chumasú agus a Chumhachtú
Ár ndaoine a mhealladh, a chumasú agus a chumhachtú
chun nuálaíocht agus athrú leanúnach a chur i bhfeidhm

Tosaíochtaí Comhthéacs agus gníomhaíochtaí a rinneadh in 2019

Forbair straitéis nua um Fhorbairt 
Acmhainní Daonna a thagann le 
huaillmhian agus le spriocanna 
straitéiseacha an NSSO.

Cumhachtaigh gach bainisteoir chun 
todhchaí an NSSO a chruthú agus 
úineireacht a ghlacadh uirthi mar 
ghrúpa.

Déan infheistíocht i bhforbairt na 
Foirne Ceannasaíochta Leathnaithe 
(ELT) agus i mbainistíocht 
straitéiseach an NSSO.

Ailínigh infheistíocht i bhforbairt 
ár ndaoine lena spriocanna agus 
cuspóirí maidir lena bhforbairt 
gairme.

Cothaigh cultúr ardchomhoibríoch, 
áit a nglacann foirne féinstiúrtha 
agus ardfheidhmíochta úinéireacht 
as a gcuid oibre agus a ndéantar iad 
a chumhachtú chun bheith nuálach.

Cothaigh agus aithin bainistíocht 
daoine agus cleachtais forbartha 
eiseamláireacha ar fud an NSSO.

Cuireadh Straitéis Daoine do 2019 i bhfeidhm chun oibriú i dtreo 
na dTosaíochtaí Straitéiseacha seo. Ba iad seo a leanas na ceithre 
chuspóir do 2019:

• Bí mar Rogha-Fhostóir
• Tóg Fórsa Saothair don Todhchaí
• Bain amach Barr Feabhais Oibríochta Acmhainní Daonna
• Socraigh Acmhainní Daonna mar Spreagthóir Straitéiseach.

I measc na ndtionscnamh a cuireadh i bhfeidhm in 2019, bhí:
• An chéad chlár um obair dheonach de chuid an NSSO
• Teagmháil ghníomhnach leis an ardán nua OneLearning  

ar líne don fhoireann ar fad
• Clár athbhreithnithe um ionduchtúchán corparáideach
• Gradaim aitheantais don fhoireann
• Ár gcéad Ghradaim Feabhais agus Nuálaíochta 

inmheánacha.

15
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Sprioc 3: Infheistíocht a Dhéanamh  
i dTeicneolaíochtaí Digiteacha Nua
Leas a bhaint as acmhainneacht iomlán na
n-ardán, na gcóras agus na réiteach nuaaoiseach
teicneolaíochta.

Tosaíochtaí Comhthéacs agus gníomhaíochtaí a rinneadh in 2019

Straitéis nua TFC a fhorbairt a 
bhaineann leas níos fearr as 
cumhacht na ndaoine agus na 
teicneolaíochta.

Pleananna sonraithe chun na Tosaíochtaí Straitéiseacha TFC seo a
bhaint amach.

Beartas um thús áite do chúrsaí 
digiteacha a ghlacadh chun taca a 
chur faoi fhorbairtí amach anseo i 
rogha seirbhísí an NSSO.

Foireann Réiteach an NSSO bunaithe chun tacaíocht a thabhairt 
agus chun seirbhísí um thaighde, anailís ghnó, atheagrú ar 
phróiseas agus bainistíocht clár a sholáthar ar fud an NSSO.

Infheistíocht a dhéanamh i nua-
aoisiú leanúnach na nardán TFC 
agus na gcóras agus réiteach 
gaolmhar.

Tús curtha le cur i bhfeidhm Uathoibriú Róbatach Próiseas (RPA)  
i bPárolla.

Léargas ó cheann go ceann a 
fhorbairt ar phríomhsheirbhísí 
corparáideacha agus leas a bhaint 
as cumas na dteicneolaíochtaí nua 
chun comhtháthú ilréimsiúil a chur 
chun cinn.

Seoladh an próiseas chun réiteach comhtháite um Bainistíocht 
ar an gCaipiteal Daonna (HCM) a chur i bhfeidhm ar fud na 
Státseirbhíse, arna stiúradh ag Oifig Acmhainní Daonna na 
Státseirbhíse agus Ceannairí Sinsearacha Acmhainní Daonna.

Cumhachtaigh Comhlachtaí na 
hEarnála Poiblí agus fostaithe sa 
tseirbhís phoiblí chun leas níos 
fearr a bhaint as lánchumas na 
dteicneolaíochtaí féinfhreastail thar 
na hardáin go léir, fad a gcoinnítear 
rochtain do na húsáideoirí uile.

Tugadh isteach Makodata - tuairisciú ó cheann go ceann agus 
réiteach um éirim ghnó. Soláthraíonn an feidhmchlár seo Éirim 
Ghnó féinfhreastail dár gcliaint.
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Sprioc 4: Seirbhísí Comhroinnte a Chur  
Chun Cinn ar Fud na hEarnála Poiblí
Seirbhísí Comhroinnte a chur chun cinn mar chur chuige
luachmhar do Chomhlachtaí na Seirbhíse Poiblí agus an
NSSO a chur chun cinn mar chomhpháirtí dílis

Tosaíochtaí Comhthéacs agus gníomhaíochtaí a rinneadh in 2019

Forbair straitéis chumarsáide nua 
a théann i ngleic le geallsealbhóirí 
inmheánacha agus seachtracha.

Straitéis Chumarsáide nua curtha i gcrích tar éis cuid mhór 
ceardlann a reáchtáil le bainisteoirí agus le foireann.
Comhdháil mhór ar sheirbhísí comhroinnte na seirbhíse poiblí 
curtha ar siúl le 240 fostaí sa tseirbhís phoiblí i láthair agus 
aoichainteoirí idirnáisiúnta mór le rá.
Rannpháirtíocht fheabhsaithe inmheánach agus ar na meáin 
shóisialta.

Ár ról a imirt i nua-aoisiú agus 
athchóiriú Acmhainní Daonna ar fud 
na Seirbhíse Poiblí.

Tús curtha le próiseas chun néalréiteach nua-aimseartha 
comhtháite teicneolaíochta a chur in ionad na teicneolaíochta 
oidhreachta reatha Acmhainní Daonna, a d’fhéadfadh 
éifeachtúlacht oibríochta níos fearr a sholáthar, faisnéis 
straitéiseach bhreisithe a chur ar fáil agus cuspóirí Straitéis 
Daoine na Státseirbhíse a chur i gcrích.

Ár seirbhísí a leathnú go 
comhpháirtithe reatha trí sheirbhísí 
comhroinnte um bainistíocht 
airgeadais a chur i bhfeidhm. Oibriú 
le Comhlachtaí na Seirbhíse Poiblí 
chun an luach a aithint a bhaineann 
le teicnící anailíseacha a chur i 
bhfeidhm do na sonraí a ghintear.

Rinneadh na ceisteanna dearaidh a bhí fós le réiteach a fheabhsú 
agus a dhúnadh, cuireadh feabhas ar struchtúir rialachais agus 
cumais an Chláir um Bainistíocht Airgeadais chun go gcuirfí 
seirbhísí i bhfeidhm go héifeachtach.

17
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Thug toscaireachtaí ón 
Liotuáin agus ón Rómáin 
cuairt ar oifig an NSSO i 
gCluain Sceach, Baile Átha 
Cliath agus bhuail siad le 
comhghleacaithe sinsearacha 
chun foghlaim a chomhroinnt, 
i mí Eanáir agus i mí 
Mhárta 2019 faoi seach. I 
gcomhluadar na toscaireachta 
ó Rialtas na Liotuáine 
bhí comhghleacaithe ón 
nGníomhaireacht um 
Lánpháirtiú na hEorpa agus 
Forbairt Eacnamaíoch i Vín, 
an Ostair. Bhí sé mar aidhm 
acu féachaint ar chórais agus 
ar phróisis an NSSO, agus 
foghlaim ó thaithí an NSSO. Rinne John Finnegan, 
Ceann Seirbhísí Corparáideacha; John Ryan, Ceann 
Seirbhísí Fostaithe; agus Richard Smith, Ceann TFC 
Fiontraíochta cur i láthair don ghrúpa. Roinn Barry 
Lowry, Príomhoifigeach Faisnéise an Rialtais, eolas 
maidir leis an gcaoi a dtacaíonn Oifig Phríomhoifigeach 
Faisnéise an Rialtais (OGCIO) le hobair an NSSO.

Bhí ríméad ar an NSSO freisin fáilte a chur roimh 
ghrúpa staidéir ón mBanc Domhanda agus ó Rialtas 

na Rómáine. Cuireadh de chúram orthu anailís a 
dhéanamh ar chórais um Bainistíocht Acmhainní 
Daonna agus dea-chleachtais i roinnt ballstát AE. Bhí sé 
mar aidhm acu foghlaim go díreach ó Státseirbhísigh 
agus ó dhaoine gairmiúla in Éirinn maidir le córas um 
Bainistíocht Acmhainní Daonna na hÉireann; tabhairt 
isteach seirbhísí comhroinnte; agus eispéireas na 
hÉireann maidir le hathchóiriú na státseirbhíse. Chuir 
Paula Lyons, Rúnaí Cúnta, fáilte roimh an ngrúpa de 28 
toscaire agus rinne Richard Smith agus John Smith cur i 
láthair maidir le ról an NSSO agus a aistear go dáta.

Toscaireachtaí ón Liotuáin agus ón
Rómáin ar cuairt chuig an NSSO

Toscairí an NSSO 
le toscaireacht na 
Liotuáine ar cuairt 
chuig oifig Chluain 
Sceach an 29 
Eanáir 2019.

Toscairí NSSO leis an toscaireacht ón Rómáin in oifig NSSO i gCluain Sceach, an 28 Márta 2019.
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03 Rialachas  
agus Struchtúr

3.1 Fís, Misean agus Luachanna 
Corparáideacha an NSSO

Luachanna an NSSO

Eagraíocht atá dírithe ar an gcustaiméir, ar an nuáil 
agus ar an bhfoghlaim atá mar fhís ag an NSSO agus 
Seirbhísí Comhroinnte ar ardchaighdeán á gcur ar 
fáil go seasta leanúnach ar bhealach a shásaíonn 
riachtanais ghnó.

Tá sé de mhisean ag an NSSO, ina hoifig de chuid 
na státseirbhíse, seirbhísí corparáideacha gnó den 
scoth a chur ar fáil don Rialtas agus do Chomhlachtaí 
Seirbhíse Poiblí eile, a shásaíonn éileamh an 

úsáideora agus a mbaineann luach ar an airgead leo 
don saoránach.

Cuireann an NSSO treoir agus cúnamh taca ar fáil 
freisin do na hearnálacha Seirbhíse Poiblí eile, 
Oideachas, Sláinte agus Rialtas Áitiúil, de réir mar a 
thugtar pleananna na nEarnálacha sin chun cinn. Is 
gné de pholasaí an Rialtais na Seirbhísí Comhroinnte 
agus tá tionscadail ar bun i ngach earnáil faoi leith, ag 
teacht le plean Seirbhísí Comhroinnte na hearnála féin.

Tús Áite do Dhaoine
• Is iad ár ndaoine is cúis 

lenár rath
• Ag cur daoine, feidhmíochta 

agus forbartha ag croílár 
gach a ndéanaimid

Próiseas agus 
Nuálaíocht Dhigiteach 
ina dhiaidh sin
• Simplíocht an phróisis
• Feabhsú leanúnach agus 

meon críochnúlachta

Barr Feabhais 
Seirbhíse i gCónaí
• Barr feabhais oibriúcháin 

a sholáthar, a chuireann 
le heispéireas an 
chustaiméara, bunaithe 
ar an bhfonn atá orainn  
a bheith níos fearr
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3.2 Rialachas Corparáideach
Bhí béim faoi leith in obair 2019 ar leanúint de struchtúir 
rialachais chorparáidigh a chur i bhfeidhm chun tacú le 
gníomhaíochtaí an NSSO. Tá tábhacht ar leith don NSSO ag 
baint le struchtúr láidir maidir le rialachas corparáideach 
bheith ar bun acu chun a chinntiú go gcomhlíonann an 
NSSO a ndualgais do gheallsealbhóirí an NSSO agus a 
bhfuiltear ag súil uathu. Le linn 2019, reáchtáladh 52 
cruinniú rialachais san iomlán do choistí agus boird. Féach 
ar Aguisín 2 le haghaidh níos mó eolais ar rialachas.

I rith 2019 neartaigh agus shoiléirigh an NSSO an 
rialachas a bhaineann lena caidreamh lena cliaint, trí 
nuashonrú a dhéanamh ar na comhaontuithe atá acu 
le gach cliant. Roimhe seo bhí ‘Comhaontuithe maidir 
le Bainistíocht Seirbhísí Fostaithe’ ag an NSSO le gach 
cliant, a raibh gá le hiad a síniú gach bliain, ach in ionad 
siúd anois, tá sraith cáipéisí a chlúdaíonn an caidreamh 
ar fad idir an NSSO agus a cliaint ag an leibhéal cuí. 

Is iad seo a leanas iad:
• A Meabhrán Tuisceana arna shíniú ag an 

bPríomhfheidhmeannach agus ag an Oifigeach 
Cuntasaíochta i gcliant-Roinn/Oifig an NSSO. 
Déanann sé seo taifeadadh ar an gcaidreamh 
straitéiseach buan idir an NSSO agus a cliant;

• Cáipéis um Bainistíocht Seirbhísí Fostaithe 
a leagann amach sonraí oibríochta na 
seirbhísí a chuireann an NSSO ar fáil agus na 
príomhtháscairí feidhmíochta atá deimhnithe ag 
an NSSO. Athraíonn siad seo de réir mar a éilíonn 
cúinsí; agus,

• Comhaontú um Próiseáil Sonraí a leagann amach 
an caidreamh rialtóra-próiseálaithe idir an cliant 
agus an NSSO chun críocha cosanta sonraí.

Meabhrán
Tuisceana (MT)

• Leagann an MT amach freagrachtaí Oifigeach Cuntasaíochta (Príomhfheidh-
meannach) an NSSO agus Ceannasaí Cliant-Chomhlacht Seirbhíse Poiblí 
(Oifigeach Cuntasaíochta nó Duine Cuntasach), chun cloí le hoibleagáidí 
cuntasachta maidir leis na seirbhísí comhroinnte a chuireann an NSSO ar fáil 
don Chomhlacht Seirbhíse Poiblí;

• Leagann an MT amach na struchtúir rialachais atá bunaithe ag an NSSO chun 
tacú leis an bPríomhfheidhmeannach ina ról mar Oifigeach Cuntasaíochta agus 
ráthaíocht a chur ar fáil maidir leis an bpróiseáil a cuireadh i bhfeidhm ag an 
NSSO thar ceann an chliaint.

Cáipéis um 
Bainistíocht 
Seirbhísí Fostaithe 
(ESM)

• Tugann an cháipéis ESM sainmhíniú ar róil agus ar fhreagrachtaí an NSSO agus na 
cliant-PSBanna, scóip na ngníomhaíochtaí seirbhíse fostaithe, agus sonraíocht na 
seirbhísí, lena n-áirítear caighdeán an tsoláthair seirbhíse agus na mbeart seirbhísí.

