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Réamhrá an 
Chathaoirligh 

Is cúis áthais dom an chéad Tuarascáil Náisiúnta de chuid na 
hOifige Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte ina hoifig reachtúil 
di a chur i láthair. Ba bhliain den tábhacht ag an NSSO an bhliain 
2018 nuair a ritheadh reachtaíocht a d’fhág go ndearnadh oifig 
ar leith de chuid na státseirbhíse faoin reachtaíocht den NSSO 
i dtús na bliana. Leanann Príomhfheidhmeannach an NSSO, ina 
hOifigeach Cuntasaíochta di, den obair a bhí á déanamh agamsa 
go dtí sin.
Próiseas leanúnach atá i gceist le hAthchóiriú na 
Seirbhíse Poiblí.  De réir mar is mó gluaisteachta, 
solúbthachta agus cuntasachta atá ag baint leis an 
tseirbhís phoiblí, is mó an t-ualach a  leagfar ar an 
Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte.  Tá dul i 
muinín córas comhsheirbhísí ar cheann de na bearta 
a leagtar amach in An tSeirbhís Phoiblí 2020, an dara 
plean de chuid an Rialtais maidir le hathchóiriú na 
seirbhíse poiblí.

Tugtar de chumhacht don Oifig faoin reachtaíocht 
acmhainní daonna, seirbhísí pinsin, párolla agus 
bainistíocht airgeadais a chur ar fáil do na Ranna 
Rialtais agus na hOifigí Rialtais go léir chomh maith le 
roinnt eagraíochtaí breise - líon iomlán 57 comhlacht 
seirbhíse poiblí.

Go dtí seo, tá seirbhísí acmhainní daonna, pinsin 
agus párolla curtha ar fáil ag an NSSO agus tá 
ardán teicneolaíochta aonair á fhorbairt anois chun 
comhsheirbhísí gnáthchaighdeánacha a chur ar 
fáil maidir le bainistíocht airgeadais.  Sásóidh an 
córas beartaithe a bhfuil de riachtanas ar oifigigh 
cuntasaíochta agus tabharfar gur féidir cur chuige 
slánchóirithe maidir le cúrsaí airgeadais maidir le 

tuairiscíocht chomhdhlúite, cuntasaíocht fhabhraithe 
agus an fhorbairt ghairmiúil maidir le feidhm 
airgeadais ar fud na státseirbhíse.  Níor féadadh an clár 
a chur i bhfeidhm faoin dáta tosaigh a bhí beartaithe 
maidir leis an gcéad sraith de na ranna rialtais i mí 
Meán Fómhair.

Is tábhachtaí a chinntiú go bhfuil an córas sa chaoi is 
go gcuirfear Comhsheirbhísí ar ardchaighdeán ar fáil 
leis ná cloí leis an tráthchlár tosaigh, i bhfianaise an 
scála agus an chastacht atá i gceist agus an tábhacht 
atá leis.

Leanfaidh an NSSO de bhonn treise a choinneáil faoi 
‘Straitéis Daoine don Státseirbhís’ a chur i bhfeidhm.  
Déanfaidh an NSSO, go háirithe, forbairt TEC ionas go 
gcuirtear feabhas ar sheirbhísí AD a chur ar fáil agus 
go gcuirtear leis an acmhainn cumais maidir le AD 
sa státseirbhís.  Cuirfidh an NSSO an Deasc Cabhrach 
ar fáil freisin maidir le OneLearning, an tseirbhís 
chomhroinnte nua maidir le Foghlaim agus Forbairt 
(L&D) sa státseirbhís.

I bhfianaise gá le feabhsú, tá infheistíocht a dhéanamh 
ag an NSSO sa teicneolaíocht den chéad chineál eile 

An Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte (NSSO)   |   Tuarascáil Bhliantúil 2018

4



ionas go gcuirtear feabhas ar leibhéal na seirbhísí agus 
ar a luaithe a dhéantar iad.  Tá an NSSO tugtha, le 
húsáid as teicneolaíocht na róbataice, do dhigitiúchán 
breise agus do shonraí a thiomsú aon uair amháin is 
féidir a úsáid go minic, ionas go sásaítear an t-éileamh 
maidir le hanailís sonraí agus an t-ábhar léargais ina 
leith nach féidir a thabhairt i gcrích ach amháin le 
Comhsheirbhísí.

Tagann san áireamh freisin le sainordú an NSSO faoin 
reachtaíocht comhairle agus cúnamh taca a chur ar 
fáil d’earnálacha eile na Seirbhíse Poiblí, Oideachas, 
Sláinte agus an Rialtas Áitiúil, de réir mar a bhíonn 
pleananna faoi leith maidir le Comhsheirbhísí na 
n-earnálacha sin á dtabhairt chun cinn.
Tá Comhsheirbhísí de pholasaí ag an Rialtas agus 
déantar ceannródaíocht maidir le tionscadail i ngach 
earnáil de réir phlean Comhsheirbhísí na hearnála. 

Is den tábhacht a admháil go bhfuil ábhar dúshláin 
agus ábhar baoil ag gabháil le réimsí oibriúcháin 
an NSSO mar gheall ar a bheith i dtús a fhorbartha 
agus an ráta mór athraithe atá i gceist dá bharr.  Is 

tionscnamh nua an NSSO agus Comhsheirbhísí a 
chur ar fáil sa státseirbhís agus níl deireadh forbartha 
tugtha ar an Oifig ná ar sheirbhísí na hOifige go fóill. 
Táimse agus mo chuid comhghleacaithe ar fáil i gcónaí 
chun treoir, comhairle agus cúnamh taca a chur ar fáil 
don NSSO.

Tá straitéis maidir leis na blianta 2018-22 aontaithe 
ag an NSSO chun an obair a chur chun cinn agus 
aird a thabhairt ar na príomhréimsí dúshláin agus 
baoil, eadhon, daoine, teicneolaíocht, próiseas agus 
rialachas, agus an ráta athraithe. Cuirfidh an straitéis 
nua seo ar chumas an NSSO tabhairt faoina gcuirtear 
de dhúshlán roimh an oifig ionas go gcinntítear go 
dtugtar misean na hOifig i gcrích. 

Is mian liom, mar fhocal scoir, buíochas as an 
gcomhairle rífhiúntach atá curtha acu ormsa, 
ar an bPríomhfheidhmeannach agus ar a cuid 
comhghleacaithe san NSSO, maidir le córas na 
gComhsheirbhísí a chur chun tosaigh sa státseirbhís 
agus sa tseirbhís phoiblí i gcoitinne, a ghabháil le  gach 
comhalta den Bhord Comhairle. 

Robert Watt
Cathaoirleach 
An Bord Comhairle
An Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte 
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Athbhreithniú an 
Phríomhfheidhmeannaigh  
Seo í an chéad Tuarascáil Bhliantúil de chuid an NSSO ina hoifig 
reachtúil de chuid na státseirbhíse agus an ceathrú tuarascáil 
bhliantúil maidir leis an obair.  Leanann an Oifig leis an obair a 
bhíodh á déanamh roimhe seo mar chuid den Roinn Caiteachais 
Phoiblí agus Athchóirithe ón mbliain 2014 anuas.  
Eagraíocht ardaidhmeach atá san Oifig a fhéachann le 
fiúntas dáiríre a thabhairt i gcrích do na daoine atá ag 
brath orainn maidir leis na seirbhísí, na heagraíochtaí 
seirbhíse poiblí a bhaineann úsáid as na seirbhísí agus 
saoránaigh na hÉireann i ndeireadh báire a gcuireann na 
heagraíochtaí sin seirbhísí ar fáil dóibh.

Tá timpeallacht chasta oibre atá dúshlánach luath-
athraitheach in Éirinn agus go hidirnáisiúnta roimh na 
heagraíochtaí a ndéanann an oifig freastal orthu.  An tráth 
céanna, tá na heagraíochtaí agus na daoine a ndéantar 
freastal orthu ag tnúth le níos mó agus níos mó.  Tá gá 
níos géire arís agus arís eile leis an réimse uirlisí  atá ar 
fáil a úsáid chun feabhas a chur ar ár gcuid seirbhíse, agus 
lón breise anailíse agus léargais a chur ar fáil do na cliaint 
ionas go bhfágtar an lucht foirne sna heagraíochtaí sin 
saor ó thascanna den ghnáthchineál rialta a dhéanamh.  
Tá leas á bhaint againn as an teicneolaíocht dhigiteach 
chun próisis a fheabhsú agus a shimpliú   ionas go 
gcuirtear seirbhís éifeachtach atá tráthúil simplí ar fáil do 
na daoine a ndéantar freastal orthu.

I rith na bliana 2018, tugadh faoi bhearta éagsúla  
maidir le rannpháirtíocht an lucht foirne i gcomhar leis 
na fóraim foirne.  Tugadh clár faoi leith maidir le sláinte 

agus maitheas an duine chun críche freisin chomh 
maith le clár forbartha d’fhoirne cinnireachta.   Leanadh 
den infheistíocht i bhfoireann na hoifige trí oiliúint i 
sársheirbhís don chustaiméir agus sna príomhchúrsaí 
gairme agus oiliúna. Rinneadh sin a eagrú trí 
OneLearning, agus cúrsaí teastais creidiúnaithe, mar 
shampla IPASS, ACCA, Bunteastas CIPD in Obair AD, 
bainistíocht tionscadail (CAPM/PMP) agus Lean  
Six Sigma.

Rinneadh eagar nua rialachais, polasaithe agus 
feidhmeanna corparáide a thabhairt chun cinn agus 
a chur i bhfeidhm chun bonn a chur faoi reáchtáil 
éifeachtúil na hOifige agus cuireadh córas cuimsitheach 
i bhfeidhm maidir le hábhar baoil a thabhairt chun aire, 
a chur faoi anailís agus a mhaolú.

Faoi dheireadh na bliana 2018, bhí, i ndáil le 
Comhsheirbhísí AD, 36,400 custaiméir ag an NSSO 
ar fud 42 comhlacht seirbhíse poiblí agus, i ndáil le 
Comhsheirbhísí Párolla, 127,700 íocaí ar fud 54 grúpa 
pá na gcomhlachtaí seirbhíse poiblí, líon is mó ná 
60,000 pinsinéir san áireamh.  Rinneadh dhá chliant 
nua a thabhairt isteach faoi scáth an chórais.
Cuireadh 250,000 beart oibre AD i gcrích do na 
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custaiméirí i rith na bliana 2018, cuireadh feabhas 
ar an tseirbhís a tugadh i gcuid mhaith réimsí den 
ghnó, sásaíodh na spriocanna leibhéil atá aontaithe 
le bainisteoirí AD agus baineadh amach scóranna 
ardleibhéil maidir le cloí le próisis agus le cúrsaí rialála 
go seasta leanúnach.  Bhí luach iomlán níos mó ná €4.8 
billiún leis na híocaíochtaí párolla agus pinsin a rinne an 
NSSO i rith na bliana 2018.  Ba í an bhliain ba ghnóthaí í 
a bhí ag meitheal na gComhsheirbhísí Párolla go dtí seo.
 
Ní raibh ag éirí linn clár na gComhsheirbhísí Airgeadais 
a choinneáil leis an sceideal i rith na bliana.  Cuireadh 
aistriú na ranna rialtais tosaigh go dtí an córas seo ar 
gcúl i mí Meán Fómhair.  Tabharfar athbhreithniú mion 
ar leagan amach an chórais agus ar an gclár oibre 
chun críche i rith na bliana 2019.  Is den tábhacht go 
ndéantar staidéar ionas go gcuirtear an cúram i gcrích 
mar is cóir.  Táim an-bhuíoch do lucht na foirne agus do 
na saineolaithe ar an ábhar sna ranna rialtais éagsúla as 
an gcúnamh leanúnach d’fhonn a chinntiú go mbíonn 
an rath ar an gcóras nuair a chuirtear i bhfeidhm é.

Eagraíodh seimineáir éagsúla maidir leis na 
Comhsheirbhísí i rith na bliana do sheirbhísigh poiblí  in 
earnálacha an Oideachais, na Sláinte agus an Rialtais 
Áitiúil chomh maith le státseirbhísigh, comhghleacaithe 
dár gcuid as Státseirbhís Thuaisceart Éireann san 
áireamh, d’fhonn ábhar foghlamtha a scaipeadh a 
eascraíonn ó lón taithí a chéile agus cur i láthair a 
chloisteáil ó na saineolaithe is iomráití sa réimse 

oibre seo. Ba chúis áthais dom féin, agus d’fhoireann 
uile an NSSO, fáilte a chur roimh an Aire Stáit, Patrick 
O’Donovan TD nuair a thug sé cuairteanna i rith na 
bliana ar oifig na gComhsheirbhísí AD i gCluain  
Sceach agus ar ar oifig na gComhsheirbhísí Párolla i 
dTulach Mhór.
 
Ba mhaith liom an deis seo a thapú chun an dua a 
chaith gach duine d’fhoireann an NSSO a admháil, a 
thoradh a thréaslú leo agus buíochas a ghlacadh leo   – 
is iadsan a thug an dul chun cinn i gcrích.  Ba mhaith 
liom buíochas a ghabháil freisin le Robert Watt agus le 
comhaltaí Bhord Comhairle NSSO, le comhaltaí Bhoird 
agus Choistí na gClár Oibre éagsúil as a gcuid ama, a 
gcuid dúthrachta agus a gcuid díograise i mbun cabhrú 
leis an gclár suntasach nuálaíochta seo maidir leis an 
státseirbhís.  Murach an cúnamh taca sin, ní bheifí in 
acmhainn na mórbhearta a rinneadh a thabhairt  
i gcrích.  

