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Déanann ár dTuarascáil 
Bhliantúil do 2020 bliain 
gan choinne don Oifig 
Náisiúnta Seirbhísí 
Comhroinnte (NSSO) a 
thuairisciú. Mar is amhlaidh 
i gcás cuid mhaith den 
tSeirbhís Phoiblí agus go 
leor gnólachtaí ar fud na 
tíre, chuir paindéim COVID-
19 iallach ar an NSSO 
leanúint de sheirbhísí 
riachtanacha a sholáthar go 
cianda. 

Le linn 2020 ní hamháin gur chomhlíon 
an NSSO a chuntasacht maidir le 
seachadadh seirbhíse agus na héilimh a 
chuir an phaindéim air, ach 
chomhoibrigh sé freisin agus leathnaigh 
sé tacaíocht lárionaid teagmhála dá 
chomhghleacaithe sa Roinn Cosanta 
Sóisialta, agus lean sé ar aghaidh lena 
chlár féin chun teicneolaíocht leagáide a 
athsholáthar i rith na bliana. Seasann an 
tsofhreagracht, an tsolúbthacht agus an 
comhoibriú a léirigh an NSSO i rith na 
bliana don Oifig Náisiúnta Seirbhísí 
Comhroinnte mar chomhpháirtí criticiúil 
sa Státseirbhís. 

 
Tá glacadh agus leathnú seirbhísí 
comhroinnte ar cheann de na 
gníomhartha a sainaithníodh in Ár 
Seirbhís Phoiblí 2020, dara plean 
athchóirithe na Seirbhíse Poiblí de chuid 
an Rialtais. Le linn 2020 leathnaigh an 
NSSO na seirbhísí a sholáthraíonn sé in 
acmhainní daonna, pinsean, párolla, 
agus seirbhísí taistil agus costais chuig 
líon méadaithe foirne agus íocóirí ó 55 
comhlacht Seirbhíse Poiblí. Lean sé ar 
aghaidh ag forbairt an réitigh 
teicneolaíochta airgeadais a úsáidfidh 
gach Roinn agus Oifig Rialtais agus a 
chumasóidh bainistíocht airgeadais 
chaighdeánach a sholáthar ar fud 46 
Comhlacht agus Oifig Rialtais. Lean an 
obair seo ar aghaidh ag dul chun cinn go 
cianda i rith 2020 in ainneoin na 
ndeacrachtaí a chruthaigh paindéim 
COVID-19 agus léiríonn sé leibhéal ard 
tiomantais fhoireann an NSSO. 
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Ghlac an NSSO straitéis do 2019-
2022, (a rinneadh athnuachan air 
in 2020) chun a chuid oibre a 
threorú agus chun aghaidh a 
thabhairt ar na príomhdhúshláin 
agus chun na rioscaí a 
shainaithnítear a bhaineann le 
daoine, próiseas, teicneolaíocht, 
rialachas agus luas an athraithe 
a mhaolú. Cuireann an straitéis 
seo ar chumas an NSSO aibiú 
agus a chinntiú go mbaintear 
amach misean deiridh na 
hOifige. Leanann mo 
chomhghleacaithe agus mé ar an 
mBord Comhairleach ag soláthar 
treorach, comhairle agus 
tacaíochta don NSSO ina leith 
seo. 

 
De réir mar a bheidh mo théarma oifige 
mar Chathaoirleach ag teacht chun 
deiridh, ba mhaith liom buíochas a 
ghabháil le mo chomhbhaill den Bhord 
Comhairleach as a dtacaíocht luachmhar 
dom agus as an gcomhairle a thug siad 
don Phríomhfheidhmeannach agus a 
comhghleacaithe san NSSO chun 
claochlú a dhéanamh agus leanúint ar 
aghaidh agus AD, Párolla agus 
Airgeadas sa Státseirbhís a nuachóiriú 
trí sheirbhísí roinnte. Guím gach rath 
uirthi féin agus ar an bhfoireann 
bainistíochta sa todhchaí.  

Mar fhocal scoir, ba mhaith liom 
buíochas a ghabháil le foireann an 
NSSO as buanseasmhacht a dhéanamh 
le linn ceann de na blianta is deacra 
riamh agus as seirbhísí riachtanacha a 
sholáthar a thacaigh lena 
gcomhghleacaithe ar fud na 
Státseirbhíse agus Poiblí agus a thug 
deis dóibh díriú ar thosaíochtaí an 
Rialtais. 

Robert Watt 

Cathaoirleach 
 

Bord Comhairleach 

An Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte
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Tá áthas orm Tuarascáil 
Bhliantúil 2020 na hOifige 
Náisiúnta um Sheirbhísí 
Comhroinnte (NSSO) a chur 
i láthair. Léirítear sa 
tuarascáil seo na haschuir a 
baineadh amach in 2020 atá 
ag cabhrú linn Seirbhísí 
Comhroinnte níos 
éifeachtúla agus níos 
éifeachtaí a sholáthar, le cur 
ar chumas na Státseirbhíse 
tosaíochtaí an Rialtais a 
chomhlíonadh.  
 

 
Mar Phríomhfheidhmeannach, tá áthas 
orm Tuarascáil Bhliantúil 2020 ón Oifig 
Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte 
(NSSO) a chur i láthair.   
Leanamar ar aghaidh ag soláthar 
Seirbhísí Comhroinnte atá nua-
aimseartha, éifeachtúil agus níos 
éifeachtaí i rith 2020, chun cur ar 
chumas na Státseirbhíse tosaíochtaí an 
Rialtais a bhaint amach. 

 
In 2020, thug paindéim COVID-19 dúshláin gan 
choinne don NSSO, mar aon leis na comhlachtaí 
poiblí eile go léir, agus táim bródúil as an gcaoi ar 
chuir foireann uile an NSSO dlús leis agus thug 
siad freagra ar an iliomad iarraidh agus dúshlán a 
chuir an phaindéim os a gcomhair. 
 
Bhain ár rioscaí criticiúla in 2020 le  
(1) sárú a dhéanamh ar bhacainní ar 
sheachadadh an Chláir Seirbhísí Comhroinnte 
Bainistíochta Airgeadais in am, (2) a chinntiú go 
leanfar de bheith ag feidhmiú córais Seirbhísí 
Comhroinnte Acmhainní Daonna agus Párolla, 
d’ainneoin dífheidhmeacht teicneolaíochta agus 
(3) an eagraíocht a chosaint ó bhagairt cibear-
ionsaithe. 
 
Le linn 2020 d'fhan táirgiúlacht seasmhach agus 
tháinig feabhas uirthi fiú i roinnt réimsí. Táimid tar 
éis freastal ar gach párolla a reáchtáiltear in am, 
in ainneoin an t-aistriú chuig cianobair, agus beag 
beann ar an timpeallacht oibre, agus rinneamar 
uasghrádú an Phá Lárnach a chur chun cinn agus 
bogadh go soláthraí nua seirbhísí baincéireachta. 
Mhéadaigh ár n-aschur anailíse sonraí agus 
aithníodh a luach ag Gradaim Feabhais agus 
Nuálaíochta 2020, chomh maith le haitheantas a 
fháil don NSSO ag dámhachtainí an 
Chomhlachais Bainistíochta Teagmhála 
Custaiméirí (CCMA).
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Chuir ár ndaoine ar ár gcumas a 
bheith lúfar ag déileáil leis na 
dúshláin a bhí ann i rith na bliana, 
agus chomhlíon siad 
príomhchuspóirí gnó. D'éirigh linn ár 
dteileafónaíocht a uasghrádú chun an 
tseirbhís teileafóin a athoscailt go 
cianda, agus an tseirbhís ríomhphoist 
a chothabháil le linn na géarchéime. 
Táimid tar éis an clár Seirbhísí 
Comhroinnte Bainistíochta 
Airgeadais a athmhúnlú go hiomlán 
agus chuireamar tús leis an bplean 
forfheidhmithe imlonnaithe. Chomh 
maith lenár ngnó lárnach a 
sheachadadh, d’oibrigh go leor dár 
bhfoireann ar ghnéithe eile den 
fhreagairt náisiúnta COVID-19 
lasmuigh de shainchúram díreach 
NSSO, lena n-áirítear tacú leis an 
Roinn Cosanta Sóisialta le tacaíocht 
teileafóin Íocaíocht Dífhostaíochta 
Phaindéime (PUP). 
 

Le linn 2020 thug an NSSO tosaíocht 
leanúnach do shláinte, sábháilteacht 
agus folláine ár bhfoireann. Táimid 
oscailte, lúfar agus solúbtha maidir le 
freagairt do bhealaí nua oibre agus 
leas a bhaint astu a thacaíonn tuilleadh 
lenár bhfoireann, sa ghearrthéarma 
agus san fhadtéarma agus muid ag 
teacht chun cinn ó na céimeanna is 
measa den phaindéim i 2021. 
 
Is é tiomantas, solúbthacht agus 
diongbháilteacht ár ndaoine an rath 
leanúnach atá orainn ár 
bpríomhchuspóirí agus ár gcuspóirí a 
bhaint amach, agus tacú lenár 
gcomhghleacaithe chun tacaíochtaí 
criticiúla a sholáthar do shaoránaigh 
agus do bhaill foirne ar fud na 
Seirbhíse Sibhialta agus Poiblí a 
mbíonn tionchar ag an bpaindéim 
orthu. Is mian liom buíochas ó chroí a 
ghabháil leo as a gcuid oibre crua chun 
seirbhísí a chothabháil le linn tréimhse 
deacair, agus as an athléimneacht 
agus an ghairmiúlacht a léirítear. 

 
 

Mar fhocal scoir, ba mhaith liom 
buíochas a ghabháil le Robert Watt, ár 
gCathaoirleach atá ag dul as oifig, as a 
thacaíocht do sheirbhísí roinnte agus a 
thacaíocht don NSSO. Ba mhaith liom 
comhghairdeas a dhéanamh le Maurice 
Quinn ar scor dó agus buíochas a 
ghabháil leis as a thacaíocht iontach 
dom go pearsanta. 
 
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le baill 
uile Bhord Comhairleach an NSSO as a 
gcomhairle straitéiseach leanúnach, a 
meantóireacht agus a dtacaíocht do sheirbhísí 
roinnte, agus ba mhaith liom buíochas a 
ghabháil le baill na mBord agus na gCoistí 
Cláir as a gcuid ama agus a dtiomantais agus 
a gcomhoibrithe le an NSSO ar an gclaochlú 
dúshlánach suntasach agus leanúnach seo. 
Táim ag tnúth le níos mó dul chun cinn a 
dhéanamh sa bhliain amach romhainn. 

 

Hilary Murphy-Fagan 

Príomhfheidhmeannach 
 

     An Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnt
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1.  PRÍOMHÉACHTAÍ AGUS KPIS IN 2020 
 

 

 

 

Tiontú rathúil i dtreo 
obair fhíorúil mar 
gheall ar thionchar 
Covid-19

Gach feidhm párolla agus riachtanach 
acmhainní daonna a chothabháil, lena 
n-áirítear na híocaíochtaí go léir a bhí 
dlite

 
 
 
 

Baineadh amach laghdú 

48% 
ar ghearáin 
ó chustaiméirí i  
rith  2019 

 
 

 
Dámhachtainí ‘ardmholta’ a 
bhaint amach i dtrí chatagóir 
[Ionad Seirbhísí Comhroinnte 
na Bliana, Foireann na 
Bliana, agus an Clár Oiliúna 
& Forbartha is Fearr] ag 
dámhachtainí bliantúla 2020 
an Chumainn Bainistíochta 
Teagmhála Custaiméirí  

Óstáil ócáid 
aitheantais fhíorúil 

rathúil de 53  

ball foirne a chríochnaigh  
foghlaim chreidiúnaithe 

 

 

596 gealltanas 

seirbhíse a sheoladh 
leis an gcliant 
Comhlachtaí 
Seirbhíse Poiblí 
(PSBanna)

 

 

Príomhfhíricí in 2020 

 
• Bhí an NSSO i gcomhpháirtíocht le gach roinn Rialtais agus le raon Comhlachtaí Seirbhíse 

Poiblí (55 san iomlán) lena n-áirítear an Garda Síochána, Seirbhísí Míleata agus Príosúin; ag 
soláthar seirbhísí riaracháin AD agus pinsin do 38,388 Státseirbhíseach, agus seirbhísí 
párolla agus seirbhísí gaolmhara do 144,266 Státseirbhíseach, lena n-áirítear 60,000 duine 
ar scor. 
 

• Is í Príomhfheidhmeannach (POF) an NSSO an tOifigeach Cuntasaíochta don Vóta Seirbhísí 
Comhroinnte, ag tuairisciú don Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Tá sí cuntasach as 
an mbuiséad a leithdháileadh ar an NSSO chun a 815 ball foirne sa Státseirbhís a bhainistiú 
atá lonnaithe i seacht n-oifig ar fud na tíre i nGaillimh, sa Tulach Mhór, i gCill Airne, agus i 
mBaile Átha Cliath. 

 
• Déanann buiséad na Seirbhísí Comhroinnte foráil d’oibriú na bhfeidhmeanna 

Seirbhísí Comhroinnte a chuirtear ar fáil do chustaiméirí uile an NSSO sa 
Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí.  

 

• Is é sainchúram an NSSO, mar atá mínithe san Acht NSSO 2017, acmhainní daonna, párolla 
agus bainistíocht airgeadais a athrú agus a nuachóiriú ar fud na Státseirbhíse; feabhas a 
chur ar sheachadadh seirbhíse agus ar éifeachtúlacht cinnteoireachta trí fhaisnéis fíor-ama; 
luach ar airgead níos fearr a thiomáint, agus; na feidhmeanna ar leithligh seo a chomhordú 
agus a chomhtháthú le dearcadh sonraí deireadh go deireadh fiontar aonair. 
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Ráta freagartha 74% 

ar Shuirbhé Rannpháirtíocht 

Fostaithe CS 

Aistrithe chuig Foghlaim 
agus Forbairt Ar Líne 
le haghaidh CIPD, 
IAPS, Cuntasaíocht 

Príomhscileanna Bainisteoir 
Scileanna Daoine, Riachtanais 

Bhainistíochta Tionscadail, 
CIPD, Lean6Sigma 

Neamhláithreacht 

2.6% 

Láimhdeachas 

7.5% 

815 
Ball foirne 
NSSO 
(FTE 787) 

7% 
Ar an láthair 

93% 
Go cianda 

 
 

18,835 96% Éacht Dearbhaithe 

Cáilíochta 
    Seiceáil Cáilíochta  

112,047 
Ríomhphost 

Deasc 
Chabhrach 

NSSO (suas 
23% ó 2019) 

56,164 
Glao ar Dheasc 

Chabhrach 

NSSO Faighte 

(91% den 

chéad ghlao 

réitithe) 

24,973 
Deasc Chabhrach 

DEASP / Glaonna 

PUP 

 

 
144,266 
Custaiméir Párolla          Ollphárolla      

€5.57  billiún 

€26 
Milliún in Éilimh Taistil 

agus Cothaithe, Laghdú 

49% ar 2019 

38,388 
Custaiméir 

AD 

182,506 
Idirbhearta/ 

Cásanna AD 
Dúnta 

 
 

 
1,501,526 

Idirbheart 

curtha i 

gcrích ag 

Róbait 

 
 
 
 
 
 

 
Uathoibriú Scálú:  

7 
Uathoibriú Nua sa 

Phárolla 
agus Feidhmeanna 
Acmhainní Daonna 

 

 
 
 
 

 

98% 
den Fhoireann le 

Cumas Oibre 

cianda a sholáthar 

le linn Covid-19 

 

 
41 

Uathoibriú 

Acmhainní Daonna 

agus Seirbhís do 

Chustaiméirí 

feidhmithe 



Nuálaíocht san NSSO 

In Eanáir 2020 shínigh an NSSO an 
Dearbhú maidir le Nuálaíocht Seirbhíse 
Poiblí in Éirinn. Leagann sé seo amach 
tiomantas an NSSO roinnt beart a 
dhéanamh chun cultúr nuálaíochta níos 
láidre a chothú ar fud a seacht n-oifig. 
Tá an nuálaíocht ríthábhachtach don 
NSSO, agus tá sí ar cheann dá trí 
chroíluach. 

 
Ag síniú an Dearbhaithe, labhair an 
POF Hilary Murphy-Fagan, sa phictiúr 
anseo le Seán Reilly, Rúnaí Cúnta 
agus John Finnegan, Ceann 
Rialachais agus Straitéise, faoin 
tábhacht a bhaineann le cultúr na 
nuálaíochta a neartú, comhoibriú a 
mhéadú ar fud foirne agus a aithint go 
bhfuil deiseanna cruthaitheachta i 
ngach áit. 

 

 

Declaration on Public Service 

Innovation in Ireland 

In order to better serve our people, the Irish Public Service needs to be highly innovative. Innovation does more 

than simply drive economic growth. It has the potential to solve some of the most pressing challenges that 

Ireland faces now and in the Future. 

 

National Shared Services Office declares to take the following actions to build a culture of 

innovation in our Public Service. We will: 

 

Further endorse innovation as the responsibility of every public servant; 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Share knowledge and data with citizens in an open and transparent way. 

 
Innovation, experimentation and openness require constant effort and a certain degree of risk. As public 

servants, we must be ambitious, agile and collaborative to achieve meaningful and durable results. In doing so 

we should be open to progressive thinking in order to create a new and better future for all inhabitants of the 

State. 

 

To solve difficult problems, we must rely on the diversity, ingenuity and creativity of the public and our fellow 

public servants. We must also be open to blue sky thinking in order to create a new and better future for our 

people. In times of considerable change and uncertainty, our greatest risk is refusing to take chances and try 

new things. We need a culture of innovation. 

 

Innovation is now the benchmark in most scientific, business and social sectors. Embracing and enabling 

innovation is equally important in delivering services and building inclusive, sustainable communities. 

Leagtar amach sa Dearbhú sé phríomhréimse 
a fhreastalóidh níos fearr ar gheallsealbhóirí an 
NSSO trí sheirbhísí a sholáthar níos fearr do 
shaoránaigh. Is cuid lárnach den straitéis ‘Ár 
Seirbhís Phoiblí 2020’ í. 

 
I mí Dheireadh Fómhair, mar chuid den dara 
Seachtain Nuálaíochta ar fud na Seirbhíse 
Poiblí, reáchtáil an NSSO sraith imeachtaí ar 
nuálaíocht agus thuairiscigh siad ar an gcaoi a 
bhfuil sí á cothú ar fud na rannán go léir. 

 
Chief Executive  Officer 

National Shared Services Office 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Léigh an tuarascáil iomlán ar 

www.nsso.gov.ie 

Enable, support, inform and equip our public servants to innovate in their roles; 

Cultivate new partnerships and involve diverse views in problem solving and 

designing and delivering our public services; 

Generate multiple options for existing and potential problems through 

exploration, experimentation, iteration and testing; 

Provide insights into our experiences, best practices and lessons learned with 

other public servants in Ireland and abroad; 

 

NATIONAL 
SHARED 

Peopl

e First 

Process and 

Digital 

Innovation Next 

Service 

Excellence 

Always 

SERVICES 
OFFICE 

- Increa 

innovati 

€34.5k: 
UC 

sed investment (32%) in 

on training to €45.5k from 

 D Innovation training partnership 

- Civil Service Excellence and 

Innovation Event recognition for NSSO 

data and insights project: 

 
Innovative HR Insights through 

Business Intelligence (BI) 

 
- Supported Dept of Public Expenditure 

and Reform as an exemplar in 

promoting Robotic Process Automation 

(RPA) across the wider Public Service 

 
- Provided advice to An Post, the Dublin 

Airport Authority, the Dept of Education 

and Skills and the Local Government 

Management Board in establishing a 

RPA function 

 
- Capital, Operational and Staff Investment 

in Innovation of c.€2.2m: 

 
BI and End to End Reporting - €1m 

Application Development - €1m 

Robotic Process Automation - €250k 

- Launch of process to implement civil 

service-wide Human Capital Management 

(HCM) solution 

- Successfully pivoted to fully remote 

service in response to Covid-19 

 
- Continued delivery of innovative 

projects: 

Launching an eForms project during 

Innovation Week 

First customer survey completed 

42 medium to large-scale continuous 

improvement projects complete 

Financial Shared  Services  Project 

HR and Payroll helpdesk integration 

 
- Customer Contact Management 

Association (CCMA) Awards 

submissions: 

Best response to Covid-19 

Shared Services Centre of the Year 

Team of the Year 

Best Training and Development 

Programme 

 
- Supported the Dept of Employment 

Affairs and Social Protection in the 

Covid pandemic by providing Pandemic 

Unemployment Payment helpdesk 

 

 
 

Remote working 

solutions 

connecting: 

 
- 7 offices 

- 826 staff 

- 54 client organisations 

- 38,400 HR customers 

- 145,400 Payroll 

customers 

 
DRIVING 
INNOVATION 

78 trained in Lean 6 

Sigma 12 trained in Blue 

Prism 10 trained in Agile 

HR 

 
- Successfully moved to online staff 

training using One Learning platform 

 
-Data Protection e-learning module 

shared with other Departments 

 
-Staff well-being and CSEAS supported 

modules  

 
-Staff volunteering programme initiated 

supporting local community projects 

 
- Supports provided for remote working 

 
- NSSO Covid staff survey: 

83% felt the NSSO provides them 

with helpful information, support and 

well-being information 

79% felt connected to the 

NSSO during Covid 19 

 

-NSSO Excellence and Innovation 

Awards initiated 

 

http://www.nsso.gov.ie/
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1 
SPRI

OC 
SEIRBHÍSÍ CORPARÁIDEACHA COMHROINNTE DEN SCOTH A 
CHUR AR FÁIL  

Seirbhísí comhroinnte den scoth a sholáthar do Chomhlachtaí 
Seirbhíse Poiblí agus na buntáistí a chruthaíonn na seirbhísí 
éifeachtacha éifeachtacha seo 

2 
 

RANNPHÁIRTÍOCHT, CUMASÚ AGUS 
CUMHACHTÚ ÁR NDAOINE  

Rannpháirtíocht, Cumasú agus Cumhachtú ár 
nDaoine chun nuálaíocht agus athrú leanúnach a chur 
chun cinn 

3 
SPRI

OC 

INFHEISTIÚ I dTEICNEOLAÍOCHTAÍ NUA DIGITEACHA 

Leas a bhaint as lánacmhainneacht ardáin, chórais 
agus réitigh theicneolaíochta nua-aimseartha 

4 
SEIRBHÍSÍ COMHROINNTE A CHUR CHUN CINN AR FUD AN 
EARNÁLA POIBLÍ 

An NSSO a bhunú mar chomhpháirtí iontaofa do Chomhlachtaí 
Seirbhíse Poiblí agus úsáid chur chuige na seirbhísí roinnte i 
leith seirbhíse a chur chun cinn 

 

2. DUL CHUN CINN AR SPRIOCANNA STRAITÉISEACHA 
 

 
 

I Ráiteas Straitéise an NSSO don 
tréimhse 2019-2022 leagtar amach 
ceithre Sprioc Straitéiseacha. I gcás 
gach ceann de na haidhmeanna seo 
leagtar amach sa Straitéis: 

 

• Sraith tosaíochtaí a mhíníonn an Sprioc 

• Gníomhartha do 2019-2022 chun an 

Sprioc a bhaint amach 

• Toradh a shainíonn gnóthachtáil rathúil 

na Sprioc 

• Sraith KPIanna a thomhaiseann dul 

chun cinn i dtreo na Sprioc 

 

In ainneoin an cheanglais freagairt agus 
tionchar COVID-19 ar an ngnó a chur in 
ord tosaíochta, rinne an NSSO dul chun 
cinn maith i dtreo gach ceann dá 
Spriocanna in 2020 agus d’fhan sé ar an 
mbóthar ceart chun a Straitéis a chur i 
gcrích. 