• Cuimsíonn an cháipéis ESM Soláthar Údaráis Tarmligthe: tugann sé seo údarás 
don NSSO oibleagáidí éigeantacha agus dlíthiúla áirithe a chomhlíonadh 
do chliant-PSBanna (m.sh. íocaíocht le RAA de réir mar is cuí, feidhmiú mar 
ghníomhaire cánach thar ceann an PSB, etc.).

Comhaontaú maidir 
le Cosaint Sonraí 
(DPA)

• The Leagann an DPA amach na socruithe próiseála idir an cliant-PSB (“Rialtóir”) 
agus an NSSO (“Próiseálaí”).

• Déanann Oifigeach Cuntasaíochta (nó Duine Cuntasach) an chliant-PSB an DPA 
a shíniú.

Comhaontuithe Rialachais idir an NSSO agus  
Cliant-Ranna/Comhlachtaí Seirbhíse Poiblí (PSBanna)

Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte (NSSO)   |   Tuarascáil Bhliantúil 2019

20



Ráthaíocht 
Soláthraítear ráthaíocht iniúchta san NSSO ó dhá 
fhoinse, próiseas ISAE 3402 seachtrach agus 
neamhspleách agus aonad iniúchta inmheánaigh 
tiomanta a scrúdaíonn rioscaí nach bhfuil clúdaithe 
ag ISAE 3402. Cuirtear tuarascálacha foirmiúla de 
na hiniúchtaí a rinneadh faoi bhráid Choiste Iniúchta 
agus Priacail an NSSO.

Chomh maith leis sin, tugann Iniúchadh Inmheánach 
cúnamh don NSSO le rialachas corparáideach maith 
a chur i bhfeidhm san eagraíocht trí raon cainéal, 
lena n-áirítear comhairle a chur ar fáil maidir le 
dearadh rialacháin agus cur i láthair oiliúna do 
chomhghleacaithe maidir le rioscaí, rialuithe agus 
gnéithe de rialachas corparáideach.

Litir Ráthaíochta 2019 
In 2019, sheol an Príomhfheidhmeannach litir 
ráthaíochta chuig na hOifigigh Chuntasaíochta de 
gach cliant-chomhlacht ag soláthar nuashonrú 
maidir le foinsí inmheánacha agus seachtracha na 
ráthaíochta iniúchta.  

Tá na ráthaíochtaí sa litir seo bunaithe ar a leanas:
1. Seiceálacha cáilíochta rialuithe na  

bainistíochta inmheánaí
• 5% d’idirbhearta arna seiceáil ag  

foireann neamhspleách gach seachtain
2. Próiseas iniúchta ISAE 3402
3. Clár iniúchta inmheánaigh bunaithe ar rioscaí

In 2019, d’eagraigh an NSSO sraith imeachtaí do 
Chathaoirligh cliant-Choistí Iniúchta agus Priacail, 
agus Ceannairí Iniúchta Inmheánaigh chliaint an 
NSSO chun míniú a thabhairt ar an bhfianaise is 
bonn leis na litreacha ráthaíochta seo.

3.3 Bainistiú Riosca 
Tá an Beartas um Bainistiú Riosca de chuid an NSSO i 
bhfeidhm ar feadh nach mór dhá bhliain. Cuireadh tús 
le hathbhreithniú ar na cleachtais um bainistiú riosca 
atá i bhfeidhm agus ar an mbeartas um bainistiú 
riosca in 2019.

Is iad na cuspóirí leathana atá ag an mBeartas um 
Bainistiú Riosca de chuid an NSSO a leanas a chinntiú:

• Go n-aithnítear rioscaí (lena n-áirítear rioscaí 
nua agus rioscaí ag teacht chun cinn), a bhfuil 
nó a bhféadfadh an Oifig bheith neamhchosanta 
orthu, gan mhoill

• Go ndéantar measúnú riosca láidir le haghaidh 
gach riosca a sainaithnítear ag an Oifig

• Go nglactar agus go gcuirtear i bhfeidhm 
straitéisí éifeachtacha um maolú riosca ag an 
Oifig

• Go ndéantar monatóireacht agus tuairisciú ar 
phróifíl riosca na hOifige

• Go ndéantar cultúr um bainistiú riosca a chur 
chun cinn agus a chur i bhfeidhm san Oifig.

3.4 Pleanáil 
Leanúnachais 
Gnó

Le linn 2019, rinne an NSSO athbhreithniú agus 
forbairt ar a bPlean Leanúnachais Gnó, ag tógáil ar 
an treoir ón Oifig Pleanála Éigeandála, Bainistíocht 
Straitéiseach Éigeandála - Struchtúir Náisiúnta agus 
Creat, agus teoir na Roinne Airgeadais; Treoir maidir 
le Bainistiú Riosca do Ranna agus Oifigí Rialtais, arna 
foilsiú i mí Mhárta 2004 agus na leasuithe a foilsíodh 
ina dhiaidh sin in 2016. 

Thar thréimhse shé mhí, go dtí deireadh 2019, rinne 
grúpa oibre tiomanta scrúdú ar gach cuid den phlean 
chun a chinntiú go ndéanfaí seirbhísí riachtanacha a 
choinneáil i gcás teagmhas criticiúil in oifig de chuid 
an NSSO nó dá cuid seirbhísí.
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3.5 Cosaint Sonraí 
In 2019, dheimhnigh an NSSO a ról leis an Ard-Aighne 
mar phróiseálaí sonraí thar ceann a cliant agus leag 
sí amach a freagrachtaí i bhfoirm chaighdeánach nua 
den Chomhaontú um Próiseáil Sonraí a cuireadh ar 
fáil dá cliaint go léir.

Dheimhnigh an NSSO go ndéanann sí sonraí a 
phróiseáil thar ceann a cliant-Ranna/Oifige (na 
Rialaitheoirí Sonraí) ar bhonn údarú agus ordú bheith 
faighte ó na cliaint siúd. Tá na prionsabail agus na 
húdaruithe seo taifeadta i gcomhaontuithe sínithe um 
chosaint sonraí le gach cliant.

In 2019, dhearbhaigh an NSSO freisin gur maoin de 
chuid na Ranna/na nOifigí Rialtais iad na sonraí a 
aistríodh, agus na taifeadtaí go léir atá arna gcoinneáil 
ar chórais TF. Rinneadh sraith beartas cosanta sonraí 
an NSSO a nuashonrú agus a fhoilsiú ar láithreán 
gréasáin an NSSO.

3.6 Coistí an NSSO 
Bord Comhairleach  
an NSSO
Ní raibh aon athruithe ar bhallraíocht an Bhoird in 
2019. (Féach ar Aguisín 3 le haghaidh na mball).
Chruinnigh an Bord Comhairleach le chéile ceithre 
huaire in 2019 agus ba iad seo a leanas na 
príomhábhair a pléadh:

• Próiseas Forbartha Straitéise an NSSO 
Thug an Bord breithnithe maidir le forbairt 
Ráiteas Straitéise 2019-2022 an NSSO, a 
rinneadh a fhoilsiú ina dhiaidh sin i lár na bliana.

• Príomhtháscairí Feidhmíochta an NSSO 
Tugadh nuashonrú don Bhord maidir leis na 
Príomhtháscairí Feidhmíochta ag gach cruinniú 
agus tuairiscíodh go raibh formhór na spriocanna 
á mbaint amach.

• Clár Seirbhísí Comhroinnte um  
Bainistíocht Airgeadais  
Tugadh nuashonrú mionsonraithe don 
Bhord maidir leis an gclár ag gach cruinniú. 
Thuairiscigh an Bord gur chlár an-chasta é seo 
nach ndeachaigh beo mar a bhí beartaithe ar 
dtús in 2018. I rith 2019, rinneadh an clár a 

athstruchtúrú, lena n-áiríodh sruthanna oibre an 
chláir, rialachas, acmhainní a chur ar fáil agus 
bealaí inmheánacha oibre.

• Suirbhé Áitiúil ar Acmhainní Daonna 
Rinne an NSSO suirbhé i measc na nOifigeach 
Acmhainní Daonna áitiúil ina gcliant-
Chomhlachtaí Seirbhíse Poiblí i gcomhar le 
Gartner CEB (an chuideachta TFC, taighde agus 
comhairleachta), agus cuireadh torthaí an 
tsuirbhé i láthair don Bhord.

• Suirbhé an NSSO maidir le  
Rannpháirtíocht Custaiméirí 
Rinne an NSSO suirbhé ar a gcuid custaiméirí 
chun a dtuairimí a fháil maidir le bheith 
rannpháirteach leis an NSSO le haghaidh 
seirbhísí Acmhainní Daonna agus párolla. 
Beidh torthaí an tsuirbhé seo ar fáil in 2020. 
Thuairiscigh an Bord gurb é seo an chéad 
suirbhé custaiméirí den chineál sin a rinne an 
NSSO agus leagfaidh sé amach an bhonnlíne do 
shuirbhéanna eile amach anseo.

• Tionscadal um Bainistíocht ar an  
gCaipiteal Daonna (HCM)  
Tugadh faisnéis don Bhord maidir leis an bplean 
oibre agus an dul chun cinn go dáta chun réitigh 
theicneolaíochta atá níos cothroime le dáta a 
chur isteach in ionad na gcóras teicneolaíochta 
Acmhainní Daonna agus párolla atá ann faoi 
láthair. Cuirfidh na réitigh nua-aimseartha seo 
éifeachtúlacht oibríochta níos fearr i bhfeidhm 
agus cuirfidh siad faisnéis straitéiseach 
fheabhsaithe ar fáil.

• Nuashonrú ar Theicneolaíocht Faisnéise  
agus ar Shlándáil 
Tugadh faisnéis don Bhord maidir leis an eachtra 
TF párolla agus thuairiscigh an Bord gur íocadh 
custaiméirí uile an NSSO in am. Moladh an Oifig 
maidir le bainistiú na heachtra, a bhain leas 
as cumarsáid mhaith, agus comhoibriú láidir 
agus caidreamh dílis idir an Oifig agus a cliant- 
Chomhlachtaí Seirbhíse Poiblí.

• Rialachas Cliant an NSSO 
Tugadh faisnéis don Bhord maidir le sraith 
nua cáipéisí a thug an NSSO isteach chun 
an caidreamh idir an Oifig agus a cliant-
Chomhlachtaí Seibhíse Poiblí a rialú.

• Rioscaí Straitéiseacha an NSSO 
Rinne an Bord athbhreithniú ar Rioscaí 
Straitéiseacha an NSSO agus dhírigh siad ar a 
leanas - FMSS, RóÍocaíochtaí, Córais Oidhreachta TF 
agus an tionscadal um Bainistíocht ar an gCaipiteal 
Daonna (HCM). Tugadh faisnéis don Bhord freisin 
maidir leis an obair atá ar bun ag Coiste Iniúchta 
agus Priacail an NSSO ag gach cruinniú. 
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An Coiste Iniúchta  
agus Priacail
Ba í seo an dara bliain don Choiste Iniúchta agus 
Priacail bheith i bhfeidhm, ó bunaíodh an NSSO. Le 
linn 2019, chuir an Coiste treoir agus ráthaíocht ar fáil i 
dtimpeallacht dhúshlánach chasta. (Féach ar Aguisín 3 
le haghaidh na mball).

Rinne an Coiste an plean maidir le hiniúchadh 
inmheánach an NSSO do 2019 a mheas agus 
fuarthas sé cinn de thuairiscí ó fheidhm an iniúchta 
inmheánaigh i rith na bliana ar na hábhair seo a leanas:

• Comhlíonadh Ordaithe Ceannaigh
• Próiseáil Pinsean
• Cuntais Fionraí
• Sócmhainní Seasta
• Ró-Íocaíochtaí Párolla - comhiniúchadh leis an 

nGarda Síochána
• Iniúchtaí ISAE 3402 Seachtracha agus 

Neamhspleácha - do sheirbhísí comhroinnte 
Acmhainní Daonna agus do sheirbhísí 
comhroinnte Párolla araon.

Bord Bainistíochta an NSSO
Is í príomhfheidhm Bhord Bainistíochta an 
NSSO comhairle agus tacaíocht a thabhairt don 
Phríomhfheidhmeannach i mbainistíocht straitéiseach 
agus airgeadais na hOifige. Tá an Bord ann chun 

ceannaireacht agus treo straitéiseach a sholáthar don 
Oifig agus oibríonn sé de réir a théarmaí tagartha. 
(Féach ar Aguisín 3 le haghaidh na mball).

In 2019, chruinnigh an Bord Bainistíochta le chéile 
20 uair chun athbhreithniú agus monatóireacht a 
dhéanamh ar fheidhmíocht na hOifige fad a rinne siad 
cúrsaí a cuireadh faoina mbráid a scrúdú agus a phlé.

D’fhonn faisnéis agus nuashonrú a thabhairt don Bhord, 
d’fhreastail Príomhoifigigh, a bhfuil freagracht orthu 
mar cheannairí feidhme, ar chruinnithe an Bhoird 
Bhainistíochta in 2019 nuair a raibh gá leis sin nuair a 
bhí a réimsí oibre á bplé. Ina measc bhí Ceannairí ó na 
rannáin seo a leanas - Iniúchadh Inmheánach, Acmhainní 
Daonna, Forbairt na hEagraíochta agus Cumarsáid, 
Rialachas agus Straitéis, agus Airgeadas agus Áiseanna.

Seo a leanas cuid de na príomh-mhíreanna a 
ndearnaan Bord a mheas:

• Pleanáil ghnó
• Riosca
• Forbairt Straitéise
• Rannpháirtíocht Fostaithe agus  

‘Healthy Place to Work’
• Leanúnachas Gnó
• Rialuithe Airgeadais
• Tionscadail Chriticiúla (mar shampla, Seirbhís 

Chomhroinnte um Bainistíocht Airgeadais).

In 2019, rinne an Bord Bainistíochta cleachtadh chun 
measúnú a dhéanamh ar a fheidhmíocht agus ar a 
éifeachtúlacht trí fhéin-mheasúnú agus plé. Ghlac an 

145,400 
custaiméir ag 

fáil íocaíochtaí 
párolla agus 

pinsean

814
fostaí san  

NSSO

38,400
custaiméir ag 
fáil seirbhísí 

comhroinnte AD

460
próiseas  
ar leith
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Bord páirt freisin i gcleachtadh um meantóireacht riosca 
chun feasacht riosca agus bainistiú gníomhach riosca a 
fheabhsú de réir an bheartais riosca don Oifig. Déantar 
na miontuairiscí ó gach cruinniú den Bhord Bainistíochta 
a fhoilsiú ar an inlíon foirne ar bhonn ráithiúil.

An Coiste Straitéise maidir 
le Seirbhísí Fostaithe
Is í príomhfheidhm an Choiste Straitéise maidir le 
Seirbhísí Fostaithe comhairle straitéiseach a chur ar fáil 
agus faisnéis a roinnt a thacaíonn le forbairt todhchaí 
agus soláthar éifeachtach seirbhísí comhroinnte 
fostaithe, (féach ar Aguisín 3 le haghaidh na mball).