Is ábhar mórtais dom ar éirigh leis an NSSO a bhaint 
amach i rith na bliana 2018.  Tháinig feabhas follasach 
ar an tseirbhís a bhí ar fáil.  Táim ag tnúth leis an NSSO 
a stiúradh agus forbairt bhreise á tabhairt chun cinn.  
Tá buntábhacht leis an dea-rialachas maidir le rath a 
bheith go fadtéarmach ar obair na hoifige agus leanfar 
de na socruithe rialachais a chóiriú agus an NSSO ag 
tabhairt na n-aidhmeanna straitéiseacha i gcrích.
Táim ag tnúth leis an mbliain 2019 agus le bearta eile 
chun feabhais a dhéanamh maidir leis an tseirbhís.

Hilary Murphy-Fagan 
Príomhfheidhmeannach
An Oifig Náisiúnta Seirbhísí Comhroinnte
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Príomhbhearta na bliana 2018

D’aistrigh dhá chomhlacht cliaint nua
an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail agus an 
tÚdarás Póilíneachta go dtí comhsheirbhísí AD 
an NSSO i rith na bliana 2018

Oibríodh i gcomhar le hOifig na 
gCoimisinéirí Ioncaim chun na hathruithe
ar an gCóras ÍMAT a thabhairt i 
bhfeidhm don 127,700 custaiméir párolla

Mórbheartaíocht mapála ar phróisis 
agus oiliúint maidir le cosaint sonraí 
d’fhonn comhlíonadh na rialachán
GDPR a chinntiú taobh istigh den 
chéad bhliain feidhme

Dul chun cinn breise maidir le
Clár na gComhsheirbhísí maidir 
le Bainistíocht Airgeadais
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Príomhbhearta na bliana 2018

Aon fheidhm fiontraíochta TEC amháin 
a chur ar bun taobh istigh den NSSO atá 
freagrach as Bainistíocht Feidhmchláir, 
Tuairiscíocht, Faisnéis Gnó agus Nuálaíocht 
Teicneolaíochta, cúrsaí Róbataice san áireamh

Bronnadh deimhniú iniúchta idirnáisiúnta 
ISAE 3402 d’Aicme II ar 
sheirbhísí na hOifige 

Tháinig ardú go dtí 127,700 ar líon 
custaiméirí an NSSO ar fud réimse leathan 
eagraíochtaí de chuid na Seirbhíse Poiblí

37% de laghdú maidir le cásanna 
ró-íocaíochta arna leagan ar an NSSO 
mar gheall ar fheabhsú na bpróiseas
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2. An Dul chun Cinn maidir le 
hAidhmeanna Straitéise i rith 
na bliana 2018

Tá ceithre cinn d’aidhmeanna straitéise leagtha amach ag an NSSO.  Tugtar achoimre sa tábla seo ar 
an dul chun cinn ina leith sin i rith na bliana 2018.

Comhsheirbhís den scoth a chur ar fáil 
do Chomhlachtaí Seirbhíse Poiblí agus an 
bhuntáiste a eascraíonn ó éifeachtacht agus ó 
chríochnúlacht na seirbhísí a chur in iúl 
Ba í seo an chéad bhliain ag an eagraíocht ina hoifig neamhspleách 
faoin reachtaíocht agus an chéad bhliain den dul chun cinn maidir 
le haidhmeanna na hoifige. Rinneadh i rith na bliana 2018;
• Seirbhísí maidir le Caidreamh leis an gCustaiméir agus Cúnamh 

Taca don Chustaiméir a chur ar bun ar bhonn trasfheidhmeach 
agus na bearta éagsúla maidir le bainistíocht caidrimh a 
chónascadh in aon tseirbhís amháin ó thús go deireadh ar 
fud an NSSO, rud ar tharla níos mó ná 80 cruinniú caidrimh le 
cliaint mar gheall air.

• Tús a chur leis an bpróiseas maidir leis an gcéad bheart 
suirbhéireachta faoin gcaidreamh leis an gcustaiméir, atá le 
déanamh i rith na bliana 2019, scóranna níos airde maidir 
le dea-chaighdeán a ghnóthú agus níos mó ná 20,000 beart 
seiceála i ndáil le cúrsaí cáilíochta.

• An sprioc 80% maidir le réiteach ar an gcéad iarraidh a shárú 
agus sin á bhaint amach 87% den am.

1
Comhsheirbhísí 
Corparáide den 
Scoth a chur 
ar fáil

Lucht na hOifige a spreagadh agus a gcuid 
inniúlachta agus cumais a chothú ionas go dtugtar 
nuálaíocht agus athrú leanúnach i gcrích
Tá cothú agus forbairt ar lucht foirne na hOifige ar siúl ag an NSSO 
ó thráth a bhunaithe sa bhliain 2014.  Cuireadh feidhm nua AD ar 
bun i rith na bliana 2018 agus áirítear ar na nithe eile a rinneadh i 
rith na bliana:
• Bearta comhairliúcháin a eagrú leis an bhfoireann maidir leis 

na Straitéis nua a leagan amach, suirbhé maidir le Láthair 
Fholláin Oibre  agus anailís ar na torthaí i rith cheardlanna do 
na bainisteoirí faoina dtagann i gceist leis na torthaí 

• Tháinig fóraim bhríomhara na foirne le chéile i rith na bliana 
agus leagadh amach ord tábhachta maidir le Rannpháirtíocht 
na bhFostaithe agus an Chumarsáid Inmheánach, i gcomhréir 
le Suirbhé na Státseirbhíse maidir le Rannpháirtíocht  
na bhFostaithe.

• Leathnú ar the Shared Scoop, nuachtlitir leictreonach 
na bhfostaithe, agus úsáid á bhaint as teicneolaíocht 
idirchaidrimh i ndáil le fostaithe.

2
Lucht na hOifige  
a spreagadh 
agus a gcuid 
Inniúlachta agus 
Cumais a chothú 
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3
Infheistíocht 

a dhéanamh i 
dTeicneolaíocht 
Dhigiteach den 

chineál is nua

An úsáid as Comhsheirbhísí a chur chun 
tosaigh mar mhodh oibre dea-chlú i measc 
Comhlachtaí Seirbhíse Poiblí agus an 
cháil a tharraing ar an NSSO gur páirtnéir 
iontaofa atá ann
Ar na buaicphointí a bhain leis an dul chun cinn maidir leis 
an aidhm seo, bhí:
• Dhá sheimineár maidir le Sárfheabhas na 

Comhsheirbhíse sa tSeirbhís Phoiblí a rith agus tús a 
chur leis an bpleanáil ar an dara comhdháil maidir le 
Comhsheirbhísí Seirbhíse Poiblí a reáchtálfar i rith na 
bliana 2019

• Tús a chur leis an bpróiseas maidir le Straitéis 
Cumarsáide nua a fhorbairt don NSSO ag teacht leis  
an stádas mar Oifig faoi leith de chuid na Státseirbhíse 

• Oibriú go dlúth leis an Roinn Caiteachais Phoiblí  
agus Athchóirithe ar Straitéis na Státseirbhíse maidir  
le Daoine.

4
An úsáid as 

Comhsheirbhísí a 
chur chun cinn ar 

fud na hEarnála 
Poiblí ar fad

Leas iomlán a bhaint as na hardáin, córais 
agus seifteanna a bhaineann leis an 
teicneolaíocht is nua-aimseartha
Ní mór, i rith na mblianta beaga seo amach romhainn, 
córas iomlánach a chur in ionad na gcóras TEC atá in úsáid 
faoi láthair ag an NSSO maidir le gnóthaí AD agus párolla. 
Rinneadh i rith na bliana 2018:
• Straitéis mhionsonraithe amach go dtí an bhliain 2022 a 

leagan amach maidir le TEC agus Cúrsaí Cibearshlándála 
• Cur leis an úsáid as róbataic i ndáil leis na 

Comhsheirbhísí AD 
• Aon chóras amháín maidir le bainistíocht cás (CMS) a 

chur i bhfeidh ar fud na gComhsheirbhísí AD agus na 
gComhsheirbhísí Párolla ionas go mbíonn léargas ó thús 
go deireadh ar an obair próiseála.
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3. Cúrsaí Rialachais agus Eagair
3.1 Aisling, Misean agus Luachanna Corparáide 
Eagraíocht atá dírithe ar an gcustaiméir, ar an nuáil 
agus ar an bhfoghlaim atá d’aisling ag an NSSO agus 
Comhsheirbhísí ar ardchaighdeán á gcur ar fáil go seasta 
leanúnach ar bhealach a shásaíonn riachtanais an ghnó.

Tá de mhisean ag an NSSO, ina hoifig de chuid na 
státseirbhíse, seirbhísí corparáide 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 
Comhsheirbhísí agus tá tionscadail ar bun i ngach earnáil 
faoi leith at teacht le plean Comhsheirbhísí na hearnála féin.

An Duine ar dtús 
•   Is iad na daoine is cúis le 

rath ar an obair

• Daoine, feidhmíocht  
 agus forbairt bun na  
 beartaíochta ar fad

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

meon críochnúlachta 

Sársheirbhís den 
Scoth i gcónaí
 • Sárthoradh oibriúcháin, 
 a chuireann le cúinsí 
 an chustaiméara, 
 bunaithe ar an bhfonn  
 a bheith níos fearr  

3.2 Cúrsaí Rialachais  
Ó tharla gur sa bhliain 2018 a cuireadh an NSSO ar bun 
faoin reachtaíocht ina hoifig faoi leith faoi choimirce na 
Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, bhí béim mhór 
maidir le hobair na hOifige ar na córais riachtanacha maidir 
le rialachas corparáide a chur ar bun a bheadh ina bhonn 
daingean faoi bheartaíocht na hoifige sa timpeallacht nua 
seo. Tháinig i gceist leis sin sraith polasaithe rialachais 
de chuid na hOifige féin a leagan amach, e.g. maidir le 
bainistíocht ar ábhar baoil, soláthar, agus Coiste Iniúchta 
agus Riosca a chur ar bun chomh maith leis an bhfeidhm 
maidir le hIniúchadh Inmheánach.

Tá tábhacht faoi leith á leagan ag an NSSO ar chóras docht 
maidir le rialachas corparáide a bheith ar bun ionas go 
gcinntítear go gcomhlíontar gach dualgas agus go sásaítear 
na geallsealbhóirí go léir. Is é atá de bhunphrionsabal maidir 
leis an gcóras rialachais gur ag an bPríomhfheidhmeannach, 
atá ina hOifigeach Cuntasaíochta freisin, freagrach don 

Oireachtas, atá an t-údarás.  Tá córas soiléir tarmligin i 
bhfeidhm ar fud leibhéil éagsúla na heagraíochta uile agus 
creatchóras cuntasachta i gcomhréir leis.

Tagann beartaíocht na hoifige faoi scáth mheon i leith 
ábhar baoil atá i gcomhréir leis na haidhmeanna straitéise.  
Tá sraith chuimsitheach de pholasaithe agus de ghnáis 
oibre leagtha síos ar faoina scáth a dhéantar an obair agus 
córas daingean maidir le rialáil inmheánach i bhfeidhm 
mar chóras cúltaca ina leith sin.  Déantar ráthaíocht agus 
maoirseacht a chur ar fáil trí chóras leathanréimseach 
iniúchta, ráthaíochta agus comhlíontais.

Tá comhairle neamhspleách agus comhairle 
leathanréimseach ó gheallsealbhóirí maidir leis na socruithe 
rialachais ar fáil freisin tríd an mBord Comhairle agus 
ó fhóraim na bpríomhgheallsealbhóirí trína gcinntítear 
deis ag na heagraíochtaí cliaint cur leis an bplé ar na 
Comhsheirbhísí san am atá romhainn.

Luachanna an NSSO
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3.3 Coistí an NSSO
Bord Comhairle an NSSO 
Cuireann Bord Comhairle an NSSO cúnamh taca ar fáil i ndáil le hobair na hOifige maidir le Comhsheirbhísí a chur ar 
fáil.  Naonúr comhalta atá ar an mBord, ceathrar Ard-Rúnaí de chuid na ranna rialtais san áireamh chomh maith le 
Cathaoirleach na gCoimisinéirí Ioncaim, Oifigeach Acmhainní Daonna na Státseirbhíse, Príomh-Oifigeach Faisnéise an 
Rialtais agus beirt chomhaltaí neamhspleácha (féach Aguisín 2 maidir leis na comhaltaí agus freastal ar chruinnithe).  Bíonn 
Príomhfheidhmeannach an NSSO i láthair ag cruinnithe an Choiste chomh maith.

Is é príomhról atá leis an mBord comhairle straitéiseach agus ábhar léargais a chur ar fáil don Phríomhfheidhmeannach faoi 
réimsí a bhfuil buntábhacht leo maidir le feidhmiú críochnúil an NSSO agus le rath fadtéarmach ar an obair.  Tagann san 
áireamh leis sin na caighdeáin atá le baint amach maidir le Comhsheirbhísí a chur ar fáil, leis an rialáil inmheánach agus cúrsaí 
rialachais, le leagan amach straitéise agus le socrú ar pholasaithe.

