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Réamhrá
Is é seo Straitéis Acmhainní Daonna (AD) ár Roinne 
ina leagaimid amach conas a bheartaímid tacú leis an 
Eagraíocht sna trí bliana atá romhainn. Cé go mbíonn 
an Roinn agus na hOifigí agus na Gníomhaireachtaí 
atá faoinár gcúram ag oibriú chun na spriocanna a 
shainaithnítear i Ráiteas Straitéise 2017 - 2020 a bhaint 
amach, is cuid den Státseirbhís i gcoitinne sinn. Dá bhrí 
sin, léiríonn an doiciméad seo ár gcuid gealltanas faoi 
Phlean Athnuachana na Státseirbhíse agus sa Straitéis do 
Dhaoine don Státseirbhís. Ina theannta sin, chuireamar 
san áireamh na tuairimí a léirigh ár mbaill foirne i 
suirbhéanna éagsúla ar Rannpháirteachas Fostaithe agus 
san obair a rinneadh, le blianta beaga anuas, i ndáil lenár 
gcultúr agus luachanna. 

Ní mór do gach eagraíocht beartais agus paraiméadair 
oibriúcháin a bheith acu ach ní leor beartais amháin. Ní 
mór luachanna cearta agus iompar ceart a bheith ann 
mar bhonn leo.  Sa réimse AD, tacóimid leis na baill foirne 
sa Roinn, agus ina cuid Oifigí agus Gníomhaireachtaí, 
leanúint de bheith ag feidhmiú de réir na gcaighdeán 
seirbhíse poiblí is airde agus dá ‘gcompás morálta’ a 
shocrú go soiléir i gcomhréir le hiompraíochtaí eiticiúla ar 
leibhéal an duine aonair agus ar leibhéal corparáideach 
araon. Inár gcáil mar dhaoine aonair agus mar Eagraíocht, 
is ceart dúinn ceist fhoriomlán amháin a chur orainn de 
shíor, is é sin, ‘cad iad na nithe a seasaimid ar a son – cad 
a dhéanfaimid chun feabhas a chur ar an riocht ina bhfuil 
an domhan?’ 

Sa Rannán AD, is eol dúinn go n-imríonn an tslí ina 
ndéanaimid ár ngnó a chur i gcrích tionchar ar ár 
gcomhghleacaithe go léir. Luas ár ngníomhartha, an tslí 
ina ndéanaimid bainistíocht ar phleanáil fórsa saothair, ár 

n-idirghníomhaíocht le comhghleacaithe in eagraíochtaí 
eile, agus, thar aon ní eile, an bháúlacht, an chúirtéis 
agus an daonnacht a léirímid – is nithe iad sin go léir a 
dhéanann difear maidir leis an tuairim atá ag daoine ní 
amháin faoi AD ach freisin faoin Roinn ina hiomláine. 
Uaireanta, nuair a dhéanaimid cinntí deacra sa réimse 
AD, mothóidh daoine aonair ar leith go bhfuil na cinntí 
sin éagothrom. Ní féidir linn ach gealltanas a thabhairt 
i leith feidhmiú ar mhodh chomh trédhearcach agus is 
féidir maidir lenár gcuid próiseas nuair atá cinntí den sórt 
sin á ndéanamh agus cinnteoimid go bhfiafróimid dínn 
féin i gcónaí ‘an é seo an rud ceart le déanamh?’ agus go 
gcuirfear prionsabail an cheartais aiceanta i bhfeidhm.

D’fháilteoimis roimh thacaíocht ó na bainisteoirí agus 
ó na baill foirne go léir le linn an Straitéis seo a chur i 
bhfeidhm ós rud é nach féidir go n-éireoidh léi gan bhur 
dtacaíocht. Go háirithe, tá ról suntasach tábhachtach ag 
bainisteoirí a mhéid a bhaineann le hobair le baill foirne 
chun iad a threorú agus a fhorbairt agus chun tacú leo 
feidhmiú de réir bharr a gcumais. Tá an caidreamh idir 
Bainisteoirí agus AD tábhachtach freisin agus, sa réimse 
AD, táimid tiomanta tacaíochtaí feabhsaithe a sholáthar do 
bhainisteoirí chun cabhrú leo maidir leis na róil atá acu.

Leanfaidh AD de bheith ag cur leis an méid atá déanta go 
dtí seo agus leis an gcaidreamh atá curtha ar bun cheana 
féin agus tá mé féin agus an fhoireann AD ag tnúth le 
bheith ag obair libh thar ré na Straitéise chun tacú le 
misean na Roinne, is é sin, feidhmiú ar mhaithe le Éire atá 
sábháilte, cóir agus uilechuimsitheach. 