Seo a leanas na príomhréimsí ábhair a ndearna an 
Coiste a mheas in 2019:

• Rannpháirtíocht Fostaithe agus Coinneáil Foirne
• Bearta Seirbhíse
• Samhail Oibriúcháin Acmhainní Daonna
• An Tionscadal um Bainistíocht ar an gCaipiteal 

Daonna (HCM)
• Suirbhé an NSSO um Rannpháirtíocht Custaiméirí
• RGCS (GDPR)
• Comhaontuithe maidir le Bainistiú Seirbhísí 

Fostaithe
• Anailísíocht Phárolla
• Athshlánú Sonraí Párolla. 

Chruinnigh an Coiste le chéile sé huaire i rith na 
bliana agus reáchtáil siad cruinniú ag oifig Sheirbhísí 
Comhroinnte Acmhainní Daonna an NSSO i gCluain 
Sceach agus freisin ag Oifig Sheirbhísí Comhroinnte 
Párolla i dTulach Mhór. Tugadh ar cuairt iad chun 
féachaint ar an obair a bhí ar bun agus chun bualadh 
leis na bainisteoirí áitiúla.

Grúpa Custaiméirí na 
Seirbhísí Fostaithe (ESCG)
Soláthraíonn Grúpa Custaiméirí na Seirbhísí Fostaithe 
(féach ar aguisín 3 le haghaidh na mball) fóram 
struchtúrtha chun athbhreithniú a dhéanamh ar 
fheidhmíocht seirbhíse, chun ceisteanna seirbhíse 
a réiteach agus chun feabhas leanúnach a chur ar 
sholáthar seirbhíse.

Tacaíonn an ESCG an feachtas um dhea-chleachtas 
i mbeartas Acmhainní Daonna agus Párolla agus 
i bpróiseáil, tuairisciú agus anailísíocht idirbheart 
seirbhísí.

Ba iad seo a leanas na Ranna a raibh ionadaíocht acu 
ar an nGrúpa in 2019:

• An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
• An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
• An Roinn Cosanta
• An Roinn Talmhaíochta
• An Roinn Oideachais
• An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus  

Coimirce Sóisialaí
• Na Coimisinéirí Ioncaim.

Chruinnigh an ESCG le chéile ocht n-uaire i rith na
bliana agus rinne siad athbhreithniú ar a modh 
oibre de réir Théarmaí Tagartha an Ghrúpa go luath 
sa bhliain. I measc na bpríomhábhar a pléadh bhí 
ionadaíocht ar an nGrúpa a mhéadú agus cumarsáid 
an Ghrúpa a fheabhsú.

Reáchtáil an ESCG líon cruinnithe téamacha a dhírigh 
ar réimsí ar spéis do gach duine iad, amhail ró-
íocaíochtaí agus tuairisciú cliant.

Phléigh an ESCG freisin roinnt mhaith tionscadal 
feabhsúcháin leanúnacha a bhí á moladh ag an 
NSSO, ina measc bhí an Tionscadal um Chomhtháthú 
Fiontraíochta; tabhairt isteach Makodata ar Phárolla; 
agus athbhreithniú ar na Bearta Seirbhíse.

Bord Chlár FMSS 
Tá Bord Cláir ag an gClár Seirbhísí Comhroinnte um 
Bainistíocht Airgeadais (FMSS) a chuireann comhairle 
agus tacaíocht ar fáil, agus a dhéanann maoirseacht 
ar phríomh-chinnteoireacht a bhaineann leis an gClár 
de réir an cháis ghnó fhaofa agus de réir bheartas an 
Rialtais, go háirithe laistigh de réimse an bheartais um 
Athchóiriú. (Féach ar Aguisín 3 le haghaidh na mball). 

Le linn 2019, chruinnigh an Bord le chéile naoi n-uaire 
agus thacaigh siad leis na hathruithe don Chlár trí 
ghlacadh leis na hathruithe eagraíochta agus leis na 
struchtúir Rialachais leasaithe a bhí riachtanach chun 
tacú leis an gclár casta seo.
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Rinne an Oifig Chorparáideach Sraith de Mháistir- 
Ranganna um Rialachas agus Fáisnéisiú maidir  
leis an Straitéis Chorparáideach a fhorbairt agus  
a chur ar siúl do gach bainisteoir sinsearach ar  
fud na heagraíochta.

Rinneadh na seisiúin a dhearadh chun an fhoireann 
Chorparáideach a chur in aithne, chun an Ráiteas 
Straitéise deireanach a chur faoi bhráid bhainisteoirí 
na heagraíochta, a chuir lena fhorbairt, agus 
chun modúl saincheaptha oiliúna a sholáthar do 
bhainisteoirí sna réimsí rialachais a thacaíonn leo 
ina gcuid oibre. Soláthraíodh sé sheisiún a mhair 
dhá uair an chloig an ceann do 107 bainisteoir.

I measc na n-ábhar a cuimsíodh bhí an straitéis 
chorparáideach; príomhrioscaí rialachais; cosaint 
sonraí; saoráil faisnéise; airgeadas; PQanna  
agus Reps.

Máistir-Ranganna
Straitéise agus
Rialachais

Comhghleacaithe an NSSO ag freastal ar Mháistir-ranganna in oifigí an 
NSSO inGaillimh (barr), i gCill Airne (thuas) agus i dTulach Mhór (thíos)
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04 Seirbhísí Corparáideacha

4.1 Acmhainní Daonna agus 
Forbairt Eagraíochtúil

Tá an fheidhm a bhaineann le hAcmhainní Daonna 
agus Forbairt Eagraíochtúil (AD & FE) NSSO lonnaithe 
in oifig NSSO i gCluain Sceach i mBaile Átha Cliath. 
Faoi láthair cuimsíonn AD & FE trí réimse ar leith: 
Oibríochtaí AD agus Acmhainní a Chur ar Fáil; 
Foghlaim & Forbairt; agus Comhpháirtíocht Ghnó AD.

Tá an fhoireann ag iarraidh feidhmiú agus bainistiú 
éifeachtach an NSSO a chur chun cinn agus cumas 
inmheánach na nOifigí a mhéadú trí phleanáil 
chomhtháite an lucht oibre; bainistiú feidhmíochta; 
agus, tionscnaimh foghlama agus forbartha.

Cuimsíonn Plean Daoine an NSSO do 2019 ceithre 
cinn de spriocanna straitéiseacha:

• Bí mar Rogha-Fhostóir
• Tóg Fórsa Saothair don Todhchaí
• Bain amach Barr Feabhais Oibríochta AD
• Socraigh AD mar Spreagthóir Straitéiseach. 

Sholáthair feidhm AD & FE roinnt tionscamh rathúil le 
linn 2019, lena n-áirítear an chéad chlár um oibriú go 
deonach a threorú; rannpháirtíocht ghníomhach leis 
an ardán ar líne OneLearning don fhoireann go léir; 
clár leasaithe um ionduchtú corparáideach; gradaim 
aitheantais don fhoireann; agus na chéad Ghradaim 
Feabhais & Nuálaíochta inmheánacha de chuid NSSO.

LÍON NA MBALL FOIRNE A THÁINIG ISTEACH SAN NSSO IN 2019

CBS Caidreamh le 
Custaiméirí

TF 
Fiontraíochta

PSS HRSS NSSO 
HR

IOMLÁN

Rúnaí Cúnta 1 1

Príomhoifigeach 1 1 2

Príomhoifigeach Cúnta 1 1

Ardoifigeach
Feidhmiúcháin

1 1

Oifigeach Feidhmiúcháin 1 6 1 8

Oifigeach Cléireachais 29 3 29 99 4 164

Oifigeach Cléireachais
Sealadach

8 12 23 43

IOMLÁN 2 38 4 48 123 5 220

Earcaíocht agus Arduithe Céime le linn 2019
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In 2019, seoladh clár nua maidir le haitheantas 
a thabhairt don fhoireann chun obair chrua na 
bhfostaithe agus a dtiomantas a admháil agus 
creidiúint a thabhairt dóibh ina leith. Chuala an 
bhainistíocht shinsearach, trí Fhóram na Foirne, 
gur ghá aitheantas a thabhairt don oiliúint bhreise, 
don bhreisiú scileanna agus don fhoghlaim a 
ndeachthas ina mbun.

Sa chlár a cuireadh i bhfeidhm, tugtar aitheantas 
do na céimeanna breise a ghlac an fhoireann 
chun cúrsaí foghlama creidiúnaithe amhail clár na 
hInstitiúide Cairte um Fhorbairt Pearsanra (CIPD), 
creidiúnú Chumann Párolla na hÉireann (IPASS), 
Cleachtóir Cosanta Sonraí (DPD), Lean Six Sigma 
agus scrúduithe airgeadais, i measc cúrsaí eile. 
Fuair breis agus 70 ball foirne aitheantas as ucht a 
ngnóthachtálacha foghlama.

Agus na teastais aitheantais á mbronnadh aici, 
luaigh ár bPríomhfheidhmeannach, Hilary Murphy-
Fagan, an tábhacht a bhaineann le meon dearfach 
i leith foghlama chun scileanna a bhaint amach, 
bealaí nua oibre a chruthú agus sinn féin a fhorbairt 
go leanúnach. Tharraing sí aird freisin ar an tábhacht 
a bhaineann le haitheantas a thabhairt don obair 
chrua a rinne na baill foirne sin agus don dúthracht 
a léirigh siad agus céim bhreise á glacadh acu chun 
foghlaim chreidiúnaithe a bhaint amach le linn na 
bliana roimhe sin, 2018.

Aitheantas Foirne

Gabrielle Day ag fáil aitheantais ón 
bPríomhfheidhmeannach,nHilary Murphy-Fagan

Victoria Nolan ag fáil Teastas Aitheantais ón
bPríomhfheidhmeannach, Hilary Murphy-Fagan.

LÍON NA NARDUITHE CÉIME INMHEÁNACHA TRÍ IOMAÍOCHT OSCAILTE IN 2019

Rúnaí Cúnta 1 1

Príomhoifigeach 0

Príomhoifigeach Cúnta 1 3 1 5

Ardoifigeach
Feidhmiúcháin

4 1 6 4 1 16

Oifigeach Feidhmiúcháin 5 5 1 17 16 2 46

IOMLÁN 1 10 6 1 23 23 4 68
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Foghlaim agus  
Forbairt 2019   
Na Figiúirí

Oiliúint maidir 
le Dínit san  
Ionad Oibre

87%
de bhaill foirne 
NSSO i láthair

96%
d’fhoireann NSSO a 

d’fhreastail ar oiliúint 
a bhí bunaithe sa 

seomra ranga  
in 2019

179
rannpháirtí i gCroíscileanna 

na Bainistíochta Foirne

243 
lá oiliúna

92%
De bhaill foirne 

NSSO gníomhach ar  
One Learning LMS

620
rannpháirtí seisiúin sa 

Chlár Sláinte agus 
Folláine 2019

114
Laethanta Oiliúna 
Microsoft Office

190
lá oiliúna 

don Ghaeilge

Na Trí 
Chúrsa a bhí 

in uachtar
Ionduchtú 

Corparáideach an NSSO 
179 lá oiliúna

Oiliúint maidir le Dínit 
san Ionad Oibre 
167 lá oiliúna

CIPD 
139 lá oiliúna

Na Trí Chúrsa 
OneLearning a 
bhí in uachtar
Bunúis na Bainistíochta 

Tionscadail 
152 lá oiliúna

Seirbhís den Scoth a 
Sholáthar do Chustaiméirí 

78 lá oiliúna

Microsoft Excel 
49 lá oiliúna

179
a d’fhreastail ar 

Chlár Ionduchtaithe 
Chorparáidigh 

an NSSO

100%
den fhoireann comhlíontach  

maidir le Modúl 
Ríomhfhoghlama i leith 
Cosaint Sonraí i mí an 

Mheithimh 2019

97
Lá oiliúna Lean 

Six Sigma

13%
de mhéadú i 

laethanta oiliúna 
in 2019

1,761
Laethanta 

Oiliúna NSSO
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Mar chuid de Chlár píolótach um Obair Dheonach 
de chuid an NSSO, reáchtáladh sraith de Laethanta 
Tionchair Foirne d’Oibrithe Deonacha in Ionad Pobail 
Chnoc Mitin, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath, le  
linn 2019.

Thug grúpaí de 25 ball foirne de chuid NSSO faoi 
athchóiriú a dhéanamh ar an ionad. Thug siad aire 
do na ceapacha glasraí; chuir siad síos leaca pábhála 
chun go mbeadh rochtain ag cathaoireacha rothaí ar 

an ngairdín; Ghlan siad agus phéinteáil siad balla an 
ghairdín; ghlan siad na fiailí; agus chuir siad slacht ar na 
tithe gloine uileaimseartha.

Thug Coiste na nOibrithe Deonacha cuireadh do bhaill 
foirne ar fud na suíomhanna páirt a ghlacadh sa 
tionscnamh. Bhí na t-aiseolas ón glár an-dearfach, agus 
thug an nuachtán áitiúil, ‘The Clondalkin Echo’ clúdach 
don obair iontach a rinne an NSSO sa phobal.

Clár um Obair Dheonach
Oibrithe deonacha díograiseacha de chuid an NSSO agus iad réidh le tosú

Oibrithe deonacha de chuid an NSSO ag obair ar an ngairdín in Ionad Pobail Chnoc Mitin, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath
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Feidhmíonn an NSSO ó sheacht gcinn de 
shuíomhanna ar fud na tíre, agus tá ceithre 
phríomhionad acu: i gCluain Sceach, Baile Átha Cliath, 
Tulach Mhór, Uíbh Fhailí; an Rinn Mhór, Gaillimh agus 
Páirc an Fhiaidh, Cill Airne. Ina theannta sin, tá oifigí 
in Trinity Point, Baile Átha Cliath, Sráid an Mhóta, Baile 
Átha Cliath; agus an Bóthar Nua, Cill Airne.

In 2019, bhunaigh an NSSO foireann áiseanna 
lárnacha chun dhá cheann de na príomhionaid (Cluain 
Sceach agus Tulach Mhór) a bhainistiú go lárnach 
agus dul i gcomhairle leis na foirne áiseanna ábhartha 
sna cúig shuíomh eile. Ghlac an NSSO freagracht as 
oifig Thulach Mhór in 2019 ón Roinn Airgeadais.

Sláinte agus  
Sábháilteacht
Tá sábháilteacht na bhfostaithe ar cheann de 
phríomchúramaí an NSSO. Cuireadh iniúchtaí Sláinte 
agus Sábháilteachta i gcrích sna seacht gcinn de 
shuíomhanna le linn 2019.

Déantar éilimh in aghaidh an NSSO a bhainistiú tríd 
an nGníomhaireacht um Éilimh ar an Stát agus ba 
mar seo a leanas a bhí an staid ag deireadh 2019:

2019 2018

Cásanna oscailte
an 1 Eanáir

2 1

Cásanna réitithe (1) 0

Cásanna nua curtha leis 0 1

Cásanna oscailte
an 31 Nollaig

1 2

Fuinneamh &  
Timpeallacht
Áirítear leis sin coirí neamhéifeachtacha a 
athsholáthar agus athrú ó ola go dtí Gás Peitriliam 
Leachtach (LPG) i suíomh amháin, chuig soilsiú LED 
i roinnt suíomhanna chomh maith le braiteoirí um 
shábháil fuinnimh. Tá clár leanúnach i bhfeidhm chun 
na seacht gcinn de shuíomhanna a fheabhsú.