Bhí ceithre cinn de chruinnithe ag an mBord i rith na bliana 2018 agus pléadh socruithe rialachais, polasaithe agus gnáis oibre, 
cosaint sonraí, ábhar dúshláin maidir le cúrsaí oibriúcháin i measc nithe eile, chomh maith leis an tuairisc is deireanaí ón 
gCoiste Iniúchta agus Priacail a fháil. 

Tugtar achoimre thíos maidir le roinnt de na príomhréimsí ar chuir an Bord Comhairle cúnamh ar fáil don NSSO ina leith i rith 
na bliana 2018:

Cairt Rialachais an NSSO
Chuir an Bord lón tuairimíochta agus comhairle ar fáil maidir le dréacht  
de Chairt Rialachais an NSSO agus d’aontaigh an Bord an leagan deiridh  
den Chairt.

An Próiseas Forbartha maidir le 
Straitéis an NSSO

Tugadh tuairiscí don Bhord ar an bpróiseas maidir le Ráiteas Straitéise 2018-2022 
an NSSO a leagan amach agus eagraíodh cruinnithe déthaobhacha le comhaltaí 
de chuid an Bhoird chun a gcuid tuairimí maidir leis an straitéis a phlé.

Plean Gnó 2018 an NSSO Chuir an Bord an dréacht de phlean gnó 2018 an NSSO faoi athbhreithniú.

Clár KPI an NSSO Rinne an Bord monatóireacht ag gach cruinniú ar na Príomhtháscairí 
Feidhmíochta (KPI) maidir leis an NSSO.

Eachtraí Ró-íocaíochta agus 
Caillteanas Sonraí

Baineann ábhar buartha le ró-íocaíocht agus tá acmhainní curtha i leith 
na monatóireachta agus na bainistíochta ar an ábhar ag an  NSSO. Tugadh 
tuairiscí don Bhord ar an ábhar seo agus d’aontaigh an Bord gur gá don NSSO 
leanúint den dhianmhonatóireacht. 

Clár na gComhsheirbhísí maidir 
le Bainistíocht Airgid

Tugadh tuairiscí rialta don Bhord maidir le stádas na hoibre ar an gclár agus 
cuireadh comhairle ar an bPríomhfheidhmeannach maidir leis an obair a 
thabhairt chun cinn 

Bainistiú Riosca
Coinnítear an Bord Comhairle ar an eolas maidir leis na príomhrioscaí straitéiseacha atá i ndán don NSSO.
Le linn na bliana, rinne sé breithniú ar na nithe seo a leanas agus thug sé comhairle ina leith:

• Maolú riosca i ndáil le clár na gComhsheirbhísí maidir le Bainistíocht Airgid
• Ró-íocaíochtaí párolla a bhainistiú
• Uasghrádú amach anseo ar an gcóras TE Párolla
• Uasghrádú amach anseo ar an gcóras TE Acmhainní Daonna (HCM)
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An Coiste Iniúchta & Priacail
Tá Coiste Iniúchta agus Priacail neamhspleách ag an 
NSSO a chuireann comhairle agus ráthaíocht ar fáil do 
Phríomhfheidhmeannach an NSSO in ainm Oifigeach 
Cuntasaíocht na hOifige. Tá Cathaoirleach an Choiste 
ina chomhalta freisin den Bhord Comhairle agus 
tugann seisean tuairisc ag gach cruinniú Boird ar obair 
an Choiste Iniúchta agus Priacail.

Cuireann an Coiste comhairle agus ráthaíocht 
neamhspleách ar fáil do Phríomhfheidhmeannach an 
NSSO maidir le:
• Timpeallacht rialála na hOifige agus na córais 

rialála inmheánacha 
• Bainistíocht maidir le hábhar baoil
• Dea-ghnáis cuntasaíocht agus bainistíochta 
• Iniúchadh inmheánach
• Iniúchadh seachtrach
• Bainistíocht Airgeadais

Rinne an Coiste, ach go háirithe, an plean maidir le 
hiniúchadh inmheánach an NSSO i rith na bliana 2018 
a mheas agus tugadh ceithre cinn de thuairiscí i leith 
na feidhme sin don Choiste i rith na bliana, eadhon:
• Ró-íocaíochtaí párolla
• Teicneolaíocht an Eolais agus na Cumarsáide 
• Calaois agus Soghontacht
• Taisteal agus Cothabháil

An Coiste Straitéise maidir le 
Seirbhísí Fostaithe  
Is é príomhfheidhm a leagtar ar an gCoiste Straitéise 
maidir le Seirbhísí Fostaithe comhairle straitéise a 
chur ar fáil agus eolas a mhalartú a chuideoidh leis an 
bhforbairt san am atá romhainn ar chomhsheirbhísí 
fostaithe agus lena gcur ar fáil go héifeachtúil (tugtar 
liosta na gcomhaltaí in Aguisín 2).

Seo a leanas na príomhréimsí ábhair a thug an Coiste 
faoi athbhreithniú i rith na bliana 2018:
• Téarmaí Tagartha an Choiste a Aontú
• Téarmaí Tagartha Ghrúpa Chustaiméirí na Seirbhísí 

Fostaithe 
• Clár oibre bliantúil an Choiste a aontú
• Gnáthphróisis AD agus próisis neamhghnácha AD 

taobh istigh de Chomhsheirbhísí AD an NSSO
• An tAthbhreithniú ar an gCóras Oibriúcháin AD
• Innéacs RACI (maidir le “Responsibility, 

Accountability, Consulted and Informed” an 
Bhéarla) i ndáil le réimsí baoil agus le bearta 
iniúchta de réir mar a bhaineann le Creatchóras 
Rialachais an NSSO

• An creatchóras rialála agus ráthaíochta taobh 
istigh den NSSO tar éis do Cheannasaí na 
hIniúchóireachta Inmheánaí san Oifig cur i láthair  
a dhéanamh

• Dréachtstraitéis an NSSO 
• Slata Tomhais maidir le Seirbhís an NSSO
• Leasú ar an gCóras ÍMAT 
• Suirbhé maidir leis an gCaidreamh le Custaiméirí ÍMAT
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Grúpa Chustaiméirí na  
Seirbhísí Fostaithe
Is grúpa comhairle, a cuireadh ar bun sa bhliain 2018, atá 
i nGrúpa Chustaiméirí na Seirbhísí Fostaithe (ESCG) ar a 
bhfuil ionadaithe de chuid an NSSO agus de chuid na ranna 
agus na n-oifigí atá ina gcliaint ag an NSSO. (Féach liosta na 
gcomhaltaí in Aguisín 2.)

Cuirtear córas idirchaidrimh ardleibhéil leis an NSSO ar 
fáil leis an nGrúpa seo a oibríonn chun caidreamh oibre 
tairbheach forásach a chothú idir an NSSO, Fóram na 
mBainisteoirí AD agus na hOifigigh Airgeadais. Oibríonn an 
ESCG mar fhóram eagraithe a thagann le chéile uair sa mhí 
(ach amháin i mí Lúnasa agus i mí na Nollag) agus oibrítear 
leis an NSSO chun athbhreithniú a dhéanamh ar an leibhéal 
feidhmíochta, deacrachtaí a réiteach nuair a thagann siad 
chun cinn agus athbhreithniú a dhéanamh agus feabhsú 
leanúnach a thabhairt i bhfeidhm maidir le déanamh na 
seirbhíse.

Ar na tionscnaimh mhórthábhachta a bhain le clár oibre 
2018 an ESCG áirítear dhá fhoghrúpa a chur ar bun 
chun déileáil le dhá cheist faoi leith, ró-íocaíochtaí agus 
tuairiscíocht:

a. Ionadaí Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim ar an ESCG a 
dhéanann cathaoirleacht ar an bhfoghrúpa maidir le ró-
íocaíochtaí agus tá ionadaithe ar an bhfoghrúpa freisin ó 
roinnt de na  ranna/oifigí a bhfuil ionadaíocht acu ar an 
ESCG chomh maith le hionadaithe eile ón Roinn Iompair, 
Turasóireachta agus Spóirt agus an Roinn Leanaí agus 
Gnóthaí Óige.  Oibríonn an grúpa leis an NSSO i mbun 
na modhanna oibre is fearr a scrúdú agus aontú ar na 
gnáis nua atá de dhíth taobh istigh den NSSO agus de 
na ranna rialtais chun líon na gcásanna ró-íocaíochta a 
ísliú, feabhas ó thaobh éifeachta agus éifeachtúlachta ar 
bhearta aisghabhála ina dhiaidh sin agus caomhchóiriú, 
de réir mar is féidir, a thabhairt ar na modhanna 
oibre reatha is cúis leis an deacracht, ar mhaithe le 
lán soiléire.  Tá béim tríd is tríd ar an bpraiticiúlacht 
ag an bhfoghrúpa agus, ina leith sin, tá sraith de 
theachtaireachtaí téamatúla á gcur amach gach mí 
chuig na ranna/oifigí go léir agus a gcuid fostaithe atá 
dírithe ar ghnéithe praiticiúla de shaoire a bhaineann le 
duine a bheith as láthair.

b. Foghrúpa tuairiscíochta:  an Roinn Caiteachais Phoiblí 
agus Athchóirithe a dhéanann cathaoirleacht ar an 
ngrúpa seo agus tá ranna/ oifigí éagsúla i gceist a bhfuil 
ionadaíocht acu freisin ar an ESCG chomh maith le 
hOifig na nOibreacha Poiblí agus OneLearning. Is é atá 
de chuspóir leis an ngrúpa sraitheanna atá oiriúnach 
don lucht úsáide a fhorbairt a shásaíonn an t-éileamh ó 
bhainisteoirí líne, AD agus Rannóg AD na Státseirbhíse 
sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus na 
riachtanais tuairiscíochta ar fad maidir le réimsí AD á 
dtabhairt san áireamh.
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3.4 Seirbhísí Corparáide
Tá ceithre cinn d’fheidhmeanna á ndéanamh ag Roinn Seirbhísí Corparáide an NSSO chun bonn treise a chur faoin 
mbeartaíocht ar mhaithe leis an gcustaiméir agus faoin bhfoireann ar fad ar fud an NSSO.  Is iad sin, Seirbhísí Gnó Corparáide, 
Acmhainní Daonna, Seirbhísí Airgeadais agus Áiseanna agus TE Fiontraíochta.  Tugtar san áireamh le Seirbhísí Gnó Corparáide 
na feidhmeanna maidir le Rialachas agus Comhlíontas, Cosaint Sonraí, na Meáin Chumarsáide agus Cumarsáid.

Buaicphointí na bliana 2018 maidir le hAcmhainní Daonna
Acmhainní 2018:

Foireann a  
Earcaíodh

216

Arduithe Céime  
laistigh den NSSO

31

Arduithe Céime  
ó Chomórtais PAS

46

Rannpháirtíocht na bhFostaithe:
Tá an NSSO tugtha go mór d’fheabhas a chur ar rannpháirtíocht an fhostaí ar an uile leibhéal ar fud na heagraíochta.  Rinneadh 
bearta éagsúla i rith na bliana 2018 maidir le rannpháirtíocht na bhfostaithe, comhoibriú dlúth le fóraim an lucht foirne san 
áireamh chomh maith le clár faoi leith maidir le sláinte agus maitheas an duine agus forbairt ar an meitheal ceannaireachta.

Eagraíodh ceardlanna éagsúla d’fhonn anailís a dhéanamh ar aiseolas an lucht foirne ó Shuirbhé na Státseirbhíse maidir le 
Rannpháirtíocht an Fhostaí.  Chuir na ceardlanna aiseolais sin le cur chuige an chomhair mar atá in úsáid againn chun scrúdú 
a dhéanamh ar na réimsí ina bhfuil an eagraíocht ag cruthú go maith maidir le hInniúlacht; Maitheas an Duine; Déileáil le 
hAthrú; Cúnamh Sóisialta agus Rannpháirtíocht na bhFostaithe agus tugadh deis cainte do na fostaithe freisin faoi roinnt réimsí 
dúshláin ar leagadh béim orthu maidir le Rannpháirtíocht, an Aeráid agus Cúnamh Taca na hEagraíochta.

D’fhonn ceiliúradh a dhéanamh ar Lá Náisiúnta Mhaitheas an Duine san Ionad Oibre i mí Aibreán 2018, thiomsaigh an NSSO 
aiseolas breise ón lucht foirne tríd an Suirbhé maidir le hÁit Fholláin Oibre. Tar éis eolas a thiomsú, thug an NSSO faoi bhearta 
éagsúla, díriú ar thorthaí, seisiúin straitéise agus ceardlanna don lucht foirne ina measc.
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Cuspóir
Féachann an ghné seo ar an ailíniú idir an méid atá ón duine aonair agus 
an méid atá an eagraíocht ag iarraidh a bhaint amach.