Le linn 2020 tháinig athrú Rialtais freisin. 
De réir nósanna imeachta an Rialtais, 
d’fhorbair an NSSO Ráiteas Straitéise nua 
don Aire nua. Tiocfaidh Straitéis 2021 - 
2023 an NSSO i ngníomh i 2021, mar an 
dara Ráiteas Straitéise don NSSO, a 
forbraíodh tar éis fhoilsiú Chlár an Rialtais - 
Ár dTodhchaí Le Chéile. 

 

Sa Tuarascáil Bhliantúil seo tá 
nuashonrú deiridh ar Ráiteas na 
Straitéise 2019-2022 san áireamh. I 
gcás gach Sprice, leagtar amach sa 
tábla thíos na gníomhartha a cuireadh i 
gcrích le linn 2020 agus, nuair is 
infheidhme, luach na KPIanna ag 
deireadh 2020. 

 
 

Ráiteas Straitéise 2019-2020 

Spriocanna Straitéiseacha an NSSO 
 

 

 

 

SPRIOC 
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SPRIOC 

SEIRBHÍSÍ CORPARÁIDEACHA COMHROINNTE DEN SCOTH A CHUR AR 

FÁIL 

1 
Seirbhísí comhroinnte den scoth a sholáthar do Chomhlachtaí Seirbhíse Poiblí agus 

na buntáistí a chruthaíonn na seirbhísí éifeachtacha seo 

 Tosaíochtaí Comhthéacs agus na bearta a rinneadh in 2020 

 Lean líon na seirbhísí a cuireadh ar fáil ag fás agus comhlíonadh na 
caighdeáin cháilíochta beachta a leagamar síos dúinn féin. 

• Chuireamar seirbhísí idirbheartaíochta AD ar fáil do 38,388 
Státseirbhíseach. 

• Rinneamar párolla ar luach € 5.57bn a phróiseáil do 144,266 
Státseirbhíseach Poiblí agus ar scor, ag obair i 55 Comhlacht 
Seirbhíse Poiblí éagsúla, inár mbliain iomlán oibríochtaí is déanaí. 

• Thosaíomar ag forbairt an Phlean Gníomhaíochta, tar éis torthaí ár 
suirbhé sástachta custaiméirí ag deireadh 2019, agus an plean 
feidhmithe gaolmhar, agus oibreoimid chun leibhéil sástachta 
custaiméirí a mhéadú óna luach bunlíne de 52%. 

A bheith oscailte, 
trédhearcach, agus 
uilechuimsitheach 
leis na heagraíochtaí 
comhpháirtíochta a 
ndéanaimid freastal 
orthu 

• Chuamar i dteagmháil le príomhpháirtithe leasmhara agus 
eagraíochtaí cliant trínár mBord Comhairleach, an Coiste 
Straitéise um Sheirbhísí d'Fhostaithe, an Grúpa Custaiméirí um 
Sheirbhísí d'Fhostaithe agus teagmhálacha déthaobhacha rialta 
idir ár bhfeidhm caidrimh le custaiméirí agus ár gcliant-
eagraíochtaí. 

• D'óstáil muid imeachtaí bliantúla chun Cathaoirligh a chur ar an 
eolas faoi Choistí Iniúchta agus Riosca cliant agus 
Ceannasaithe Iniúchta Inmheánaigh faoin dul chun cinn a 
rinneadh maidir le struchtúir fhónta rialachais agus 
maoirseachta a fhorbairt agus ár gcumas dearbhú a sholáthar 
maidir le rialuithe inmheánacha laistigh den NSSO chun críche 
nochtadh a éilítear i gCuntais Leithreasa bliantúla. 

Feidhmeanna an 
NSSO a 
chomhtháthú 
isteach in 
eagraíocht 
aontaithe a 
sholáthraíonn taithí 
úsáideora gan uaim 
ó cheann go ceann 

• Chuireamar an bealach ar aghaidh chuig ardán teicneolaíochta 
comhtháite nua do gach seirbhís d’fhostaithe. Go dtí go mbeidh sé 
seo ar fáil tá socruithe oibre curtha i bhfeidhm ag na feidhmeanna 
AD agus párolla chun a chinntiú go ndéantar idirbhearta AD a bhfuil 
éifeacht acu ar an bpárolla a phróiseáil ó cheann go ceann. Chuir 
Enterprise ICT tionscadal píolótach i gcrích chun cuid de na 
comhéadain seo a uathoibriú. 

• Chomhcheangail muid agus chuir muid in ionad ár dhá ardán 
teicneolaíochta deasc chabhrach ar leithligh le hardán bogearraí 
amháin atá mar chuid de chlár feabhsúcháin agus bainistíochta 
leanúnaí ar shaincheisteanna inmheánacha, leathana maidir lenár 
gcainéil chustaiméirí. 

Clár nua fócas ar 
chustaiméirí a 
dhearadh agus a 
chur i bhfeidhm a 
chothaíonn 
comhpháirtíochtaí 
láidre le 
Comhlachtaí 
Seirbhíse Poiblí 
(PSBanna) 

• Chuamar i gcomhpháirtíocht le PSBanna chun idirghníomhú a 
dhéanamh ar na riachtanais éagsúla a éiríonn as foirmiú nua an 
Rialtais agus as athstruchtúrú na Roinne; agus chuir siad tús le clár 
feabhsuithe a dearadh chun idirghníomhaíochtaí idir an NSSO 
agus aonaid AD áitiúla a shruthlíniú. 
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SPRIOC 
SEIRBHÍSÍ CORPARÁIDEACHA COMHROINNTE DEN SCOTH A CHUR AR FÁIL (AR LEAN) 

1    Seirbhísí comhroinnte den scoth a sholáthar do Chomhlachtaí Seirbhíse Poiblí agus 
na buntáistí a chruthaíonn na seirbhísí éifeachtacha seo 

Tosaíochtaí Comhthéacs agus na bearta a rinneadh in 2020 

Feabhsú leanúnach 
a spreagadh ar fud 
an NSSO chun barr 
feabhais seirbhíse a 
shaothrú, go háirithe 
éifeachtacht agus 
éifeachtúlacht ár 
seirbhísí a mhéadú 

• Thosaíomar arís ár dtacaíocht don Phríomh-Oifig Staidrimh (CSO) do 
Dhaonáireamh 2022; Na struchtúir agus na cineálacha cur chuige 
rialachais a chur chun cinn maidir le feidhmchláir nua ghnó; 
Soláthraíonn bogearraí anailíseacha agus seirbhísí anailíseacha nua 
dár gcliant PSBs agus ar bord Oifig Phríomh-Fhaisnéis an Rialtais 
(OGCIO) mar chliant aonair. Thugamar chun críche freisin an chéim 
deiridh d’athruithe struchtúracha faoin gclár claochlaithe de chuid na 
Roinne Dlí agus Cirt. 

An cleachtas 
measúnaithe cumais 
agus forbairt cumais 
a leabú ar fud an 
NSSO 

• Neartaíomar an fhoireann AD agus d’fhorbair muid Straitéis 
fheabhsaithe do Dhaoine lena n-áirítear clár suntasach 
Foghlama agus Forbartha agus Clár Rannpháirtíochta 
d’Fhostaithe. Rinne an NSSO measúnú cumais eagrúcháin le 
tacaíocht sheachtrach chun riachtanais na heagraíochta amach 
anseo a leagan amach. 

Feidhmeanna 
comhlíonta agus 
bainistíochta riosca 
a neartú 

• Choinníomar clár iomlán de chruinnithe an Bhoird Chomhairligh 
agus an Choiste Iniúchta agus Riosca d’ainneoin COVID-19. 
Chomhlíon an Bord Bainistíochta mar is gnáth an fheidhm 
Rialachais Chorparáidigh. Rinneadh dul chun cinn maidir le 
pleananna feabhsúcháin chun an dara líne de rialuithe 
inmheánacha a neartú agus chuireamar athbhreithniú seachtrach 
ar bheartas agus nósanna imeachta bainistíochta riosca i gcrích. 
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SPRIOC 2 

                                                                 RANNPHÁIRTÍOCHT, CUMASÚ AGUS CUMHACHTÚ ÁR NDAOINE
 

                                                   Rannpháirtíocht, Cumasú agus Cumhachtú ár nDaoine chun nuálaíocht agus 
athrú leanúnach a chur chun cinn 

 

  

Tosaíochtaí Comhthéacs agus na bearta a rinneadh in 2020 

 Chomh maith leis sin, táimid ag déanamh dul chun cinn suntasach i 
dtreo ár Sprioc maidir le rannpháirtíocht, cumasú agus cumhachtú ár 
ndaoine. Táimid ag cur clár gníomhartha i gcrích a mhéadóidh ár scór 
rannpháirtíochta i suirbhé rannpháirtíochta na Státseirbhíse go 80% ar 
a laghad faoi 2022. 

Straitéis nua 
Forbartha 
Acmhainní Daonna 
a fhorbairt a 
mheaitseálann 
uaillmhian agus 
spriocanna 
straitéiseacha an 
NSSO, agus atá 
ailínithe le Straitéis 
Daoine don 
Státseirbhís. 

• Chuireamar Straitéis Dhaoine inmheánach nua i bhfeidhm 
chun oibriú i dtreo na dTosaíochtaí Straitéiseacha seo. Is 
iad ceithre chuspóir na Straitéise Daoine seo: 

 
• Bheith mar Fhostóir Roghnaithe; 
• Fórsa Oibre na Todhchaí a Thógáil; 
• Sármhaitheas Oibriúcháin AD a bhaint amach; agus, 
• Acmhainní Daonna a shuíomh mar Thiománaí Straitéiseach. 

 
• Áirítear ar na tionscnaimh a seachadadh go dtí seo: 

 
• Clár deonach an NSSO; 
• Rannpháirtíocht ghníomhach leis an ardán OneLearning ar 

líne do gach ball foirne; 
• Ár dara dámhachtainí aitheantais foirne as foghlaim 

creidiúnaithe. 
 

• Ina theannta sin, d’fhreagair na foirne AD agus Cumarsáide 
do COVID-19 le pleananna freagartha tiomnaithe AD agus 
Cumarsáide agus gníomhartha dinimiciúla chun a chinntiú go 
gcuirfí gach ball foirne ar an eolas agus go bhfanfadh siad 
ceangailte. 

Cumhacht a 
thabhairt do gach 
bainisteoir 
todhchaí an NSSO 
mar ghrúpa a 
chruthú agus a 
bheith ina úinéir 
air. 

Infheistiú i 
bhforbairt na foirne 
ceannaireachta 
leathnaithe (ELT) 
agus i mbainistíocht 
straitéiseach an 
NSSO. 

Cultúr an-
chomhoibritheach a 
chothú ina bhfuil a 
gcuid oibre féin ag 
foirne féin-
threoraithe agus 
ardfheidhmíochta 
agus go bhfuil sé de 
chumhacht acu a 
bheith nuálaíoch. 

Cleachtais 
eiseamláireacha 
bainistíochta agus 
forbartha daoine a 
chothú agus a 
aithint ar fud an 
NSSO. 
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SPRIOC                               
INFHEISTIÚ I dTEICNEOLAÍOCHTAÍ NUA DIGITEACHA 

 

3Leas a bhaint as lánacmhainneacht ardáin, chórais agus réitigh theicneolaíochta nua-

aimseartha 

 

Tosaíochtaí Comhthéacs agus na bearta a rinneadh in 2020 

 Leanamar ag infheistiú i dTeicneolaíochtaí Digiteacha nua. 
Cuimsíonn na hinfheistíochtaí seo ó fheabhsuithe leanúnacha ar ár 
seirbhís trí anailísíocht ghnó a sholáthar dár gcliaint go huathoibriú 
próisis róbataic a chur i bhfeidhm go dtí an aidhm níos fadtéarmaí 
réiteach comhtháite Bainistíochta Caipitil Daonna amháin a chur in 
ionad ár gcórais leagáide. 

Straitéis nua TFC a 
fhorbairt a bhainfidh 
leas níos fearr as 
cumhacht daoine 
agus 
teicneolaíochta. 

 

• D’fhorbraíomar Straitéis TFC don NSSO a uasmhéadaíonn úsáid 
ár n-acmhainní féin agus soláthraithe seirbhíse seachtracha. 

 

Glacadh le beartas 
tosaigh digiteach 
mar bhonn agus 
taca le gach forbairt 
sa todhchaí i 
bpunann seirbhíse 
an NSSO. 

 

• Bhunaíomar an Fhoireann Réitigh chun tacú le taighde, anailís 
ghnó, ath-innealtóireacht phróisis agus seirbhísí bainistíochta clár 
ar fud an NSSO agus iad a sholáthar. 

 
Infheistiú i 
nuachóiriú 
leanúnach ardáin 
TFC agus córais 
agus réitigh 
ghaolmhara. 

• Chuireamar tús le cur i bhfeidhm Uathoibriú Próisis Róbataic 
(RPA) sa Phárolla tar éis a imlonnaithe rathúil inár n-oibríocht 
Seirbhísí Comhroinnte AD (HRSS). 

Amharc ó cheann go 

ceann a fhorbairt ar 

phríomhsheirbhísí 

corparáideacha agus 

leas a bhaint as 

acmhainneacht 

teicneolaíochtaí nua a 

chur chun cinn 
comhtháthú 
trasfheidhmiúil. 

• Sheolamar an próiseas chun réiteach comhtháite Bainistíochta 
Caipitil Daonna (HCM) ar fud na státseirbhíse a chur i bhfeidhm, 
faoi cheannas Ceann Acmhainní Daonna na Státseirbhíse agus 
ceannairí sinsearacha AD. 
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Cumhacht a 
thabhairt do 
PSBanna agus do 
sheirbhísigh phoiblí 
leas iomlán a bhaint 
as acmhainneacht 
iomlán na 
dteicneolaíochtaí 
féinseirbhíse ar gach 
ardán, agus rochtain 
a chaomhnú do 
gach úsáideoir. 

 
• Chuireamar réiteach tuairiscithe agus faisnéise gnó Makodata i 

bhfeidhm. Soláthraíonn an feidhmchlár seo Faisnéis Ghnó 
féinfhreastail dár gcliaint. 
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SPRIOC          
SEIRBHÍSÍ COMHROINNTE A CHUR CHUN CINN AR FUD AN EARNÁLA 

POIBLÍ 

   4                                             An NSSO a bhunú mar chomhpháirtí iontaofa do Chomhlachtaí 

Seirbhíse    Poiblí agus úsáid chur chuige na seirbhísí roinnte i leith seirbhíse a chur chun cinn 

 

Tosaíochtaí Comhthéacs agus na bearta a rinneadh in 2020 

 Cuireadh gníomhaíochtaí faoinár bplean chun seirbhísí comhroinnte a 
chur chun cinn ar fud na Státseirbhíse agus Poiblí siar mar gheall ar an 
ngá le héifeachtaí na paindéime COVID-19 a mhaolú. Fuaireamar cead 
agus maoiniú athnuaite ón Rialtas don Chóras Bainistíochta Airgeadais 
nua. Sa chlár athbhreithnithe d’fhorbairt an chórais seo cuirfear 
imscaradh chuig ár gcéad chliaint faoi dheireadh 2021. 

Straitéis nua 
cumarsáide a 
fhorbairt a 
fhostaíonn páirtithe 
leasmhara 
inmheánacha agus 
seachtracha 

• Chuireamar clár oibre i bhfeidhm chun na riachtanais sa 
straitéis Cumarsáide a chomhlíonadh agus mhéadaíomar ár 
ngníomhaíocht cumarsáide corparáidí. 

• Chuireamar feabhas suntasach ar rannpháirtíocht na meán 
sóisialta agus inmheánach lena n-áirítear clár cuimsitheach chun 
fanacht i dteagmháil le baill foirne a bhíonn ag obair go cianda le 
linn COVID-19 agus nuashonruithe rialta do chliaint agus do 
chustaiméirí. 

Déan ár gcuid chun 
Acmhainní Daonna 
a nuachóiriú agus a 
athchóiriú ar fud na 
Seirbhíse Poiblí 

• Thacaigh an NSSO leis an bpróiseas Iarraidh ar Fhaisnéis 
(RFI) a theastaíonn chun forbairt an Chórais Bainistíochta 
Caipitil Daonna comhtháite nua don Státseirbhís a chur chun 
cinn. 

Ár seirbhísí a 
leathnú chuig 
comhpháirtithe atá 
ann cheana trí 
sheirbhísí 
comhroinnte 
bainistíochta 
airgeadais a rolladh 
amach. 

 
• Chuireamar feabhas agus dúnadh ar na saincheisteanna atá fós 

gan réiteach maidir le dearadh, ar struchtúr rialachais feabhsaithe 
agus ar chumas an chláir Bainistíochta Airgeadais soláthar 
éifeachtach seirbhísí a chinntiú. 

Oibriú le PSBanna 
chun luach na 
dteicnící 
anailíseacha a 
chur i bhfeidhm go 
hiomlán ar na 
sonraí a ghinimid 

• Chuireamar Anailíse Gnó féinseirbhíse ar fáil dár gcliaint. Ina 
theannta sin, soláthraímid tuairiscí rialta méadrachtaí AD anois 
do bhainistíocht ár gcliant go léir. Feabhsaíodh an tuairisciú 
seo mar fhreagairt ar COVID-19. 

Feasacht ar na 
tairbhí atá á mbaint 
amach ag na 
Seirbhísí 
Comhroinnte a 
fheabhsú 

• Rinneamar staidéar seachtrach a choimisiúnú ar na coigiltis a 
réadaíodh go dtí seo ó Sheirbhísí Comhroinnte. Roinneadh na 
torthaí air seo le príomhpháirtithe leasmhara. Ina theannta sin 
bhíomar ag úsáid ár suíomhanna Gréasáin agus ár n-uachtaráin 
meán sóisialta chun ár bpróifíl a mhéadú agus fanacht i 
dteagmháil le cliaint agus custaiméirí. 
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Bhuail an NSSO leis an gCumann 
Státseirbhíseach agus Seirbhíse Poiblí ar 
Scor 

Cuireann an NSSO seirbhísí íocaíochta pinsin ar fáil thar ceann na Roinne Caiteachais 
Phoiblí agus Athchóirithe do níos mó ná 60,000 státseirbhíseach ar scor. Toisc gur 
príomhghrúpa custaiméirí iad na pinsinéirí seo, bhuail ionadaithe ónár bhfoireann 
Seirbhísí Comhroinnte Párolla le baill de Chumann na Státseirbhíseach ar scor (RCPSA) 
go luath i 2020. 

 
I mí Feabhra bhuail siad le brainse Lár na Tíre i mBaile Átha Luain. I measc cuid de na 
príomhábhair a pléadh ag an seisiún bhí fás an NSSO, nuashonruithe ar an gcaoi a 
ndéantar íocaíochtaí pinsin a riar agus faisnéis faoi conas rochtain a fháil ar ár seirbhísí 
ar líne, lena n-áirítear duillíní pá.  

 
 
 
 
 
 
 

Ar chúl (L-R): Stephen 

Burns (Leas-
Uachtarán, RCPSA), 

Benny Dunne 

(Cathaoirleach, 
Brainse Athlone 

RCPSA), Anne 

Mitchell (Cisteoir, 

RCPSA), Paul Monks 
(Uachtarán, RCPSA) 

 

Chun tosaigh (L-R): Matt 

Ryan (Iontaobhaí agus Rúnaí, 

Brainse Athlone RCPSA), 

Sheila Mahon (NSSO), Helen 

Moylan (NSSO), Anthony 

Redmond (NSSO), Anne 

Walsh (Rúnaí, RCPSA)
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3. RIALTAS AGUS STRAITÉIS 
 

 

3.1 Misean, Fís agus Luachanna Corparáideacha 

Is oifig reachtúil Státseirbhíse é an NSSO faoi choimirce na Roinne Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe. Is eagraíocht uaillmhianach í a sholáthraíonn fíorluach: 

 

• do na daoine atá ag brath orainn le haghaidh seirbhísí, trí sheirbhís éifeachtúil inrochtana 
agus éifeachtach a sholáthar thar raon leathan seirbhísí pá, pinsin, saoire agus cúitimh 

• do na heagraíochtaí a úsáideann ár seirbhísí gnó corparáideacha, trí ollsheirbhísí 
idirbheartaíochta agus faisnéis ghnó a sholáthar, acmhainní áitiúla a shaoradh le haghaidh 
bainistíochta straitéisí agus cinnteoireacht ghnó a fheabhsú, agus 

• don cháiníocóir, i gcomhthéacs na seirbhísí seo a sholáthar ar bhealach caighdeánaithe 
agus cost-éifeachtach.  
 

Chomh maith le Seirbhísí Comhroinnte a sholáthar dár gcomhpháirtithe sa Státseirbhís, 
oibríonn an NSSO chun úsáid seirbhísí comhroinnte a chur chun cinn mar mhúnla gnó ar fud na 
Seirbhíse Poiblí níos leithne.  

 
 
 
 
 

LUACHANNA NSSO 
 

 

 

 

 

 

 
 

Daoine ar dtús 

Éiríonn linn mar 
gheall ar ár ndaoine 

 
Daoine, feidhmíocht 
agus forbairt a chur i 
gcroílár an méid a 
dhéanaimid 

Próiseas agus 
Nuálaíocht 
Dhigiteach ina 
dhiaidh sin 

Simplíocht phróisis Meon 
leanúnach feabhsúcháin 
agus seachadta 

Sármhaitheas 
Seirbhíse i gcónaí 

Sármhaitheas oibríochta 
a sheachadadh chun 
eispéireas an 
chustaiméara atá 
fréamhaithe inár mian a 
bheith níos fearr a 
fheabhsú 
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Misean 

Is é ár misean mar oifig sa 
Státseirbhís seirbhís den scoth a 
sholáthar d’fhoireann na 
Státseirbhíse agus Poiblí, (ár n-
úsáideoirí deiridh) thar ceann ár 
gComhlachtaí Seirbhíse Poiblí 
cliant agus luach ar airgead a 
sholáthar do shaoránaigh trí 
sheirbhísí gnó corparáideacha 
den scoth agus léargas sonraí a 
sholáthar do Rialtas. 