Spreagtar an fhoireann chun bheith páirteach i
scéimeanna um shábháil fuinnimh, le meabhrúcháin
rialta lena n-áirítear athchúrsáil agus roghanna maidir
le sábháil cumhachta. 

Thosaigh an NSSO ag obair le hÚdarás Fuinnimh 
Inmharthana na hÉireann in 2019 agus tá sí páirteach 
freisin sa scéim atá ag Oifig na nOibreacha Poiblí chun 
Cumhacht a Bharrfheabhsú ag an Obair. 

Tá mar seo a leanas atá an forléargas i dtaca 
le feidhmíocht fuinnimh don dá shuíomh atá á 
mbainistiú ag an NSSO:

4.2 Áiseanna
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Forléargas ar fheidhmíocht  
bhliantúil fuinnimh

Cluain Sceach, 
Baile Átha Cliath
+ Tháinig laghdú de 13% ar ídiú fuinnimh 

san fhoirgneamh seo ón uair a chuathas 
leis an bhfeachtas Optimising Power@
Work in 2014.

+ Tá laghdú ó 627,497 kWh go dtí 
547,774 kWh tagtha ar iomlán na 
n-aonad fuinnimh in aghaidh na bliana.

+ Tháinig méadú 13% ar ídiú leictreachais 
ar an suíomh. Tháinig méadú ó 311,781 
kWh go dtí 353,345 kWh ar líon na 
n-aonad leictreachais.

+ Tháinig laghdú 38% ar ídiú gáis ar  
an suíomh. Tháinig laghdú ó 315,716 
kWh go dtí 194,429 kWh ar líon na 
n-aonad gáis.

Iomlán na 
sábhála fuinnimh 

don fhoirgneamh seo

13%

Forléargas ar fheidhmíocht  
bhliantúil fuinnimh

Tulach Mhór,  
Uíbh Fhailí
+ Tháinig laghdú de 3% ar ídiú fuinnimh 

san fhoirgneamh sin ón uair a chuathas 
leis an bhfeachtas Optimising Power@
Work in 2008.

+ Tá laghdú ó 475,207 kWh go dtí 
460,059 kWh tagtha ar iomlán na 
n-aonad fuinnimh in aghaidh na bliana.

+ Tháinig méadú 25% ar ídiú leictreachais 
ar an suíomh. Tháinig méadú ó 315,028 
kWh go dtí 236,291 kWh ar líon na 
n-aonad leictreachais.

+ Tháinig laghdú 40% ar ídiú LPG ar  
an suíomh. Tháinig méadú ó 160,179 
kWh go dtí 223,768 kWh ar líon na 
n-aonad LPG.

Iomlán na 
sábhála fuinnimh 

don fhoirgneamh seo

3%
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Ceangail, Comhoibrigh, Cruthaigh

In uachtar (ó chlé): Peter Malone, Margaret Sheehan, Amy O’Neill agus Tony Power, NSSO; an spreagchainteoir, Steven Maynard, Ceannasaí 
Seirbhísí Comhroinnte Domhanda, Comhpháirtí Comhairleach EY, Toronto, Ceanada; Larry O’Grady, an Roinn Oideachais agus Scileanna 
agus Obiajulu Oleoisi, ESBS. In íochtar (ó chlé): Lucht freastail ar an gComhdháil um Sheirbhísí Comhroinnte 2019 - Ceangail, Comhoibrigh, 
Cruthaigh, sa Chlólann, Caisleán Bhaile Átha Cliath; Emily McAuley, Bord Oideachais agus Oiliúna Laoise Uíbh Fhailí agus Niamh Doody,  
FSS; Vincent Crossan, Gráinne Duggan agus Wendy Walsh, Seirbhísí Gnó Sláinte agus iad in éineacht leis an Aire Paschal Donohoe.

Bhí an óstáil a rinneamar ar an dara comhdháil 
seirbhíse poiblí dár gcuid mar bhuaicphointe in 
2019. D’eagraigh an NSSO an Chomhdháil um 
Sheirbhísí Comhrointe - Ceangail, Comhoibrigh, 
Cruthaigh: thar ceann an Líonra Ceannairí um 
Sheirbhísí Comhroinnte don tSeirbhís Phoiblí. Bhí 
breis agus 240 toscaire ón tSeirbhís Phoiblí i láthair 
sa Chlólann i gCaisleán Bhaile Átha Cliath ar an 
Déardaoin, an 7 Márta 2019.

Ba é an tAire Airgeadais agus Caiteachais Phoiblí 
agus Athchóirithe, Paschal Donohoe, TD, a d’oscail 
an t-imeacht agus ba iad Hilary Murphy- Fagan 
(Cathaoirleach an Líonra Ceannairí um Sheirbhísí 
Comhroinnte) agus Jane Carolan (Stiúrthóir 
Náisiúnta, Seirbhísí Gnó Sláinte) a bhí mar 
chomhchathaoirligh air.

I measc na gcainteoirí freisin bhí Niall Cody, 
Cathaoirleach na gCoimisinéirí Ioncaim agus Donal 
McCarthy, Ceannasaí Seirbhísí Comhroinnte, Údarás 
Aerfort Bhaile Átha Cliath cpt, chomh maith le 
saineolaithe idirnáisiúnta.

Bhí cás-staidéir ar Chatbot na gCoimisinéirí Ioncaim 
maidir le seirbhís do chustaiméirí agus ar an Chefbot 
atá ag Biaslán, chomh maith le plé ar ról cheannairí 
AD a bhí á stiúradh ag David Cagney, Ceannasaí AD 
na Seirbhíse Poiblí.

Bhí cead ag na toscairí ceisteanna a chur ar na 
cainteoirí agus a gcuid tuairimí a léiriú tríd an uirlis 
suirbhé fóin póca Slido, agus freisin ar Twitter trí 
úsáid a bhaint as an haischlib #SharedServicesIRL. 
Taispeánadh pobalbhreitheanna beo agus 
tvuíteanna ar bhalla ilmheán an NSSO, agus bhí 
#SharedServicesIRL ag treochtáil ar Twitter an lá sin.

Chomh maith le léirithe, bhí seastáin taispeántais 
ag an gcomhdháil do gach ceann de na ceithre cinn 
d’earnálacha a bhfuil seirbhísí comhroinnte acu 
(oideachas, rialtas áitiúil agus an Státseirbhís) agus ó 
chomhpháirtithe comhdhála an NSSO, ón gCoimisiún 
Cosanta Sonraí agus ó fhoireann ríomhshonrasctha 
na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.
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An tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, Paschal Donohoe, TD 
ag tabhairt aithisc ag an gComhdháil um Sheirbhísí Comhroinnte 
2019: Ceangail, Comhoibrigh, Cruthaigh

In uachtar (ó chlé): Gurneet Kaur, Betty Darcy, Grania Peder agus Sarah Nolan, NSSO; Marion Edwards, 
An Roinn Oideachais agus Oiliúna; Hilary Murphy-Fagan, Príomhfheidhmeannach, NSSO; an tAire Paschal 
Donohoe TD; Paul Dunne, Príomhfheidhmeannach, Gníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil; agus 
Jane Carolan, Stiúrthóir, Seirbhísí Gnó Sláinte. In íochtar (ó chlé): Dave Hennessy, HAP Comhairle Cathrach 
Luimnigh, Suzanne McDermott, LGMA, Michael Arthurs, LGMA agus Tom Griffin, LGOPC, Comhairle Contae 
Chiarraí; Hilary Murphy-Fagan Príomhfheidhmeannach an NSSO ag glacadh le ceisteanna ón lucht féachana 
le Stephen Maynard agus Deborah Gregg, Stiúrthóir, Cleachtas Seirbhíse Poiblí, Deloitte an Ríocht Aontaithe.
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05 TFC Fiontraíochta
Ceapann an feidhmeannas TFC an Straitéis TFC do NSSO, 
bainistíonn sé soláthraithe seirbhíse tríú páirtí, déanann sí 
maoirseacht ar thionscadail TFC agus bainistíocht tionscadal 
orthu, agus cuireann sí oibríochtaí agus seirbhísí tacaíochta TFC 
ar fáil do línte feidhmeanna gnó NSSO.

Tá cúig réimse in Aonad TFC NSSO:
• Oibríochtaí agus Tacaíocht TF  

Acmhainní Daonna
• Tacaíocht TF Párolla
• Éirim Ghnó/Tuairisciú
• Réitigh; agus

• TF Córais Bainistíochta Airgeadais (FMS).  

Spreagann an feidhmeannas TFC an nuálaíocht agus 
gníomhaíochtaí leanúnacha um an bhfeabhas trí 
úsáid na teicneolaíochta. Tá sí freagrach freisin as 
riosca TFC a aithint agus a bhainistiú do NSSO.

Rinneadh 
teagmhas Párolla 
a bhainistiú agus 
a réiteach i Meán 

Fómhair 2019

Seoladh próiseas 
chun réiteach 

Bainistíochta Caipitil 
Daonna (HCM) a chur 

i bhfeidhm ar fud 
na státseirbhíse

Na 4 éacht is
mó ag TFC
NSSO in
2019

Cuireadh i 
bhfeidhm tuairisciú 

ceann go ceann 
Makodata Réiteach 

éirime gnó

 
Cuireadh tús 

le hUathoibriú 
Róbatach Próiseas 

(RPA) a chur i 
bhfeidhm ar Phárolla
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Príomhghníomh- 
aíochtaí in
2019

 
Sholáthar RPA 

9 n-uathoibriú nua 
arb ionann iad agus 

acmhainn bhreise 13.7 
Coibhéis Lánaimseartha. 

Rinneadh iomlán de 
1,142,895 idirbheart 

le RPA.

Cuireadh 28 
Feabhsúchán 
Leanúnacha i 

bhfeidhm ar HRMS and 
CRM. Baineadh amach 

uathoibrithe suntasacha 
próiseas le haghaidh 

Ceada agus 
Asláithreachta.Cuireadh tús 

leis an tionscadal 
Comhtháite Fiontair le 

cliaint chun an tsamhail 
soláthair seirbhíse a 

athdhearadh TFAD

 
Cuireadh 

nósanna imeachta 
tacaíochta leibhéal 
1 agus leibhéal 2 

i bhfeidhm

Forbraíodh 
agus cuireadh le 

nósanna imeachta 
le haghaidh  

FMSS ICT

Réiteach 
ticéadaithe le 
haghaidh FMS 

á thástáil

TF 
FMS

The 
successful 
controlled 

migration of all 
databases to the 

DR environment in 
August/September 

2019

Rinneadh an 
próiseas i ndáil 

le rochtain ar chóras 
Corepay a cheadú agus 
an córas i ndáil leis an 
athbhreithniú ráithiúil 

ar an rochtain a 
chuíchóiriú agus a 

fheabhsú

TF PSS
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Bunaíodh Foireann 
Réiteach NSSO chun 

tacú le Seirbhísí Taighde, 
Anailíse Gnó, Atheagraithe 
Próiseas agus Bainistíochta 

Clár, agus chun iad a chur 
ar fáil, ar fud NSSO

Feabhsaíodh 
léargas 

Anailísíochta Sonraí 
ár gCliaint agus Bord 

Bainistíochta NSSO trí 
shamhlacha Power 

BI a úsáid

Ullmhaíodh 
d’Uasghrádú gach 

Córais CorePay PSS do 
Leagan coitianta amháin 

(V28) agus Bogearraí 
Saincheaptha PSS á 

n-ionchorprú sa 
Ghnáthphacáiste

Forbraíodh 
acmhainn 

Bainistíochta Clár do 
NSSO, agus tuairiscíodh 

uirthi ar >100 
tionscadal, teimpléid 

shaincheaptha BT 
agus treoirlínte

Cur i 
bhfeidhm, 

Makodata – 
Forbraíodh tairsí 

do 47 cliant. Tá 45 
as 47 beo faoi 

láthair Soláthraíodh 
mionsonraí 

Cuntas Leithghabhála 
Róíocaíochtaí do chliaint 

agus forbraíodh cur chuige 
nua caighdeánach maidir 

le sonraí den chineál 
sin a sholáthar

Príomhghníomh-
aíochtaí in 2019 /  
ar lean

Réitigh

EG/
Tuairisciú
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06 Bearta Oibríochtaí

6.1 Seirbhísí Fostaithe
Tá na seirbhísí seo a leanas mar chuid de Rannán  
na Seirbhísí d’Fhostaithe:

• Seirbhísí Comhroinnte AD  
(dá gairtí PeoplePoint)

• Seirbhísí Comhroinnte Párolla  
(dá gairtí PSSC) agus

• Caidreamh le Custaiméirí agus  
Seirbhísí Tacaíochta.

Féach Aguisín 4 le haghaidh struchtúr Rannán
na Seirbhísí d’Fhostaithe.

Cuireann na Seirbhísí Comhroinnte seo seirbhísí 
riaracháin AD, pinsean agus párolla ar fáil do ranna 
custaiméara Rialtais NSSO agus comhlachtaí 
seirbhíse poiblí. Cuireann siad beartais AD, phinsin 
agus phárolla an Rialtais i bhfeidhm thar ceann a 
chliant agus is é an cliant a bhíonn freagrach as an 
bpríomhchinnteoireacht ar fad go fóill i ngach roinn 
nó comhlacht seirbhíse poiblí.

Cuireann NSSO seirbhísí d’fhostaithe ar fáil ó oifigí i 
gCluain Sceach, Baile Átha Cliath (AD agus riarachán 
pinsean) agus ó oifigí i nGaillimh, Cill Airne agus 
Tullach Mhór (riarachán párolla). 

Seirbhísí Comhroinnte  
AD (HRSS) – Príomhéachtaí 
in 2019
1. Dul chun cinn ar feadh na bhfoirne ar fad:

a. Críochnaíodh breis is 257,000 idirbheart in 2019 
(méadú 4% YoY)

b. Laghdaíodh idirbhearta gan réiteach ag deireadh 
na bliana go 23,400 (laghdú 17% YoY)

c. Baineadh amach scór cáilíochta iomláine de 
94.16% vs. an sprioc de 92%.

2. Eisíodh Ráitis Sochair na Scéime Aonair Pinsin 
(SPS) do 2013-2017 do 95% de bhaill ar feadh 33 
Comhlacht Seirbhíse Poiblí.

3. Ba í foireann in HRSS buaiteoir Foriomlán na 
Chéad Ghradam um Fheabhas sa Nuálaíocht, as 
Uathoibriú Foirme Párolla (An Fhoireann Pá); agus 
buadh an gradam um Thionchar ar Shaoránaigh & 
Seirbhís do Chustaiméirí (An Fhoireann Incrimintí 
& Scéimeanna) agus an gradam um Fheabhas 
Digiteach Comhtháite (An Fhoireann Incrimintí & 
Scéimeanna freisin.