Teacht Aniar Meabhrach 
Tá an ghné seo bunaithe ar chreideamh an duine aonair go bhfuil siad ábalta  
agus ullmhaithe chun an obair is fearr atá siad in ann a dhéanamh a dhéanamh 

Ceangal
Féachtar leis an ngné seo ar chomh maith is atá éagsúlacht caidreamh ag obair

Sláinte Fhisiciúil
Réimse beart ar aiste bia, aclaíocht agus téarnamh ó dhearcadh an duine  
aonair agus na heagraíochta

Fóraim Lucht Foirne:
Bhí ról buntábhachtach le fóraim an lucht foirne i leagan 
amach agus i bhforbairt na dtionscnamh maidir le 
rannpháirtíocht na bhfostaithe, trí aiseolas fiúntach, ábhar 
léargais agus cúnamh taca a chur ar fáil ó thús go deireadh.   
Admhaíodh a fheabhas a d’éirigh leis an obair i gcomhar 
le fóraim an lucht foirne agus ar baineadh amach i ndáil 
le rannpháirtíocht a chothú. Is iomaí moladh a cuireadh 
chun tosaigh ag ceardlanna fhóraim an lucht foirne i rith na 
bliana 2018, gnáis cumarsáide níos fearr san áireamh, mar 
shampla leathnú ar an nuachtlitir ‘The Shared Scoop’.

Rinneadh plean gníomhaíochta a leagan amach maidir le 
moltaí eile, mar shampla moltaí maidir le hoiliúint agus 
moltaí aitheantas a thabhairt do bhaill foirne agus cur le 
ceangal idir meithle atá ina mbunús le Plean Gníomhaíochta 
maidir le Rannpháirtíocht na bhFostaithe 2019.

Tá an Suirbhé Áit Fholláin le bheith ag Obair ann déanta suas de na ceithre príomhghné sin 
a bhfuil sé i gceist leo cur chuige straitéiseach a chur ar fáil i ndáil le sláinte agus folláine 
eagraíochtúil atá bunaithe ar fhianaise agus faoi stiúir sonraí.

Cruinniú fhóraim an lucht foirne i mí Meitheamh 2018 i dTeach Farmleigh.
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Foghlaim agus Forbairt:
I rith na bliana 2018, d’eagraigh an Fhoireann Foghlama 
agus Forbartha cúrsaí oiliúna éagsúla, cúrsaí ina measc 
arna n-eagrú trí OneLearning, comhsheirbhís Foghlama 
agus Forbartha na Státseirbhíse, chomh maith le cúrsaí 
creidiúnaithe, mar shampla cúrsaí IPASS, ACCA, Bunteastas 
CIPD in Obair AD, bainistíocht tionscadail (CAPM/PMP) agus 
Lean Six Sigma.

Is iad na cúrsaí OneLearning is mó a léirítear suim iontu:
• Sársheirbhís a chur ar fáil don Chustaiméir (cúrsa 

sainchóirithe arna leagan amach ag Aonad Cumarsáide 
an NSSO maidir le Bearta Cumarsáide leis an 
gCustaiméir)

• Bunchúrsa i mBainistíocht Tionscadail
• Meánchúrsa Microsoft Excel.

Sláinte agus Maitheas an Duine:
Cuireadh 21 seisiún am lóin ar fáil faoi chlár Sláinte agus 
Maitheasa an Duine i rith na bliana 2018 maidir le réimsí 
éagsúla ábhair, Déileáil le Strus agus Táirgiúlacht san 
áireamh.  Eagraíodh na seisiúin gach re Aoine ó mhí Eanáir 
go mí Deireadh Fómhair san oifig i gCluain Sceach.  Bhí 
moladh ag go leor ar an gclár seo agus beidh sé á chur ar 
fáil sna hoifigí i nGaillimh, i gCill Airne agus i dTulach Mór sa 
bhliain 2019.

Táillí Cúrsaí Acadúla a Aisíoc:
Mar chuid den dúthracht maidir le cuidiú le forbairt foirne, 
ceadaíodh cistíocht do chúrsaí léinn a chur ar fáil faoin 
scéim Aisíoc Táillí do líon is mó ná 30 ball foirne ar fud an 
NSSO i rith na bliana 2018. Is féidir,  faoin scéim sin, leis an 
NSSO na táillí a ghabhann le cúrsa tríú leibhéal a bhaineann 
lena gcuid fostaíochta a íoc ar son bhaill den fhoireann.

Tá an eagraíocht dírithe go mór ar an bhfoghlaim agus 
tugtha don fhorbairt ar an lucht foirne. Rinneadh cláir 
bhuntábhachta, ar a n-áirítear cláir creidiúnaithe IPASS agus 
CIPD, a chur i gcrích i rith na bliana 2018.

Rannpháirtithe a rinne cúrsa CIPD agus a ghnóthaigh Teastas ón bhForas Riaracháin i Obair Acmhainní Daonna.  
Bronnadh teastas orthu tar éis na cúrsaí a dhéanamh go sásúil.
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Buaicphointí an NSSO maidir le Foghlaim agus Forbairt 2018

Líon iomlán na laethanta oiliúna 1,721

Na trí chúrsa ba mhinice:
1.  Bainisteoir Líne sa Státseirbhís 202 

lá oiliúna
2. Sársheirbhís a chur ar fáil don 

Chustaiméir 173 lá oiliúna
3. Lean Six Sigma Green Belt 150 

lá oiliúna

Na trí chúrsa OneLearning ba mhinice:
1.  Sársheirbhís a chur ar fáil don Chustaiméir 173 

lá oiliúna
2.  Bunchúrsa i mBainistíocht Tionscadail 130 

lá oiliúna
3.  Meánchúrsa Microsoft Excel 103 

lá oiliúna

Buaicphointí TEC na bliana 2018 

Príomhbhearta oibre TE Fiontraíochta an NSSO i rith na bliana 2018:
• Straitéis TEC don NSSO a sheoladh 

• STús leis an bpróiseas maidir le seift shlánchóirithe HCM (Bainistíocht ar an gCaipiteal Pearsanra) 

• SRóbataic a athrú ó Chruthú Coincheapa go dtí Stádas Oibriúcháin

• SAontú maidir le forfheabhsú ar an bpríomhchóras Párolla

Buneolas maidir le TE Fiontraíochta an NSSO
Baineann ceithre cinn de réimsí éagsúla le feidhm TE Fiontraíochta an NSSO – Bearta agus Cúnamh Taca TE AD, Cúnamh Taca 
TE Párolla, Faisnéis/Tuairiscíocht Gnó agus Seifteanna.  An fheidhm TEC a cheapann Straitéis TEC don NSSO chomh maith le 
bainistíocht a dhéanamh i ndáil le soláthraithe seirbhíse tríú páirtí, maoirseacht agus bainistíocht tionscadail a dhéanamh 
maidir le tograí TEC, agus seirbhísí oibriúcháin TEC agus seirbhísí taca TEC a chur ar fáil do línte na bhfeidhmeanna gnó 
san NSSO. Déantar freisin an nuálaíocht agus beartaíocht leanúnach feabhsúcháin a chur chun cinn trí leas a bhaint as an 
teicneolaíocht agus táthar freagrach as réimsí baoil TEC i ndáil leis an NSSO a thabhairt chun suntais agus bainistíocht a 
dhéanamh ina leith.

Oifig Phríomh-Oifigeach Faisnéise an Rialtais (OGCIO) a chuireann bonnstruchtúr TEC an NSSO ar fáil chomh  
maith le cúnamh taca ina leith agus an Roinn Talmhaíochta, Bia agus na Mara a chuireann an bonnstruchtúr Párolla ar fáil.
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Príomhbhearta TEC na bliana 2018

• Rannpháirtíocht TE & cúnamh 
taca maidir le
• SMART PAYE
• Aistriú ó PRD go dtí ASC

• Cúnamh Taca TE Párolla a 
bhunú 

Saoirí – Grúpa 
Soláthraithe a 

Athrú

Saoirí –  
Gnó  

Ceardchumainn

Cúnamh Taca TE Párolla Cúnamh Taca TE AD

• Cur leis an meitheal TE maidir le Róbataic 
• Beart i ndáil le 25 Iarratas ar Athrú trí 

fhorbairt bogearra ar  Peoplesoft ar tháinig 
feabhas ar an bpróiseas gnó dá mbarr agus 
feabhas ar chaighdeán na seirbhíse don 
chustaiméir

• Feidhmiúlacht maidir le Gluaisteacht a chur i 
bhfeidhm 

• Idircheangal mór le córais eile e.g. 
OneLearning

Monatóir 
ar an Liosta 

Oibre

Teachtaireachtaí  
Ardáin agus ón  

Ionad Conarthaí  
(atógtha le nach  

nglacfaidh sé ach  
leath den am)

Fógra 
i ndáil le Pas 

Taistil

Teastas 
Asláithreachta 

ar Iarraidh

Iniúchadh ar 
Chomhlíontacht

Athrú 
PasfhocailUimhreacha 

Párolla a 
uasdátú 

PRÓISIS 
UATHOIBRITHE 

NUA
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Leasaíodh  
37,423

cás duine as 
láthair

Eisíodh na céadta 
litir maidir le Teastas 
Dochtúra a bheith de 

dhíth

Eisíodh 
3,306

Ainm Úsáideora le 
fostaithe nua

Faisnéis Gnó(BI)/Tuairiscíocht

• Deiseanna maidir le BI agus Anailís 
Sonraí a thabhairt i bhfeidhm: - Tugadh 
isteach Power BI Data Analytics and 
Reporting a úsáidtear maidir le tuairiscí 
reatha a chur ar fáil do gheallsealbhóirí 
inmheánacha agus seachtracha

• Tuairiscíocht ó cheann ceann an phróisis 
maidir le cásanna ró-íocaíochta:
• Bearta feabhsúcháin maidir leis an 

bpróiseas a thabhairt chun suntais 
• Beart Íonúcháin Sonraí ar mhórscála  
• Gnáis monatóireachta maidir le 

caighdeán sonraí
• Feidhmiúlacht nua maidir le 

tuairiscíocht 

Seoladh níos mó 
ná 1,000 fógra 

sainchóirithe maidir 
le pas taistil 

Cruthaíodh  
3,932

cás CMO 

Seoladh fógraí 
foláirimh 

chuig tuairim is 
leathmhilliún 

duine 

Athshocraíodh  
8,537 

Pasfhocal

Leasaíodh 
1,906

Uimhir  
Párolla

BEARTA  
PRÓISIS  A  

TUGADH CHUN 
CRÍCHE

Tugadh 1,524 
Cás Gnó 

Ceardchumainn 
chun críche 
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Tagann san áireamh le Roinn na Seirbhísí Fostaithe:

• Comhsheirbhísí AD (PeoplePoint roimhe seo)

• Comhsheirbhísí Párolla (PSSC roimhe seo) agus

• Caidreamh leis an gCustaiméir agus Seirbhísí Taca.

Leis na feidhmeanna Comhsheirbhísí seo, cuirtear seirbhísí 
riaracháin AD, pinsin agus párolla ar fáil do na ranna Rialtais 
agus na comhlachtaí seirbhíse poiblí atá ina gcliaint ag 
an Oifig.  Cuirtear gnáis agus polasaithe an Rialtais maidir 
le cúrsaí AD, pinsin agus párolla i bhfeidhm thar ceann 
an Rialtais agus thar ceann na gcliant agus is leis an 
gcliant i ngach roinn nó comhlacht déanamh na gcinntí 
mórthábhachta go léir i gcónaí. 

Cuireann an NSSO seirbhísí an fhostaí ar fáil as oifigí i 
gCluain Sceach, Baile Átha Cliath (riarachán AD agus pinsin) 
agus as oifigí i nGaillimh, i gCill Airne agus i dTulach Mór 
(riarachán párolla).

Le státseirbhísigh ar an bhfoireann, cuireann NSSO seirbhísí 
AD agus pinsin ar fáil maidir le 36,400 státseirbhíseach i 
42 roinn rialtais agus comhlacht seirbhíse poiblí (PSB) agus 
tá 127,700 íocaí a bhaineann le 52 eagraíocht Rialtais a 
gcuirtear seirbhísí párolla ar fáil ina leith, líon is mó ná 
60,000 pinsinéir san áireamh.

Cuireadh tús leis an obair AD mí Márta 2013 tar éis don 
Rialtas an cás gnó a aontú.  Rinne cliaint, ina ngrúpaí de 
réir a chéile, obair riaracháin AD agus pinsin a aistriú go dtí 
Comhsheirbhísí AD ón mbliain 2013 anuas go dtí mí  
Lúnasa 2016.

Comhsheirbhísí AD Cuireann Comhsheirbhísí AD tairseach 
‘túschaidrimh’ agus ionad idirchaidrimh ar fáil.  Déantar 
freisin gnáthbhearta riaracháin a phróiseáil ó thús go 
deireadh ré feidhme an fhostaí - ó thráth fhostú an fhostaí 
go dtí an tráth a bhfágann an fostaí an eagraíocht, gach 
athrú maidir le ról nó luach saothair san áireamh - agus 
coinnítear tuairisc leictreonach ar an bhfostaíocht.

Déanann Comhsheirbhísí AD próiseáil go sonrach ar bhearta 
de na cineálacha seo a leanas: tráthanna as láthair, saoire, 
athrú pá (e.g. ardú céime, incrimintí),  scéimeanna fostaithe 

(e.g. pas taistil, rothaíocht chuig an obair etc.), bainistíocht i 
ndáil le hathrú ar struchtúr eagrúcháin agus athrú ar phost  
 athrú ar shonraí fostaí, éirí as post, dul ar scor  (pinsean 
a ríomh san áireamh), agus aisghabháil ar ró-íocaíocht.  
Treisítear leis na lárfheidhmeanna sin le seirbhísí oiliúna 
agus bainistíocht ar cháipéisíocht.

Ní dhéanann meithle AD i ngach roinn go sonrach 
gnáthbheart riaracháin níos mó.  Déanann an NSSO an obair 
riaracháin sin do na custaiméirí in aon ionad Comhsheirbhísí 
amháin.