 

Fís 

Is í ár bhfís don NSSO a bheith 
ina eagraíocht atá dírithe ar 
chustaiméirí, atá nuálach agus 
ina eagraíocht foghlama, na 
caighdeáin a shocrú a 
bhaineann le seirbhísí 
comhroinnte ardcháilíochta 
agus léargais ar shonraí a 
thacaíonn le riachtanais ghnó, 
agus a sholáthraíonn na 
seirbhísí agus na sonraí sin ar 
bhonn comhsheasmhach. 
Agus muinín ag daoine eile 
astu, beimid ag tógáil cultúr 
láidir atá comhoibríoch, dírithe 
ar fheidhmíocht agus dírithe ar 
dhaoine. 

 

Luachanna 

Is iad ár luachanna, ag tógáil 
ar Chód Caighdeán agus 
Iompair na Státseirbhíse:  

 

• Daoine ar dtús: Éiríonn linn de bharr ár 
ndaoine, agus táimid tiomanta do 
dhaoine, feidhmíocht agus forbairt a 
chur i gcroílár na rudaí a dhéanaimid. 

• Nuálaíocht phróisis agus dhigitigh ina 
dhiaidh sin: Déanaimid ár ndícheall 
simplíocht phróisis a bhaint amach, agus 
cothaímid meon aigne atá beo le 
feabhsú go leanúnach. 

• Sármhaitheas seirbhíse i gcónaí: Is é an 
aidhm atá againn feabhsuithe oibríochta 
agus eispéireas lúfar custaiméirí a 
sholáthar atá fréamhaithe inár mian a 
bheith níos fearr agus freastal ar 
riachtanais ár gcustaiméirí. 

I mbeagán focal, is é ár n-uaillmhian a 
bheith mar eagraíocht atá ag éirí níos 
forásaí, iontaofa agus gairmiúil agus áit 
iontach le bheith ag obair. 
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3.2 Rialachas Corparáideach  

Mar sholáthraí seirbhíse don tSeirbhís 
Shibhialta agus Phoiblí, tá cliaint an 
NSSO ag brath air le haghaidh seirbhísí 
riachtanacha idirbheartaíochta AD, pinsin 
agus párolla. Mar thoradh air sin, tá siad 
ag brath freisin ar chóras rialachais agus 
rialuithe an NSSO chun idirbhearta a 
phróiseáil arb ionann iad agus sciar 
suntasach dá gcaiteachas.  

 

Déantar an dearbhú seo ón NSSO dá 
chliaint a dhoiciméadú i Litir Dearbhaithe 
bliantúil ó Oifigeach Cuntasaíochta an 
NSSO chuig gach ceann de na hOifigigh 
Chuntasaíochta atá freagrach as na 
hidirbhearta a phróiseálann an NSSO a 
mhaoiniú. Déanann na litreacha seo 
achoimre ar an mbonn ar a bhfuil an NSSO 
in ann dearbhú a thabhairt d’Oifigigh 
Chuntasaíochta. I measc na n-ionchur a 
mbíonn tionchar acu ar an dearbhú a 
chuirtear ar fáil tá:  
obair Choiste Iniúchta agus Riosca an 
NSSO agus Aonad Iniúchta 
Inmheánaigh; Iniúchtaí Cineál II ISAE 
3402 críochnaithe; 
socruithe rialaithe inmheánaigh agus 
dearbhaithe a oibríonn bainistíocht na n-
ionad seirbhíse roinnte; struchtúir 
rialachais: Bord Comhairleach, Coiste 
Straitéise Seirbhísí Fostaithe, Grúpa 
Custaiméirí Seirbhísí Fostaithe agus 
Bord Bainistíochta; Slándáil TFC arna 
soláthar ag Oifig Phríomhoifigeach 
Faisnéise an Rialtais (OGCIO); agus an 
obair shonrach a dhéanaimid ar ró-
íocaíochtaí. 

 

Iniúchadh agus Dearbhú 

Iniúchadh Seachtrach  
 

Déanann Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas 
agus Ciste (C&AG) iniúchadh ar Chuntas 
Leithreasa bliantúil an NSSO. Mar a tharla 
sna blianta roimhe seo, fuarthas tuarascáil 
iniúchta neamhcháilithe glan do Chuntas 
Leithreasa 2019 ón C&AG in 2020. 

 

Iniúchadh Inmheánach 
 

Tugann feidhm Iniúchta Inmheánaigh an 
NSSO dearbhú neamhspleách go bhfuil 
próisis bhainistíochta riosca, rialachais 
chorparáidigh agus rialaithe inmheánaigh 
an NSSO oiriúnach don fheidhm. 

 

Cuirtear an tseirbhís Iniúchta Inmheánaigh ar 
fáil ar dhá bhealach ar leith. Ar dtús, trí ISAE 
3402 
- fostaíonn an NSSO soláthraithe seachtracha 
chun roinnt iniúchtaí a dhéanamh agus 
“Tuarascálacha Dearbhaithe ar Rialuithe ag 
Eagraíocht Seirbhíse” a sholáthar de réir an 
Chaighdeáin Idirnáisiúnta ar Ghealltanais 
Dearbhaithe (ISAE) Uimh. 3402. Ar an dara dul 
síos, trí obair iniúchta inmheánaigh neamh-
ISAE 3402 
- ina theannta sin comhlánaíonn aonad iniúchta 
inmheánaigh an NSSO clár oibre iniúchta 
inmheánaigh bunaithe ar riosca. 
 
Baineadh amach tuairiscí iomlána 
neamhcháilithe Cineál II ISAE 3402 in 2020 ag 
rannáin na Seirbhísí Comhroinnte AD agus 
Seirbhísí Comhroinnte Párolla an NSSO. Ina 
theannta sin, agus in ainneoin COVID-19, 
rinneadh clár iomlán iniúchtaí inmheánacha in 
2020 de réir an phlean Iniúchta Inmheánaigh. 
 
Cuireadh oiliúint ar riosca agus rialachas ar fáil 
ar fud an ghnó in 2020 ar bhonn fíorúil. 
D'fhreagair Iniúchadh Inmheánach freisin an 
riosca méadaithe calaoise a eascróidh as 
paindéim COVID-19. Scanadh laethúil ar 
tugadh isteach léaslínte éagsúla maidir le 
rioscaí féideartha calaoise de réir mar a tugadh 
faoi deara scála na rioscaí atá ag teacht chun 
cinn. D'eisigh Iniúchadh Inmheánach 40 
foláireamh calaoise agus scam don ghnó in 
2020. 
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3.3 Bainistíocht Riosca 

Feidhmíonn an NSSO de réir Threoir 
Bainistíochta Riosca DPER do Ranna 
agus Oifigí Rialtais, a sholáthraíonn treoir 
ar dhea-chleachtas reatha, chun tacú leis 
an Oifig bainistíocht riosca a leabú i 
gcultúr na heagraíochta agus chun na 
buntáistí a bhaineann le bainistíocht riosca 
éifeachtach a athdhearbhú. Feidhmíonn 
an NSSO freisin de réir an Chaighdeáin 
Rialachais Chorparáidigh don Státseirbhís 
agus a chúig phrionsabal rialachais. 

 
Is iad cuspóirí Bheartas Bainistíochta 
Riosca an NSSO a chinntiú: 

 

• Aithnítear rioscaí (lena n-áirítear rioscaí 
nua agus rioscaí atá ag teacht chun 
cinn), a bhfuil nó a bhféadfadh an Oifig a 
bheith nochtaithe dóibh, a aithint go 
tráthúil 

• Déantar measúnú riosca láidir ar gach 
riosca a shainaithníonn an Oifig  

• Glacann an Oifig straitéisí 
éifeachtacha maolaithe riosca agus 
cuireann siad i bhfeidhm iad 

• Déantar monatóireacht agus 
tuairisciú ar phróifíl riosca na hOifige 

• Déantar cultúr bainistíochta riosca a 
chur chun cinn agus a leabú san 
Oifig 

 
Ba iad na trí phríomhriosca a 
sainaithníodh in 2020 ná an Córas 
Seirbhísí Comhroinnte Bainistíochta 
Airgeadais nua a sheachadadh; riosca dul 
i léig do theicneolaíocht leagáide 
Seirbhísí Comhroinnte AD; agus 
Cibearshlándáil.  

 
Rinne an Bord Bainistíochta, an Bord 
Comhairleach agus an Coiste Iniúchta 
agus Riosca monatóireacht dhlúth ar na 
rioscaí seo agus bhí na bearta thíos i 
bhfeidhm chun na rioscaí seo a mhaolú.

 
 

 

Riosca Bearta chun Riosca a mhaolú 

Córas Seirbhísí 
Comhroinnte 
Bainistíochta 
Airgeadais Nua a 
Sheachadadh 

Tá an riosca seo laghdaithe ó rinneadh an clár a athmhúnlú, le bainistíocht 
láidir clár, Comhpháirtí Seirbhíse Cliant a sholáthar chun aghaidh a 
thabhairt ar bhearnaí cumais theicniúla agus chun tacú linn teacht ar 
chomhaontú maidir le PID mionsonraithe leis an gComhpháirtí um Chur i 
bhFeidhm an Chórais, agus le bainistíocht mhionsonraithe phlean 
tionscadail leis an Feidhmitheoir Córais. Ina theannta sin ó atosaíodh an 
tionscadal tá rialachas agus maoirseacht láidir ar rioscaí i bhfeidhm. 

 
Riosca imithe i léig 
do theicneolaíocht 
HRSS leagáide 

 
Cás Gnó chun bogearraí HR PeopleSoft a uasghrádú agus cead a fháil ó 
PER dul chun cinn a dhéanamh. 

Riosca 
Cibearshlándála 

Tá nasc slán ag gach ball foirne atá ag obair go cianda le líonraí rialtais. 
Faireachas leanúnach trí chlár oiliúna éigeantaí agus feasachta ar chibear-
chalaoisí trí fholáirimh iniúchta ar chalaois agus scams agus cumarsáid 
foirne, go háirithe innealtóireacht shóisialta. Tosóidh athbhreithniú ar 
chibearshlándáil ar fud an NSSO. 
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3.4 Pleanáil Leanúnachais Gnó 

Tá sraith iomlán Pleananna Leanúnachais 
Gnó i bhfeidhm ag an NSSO. Forbraíodh ár 
bPlean Leanúnachais Gnó trí shocruithe 
mionsonraithe a cheapadh chun leanúint 
d’oibríochtaí dá n-éireodh ár bhfoirgnimh 
inrochtana de bharr tine nó tubaiste eile. 
Aithníonn sé na príomhphróisis a chaithfí a 
leanúint, na foirne a theastódh chun iad seo 
a dhéanamh agus an trealamh a theastódh 
chun é seo a dhéanamh gan rochtain ar 
fhoirgneamh.  

 

Lig an phleanáil agus an t-ullmhúchán seo 
dúinn freagairt go gasta agus gan aon chur 
isteach ar chroísheirbhísí mar thoradh ar 
phaindéim COVID-19. Go luath in 2020, a 
luaithe a fógraíodh srianta bunaithe ar 
chomhairle sláinte poiblí, chuireamar tús 
lenár bPlean Leanúnachais Gnó. Mar 
thoradh air sin, bhíomar in ann athrú go dtí 
go mbeadh timpeall 90% dár bhfoireann ag 
obair ón mbaile agus aistriú go samhail 
ghnó iargúlta d’fhormhór mór na foirne. 

 

Ó thaobh an ghnó de, bhí sé 
fíorthábhachtach go leanfadh ár 
gcustaiméirí agus ár bpinsinéirí uile den 
Státseirbhís ag íoc, gur coinníodh próiseáil 
rianúil éifeachtúil ár bpárolla, agus go 
ndearnadh gach gnó AD agus párolla 
chomh tapa agus ab fhéidir, na tionchair 
suaiteacha ar ár gcliaint agus ár 
gcustaiméirí, ar ár bhfoireann agus ar ár 
seachadadh seirbhíse a íoslaghdú a 
oiread agus is féidir.  

 

Rinneadh an plean seo a athbhreithniú 
agus a nuashonrú ar bhonn rialta ar fud na 
paindéime agus tá an NSSO ag oibriú i 
gcónaí le formhór mór na foirne ag teacht 
ar chórais go cianda, de réir mar a 
leanann paindéim COVID-19 ar aghaidh.  

3.5 Freagairt an NSSO ar COVID-19 

Ba é príomhthosaíocht an NSSO le linn 
ghéarchéim COVID-19 sláinte agus 
folláine ár bhfoireann a chosaint ionas 
gur féidir linn leanúint ar aghaidh ag 
freastal ar riachtanais riachtanacha ár 
gcliant Comhlachtaí Seirbhíse Poiblí agus 
custaiméirí aonair.  

 

Ba iad na príomhghníomhartha a bhí againn:  
 

• Cumasaíodh 800 ball foirne NSSO 
chun obair ón mbaile ag úsáid 
tacaíochtaí TFC a cuireadh ar fáil 

• Freastalaíonn 60 ball foirne (<10% 
den líon iomlán) ar ár n-oifigí chun 
tascanna a dhéanamh nach féidir a 
dhéanamh go cianda 

• Cuireadh pacáistí TF agus 
tacaíochta oibre ón mbaile ar fáil don 
fhoireann atá ag obair ón mbaile, 
lena n-áirítear comhairle ar rioscaí 
féideartha cibear agus calaoise, 
agus dea-chleachtais sláinte agus 
sábháilteachta san oifig bhaile 

• Tacú le Ranna eile agus leis an 
bPobal 

• Chuir suas le 80 dár bhfoireann 
seirbhís deasc chabhrach ar fáil don 
Phaindéim 

• Íocaíochtaí Dífhostaíochta ag 
tréimhsí buaic-riachtanais 

• Nuashonruithe rialta ar an bhfógra 
scamála ríomhphoist agus 
ríomhphoist is déanaí.  

 

Folláine na foirne a chur ar an eolas 
agus tacú léi in ainneoin cianobair  

 

• 22 Ráiteas tiomnaithe COVID-19 
don fhoireann laistigh de 10 mí 

• 20 nuashonrú POF 
• 72 nuashonrú ar an timpeallán ar 

leathanach baile an inlín 
• 12 ríomhphost uile-foirne le 

teachtaireachtaí a bhaineann le 
COVID-19 

• 10 n-eagrán dár r-chrios foirne, “The 
Shared Scoop”, le nuashonruithe 
COVID-19 agus tacaíochtaí foirne 

• Foilsíodh 11 nuashonrú ar ár 
láithreán gréasáin corparáideach 

• 54 breisiú leis an mol faisnéise 
tiomnaithe COVID-19 ar inlíon an 
NSSO 

• Foilsíodh 32 tvuít ar fhreagairt 
NSSO ar COVID-19 

• 55 ath-tvuít de theachtaireachtaí 
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COVID-19 eile na Seirbhíse 
Poiblí. 
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Pleanáil do Thodhchaí na hOibre  
 

Beidh éifeachtaí fadtéarmacha ag 
paindéim COVID-19 ar an gcaoi a ndéantar 
obair a eagrú agus a bhainistiú. Tá an 
NSSO ag pleanáil socruithe oibre níos 
solúbtha a thabhairt isteach nuair a bheidh 
an paindéim reatha críochnaithe. 

 

Daoine: 
 

• Caithfimid a chinntiú go gcuirimid na 
huirlisí agus na tacaíochtaí ar fáil dár 
bhfostaithe chun oibriú go 
héifeachtach agus go sona sásta 
agus iad iargúlta. 

• Thug an phaindéim léargas dúinn ar 
na cineálacha tacaíochtaí agus 
nósanna imeachta a theastaíonn:  

○ Uirlisí éifeachtacha TF le haghaidh 
cumarsáide agus comhoibrithe 

○ Faisnéis, gníomhaíochtaí agus 
tacaíocht chun dea-shláinte 
mheabhrach a chur chun cinn 

○ Cláir ionduchtaithe deartha go 
cúramach d’fhostaithe nua, agus 

○ Oiliúint iargúlta éifeachtach. 

 

Dúshláin agus Rioscaí TF:  
 

• Cruthaíonn oibriú solúbtha dúshláin 
agus rioscaí TF. 

• Tá ár dtaithí ar fhreagairt do COVID-19 
ag ullmhú dúinn do na dúshláin agus 
na rioscaí seo. 

• Táimid ag obair chun an t-imscaradh 
crua-earraí is fearr a aithint chun 
freastal ar riachtanais an NSSO sa 
todhchaí, i.e. cad é an meascán is 
fearr de ríomhairí glúine, ríomhairí 
pearsanta oifig-bhunaithe agus mion-
ríomhairí pearsanta. 

 
Impleachtaí Saoráidí d’Oibriú cianda 
Fadtéarmach:  

 
• D’fhéadfadh sé go n-athróidh an méid 

agus an cineál spáis oifige a 
theastaíonn uainn 

• B’fhéidir go mbeidh orainn deasc te a 
thabhairt isteach chun go bhféadfaidh 
baill foirne a oibríonn go cianda úsáid 
sholúbtha a bhaint as ár spás oifige 

• Déanfaimid breithniú ar úsáid aon 
Mhol Rialtais dár bhfoireann amach 
anseo de réir mar a bheidh siad sin ar 
fáil. 

• B’fhéidir go mbeidh orainn sealaíocht deisce 
a thabhairt isteach chun go bhféadfaidh baill 
foirne a oibríonn go cianda úsáid sholúbtha 
a bhaint as ár spás oifige 

• Déanfaimid breithniú ar úsáid aon Mhol 
Rialtais dár bhfoireann amach anseo de réir 
mar a bheidh siad sin ar fáil. 

Táirgiúlacht:  
 

• Choinnigh nó mhéadaigh an NSSO a 
táirgiúlacht le linn na freagartha 
paindéime reatha. 

 

Bainistíocht Riosca:  
 

Is iad na príomhréimsí riosca féideartha 
ar fud an NSSO:  

 

• Oibleagáidí Sláinte agus 
Sábháilteachta i leith oibrithe iargúlta 

• A chinntiú go bhfeidhmíonn rialuithe 
inmheánacha i dtimpeallacht iargúlta 
oibre 

• Maoirseacht foirne a chothabháil, agus 
• Riosca méadaithe calaoise lena n-

áirítear riosca méadaithe cibear-
ionsaithe. 

 

3.6 Cosaint Sonraí 

Tá cosaint sonraí pearsanta thar a bheith 
tábhachtach don NSSO agus tá sé 
ríthábhachtach iad a úsáid agus a stóráil i 
gceart. Tá ceart bunúsach ag gach 
custaiméir NSSO, lena fhoireann féin san 
áireamh, a gcuid sonraí pearsanta a 
chosaint. Aithnímid ár ndualgas cúraim dár 
gcliant-eagraíochtaí agus dá bhfoireann, 
agus tugaimid rúndacht agus slándáil is 
fearr do na sonraí sin. 

 

Feidhmíonn an NSSO mar Phróiseálaí 
Sonraí ag gníomhú mar ghníomhaire do 
na PSBanna a ndéanann sé 
idirghníomhú thar a cheann, ag próiseáil 
a gcuid sonraí [mar Rialaitheoirí Sonraí] 
ar bhonn údaraithe agus treoir uathu. 
Déantar na prionsabail agus na 
húdaruithe seo a dhoiciméadú i 
gComhaontuithe Cosanta Sonraí sínithe 
le gach cliant PSB. Is leis na PSBanna 
na sonraí go léir a aistrítear, agus na 
taifid go léir a choinnítear ar ár gcórais. 
Feidhmíonn an NSSO mar Rialaitheoir 
Sonraí maidir lena fhoireann féin.  

 
• Comhoibríonn an NSSO go 

hiomlán le hOifig an 
Choimisinéara um Chosaint 
Sonraí (DPC), agus glacann sé 
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bearta go gníomhach lena 
chinntiú nach ndéantar 
rochtain ar shonraí 
pearsanta ach i dtaca leis 
na críocha dá soláthraíodh 
iad, i gcomhréir le treoir 
Oifig an DPC. (féach 
leathanach 38 le haghaidh 
sonraí 2020) 
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3.7 Cibearshlándáil 

Déanann Foireann Bainistíochta Sinsearaí 
an NSSO monatóireacht ghníomhach ar an 
riosca a bhaineann le cibearshlándáil agus 
cineálacha eile calaoise don NSSO. Tá 
raon beart i bhfeidhm chun an NSSO a 
chosaint ar na rioscaí seo.  

 
Tá an NSSO ag cur clár gníomhartha i 
bhfeidhm chun:  

 
• A chinntiú go bhfuil an fhaisnéis agus na 

scileanna ag an bhfoireann ábhartha a 
theastaíonn uathu chun ionsaithe 
innealtóireachta sóisialta agus an riosca 
calaoise atá ann i gcónaí a chosaint; 

• Athbhreithniú a dhéanamh ar ár 
bPleanáil Leanúnachais Gnó lena 
chinntiú go gceadaíonn sé dúinn freagra 
a thabhairt ar iarracht cibear-ionsaí nó 
ar chalaois sheachtrach; 

• Bearta cosanta oiriúnacha a ionchorprú i 
ndearadh agus i dtógáil an chórais 
Bainistíochta Airgeadais; agus, 

• Rialuithe ar íocaíochtaí agus faisnéis 
airgeadais ghaolmhar agus cuntais 
bhainc a athbhreithniú i Seirbhísí 
Comhroinnte Párolla. 

 
 

In 2020 rinne an NSSO feachtas 
cumarsáide chun baill foirne agus 
custaiméirí a chur ar an eolas faoi 
chibear-rioscaí agus bagairtí, (féach 
leathanach 15 le haghaidh tuilleadh faoi 
seo).  

 

3.8 Beartas agus Nuashonruithe 
Calaoise 

Cuireann Beartas Calaoise an NSSO an 
fhoireann ar an eolas faoin riosca calaoise 
agus faoi na comharthaí go bhféadfadh 
calaois a bheith ag tarlú. Socraíonn sé 
conas is féidir le baill foirne aon amhras faoi 
chalaois a thuairisciú agus conas a 
imscrúdófar iad.  

 
Déanann an tOifigeach Calaoise ainmnithe 
réamhimscrúdú agus cinntíonn sé go 
nglactar na chéad chéimeanna eile go léir. 