Oibríonn an fhoireann HRSS go comhoibríoch ar 
bhonn ilréimsiúil le comhghleacaithe i Seirbhísí 
Comhroinnte Párolla (PSS) agus foirne CRSS. Go 
príomha, baineann obair na foirne le hoibriú ar 
threoracha a eisíonn aonaid áitiúla AD ó ranna 
cliaint le cinntiú go gcomhlíonfaí riachtanais AD 
státseirbhísigh go héifeachtúil agus ar bhonn tráthúil.
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Tuarascáil Ghníomhaíochtaí 
Seirbhísí Comhroinnte AD

257,000 
idirbheart a 
críochnaíodh in 2019 
(méadú 4% YoY)

17% 
an laghdú Bliain ar Bhliain 
ar idirbhearta gan réiteach 
ag deireadh na bliana

Tacaíodh le

37,501 
oifigeach

(méadú 3% YoY)

Éirithe as 
(idir lámha)

218
cás 
(laghdú 

80.6% YoY)

Scoir 
(idir lámha)

2,867
cás 
(laghdú 

13.1% YoY)

Aisghabhálacha 
(idir lámha)

2,174
cás
(laghdú 

11.6% YoY)

Críochnaíodh

7,591 
éirí as 

(méadú 40% YoY)

Próiseáladh

10,116 
scor

(méadú 15% YoY)

Críochnaíodh

54,295 
íocaíochtaí

(méadú 18% YoY

Críochnaíodh

5,832
aisghabháil

(méadú 27% YoY)

Scór 
cáilíochta 
94.16%
níos airde  

ná an sprioc 
de 92%
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Gníomhaíocht Seirbhísí 
Comhroinnte AD

1. Ráitis Bhliantúla Sochair na Scéime 
Aonair Pinsin (SPS)– Chríochnaigh 
HRSS an chéad chéim den 
tionscadal faoin sprioc ag deireadh 
2019. Tá thart ar 5,000* Ráiteas 
Bliantúil Sochair (ABS) eisithe chuig 
baill ghníomhacha 33 comhlachtaí 
seirbhíse poiblí (PSBanna) go dtí seo.

* Cé nár eisíodh ach aon ráiteas 
an bhaill, bhí na sonraí ar fad ó 
2013 go 2017 (agus roinnt sonraí 
do 2018) air, más bainteach. 

2. Bunaíodh aonad um cháilíocht 
iarratas/Laghdaíodh am próiseála 
na Foirne EGen agus bhí tionchar 
dearfach aige sin ar an iarratasóir.

3. Cuireadh an nós imeachta um 
Shaoire do Thuismitheoirí Nua 
agus Saoire Thuismitheoireachta 
Neamhíoctha i bhfeidhm.

4. Rinneadh an próiseas chun saoire 
staidéir/scrúdaithe agus saoire 
bhreoiteachta le teasta a riar a 
uathoibriú.

5. Athraíodh aisghabháil róíocaíochta 
tuarastail le tarlú i bhfíor-am.

6. Tacaíodh le claochlú na Ranna Dlí 
agus Cirt agus Comhionannas agus 
athstruchtúraíodh 581 oifigeach 
agus 1114 ionad costais.

7. Tionscnaíodh tionscadal eForms.

8. Rinneadh breis is 18,500 cás 
asláithreachta a uathoibriú.

Seirbhísí Comhroinnte 
Párolla (PSS) – 
Príomhéachtaí in 2019
1. Cuireadh nuachóiriú ÍMAT i bhfeidhm
2. Baineadh amach creidiúnú ISAE
3. Baineadh Gradam um Fheabhas & Nuálaíocht – 

Stiúradh an Athchóirithe

Bliain chinniúnach a bhí in 2019 don fhoireann PSS, 
idir athruithe suntasacha próiseas a chur i bhfeidhm 
agus athshlánú ó thubaiste i ndiaidh mórtheagmhas 
TF, le linn a bliana is gnóthaí go dtí seo.

Méadaíodh líon na gcustaiméirí in 2019 go 145,4001, 
agus logáil úsáideoirí isteach ar an Core Portal 
féinfhreastail níos mó ná dhá mhilliún uair. Rinne PSS 
ceithre mhilliún idirbheart párolla agus pinsean ar 
luach iomlán íocaíochta de €5.2 billiún, méadú 8% 
ar an mbliain roimhe sin. Bhain €1.25 billiún dó sin 
le hasbhaintí reachtúla a aistríodh do na Coimisinéirí 
Ioncaim agus próiseáladh €550 milliún eile in 
asbhaintí deonacha.

Fuair agus phróiseáil PSS iomlán de 357,840 treoir 
maidir le hionchur párolla ó HRSS agus aonaid áitiúla 
AD chun réimse gníomhartha a chur i bhfeidhm ar a 
gcomhaid phárolla.

Chuir PSS 2,118 rith seachtainiúil T&C i gcrích a 
phróiseáil agus a d’íoc speansais le 124,184 éilitheoir 
ar luach breise idirbhearta de €50.15 milliún.

1. Fuair iomlán de 145,400 duine aonair íocaíochtaí párolla ó 
NSSO in 2019. San áireamh leis sin, tá baill foirne sealadacha 
nár oibrigh don bhliain iomlán agus faighteoirí eile amhail 
comhaltaí boird nach bhfaigheadh íocaíochtaí ach go 
hannamh. Roimh 2019, ní raibh an figiúr sin ar fáil agus 
thuairiscigh NSSO líon na ndaoine a fuair íocaíocht i mí na 
Nollag mar a líon iomlán de chustaiméirí párolla.
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Líon Custaiméirí PSS

Rití Íocaíochta in aghaidh na Míosa

Luach Íocaíochta Párolla & Pinsean
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Dáileadh Ionchur Párolla 2019

IOMLÁN IONCHUR: 357,840
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Nuachóiriú ÍMAT
Ar an 1 Eanáir 2019, seoladh Nuachóiriú ÍMAT 
(PMOD). Cuireadh athruithe suntasacha próiseas 
agus cultúir i bhfeidhm leis ar réimsí oibríochta 
PSS. Athraíodh idirghníomhuithe laethúla leis na 
Coimisinéirí Ioncam ó bhonn chun nuashonraithe fíor-
ama um an tuairisciú leis na gCoimisinéirí Ioncaim 
a chur san áireamh trí leagan nua den Teastas 
Creidmheasa Cánach (P2C), ar a dtugtar RPN anois, 
agus a fhaightear de réir mar is gá agus nuair is gá, a 
thabhairt isteach.

D’oibrigh PSS go forleathan leis na Coimisineirí 
Ioncaim, agus le soláthróir na mbogearraí párolla, 
chun an t-athrú is suntasaí ar an gcóras ÍMAT ó 
tugadh isteach é a cur i bhfeidhm go rathúil agus 
de réir a chéile. Bhí sé ríthábhachtach a chinntiú go 
raibh na próisis, sonraí agus córais phárolla iomlán 
comhoiriúnach leis na riachtanais faoin reachtaíocht 
nua, chun comhlíonadh fostóirí a chinntiú.

Tá foireann tacaíochta PMOD ar bun anois laistigh 
de PSS, le cinntiú go ndéanfaí párollaí a ullmhú ina 
n-iomláine agus go dtacófaí leo chun na hoibleagáidí 
faoin reachtaíocht ÍMAT a chomhlíonadh, lena 
n-áirítear tuairisciú tráthúil agus cruinn asbhaintí 
aonair do na Coimisinéirí Ioncaim.

In 2019, rinneadh iomlán de 8,648 comhad 
aighneachta PMOD sa chur i gcrích agus a chur faoi 
bhráid na gCoimisinéirí Ioncaim.

Creidiúnú ISAE
In 2019, threisigh PSS rialuithe próiseála tuilleadh, 
agus mar gheall air sin, baineadh amach creidiúnú 
neamhcháilithe Chineál 2 ISAE 3402 don chéad uair.

Bhí sé d’aidhm ag athbhreithniú seachtrach 
neamhspleách a chinneadh ar tugadh léiriú cothrom 
ar riar thuairiscí próisis PSS le linn 2019. Cinneadh 
leis an athbhreithniú freisin go raibh dearadh na 
gcuspóirí um rialú oiriúnach le dearbhú gur oibrigh 
siad go héifeachtach. Leis an tástáil ina dhiaidh sin, 
tugadh dearbhú réasúnta gur baineadh amach na 
gcuspóirí a luadh sna tuairiscí agus gur oibrigh siad 
go héifeachtach le linn 2019, agus tháinig an Tuairim 
gan Choinníoll as sin. 

Buaiteoir Ghradaim NSSO um 
Fheabhas agus Nuálaíocht – 
Stiúradh an Athchóirithe
Fógraíodh foireann PMOD PSS mar bhuaiteoir na 
catagóire ‘Stiúradh an Athchóirithe’ ag an gcéad 
Ghradaim NSSO um Fheabhas & Nuálaíocht agus 
baineadh an gradam Ardmholadh. Cuireadh an 
gradam Ardmholadh isteach do Ghradaim fhoriomlán 
na Státseirbhíse um Fheabhas & Nuálaíocht, agus é  
ar aon cheann de dhá iontráil le NSSO. 

41

Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte (NSSO)   |   Tuarascáil Bhliantúil 2019



Dúshláin in 2019 
Athshlánú ó Thubaiste 
Ceann de na dúshláin ba mhó in 2019 ná am 
teagmhas gearrtha cumhachta gan fasach a d’fhág go 
raibh párolla ag oibriú ar a fhreastalaí Athshlánaithe ó 
Thubaiste (DR) ar feadh 6.5 seachtain.

Mhol an Ardbhainistíocht in NSSO go hard soláthar 
gan bhriseadh gach párolla, pinsean agus T&C ar 
feadh na n-ocht mbunachar sonraí, agus soláthar 
gach íocaíochta reachtaigh agus dheonaigh le linn an 
ghearrtha sin, agus moladh é ar feadh na Státseirbhíse 
freisin. Bhí tiomantas agus díograis foirne PSS agus 
a gcomhghleacaithe ar feadh NSSO i gcoitinne 
ríthábhachtach chun leanúnachas seirbhíse a chinntiú 
do na 145,400 íocaí atá ag NSSO.

Le linn na tréimhse sin, cuireadh I gcrích 522 párolla 
agus 225 rith T&C agus rinneadh 466,733 íocaíocht. 
Bainistíodh aistriú de réir a chéile na mbunachar 
sonraí ó DR ar ais go timpeallachtaí Beo go 
cúramach de réir sceideal docht, agus spriocanna pá, 
inrochtaineacht córais etc. á gcur san áireamh.

Nuálaíocht agus Éifeachtúlachtaí
An 1 Eanáir 2019, tugadh isteach Ranníocaíochtaí Breise 
Aoisliúntais (ASC) in áit Asbhaint a Bhaineann le Pinsean 
(PRD). D’oibrigh foireann PSS go dlúth le soláthróirí na 
gcóras párolla chun na bogearraí a bhí riachtanach chun 
freastal ar theacht isteach ASC a fhorbairt. An difear is 
suntasaí ná nach mbaineann ASC ach le baill de scéim 
pinsin de chuid na seirbhíse poiblí. Mar a dhéantar le 
gach feabhas agus athrú ar bhogearraí, chinntigh NSSO 
go ndearnadh tástáil dhian agus dheimhnithe sular 
tugadh isteach iad an 1 Eanáir 2019.

Arduithe Pá
Cuireadh roinnt arduithe pá i gcrích ar feadh na nocht 
mbunachar sonraí, i gcomhréir le himlitreacha RCPA ar 
Bheartas Pá. Bhí an-chuid oibre i gceist leo, agus bhí gá le 
huaslódáil, ionchur de láimhe agus tástáil a dhéanamh. 

Ar na harduithe, bhí na cinn seo a leanas:
• Eanáir 2019, ardaíodh tuarastail 

bhliantúlaithe suas le €30,000 faoi 1%
• 1 Meán Fómhair, 2019, ardaíodh tuarastail 

bhliantúlaithe faoi 1.75%
• 1 Eanáir, 2020, ardaíodh tuarastail  

bhliantúlaithe suas le €32,000 faoi 0.5%

 
Síneadh Dheireadh na Bliana Párolla
Ag féachaint don dúshlán uainithe a bhain leis na 
spriocanna brostaithe párolla do Nollaig 2019, 
mionathraigh an fhoireann PSS próiseas dheireadh na 
bliana chun go mbeadh níos mó ama ag aonaid áitiúla 
AD, agus comhghleacaithe HSS treoracha párolla a 
chur isteach. Trí athdháileadh na ról agus na dtascanna 
ar feadh PSS i gcoitinne chun éifeachtúlachtaí a 
uasmhéadú a bhainistiú, scaoileadh párollaí d’fhoirne 
oibríochtaí ar bhealach ní ba thráthúla. Bhí seacht lá 
breise ann agus leis sin, b’fhearr an deis a bhí ag ranna 
agus oifigí cliaint a nacmhainní laghdaithe le linn na 
tréimhse sin a bhainistiú. 

Oiliúint
Bhunaigh NSSO aonad inmheánach oiliúna a 
bhaineann go sonrach le párolla chun sainoiliúint 
a chur ar bhaill foirne PSS. In 2019, chur an tAonad 
Oiliúna oiliúint ar 140 baill foirne PSS. 

Chláraigh baill foirne PSS i modúil sheachtracha 
oiliúna, agus ghlac siad páirt iontu, a seachadaíodh trí 
OneLearning nó go díreach ag soláthraithe oiliúna F&F, 
lena n-áirítear;

• IPASS – Teastas i dTeicnící Párolla – thug 17 ball 
foirne faoi agus bhain siad creidiúnú amach.

• Méaduithe agus laghduithe ar Phinsean na 
Seirbhíse Poiblí agus méaduithe a bhaineann le 
cúrsaí pinsin 2009 – 2020

• Forálacha Speisialta Cánach agus Pinsin
• Oiliúint sholáthróir bogearraí CORE ar Leagan  

28 T&C.

Uathoibriú 
Nollaig 2019, d’éirigh le NSSO próiseas uathoibrithe 
a chur i bhfeidhm chun treoracha d’fhostaithe um 
Bliain Oibre Níos Gairide (SWY) a uaslódáil. Tugadh 
isteach leis sin éifeachtúlachtaí suntasacha ag 
deireadh na bliana; nuair a bhíonn spriocanna níos 
gairide ann. An toradh a bhí air ná gur uathoibríodh 
thart ar 6,000 treoir de láimh, a bhíodh á gcur isteach 
agus á seiceáil de láimh roimhe sin.

Lean PSS air le linn 2019 ag uasmhéadú an úsáid a 
bhaintear as teicneolaíochtaí agus acmhainní chun 
róíocaíochtaí agus na heasnaimh sonraí a aithnítear 
i dtaifid pinsin a laghdú. Tá foireann PSS tiomanta do 
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chomhráite a bheith aici maidir leis an uathoibriú, 
agus bíonn sí rannpháirteach iontu, chun gnéithe eile 
a d’fhéadfadh a bheith oiriúnach do mhúnla gnó NSSO, 
agus a d’fhéadfadh dul chun tairbhe dó, a fhiosrú.

Caidreamh le Custaiméirí 
agus Seirbhísí Tacaíochta  
– Príomhéachtaí in 2019
1. Reáchtáladh breis is 140 imeacht teagmhála le 

páirtithe leasmhara NSSO
2. Tugadh faoi dhá shuirbhé ar sheirbhís do 

chustaiméirí, scaipeadh iad ar breis is 140 ball 
foirne áitiúla AD agus 36,000 custaiméir aonair

3. Forbraíodh loga nua, idirghníomhach fadhbanna 
chun go mbeadh maoirseacht níos fearr ar réiteach 
fadhbanna

4. Tháinig laghdú 40% ar líon na ngearán ó 
chustaiméirí NSSO i gcomparáid le 2018

5. D’fhreagair baill foirne ionad

Tuairisc Ghníomhaíochta
Comhoibríonn an fhoireann um Chaidreamh le 
Custaiméirí agus Seirbhísí Tacaíochta ar bhonn 
ilréimsiúil ar feadh Rannán na Seirbhisí d’Fhostaithe 
in oifigí NSSO i gCluain Sceach agus Cill Airne. Tá dhá 
fheidhm, a bhfuil dlúth-cheangal eatarthu, aici, is iad 
sin Bainistíocht Seirbhísí agus Ionaid Teagmhála NSSO. 