Comhsheirbhísí Párolla Cuirtear seirbhísí párolla, 
íocaíochtaí taistil agus cothabhála agus seirbhísí gaolmhara 
ar fáil le gnáthphróisis párolla ar aon ardán teicneolaíochta 
amháin i dtrí cinn d’ionaid; i dTulach Mhór, i nGaillimh agus 
i gCill Airne. Déantar soláthar d’ionchur agus do phróiseáil 
maidir le párolla; d’ionchur agus do phróiseáil maidir le 
pinsean; d’ionchur agus do phróiseáil maidir le taisteal agus 
cothabháil; íocaíocht a chur i gcrích agus faisnéis íocaíochta 
a dháileadh.

Feidhmíonn Comhsheirbhísí Párolla de réir na dtreoracha ó 
Chomhsheirbhísí AD agus ó aonaid AD áitiúla agus cuirtear 
faisnéis ar fáil do:
• Comhsheirbhísí AD

• Ranna Cliaint

• Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

• An Príomh-Oifig Staidrimh

• An Tríú Páirtí Seachtrach maidir le hasbhaint dheonach.

Sular cuireadh Comhsheirbhísí Párolla ar bun i mí na Nollag 
2013, bhí an obair riaracháin maidir le íocaíochtaí párolla, 
pinsin, taistil agus cothabhála do na ranna Rialtais agus 
comhlachtaí seirbhíse poiblí a thagann faoina gcoimirce 
á dhéanamh in ocht gcinn déag d’Ionaid Párolla éagsúla.  
Aistríodh iad sin isteach faoi scáth na gComhsheirbhísí 
Párolla de réir a chéile idir mí na Nollag 2013 agus mí na 
Nollag 2017.

Tá custaiméirí an NSSO i gcroílár ghnó na hoifige. Cuireadh 
an fheidhm maidir le Caidreamh leis an gCustaiméir agus 
Seirbhísí Taca  (CRSS) ar bun d’fhonn oibriú i gcomhar 

4. Bearta Oibriúcháin 
4.1 Seirbhísí Fostaithe
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agus i bpáirt leis an réimse fada fairsing de chomhlachtaí 
seirbhíse poiblí atá ina gcliaint ag an oifig.
 
Tugann an fhoireann CRSS cúnamh taca freisin maidir le 
grúpaí geallsealbhóirí an NSSO chomh maith le seirbhís a 
chur ar fáil to chustaiméirí aonair de réir mar a bhíonn gá leis 
sin, trí na hionaid caidrimh agus comhfhreagrais agus eile.

Mar chuid de Roinn fhorghinearálta na Seirbhísí Fostaithe, 
cuireann an fhoireann CRSS leis na foirne Comhsheirbhísí 
AD agus Comhsheirbhísí Párolla agus comhoibríonn siad go 
dlúth lena chéile maidir le haiseolas ó chliaint/chustaiméirí, 
cloí le rialacha maidir le cosaint sonraí, dearbhú cáilíochta/
iniúchta agus réimsí eile.

Comhsheirbhísí AD
Príomhbheartaíocht na bliana 2018

• Cuireadh tionscadal bainistíochta maidir le héileamh 
agus acmhainn oibre i bhfeidhm i ndáil leis an meitheal 
pá.  Le béim ar Fheabhsúchán Leanúnach agus ar 
Phrionsabail na Barainneachta bhí an mheitheal in ann 
chuig ardú idir 30-70% ar líon na gcásanna, ag brath ar 
chineál an cháis, gan breis acmhainní

• Cuireadh córas uathoibreach i bhfeidhm maidir le Saoire 
Bhreoiteachta gan Teastas Dochtúra, rud a d’fhág níos 
mó ná 9,700 cás a chur ar as an áireamh a mbeadh 
próiseáil de láimh de dhíth ina leith murach an córas 
nua 

• Cuireadh córas uathoibreach i bhfeidhm maidir le 
hIarratais ar Shaoire Tuismitheoireachta 

• Cuireadh Céim II den tsamhailchóras pinsin i bhfeidhm 
ionas gur féidir leis an gcustaiméir meastacháin pinsin a 
chruthú as a stuaim féin 

• Gnóthaíodh teist iniúchóireachta ISAE 3402 d’Aicme II 
gan aon nóta breise.

Féachann an NSSO le hábhar baoil a thabhairt chun aire a 
d’fhéadfadh a theacht roimh dhéanamh na hoibre go sásúil, 
agus cuirtear bearta maolúcháin cuí i bhfeidhm d’fhonn 

bainistíocht a dhéanamh ina leith sin.  Is iad na réimsí baoil 
a tugadh chun suntais maidir le Comhsheirbhísí AD:

• An gá atá le leanúnachas seirbhíse sa chás go gcliseann 
ar chóras foirgnimh faoi leith 

• Cásanna leanúnacha ina dtarlaíonn ró-íocaíocht 
tuarastail sa chóras agus moill maidir leis an ró-íocaíocht 
a aisghabháil 

• Baill foirne a choinneáil agus a spreagadh 

• Moill maidir le postanna a líonadh.

Tuairisc ar an Obair

Tugadh dhá chliant nua isteach faoi scáth Chomhsheirbhísí 
AD i rith na bliana 2018, an tÚdarás Póilíneachta agus an 
Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail ionas go ndearnadh 
fónamh do 42 cliant.  Tháinig ardú tuairim is 5% freisin go 
dtí 36,400 ar líon na gcustaiméirí i rith na bliana.

Tugadh beagnach 250,000 cás chun críche i rith na bliana, 
líon ba mhó ná an isteach is amach le 246,000 cás nua 
a cruthaíodh. Chomh maith leis na cásanna sin, rinneadh 
próiseáil ar 750,000 idirbheart eile sa bhreis air sin le córais 
TE gan mórán próiseála de láimh ag baill foirne an NSSO.

Chomh maith leis an ualach cásanna, ba ghá leasú a 
dhéanamh de láimh ar an liúntas bliantúil laethanta saoire 
i ndáil le 15,000 oifigeach a bhfuil fónamh 12/14 bliana 
déanta acu.

Thug an tseirbhís níos mó cásanna chun críche ná mar 
a tionscnaíodh (ainneoin ardú ar líon na gcliant agus 
na gcustaiméirí agus obair bhreise aon uaire) agus sin 
mar gheall ar bhéim a leagan ar phróisis a fheabhsú, 
ar bhainistíocht níos fearr ar shruthanna oibre agus ar 
uathoibriú – lena n-áirítear úsáid as Uathoibriú Róbataice ar 
Phróisis  (RPA) nuair a oireann.

Tríd is tríd, tugadh 49 tionscadal faoi leith maidir le Feabhsú 
Leanúnach chun críche i rith na bliana 2018, bhí an obair ar 
naoi gcinn déag eile ar siúl ag deireadh na bliana agus bhí 
péire fós le tosú.

2016 2017 2018 % athrú idir 
2017& 2018

Custaiméirí 34,500 34,731 36,400 5%

Cásanna Tugtha chun Críche 215,268 231,289 249,414 8%

Ró-íocaíocht & HRSS de Bhunchúis leis 1,029 651 -37%
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249,414
beart oibre AD

12,580 
Beart Iniúchta 

Cáilíochta  
(Pas 95.22%)

63,272 
Beart Próiseála  

maidir le Teastais  
Dochtúra

120,000 
beart seiceála  

cáilíochta

754,292
beart 

Féinsheirbhíse AD 
leictreonach  

ar líne 

36,400
Custaiméir

170,309 
Glao ar Dheasc Cabhrach an Chustaiméara 
maidir le Seirbhísí Fostaithe

Ráta 
níos mó  
ná  87% 
maidir le réiteach 
ar an gcéad 
iarraidh  
(147,487 glao)

Ráta 
98.8%  
maidir le 
glaonna a 
fhreagairt

42
Comhlacht Seirbhíse  

Poiblí ina gCliaint

Comh-
sheirbhísí 
AD

Deasc
Cabhrach

Seirbhísí Fostaithe an NSSO 2018

53,911 
teachtaireacht 
ríomhphoist 
maidir le cúrsaí 
párolla  
(200+ sa ló)
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127,700
Íocaí (60,000 
pinsinéir san 

áireamh)

80,000
éileamh  

maidir le 
ragobair 

535
pághrúpa a 
ndearnadh 

próiseáil ar 
íocaíochtaí leo 

gach mí 

€4.83 
Billiún

Oll-luach 
Íocaíochtaí Párolla 

agus Pinsin

3.9 
Milliún 
idirbhearta 

críochnaithe

€50 
Milliún 

Milliún íoctha 
maidir le 74,324 

duine rinne éileamh 
ar chostais T&C

7,892 
Beart Seiceála 

maidir le hIniúchadh 
Cáilíochta  

(Pas 92.48%)

Saoire 
Tuismitheoireachta   

2017: 97.5%
2018: 98.4%

Pinsean

2017: 96.8%
2018: 100%

Comh-
sheirbhísí 
Párolla

Bearta ó 
Thús go 
Deireadh

Seirbhísí Fostaithe an NSSO 2018
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Chomh maith leis na príomhbhearta a luaitear thuas, seo a 
leanas samplaí de na tionscadail leanúnacha chun feabhais:

• Fógraí a chruthú go huathoibríoch maidir le litreacha 
ró-íocaíochta 

• Deiseanna nua-aimseartha maidir le Faisnéis Gnó a 
oibriú i ndáil le cásanna ró-íocaíochta agus anailís ar na 
bunchúiseanna le cásanna ró-íocaíochta

• Glacadh le híomhánna scanáilte / grianghraif de 
Theastais Dochtúra 

• Leas a bhaint as RPA maidir le bearta iarthrátha faoi 
easnamh cáipéisíochta  i gcás duine a bheith as láthair

• Leas a bhaint as RPA chun cásanna a chur faoi bhráid an 
Phríomh-Oifigigh Leighis go huathoibríoch

• Ghlac an Mheitheal Fágála an cúram iomlán maidir le 
cásanna, laethanta saoire a ríomh san áireamh, ionas 
go seachnaítear moill nó earráid an tráth a dtarlaíonn 
aistriú ó mheitheal go meitheal.

Mar gheall ar dhul chun feabhais na próiseála ar na bealaí 
sin, tháinig ísliú ar líon na gcásanna ró-íocaíochta ar 
deimhníodh gur earráid nó moill de chuid Chomhsheirbhísí 
AD ba bhunchúis leo ó 1029 sa bhliain 2017 go dtí 651 sa 
bhliain 2018, ísliú 37%.

D’oibrigh Comhsheirbhísí AD go dlúth agus go tairbheach 
i rith na bliana 2018 freisin le Foghrúpa Cásanna Ró-
íocaíochta Ghrúpa Chustaiméirí na Seirbhísí Fostaithe.  
Rinneadh athbhreithniú ar shonraí maidir leis na cásanna 
ró-íocaíochta agus anailís ar na bunchúiseanna leo, fuarthas 
comhairle go leanúnach agus aontú ón nGrúpa maidir le 
modh tuairiscíochta ó cheann ceann an chórais ar chásanna 
ró-íocaíochta a thabhairt chun cinn agus cuireadh feachtas 
eolais agus tuisceana maidir le ró-íocaíocht le chéile.

Coinníodh béim ar fheabhsú caighdeáin maidir le 
Comhsheirbhísí AD i rith na bliana 2018 agus ghnóthaigh an 
tseirbhís tuairim iniúchóireachta ISAE 3402 d’Aicme II gan 
aon nóta breise agus pasráta forghinearálta 95.22% maidir 
le bearta rialála inmheánacha, an scór is airde go dtí seo.

Comhsheirbhísí Párolla 
Príomhbheartaíocht na bliana 2018:
• An obair ullmhúcháin maidir leis an gCóras ÍMAT 

Leasaithe a thabhairt i bhfeidhm go sásúil

• Gradam Thionscadal na Bliana CoreHR 

• Gnóthaíodh tuairisc iniúchóireachta ISAE 3402 d’Aicme II 
gan aon nóta breise

• An bhliain ba ghnóthaí go dtí seo.

Ba é an baol a aithníodh i leith Comhseirbhísí Párolla ná:

• An dóigh go bhféadfadh easpa taithí dhaoine den 
fhoireann cur isteach ar an tseirbhís 

• An dóigh go bhféadfadh nach gcloífí le gnáis oibre i 
ngach meitheal

• Nach dtiocfadh Luach an Phárolla go caomhchóirithe 
mar ba cheart leis an Mórleabhar 

• Go mbeadh meon an lucht foirne ina chur isteach ar an 
táirgiúlacht 

• Ceisteanna maidir leis an gcraobhchóras TE ina chur 
isteach ar dhéanamh na seirbhíse 

• Tionchar ag trí ionad oibre ar PSS maidir le haon 
chaighdeán amháin próisis a bhaint amach

• Ranníocaíocht breise aoisliúntais 

Líon na ngCustaiméirí Párolla
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Tuairisc na hOibre

Bhí moladh mór ag Oifig na gCoimisinéirí  Ioncaim ar 
mheitheal na Comhsheirbhísí Párolla as ucht ról lárnach 
a bheith acu san obair ullmhúcháin maidir leis an gCóras 
Leasaithe ÍMAT a chur i bhfeidhm. D’oibrigh an dá eagraíocht 
in éineacht ag ullmhú leis an tionscadal sin a thabhairt i 
gcrích agus is féidir a fheabhas a d’éirigh leis an gcúram a 
chur i leith Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim a bheith ag plé le 
haon eagraíocht  amháin, Comhsheirbhísí Párolla, seachas  
le 54 comhlacht éagsúil de chuid an Rialtais agus na 
Seirbhíse Poiblí.