 

Ina measc seo tá;  
 

• Imscrúdú araíonachta mar gheall ar 
shárú ar Chód na Státseirbhíse; 

• Atreorú chuig an nGarda Síochána 

agus comhoibriú le haon imscrúdú Garda; 
• Imscrúdú chun méid aon chaillteanais a 

chinneadh agus cén laige sa chóras 
rialaithe a cheadaigh calaois a dhéanamh; 
agus, 

• Bearta chun rialuithe inmheánacha a 
neartú chun an chalaois a atarlú a chosc.
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3.9 Beartas Nochtadh Cosanta 
an NSSO  

Glacadh le Beartas Nochtadh Cosanta 
an NSSO i mí an Mhárta 2018. 
Foilsítear é ar inlíon na foirne 
“Bunachar Eolais” agus tá sé san 
áireamh in oiliúint don fhoireann. Tá 
mír bhuan ag an gCoiste 
Iniúchóireachta agus Riosca ar a 
Chlár Oibre le go gcuirfear ar an eolas 
é faoi aon Chosaint Nochtadh. Go dtí 
seo ní dhearnadh aon nochtadh den 
sórt sin. Leanfaidh an Bord 
Bainistíochta ag cur tábhacht an 
bheartais seo chun cinn agus ag 
soláthar oideachais ar labhairt suas le 
linn 2021. 

 

3.10 Coistí an NSSO  

Boird agus Coistí  
 

Tá roinnt bord agus coistí ag an NSSO 
chun comhairle agus tacaíocht a 
thabhairt don Oifig. (Féach Aguisín 2 do 
gach ball)  

 
 Bord Comhairleach an NSSO - tacaíonn 

sé le hobair na hOifige maidir le Seirbhísí 
Comhroinnte a sholáthar. Tá naonúr ball 
ag an mBord agus is é a phríomhról 
comhairle straitéiseach agus léargas a 
sholáthar don Phríomhoifigeach 
Feidhmiúcháin i réimsí atá lárnach 
d’fheidhmiú éifeachtach agus do rath 
fadtéarmach an NSSO. Ina measc seo tá 
na caighdeáin atá le baint amach i 
soláthar Seirbhísí Comhroinnte; rialú 
inmheánach agus rialachas; straitéis; 
agus forbairt beartais.  

 Coiste Iniúchta agus Riosca an NSSO - 
Coiste Iniúchta agus Riosca 
neamhspleách a sholáthraíonn comhairle 
agus dearbhú do Phríomhoifigeach 
Feidhmiúcháin an NSSO, mar a 
Oifigeach Cuntasaíochta.  

 Bord Bainistíochta an NSSO - is é 
príomhfheidhm Bhord Bainistíochta an 
NSSO comhairle agus tacaíocht a 
thabhairt don Phríomhoifigeach 
Feidhmiúcháin i mbainistíocht 
straitéiseach agus airgeadais na hOifige. 
Tá an Bord i bhfeidhm chun 
ceannaireacht agus treoir straitéiseach a 
sholáthar don Oifig agus oibríonn sé de 
réir a théarmaí tagartha.  

 Coiste Straitéise Seirbhísí Fostaithe - is é 

príomhfheidhm an Choiste Straitéise um 

Sheirbhísí d'Fhostaithe comhairle straitéiseach a 

sholáthar agus faisnéis a roinnt chun tacú le forbairt 

sa todhchaí agus seachadadh éifeachtach seirbhísí 

roinnte fostaithe. Tá a bhallraíocht ó gach ceann de 

shé Roinn Rialtais ag leibhéal Rúnaí Cúnta agus tá 

Ceann Acmhainní Daonna na Státseirbhíse ina 

chathaoirleach air. 
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• Bunaíodh Grúpa Custaiméirí Seirbhísí 
Fostaithe (ESCG) - a dhéanann 
ionadaíocht ar Phríomhoifigigh nó a 
malartaigh ainmnithe in AD agus 
airgeadas ó gach ceann d’ocht Roinn 
Rialtais, mar chomhlacht comhairleach 
chun comhéadan ardleibhéil do 
chustaiméirí a sholáthar leis an NSSO. 
Is é fócas an ghrúpa ná caidreamh 
oibre dearfach agus forásach a chothú 
agus a chumasú idir na hIonaid 
Seirbhísí Comhroinnte, Fóram na 
mBainisteoirí AD agus oifigigh 
airgeadais.  

• Bord Cláir FMSS - bunaithe chun 
comhairle agus tacaíocht a sholáthar, 
agus maoirseacht a dhéanamh ar 
garspriocanna tábhachtacha maidir 
leis an tionscadal. Tagann a 
bhallraíocht ó thras-ionadaíocht de na 
ranna rialtais ag Leibhéal Rúnaí Cúnta.  
 
 

Bord Comhairleach an NSSO  
 

Le linn 2020 d’éirigh Maurice Quinn as an 
mBord. Ag deireadh na bliana tháinig 
deireadh le téarma oifige Robert Watt 
mar Chathaoirleach an Bhoird, agus 
cuirfear Cathaoirleach nua ina áit in 2021.  

 

Tháinig an Bord Comhairleach le chéile 
ceithre huaire in 2020 agus ba iad na 
príomhábhair a bhreithnigh an Bord:  

 

• Próiseas Forbartha Straitéise NSSO 

• Príomhtháscairí Feidhmíochta NSSO 

• Paindéim Covid19 

• Deiseanna méadaithe do chibear-

choireacht 

• Mhol an Bord an NSSO as an gcabhair a 

tugadh don Roinn Cosanta Sóisialta 

chun tacaíocht teileafóin a sholáthar don 

Scéim Dífhostaíochta Phaindéimeach. 

• Clár Seirbhísí Comhroinnte Bainistíochta 

Airgeadais - thug baill an Bhoird faoi 

deara dul chun cinn an chláir agus 

• na ceanglais 

straitéiseacha maidir le 

soláthraí seirbhísí 

baincéireachta nua, 

cibearshlándáil agus 

cosaint sonraí níos fearr, 

agus riachtanais nua 

tuairiscithe idirnáisiúnta, 

agus bheadh gá le 

maoiniú breise. 

 

Suirbhé Rannpháirtíochta Custaiméirí NSSO 
• Tionscadal um Bainistíocht 

Caipitil Daonna (HCM) 
• Chomhaontaigh an Bord 

meastóireacht a dhéanamh, agus 
fostaíodh an Institiúid Riaracháin 
Phoiblí chun cabhrú leis an 
gcleachtadh seo. Fuarthas neart 
aiseolais, léargas agus faisnéise 
saibhir sa phróiseas 
athbhreithnithe seo, agus sna 
hagallaimh go háirithe agus tá 
fianaise ann ar phróisis 
dearfacha, éifeachtacht agus 
tionchar i réimsí d’obair an Bhoird 
ag an NSSO. Cuideoidh an 
tuarascáil leis an mBord 
Comhairleach a chuid oibre 
amach anseo a phleanáil ó 2021. 

• Rioscaí Straitéiseacha NSSO: 
rinne an Bord athbhreithniú ar 
Rioscaí Straitéiseacha an NSSO 
agus dhírigh sé ar na nithe seo a 
leanas - FMSS, Córais 
Oidhreacht TF agus an gá le 
córas comhtháite Bainistíochta 
Caipitil Daonna (HCM) chun 
córais leagáide AD agus párolla a 
athsholáthar. Cuireadh an Bord ar 
an eolas freisin faoi obair Choiste 
Iniúchta agus Riosca an NSSO 
ag gach cruinniú.  

 
 

An Coiste Iniúchta agus Riosca  
 

Le linn 2020 chuir an Coiste treoir, 
maoirseacht agus dearbhú ar fáil i 
dtimpeallacht dhúshlánach agus chasta. 
(Féach Aguisín 2 do bhaill). Bhreithnigh an 
Coiste plean iniúchta inmheánaigh an 
NSSO do 2020 agus fuair sé sé thuarascáil 
i rith na bliana ón bhfeidhm iniúchta 
inmheánaigh ar na hábhair seo a leanas: 

 

• Costais an chórais FMSS 

• Calaois agus Leochaileacht 

• Cosaint Sonraí 

• Taisteal agus Cothú 

• Ró-íocaíochtaí Párolla - comhiniúchadh le PSB 

cliant 

• Iniúchtaí Seachtracha agus Neamhspleácha ISAE 

3402 
 

Rinne an Institiúid Riaracháin Phoiblí 
meastóireacht ar an gCoiste Iniúchta agus 
Riosca, tar éis próiseas soláthair. Fuarthas 
aiseolas, léargas agus faisnéis shaibhir sa 
phróiseas athbhreithnithe seo agus 
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fianaise láidir ar thionchair dhearfacha 
ar an NSSO le líon beag moltaí le 
haghaidh tuilleadh feabhais. Tá na 
moltaí seo á gcur i bhfeidhm anois. 
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Bord Bainistíochta NSSO  
 

In 2020 tháinig an Bord Bainistíochta 
le chéile 20 uair chun feidhmíocht na 
hOifige a athbhreithniú agus 
monatóireacht a dhéanamh air agus 
scrúdú agus dúshlán á dhéanamh ar 
ábhair a tugadh os a gcomhair lena 
mbreithniú. (Féach Aguisín 2 do 
bhaill).  

 
D’fhonn an Bord a chur ar an eolas agus a 
nuashonrú, d’fhreastail Príomhoifigigh le 
freagracht mar chinn feidhm ar chruinnithe 
an Bhoird Bainistíochta in 2020 de réir mar 
ba ghá nuair a bhí a réimsí á bplé. Áiríodh 
leis seo na Ceannasaithe Iniúchta 
Inmheánaigh, AD, Forbairt Eagraíochta agus 
Cumarsáid, Rialachas agus Straitéis, agus 
Airgeadas agus Áiseanna.  

 
Seo a leanas roinnt míreanna 
tábhachtacha a bhreithnigh an Bord:  

 

• Sláinte agus folláine foirne le 
linn COVID-19 

• Bearta freagartha COVID-19 
• Pleanáil gnó 
• Riosca 
• Cosaint sonraí 
• Rialuithe agus iniúchadh 
• Forbairt straitéise 
• Rannpháirtíocht fostaithe agus 

Áit Shláintiúil le hobair 
• Leanúnachas gnó 
• Rialuithe airgeadais 
• Tionscadail chriticiúla (mar 

uasghrádú teicneolaíochta agus 
an Clár Seirbhísí Comhroinnte 
Bainistíochta Airgeadais). 

 
Coiste Straitéise Seirbhísí Fostaithe  

 

Is é príomhfheidhm an Choiste Straitéise 
um Sheirbhísí d'Fhostaithe comhairle 
straitéiseach a sholáthar agus faisnéis a 
roinnt chun tacú le forbairt sa todhchaí 
agus seachadadh éifeachtach seirbhísí 
roinnte fostaithe. Tháinig an Coiste le 
chéile ceithre huaire i rith na bliana. 
(Féach Aguisín 2 do bhaill).  

 
Ba iad seo a leanas na príomhábhair a 
bhreithnigh an Coiste in 2020:  

 
• Na bunriachtanais chun Córas 

Bainistíochta Caipitil Daonna comhtháite 
a fhorbairt lena n-áirítear próisis 
chaighdeánaithe HR ó cheann go ceann 

ar fud na AD go léir, ag tacú leis an 
tsamhail oibríochta sprice; 

• Cuireadh tús le sainaithint na 
bpríomhriachtanas AD ar cheart go 
hidéalach eolas a thabhairt d'aon togra 
chun an HRMS a athsholáthar agus/nó a 
uasghrádú; 

• Comhairle a thabhairt ar fhreagairt an 
NSSO ar COVID-19; 

• Obair an NSSO a rianú; agus, 
• Idirghníomhaíochtaí a bhainistiú idir 

DPER, an NSSO agus Ranna a fhostú ar 
chaibidlíocht pá san Earnáil Phoiblí agus 
an próiseas cinnteoireachta do chásanna 
fostaithe aonair.  

Grúpa Custaiméirí Seirbhísí Fostaithe 
(ESCG)  

 

Soláthraíonn an Grúpa Custaiméirí 
Seirbhísí Fostaithe (féach Aguisín 2 
do bhaill) fóram struchtúrtha chun 
feidhmíocht seirbhíse a athbhreithniú, 
saincheisteanna seirbhíse a réiteach 
agus seachadadh seirbhíse a 
fheabhsú go leanúnach.  

 

Tacaíonn an ESCG leis an iarracht 
chun dea-chleachtais i mbeartas AD 
agus Párolla agus próiseáil, tuairisciú 
agus anailísíocht idirbheart seirbhísí 
comhroinnte. Tháinig an ESCG le 
chéile naoi n-uaire i rith na bliana, ag 
bogadh chuig cruinnithe fíorúla le linn 
na héigeandála COVID-19. I measc 
roinnt míreanna lárnacha a pléadh bhí 
comhtháthú fiontar, an t-athrú go 
Danske Bank, idirghníomhaíochtaí a 
shruthlíniú idir an NSSO agus a 
PSBanna cliant, an Suirbhé 
Custaiméirí agus an Plean 
Gníomhaíochta, ró-íocaíochtaí agus 
obair fhoghrúpa an ESCG agus 
dréacht-Ráiteas Straitéise an NSSO.   

 

Bord Cláir FMSS  
 

Tá Bord Cláir ag an gClár Seirbhísí 
Comhroinnte Bainistíochta Airgeadais 
(FMSS) a sholáthraíonn comhairle agus 
tacaíocht, agus a dhéanann maoirseacht 
ar phríomhchinnteoireacht maidir leis an 
gClár de réir an cháis ghnó cheadaithe 
agus bheartais an Rialtais, go háirithe 
laistigh den réimse beartais Athchóirithe. 
(Féach Aguisín 2 do bhaill).  

 
Le linn 2020, tháinig an Bord le chéile 
seacht n-uaire agus phléigh sé dul 
chun cinn maidir le feabhsúcháin clár, 
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costais mheasta an chláir, agus 
téarmaí tagartha Bhord an Chláir 
féin.  



 

 

Feachtas Cibearshlándála 

I mí Dheireadh Fómhair 2020 sheol an NSSO Feachtas Calaoise agus Cibearshlándála, 
mar chuid den Mhí Cibearshlándála, agus chun an chomhairle agus an oiliúint chalaoise a 
sholáthraíonn aonad Iniúchta Inmheánaigh an NSSO a chomhlánú.  

 

Ba í an aidhm feasacht a mhúscailt i measc a chustaiméirí agus a foirne, thar dhá 
sheachtain an fheachtais, ar éagsúlacht na gcibear-bhagairtí agus na rioscaí calaoise a 
gcaithfidh siad a bheith airdeallach ina leith agus aird a tharraingt ar an méid is féidir 
linn go léir a dhéanamh chun cibear-chalaois a chosc. Cuireadh teachtaireachtaí agus 
príomhíomhánna chun cinn ar raon bealaí cumarsáide, lena n-áirítear ar na meáin 
shóisialta.  

 

Áiríodh i dteachtaireachtaí an fheachtais go gcaithfidh gach duine a bheith airdeallach 
agus iad ag cosaint a gcuid faisnéise pearsanta mar gur ábhar mór imní don NSSO, do 
chustaiméirí a úsáideann ár seirbhísí agus ár bhfoireann, saincheisteanna calaoise agus 
cibearshlándála.  

 

D'iarr an NSSO ar dhaoine a bheith aireach faoi;  

• Ríomhphoist/téacsanna ó fhoinsí nach n-aithníonn tú ag iarraidh ort cliceáil ar naisc. 

• Ríomhphoist/téacsanna ó fhoinsí measúla ag lorg sonraí íogaire mar uimhreacha PSP, uimhreacha 

cuntas bainc/cárta creidmheasa srl. Agus ag tairiscint aisíocaíochtaí cánach, sochair leasa 

shóisialaigh srl. 

• Preabfhógraí i mbrabhsálaithe gréasáin ag ligean orthu gur ó fhoinsí iontaofa iad ag iarraidh ort 

cliceáil ar naisc chun tuilleadh sonraí a fháil. 

• Glaonna teileafóin gan iarraidh ó sholáthraithe seirbhíse a thairgeann gnéithe feabhsaithe. 

• Glaonna fón póca ó uimhreacha neamhghnácha eachtracha. Lig don uimhir dul chuig glórphost agus 

seiceáil a bailíocht. Commented [MNES1]: Cyber Fraud 
E-mails/texts from apparently reputable sources looking for 
sensitive details such as PPS numbers, bank account/credit 
card numbers etc. such as offering tax refunds, social welfare 
benefits etc. –  
 
Cibear-Chalaois  
Ríomhphoist/téacsanna ó fhoinsí a bhfuil cuma mhaith orthu 
agus iad ag lorg sonraí íogaire amhail uimhreacha PSP, 
uimhreacha cuntais bainc/uimhreacha cártaí creidmheasa etc. 
amhail aisíocaíochtaí cánach, sochair leasa shóisialaigh etc. a 
thairiscint. 
 
Advice: 

Don’t click on unusual links 

Don’t divulge personal information, contact provider directly 
For further information bisit nsso.gov.ie –  
 
Comhairle: 
• Ná cliceáil ar naisc neamhghnácha 
• Ná nocht faisnéis phearsanta, déan teagmháil dhíreach leis 
an soláthraí 
Le haghaidh tuilleadh faisnéise bisit nsso.gov.ie 
 
Phishing Fraud 
E-mails, texts or phone calls purporting to be from client 
organisations seeking payroll information or change to bank 
account details. –  
 
Calaois fioscaireachta  
Ríomhphoist, téacsanna nó glaonna gutháin a airbheartaíonn 
gur eagraíochtaí cliaint iad a bhíonn ag lorg faisnéise párolla 
nó athrú ar shonraí cuntais bhainc. 
 
Advice: 

Act only upon client instructions received through normal 
channels. 

Do not disclose sensitive data to any third party contact. 
For further information visit nsso.gov.ie –  
 
Comhairle: 
• Ná gníomhaigh ach ar threoracha cliant a fhaightear trí 
ghnáthbhealaí. 
• Ná nocht sonraí íogaire d'aon teagmháil tríú páirtí. 
Le haghaidh tuilleadh faisnéise téigh chuig nsso.gov.ie 
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4. CLÁR BAINISTÍOCHTA AIRGEADAIS  
 

 
 

Cuirfidh na Seirbhísí Comhroinnte 
Bainistíochta Airgeadais comhchairt 
amháin cuntas agus próiseas 
caighdeánaithe cuntasaíochta i bhfeidhm 
don Rialtas láir go léir agus feicfidh siad 
aistriú 31 chóras bainistíochta airgeadais 
ar leithligh chuig córas comhtháite aonair.  

 

• Tá sé mar aidhm ag an gclár Córais 
Bainistíochta Airgeadais don Rialtas láir 
a nuachóiriú agus a chomhtháthú ar 
ardán amháin, agus croí-sheirbhísí 
idirbheart airgeadais comhdhlúite a 
sholáthar mar sheirbhísí láraithe um 
phróiseáil idirbheart iníoctha cuntas 
agus seirbhísí tuairiscithe trí Sheirbhísí 
Comhroinnte Airgeadais láraithe. 
Tiocfaidh an Córas Bainistíochta 
Airgeadais aonair, caighdeánaithe 
(FMS) in ionad thart ar 31 chóras 
leagáide atá ag deireadh a saoil nó atá 
beagnach críochnaithe leo. Déanfaidh 
sé foráil maidir le huathoibriú ceannaigh 
agus cuirfidh sé ar chumas an rialtais 
láir a bheith níos aclaí agus níos 
freagraí agus é ag déileáil lena bhonn 
soláthróirí, go háirithe in earnáil na 
bhFiontar Beag agus Meánmhéide. 

• Is iad Ard-Rúnaí na Roinne Caiteachais 
Phoiblí agus Athchóirithe agus Ard-
Rúnaí na Roinne Airgeadais Urraitheoirí 
Feidhmiúcháin don Chlár. 

• Tabharfaidh na hathruithe 
claochlaitheacha atá le 
seachadadh tríd an gclár seo 
aghaidh ar shaincheisteanna córais 
leagáide atá ann cheana agus fáil 
réidh le hiarracht shuntasach 
láimhe a theastaíonn chun 
riachtanais tuairiscithe a 
chomhlíonadh agus chun an 
Rialtas a chur in oiriúint do 
thrédhearcacht fhioscach náisiúnta 
agus idirnáisiúnta atá ag teacht 
chun cinn sa mheántéarma agus 
san fhadtéarma.  

• Ní thacaíonn an dáileadh reatha de 
phróiseáil airgeadais ar fud 
Chomhlachtaí Seirbhíse Poiblí an 
Rialtais (PSBanna), agus ar fud 
ilchórais, le comhdhlúthú uathoibrithe 
sonraí ar leibhéal lárnach, ná ní féidir 
leis na riachtanais tuairiscithe atá ann 
cheana agus atá ag teacht chun cinn a 
chomhlíonadh gan dúbailt mhór 

iarrachta agus ar chostas / riosca a 
d’fhéadfadh a bheith suntasach don Stát 

• Rinneadh tagairt fhorleathan don cheanglas 
maidir le hardán airgeadais comhtháite 
aonair nuachóirithe don Rialtas láir, agus 
tuairisciú níos tráthúla agus níos cuimsithí 
ar bhonn fabhruithe, go hidirnáisiúnta (an 
IMF agus an OECD), agus go náisiúnta (an 
tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste, agus 
Coiste na gCuntas Poiblí). 
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• Cosúil le tíortha eile a rinne leasuithe 

comhchosúla, eascraíonn an 
príomhchostas in oiriúnú na gcóras 
bainistíochta airgeadais. Mar sin 
tacaíonn maoiniú an FMSS le dhá 
phríomhchlár straitéiseacha.  

• Tá sé tábhachtach a admháil gur 
cuireadh tús leis an gClár seo in 2016 
agus, cé go bhfuil dul chun cinn 
suntasach déanta air, tá sé taobh thiar 
den sceideal. Tá sé seo go páirteach 
mar gheall ar an gcastacht agus an 
scóip mhéadaithe atá os cionn an 
phlean bhunaidh, de réir mar a 
thosaigh éagsúlacht agus castacht na 
bpróiseas ag teacht chun cinn. Ina 
theannta sin, tá timpeallacht bhreise 
na cibearshlándála agus na slándála 
sonraí, agus an riachtanas ailíniú le 
riachtanais tuairiscithe idirnáisiúnta, 
tar éis ceanglais bhreise a spreagadh 
agus a thógáil. 

• Rinneadh bearta chun seachadadh an 
Chláir a fheabhsú i ngach réimse lena 
n-áirítear gnéithe dearaidh nua agus 
feabhsaithe, rialachas feabhsaithe, 
agus bearnaí cumais an Chláir a 
líonadh. Tógadh na réitigh dearaidh trí 
phróiseas comhairliúcháin fairsing lena 
n-áirítear grúpaí oibre ábhartha sula 
ndearna an grúpa feabhsaithe údarás 
dearaidh iad a shíniú go foirmiúil. Tar 
éis athstruchtúraithe chuaigh an clár 
isteach i gcéim aistrithe a mhair ó 
dheireadh mhí na Bealtaine go Lúnasa 
2020 agus athlonnaíodh an clár ar an 
bplean forfheidhmithe athbhreithnithe 
go luath i mí na Samhna 2020. 