Oibríonn an fhoireann ar bhonn trí phríomhfheidhm:
• Bainistíocht Caidrimh 

Cumarsáid rialta a dhéanamh le páirtithe 
leasmhara NSSO, na doiciméid um Bainistíocht 
Seirbhísí d’Fhostaithe (ESM) a chur i bhfeidhm, 
agus deiseanna a aithint maidir leis an soláthar 
seirbhíse a fheabhsú, agus oibriú le foirne 
oibríochtúla NSSO ag an am céanna chun 
tionscnaimh um an bhfeabhas leanúnach a chur 
i bhfeidhm

• Bainistíocht Feidhmíochta 
Oibriú leis na feidhmeanna AD agus Párolla, 
ar na seirbhisí comhroinnte a chuireann siad 
ar fáil, chun bearta feidhmíocht dírithe ar an 
bpáirtí leasmhara a aithint, ag tuairisciú ar an 
fheidhmíocht ar fud an rannáin chun cabhrú le 
treochtaí agus fadhbanna feidhmíochta a aithint

• Feabhas Leanúnach 
An phríomhthosaíocht atá ag NSSO ná taithí 
dhearfach a chur ar fáil do chustaiméirí, agus 
a chinntiú ag an am céanna go ndéanann 
NSSO maoirseacht ar fud na heagraíochta chun 
fadhbanna féideartha agus fadhbanna atá ann le 
fírinne a aithint agus a réiteach do chustaiméirí 
aonair NSSO, comhghleacaithe NSSO in aonaid 
áitiúla AD agus Airgeadais agus baill foirne NSSO 
mar chustaiméirí díreacha

Oibríonn an fhoireann i gcomhar le grúpa ionadaíoch 
de chomhlachtaí earnála poiblí, ar páirtithe leasmhara 
iad, atá ina ngrúpa comhairleach, Grúpa Custaiméirí na 
Seirbhísí d’Fhostaithe (ESCG) (féach ar leathanach 24).

CRUINNITHE ESCG A REÁCHTÁLADH

2018 2019

10 9

Buaileann an fhoireann go pearsanta le cliaint 
aonair comhlachta earnála poiblí faoi dhó le linn na 
bliana. In 2019, chuir na fhoireann um Chaidreamh 
le Custaiméirí agus Seirbhísí Tacaíochta leis sin agus 
chuir sí glaonna rialta comhdhála ar fáil. Céim an-
dearfach a bhí ann do na cliaint, toisc go gcinntítear 
go réitítear fadhbanna ar bhealach tráthúil agus go 
mbíonn tuilleadh ama ar chlár oibre cruinnithe um 
Bainistíocht Seirbhísí chun ábhair níos straitéisí a phlé.

Tá córas nua tugtha isteach ag NSSO freisin 
chun fadhbanna cliant a thaifeadadh agus chun 
monatóireacht a dhéanamh orthu. Tá an córas nua 
idirghníomhach agus intuairiscithe, agus ligtear leis 
maoirseacht níos fearr a dhéanamh ar fhadhbanna ón 
am a dtuairiscítear iad go dtí go réitítear iad.

IMEACHTAÍ TEAGMHÁLA A REÁCHTÁLADH 
LE CLIAINT COMHLACHTA EARNÁLA POIBLÍ

2018 2019

Cruinnithe um 
Bainistíocht Seirbhísí

73 78

Glaonna Comhdhála 24 52
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Suirbhé ar Rannpháirtíocht 
Custaiméirí
Thug NSSO faoi shuirbhé mórscála ar chustaiméirí go 
déanach in 2019. Ba é an chéad shuirbhé dá leithéid 
ag NSSO, agus rinneadh é mar chuid den straitéis 
rannpháirtíochta custaiméirí, ar gníomh é faoin gcéad 
sprioc de Ráiteas Straitéise NSSO.

Thug NSSO faoin suirbhé seo chun tuiscint níos fear 
a fháil ar thuairimí a chustaiméirí bunaithe ar a 
neispéireas, agus chun tomhas bonnlíne ar a gcuid 
sástachta a fhorbairt. Tugadh léargais leis na torthaí 
a chuirfidh bonn eolais faoin bplean gníomhaíochta 
chun eispéireas custaiméirí a bheidh i gcónaí ag 
feabhsú a fhorbairt.

D’fhorbair NSSO an suirbhé le Coyne Research (a 
ceapadh i ndiaidh próiseas soláthair) agus grúpa 
stiúrtha páirtithe leasmhara (ina raibh ionadaithe 
ón Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, an Roinn 
Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, an 
tSeirbhís Chúirteanna, AHCPS agus Fórsa). 

Suirbhé ar AD Áitiúil
Roimh an suirbhé mórscála ar chustaiméirí, thug NSSO 
faoi shuirbhé ar sheirbhísí comhroinnte ar oifigí áitiúla 
AD amháin. D’óstáil Gartner-CEB (an chuideachta TFC, 
taighde agus sainchomhairleoireachta) an suirbhé 
seo, a chuir NSSO i gcomparáid le heagraíochtaí 
seirbhísí comhroinnte na hearnálacha poiblí agus 
príobháideacha i dtíortha éagsúla. Cuirfidh torthaí 
an tsuirbhé seo, agus torthaí an tsuirbhé mórscála 
ar chustaiméirí, leis an bplean gníomhaíochta um 
sheirbhísí do chustaiméirí do 2020/21.

Suirbhé Mórscála ar Chustaiméirí
Choimisiúnaigh NSSO an suirbhé seo ar chustaiméirí 
in 2019 chun seo a leanas a dhéanamh:

• tuairim a fháil ar an bhfeasacht foriomlán ar 
na seirbhísí a chuireann NSSO ar fáil;

• tuairim a fháil an dtuigeann custaiméirí NSSO na 
seirbhísí a chuireann sé ar fáil;

• tagarmharc a fháil ar an bhfeidhmíocht;
• na braistintí ar NSSO agus a sheirbhísí a mheas; 

agus
• sástacht an úsáideora deiridh a chinneadh.

Maidir le torthaí foriomlána, seo a leanas an dá 
phríomhthoradh:

[a] Sástacht leis an leibhéal cabhrach a chuir 
NSSO ar fáil 

[b] Braistint iomlán ar NSSO

52%

17%

20%

31%

35% n	An-sásta nó 
Réasúnta 
sásta

n	Neodrach
n	Réasúnta 

míshásta nó 
Anmhíshásta

45%

n	An-sásta nó 
Réasúnta 
sásta

n	Neodrach
n	Réasúnta 

míshásta nó 
Anmhíshásta
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RÁTAÍ FREAGARTHA AR SHUIRBHÉ 
AR CHUSTAIMÉIRÍ 2019

Suirbhé ar AD Áitiúil 90%

Suirbhé ar chustaiméirí aonair 25%

Tá an obair seo ar siúl go fóill agus roinnfear na torthaí 
iomlána leis na páirtithe leasmhara uile agus forbrófar 
plean gníomhaíochta bunaithe ar na torthaí. 

Próiseas Gearán na 
gCustaiméirí
Oibríonn an fhoireann um Chaidreamh le Custaiméirí 
agus Seirbhísí Tacaíochta próiseas gearán na 
gcustaiméirí NSSO. Is cuid thábhachtach é seo d’obair 
NSSO le cinntiú go mbraitheann custaiméirí go bhfuil 
bealach acu chun cumarsáid a dhéanamh linn sa chás 
nach gcomhlíonann seirbhís NSSO na hionchais atá 
acu. Tá sé tábhachtach go bhfoghlaimeodh NSSO ó 
aon bhotún agus go dtabharfaí aiseolas d’fhoirne sa 
chás go mbeadh easnamh sa soláthar seirbhíse. Trí 
déanamh amhlaidh, d’éirigh le NSSO líon na ngearán 
a laghdú faoi 40% in 2019.

GEARÁN CUSTAIMÉIRÍ

2018 2019

Gearáin a Fuarthas 230 139

Gearán ar Géilleadh  
Dóibh

141  
(61.3%)

74  
(53.2%)

Nár Géilleadh Dóibh 89 
(38.7%)

65 
(46.8%)

Athbhreithnithe 14 
(6%)

10 
(7.2%)

Achomharc Déanta 3 
(1.3%)

2 
(1.4%)

Oibríonn NSSO ionaid teagmhála freisin a chuireann 
tacaíocht ar fáil do chustaiméirí aonair. Tugtar sonraí 
ón dá ionad teagmhála thíos:

Seirbhísí 
Comhroinnte 

AD

Seirbhísí 
Comhroinnte 

Párolla

IOMLÁN

Glaonna a freagraíodh 75,928 77,641 153,569

Glaonna a Réitíodh le linn an 
chéad ghlao [Réitigh le linn an 
Chéad Ghlao]

59,464 74,521 133,985 
(87%)

Ríomhphoist a seoladh chuig  
an Ionad Teagmhála

30,564 c. 60,000 c. 90,564

Chuig AD 
Áitiúil

Chuig gach 
Custaiméir

Fógraí/Comhfhreagras a Eisíodh 89 26
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Bainistíocht Cáilíochta
Glactar cur chuige córasach i leith na bainistíochta 
cáilíochta laistigh de NSSO, lena mbaineann próisis, 
nósanna imeachta agus caighdeáin chun feabhas 
seirbhíse agus feabhas leanúnach a bhaint amach. 

Tá an Fhoireann ilréimsiúil um Bainistíocht Cáilíochta 
(QMT) freagrach as na rudaí seo a leanas:

• An córas cáilíochta a bhainistiú – nósanna 
imeachta agus próisis cháilíochta a dhearadh 
agus a chothabháil de réir mar is gá

• Rialú cáilíochta a bhainistiú – monatóireacht 
a dhéanamh ar thorthaí a thaifeadann na 
Comhairleoirí Cáilíocht chun comhlíonadh 
caighdeáin cháilíochta a chinntiú

• Dearbhú cáilíochta – an fheidhmíocht agus an 
comhlíonadh foriomlán a mheas trí sheiceálacha 
dearbhaithe cáilíochta a dhéanamh

• Tuairisciú d’Fhoireann Bainistíochta NSSO ar 
thorthaí na seiceálacha cáilíochta agus staitisticí 
um chosaint sonraí

• Comhoibriú le Foirne Oibríochta chun bearnaí i 
bpróisis/rialuithe a aithint, más infheidhme.

 
Cintíonn QMT go gcloítear le cleachtais 
chaighdeánacha um cháilíocht agus bíonn sé i 
dteagmháil le foirne oibríochta chun cultúr cáilíochta 
a chruthú agus comhlíonadh cáilíochta a spreagadh 
ar fud na heagraíochta. Tacaíonn comhairleoirí 
cáilíochta le foirne oibríochta iarrachtaí um an 
bhfeabhas leanúnach a neadú agus cuireann siad 
cur i bhfeidhm réitigh a bhaineann le cáilíocht sonraí 
chun cinn. Déanann QMT athbhreithniú, feabhsú agus 
caighdeánú leanúnach ar na próisis agus rialuithe 
reatha le cinntiú go mbeidh sonraí cothrom le dáta, 
cruinn agus d’ardchaighdeán i gcónaí.

Tugann Foireann cáilíochta NSSO faoi sheiceálacha 
neamhspleácha cáilíochta ar shampla de chásanna/
ionchuir a dhéantar i réimsí oibríochta HRSS agus 
PSS. Déanann QMT monatóireacht ar thorthaí 
sonracha próiseas le cinneadh an gcomhlíonann siad 
na caighdeáin ábhartha cáilíochta agus, i gcomhar 
le húinéirí na ngnólachtaí oibríochta, aithníonn sí 
bealaí chun deireadh a chur le húdair le feidhmíocht 
mhíshásúil. Tuairiscíonn QMT go rialta don 
ardbhainistíocht agus don bhainistíocht shinsearach 
ar fheidhmíocht foriomlán na heagraíochta chun 
muinín a thabhairt go gcomhlíonfaidh an eagraíocht 
na caighdeáin ábhartha cháilíochta.

Le linn 2019, chuir QMT níos mó ná 50,000 seiceáil 
cháilíochta i gcrích;

• Bhain Seirbhísí Comhroinnte AD rátáil 
cháilíochta de 94.16%% amach

• Bhain Seirbhísí Comhroinnte Párolla rátáil 
cháilíochta de 93.16% amach.

Rialachas Sonraí
Aithníonn NSSO a dhualgas cúraim i leith a eagraíochtaí 
cliaint agus a gcuid foirne, agus tugann sé an rúndacht 
agus an tslándáil is treise do shonraí pearsanta. Le 
linn 2019,bhí Cosaint Sonraí ar chlár oibre Bhord 
Bainistíochta NSSO agus a fhoirne bainistíochta sinsearaí 
(Príomhoifigigh agus Príomhoifigigh Cúnta) go rialta. 
Tuairiscíonn Ceannasaí an Chaidrimh le Custaiméirí agus 
Seirbhísí Tacaíochta leis an mBord Bainistíochta ar ábhar 
a bhaineann le cáilíocht agus cosaint sonraí.

Le linn 2019, cuireadh oiliúint um Chosaint Sonraí ar 
fáil do na baill foirne go léir agus chuir an Fhoireann 
um Chosaint Sonraí nuashonruithe rialta ar chosaint 
sonraí ar fáil do cheannairí foirne sna réimsí oibríochta.

Iniúchóireacht Comparáide
Faoi láthair, úsáideann NSSO an Córas Bainistíochta 
Acmhainní Daonna (HRMS) chun taifid fostaithe ar 
a mbunaítear treoracha pá a thaifeadadh. Oibríonn 
NSSO dhá phríomhchóras coinneála sonraí:

• HRMS, a úsáideann Seirbhísí Comhroinnte AD 
agus ina gcoinnítear na taifid fostaithe ar a 
mbunaítear treoracha pá

• CorePay, a córas a úsáideann Seirbhísí 
Comhroinnte Párolla (PSS) chun faisnéis phárolla 
a bhainistiú.  

Bunaíodh an Fhoireann Iniúchóireachta Comparáide 
chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna 
difríochtaí faoi theidil ar leith a d’fhéadfadh teacht 
chun cinn maidir le sonraí fostaithe arna gcoinneáil 
ar an dá chóras TF sin. D’fhéadfadh difríochtaí den 
chineál sin, mar shampla, a bheith níos sine ná NSSO.