I mí na Samhna 2018, ag Gradaim Chustaiméirí 
CoreHR, bronnadh an gradam do Thionscadal na Bliana 
ar Chomhsheirbhísí Párolla as ucht tionscadal na 
gComhsheirbhísí Párolla a thabhairt chun críche.  Leis an 
tionscadal sin a aistríodh an párolla agus próisis ghaolmhara 
go dtí an Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte.

Rinneadh iniúchóireacht ISAE 3402 d’Aicme II i rith na 
bliana 2018 ar an gcóras párolla maidir leis an bpróiseáil ar 
idirbhearta na gcustaiméirí.  D’admhaigh an t-iniúchóir ar an 
tseirbhís gur léir feabhas leanúnach ar na Comhsheirbhísí 
Párolla. Mar gheall ar chloí Chomhsheirbhísí Párolla leis na 
bearta rialála atá i bhfeidhm, tugadh iniúchadh d’Aicme II 
chun críche maidir leis an mbliain 2018 in ionad iniúchadh 
ar riocht ullmhúcháin mar a bhíodh i gceist i rith na 
mblianta go dtí sin.  

Ní amháin go raibh an bhliain 2018 ar an mbliain ab 
fhearr go dtí seo ag Comhsheirbhísí Párolla, ba í an bhliain 
ba ghnóthaí í. Rinne Comhsheirbhísí Párolla próiseáil ar 
íocaíochtaí párolla ar fud 535 pághrúpa gach mí.
Rinne Comhsheirbhísí Párolla luach €4.83 billiún 
d’íocaíochtaí.

Rinneadh beagnach €50 milliún a íoc le 74,324 éilitheoir 
maidir le taisteal agus cothabháil.  Rinneadh próiseáil ar 
líon ba mhó ná 80,000 éileamh ragoibre trí Payroll Portal. 
Cuireadh ardú pá i bhfeidhm maidir le beagnach 2,000 grád 
éagsúil de chuid na státseirbhíse agus na seirbhíse poiblí ag 
teacht leis na comhaontuithe pá.  Phróiseáil Comhsheirbhísí 
Párolla 3.9 milliún idirbheart i rith na bliana 2018.
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Luach na nÍocaíochtaí T&C 
(taisteal & cothabháil) 
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Luach na nÍocaíochtaí Párolla agus Pinsin 
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Babhtaí Íocaíochta in aghaidh na Míosa 
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Caidreamh leis a gCustaiméir agus Seirbhísí Taca 
   
Príomhbheartaíocht na bliana 2018:
• Tugadh an obair ullmhúcháin maidir le comhlíonadh GDPR chun críche agus rinneadh gnáthchuid den obair de ar fud na 

heagraíochta  
• Níos mó ná 80 beart caidrimh le Comhlachtaí Seirbhíse Poiblí atá ina gcliaint ag an Oifig
• Rinneadh 147,000+ cás a réiteach ar an gcéad iarraidh 
• Rinneadh beagnach 120,000 beart seiceála maidir le cúrsaí cáilíochta.

Tuairisc na hOibre 
Oibríonn meitheal na Seirbhíse don Chustaiméir ar bhonn trasfheidhmeach ar fud Roinn na Seirbhísí Fostaithe.  Tá dhá 
fheidhm i gceist, iad fite go dlúth lena chéile, eadhon, bainistíocht seirbhíse agus ionaid caidrimh an NSSO.  Tá trí cholún i 
gceist leis an obair a dhéantar maidir le bainistíocht seirbhíse:
• Bainistíocht Caidrimh atá dírithe ar chaidreamh le geallsealbhóirí an NSSO, na Comhaontuithe Bainistíochta leis na 

Comhlachtaí Seirbhíse Poiblí maidir le Seirbhísí Fostaithe a chur i bhfeidhm, agus feabhsú agus caomhchóiriú a thabhairt ar 
na bearta idirchaidrimh sin go ginearálta;

ÍMAT Nua-aimseartha  
I Seomra an Atriam sa Roinn Dlí agus 
Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe 
a tionóladh Seimineár Eolais an NSSO 
maidir le córas Nua-aimseartha ÍMAT i mí 
Deireadh Fómhair.

Tháinig seirbhísigh poiblí thar ceann roinnt de 54 eagraíocht 
cliaint an NSSO ar fud na tíre i láthair chun cloisteáil faoi 
‘ÍMAT Nua-aimseartha’ ag an seimineár a d’eagraigh an Oifig 
Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte.

Paula Lyons, Rúnaí Cúnta & Ceannasaí Comhsheirbhísí 
Fostaithe san NSSO a thug an t-aitheasc oscailte. Leag 
Paula béim ar an tábhacht atá le cóir nua-aimseartha ar 
ÍMAT sa Státseirbhís arna lua: “Tá athrú suntasach i gceist 
maidir leis an dóigh a dtabharfar tuairisc párolla d’Oifig na 
gCoimisinéirí Ioncaim agus athrú dá réir ar phróiseas  
an NSSO.”

D’oibrigh an NSSO go dlúth le foireann Oifig na 
gCoimisinéirí Ioncaim d’fhonn a chinntiú gur tugadh an 
tionscadal chun na bearta riachtanacha ar fad chun críche, 
maidir le párolla a chur i gcomhréir leis an gCóras Nua-
aimseartha ÍMAT, de réir an tráthchláir ba ghá.
 

Rinne Ruth Kennedy, Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim agus 
Helen Moylan, Ceannasaí Comhsheirbhís Párolla, cur i 
láthair ag an seimineár.   Eagraíodh freisin plé painéil agus 
seisiún oscailte Ceisteanna agus Freagraí chun críoch a 
chur leis an seimineár.

Paula Lyons (NSSO), le Charlie Phelan,   
Ruth Kennedy (Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim)  

agus Helen Moylan (NSSO).
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Tá ionaid caidrimh á n-oibriú ag an NSSO freisin trínar féidir leis an gcustaiméir aonair caidreamh a cheangal nuair is mian leis 
nó léi sin a dhéanamh agus cúnamh a fháil:

Glaonna a Freagraíodh 170,309

Comhsheirbhísí AD: 88,207

Comhsheirbhísí Párolla: 82,102

Réiteach ar an gcás le haon ghlao amháin 
[Réiteach ar an gCéad Iarraidh] 147,487 [87%]

Comhsheirbhísí AD: 69,165 [78.4%]

Comhsheirbhísí Párolla: 78,322 [95.4%]

Meánluas freagartha freagraíodh 97.03% de na glaonna

ag Meitheal Ionad Caidrimh na gComhsheirbhísí AD laistigh de 50 soicind

ag Meitheal na gComhsheirbhísí Párolla laistigh de76 soicind

Ríomhphost an an Ionaid Caidrimh

Comhsheirbhísí Párolla amháin 53,911 [nó c200+ sa ló]

Foláirimh a eisíodh

Comhsheirbhísí AD amháin 48

Gearáin

gearáin a rinneadh 230

gearáin ar aontaíodh leo 141 (61.3%)

gearáin ar diúltaíodh dóibh 89 (38.7%)

athbhreithniú 14 (6%)

achomharc 3 (1.3%)

• Bainistíocht Feidhmíochta, le béim ar oibriú le Comhsheirbhísí AD agus le Comhsheirbhísí Párolla chun leibhéil 
feidhmíochta ar fud na roinne a mheas agus tuairisc a thabhairt orthu; agus

• Feabhsú Leanúnach, ní amháin i gcomhthéacs bhearta oibriúcháin na hoifige féin ach i ndáil le réimsí a thabhairt chun aire 
ina mbeadh ríthábhacht ag an gcustaiméir le bearta chun feabhais.

Oibríonn an fhoireann go dlúth le grúpa ionadaíochta na ngeallsealbhóirí PSB atá ina ghrúpa comhairleach, Grúpa Chustaiméirí 
na Seirbhísí Fostaithe (féach leathanach 15).

Caidreamh maidir le Seirbhís don Chustaiméir 73 

Cruinnithe le Geallsealbhóirí ESCG 10
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Bainistíocht Cáilíochta
Tá cur chuige córasach i gceist le bainistíocht cáilíochta san 
NSSO le próisis, gnáis oibre agus caighdeáin trína gcinntítear 
sársheirbhís agus feabhsú leanúnach a chur ar fáil.

Tá an Mheitheal trasfheidhmeach maidir le 
Bainistíocht Cáilíochta (QMT) freagrach as:
• Bainistíocht a dhéanamh ar an gcóras cáilíochta – gnáis 

agus próisis cáilíochta a leagan amach agus a chothú de 
réir mar is gá

• Bainistíocht ar rialú cáilíochta – monatóireacht a 
dhéanamh ar thorthaí a dtugann ionadaithe Cáilíochta 
tuairisc orthu ionas go gcinntítear go bhfuil caighdeáin 
cáilíochta á sásamh agus d’fhonn bearta chun feabhais 
a thabhairt chun suntais 

• Deimhniú Cáilíochta – an fheidhmíocht agus an 
comhlíonadh forghinearálta a mheas trí bhearta seiceála 
deimhniú cáilíochta a dhéanamh 

• Tuairiscí a thabhairt do mheitheal bainistíochta an NSSO 
maidir le torthaí na mbearta seiceála maidir le cúrsaí 
cáilíochta agus staitisticí faoi chosaint sonraí.

Cinntíonn an QMT go gcloítear le gnáis chaighdeánacha 
cáilíochta agus cothaítear caidreamh le meithle 
feidhmiúcháin d’fhonn cultúr an fheabhais a chur chun cinn 
agus comhlíonadh na spriocanna cáilíochta a spreagadh ar 
fud na heagraíochta ar fad.  

Cuidíonn ionadaithe cáilíochta le meithle feidhmiúcháin 
gnáthchuid den obair a dhéanamh den dícheall feabhsú 
leanúnach a thabhairt i gcrích agus seifteanna a bhaineann 
le cáilíocht sonraí a chur i bhfeidhm.

Déanann an QMT athbhreithniú leanúnach, forfheabhsúchán 
agus caighdeánúchán ar na próisis agus ar na bearta rialála 
reatha ionas go gcinntítear sonraí atá cruinn, tráthúil agus ar 
ardchaighdeán.  

Déanann ionadaithe Cáilíochta an NSSO seiceáil 
neamhspleách maidir le cúrsaí cáilíochta ar shampla de 
chásanna/ionchuir i ngach ceann de na réimsí oibriúcháin.  
Déanann an QMT monatóireacht ar thorthaí phróisis faoi 
leith d’fhonn a dheimhniú go bhfuil siad ag teacht leis 
na caighdeáin cháilíochta a bhaineann le hábhar agus 
sonraítear bealaí inar féidir, i gcomhar le meithle an NSSO, 
cúiseanna le feidhmiú míshásúil a chur ar neamhní.  Tugann 
QMT tuairiscí go tráthrialta ar fheidhmíocht na heagraíochta 
go ginearálta ionas go mbíonn iontaoibh as acmhainn na 
heagraíochta maidir leis na caighdeáin cáilíochta cuí a 
shásamh.

Rinne an QMT níos  mó ná beart seiceála 62,000 maidir le 
cúrsaí cáilíochta i rith na bliana 2018;
• Bhain Comhsheirbhísí AD ráta cáilíochta 95.22% amach;
• Bhain Comhsheirbhísí Párolla ráta cáilíochta 92.5% 

amach

Iniúchadh Comparáide
Faoi láthair, tá dhá phríomhchóras á n-oibriú ag an 
NSSO maidir le sonraí a choimeád:
• HRMS (Córas Bainistíochta Acmhainní Daonna), arna 

úsáid ag Comhsheirbhísí AD, ar a gcoinnítear taifid na 
bhfostaithe ar orthu a bhunaítear treoracha pá

• COREPAY, an córas a úsáideann Comhsheirbhísí Párolla 
chun bainistíocht a dhéanamh maidir le faisnéis párolla.

 
Déanann Meitheal Iniúchadh Comparáide (CA) an NSSO 
scrúdú ar aon athraitheas i leith na gcóras sin i ndáil le 
sonraí pearsanta custaiméara a d’fhéadfadh a theacht chun 
cinn mar gheall, mar shampla, ar sheancheisteanna a bhain 
leis an ré roimh bhunú an NSSO.

Is díol suntais an scála agus an scóip a bhaineann leis an 
Iniúchadh Comparáide – i rith na bliana 2018, rinne an 
NSSO beagnach 57,000 cás athraithis a scrúdú, agus a 
cheartú nuair ba ghá sin, le linn 12 beart comparáide ar 
réimsí éagsúla idir HRMS agus Corepay i ndáile gach ceann 
faoi seach de chliaint (ranna/oifigí) an NSSO agus a gcuid 
fostaithe [c.36,400 duine].
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Cuairt an Aire Stáit
Thug an tAire Stáit Patrick O’Donovan cuairt ar an oifig i dTulach Mhór i mí Bealtaine chun 
ceiliúradh a dhéanamh ar Thionscadal na gComhsheirbhísí Párolla a thabhairt chun críche
Bhí an Príomhfheidhmeannach Hilary Murphy-Fagan 
agus Ceannasaí na Seirbhísí Fostaithe, Paula Lyons, ina 
chuideachta chomh maith le baill foirne a bhí páirteach 
sa Tionscadal PSSC, baill den fhoireann párolla as na 
hoifigí i nGaillimh agus i gCill Airne agus, ar ndóigh, 
comhghleacaithe as an oifig i dTulach Mhór.