• Cheadaigh cinneadh Rialtais i Meán 
Fómhair 2020 imscaradh leanúnach 
an chórais FMSS thar amlíne táscach 
leathnaithe tionscadail go 2025. 
Cheadaigh sé maoiniú breise freisin, 
rud a thug an buiséad iomlán 
ceadaithe don tionscadal go €115 
milliún, lena n-áirítear CBL.
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• Tá an caiteachas breise a bhfuil súil 
leis, á thiomáint ag na feabhsuithe a 
dhéantar ar an gclár ar an iomlán, lena 
n-áirítear na gnéithe dearaidh 
incriminteacha, agus na riachtanais 
acmhainne, cothabháil agus costais 
athnuachana crua-earraí a éiríonn as 
amlíne sínte trí bliana eile. 

• Tacóidh an infheistíocht leanúnach le 
seachadadh lárnach cuntasaíochta 
bunaithe ar fhabhruithe, agus le 
bainistíocht lárnach r-sonrascadh, 
sonraí agus cibearshlándáil dár 
gcóras airgeadais Rialtais láir, a 
chuimsíonn níos mó ná €70 billiún i 
gcaiteachas in aghaidh na bliana. 
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5. GNÍOMHAÍOCHTAÍ OIBRÍOCHTA  
 

 

5.1 Seirbhísí d'Fhostaithe  

Cuimsíonn an Rannán Seirbhísí Fostaithe:  
 

• Seirbhísí Comhroinnte Acmhainní 

Daonna agus Pinsean 

• Seirbhísí Comhroinnte Párolla 

• Caidreamh le Custaiméirí agus Seirbhísí 

Tacaíochta  

 

Le haghaidh struchtúr na Rannóige 
Seirbhísí Fostaithe téigh chuig 
www.NSSO.gov.ie  

 

Soláthraíonn na feidhmeanna Seirbhísí 
Comhroinnte seo seirbhísí riaracháin AD, 
pinsean agus párolla, le tacaíocht ó 
chaidrimh le custaiméirí agus seirbhísí 
tacaíochta, do Ranna Rialtais do 
Chustaiméirí agus Comhlachtaí Seirbhíse 
Poiblí an NSSO, ónár n-oifigí i mBaile Átha 
Cliath, Cill Airne, Gaillimh agus an Tulach 
Mhór.  

 
Cuireann siad beartais agus nósanna 
imeachta AD, pinsin agus párolla an Rialtais 
i bhfeidhm thar ceann a gcliant agus fanann 
gach príomhchinnteoireacht leis an gcliant i 
ngach roinn nó PSB. 

Seirbhísí Comhroinnte Acmhainní 
Daonna agus Pinsean  

Seirbhísí Comhroinnte Acmhainní Daonna 
agus Pinsean - Príomhghnóthachtálacha in 
2020  

 

• Coinníodh na seirbhísí go léir in ainneoin 
na paindéime 

• Thuig an tacaíocht éigeandála a cuireadh 
ar fáil don Roinn Cosanta Sóisialta an 
leibhéal cáis ‘Obair ar Láimh’ is fearr riamh 

• Sáraíodh an cuspóir Scór Cáilíochta 
• Laghdú suntasach ar Sháruithe Sonraí 
• Ag obair lenár LHR, ghnóthaigh NSSO ráta 

ró-íocaíochtaí tuarastail ‘den chéad scoth’ 
• Athdheimhniú ISAE 3402 bainte amach 
• Saoire Speisialta COVID-19 faoi thionchar 

agus curtha i bhfeidhm go tapa agus an 
Prótacal um Fhilleadh ar Obair go 
Sábháilte trí eForm RTW 

• An Státseirbhís curtha i bhfeidhm 
‘Athchóiriú Pá’ agus ‘Aistriú Feidhmeanna’ 
don Rialtas nua. 

 

Comhlachtaí Seirbhíse Poiblí do Chliaint   

Bliain Iomlán PSB Fostaithe ar tugadh 
tacaíocht dóibh 

Athrú % Bliain ar Bhliain 
d’Fhostaithe 

2017 43 34,631 - 

2018 43 35,893 4% 

2019 43 37,468 4% 

2020 55 38,388 2% 

 

Tuarascáil Gníomhaíochta 2020  
 

Cliaint & Fostaithe ar tugadh tacaíocht dóibh 

Bliain Iomlán PSB Fostaithe ar tugadh 
tacaíocht dóibh 

Athrú % Bliain ar Bhliain 
d’Fhostaithe 

2017 43 34,631 - 

2018 43 35,893 4% 

2019 43 37,468 4% 

http://www.nsso.gov.ie/
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2020 55 38,388 2% 

2017-2020 
Difríochtaí 

2% 3,757 11% 
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Idirbheart & Cáilíocht 

Bliain Cása
nna 
Nua 

 Athrú  
% nua 
Bliain 

ar 
Bhliain 

Cása
nna 
Dúnta 

Athrú 
% 
Cásann
a Bliain 
ar 
bhliain  

 

Cothromaío
cht 
cásanna 
‘Obair ar 
Láimh’ 

Athrú  
% 
Bliain 
ar 
bhliain 
obair 
ar 
láimh  

 

Scór 

Cáilíochta 

(Sprioc 

92%) 

Sáruithe ar 

Chosaint 

Sonraí chuig 

DPC 

2018 256,831 - 247,079  28,053 - 95% 24 

2019 256,791 0% 256,381 4% 23,438 -16% 94% 11 

2020 174,008 -32% 182,506 -29% 11,323 -52% 95% 3 

 

• Bhí i bhfad níos lú cásanna nua ann in 
2020 i gcomparáid leis an mbliain roimhe 
sin in ainneoin méadú leanúnach ar líon 
na bhfostaithe a fuair tacaíocht. 
Laghdaíodh cásanna Neamhláithreachta 
nua go háirithe 23k bliain i ndiaidh bliana 
agus bhí éifeacht dhochrach aige seo ar 
mhéid cásanna feidhmiúla eile agus, mar 
shampla, fuair Párolla 9.4k níos lú 
cásanna. 

• Ina theannta sin, mar thoradh ar 
uathoibriú saoire bhreoiteachta 
deimhnithe bhí 9.7k níos lú cásanna nua 
in 2020 i gcomparáid leis an mbliain 
roimhe sin, agus mar thoradh ar 
uathoibriú saoire bhreoiteachta 
neamhdheimhnithe bhí 37k níos lú 
cásanna nua ann ó 2016.  

• Dúshlán ab ea athrú ar rithim cásanna 
nua i 2020. Mar shampla, cé nach 
bhfaca foireann na bPinsean mórán 
difríochta ina n-ualach cásanna 
bliantúil in 2020 i gcoinne 2019, 
cuireadh béim ar a gcumas nuair a 
tháinig spíce mór i ndiaidh méid 
neamhghnách íseal an tsamhraidh i 
gcásanna i mí Dheireadh Fómhair 
agus i mí na Samhna mar gheall ar 
Athchóiriú Pá. Ar an gcaoi chéanna, 
bhí arduithe tobann 
neamhshéasúracha ag foireann na 
Scéimeanna de bharr athruithe 
beartais éigeandála Pas Taistil.  

 

Seirbhísí Comhroinnte Párolla 
(PSS)  

Príomhghnóthachtálacha in 2020  
 

○ Seachadtar pá agus T&S in am 

○ Mhéadaigh Staitisticí Cáilíochta go 

96.86% 

○ Méaduithe 1 Deireadh Fómhair 

críochnaithe 

○ Tionscadal FEMPI 

○ Gníomhartha párolla ón Olltoghchán curtha 

i gcrích 

○ Atheagrú an Rialtais seachadta 

○ Tionscadal Athchóirithe Garda 

○ Ionad Feabhais Pinsean a bhunú sa Tulach 

Mhór 

○ Comhdhlúthú párolla ar fud suíomhanna  
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○ Seachadadh agus tástáil 
chórais DR nua (aisghabháil 
tubaiste) 

○ Tionscadal Danske Bank 

○ Aonán párolla OGCIO a 
bhunú 

○ Tuairisciú anailíse 
inmheánach 

 

• Tháinig laghdú ar líon na gcustaiméirí 
in 2020 go 144,266, agus 1.7 milliún 
logáil isteach úsáideora chuig an 
bPríomhthairseach féinseirbhíse. 

• Rinne na foirne párolla 4,144,032 
idirbheart idirbheart párolla agus 
pinsin dar luach íocaíochta de €5.57 
billiún, méadú 7% ar an mbliain 
roimhe sin. B’ionann €1.3 billiún de 
seo agus asbhaintí reachtúla a 
rinneadh chuig na Coimisinéirí 
Ioncaim agus próiseáladh asbhaintí 
deonacha €575 milliún eile. 

• Próiseáladh 432,426 treoir ionchuir 
párolla chun gníomhartha éagsúla a 
chur i bhfeidhm ar chomhaid phárolla 
AD. 

• Críochnaíodh 1,759 rith seachtainiúil 
T&S a rinne costais agus 64,562 
éilitheoir a phróiseáil agus a íoc, arbh 
fhiú luach idirbhirt breise os cionn 
€26 milliún iad.
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Fás ar Íocóirí NSSO 

Bliain Líon na n-
íocóirí 

Méadú % ar 
ghnóthaí 
bunlíne 

Méadú 
bliantúil% 

bliain i 
ndiaidh 
bliana 

Gnóthais bhunlíne (roimh 
PSS) 

118,000 
  

2016 120,000 1.7% 1.7% 

2017 124,000 5% 2.3% 

2018 127,700 8.2% 2.98% 

2019 145,400 23.2% 13.86% 

2020 144,266 22.3% -0.75% 

1 Fuair 144,266 duine san iomlán íocaíochtaí párolla ón NSSO in 2020. Cuimsíonn sé seo baill foirne sealadacha nach n-oibríonn don bhliain iomlán 

agus faighteoirí eile cosúil le baill an bhoird nach bhfaigheadh ach íocaíochtaí neamhrialta. Roimh 2019 ní raibh an uimhir seo ar fáil agus thuairiscigh 

an NSSO líon na ndaoine a fuair íocaíocht i mí na Nollag mar líon iomlán na gcustaiméirí párolla.    

 

 

Cúrsaí Íocaíochta in aghaidh na Míosa  
 

2020* 
 

2019 

 
2018 

 
2017 

 
2016 

 
*2020: 526 beagáinín laghdaithe mar gheall ar chúrsaí laghdaithe T&S 

 
 
 

 
Luach Íocaíochta Párolla & Pinsin  

 

€4.2bn 

 
€3.2bn 

 
 

€4.83bn 

 
 

€5.2bn 

 
€5.57bn 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

526 

556 

535 

523 

506 

 
 
 
 

suas 31%  

ó 2016 

 
 
 
 
 
 

 
suas 15% 

ó 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

suas 8% 

ó 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

suas 7% 

ó 2019 
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Daoine atá ag teacht ar ais go sealadach 3,803 Uaireanta Neamhshóisialta 4,652 

Íocaíochtaí ar 
Ceal/ 

Íocaíochtaí de 
lámh 

Tosaitheoirí/Daoine ag 
teacht ar ais 

7,822 

Liúntais 

73,189 

Lucht Fágála 

8,819 Ró-íocaíochtaí 

13,099 
Saoire do 

Thuismitheoirí 

14,719 

Incrimintí 22,059 

Bileoga Ama 

de Lámh 
73,189 

IOMLÁ
N 

441,538 

Coinnigh Saoire gan Phá 22,161 

 

Pinsin 26,069 

Ionchuir Poist Eile 

72,947 

Asbhaintí 

43,323 

 

Dáileadh Ionchuir Párolla 2020  
 
 

 

 
2020 Príomhsheirbhísí 
Comhroinnte Párolla  
 
Uimhreacha Custaiméirí   

○ Líon na nÍocairí a Próiseáladh in 

2020 - 144,266 

○ Taisteal agus Cothú a phróiseáiltear 

sa Tulach Mhór - € 26m san iomlán  
 

Dearbhú Cáilíochta do 2020  
 

○ Ráta Pas Iomlán do 2020 - 96.86% 

○ Ráta pas de réir suímh - Gaillimh 

98.40%, Cill Airne 95.68%, An 

Tulach Mhór 96.17%.

 
Príomhréimsí oibre in 2020  

 

○ Athruithe reachtacha 

○ Tástáil bogearraí 

○ Neamhchaighdeánach/saincheaptha lena 

n-áirítear duillíní pá a phriontáil 

○ FSS 

○ Cliaint nach HRSS iad 

○ Cásanna casta lena n-áirítear ceisteanna 

cánachais 

○ Deasc chabhrach míleata 

○ Deasc Chabhrach ceisteanna Leibhéal 2 

○ Duillíní pá a phriontáil 

Taisteal & Cothabháil - Gach cliant párolla  
 

In 2020, bhí éilimh Taistil & Cothaithe a 
próiseáladh san NSSO níos mó ná € 26 
milliún, sin laghdú de 49% ar éilimh na 
mblianta roimhe sin a próiseáladh. 

 
 

 

Catagóir 

T&S  

2019 
Luachanna 

Iomlán T&S 

(€) 

2020 
Luachanna 

Iomlán T&S 

(€) 

Difríocht 

2019 - 2020 

(€) 

Difríocht 

2019 - 2020 
(%) 

Taisteal Baile 46,909,474 25,514,406 (21,395,068) -46% 

Taisteal 
Eachtrach 

5,623,994 1,248,040 (4,375,954) -78% 

Iomlán 52,533,468 26,762,446 (25,771,022) -49% 
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Idirbhearta Párolla  
 

 

2,500,000 

 
2,000,000 

 
1,500,000 

 
1,000,000 

 
500,000 

 

0 

Costais Ragobair Éilimh 
ilghné 
itheac
ha 

 
Nuashonr
ú Sonraí 
Bainc ar 
an 
Tairseach

 
Croí-thairseach Logáil 
isteach ar Líne ar 
Fhéinseirbhís

 

Gníomhaíocht na Croíthairthairsí  
 

In 2020, bhí 1.7 milliún logáil isteach san 
iomlán chuig an tairseach Lárnach 
féinseirbhíse, ar laghdú 15% é ar logáil 
isteach na bliana roimhe sin de 2 mhilliún.  

 

Seirbhísí Caidrimh le 

Custaiméirí agus Tacaíocht  

Príomhghnóthachtálacha in 2020:  
 

• Tionóladh 125 caidreamh le 
páirtithe leasmhara NSSO 

• 471 caidreamh breise le 
PSBanna comhpháirtíochta 
maidir le hathstruchtúrú na 
Roinne, Ranna nua ar bordáil, 
srl. 

• Tacú leis an Roinn Cosanta 
Sóisialta i dtrí chéim éagsúla ar 
an líne chabhrach um Íocaíocht 
Dífhostaíochta Phaindéime [PUP] 

• Laghdú 48% ar líon na ngearán ó 
chustaiméirí NSSO ó 2019 

• D'fhreagair foireann ionad 
teagmhála an NSSO breis agus 
80,000 glao  

 

Feidhmíonn an fhoireann Seirbhísí 
Caidrimh agus Tacaíochta do 
Chustaiméirí (CRSS) i gcomhar ar 
bhonn trasfheidhmiúil ar fud na 
Rannóige Seirbhísí Fostaithe. 
Tá sé comhdhéanta de dhá fheidhm, 
atá nasctha go dlúth, is iad sin 
Bainistíocht Seirbhíse agus Ionaid 
Teagmhála an NSSO. 

Oibríonn an fhoireann i gcomhar le grúpa 
ionadaíoch de Chomhlachtaí Seirbhíse 
Poiblí geallsealbhóirí atá mar ghrúpa 
comhairleach, an Grúpa Custaiméirí um 
Sheirbhísí d'Fhostaithe, (ESCG). Tháinig an 
ESCG le chéile 9 n-uaire in 2020, ag 
bogadh go cruinnithe fíorúla ó cuireadh tús 
leis an bpaindéim COVID-19.  

 
Oibríonn an córas bainistíochta seirbhíse i 
dtreo an leibhéal is airde is féidir de 
sheirbhís do chustaiméirí a bhaint amach. 
Tá oifigeach idirchaidrimh caidrimh le 
custaiméirí ó CRSS sannta do gach cliant 
PSB. Tá nósanna imeachta formhéadaithe 
ann freisin trí bhainistíocht CRSS agus 
Ceann na Seirbhísí Caidrimh le Custaiméirí 
& Tacaíochta, agus isteach sna Ceannairí 
Seirbhísí Comhroinnte AD agus Seirbhísí 
Comhroinnte Párolla faoi seach.  

 

Tá an ‘córas’ bainistíochta seirbhíse 
bunaithe ar chóras bainistíochta seirbhíse 
atá ag éirí níos éifeachtaí agus níos 
éifeachtúla a fhorbairt agus a fheabhsú 
agus atá, ag a chroílár, dírithe ar thrí 
shnáithe idirspleách agus mholtach, mar 
atá:  

 
• Bainistíocht Caidrimh: eispéiris agus 

idirghníomhaíochtaí custaiméirí agus 
geallsealbhóirí a fheabhsú agus a 
shruthlíniú; 

• Seachadadh Seirbhíse agus 
Bainistíocht Feidhmíochta: 
saincheisteanna a shainaithint de réir mar 
a thagann siad chun cinn trí aiseolas ó 
gheallsealbhóirí agus ó chustaiméirí 
aonair, patrúin/treochtaí atá ag teacht chun 

2019 

2020 
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cinn a aithint, na formáidí cearta a 
chinneadh le haghaidh tuairiscithe 
agus, sa deireadh, conas a théann sé 
chun leasa ‘an ghnó’ [is é sin, luach a 
chur le hobair Ranna / Oifigí cliant 
agus Seirbhísí NSSO-Fostaithe]; agus
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• Feabhsú Leanúnach: ionadaíocht a dhéanamh ar an aiseolas, aithint agus oibriú le 

Rannáin HRSS agus PSS an NSSO chun feabhsúcháin a chur i bhfeidhm sna réimsí is 
tábhachtaí do gheallsealbhóirí agus do chustaiméirí.  

 
Leibhéal na n-idirbheart féinseirbhíse ag custaiméirí in 2020  

 

Réimsí gníomhaíochta idir 2018 agus 2020 go huile: 

Réimse 
 

2018 2019 2020 

 
 

Gealltanais 

Seirbhíse do 

Chustaiméirí 

Bainistíocht 

Seirbhíse 

 
97 

 
130 

115 

[Iomlán na nGnóthas 

Bainistíochta Seirbhíse 

síos 11%]2 

 

Grúpaí 

Geallsealbh

óirí 

 
 

10 

 
 

12 

10 

[Grúpa Custaiméirí Seirbhísí 

Fostaithe - 9 gcruinniú] 

Grúpa Stiúrtha Suirbhé Custaiméirí 

- 1 chruinniú] 

 
Atheagrú nua gnó/Roinne a 

chur ar bord thar ceann an 

Rialtais nua 

 

- 

 

27 

 

471 

 

 
Ionaid 

Teagm

hála 

 
Glaonna a Fuarthas 

 
170,309 

153,569 

[10%] 

56,164 Glaonna 

Deasc 

Chabhrach 

NSSO 

[Laghdaigh na 

glaonna go 

hiomlán 63% ar 

2019] 

24,793 

Glaonna 

Deasc 

Chabhrach an 

DSP [2020 

amháin] 

 
Réiteach an 

Chéad Ghlao 

[FCR] 

147,487 

[87%] 

133,985 

[87%] 

50,829 FCR 

ar Dheasc 

Chabhrach 

NSSO [91% 

Réiteach Céad 

Glao NSSO ar 

an Deasc 

Chabhrach] 

24,095 FCR ar 
Dheasc 
Cabhrach 

DSP 

 [97% 

Réiteach 

Céad Glao 

RCS ar an 

Deasc 

Chabhrach

] 

Ríomhphoist a 

Fuarthas 

Freagra 

79,360 90,564 112,047 Ríomhphoist Deasc 

Chabhrach NSSO 

[Ríomhphoist Deasc 

Chabhrach NSSO suas 23% ar 

2019] 

2 Baineann dhá ghné leis an laghdú seo de 11% i gcruinnithe bainistíochta seirbhíse: ar dtús, bhí roinnt Ranna ag an am céanna lena 

gcruinnithe leo siúd a rinneadh ar an atheagrú agus, sa dara háit, chuir brú COVID-19 cosc ar roinnt de na cruinnithe agus na himeachtaí sin le 

linn na céime tosaigh de an ghéarchéim. 

 

 

Rinne custaiméirí thart ar 600,000 idirbheart féinseirbhíse AD aonair i rith 2020, cé gur ionann 
sin agus titim foriomlán gníomhaíochta 28% ó 2019. Bhí laghduithe suntasacha i réimsí 
gníomhaíochta mar iarratas a dhéanamh ar Phas Taistil mar gheall ar éigeandáil agus 
dianghlasáil COVID-19. 

 
Léirítear treocht den chineál céanna i ngníomhaíocht féinseirbhíse Párolla agus Costais, mar 
shampla, titim fhoriomlán i ngníomhaíocht idirbheartaíochta féinseirbhíse de 16%; go háirithe, 
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laghdú 49% ar idirbhearta T&S [Costais], agus titim 24% orthu siúd a bhaineann le ragobair. 
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Gníomhaíoc

ht idirbhirt 

 
2019 

 
2020 

 
+ / - % 

Idirbhearta HRSS: 
   

 

Saoire bhliantúil 588,822 451,753 -23% 

Saoire Bhliantúil tugtha anonn 463 423 -9% 

Rothaíocht chun na hOibre 1,000 1,285 + 23% 

Saoire Neamhbhliantúil 107,788 74,194 -31% 

Fill ar an Obair 55,563 28,446 -49% 

Pas Taistil 5,066 441 -91% 

Neamhláithreacht Neamhsceidealta 55,110 27,973 -49% 

Roinnt Oibre 1,639 1,097 -33% 

IOMLÁN 815,451 585,612 -28% 

 

 
Gníomhaíoc
ht idirbhirt 

 
2019 

 
2020 

 
+ / - % 

Idirbhearta PSS: 
   

Costais 208,322 105,470 -49% 

Ragobair 56,166 42,608 -24% 

Éilimh Ilghnéitheacha 26,018 24,436 -6% 

Sonraí bainc ar an tairseach a 
nuashonrú 

1,106 978 -12% 

Logáil isteach ar líne féinseirbhíse croí-
Thairseach 

2,000,000 1,757,311 -12% 

IOMLÁN 2,290,506 1,929,825 16% 

 

Cumarsáid le Foirne Acmhainní Daonna Áitiúla agus Gach Foláireamh do Chustaiméirí: 

 2019 2020  

 Do 

Fhoirne 

AD 

Áitiúla 

Do 

Chustaim

éirí Uile 

Do 

Fhoirne 

AD 

Áitiúla 

Do 

Chustaim

éirí Uile 

 

Foláirimh / 

Cumarsáid 

Eisithe 

 
89 

 
26 

 
101 

 
65 Tháinig méadú 9% 

ar chumarsáid le 

Ranna cliant 
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     Tháinig méadú 150% 

ar fholáirimh do gach 

custaiméir in 2020 
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Próiseas Gearán ó Chustaiméirí:  
 

Oibríonn foireann na Seirbhíse Caidrimh 
agus Tacaíochta Custaiméirí próiseas 
gearán custaiméirí an NSSO freisin. Is cuid 
lárnach d’obair an NSSO é seo chun a 
chinntiú go mbraitheann custaiméirí go 
bhfuil bealach acu cumarsáid a dhéanamh 
linn i gcás nach gcomhlíonann an tseirbhís 
NSSO a n-ionchais.  