Tá méid agus raon na hIniúchóireachta Comparáide 
suntasach– in 2019, scrúdaigh NSSO nach mór 
57,000 cás de dhifríochtaí, agus réitíodh iad nuair a 
bhí gá leis sin, ar feadh 13 réimse comparáide idir 
HRMS agus CorePay do gach ceann de ranna/oifigí 
cliaint NSSO agus na fostaithe [c.37,000] atá acu.
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07 Clár Bainistíochta 
Airgeadais
Is clár straitéiseach é Clár na Seirbhísí Comhroinnte Bainistíochta 
Airgeadais a mbeidh Cairt na gCuntas choitianta amháin agus 
próisis chaighdeánaithe chuntasaíochta le haghaidh an Rialtais Láir, 
An Roinn Cosanta, An Garda Síochána agus na Seirbhísí Príosúin; 
agus ascnamh ó na 31 Córas Bainistíochta Airgeadais (FMS) ar leith 
atá in úsáid faoi láthair ar feadh 48 Roinn Rialtais agus Comhlachtaí 
Seirbhíse Poiblí chuig córas aonair bainistíocht airgeadais; agus 
Seirbhísí Comhroinnte Airgeadais ag tacú leis, mar thoradh air.

Beidh an fheidhm nua seo lonnaithe in oifigí reatha 
NSSO i nGaillimh, Cill Airne agus Tullach Mhór.

Tá an Clár seo riachtanach, ní hamháin chun 
dul I ngleic leis an ngá leis na córais leagáide 
seo a nuashonrú, ach tacóidh sé freisin le roinnt 
tionscnaimh idirspleácha um athchóiriú an 
tuairiscithe cuntasaíochta agus airgeadais trí shonraí a 
uathoibriú agus a chomhdhlúthú ar leibhéal lárnach, 
gan dúbláil shuntasach ar an iarracht ná ar an gcostas.

Le cur i bhfeidhm córas aonair bainistíochta 
airgeadais, ailínithe le caighdeánú próiseas ar feadh 
an Rialtais Láir, tugtar an creat riachtanach tacaíochta, 
agus is áisitheoir riachtanach é le haghaidh an 
t-athchóiriú ar an tuairisciú airgeadais, mar a leagtar 
amach é i dtuarascáil 2019 OECD ar “An Tuairisciú 
Airgeadais in Éirinn”.

Fágann cur i bhfeidhm Seirbhísí Comhroinnte 
Bainistíocht Airgeadais gur fearr a bheidh an Rialtas in 
ann freagairt do riachtanais athraitheacha náisiúnta 
agus idirnáisiúnta a bhíonn ann maidir leis an 
trédhearcacht fhioscach, feidhm airgeadais an Rialtais 
a dhéanamh seasmhach i leith na todhchaí agus 
léargais do Chomhlachtaí Seirbhíse Poiblí ar shonraí 
airgeadais ar bhonn fabhraithe fíor-ama gan riarachán 
trom a neartú.  

Rannpháirtíocht Páirtithe 
Leasmhara 
Le linn an dhá chéad ráithe de 2019, bhí Clár na 
Seirbhísí Comhroinnte Bainistíochta Airgeadais ag 
gabháil do Phróiseas Triáiseála Dearaidh faoinar 
cuireadh athbhreithniú ceann go ceann ar dhearadh 
an chórais i gcrích. 

Aidhm an phróisis ná a dhearbhú do bhaill foirne 
NSSO agus do ranna cliaint araon go mbeadh an Córas 
Bainistíochta Airgeadais a sholáthrófaí oiriúnach dá 
fheidhm; inbhuanaithe don réimse cliant a bheadh ag 
úsáid na seirbhíse; agus go mbeadh Cairt na gCuntas 
choitianta agus próisis chaighdeánaithe cuntais le 
haghaidh iomlán an Rialtais Láir mar bhonn agus mar 
thaca aige.

Mar chuid den phróiseas, reáchtáladh iomlán de 
22 seisiún athbhreithnithe ceann go ceann ar an 
dearadh le foireann an chláir agus na ranna cliaint, 
agus aithníodh roinnt fadhbanna criticiúla dearaidh 
ar theastaigh réitigh uathu. Rinneadh na réitigh sin 
a fhiosrú agus a fhorbairt le linn tréimhse eile de 
theagmháil agus comhar dian le hionadaithe ar ranna 
cliaint. Thacaigh an Grúpa Údaráis Dearaidh Próiseas 
(PDAG) leis na réitigh a moladh ag cruinniú in Iúil 2019, 
gníomh lenar tugadh an sainordú don Chlár dul ar 
aghaidh le dearadh comhaontaithe.
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An Próiseas Dearaidh
I ndiadh gur comhaontaíodh an dearadh, tosaíodh ar 
an obair ar na Doiciméid éagsúla Riachtanais Ghnó 
a ullmhú chun gur féidir an Clár a bhogadh isteach 
sa chéim mhiondearadh agus thógála. Forbraíodh 
struchtúr agus luachanna Chairt na gCuntas tuilleadh, 
agus ullmhaíodh sraith d’Áiseanna Poist a chuirfidh 
bonn faoi oibriú an chórais. 

Próisis 
Deachleachtais

Próisi
s 

Chaighdeá
nach

a

Co
st

ai
s 

La
gh

da
ith

e 
Sa

ot
ha

ir

Am don 

Smaointeoireacht 

Straitéiseach

Buntáistí 
Soláthair

Cinnteo
ire

ach
t 

Fhea
bhsa

ith
e

Inrochtaineacht 
Sonraí

Feabhas 

Leanúnach

Próiseáil Tuairisciú 
Caighdeánaithe 
an Idirbhearta 

Airgeadaid Ar Feadh 
an Rialtais Láir

Rialachas
In 2019, bhí an deis ann struchtúir rialachais an Chláir 
a athbhreithniú agus a fheabhsú. Uasghrádaíodh fóram 
an Ghrúpa Údaráis Dearaidh Próiseas Group (PDAG)ó 
chomhairleach go húdarás agus rinneadh athbhreithniú 
ar róil agus freagrachtaí na bhfóram eile Rialachais.

Bhí tuilleadh teagmhála ann le Feidhmeannas 
Cuntasaíochta an Rialtais le linn na bliana maidir le 
forbairt beartais, go háirithe maidir le Sócmhainní Seasta, 
agus tá tuilleadh teagmhála ar siúl.

Tá an teagmháil le Feidhmeoir Bogearraí NSSO ar siúl go 
fóill agus táthar ag súil go comhaontú ar phlean um chur 
i bhfeidhm Babhta 1 in 2020.
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Mar chuid de Sheachtain Nuálaíocht na Seirbhíse Poiblí 
2019 de chuid NSS, ghlac 30 ball foirne NSSO páirt i Lá 
Oiliúna na nDúshlán Nuálaíochta NSSO, arna óstáil ag 
UCD Innovation Academy Dé Céadaoin, 11 Nollaig 2019.

Tá an nuálaíocht ríthábhachtach do NSSO, agus tá sí ar 
cheann de na trí príomhluach atá ag NSSO [An Duine ar 
dTús – Próiseas agus Nuálaíocht Dhigiteach ina Dhiaidh 
Sin – Sársheribhís den Scoth i gCónaí]. Labhair an POF 
Hilary Murphy-Fagan faoin tábhacht a bhaineann le 
cultúr na nuálaíochta a uasmhéadú agus a aithint go 
bhfuil deiseanna le haghaidh na cruthaíochta i ngach áit.

Chaith baill foirne an lá sa UCD Innovation Academy 
ag déanamh forbartha ar a gcuid smaointeoireachta 
criticiúla agus nuálaíochta le sraith de ghníomhaíochtaí 
agus comhráite a raibh ábhar machnaimh iontu. 
Dhírigh na ceardlanna ar uirlisí agus teicnící a roinnt 
chun cabhrú le mianaigh a fhorbairt agus oscailteacht 
do bhealaí eile smaointeoireachta a spreagadh. 

Agus an méid a d’fhoghlaim na baill foirne á dtabhairt 
ar ais leo go dtí na foirne, tá tús curtha leis an NSSO le 
cultúr na nuálaíochta a fhorbairt as a dtagann bealaí 
nua corraitheacha i ndáil le hoibriú le chéile.

Seachtain Nuálaíochta

POF NSSO Hilary Murphy-Fagan ag labhairt le baill foirne 
NSSO ag Lá Oiliúna na nDúshlán Nuálaíochta NSSO

D’fhreastail baill foirne NSSO ar Lá Oiliúna na nDúshlán Nuálaíochta NSSO, arna óstáil ag UCD Innovation Academy
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An toradh don bhliain 2019 ná barrachas de  
€9.8m don bhliain iomlán.2   

Seo a leanas na príomhchúiseanna leis an 
mbarrachas:

Pá
Bhí tearc-chaitheamh suntasach ag Seirbhísí 
Comhroinnt Airgeadais de thart ar €3.3m, toisc nár 
cuireadh oibríochtaí beo in 2019. Rinneadh seo a 
chúiteamh le róchaitheamh de €0.7m ar thionscadal 
na Seirbhísí Comhroinnte Bainistíochta Airgeadais. 

Ina theannta sin, bhí an pá do na feidhmeanna eile 
níos lú ná an cuntas gairid a tugadh, á spreagadh 
go príomha ag Seirbhísí Tacaíochta do Chustaiméirí 
(€1.3m) agus Seirbhísí Comhroinnte AD (€0.4m). 

Neamhphá
Bhí tearc-chaitheamh suntasach ag Seirbhísí 
Comhroinnte Airgeadais de thart ar €2.5m, arís toisc 
nár cuireadh oibríochtaí beo in 2019.

Rinneadh seo a chúiteamh le róchaitheamh de €1.3m 
i TFC, agus róchaitheamh glan i réimsí eile de €0.4m.

Caipiteal
Bhí tearc-chaitheamh de €2.4m ag Tionscadal na 
Seirbhísí Comhroinnte Bainistíochta Airgeadais, agus 
bhí tearcchaitheamh ag TFC de €1.3m, ach baineadh 
úsáid as méid iomlán caipitil anonn 2019 de €1.2m.

08 Faisnéis Airgeadais

2 Tá an fhaisnéis airgeadais le haghaidh 2019 sealadach, ag feitheamh ar chur i gcrích iniúchadh  
ag Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus ar fhoilsiú Cuntas Bliantúil Leithreasa.

 2019 2019 
 Buiséad Caiteachas Barrachas 
 
 €,000 €,000 €,000

Pá  35,133 30,770 4,363
Neamhphá 10,696 9,016 1,680
Caipiteal (méid anonn san áireamh) 11,403 7,693 3,710

Comhlán 57,232 47,479 9,753

Deontais-i-gCabhair (5,740) (5,833) 93

Glan 51,492 41,646 9,846
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Aguisín 2 
Rialachas an NSSO

Ag croílár struchtúr rialachais NSSO, is ag an 
bPríomhoifigeach Fheidhmeannach, atá mar 
Oifigeach Cuntasaíochta freisin, agus freagrach  
don Oireachtas, atá an t-údarás.

Tá struchtúr soiléir tarmligean i bhfeidhm ag gach 
leibhéal den eagraíocht, agus creat comhfhreagrach 
cuntasachta ag gabháil leis.

Tá gníomhaíochtaí uile NSSO á dtreorú ag 
inghlacthacht riosca atá ailínithe le cuspóirí 
straitéiseacha NSSO. Tá sraith chuimsitheach 
beartas agus nósanna imeachta i bhfeidhm chun 
na hoibríochtaí a threorú, agus rialaithe daingne 
inmheánacha ag tacú leo.

Cuireann creat leathan iniúchadh, dearbhú agus 
comhlíonadh dearbhú agus maoirseacht ar fáil.

Baineann na socruithe rialachais leas as réimse 
leathan comhairle neamhspleách agus comhairle 
le páirtithe leasmhara tríd an mBord Comhairleach 
agus trí fhóraim phríomhpháirtithe leasmhara, a 
chinntíonn go mbíonn guth ag eagraíochtaí cliaint 
NSSO i dtodhchaí na Seirbhísí Comhroinnte, freisin. 

I ndiaidh gur bunaíodh NSSO mar oifig reachtúil in 
2018, príomhfhócas a chuir oibre ná leanúint de 
struchtúir rialachais chorparáidigh a neadú chun tacú 
lena chuid gníomhaíochtaí.

Cairt Rialachais NSSO
Seo a leanas na socruithe rialachais do NSSO 
a sonraítear ina Chairt Rialachais: 

• Misean agus fís NSSO agus na 
luachanna a threoraíonn a chuid 
gníomhaíochtaí; 

• Bonn dlí NSSO, agus sonraítear sruth 
an údaráis agus na cuntasachta 
d’fheidhmeanna NSSO; 

• Ról an Bhoird Chomhairleach agus 
fóraim chomhoibrithe páirtithe 
leasmhara maidir le tacú le forbairt 
straitéiseach NSSO; 

• Na struchtúir mhaoirseachta agus 
dearbhaithe atá i bhfeidhm do NSSO, 
a thacaíonn leis an bPríomhoifigeach/ 
Oifigeach Cuntasaíochta agus a chuid 
nó a cuid dualgas á gcomhlíonadh. 
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Aguisín 3  
Baill Coistí

Bord Comhairleach NSSO     
• Robert Watt (Cathaoirleach) 

Ard-Rúnaí, An Roinn Caiteachais Phoiblí  
agus Athchóirithe

• An Dr Orlaigh Quinn (Leaschathaoirleach) 
Ard-Rúnaí, An Roinn Gnó, Fiontair agus 
Nuálaíochta

• Niall Cody 
Cathaoirleach na gCoimisinéirí Ioncaim

• John McKeon 
Ard-Rúnaí, An Roinn Gnóthaí Fostaíochta 
agus Coimirce Sóisialaí

• Maurice Quinn 
Ard-Rúnaí, An Roinn Cosanta

• Hilary Murphy-Fagan 
Príomhfheidhmeannach, NSSO

• David Cagney 
Príomh-Oifigeach Acmhainní Daonna  
na Státseirbhíse

• Barry Lowry 
Príomh-Oifigeach Faisnéise an Rialtais

• Ken Slattery 
Comhalta Neamhspleách agus Cathaoirleach 
Coiste Iniúchóireachta agus Riosca (arna 
cheapadh trí phróiseas na Seirbhíse um 
Cheapacháin Phoiblí)

• Ray Gray 
Comhalta Neamhspleách (arna cheapadh trí 
phróiseas na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí).

Coiste Iniúchóireachta 
agus Riosca NSSO

• Ken Slattery (Cathaoirleach) 
Is Comhalta Neamhspleách de Bhord 
Comhairleach NSSO é Ken. Tá taithí fhairsing 
ar sheirbhísí airgeadais aige agus bhí róil an 
stiúrthóra neamhfheidhmiúcháin aige le 
roinnt ranna rialtais in Éirinn agus i dTuaisceart 
Éireann, lena n-áiritear cathaoirleach ar choistí 
iniúchóireachta agus riosca

• Shauna Greely 
Is Comhpháirtí Gnó Airgeadais í Shauna agus  
bhí sí ina Uachtarán roimhe seo ar Chuntasóirí 
Cairte na hÉireann

• Margaret Lane 
Is Stiúrthóir AD í Margaret a bhfuil taithí aici sna 
hearnálacha tráchtála leathstáit agus poiblí

• Tom Medlycott 
Is Cigire Sinsearach leis an Roinn Talmhaíochta, 
Bia agus Mara é Tony, agus bhí sé ina Cheannasaí 
ar an Iniúchóireacht Inmheánach ar an Roinn 
roimhe seo. 