Dúirt an tAire “Bhí dua mór i gceist le Tionscadal na 
gComhsheirbhísí Párolla a chur i gcrích san Oifig Náisiúnta 
um Sheirbhísí Comhroinnte le ceithre bliana anuas agus is 
iontach an teist toradh na hoibre ar an uile dhuine a raibh 
páirt acu ann agus a chuidigh leis an dícheall.”

Dúirt Hilary Murphy-Fagan ina cuid cainte ag an ócáid 
“Táim thar a bheith bródúil as an bhfoireann a rinne 
ceannródaíocht maidir leis an tionscadal seo a thabhairt i 
gcrích agus as an uile dhuine a d’oibrigh go dúthrachtach 
ar na gnéithe oibriúcháin ionas gur tugadh i bhfeidhm le 
barr éifeachta é.
Díograis agus díocas bhaill reatha agus bhaill roimhe 
seo de Mheitheal an Tionscadal Párolla, a gcuid 
comhghleacaithe san NSSO agus an cúnamh taca ón 
mBord Stiúrtha a d’fhág gurbh fhéidir an clár ardaidhme 
seo chun athraithe a thabhairt i gcrích.”

4.2 Seirbhísí Airgeadais
Nuair a chuirtear tús leis an gComhsheirbhís Airgeadais, 
tarlóidh tionchar suntasach ar oibriú fheidhm airgeadais 
gach comhlacht poiblí a thagann faoina scáth agus ar na 
córais bainistíochta ar fad atá mar bhonn treise faoi. 

Is é atá d’aidhm leis an gcóras bainistíochta nua maidir le 
gnóthaí airgeadais go gcinnteofaí gur féidir freastal don 
riachtanas a ghabhann le timpeallacht feidhme atá faoi 
athrú agus maitheas a dhéanamh maidir le seirbhís níos 
éifeachtaí lena n-íslítear an costas agus lena méadaítear ar 
an toradh don phobal. 

Tá 33 córas éagsúil maidir le bainistíocht airgeadais agus 
31 córas éagsúil tuairiscíochta in úsáid faoi láthair ar fud 48 
roinn Rialtais, gníomhaireacht agus oifig agus déanfar sin a 
chúngú go dtí aon chóras TE airgeadais amháin arna chur 
ar fáil trí Chomhsheirbhísí Airgeadais.  Beidh an t-ionad nua 
sin suite in áitribh reatha na hOifige Náisiúnta um Sheirbhísí 
Comhroinnte i nGaillimh, i gCill Airne agus i dTulach Mhór.
 

I mí Meitheamh 2018, rinne meitheal an Chláir chinneadh 
an tástáil maidir le glacadh an úsáideora leis an gcóras 
a chur ar athló.  Bhí i gceist roimhe sin go gcuirfí an clár 
i  mbun feidhme i mí Meán Fómhair 2018 leis an gcéad 
shruth de na cliaint.

I mí na Samhna, rinneadh Meitheal Oibriúcháin agus 
Meitheal Tionscadail an chláir a chónascadh faoi scáth aon 
eagar Ceannródaíochta amháin le haon Rúnaí Cúnta amháin 
maidir le Comhsheirbhís Airgeadais i gceannas.  Ó mhí na 
Samhna i leith, tá meitheal an chláir i mbun athbhreithniú 
mion ar an gcóras agus iad ag díriú go géar ar ceisteanna 
cinniúnacha maidir le dearadh an chórais.  

Is é atá de chuspóir leis an athbhreithniú seo go 
ndeimhnítear go mbíonn an dearadh a thugtar ar chóras 
Chomhsheirbhísí  Airgeadais an Rialtais oiriúnach maidir 
le riachtanais caighdeánaithe gnó gach ceann den 48 
comhlacht seirbhíse poiblí a mbeidh leas á bhaint acu as an 
gcóras nua.

Meitheal Tionscadail PSSC in éineacht leis an Aire Stáit Patrick O’Donovan (i lár báire) agus 
Hilary Murphy-Fagan, Príomhfheidhmeannach an NSSO (ar dheis).
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Próisis 
Sárchleachtais 

Próiseáil & Tuairiscíocht 
Chaighdeánach ar 

Idirbhearta Airgid ar 
fud an Rialtais Láir 

Próisis
Chaighdeánacha

Feabhsúchán 
Leanúnach

Teacht Áisiúil 
ar Shonraí

Déanamh 
Cinntí níos 

fearr

Buntáiste 
Soláthair

Am chun 
Smaointeoireacht 

Straitéiseach 

Ísliú ar Chostas 
Saothair

 

An Aisling maidir le
Comhsheirbhísí Airgeadais
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Cúrsaí Oibriúcháin
Rinneadh athchóiriú i rith na bliana 2018 ar oifigí an 
NSSO i nGaillimh agus i dTulach Mhór d’fhonn soláthar a 
dhéanamh do na riachtanais eagrúcháin.  Rinneadh obair 
athchóiriúcháin freisin ar an oifig don Tionscadal FMSS i 
Sráid an Mhóta Íochtarach ionas go bhfuil áiseanna oiliúna 
agus seomra comhdhála ar fáil.

Caidreamh leis na Geallsealbhóirí 
Ba ghné bhuntábhachtach den obair a rinne an Mheitheal 
Tionscadail i rith na bliana 2018 an caidreamh a cothaíodh 
leis na geallsealbhóirí.  Eagraíodh líon mór seisiún 
ceardlainne, seisiún mionteagaisc agus cruinnithe chun na 
hathruithe a tharlóidh ar an gcóras nua a chur i bhfeidhm 
a chur in iúl, teacht ar chomhaontú maidir leis na bearta a 
dhéanfar ar an gcéad chéim eile den obair agus aontú ar na 
próisis maidir leis an gcóras a leagan amach.
Tháinig go leor i láthair ag seimineár am lóin a d’eagraigh 
an Roinn Airgeadais maidir leis an tionscadal FMSS agus na 
próisis airgeadais nua a bhainfidh leis an gcóras.

Cuireadh Oifigigh Airgeadais ar fud na státseirbhíse ar an 
eolas faoin Tionscadal agus an tionchar a bheadh aige ar a 
gcuid oibre.

D’fhreastail Bainisteoirí Tionscadail Sruth 1 agus Sruth 
2.1 agus Oifigigh Airgeadais ceardlanna i rith na bliana ag 
ullmhú don aistriú go dtí comhsheirbhísí airgeadais.

 D’fhreastail Stiúrthóir an Chláir níos mó ná 70 cruinniú le 
Rúnaithe Cúnta agus Oifigigh Airgeadais chun tuairisc ar 
stádas an tionscadail agus ar na chéad céimeanna eile atá 
beartaithe a thabhairt do na ranna cliaint go léir. Tháinig 
grúpa ionadaíochta de chuid na nOifigeach Airgeadais le 
chéile cúig huaire i dtús na bliana 2018 chun a bhfuil i 
ndán don Fheidhm Airgeadais a phlé agus modh oibre a 
leagan amach.

Eagraíodh cruinniú den Ghrúpa Athbhreithnithe 
Comhchéime i mí Aibreáin chomh maith le ceardlanna 
agus bearta iomadúla eile caidrimh le ranna agus oifigí i 
rith na bliana. Ag eascairt as an gcaidreamh sin le ranna 
cliaint, cuireadh foghrúpa ionadaíochta maidir leis na 
príomhranna ar bun i mí na Samhna.  Bhí cruinnithe rialta 
ag an bhfoghrúpa sin agus caidreamh bríomhar ar bun leis 
an Meitheal Tionscadail chun plé a dhéanamh ar an leagan 
amach a thabharfaí ar réimsí éagsúla den chóras.

Oiliúint
Rinneadh dul chun cinn suntasach maidir le sraith 
d’ábhar oiliúna a fhorbairt d’fhonn a thabhairt isteach 
agus an plean ullmhúcháin do thráth na feidhme á chur i 
gcrích.  D’fhreastail ionadaithe ó na ranna agus na hoifigí 
rialtais seisiúin maidir le ‘Modhanna Nua Oibre’ i ndáil le 
Sócmhainní Seasta, Ordú Airgid, Ceannachán agus Cuntais le 
hÍoc i Sráid an Mhóta i mí Meithimh.  

Próisis 
Sárchleachtais 

Próiseáil & Tuairiscíocht 
Chaighdeánach ar 

Idirbhearta Airgid ar 
fud an Rialtais Láir 

Próisis
Chaighdeánacha

Feabhsúchán 
Leanúnach

Teacht Áisiúil 
ar Shonraí

Déanamh 
Cinntí níos 

fearr

Buntáiste 
Soláthair

Am chun 
Smaointeoireacht 

Straitéiseach 

Ísliú ar Chostas 
Saothair
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5. Seimineáir Comhsheirbhísí  
sa tSeirbhís Phoiblí 2018 
Eagraíodh babhta eile de Sheimineáir an Earraigh maidir le 
Comhsheirbhísí i rith na bliana 2018 agus an chéad cheann acu 
ar bun in oifigí Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath atá suite 
ar sheanionad na Lochlannach ar an gCé Adhmaid. 
Ghlac comhghleacaithe as earnálacha an Oideachais, 
na Sláinte agus an Rialtais Áitiúil chomh maith le 
comhghleacaithe ón státseirbhís – comhghleacaithe san 
NSSO san áireamh chomh maith le roinnt comhghleacaithe 
maidir le Comhsheirbhísí as Tuaisceart Éireann 
 - páirt sa cheathrú seimineár maidir le Comhsheirbhísí i mí 
Aibreán 2018.

Ar na hábhair a pléadh, bhí straitéisí AD agus pleanáil 
straitéiseach maidir leis an lucht saothair i dtimpeallacht 
Comhsheirbhísí.  Labhair David Cagney, Príomh-Oifigeach 
Acmhainní Daonna na Státseirbhíse faoi eagraíocht na linne 
atá i ndán agus í ar bun sa lá atá inniu ann.

Rinne Deirdre McDonnell, Rúnaí Cúnta, an Roinn Oideachais 
agus Scileanna, cathaoirleacht ar an ócáid.  Rinne 
comhairleoirí seachtracha na hoifige maidir le cúrsaí 
athraithe cur i láthair ina dhiaidh sin ar an tábhacht, maidir 
le bainistíocht ar chúrsaí athraithe, atá le caidreamh 
leanúnach le geallsealbhóirí.
 

Eagraíodh an dara seimineár i dTeach an Ard-Mhéara i mí 
Bealtaine agus é á riar ag Paula Lyons, Rúnaí Cúnta san 
NSSO. Rinne comhairleoirí seachtracha na hOifige maidir le 
cúrsaí athraithe cur i láthair maidir leis an Ról Athraitheach 
atá le Cúrsaí Rialachais maidir le Comhsheirbhísí san Earnáil 
Phoiblí agus rinne Philip Gurnett, ó na Comhsheirbhísí 
Oideachais, cur i láthair maidir leis an Ról atá le 
Comhsheirbhísí Soláthair in Earnáil an Oideachais.

Rinne na comhairleoirí seachtracha maidir le cúrsaí 
athraithe cur i láthair ina dhiaidh sin faoin mBainistíocht 
ar Shochair agus eagraíodh seisiúin neamhullmhaithe ag 
ar tarraingíodh anuas ceisteanna maidir le tuairiscíocht ar 
shochair, an taithí maidir le córais lorgaireachta agus sochair 
a thabhairt i gcrích agus na chéad. chéimeanna eile atá i 
ndán maidir le sochair a thabhairt i gcrích. 
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An Seimineár Comhsheirbhísí Aibreán 2018

An Seimineár Comhsheirbhísí Bealtaine 2018

Daoine a d’fhreastail ar an Seimineár Comhsheirbhísí, Aibreán 2018

Daoine a d’fhreastail ar an Seimineár Comhsheirbhísí, Bealtaine 2018
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6. Faisnéis Airgeadais
Vóta 18 An Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte

An toradh airgeadais faoi dheireadh na bliana 2018

 2018 2018 2017
 Buiséad Toradh Toradh 
 
 €,000 €,000 €,000

Caiteachas Cláir
A. Comhsheirbhísí a chur ar fáil, seirbhísí pearsanra,  

párolla agus pinsin san áireamh 50,188 46,802 40,081

 Ollchaiteachas 50,188 46,802 40,081

 Lúide
B Deontais i gCabhair 5,492 5,275 5,463

 Caiteachas Glan 44,696 41,527 34,618 

B’ionann an caiteachas glan ag deireadh na bliana agus €41.5m rud a d’fhág barrachas €3.2m.

Tugadh isteach róchaiteachas maidir le caiteachas Pá agus Neamhphá le tearc-chaiteachas maidir le caiteachas caipitil, arb é 
an mhoill maidir leis na Comhsheirbhísí Airgeadais a chur i bhfeidhm is mó a bhí de chúis leis.