 

Tá sé tábhachtach go bhfoghlaimíonn 
an NSSO ó aon bhotúin agus go 
dtugann sé aiseolas d’fhoirne nuair a 
bhí easnamh sa soláthar seirbhíse. Tríd 
é seo a dhéanamh d’éirigh leis an 
NSSO líon na ngearán a laghdú 48% in 
2020. 

 
Is é 148 an figiúr iomlán foriomlán maidir le 
sárú sonraí do 2020. Is ionann é seo agus 
laghdú 6.3% ar fhigiúr 2019. Mhéadaigh oll-
sháruithe Seirbhísí Comhroinnte AD ó nialas 
in 2019 go trí cinn in 2020, agus laghdaigh 
sáruithe mais Seirbhísí Comhroinnte Párolla 
ó sé cinn in 2019 go dtí dhá cheann in 2020.  

 
 
 

  
2018 

 
2019 

 
2020 

Gearáin a Fuarthas 230 139 72 

Gearáin a seasadh leo/a seasadh go 
páirteach leo 

141 (61.3%) 74 (53.2%) 39 

Níor seasadh leo 89 (38.7%) 65 (46.8%) 25 

Leanúnach 
  

6 

Tarraingthe siar/Ath-chatagóiriú 
  2 

Athbhreithnithe 14 (6%) 10 (7.2%) 9 

Achomhairc 3 (1.3%) 2 (1.4%) 5 

 
 

 

 Sáruithe Sonraí 
2018 - 2020 

 
2018 2019 2020 

 
Sáruithe Sonraí 

 
125 158  148  

Uathu sin, a éilíonn 

tuairisciú DPC 

 
35 27  5  

 

Ní cheanglaítear gach sárú a thuairisciú don 
Choimisiún um Chosaint Sonraí (DPC) 
(déanann Oifigeach Cosanta Sonraí (DPO) 
an NSSO gach riosca a mheas de réir 
threoirlínte DPC. Bhí laghdú suntasach ar 
an líon a tuairiscíodh. 

As an 148, tuairiscíodh cúig cinn don 
Choimisiún um Chosaint Sonraí (DPC). 
Measadh go raibh riosca íseal ag baint leis na 
cúig shárú seo. Cuirtear tuarascáil ar fáil gach 
seachtain, áfach, do Chomhlachtaí Seirbhíse 
Poiblí (PSBanna) ina bhfuil faisnéis faoi gach 
sárú a tharla a rinne difear dá n-eagraíocht.
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Iniúchadh Comparáide: dul chun cinn 
2020: 

 

o Rinneadh 88 iniúchadh orthu agus tá 
○ 62 críochnaithe; 
○ Tá 26 ar siúl agus ní féidir le 6 
dul ar aghaidh mar go bhfuiltear 
ag fanacht le freagra ó LHRanna.  

o Aithníodh agus ceartaíodh 56,443 
neamhréiteach.  

o Bhog an NSSO go bonn débhliantúil [in 
ionad bliantúil] in 2020, leis na buntáistí 
seo a leanas:  

○ Torthaí ar shainaithint sonraí níos 
tráthúla agus neamhréireachta (a 
bhféadfadh iarmhairtí ró-íocaíochta 
a bheith acu) ag céim níos luaithe; 

○ Cinntíonn sé freisin go gcoinnítear 
an fhaisnéis is cruinne agus is 
nuashonraithe ar HRMS agus 
CORE Pay, rud a chinntíonn go 
gcomhlíontar an GDPR. Mar 
thoradh air seo rinne an fhoireann 
88 iniúchadh in ionad 44. 

 

Bainistíocht / Dearbhú Cáilíochta: 

Réimse 2018 2019 2020 

  

Seiceálacha 
Neamhspleách
a Cáilíochta 

 
62,000+ 

 
50,000+ 

 
18,8350 3 

 
Gnóthachtáil 
Iomlán 
Dearbhaithe 
Cáilíochta 
[Sprioc = 92%] 

 
 

• HRSS = 95.2% 
• PSS = 92.5% 

 
 

• HRSS = 94.16% 
• PSS    = 93.16% 

 
 

• HRSS = 94.81% 
• PSS    = 96.86% 

Bainistíocht 
Cáilíochta 

    

 

 Tuairisciú: In 2018 agus 2019, táirgeadh tuarascálacha bainistíochta míosúla 
chomh maith le tuarascáil bhliantúil EoY. 

 

In imeacht nua in 2020, tá tuarascáil ráithiúil forbartha ag an QMT, agus é 
mar aidhm aige treochtaí athfhillteacha a aibhsiú agus bearnaí a fheiceáil i 
bpróisis srl. 

 

Ceapadh é ó fhoghlaimí as cleachtadh comhordaithe iniúchta 2019 chun 
tacú le réimsí Oibriúcháin HRSS & PSS chun creidiúnú ISAE a bhaint 
amach, freagairt do cheisteanna C&A, srl. Trí chreat tuairiscithe níos ‘fíor-
ama’ agus dírithe ar threochtaí.  

 
 

3 In 2020, rinne na Foirne Bainistíochta Cáilíochta seiceálacha ar: 
• 10,335 Cás (HRSS) 
• 1,140 Tasc (HRSS) 
• 7,360 Ionchur Párolla (PSS) 

• Ba chóir a thabhairt faoi deara, le haghaidh 2020, go bhfuil níos mó uathoibrithe mar cheann de na cúiseanna leis an laghdú ar líon na seiceálacha. 

 

Is cur chuige córasach é bainistíocht 
cáilíochta laistigh den NSSO ina bhfuil 
próisis, nósanna imeachta agus caighdeáin 
chun seachadadh barr feabhais seirbhíse 
agus feabhsú leanúnach a chinntiú.  

 
Tá an Fhoireann Bainistíochta Cáilíochta 
trasfheidhmiúil (QMT) freagrach as: 

 

• 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 
atá doiciméadaithe ag na Comhairleoirí 
Cáilíochta lena chinntiú go gcomhlíontar 
na caighdeáin cháilíochta 

• Dearbhú cáilíochta - feidhmíocht agus 
comhlíonadh foriomlán a mheas trí 
sheiceálacha dearbhaithe cáilíochta a 
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dhéanamh 
• Tuairisciú d’fhoireann Bainistíochta 

an NSSO ar thorthaí seiceálacha 
cáilíochta agus staitisticí cosanta 
sonraí
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• Comhoibriú le Foirne Oibriúcháin chun 
bearnaí i bpróisis/rialuithe a aithint, más 
infheidhme.  

 

Cinntíonn an QMT go gcloítear le cleachtais 
chaighdeánacha cháilíochta agus go 
dtéann sé i dteagmháil le foirne oibríochta 
chun cultúr ardchaighdeáin a chruthú agus 
comhlíonadh cáilíochta a spreagadh ar fud 
na heagraíochta. Tacaíonn comhairleoirí 
cáilíochta le foirne oibríochta iarrachtaí 
leanúnacha feabhsúcháin a leabú agus cur 
chun feidhme réitigh a bhaineann le 
cáilíocht sonraí a chur chun cinn. Déanann 
an QMT athbhreithniú leanúnach, feabhsú 
agus caighdeánú ar na próisis agus na 
rialuithe reatha, chun sonraí leanúnacha 
cothrom le dáta a chinntiú. 

 
Déanann Foireann Cáilíochta an NSSO 
seiceálacha cáilíochta neamhspleácha ar 
shampla cásanna/ionchur a dhéantar i 
réimsí oibríochta HRSS agus PSS. 
Déanann an QMT monatóireacht ar 
thorthaí próisis ar leith chun a fháil amach 
an gcomhlíonann siad na caighdeáin 
cháilíochta ábhartha agus aithníonn sé 
bealaí, i gcomhar le húinéirí an ghnó 
oibríochta, chun cúiseanna na 
feidhmíochta míshásúla a dhíchur. 

 
Tuairiscíonn QMT don ardbhainistíocht 
agus don bhainistíocht shinsearach ar 
fheidhmíocht fhoriomlán na heagraíochta ar 
bhonn rialta chun muinín a thabhairt go 
gcomhlíonfaidh an eagraíocht na 
caighdeáin cháilíochta ábhartha.  

 
Le linn 2020, chríochnaigh an QMT 
timpeall 18,835 seiceáil cáilíochta:  

 
• Ghnóthaigh Seirbhísí Comhroinnte 

AD rátáil cáilíochta 94.81% 
• Ghnóthaigh Seirbhísí Comhroinnte 

Párolla rátáil cáilíochta 96.86%. 
 

Rialachas Sonraí  
 

Aithníonn an NSSO a dhualgas cúraim 
dá chliaint-eagraíochtaí agus dá 
bhfoireann, agus tugann sé an rúndacht 
agus slándáil is fearr do shonraí 
pearsanta. Le linn 2020 lean Cosaint 
Sonraí de bheith ina mhír rialta ar chlár 
oibre Bhord Bainistíochta an NSSO 
agus ar a Fhoireann Bainistíochta 
Sinsearaí (Príomhoifigigh agus 
Príomhoifigigh Cúnta). Tuairiscíonn 
Ceann na Seirbhísí Caidrimh le 

Custaiméirí agus Tacaíochta don Bhord 
Bainistíochta ar ábhair cháilíochta agus 
oibríochta um chosaint sonraí.  
 
Le linn 2020 cuireadh oiliúint chosanta 
sonraí ar fáil don fhoireann uile agus chuir 
an Fhoireann um Chosaint Sonraí 
nuashonruithe rialta ar chosaint sonraí ar fáil 
do cheannairí foirne sna réimsí oibríochta.  

 
Foirmiú Rialtais agus Ath-eagraíochtaí 
Roinne 

 

Bunaíodh Rialtas an 33ú Dáil ar an 27 
Meitheamh 2020. Tá tiomantas i nGníomh 
21 de phlean Athnuachana na Státseirbhíse: 
“cur chuige caighdeánaithe a fhorbairt chun 
atheagrú éifeachtach struchtúir nó 
feidhmeanna na Roinne a bhainistiú nuair a 
iarrann an Rialtas é”. 

 
Athraíodh struchtúr Ranna Rialtais áirithe 
chun leithdháileadh feidhmeanna Airí aonair 
agus cruthú Ranna nua a léiriú. Bhí tionchar 
aige seo ar an NSSO mar riarthóir AD, 
pinsean agus párolla don Státseirbhís. 

 

Tar éis athstruchtúrú a dhéanamh ar roinnt 
Ranna, bhí ról an NSSO faoi dhó, chun:  

 

• Na riachtanais éagsúla atá ag pearsanra 
pearsanta agus foirne an Aireachta a phlé i 
gceart, lena n-áirítear Comhairleoirí 
Aireachta / Speisialta, a d'eascair as bunú 
an Rialtais nua; agus 

• An riarachán a éascú d'aistriú 
státseirbhíseach mar gheall ar atheagruithe 
gaolmhara na Roinne. 

 

Cuireadh an dá cheann i bhfeidhm go 
rathúil, agus bhí 471 gealltanas ag 
Foireann Tionscadail an NSSO leis na 
Ranna/Oifigí éagsúla in 2020. 
 
Ina theannta sin, bhí tionchar ag 9 
Roinn/Oifig ina raibh beagnach 700 aistriú 
foirne, mar seo a leanas: 

 
i. An Roinn Dlí agus Cirt agus an 
Roinn Leanaí, Comhionannas, 
Míchumas, Comhtháthú agus an 
Óige; (aistriú sa dá threo) 
ii. An Roinn Turasóireachta, 
Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spórt 
agus na Meán, agus an Roinn 
Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta;
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iii. An Roinn Iompair agus an Roinn 
Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, 
Gaeltachta, Spóirt agus na Meán;  

iv. An tÚdarás Náisiúnta Míchumais 
- ón Roinn Dlí agus Cirt go dtí an Roinn 
Leanaí, Comhionannas, Míchumas, 
Comhtháthú agus an Óige; 

v. An Roinn Comhshaoil, 
Aeráide agus Cumarsáide chuig 
an Roinn Turasóireachta, 
Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, 
Spóirt agus na Meán, agus  

vi. An Roinn Cosanta Sóisialta don 
Roinn Fiontar, Trádála agus 
Fostaíochta  

 

Ba é seo an bloc aistrithe / gluaiseachta 
aonair is mó ar fud an chórais arna 
bhainistiú ag an NSSO. Iarracht rathúil a bhí 
ann agus sampla de chomhoibriú deireadh 
go deireadh ar fud na Rannóige Seirbhísí 
Fostaithe agus leis na Ranna 
comhpháirtíochta.  
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6. SEIRBHÍSÍ 

CORPARÁIDEACHA 

 
6.1 Acmhainní Daonna, 

Forbairt Eagrúcháin agus 

Cumarsáid 

Tá feidhm NSSO Acmhainní Daonna agus 
Forbartha Eagraíochta (HR & OD) lonnaithe 
in oifig Chluain Ceap agus tá an fheidhm 
Cumarsáide lonnaithe in oifig Phointe na 
Tríonóide i mBaile Átha Cliath. Faoi láthair 
tá HR, OD & Cumarsáid comhdhéanta de 
cheithre réimse ar leith: Oibríochtaí agus 
Acmhainní Acmhainní Daonna; 

 
 
 

 

Foghlaim agus Forbairt; Comhpháirtíocht 
Ghnó Acmhainní Daonna agus Cumarsáid.  

 
Féachann na foirne seo le chéile chun 
oibriú agus bainistíocht éifeachtach an 
NSSO a chur chun cinn, chun cumas 
inmheánach na nOifigí a mhéadú trí 
phleanáil chomhtháite fórsa saothair; 
bainistíocht feidhmíochta; tionscnaimh 
foghlama agus forbartha, rannpháirtíocht 
mhéadaithe fostaithe, agus cumarsáid 
inmheánach agus sheachtrach.  

 
 
 

 

Líon Iomlán na foirne NSSO (lena n-áirítear 3 WAM) 815 

Líon Iomlán na Foirne FTE 787 

Iomlán TCOanna (FTE) in 2020 6 

Iomlán na Foirne a Fhostaítear 2020 (gan TCOanna a áireamh) 58 

Líon iomlán na mball foirne a d’fhág 2020 (gan TCOnna a áireamh) 59 

Iomlán na foirne ar scor 2020 6 

 

 

Líon Iomlán na Foirne amhail an 31 Nollaig de réir bliana 

2017 2018 2019 2020 

748 779 782 815 

 

 

Foireann de réir Suíomh 

Pointe 
na 
Tríon
óide 

Cluain 
Sceach 

Mount 
Street 

Tulach 
Mhór 

Cill 
Airne 

An 
Bóthar 
Nua Cill 
Airne 

Gaillim
h 

 

18 
 

389 
 

11 
 

128 
 

140 
 

23 
 

106 
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Fruiliú agus ardú céime i rith 2020 

Líon na Foirne Nua le bheith san NSSO 2020 

 
Seirbhís 

Ghnó 

Corparái

deach 

Caidrea
mh le 
Custaim
éirí 

Fiontar 
TF 

PSS HSS AD 

NSS
O  

Ioml
án 

Rúnaí Cúnta 0 0 0 0 0 0 0 

Príomhoifigeach 0 0 0 0 0 0 0 

Príomhoifigeach 
Cúnta 

0 0 1 0 0 1 2 

Oifigeach 

Feidhmiúcháin 

Ardleibhéil 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

Oifigeach 
Feidhmiúcháin 

0 2 0 7 2 0 11 

Oifigeach 

Feidhmiúcháin 

Sealadach 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0 

 
0 

 
3 

Oifigeach 
Cléireachais 

1 12 0 27 31 0 71 

Oifigeach 
Cléireachais 

Sealadach 

 
0 

 
0 

 
0 

 
6 

 
0 

 
0 

 
6 

IOMLÁN 2 14 1 43 33 1 94 

 

Líon na gCur Chun Cinn Comórtais Inmheánacha agus Oscailte in 2020 

 
Seirbhís 

Ghnó 

Corparái

deach 

Caidrea
mh le 
Custaim
éirí 

Fiontar 
TF 

PSS HSS AD 

NSS
O  

Iomlán 

Rúnaí Cúnta 0 0 0 0 0 0 0 

Príomhoifigeach 0 0 0 0 0 0 0 

Príomhoifigeach 
Cúnta 

0 0 0 1 1 0 2 

Oifigeach 

Feidhmiúcháin 

Ardleibhéil 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
0 

 
0 

 
2 

Oifigeach 
Feidhmiúcháin 

1 1 0 0 4 0 6 

IOMLÁN 1 1 0 3 5 0 10 

 
 
 
 

Sláinte agus Folláine san NSSO 
 

Ag tús 2020 d’fhorbair an NSSO clár bliana 
de ghníomhaíochtaí sláinte agus folláine, i 
gcomhpháirtíocht le soláthraí seachtrach, 
chun tacú lenár bhfoireann agus chun 
machnamh ar a sláinte choirp agus 
mheabhrach a spreagadh.  

 
Stopadh na gníomhaíochtaí pearsanta go léir 
ó Mhárta 2020 agus bhí an clár seo, mar aon 
le formhór mór obair an NSSO, dírithe ar líne. 
Bhí sláinte agus folláine ár bhfoirne níos 
criticiúla fós agus chuir an fhoireann a bplean 
in oiriúint agus chuir siad ábhair nua agus 
níos ábhartha leis, mar shampla déileáil le 
hobair bhaile. Bhí an NSSO i 
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gcomhpháirtíocht freisin le Seirbhís 
Cúnaimh d'Fhostaithe na Státseirbhíse 
(CSEAS) chun rochtain a sholáthar ar 
sheirbhísí tacaíochta agus ar fhaisnéis. 
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Cumarsáid Fostaithe le linn 
COVID-19  

 

Ag teacht lenár luach ‘Daoine ar dtús’ 
creidimid gurb iad ár ndaoine an chuid 
is tábhachtaí dár n-eagraíocht. Is 
príomhghné í cumarsáid éifeachtach 
lena chinntiú go gcuirtear ár 
gcomhghleacaithe NSSO ar an eolas 
go hiomlán faoina bhfuil ag tarlú agus 
faoin tionchar a bhíonn acu, agus go 
dtuigeann siad ár dtosaíochtaí agus 
tábhacht a gcuid oibre. 

 
Ní raibh sé sin níos tábhachtaí riamh ná 
mar a bhí i bpaindéim COVID-19. 
D’fhorbair an fhoireann Cumarsáide Plean 
Freagartha Cumarsáide Tiomnaithe 
COVID-19 a cuireadh in iúl trí roinnt bealaí 
nua agus bealaí atá ann cheana;  

 

• Inlíon NSSO (timpeallán) 

• Nuachtlitir mhíosúil foirne, The Shared 

Scoop 

• Bullaitín Corparáideach COVID-19 

• Seisiúin caife fíorúla agus imeachtaí 

rannpháirtíochta 

• Aitheantas fíorúil lena n-áirítear 

gnóthachtálacha oideachais a aithint 

• Laghdú pasanna bainisteora-foirne 

• Teachtaireachtaí don fhoireann ar na 

meáin shóisialta 
 

Rannpháirtíocht Fostaithe 
 

Cuireann an NSSO ardtosaíocht ar 
rannpháirtíocht na bhfostaithe agus tá clár 
tiomnaithe gníomhaíochtaí aige chun tacú 
lenár ndaoine. Le linn 2020 chuir an NSSO 
leis an gclár, chun níos mó tacaíochtaí, níos 
mó cumarsáide, agus rochtain ar níos mó 
seirbhísí agus deiseanna a sholáthar dár 
bhfoireann chun rannpháirtíocht foirne a 
mhéadú. 

 

Mar thoradh air seo tá roinnt torthaí an-
dearfacha agus tionscnaimh nua atá 
seanbhunaithe agus mar chuid dár dtaithí 
san NSSO. Chomh maith lenár bhfeidhm 
fairsing L&D agus ár gClár Sláinte & 
Folláine, áiríodh ar ghníomhaíochtaí 
Rannpháirtíocht Fostaithe 2020:  

 
• Suirbhé Cuisle Fostaithe – Rinneamar 

Suirbhé Cuisle COVID-19 chun nasc a 
dhéanamh leis an bhfoireann agus iad ag 
obair go cianda lena linn, agus chun deis 
a thabhairt dúinn tuiscint a fháil ar a raibh 

ag obair go maith agus aghaidh a thabhairt ar 
aon imní a bhí ar an bhfoireann. Féach thíos 
le haghaidh sonraí. 

• Cruinnithe Daoine - Roimh COVID-19 bhí 
cruinnithe rialta i Halla an Bhaile inar bhuail ár 
bhFoireann Ceannaireachta Sinsearach leis 
an bhfoireann chun iad a nuashonrú ar na 
tosaíochtaí agus na dúshláin thábhachtacha 
ina réimsí gnó, agus d’fhreagair siad aon 
cheisteanna a bhí ag daoine. Lean siad seo 
ar líne, ag úsáid ardáin éagsúla ar líne. 

• The Shared Scoop – Is uirlis luachmhar 
cumarsáide í ár nuachtlitir foirne, The 
Shared Scoop, le léitheoireacht 60% ar 
an meán. 

• Fóraim Foirne - bhunaíomar Fóram 
Foirne ar fud ár n-oifigí go léir chun guth 
agus rochtain dhíreach a thabhairt dár 
mbainistíocht shinsearach ionas gur féidir 
leo teacht 

– na príomhchúiseanna imní atá ag daoine 
a chur ar aghaidh, roinnt scileanna nua a 
fhoghlaim iad féin agus oibriú le chéile ar 
chomhthionscnaimh. 

– Imeacht Creidiúnaithe um Aitheantas 
Foghlama - is ócáid bhliantúil í seo atá 
dírithe ar an iarracht bhreise a aithint 
agus tiomantas déanta ag baill foirne le 
bliain anuas chun cúrsa foghlama 
creidiúnaithe a chríochnú. 

• Sármhaitheas & Nuálaíocht - Reáchtálamar 
ár gcéad Dámhachtainí Feabhais agus 
Nuálaíochta NSSO in 2019, agus rinneamar 
tuilleadh forbartha air seo in 2020 nuair a fuair 
baill foirne dámhachtainí as na tionscadail 
rathúla a d’fhorbair siad nó a ghlac siad páirt 
iontu a léirigh nuálaíocht agus cruthaitheacht i 
gcleachtas. 