Tá Cathaoirleach an Choiste ina chomhalta de Bhord 
Comhairleach NSSO freisin agus ag gach cruinniú, 
tugann sé an t-eolas is déanaí don Bhord maidir le 
hobair an Choiste Iniúchóireachta & Riosca.
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Coiste Straitéise Seirbhísí 
d’Fhostaithe

• David Cagney (Cathaoirleach) 
Príomh-Oifigeach Acmhainní Daonna  
na Státseirbhíse

• Barry Lowry 
Príomh-Oifigeach Faisnéise an Rialtais

• An Dr Lucy Fallon Byrne 
Stiúrthóir Cláir Oifig Athchóirithe agus Cur  
Chun Feidhme na Roinne Caiteachais Phoiblí  
agus Athchóirithe

• Ard-Rúnaithe Cúnta atá freagrach as seirbhísí 
corparáideacha ón Roinn Talmhaíochta agus 
Mara, an Roinn Cosanta, an Roinn Gnóthaí 
Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, an Roinn 
Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, an Roinn 
Dlí agus Cirt agus Comhionannas, agus na 
Coimisinéirí Ioncaim

• John Ryan 
Ard-Rúnaí Cúnta, Ceannasaí na Seirbhísí 
Comhroinnte d’Fhostaithe in NSSO

Grúpa Custaiméirí na 
Seirbhísí d’Fhostaithe 
(ESCG)

• John Ryan (Cathaoirleach) 
Rúnaí Cúnta, Ceannasaí na Seirbhísí  
Comhroinnte d’Fhostaithe

• Bainisteoirí AD agus Oifigigh Airgeadais
• Cathaoirleach Fhóram na mBainisteoirí AD
• Ceannasaithe AD agus Párolla in NSSO 

Bhí ionadaithe ón Roinn Caitheachais Phoiblí 
agus Athchóirithe, an Roinn Dlí agus Cirt agus 
Comhionannais, an Roinn Cosanta, an Roinn 
Talmhaíochta, an Roinn Oideachais, an Roinn Gnóthaí 
Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí agus na Coimisinéirí 
Ioncaim sa ghrúpa in 2019.

Bord Cláir FMSS 
• Sir Bruce Robinson (Cathaoirleach) 

Iar-Cheannasaí ar Státseirbhís Thuaisceart Éireann;
• John McKeon  

Ard-Rúnaí, An Roinn Coimirce Sóisialaí, (tháinig 
sé ar an mBord in 2019 mar ionadaí Bhord 
Bainistíocht na Státseirbhíse (CSMB));

• Fiona Quinn 
Rúnaí Cúnta, An Roinn Tithíochta, Pleanála agus 
Rialtais Áitiúil;

• Doncha O’Sullivan  
Rúnaí Cúnta, An Roinn Dlí agus Cirt agus 
Comhionannais;

• Des Dowling 
Rúnaí Cúnta, An Roinn Cosanta,

• Mary O’Donohue 
Oifig Phríomh-Oifigeach Faisnéise an Rialtais;

• John Hogan 
Rúnaí Cúnta, An Roinn Airgeadais.

Bord Bainistíochta NSSO
• Hilary Murphy-Fagan 

Príomhfheidhmeannach (Cathaoirleach)

• John Ryan 
Rúnaí Cúnta, Ceannasaí na Seirbhísí d’Fhostaithe

• Bernie Kelly 
Rúnaí Cúnta, Ceannasaí na Seirbhísí Airgeadais

• Seán Reilly 
Rúnaí Cúnta, Ceannasaí na Seirbhísí 
Corparáideacha

• Richard Smith 
Príomhoifigeach, Ceannasaí Fiontraíochta TFC, 
freastalaíonn sé ar gach cruinniú freisin

• Tuairiscíonn Ceannasaithe eile Feidhmeannais 
don Bhord Bainistíochta ar bhonn uainíochta 
de réir mar is gá, lena náirítear Ceannasaithe an 
Airgeadais agus na Saoráidí, AD, na Cumarsáide 
agus Fhorbairt na hEagraíochta agus na Straitéise 
Corparáidí agus Riosca.
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Aguisín 4 
Maidir leis an Rannóg  
Seirbhísí Fostaithe

San áireamh le Rannán na Seirbhísí d’Fhostaithe, tá:
• Seirbhísí Comhroinnte AD (dá gairtí PeoplePoint3)
• Seirbhísí Comhroinnte Párolla (dá gairtí PSSC)
• Caidreamh le Custaiméirí agus Seirbhísí 

Tacaíochta.

Bíonn an rannán oibríochta seo ag déileáil le 
custaiméirí agus cuireann sé seirbhísí riaracháin AD, 
pinsean agus párolla ar fáil do gach roinn Rialtais agus 
do roinnt comhlachtaí seirbhíse poiblí (PSBanna). 
Cuireann NSSO beartais agus nósanna imeachta AD, 
phinsean agus phárolla an Rialtais i bhfeidhm thar 
ceann a chliant agus is é an cliant a bhíonn freagrach 
as an bpríomhchinnteoireacht ar fad go fóill i ngach 
roinn nó PSB.

Seirbhísí Comhroinnte AD
Thosaigh Seirbhísí Comhroinnte AD(dá gairtí 
PeoplePoint) ag feidhmiú in 2013, i ndiaidh gur 
cheadaigh an Rialtas an cás gnó. I ngrúpaí, d’aistrigh 
cliaint Rialtais a riarachán AD agus pinsean go Seirbhísí 
Comhroinnte AD idir 2013 agus Lúnasa 2016.

Cuireann Seirbhísí Comhroinnte AD tairseach ‘an 
chéad phointe teagmhála’ agus ionad teagmhála 
ar fáil.Déanann siad gnáth-idirbhearta riaracháin 
ar feadh shaolré iomlán an fhostaí a phróiseáil 
freisin – idir earcaíocht, aon athruithe ar an ról nó ar 
an luach saothair, agus eagraíocht cliaint a fhágáil 
– agus coinníonn siad taifead leictreonach ar an 
bhfostaíocht sin.

Go sonrach, déanann Seirbhísí Comhroinnte AD na 
cineálacha idirbhearta seo a leanas a phróiseáil: 
asláithreachtaí, saoire, coigeartuithe pá (e.g. arduithe 

céime, incrimintí), scéimeanna fostaithe (e.g. pas taistil, 
rothaíocht chun na hoibre etc.), athruithe ar struchtúr 
na heagraíochta agus bainistíocht róil, athruithe ar 
shonraí fostaithe, éirithe as, scoir (ríomhanna pinsin 
san áireamh), agus aisghabháil ró-íocaíochtaí. Tacaíonn 
seirbhísí oiliúna agus bainistíochta doiciméad leis na 
príomhfheidhmeanna sin.

Den chuid is mó, ní dhéanann foirne áitiúla AD i ngach 
roinn an gnáthriarachán a thuilleadh. Tugann NSSO 
faoin riaracháin sin a dhéanamh dá chustaiméirí in 
aon oibríocht Seirbhísí Comhroinnte amháin.

Seirbhísí Comhroinnte 
Párolla
Cuireann Seirbhísí Comhroinnte Párolla (PSS) sraith de 
sheirbhísí le haghaidh íocaíochtaí párolla, pinsin agus 
liúntas taistil (T&C) ar fáil do 54 Cliant Párolla agus 
Pinsin agus do 48 roinn agus oifigí cliaint T&C trí úsáid 
a bhaint as próisis chaighdeánach párolla ar aon ardán 
teicneolaíochta i dtrí shuíomh; Tullach Mhór, Gaillimh 
agus Cill Airne.

Cuireann siad ionchuir agus próiseáil párolla; ionchur 
agus próiseáil pinsean; ionchuir agus próiseáil taistil 
agus chothaithe; cur i gcrích íocaíochtaí agus dáileadh 
comhairle pá ar fáil.

Sular bunaíodh Seirbhísí Comhroinnte Párolla i mí 
na Nollaig 2013, bhí íocaíochtaí párolla, pinsin agus 
taistil agus cothaithe le haghaidh ranna Rialtais agus 
a gcliaint seirbhísí poiblí á riar ag 18 Ionad éagsúla 
Párolla. Aistríodh iad siúd ar bhonn céimneach go 
Seirbhísí Comhroinnte Párolla idir Nollaig 2013 agus 
Samhain 2017.

3. Tá an t-athrú ainm ó PeoplePoint go Seirbhísí Comhroinnte AD NSSO ar bun agus beagnach curtha i gcrích, bíonn 
an dá ainm le feiceáil fós agus tagraíonn roinnt daoine don iarainm fós mar gheall go bhfuil seantaithí acu air.
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Caidreamh le Custaiméirí 
agus Seirbhísí Tacaíochta
Oibríonn an feidhmeannas Caidreamh le Custaiméirí 
agus Seirbhísí Tacaíochta (CRSS) go comhoibríoch agus 
i gcomhar le ranna cliaint NSSO agus comhlachtaí 
seirbhíse poiblí. Tacaíonn sé freisin le hobair grúpaí 
páirtithe leasmhara NSSO agus cuireann sé seirbhís 
ar fáil do chustaiméirí aonair, de réir mar is gá, lena 
náirítear trí dhá ionad teagmhála.

Mar chuid de Rannán na Seirbhísí d’Fhostaithe 
ar an iomlán, oibríonn CRSS i ndlúthchomhar le 
feidhmeannais Seirbhísí Comhroinnte AD agus Párolla 
NSSO i réimsí amhail aiseolas ó chliaint/chustaiméirí, 
cosaint sonraí, comhlíonadh agus dearbhú cáilíochta/
iniúchadh.
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Riarachán Asláithreachta Cur i gCrích Íocaíochtaí

Seirbhís do Chustaiméirí agus Ionad Teagmhála Riarachán Pinsin

Riarachán Sonraí Fostaithe Ionchur agus Próiseáil Pinsin

Riarachán Scéimeanna Fostaithe An Córas Bainistíochta agus Forbartha
Feidhmíochta

Riarachán Scoir Promhadh

Tuairisciú AD Bainistíocht Cáilíochta

Riarachán Saoire Tuairisciú agus Iarratais Neamhghnácha  
ar Shonraí

Riarachán Struchtúr na hEagraíochta Bainistíocht Seirbhíse

Riarachán Pá agus Luacha Saothair Próiseáil Liúntais Taistil agus Cothaithe

Dáileadh Comhairle Pá Riarachán Comhroinnte Poist

Cuntais Iníoctha Cuntasaíocht Mhórleabhair Ghinearálta

Cuntais Infhála Cuntasaíocht Fardail

Ullmhú Cuntas Leithreasa Coimeád Máistirshonraí

Comhlíonadh & Rialáil Ordú Airgid

Córais & Rialaithe Airgeadais Bainistíocht & Comhordú Iniúchadh Idirbhearta

Cuntasaíocht Sócmhainní Seasta &  
Bainistíocht Sócmhainní

Tuairisciú Iniúchadh Idirbhearta

Cuireann NSSO na seirbhísí seo a leanas ar fáil dá chustaiméirí:

Seirbhísí d’Fhostaithe
Cuirtear iad seo ar fáil do na cliaint ar fad dá ndéantar Seirbhísí Comhroinnte AD,  
Pinsin agus Párolla:

Seirbhísí Airgeadais
Déanfar iad seo a chur ar fáil do chliaint agus a mbainistíocht airgeadais á aistriú chuig NSSO:

Aguisín 5 
Catalóg Seirbhísí an NSSO
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Aguisín 6 
Cliaint an NSSO

Seirbhísí 
Comhroinnt AD 
agus Pinsean 
Amháin
• Suirbhéireacht 

Ordanáis Éireann
• An tÚdarás um 

Shábháilteacht ar 
Bhóithre

Seirbhísí 
Comhroinnte 
Párolla amháin
• An Garda Síochána 

(Baill an Fhórsa, Baill 
Foirne Sibhialta  
agus Pinsinéirí)

• Scoileanna  
Coinneála Leanaí

• An Coimisiún 
um Iomaíocht & 
CosaintTomhaltóirí

• An Roinn Cosanta 
(Óglaigh na hÉireann, 
Baill Foirne Sibhialta 
agus Pinsinéirí)

• An Roinn Caiteachais 
Phoiblí agus 
Athchóirithe 
(Pinsinéirí)

• An tÚdarás um 
Fhaisnéis agus 
Cáilíocht Sláinte 
(HIQA)

• Údarás Maoirseachta 
Iniúchóireachta agus 
Cuntasaíochta na 
hÉireann

• Seirbhís Príosún na 
hÉireann

• An Coimisiún um 
Athchóiriú an Dlí

• An Chomhairle 
Náisiúnta Curaclaim 
agus Measúnachta

• An tÚdarás Náisiúnta 
Míchumais

Seirbhísí Comhroinnte AD agus Pinsean 
agus Seirbhísí Comhroinnte Párolla
• Coimisiún Ombudsman an Gharda Síochána
• An Phríomh-Oifig Staidrimh
• Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit
• an tSeirbhís Chúirteanna
• An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara
• An Roinn Gnó, Fiontair agus Nuálaíochta
• An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige
• An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide  

agus Comhshaoil
• An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
• An Roinn Cosanta (Riarachán)
• An Roinn Oideachais agus Scileanna
• An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí
• An Roinn Airgeadais
• An Roinn Gnóthaí Eachtracha & Trádála  

(Cúnamh Éireann san áireamh)
• An Roinn Sláinte
• An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil
• An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
• An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe (OGP san áireamh – 

tá Comhaontú Bainistíochta Seirbhíse ar leith ag OGP)
• An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail
• Roinn an Taoisigh
• An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt
• Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas
• An Bord um Chúnamh Dlíthiúil
• Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta
• Leabharlann Náisiúnta na hÉireann
• Ard-Mhúsaem na hÉireann
• An Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte
• Oifig an Ard-Aighne
• Oifig na nOibreacha Poiblí
• Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
• Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí
• Oifig an Ombudsman
• Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
• An tÚdarás Póilíneachta
• Teaghlachas an Uachtaráin
• An tÚdarás Clárúcháin Maoine
• An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí
• Coimisiún na Scrúduithe Stáit
• An tSaotharlann Stáit
• An Coimisiún um Achomhairc Chánach
• An Oifig Luachála
• An Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre

Ár gcliaint go deireadh Nollaig 2019
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Seirbhísí 
Comhroinnte 
Airgeadais 
(Baile Átha 
Cliath: Sráid 
an Mhóta)

Seirbhísí 
Comhroinnte 
AD, Caidreamh 
le Custaiméirí 
agus Seirbhísí 
Tacaíochta, AD, 
Fiontraíocht TFC  
(Baile Átha Cliath: 
Cluain Sceach)

Comhroinnte 
Párolla, Seirbhísí 
Comhroinnte 
Airgeadais 
(Tullach Mhór)

Seirbhísí 
Comhroinnte 

Párolla, Seirbhísí 
Comhroinnte 

Airgeadais, Seirbhísí 
Corparáideacha   

(Gaillimh)

Seirbhísí 
Comhroinnte 

Párolla, 
Seirbhísí 

Comhroinnte 
Airgeadais   
(Cill Airne: 

Páirc an 
Fhiaidh agus 

An Bóthar Nua)

Seirbhísí 
Corparáideacha 
(Baile Átha Cliath: 
Trinity Point)

Aguisín 7 
Suíomhanna Oifigí an NSSO
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