Rinneadh leithroinnt caipitil dar luach €1.2m a thabhairt ar aghaidh go dtí an bhliain 2019.
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7. Aguisíní
Aguisín 1 2018 Struchtúr eagrúcháin

Airgeadas 
&    

Áiseanna

Acmhainní 
Daonna

TE 
Fionn-

traíochta

Comh-
sheirbhísí  

Párolla

Comh-
sheirbhísí 

AD

Seirbhísí 
Gnó  

Corparáide

Caidreamh 
leis an 

gCustaiméir 
& Cúnamh 

Taca

Seirbhísí 
Airgeadais & 

Rialachas

Mórleabhar 
Ginearálta 

&  
Cuntasaíocht

Beartaíocht 
Airgeadais

An 
Príomhoifigeach 
Feidhmiúcháin 

Iniúchadh  
Inmheánach

Seirbhísí 
Corparáideacha 

Rúnaí 
Cúnta

Seirbhísí 
d’Fhostaithe 

Rúnaí  
Cúnta

Seirbhísí 
Airgeadais 

Rúnaí 
Cúnta
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Aguisín 2 Comhaltaí agus Cruinnithe na gCoistí 
Bord Comhairle an NSSO 
Seo a leanas comhaltaí Bhord Comhairle an NSSO:

• Robert Watt (Cathaoirleach), Ard-Rúnaí, An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe  

• An Dr Orlaigh Quinn (Leas-Chathaoirleach), Ard-Rúnaí, An Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta 
• Niall Cody, Cathaoirleach, Na Coimisinéirí Ioncaim

• John McKeon, Ard-Rúnaí, An Roinn Gnóthaí Fostaíochta & 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 Iniúchta agus Priacail an NSSO (arna cheapadh trí 
phróiseas de chuid Sheirbhís na gCeapachán Poiblí)

• Ray Gray, Comhalta Neamhspleách (arna cheapadh trí phróiseas de chuid Sheirbhís na gCeapachán Poiblí).

Líon na gCruinnithe agus Comhaltaí i Láthair 
Bhí ceithre cinn de chruinnithe ag an mBord i rith na bliana 2018:

7 Feabhra 23 Bealtaine 5 M. Fómhair 5 Nollaig

Robert Watt    

An Dr Orlaigh Quinn    

Niall Cody    

John McKeon    

Maurice Quinn    

Hilary Murphy-Fagan    

David Cagney    

Barry Lowry    

Ray Gray    

Ken Slattery    
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Coiste Iniúchta & Priacail an NSSO 
Seo a leanas comhaltaí an Choiste:

• Ken Slattery (Cathaoirleacht), Comhalta Neamhspleách ar Bhord Comhairle an NSSO a bhfuil taithí leathanréimseach aige 
ar ghnóthaí seirbhísí airgeadais agus fónamh déanta aige ina stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin le ranna rialtais éagsúla in 
Éirinn agus i dTuaisceart Éireann, fónamh ina chathaoirleach ar choistí iniúchta & priacail san áireamh

• Shauna Greely, Comhalta Gnó Airgeadais le Banc Uladh agus Uachtarán tráth ar Chuntasóirí Cairte na hÉireann
• Margaret Lane, Stiúrthóir AD lán taithí a bhfuil fónamh déanta aici in earnáil na gcomhlachtaí tráchtála leathstáit agus san 

earnáil phoiblí  
• Tom Medlycott, Cigire Sinsearach leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara a bhfuil tréimhse caite aige ina Cheannasaí 

maidir leis an Iniúchadh Inmheánach sa Roinn.

Tá Cathaoirleach an Choiste ina chomhalta freisin ar Bhord Comhairle an NSSO agus tugann sé tuairisc ag cruinnithe an Bhoird 
sin ar obair an Choiste Iniúchta.  Cuireadh an Coiste ar bun sa bhliain 2018 agus tionóladh cúig chruinniú i rith na bliana - an 9 
Aibreán, an 18 Aibreán, an 13 Meitheamh, an 22 Lúnasa agus an 21 Samhain.  Eagraíodh seisiún oiliúna tosaigh do chomhaltaí 
an Choiste ar an 18 Iúil.

Coiste Straitéise an NSSO maidir le Seirbhísí Fostaithe
Comhaltaí:

• Príomh-Oifigeach Acmhainní Daonna na Státseirbhíse (Cathaoirleach)
• Príomh-Oifigeach Faisnéise an Rialtais 
• An Stiúrthóir Cláir as Oifig Athchóirithe agus Cur chun Feidhme na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe 
• Na Rúnaithe Cunta atá freagrach as seirbhísí corparáide as Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim, an Roinn Cosanta, an Roinn Dlí 

agus Cirt agus an Roinn Fostaíochta & Coimirce Sóisialaí
• An Rúnaí Cúnta atá freagrach as seirbhísí fostaithe san NSSO.

An NSSO a chuireann na seirbhísí rúnaíochta ar fáil.

Grúpa Chustaiméirí Sheirbhísí Fostaithe an NSSO 
Tá ionadaithe ón NSSO agus ó na ranna agus na hoifigí cliaint ar Ghrúpa Chustaiméirí Seirbhísí Fostaithe an NSSO (ESCG).

I rith na mblianta 2017 agus 2018, tháinig an grúpa faoi chathaoirleacht Phríomh-Oifigeach Acmhainní Daonna na 
Státseirbhíse, An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, agus bhí ionadaithe ar an ngrúpa freisin ó:
• Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
• An Phríomh-Oifig Staidrimh
• An Roinn Cosanta
• An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil 
• An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí 
• An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
• An Roinn Talmhaíochta, Bia agus na Mara 
• An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe  
• An NSSO.

An NSSO a chuireann na seirbhísí rúnaíochta ar fáil.
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Aguisín 3 Catalóg Seirbhísí an NSSO 

Riarachán maidir le Daoine as Láthair Íocaíocht a chur i gcrích

Seirbhís don Chustaiméir agus Ionad 
Comhfhreagrais 

Riarachán Pinsin

Riarachán ar Shonraí Fostaithe Ionchur agus Próiseáil Pinsin 

Riarachán ar Scéimeanna Fostaithe An Córas Bainistíochta agus Forbartha 
Feidhmíochta

Riarachán maidir le Fostaíocht a Fhágáil Promhadh

Tuairiscíocht AD Bainistíocht Cáilíochta

Riarachán maidir le Saoire Tuairiscíocht agus Iarratais Neamhghnách 
maidir le Sonraí 

Riarachán maidir le Struchtúr Eagrúcháin Bainistíocht Seirbhíse

Riarachán maidir le Pá agus Luach Saothair Próiseáil ar Iarratais maidir le Taisteal agus 
Cotháil 

Faisnéis Pá a Dháileadh Riarachán maidir le Comhroinnt Poist

Cuntais le hÍoc Cuntasaíocht Mórleabhair 

Cuntais Dlite Cuntasaíocht Fardail

Cuntais Leithreasa a ullmhú Máistirshonraí a Choimeád 

Comhlíonadh & Rialáil Ordú Airgid

Córais Airgeadais & Rialáil Airgeadais Bainistíocht agus Comhordú maidir le hIniúchadh 
ar Idirbhearta

Cuntasaíocht maidir le Sócmhainní Seasta & 
Bainistíocht Sócmhainní 

Tuairiscíocht maidir le hIniúchadh ar Idirbhearta 

Cuireann an NSSO na seirbhísí seo a leanas ar fáil do na custaiméirí:

Seirbhísí Airgeadais
Déanfar a gcur ar fáil do na cliaint de réir mar a aistrítear an beartaíocht an  
chliaint maidir le bainistíocht airgeadais go dtí an NSSO:

Seirbhísí Fostaithe
Cuirtear iad seo ar fáil do na cliaint ar fad dá ndéantar Comhsheirbhísí AD,  
pinsin agus párolla:
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Aguisín 4 Cliaint an NSSO 
Cliaint an NSSO ag deireadh mhí na Nollag 2018

Comhsheirbhísí 
AD agus Pinsin 
amháin
• Suirbhéireacht 

Ordanáis Éireann

• An tÚdarás um 
Shábháilteacht ar 
Bhóithre

Comhsheirbhísí AD agus 
Pinsin agus Párolla

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

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

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

(OGP san áireamh– tá Comhaontú Seirbhís Bainistíochta  
faoi leith i gceist le OGP)

• An Roinn Forbartha Tuaithe & Pobail
• Roinn an Taoisigh
• An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt  
• Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine & Comhionannas
• An Bord um Chúnamh Dlíthiúil
• An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta
• An Leabharlann Náisiúnta
• 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 Stáit
• Coimisiún na Scrúduithe Stáit
• An tSaotharlann Stáit
• An Oifig Luachála

Comhsheirbhísí 
Párolla amháin 

• An Garda Síochána 
(Baill an Fhórsa, Baill 
Foirne Sibhialta agus 
Pinsinéirí)

• Scoileanna Coinneála 
Leanaí

• An Coimisiún um 
Iomaíocht & Cosaint 
Tomhaltóirí

• Bord 
Athstruchtúrúcháin na 
gComhar Creidmheasa 

• 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

• An Coimisiún um 
Chaidreamh san Áit 
Oibre
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Samhain  
2011

Iúil  
2015

Feabhra  
2012

Márta  
2013

Nollaig  
2013

Iúil  
2014

Foilsíodh an 
chéad phlean 
athchóiriúcháin de 
chuid an Rialtais 
i mí na Samhna 
2011. Leagadh 
amach níos mó 
ná 200 beart 
oibre i 14 réimse 
trasghearrtha le 
cur i bhfeidhm ar 
fud na Seirbhíse 
Poiblí i bPlean 
Athchóirithe 
na Seirbhíse 
Poiblí   2011-
2014 agus córais 
Comhsheirbhísí 
san áireamh

D’aontaigh 
an Rialtas an 
Bille fán Oifig 
um Sheirbhísí 
Comhroinnte 
maidir lena chur 
á dhréachtadh 
i mí Iúil 2015.  
Rinneadh foráil 
leis sin don 
NSSO a bhunú 
ina hOifig faoi 
leith de chuid 
na Státseirbhíse 
faoi choimirce 
na Roinne 
Caiteachais 
Phoiblí agus 
Athchóirithe.

I mí Feabhra 
2012, thug an 
Rialtas sainordú 
maidir le 
Comhsheirbhísí a 
chur i bhfeidhm 
i ndáil leis 
an bPlean 
Athchóiriúcháin 
maidir leis an 
tSeirbhís Phoiblí.  
Cuireadh Aonad 
ar bun sa Roinn 
Caiteachais 
Phoiblí agus 
Athchóirithe 
maidir leis an 
Aistriú go dtí 
Comhsheirbhísí 
chun 
ceannródaíocht a 
dhéanamh maidir 
leis an obair a bhí 
ar bun cheana féin 
i ndáil le hionaid 
comhsheirbhísí a 
fhorbairt.

Cuireadh an 
chéad Ionad 
Comhsheirbhísí 
i mbun oibre: 
tosaíodh ar 
PeoplePoint a 
oibriú i mí Márta 
2013 le sé cinn 
de Chomhlachtaí 
Seirbhíse Poiblí 
faoina scáth.

Tosaíodh ar an 
obair ar an gcéad 
phárolla faoi 
Chomhsheirbhísí 
Párolla i mí na 
Nollag 2013

I  mí Iúil 2014, 
d’aontaigh an 
Rialtas an Oifig 
um Sheirbhísí 
Comhroinnte a 
chur ar bun mar 
oifig riaracháin 
taobh istigh 
den Roinn 
Caiteachais 
Phoiblí agus 
Athchóirithe 
gan bonn 
reachtaíochta 
faoi ar dtús. 

Aguisín 5 Stair an NSSO
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Eanáir  
2016

Eanáir  
2017

Meitheamh  
2017

Iúil  
2017

Nollaig 
2017

Eanáir 
2018

Tosaíodh ar 
dhréachtú na 
reachtaíochta agus 
i mí Eanáir 2016 
d’fhógair an tAire 
Brendan Howlin 
aontú an Rialtais 
leis an mBille NSSO 
a fhoilsiú.

I mí Eanáir 2017 
chuir an tAire 
Paschal Donohoe 
Bille an NSSO os 
comhair na Dála 
don díospóireacht 
ar an Dara Céim 
d’fhonn aontú 
críochnúil ón 
Rialtas a iarraidh 
i rith na bliana 
2017.

I mí Meitheamh 
chuir an tAire 
Stáit Patrick 
O’Donovan Bille 
an NSSO i láthair 
an Choiste 
Airgeadais agus 
aontaíodh a chur 
ar aghaidh go dtí 
an chéad chéim 
eile.

Thug an tAire Stáit 
Patrick O’Donovan 
Bille an NSSO 
os comhair na 
Dála do Chéim 
na Tuarascála 
agus don Chéim 
Dheiridh agus 
os comhair an 
tSeanaid faoi dhó 
don Dara Céim 
agus don Chéim 
Deiridh.

Shínigh an 
tUachtarán 
Micheál D. Ó 
hUiginn Bille an 
NSSO i mí Iúil 
2017.

I mí na Nollag 
2017, shínigh an 
tAire Donohoe 
an tOrdú Tosaigh 
agus an tOrdú 
Bunaithe maidir 
leis an Acht fán 
Oifig Náisiúnta 
um Sheirbhísí 
Comhroinnte.

Ar an 1 Eanáir 
2018, rinneadh 
Oifig nua faoi 
leith de chuid na 
Státseirbhíse den 
NSSO.
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