• Ceangal Feabhsaithe san Áit Oibre - 
D'oibrigh baill foirne ó gach cearn den NSSO 
le chéile chun tionscnaimh a thabhairt isteach 
chun naisc thrasfheidhmiúla a fheabhsú - mar 
Laethanta Deonacha agus rolladh amach an 
bheartais dheonach ghaolmhar, imeachtaí 
sóisialta (fíorúla anois), clubanna, siúlóidí am 
lóin, sosanna ar líne agus tráth na gceist, 
comórtais dathúcháin (do leanaí ár 
gcomhghleacaithe), maidin caife agus go leor 
eile. 

• Chríochnaigh an NSSO an tríú suirbhé ar 
Rannpháirtíocht Fostaithe sa Státseirbhís i 
Meán Fómhair 2020 le ráta freagartha 74% 
- méadú os cionn 20% ón suirbhé roimhe 
seo. Beidh torthaí ar fáil i mí Iúil 2021 agus 
beidh siad mar bhonn fianaise do 
thionscnaimh rannpháirtíochta fostaithe sa 
todhchaí.
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Clár Toilteanach, Cumasach, 
Meantóireachta (WAM)  

 

Bhí 3 shocrúchán ag an NSSO in 2020 
faoin gClár Toilteanach, Cumasach, 
Meantóireachta (WAM) - ag soláthar 
socrúchán oibre sé mhí sa Státseirbhís do 
chéimithe - níos mó socrúchán ná aon oifig 
nó roinn eile sa státseirbhís.  

 
Suirbhé Cuisle NSSO COVID-19  

 
Rinne an NSSO suirbhé cuisle i 
Meitheamh 2020 chun a fháil amach cé 
mar a bhí baill foirne ag déileáil le 
cianobair agus an tionchar a bhí ag 
COVID-19 orthu. D'fhreagair níos mó ball 
foirne an suirbhé seo ná aon suirbhé a 
rinne an NSSO roimhe seo. D'fhreagair 
68% (circa. 541 ball foirne) san iomlán. 
Tugann an ráta freagartha seo le fios go 
raibh fuinneamh agus rannpháirtíocht ag 
ár bhfoireann chun aiseolas a sholáthar le 
linn na tréimhse seo. 

 

Léiríonn torthaí an tsuirbhé leibhéil arda 
sástachta i measc na foirne. Léiríonn na 
figiúirí thíos baill foirne a d’aontaigh agus a 
d’aontaigh go láidir leis na ráitis atá 
beartaithe sa suirbhé.  

 
• D'aontaigh 89% go ndéanann an 

NSSO cumarsáid leo go rialta 
• Braitheann 87% go bhfuil siad 

curtha ar an eolas ag an NSSO le 
linn COVID-19 

• Braitheann 84% go bhfuil baint acu 
lena bhfoirne le linn COVID-19 

• Measann 83% go soláthraíonn an 
NSSO faisnéis agus faisnéis 
tacaíochta agus folláine chabhrach 
agus phraiticiúil dóibh  

• Braitheann 87% go bhfuil siad curtha 

ar an eolas ag an NSSO le linn COVID-
19 

• Braitheann 84% go bhfuil baint acu lena 
bhfoirne le linn COVID-19 

• Measann 83% go soláthraíonn an NSSO 
faisnéis agus faisnéis tacaíochta agus 
folláine chabhrach agus phraiticiúil dóibh 

• Braitheann 91% go dtacaíonn a 
mbainisteoir líne dhíreach leo 

 
Ba iad na príomhdhúshláin a bhí ag an bhfoireann ná:  

 
• Tá sé níos deacra comhoibriú agus 

cumarsáid le comhoibrithe (28%) 
• Mo spás oibre fisiceach (25%) 
• Imní ginearálta faoi thionchar an 

choróinvíris ar mo shaol (22%)  
 

Tráchtanna sna meáin in 2020 
 

Le linn 2020, luadh an NSSO i roinnt alt 
sna meáin, rud a tharraing clúdach 
dearfach agus diúltach. Go háirithe, díríodh 
an chuid is mó den chumhdach ar chur i 
gcrích an Chláir Seirbhísí Comhroinnte 
Bainistíochta Airgeadais agus ar an amlíne 
mhoillithe maidir le cur chun feidhme an 
chláir sin. Bhí roinnt clúdach beag sna 
meáin ag tabhairt faoi deara na pacáistí 
cúraim fostaithe a seachadadh don 
fhoireann mar chuid dár dtionscnaimh 
Folláine Fostaithe le linn na paindéime. 
Léirigh alt le Eolas Magazine ar ábhar an 
Rialtais Dhigitigh an NSSO agus a chlár 
forchéimnitheach Próisis Róbataice 
Uathoibriú agus Feabhsúcháin Leanúnach 
agus thagair mír nuachta eile do dhul chun 
cinn an NSSO mar rath, ag tabhairt faoi 
deara go bhfuil coigiltis ginte aige a bhí i 
bhfad níos mó ná infheistíocht tosaigh an 
Rialtais i Seirbhísí Comhroinnte ó shin. 
Rinneadh tagairt don NSSO i roinnt alt a 
chlúdaíonn saincheisteanna áitiúla. 
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AN DARA IMEACHT AITHEANTAIS 
FOGHLAMA CREIDIÚNAITHE NSSO 

Tionóladh an dara Imeacht Aitheantais Foirne Bliantúil de chuid an NSSO ar an 3 Meán 

Fómhair. Moladh 53 comhghleacaí as a gcuid oibre crua agus a dtiomantas agus iad ag 

glacadh páirte ina gcuid foghlama creidiúnaithe i mbliana. 

 

Rinne John Dunleavy, Ceann Acmhainní Daonna, OD agus Cumarsáide, comhghairdeas 

le gach duine as a dtiomantas agus a n-iarracht a gcáilíochtaí a fháil. Luaigh sé go bhfuil 

an treallús agus an tiomantas a ghlacann sé “mar chuid de cé muid san NSSO.” 
 

Cuireadh teastais sa phost do chomhghleacaithe agus tugadh gach duine le chéile trí 

Webex le haghaidh na ndámhachtainí fíorúla. Chuir beirt dár Rúnaithe Cúnta, Seán 

Reilly agus John Ryan, na rannpháirtithe agus a gcúrsaí ábhartha i láthair. Ansin tugadh 

teastas fíorúil agus babhta bualadh bos do na rannpháirtithe. 
 

Rinne Príomhfheidhmeannach an NSSO Hilary Murphy-Fagan comhghairdeas le gach duine 

agus dúirt sí go raibh súil aici nach é seo an bailchríoch, ach leanúint den fhoghlaim agus den 

fhorbairt ar feadh an tsaoil a chuidíonn le muinín agus fás pearsanta a thógáil. Dúirt sí gur 

éacht pearsanta iontach é freisin: “Agus muid ag féachaint don todhchaí anois an t-am chun 

ár n-iarrachtaí agus ár n-uasoiliúint a mhéadú. Buíochas lenár gcomhghleacaithe as tacú leis 

na hiarrachtaí seo." 
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TIONSCNAIMH BAINISTÍOCHTA DAOINE 

NUA 

Grúpaí fócais 
riachtanais reatha 
agus éiritheacha 
bhainisteoir daoine 

 

Clár modúlach 
comhoibritheach ar 
líne leis an IPA ag 
tacú le hullmhú / 
éascú bainisteoirí ar 
Chruinnithe ePMDS 

 

Acmhainní Sláinte & 
Folláine agus 
seimineár 
gréasáin 
spriocdhírithe 

RANNPHÁIRTÍOCHT IS 
AIRDE 

AG SEIMINEÁR 

GRÉASÁIN FÍORÚIL 

 
 

Cur i láthair Folláine CSEAS 

(Deireadh Fómhair 2020) 1

0

6 

rannpháirtí 

 



 

 

CÁILÍOCHT OILIÚNA 

Laghdú 48% ar na 

laethanta oiliúna atá ar fáil 
mar gheall ar oiliúint 
seomra ranga duine le 
duine OneLearning a chur 
ar fionraí ag eascairt as 
treoirlínte cosanta sláinte 
an Rialtais faoi COVID-19 

BOGADH AR LÍNE 

Ionad Sláinte, Folláine agus r-
Fhoghlama / Acmhainní cianda 
seolta (Márta 2020) 

Cisco Webex a tugadh isteach don 
seomra fíorúil agus a chumasaíonn 
nasc feabhsaithe ar líne ar fud an 
NSSO (Meitheamh 2020) 

RANNPHÁIRTÍOCHT / TAIRISCINT 

MHÉADAITHE 

Sláinte & Folláine 
 
Lean Six Sigma 
 
Oiliúint sa 
Ghaeilge 

874 

225 

250 

rannpháirtí 

(620 in 2019) 

lá 

(88 in 2019) 

lá 
(130 in 2019) 

NA TRÍ CHÚRSA IS FEARR 

MS Excel Idirmheánach 

 

Seirbhís den scoth a 
Sheachadadh do 
Chustaiméirí 

 

  
Crios Buí Lean Six 
Sigma  

75 

66 

rannpháirtí 

 
rannpháirtí 

55 rannpháirtí 

UIMHIR RANNPHÁIRTÍ SEOMRA RANGA FÍORÚIL LÁ AONAIR IS 

AIRDE Skype le haghaidh Oiliúint Ghnó (Samhain 2020) 73 rannpháirtí 

Meán 

Rannpháirtíocht

a Méadaithe 

Míosúil Bliain ar 

Bhliain le 
Oiliúint One 

Learning 

RANNPHÁIRT

ÍOCHT LE 

LMS ONE 

LEARNING97

% 

IONDUCHT
Ú 

CORPARÁI

DEACH 

NSSO 

IMEACHT 

AITHEANTAIS 

FOGHLAMA 

NSSO 

AITHE

ANTAS 

FOIRE

ANN 

L&D 

31% 

111 
rannpháortí 

(179 in 2019) 

57 
rannpháirtí 

(83 in 2019) 

Dámhachtainí 
deiridh CCMA 2020; 
Iomaitheoir deiridh 
Dámhachtainí CIPD 
2021 

Foghlaim agus Forbairt in Uimhreacha 2020 
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FÓRAM FOIRNE BAILITHE  

Tháinig an Fóram Foirne le chéile i mí Feabhra den chéad uair i 2020. Chruinnigh 

comhghleacaithe i Leabharlann Chester Beatty i gCaisleán Bhaile Átha Cliath, ag dúil go 

mór le tógáil ar éachtaí 2019.  

 

Rinne baill foirne a dhéanann ionadaíocht ar an Tulach Mhór, Gaillimh, Cill Airne agus Baile 

Átha Cliath athbhreithniú ar éachtaí na bliana seo caite, agus iad ag smaoineamh ar an gcaoi 

ar féidir tógáil ar an dul chun cinn agus pleanáil don bhliain amach romhainn. Mhol an Rúnaí 

Cúnta Seán Reilly obair an ghrúpa, agus leag sé béim ar an ról tábhachtach a bheidh ag an 

bhfóram maidir le féiniúlacht an NSSO a chruthú sa todhchaí.  

 

Rinne an Institiúid Great Place to Work torthaí an dara suirbhé ar Healthy Place to Work - ó 

fhómhar 2019 - a athsheoladh. Rinne an suirbhé measúnú ar fholláine ár bhfostaithe trí 

lionsa na críche; teacht aniar mheabhrach; naisc; agus sláinte choirp. 

 
Ghlac níos mó ball foirne páirt sa suirbhé seo ná in 2018. Cuireadh an ráta freagartha níos 

airde i leith seaimpíní an tsuirbhé ar an bhFóram Foirne. Spreag na seaimpíní sin a 

gcomhghleacaithe chun an suirbhé a chur i gcrích trí phlé a dhéanamh ar an gcaoi a n-

eascraíonn athruithe fíorshaoil as rannpháirtíocht foirne, amhail Gradaim Barr Feabhais 

agus Nuálaíochta NSSO a tugadh isteach le linn 2019 go díreach mar thoradh ar thorthaí 
na suirbhéanna. 

 
Léirigh na torthaí go bhfuil baill foirne, thar gach grád, ag mothú níos dearfaí faoina 

gcuid oibre. Tríd is tríd, sna ceithre réimse a ndearnadh anailís orthu, bhí méadú idir 

4-6% ar fholláine na foirne.  

 

Is méadú an-dearfach, inbhuanaithe é seo, lena dtuartar todhchaí spreagúil don NSSO.  

 

Bhí an iarnóin tiomanta do sheisiún cuimsitheach pleanála maidir le hábhair a bhfuil 

tábhacht ag baint leo don bhliain atá le teacht. Deis a bhí sa seisiún seo smaointe a roinnt 

ó chomhghleacaithe ar fud na tíre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tháinig an Fóram Foirne 

le chéile den chéad uair in 

2020 

 

 

 

 

 

 
Anne Cosgrove, Kelly Lavelle, 

John McAlinney 

agus Fergal 

Bermingham 
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6.2 Bainistíocht 

Saoráidí  

Feidhmíonn an NSSO ó sheacht láthair 
ar fud na tíre, le ceithre phríomhshuíomh; i 
gCluain Sceach, Baile Átha Cliath; An 
Tulach Mhór, Uíbh Fhailí; An Rinn Mhór, 
Gaillimh; agus Páirc na bhFianna, Cill Airne; 
agus trí oifig bhreise i bPointe na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath; Mount Street, Baile Átha 
Cliath agus an Bóthar Nua, Cill Airne. 

 
Is é an NSSO an príomhthionónta do dhá 
phríomhshuíomh, i gCluain Sceach agus 
sa Tulach Mhór, agus tá foireann lárnach 
bainistíochta saoráidí aige a bhainistíonn 
an dá shuíomh sin go gníomhach, chomh 
maith le teagmháil dhlúth a dhéanamh leis 
na foirne saoráidí ábhartha i ngach ceann 
de na cúig shuíomh eile.  

 

Sláinte & Sábháilteacht  

Is príomhthosaíocht de chuid an NSSO 
sábháilteacht na bhfostaithe, agus is cuid 
dhílis de seo é garchabhair agus marascal 
dóiteáin a oiliúint i ngach láthair.  

 
Le linn 2020 reáchtáladh cúrsaí agus 
gníomhaíochtaí garchabhrach agus 
gníomhaíochtaí eile a bhaineann le 
sábháilteacht ag clúdach na réimsí seo a 
leanas:  

 

Freagróir 
Garchabhr
ach 

21 

Seisiún Cleachtais 
CPR (faoi stiúir 
Traenálaí) 

 
29 

Marascal Dóiteáin 15 

Oibreoir 
Cathaoirleach 
Aslonnaithe 

 
8 

Láimhseáil Láimhe 34 

Measúnuithe 
Eirgeanamaíochta 
curtha i gcrích 

 
22 

 
Tá cothabháil choisctheach ríthábhachtach 
do shábháilteacht na bhfostaithe, agus tá 
cláir de chothabháil phleanáilte agus 
choisctheach ag an bhfoireann bainistíochta 
saoráidí. Áirítear leis seo gach seirbhís 

mheicniúil agus leictreach a thástáil i gcónaí 
chun áit shábháilte chompordach a chinntiú don 
fhoireann le bheith ag obair. Nuair a théann rud 
éigin mícheart, cuirtear oiliúint ar an bhfoireann 
bainistíochta saoráidí chun freagairt go tapa 
agus go héifeachtach, ag cinntiú go n-
íoslaghdaítear aon chur isteach, díobháil nó 
damáiste.  
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Déantar éilimh i gcoinne an NSSO a 
bhainistiú tríd an nGníomhaireacht um 
Éilimh ar an Stát agus ba é seo a leanas 
an stádas ag deireadh 2020:  

 
 

2020 2019 

Cásanna 
oscailte 
amhail an 1 
Eanáir 

 
1 

 
1 

Cásanna 
a 
Réitíodh 

 
0 

 
0 

Cásanna 
nua 
curtha leis 

 
0 

 
0 

Cásanna 
oscailte amhail 
an 31 Nollaig 

 
1 

 
1 

Ní raibh aon éilimh nua ann in 2020. 
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15% 

 

COVID-19 
 

Chuir an fhoireann bainistíochta saoráidí 
freagairt chuimsitheach i bhfeidhm ag tús 
COVID-19, d’fhonn sábháilteacht ár 
bhfoireann agus ár bhfoirgneamh a 
chinntiú. 

 

I measc na mbeart sonrach a tugadh 
isteach tá:  

 

• Foireann Freagartha COVID-19 a bhunú, 
lena n-áirítear ionadaithe fostaithe ó 
Bhaile Átha Cliath, Cill Airne, Gaillimh 
agus an Tulach Mhór  

• Beartas sábháilteachta NSSO COVID-
19 a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm 

• Comharthaíocht sábháilteachta 
COVID-19 a thaispeáint go príomha 

• Trealamh agus cúnamh a sholáthar 
don fhoireann atá ag obair ón mbaile 

• Trealamh sláintíochta a chur ar fud ár 
n-oifigí 

• Córais feabhsaithe glantacháin oifige a 
chur i bhfeidhm 

• Fad dhá mhéadar a chur i bhfeidhm idir 
stáisiúin oibre 

• Rochtain dorais neamhtheagmhála a 
mhéadú 

• Logaí tinrimh laethúla a choinneáil, le 
haghaidh rianú teagmhála más gá, 
agus le húsáid mar uainchlár i gcás 
aslonnaithe éigeandála  

• Oiliúint garchabhrach a nuashonrú, chun 
dálaí paindéime a chur san áireamh 

• Cloí le treoirlínte uile an Rialtais, lena n-
áirítear FSS agus FSS 

• Coinneáil suas chun dáta le forbairtí níos 
leithne, i.e. trí rannpháirtíocht i gcruinnithe 
OPW do bhainisteoirí tógála, agus ullmhú 
don staid iar-phaindéimeach. 

 

Fuinneamh & Comhshaol 
 

Ghlac an NSSO Plean Fuinnimh Ghlais in 2020 
agus glacann sé páirt le hÚdarás Fuinnimh 
Inbhuanaithe na hÉireann maidir le tuairisciú agus 
sa chlár Optimising Power @ Work. I measc na 
dtionscnamh chun éifeachtúlacht fuinnimh a 
fheabhsú in 2020 tá clár a chríochnú chun 
seanchoirí mí-éifeachtúla a athsholáthar agus 
aistriú ó ola go Gás Peitriliam Leachtaithe (LPG) 
le haghaidh téimh. 
 
Ina theannta sin leathnaíodh suiteáil braiteoirí 
soilsithe LED agus coigilte fuinnimh, a tosaíodh in 
aon láithreán sa bhliain roimhe sin, chuig 
láithreáin eile agus leanfar á rolladh amach chun 
gach láthair a chlúdach. Tá clár leanúnach ann 
chun na seacht láithreán a fheabhsú, i gcomhar 
leis na tionóntaí eile. 
 
Is iad seo a leanas na feabhsuithe ar astaíochtaí 
dé-ocsaíd charbóin don dá phríomhshuíomh atá á 
mbainistiú ag an NSSO: 

An Tulach Mhór, Co. Uíbh Fhailí 

Astaíochtaí Dé-ocsaíd Charbóin  

I gcomparáid le bonnbhliain 2012 tá laghdú 
15% ar na hastuithe carbóin le dhá mhí 
dhéag anuas.                                                        
Próifíl Iomlán na nAstaíochtaí Bliantúla sa 
Tulach Mhór 

 
Taispeánann sonraí comparáide 
míosúla go bhfuil Astaíochtaí CO2 
Nollaig 2020 09% níos ísle (02 Tonn) ná 
Nollaig 2012.  
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Bliain Tagarmharcála 2018 2019  2020 
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Cluain Sceach, Baile Átha Cliath 
 

Astaíochtaí Dé-ocsaíd Charbóin 

I gcomparáid le bonnbhliain 2014 tá 
laghdú 21% ar na hastuithe carbóin 
le dhá mhí dhéag anuas.

Taispeánann sonraí comparáide 
míosúla go bhfuil Astuithe CO2 Nollaig 
2020 09% níos ísle (01 Tonn) ná Nollaig 
2014. 

 

 
30,000 

25,000 

20,000 

15,000 

10,000 

5,000 

0 

Próifíl Iomlán na nAstaíochtaí Bliantúla i gCluain Sceach 
 

 
 
 
 
 

Ean  Fea   Már  Aib  Beal   Meith  Iúil Lún MF DF Samh  Noll 

Bliain Tagarmharcála 2018  2019 2020 

6.3 Tuarascáil Soláthair 

Tá oifigeach soláthair ag an NSSO a 
oibríonn leis an Oifig um Sholáthar 
Rialtais chun a chinntiú go bhfaightear 
na hearraí agus na seirbhísí go léir chun 
luach ar airgead a fháil agus cloí leis na 
rialacha soláthair phoiblí go léir. 
Coinníonn an t-oifigeach seo clár de na 
conarthaí go léir a rinne an NSSO. 
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TF HRS 

 
Comhtháthú Fiontar: 
Múnla Nua um 
Sheachadadh Seirbhíse 
Píolótach 

41 Feabhsúchán 

Leanúnach curtha i 
bhfeidhm ar HRMS agus 
CRM. Uathoibrithe 
suntasacha próisis arna 
seachadadh le haghaidh 
Saoire agus 
Neamhláithreachta 

 
 
Chuir RPA 4 
uathoibriú nua ar 
fáil arb ionann iad 
agus acmhainn 
bhreise de 16.12 
FTE. Chuir an RPA 
1,501,526 
idirbheart i gcrích 

TF 

PSS 

Córas nua IVR 
comhtháite, ar 
fud PSS agus 
HRSS 

D'éirigh le RPA 
3 phróiseas a 
uathoibriú go 
rathúil le 
haghaidh PSS 

TF FMS 

 

Nósanna 

imeachta 

tacaíochta 

Leibhéal 1 

agus 

leibhéal 2 

sa chéim 

dhearaidh 

Próisis a fhorbairt 
agus a leathnú do TF 
FMSS 

Réiteach 
ticéadaith
e do FMS 
sa tástáil 

 

7. TFC FIONTAR 
 

 

Tá feidhm TFC Fiontair ag an NSSO atá 
freagrach as teicneolaíocht faisnéise a 
bharrfheabhsú chun deiseanna 
digiteacha nua a sholáthar don NSSO, 
lena n-áirítear uathoibriú próisis róbataic 
(RPA). 
 
Déanann an fheidhm TFC Fiontar an 
Straitéis TFC don NSSO a fhoirmliú, 
déanann sí soláthraithe seirbhíse tríú 
páirtí a bhainistiú, déanann sí 
maoirseacht agus bainistíocht ar 
thionscadail TFC, agus soláthraíonn sí 
oibríochtaí TFC agus seirbhísí tacaíochta 
do línte feidhmeanna gnó an NSSO. 
Trína fhoireann Solutions soláthraíonn sé 
seirbhís Bainistíochta Cláir don NSSO do 
gach tionscadal. 

 

Tá sé réimse in Aonad TFC an NSSO: 
 

• Oibríochtaí agus Tacaíocht TF AD 

• Tacaíocht TF Párolla 

• Faisnéis / Tuairisciú Gnó 
• Réitigh 
• TF an Chórais Bainistíochta Airgeadais (FMS) 
• Bonneagar Fiontar 

 

Spreagann an fheidhm TFC gníomhaíochtaí 
nuálaíochta agus feabhsúcháin leanúnaigh 
trí úsáid na teicneolaíochta. Tá sé freagrach 
freisin as riosca TFC don NSSO a 
shainaithint agus a bhainistiú. 

 
Na 4 phríomhghnóthachtáil atá ag TFC Fiontar in 2020 

• Téigh beo ar Réiteach BI Makodata 

• Téigh beo ar an Tionscadal Comhtháthaithe 

Fiontar 

• Tús a chur le huasghrádú croí-phárolla leis an 

soláthraí óstála nua (An Roinn Oideachais agus 

Scileanna) 

• 98% ball foirne a sholáthar le cumas cianobair le 

linn COVID-19

 

Príomhghníomhaíochtaí in 2020  
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8. SEIRBHÍSÍ COMHROINNTE SA tSEIRBHÍS PHOIBLÍ LE LINN 

2020 
 

 

Tá sainchúram reachtúil ag an NSSO, 
chomh maith le Seirbhísí Comhroinnte a 
sholáthar don Státseirbhís, chun tacú le 
seirbhísí comhroinnte ar fud na Seirbhíse 
Poiblí agus iad a chur chun cinn. Tá cláir um 
Sheirbhísí Comhroinnte ar siúl sna 
hearnálacha Sláinte, Oideachais agus 
Rialtais Áitiúil chomh maith leis an 
Státseirbhís, gach ceann acu faoi stiúir 
feidhmeanna seirbhísí comhroinnte laistigh 
de gach earnáil. Chomh maith le freagairt 
don éigeandáil náisiúnta de bharr COVID-
19, áiríodh ar a gcuid éachtaí le linn 2020: 

 
An Earnáil Sláinte 

 

Bhí ar HBS, rannán Seirbhísí Comhroinnte 
FSS, tiontú a dhéanamh go hiomlán agus 
freagairt d’éigeandáil COVID-19. Déanann 
HBS bainistíocht ar Sholáthar (Foinsiú & 
Lóistíocht), Bainistíocht Eastáit, eilimintí 
idirbheartaíochta AD agus próiseála 
airgeadais, Ionad Feabhais SAP, 
Sármhaitheas Gnó agus Nuálaíocht 
Dhigiteach, an tSeirbhís Aitheantóra 
Sláinte Aonair. 

 

Soláthar HBS 

• Rinneadh tosaíocht a thógáil ó gach 
gníomhaíocht soláthair neamh-COVID-
19 agus rinneadh an fhoireann a ath-
imlonnú chun gníomhaíocht freagartha 
COVID-19 a threorú. 

• Cuireadh tús le cur chuige 
ilghníomhaireachta maidir le soláthairtí 
TCP a fhoinsiú lena mbaineann an IDA, 
an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus an 
Roinn Trádála i dteannta le Fiontar Gnó 
agus Nuálaíocht, an Roinn Sláinte, agus 
na Fórsaí Cosanta. 
 

Airgeadas HBS 
 

• D'éiligh soláthraithe nua thar lear go 
ndéanfaí íocaíochtaí a phróiseáil sula 
scaoilfí agus go seachadadh orduithe, 
rud a bhí contrártha go hiomlán leis an 
ngnáthchleachtas gnó. Bhí ar go leor 
den fhoireann Airgeadais oibriú de réir 
criosanna ama éagsúla chun teagmháil 
a dhéanamh le cuideachtaí ar fud an 
domhain a sholáthraíonn FSS.  

• Seoladh an chéad chóras Ceannaigh-
le-Íoc ar líne do FSS, nár beartaíodh 

roimhe seo go dtí 2021, chun réiteach a 
sheachadadh go tapa chun cabhrú le 
húsáideoirí ar an talamh le linn na 
Pandemic le feidhmiúlacht Ceannaigh-le-
Íoc ar líne. 
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Acmhainní Daonna HBS 
 

• Rinne siad bainistíocht ar an 
tionscnamh ‘Be on Call for Ireland’ a 
cumadh, a forghníomhaíodh agus a 
cuireadh i ngníomh go hiomlán laistigh 
de 48 uair an chloig, rud a cheadaigh 
73,000 iarratas a phróiseáil.  

 

Eastáit HBS 

• Ghlac siad leis an tasc acmhainn na 
n-aonad sláinte ar fud na tíre a 
leathnú go tapa - 10,000 leaba a 
sholáthar i dtréimhse ceithre go sé 
seachtaine. Uasmhéadaíodh an 
acmhainn sna hospidéil atá ann 
cheana, mar aon le foirgnimh nua a 
sholáthar. 

 

An Earnáil Oideachais 
 

In 2020 bhí tionscadail um Sheirbhísí 
Comhroinnte ag céimeanna chun cinn 
ar fud na bhfeidhmeanna.  
Ba é an tosaíocht freagairt do thionchar 
COVID-19 agus thosaigh na foirne go 
léir ag obair go cianda, le róta 
tacaíochta ar an láthair don fheidhm 
MyPay i mBaile Átha Luain agus ESBS. 

 

Seirbhísí Comhroinnte Párolla ETB  
 

• 7 ETB beo, 4 sceidealta 2021, 
5 sceidealta 2022/23 

• Uasghrádaíodh 4 ETB 
Cobhsaithe ó V19 faoi R4 2020 

• Uasghrádú ESBS ó V19 Q1 
2021 

• Tá T&S beo do 3 ETB, Aonáin 
bhreise sceidealta 2021/22 

 

Pá Printíseach agus Foghlaimeora  
 

• Tá 16 ETB beo do Phrintísigh Márta 2020 

• Pá Foghlaimeora Tonn 1 beo Q3 2020 

• Pá Foghlaimeora Tonn 2 sceidealta 2021 
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Seirbhísí Comhroinnte Airgeadais  
 

• Níor éirigh leis an soláthar a chur i 
gcrích Q2 2020 

• Cobhsaíodh 6 chóras ETB ar 
bhogearraí Sun (INFOR ERP) 

• Chuir siad tús le córais Airgeadais TF 
• Saol an tionscadail chomhdhlúthaithe 

beartaithe ó Q1 2021 go Q4 2022 
• D'eisigh RFI Q4 2020, Filleadh ar an 

Margadh Q2/3 2021 
 

Párolla Fostaithe Scoile  
 

• Uasghrádú sceidealta RFT Q1 2021, 
V19 críochnaithe 

• Párolla ar scor beo 
• Tá 3 Roinn eile le dul beo i 2021 

 

Rialtas Áitiúil  
 

Le linn na paindéime COVID-19 d’oibrigh an 
earnáil rialtais áitiúil i gcomhar le 
heagraíochtaí pobail, sóisialta agus spóirt 
agus comhghleacaithe ó gach cearn den 
tSeirbhís Phoiblí, lena chinntiú go mbainfí 
amach príomhghnéithe d’fhreagairt an 
rialtais ar COVID-19. Bhog MyPay chuig 
oibríocht cianoibre agus lean sé ag soláthar 
seirbhísí párolla agus aoisliúntais don 
earnáil rialtais áitiúil. 

 
Le linn 2020, lean roinnt seirbhísí 
comhroinnte ag feidhmiú san earnáil rialtais 
áitiúil. Bhí socruithe náisiúnta nó 
réigiúnacha ann, ag feidhmiú san earnáil 
rialtais áitiúil, chun seirbhísí cosúil le párolla 
agus aoisliúntas a sholáthar; Córas 
Fiontraíochta AD; Clár na dToghthóirí; Oifig 
Bainistíochta Bóthair; Forfheidhmiú 
Dramhaíola; Creat Náisiúnta Uisce; Deisigh 
Do Shráid; Oifigí Réigiúnacha um 
Ghníomhaíocht Aeráide; Íocaíochtaí 
Cúnaimh Tithíochta.  

In 2020 bhí roinnt seirbhísí comhroinnte 
breise nó socruithe réigiúnacha á mbunú 
nó á dtosú faoi mhodheolaíocht 
bainistíochta tionscadail an PSROG mar 
seo a leanas:  

 

• Bainistíocht Fiachais 

• Tairseach Rialtais Áitiúil 

• Catalóg Seirbhíse Náisiúnta Rialtais Áitiúil 

• Seachadadh Seirbhíse d'uisce Tuaithe 

• Faisnéis Bainistíochta LEO 

• Córas (faoi stiúir Fiontar Éireann) 

• Dramhaíl Ghuaiseach a Cheadúnú 

• Ríomh-Sonraisc (críochnaithe in 2020) 

• r-Phleanáil 

• Córas TFC Náisiúnta Tithíochta 

• An Oifig Náisiúnta Comhordaithe um 

Sheachadadh Tithíochta (a bunaíodh in 2020) 

• Straitéis Náisiúnta na Saotharlann 

• Substaintí Contúirteacha a Cheadúnú 

• Bailiú Sonraí & Anailísíocht Sonraí 

• Voter.ie
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9. FAISNÉIS AIRGEADAIS 

Ar an Iomlán 
 

Is é an toradh do 2020 ná glanchaiteachas 

de €14.57m don bhliain iomlán *. 
 
Pá 
 

Rinneadh róchaiteachas in oibríochtaí 
Párolla agus Acmhainní Daonna a 
fhritháireamh le gannchaiteachas i 
Seirbhísí Comhroinnte Airgeadais mar 
thoradh ar oibríochtaí nach raibh ag dul 
beo mar a bhí beartaithe in 2020. 
 
Neamhphá 
 

Bhí gannchaiteachas suntasach ar 
Sheirbhísí Comhroinnte Airgeadais mar 
thoradh ar oibríochtaí gan a bheith beo 
mar a bhí beartaithe in 2020. 

 
 
 
 

 

Buiséad 

  2020 

€'000 

Caiteac

has* 

2020 

€'000 

Gannchaite

achas 

YTD 

Pá 32,562 32,232 330 

Neamhph
á 

14,493 10,447 4,046 

Caipiteal 15,374 5,087 10,287 

Comhlán 62,429 47,766 14,663 

A-in-A (6,005) (5,912) (93) 

Glan 56,424 41,854 14,570 

 

Caipiteal 

 

Caitheadh EUR1.024 m ina iomláine ar thabhairt 
anonn caipitil. Mar thoradh ar mhoilleanna sa 
tionscadal FMSS rinneadh gannchaiteachas de 
€9.795m, a bhí mar príomhthiománaí an chaipitil 
fhoriomláin gann. 

Caitheadh an tabhairt anonn caipitil de €1.024m 
ina iomláine. 

 
Leithreasaí i gCabhair 

 

Don bhliain iomlán, bhí A-in-A i gcoinne 
ionchais 1.5% (€93k), go príomha mar 
gheall ar fháltais níos ísle ná mar a 
bhíothas ag súil leo maidir le pá/aoisliúntas. 

 
*Tá faisnéis airgeadais do 2020 sealadach go dtí go gcuirfidh 

Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste iniúchta i gcrích agus 

go bhfoilseofar na Cuntais Leithreasa Bliantúla. 
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Príomhfheidhmeann
ach 

Hilary Murphy 
Fagan 

Sean 
Reilly 

Seirbhísí Fostaithe 

John Ryan 

Iniúchadh 
Inmheánach 

Fiontar TFC Seirbhísí 
Comhroinnte AD 

Gerard 
Enright 

Richard 
Smith 

Paul 
Rowe 

Cep 
Carty 

Jarlath 
Loftus 

Seirbhísí 

Comhroinnte 

Párolla 

Helen Moylan 
Edel 
McCormack 

John 
Finnegan 

Aodhnait 
Doyle 

John 
Dunleavy 

Forbairt agus 

Cumarsáid Eagraíocht 

AD 

Seirbhísí Caidrimh 

le Custaiméirí agus 

Tacaíocht 

Rialtas agus 

Straitéis 

Clár Bainistíochta 

Airgeadais 

Airgeadas 

agus Saoráidí 

Clár Bainistíochta 

Airgeadais 

 
Bernie Kelly 

Seirbhísí Airgeadais Seirbhísí 
Corparáideacha 

 

10. AGUISÍNÍ 
 

Aguisín 1: Struchtúr eagraíochta 2020 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    Roinn       Rúnaí Cúnta 

    Feidhm     Príomhoifigeach 
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Aguisín 2: Baill an Choiste 

Bord Comhairleach an NSSO 
 

• Robert Watt (Cathaoirleach), Ard-
Rúnaí, an Roinn Caiteachais Phoiblí 
agus Athchóirithe – d’éirigh sé as i 
Nollaig 2020 

• An Dr Orlaigh Quinn (Leas-
Chathaoirleach), Ard-Rúnaí, an Roinn 
Fiontar, Trádála agus Fostaíochta 

• Niall Cody, Cathaoirleach na 
gCoimisinéirí Ioncaim 

• John McKeon, Ard-Rúnaí, an Roinn 
Cosanta Sóisialta 

• Maurice Quinn, Ard-Rúnaí, an Roinn 
Cosanta (D'éirigh sí as oifig in 2020) 

• Hilary Murphy-Fagan, 
Príomhfheidhmeannach, NSSO 

• David Cagney, Príomhoifigeach 
Acmhainní Daonna na Státseirbhíse / 
Barry Lowry, Príomhoifigeach 
Faisnéise an Rialtais 

• Ken Slattery, Ball Neamhspleách agus 
Cathaoirleach Choiste Iniúchta agus 
Riosca an NSSO (arna cheapadh trí 
phróiseas na Seirbhíse um 
Cheapacháin Phoiblí) 

• Ray Gray, Ball Neamhspleách 
(ceaptha trí phróiseas na Seirbhíse um 
Cheapacháin Phoiblí). 

 

Coiste Iniúchta & Riosca NSSO 
 

• Ken Slattery (Cathaoirleach), Ball 
Neamhspleách de Bhord 
Comhairleach an NSSO a bhfuil taithí 
leathan aige ar sheirbhísí airgeadais 
agus bhí poist stiúrthóra 
neamhfheidhmiúcháin aige le roinnt 
ranna rialtais in Éirinn agus i 
dTuaisceart Éireann, lena n-áirítear 
poist mar chathaoirleach ar choistí 
iniúchta agus riosca. 

• Shauna Greely, Comhpháirtí Gnó 
Airgeadais le Banc Uladh agus iar-
Uachtarán ar Chuntasóirí Cairte na 
hÉireann 

• Margaret Lane, Stiúrthóir AD a bhfuil 
taithí aici agus a bhfuil taithí aici sna 
hearnálacha leath-stáit tráchtála agus 
poiblí 

• Tom Medlycott, Cigire Sinsearach leis 
an Roinn Talmhaíochta, Bia & Mara 
agus iar-Cheann Iniúchta 
Inmheánaigh na Roinne. 

 

Tá Cathaoirleach an Choiste ina bhall de 
Bhord Comhairleach an NSSO freisin 
agus déanann sé an Bord a nuashonrú ag 
gach cruinniú ar obair an Choiste 
Iniúchóireachta.  

 
Coiste Straitéise Seirbhísí Fostaithe an 
NSSO 

 

• David Cagney, Príomhoifigeach Acmhainní 
Daonna na Státseirbhíse (Cathaoirleach) 

• Barry Lowry, Príomhoifigeach Faisnéise an 
Rialtais 

• An Dr Lucy Fallon Byrne, Stiúrthóir Cláir 
Oifig Athchóirithe agus Seachadta DPER 

• Ard-Rúnaí Cúnta atá freagrach as seirbhísí 
corparáideacha ó na Ranna Talmhaíochta, 
Bia agus Mara, Cosaint, Cosaint Shóisialta, 
Gnóthaí Eachtracha, Dlí agus Cirt, agus 
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim 

• John Ryan, Ard-Rúnaí Cúnta, Ceann 
Seirbhísí Comhroinnte Fostaithe san NSSO 

 

Grúpa Custaiméirí Seirbhísí Fostaithe (ESCG) 
 

• John Ryan, Rúnaí Cúnta, Ceann Seirbhísí 
Comhroinnte Fostaithe, (Cathaoirleach) 

• Bainisteoirí AD agus Oifigigh Airgeadais; 
• Cathaoirleach Líonra an Bhainisteora AD; 
• Ceannasaithe AD agus Párolla san NSSO. 

 

Ba iad na ranna a ndearnadh ionadaíocht 
orthu ar an nGrúpa in 2019 ná Caiteachas 
agus Athchóiriú Poiblí, Dlí agus Cirt, 
Cosaint, Talmhaíocht, Oideachas, Cosaint 
Shóisialta, agus an Phríomh-Oifig Staidrimh 
agus na Coimisinéirí Ioncaim. 

 

Bord Cláir FMSS 
 

• An tUasal Bruce Robinson (Cathaoirleach), 
iar-Cheannasaí Státseirbhís Thuaisceart 
Éireann; 

• John McKeon, Ard-Rúnaí, an Roinn 
Cosanta Sóisialta, (tháinig sé leis an mBord 
in 2019 mar ionadaí Bhord Bainistíochta na 
Státseirbhíse (CSMB)); 

• Fiona Quinn, Rúnaí Cúnta, an Roinn 
Tithíochta, Rialtas Áitiúil agus Oidhreachta; 

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

• Des Dowling, Rúnaí Cúnta, an Roinn 
Cosanta,
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• Mary O’Donohue, Príomhoifigeach 
Faisnéise Oifig an Rialtais; 

• John Hogan, Rúnaí Cúnta, an 
Roinn Airgeadais.  

 

Bord Bainistíochta an NSSO 
 

• Hilary Murphy-Fagan, 
Príomhfheidhmeannach 
(Cathaoirleach) 

• John Ryan, Rúnaí Cúnta, Ceann 
Seirbhísí na bhFostaithe 

• Bernie Kelly, Rúnaí Cúnta, Ceann na 
Seirbhísí Airgeadais 

• Seán Reilly, Rúnaí Cúnta, Ceann na 
Seirbhísí Corparáideacha 

• Freastalaíonn Richard Smith, 
Príomhoifigeach, Ceann TFC Fiontair ar 
gach cruinniú freisin 

• Tuairiscíonn Ceannasaithe Feidhme eile 
agus oifigigh don Bhord Bainistíochta ar 
bhonn uainíochta de réir mar is gá, lena n-
áirítear na Ceannasaithe Airgeadais agus 
Saoráidí, HR, Cumarsáid agus Forbairt 
Eagraíochtúil agus Straitéis 
Chorparáideach agus Riosca.
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Comhlíonadh & Rialú Ordú ar Airgead Tirim 

Córais & Rialuithe Airgeadais Bainistíocht agus Comhordú Iniúchta ar Idirbheart 

Cuntasaíocht Sócmhainne Seasta & Bainistíocht 
Sócmhainní 

Tuairisciú Iniúchta ar Idirbheart 

 

Aguisín 3: Catalóg Seirbhísí an NSSO 
 

Soláthraíonn an NSSO na seirbhísí seo a leanas dá chustaiméirí:  
 

Seirbhísí Fostaithe  

Ar fáil do gach cliant a fhaigheann Acmhainní Daonna, 

pinsin agus Seirbhísí Comhroinnte párolla: 

 
 

Riarachán Neamhláithreachta  Seachadadh Íocaíochta 

Seirbhís do Chustaiméirí agus Ionad 
Teagmhála 

 Riarachán Pinsean 

Riarachán Sonraí Fostaithe  Ionchuir agus próiseáil pinsin 

Riarachán Scéim Fostaithe  PMDS 

Riarachán Scoir  Promhadh 

Tuairisciú AD  Bainistíocht cáilíochta 

Riarachán Fág  Iarrataí ar Thuairisciú agus Sonraí 
Eisceachtúla 

Riarachán Struchtúr na hEagraíochta  Bainistíocht Seirbhíse 

Riarachán Pá agus Áirithe  Próiseáil Taistil agus Cothaithe 

Dáileadh Comhairle Pá  Riarachán Comhroinnte Oibre 

 
 

 
Seirbhísí Airgeadais 

Cuirfear ar fáil do chliaint iad agus iad ag aistriú a mbainistíocht 

airgeadais chuig an NSSO: 

 

 Cuntasaíocht Mórleabhar 

Ginearálta  

Cuntasaíocht Fardail 

  
 

 

 

Máistirchothabháil Sonraí Ullmhú Cuntais Leithreasa 

Cuntais Infhaighte 

Cuntais Iníoctha 
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Aguisín 4: Comhlachtaí Seirbhíse Poiblí do Chliaint NSSO 

 
 
 

1 An Roinn Fiontar Trádála agus Fostaíochta 

2 An Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide 

3 An Roinn Iompair 

4 An Roinn Airgeadais 

5 An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe 

6 An Roinn Gnóthaí Eachtracha 

7 An Roinn Cosanta 

8 An Roinn Oideachais 

9 An Roinn Leanaí, Comhionannas, Míchumas, Comhtháthú agus an Óige 

10 An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara 

11 An Roinn Dlí agus Cirt 

12 An Roinn Cosanta Sóisialta 

13 An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail 

14 An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta 

15 An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spórt agus na Meáin 

16 An Roinn Sláinte 

17 An Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta 

18 An Roinn Fiontar Trádála agus Fostaíochta 

19 An Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí. 

20 An tSeirbhís Chúirteanna. 

21 An Phríomh-Oifig Staidrimh 

22 An Garda Síochána 

23 Coimisiún Ombudsman an Gharda Síochána 

24 An tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte 

25 An chuid sin den Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála atá freagrach as riarachán na scéime ar a 

dtugtar Cúnamh Éireann 

26 Údarás Maoirseachta Iniúchóireachta agus Cuntasaíochta na hÉireann 

27 Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas.  
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28 Seirbhís Phríosúin na hÉireann sa Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais 

29 An Coimisiún um Athchóiriú an Dlí 

30 An Bord um Chúnamh Dlíthiúil 

31 An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnaithe 

32 An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 

33 An tÚdarás Náisiúnta Míchumais 

34 Leabharlann Náisiúnta na hÉireann 

35 Ard-Mhúsaem na hÉireann 

36 Oifig an Ard-Aighne (lena n-áirítear na seirbhísí a shanntar don Ard-Aighne) 

37 Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit 

38 Oifig Choimisinéirí na nOibreacha Poiblí in Éirinn 

39 Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 

40 Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí 

41 Oifig an Ombudsman 

42 Oifig an Uachtaráin 

43 Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim 

44 Suirbhéireacht Ordanáis na hÉireann 

45 An Fórsa Buan Cosanta 

46 An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí 

47 An tÚdarás Clárúcháin Maoine 

48 An tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre 

49 An Coimisiún um Scrúduithe Stáit 

50 An tSaotharlann Stáit 

51 An Oifig Luachála 

52 An Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre 

53 Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte 

54 An tÚdarás Póilíneachta 

55 An Coimisiún Achomhairc Chánach 
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