Martina Colville 
Ceann AD Straitéise 
Samhain 2017
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Ceannaireacht agus formhaoirseacht ar an mBeartas Dlí agus Cirt 
agus Comhionannais agus ar Chur i bhFeidhm an Bheartais sin

Córas Inimirce
agus Cosanta
atá Cóir agus
Cothromaithe

Sochaí atá
Cothrom agus

Uilechuimsitheach

Rochtain
ar

Cheartas

Éire
atá Slán
Sábháilte

Ár mbaill foirne, ár gcultúr, ár gcórais agus ár bpróisis a fhorbairt

Éire atá sábháilte, cóir agus uilechuimsitheach

Ár bhFís

Ag obair le chéile chun slándáil phobail agus náisiúnta a chur ar aghaidh, chun
dlí agus ceart agus comhionannas a chur chun cinn agus cearta an duine a chosaint

Ár Misean

Ár Luachanna

Gairmiúil agus
TacúilRéamhghníomhach

Seirbhísí 
poiblí a sholáthar 
ar ardchaighdeán

Cumhachtaithe
agus Cuntasach

Ceannaireacht
Chomhoibríoch

Iontaoibh
agus Meas

Oscailteacht

Ár bhFís, ár Ráiteas Misin agus 
ár Sé Sprioc Straitéiseacha
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Is príomhsprioc don Roinn é ár mBaill Foirne, ár gCultúr, 
ár gCórais agus ár bPróisis a Fhorbairt agus tá an sprioc 
sin fíorthábhachtach i dtaca le rath ó thaobh bhaint 
amach na Straitéise foriomláine de. Mar eagraíocht, is 
mian linn a chinntiú go bhfuil ár mbaill foirne á bhforbairt 
go barr a gcumais, go bhfuilimid go léir ag cloí lenár 
luachanna agus go bhfuil an cumas agus an acmhainn 
againn chun na córais agus na próisis a bhaineann le gnó 
na hEagraíochta a oibriú go héifeachtach. Baineann ár 
Straitéis AD le todhchaí na hEagraíochta agus na ndaoine 
a oibríonn inti.

Ó thaobh Acmhainní Daonna de, is ionann cur chuige 
straitéiseach a ghlacadh agus a rá nach mór dúinn ár 
gcuid timpeallachtaí inmheánacha agus seachtracha a 
scanadh, athruithe ar dhéimeagrafaíocht na Státseirbhíse 
agus na Roinne a thuar, úsáid a bhaint as uirlisí amhail 
pleanáil fórsa saothair chun riachtanais earcaíochta 
a shainaithint go réamhghníomhach, oibriú lenár 
gcuid bainisteoirí sinsearacha agus lenar mbaill foirne 
shinsearacha chun riachtanais foghlama agus forbartha 
a mheaitseáil le riachtanais shonracha an ghnó, ról 
tairbhiúil a thabhairt dár bhfostaithe agus a leas a chothú, 
feidhmíocht aonair a uasmhéadú agus úsáid a bhaint 
as prionsabail dea-chleachtais sna réimsí a bhaineann 
le tearcfheidhmíocht agus araíonacht. Tá dlúthbhaint ó 
nádúr ag AD Straitéise le cur i gcrích gnéithe oibriúcháin 
de AD ach béim a bheith á leagan ar ghníomhú ar mhodh 
réamhghníomhach agus ar úsáid uirlisí oiriúnacha chun 
tacú le cur i bhfeidhm éifeachtach beartas agus cleachtas 
AD.

Plean Athnuachana na 
Státseirbhíse agus AD
Tá gealltanais i bPlean Athnuachana na Státseirbhíse 
maidir le líon suntasach beart atá dírithe ar fheabhas a 
chur ar chumas agus ar acmhainn státseirbhíseach chun 
leanúint de sheirbhísí a sholáthar de réir na gcaighdeán 
is airde i dtimpeallacht chasta dhúshlánach. Is bealach 
tábhachtach é AD chun a chinntiú go ndéantar na bearta 
sin a chur i gcrích agus leanfaimid ag tacú leis an mBord 
Bainistíochta, le bainisteoirí agus leis an bhfoireann le linn 
an méid sin a dhéanamh.

I bPlean Athnuachana na Státseirbhíse, tugtar gealltanas 
sonrach i leith feabhas a chur ar acmhainn AD tacú le 
Státseirbhísigh ina saol oibre agus rannchuidiú le baint 
amach cuspóirí eagrúcháin. Glactar leis níos mó ná riamh 
anois go n-éilíonn nádúr agus castacht feidhmeanna 
áirithe de chuid na Státseirbhíse (AD, TCF agus Airgeadas 
go háirithe) leibhéal méadaithe oilteachta agus acmhainne 
le go bhféadfar seirbhísí níos fearr a sholáthar.

Táthar tar éis an fheidhm AD a shainaithint mar cheann 
de na feidhmeanna nach mór oilteacht shuntasach 
speisialtóireachta a fhorbairt ina leith d’fhonn tacú le 
Ranna a gcuid cuspóirí straitéiseacha a bhaint amach. 
Tá tús curtha cheana féin againn le próiseas earcaithe 
sain-Bhainisteoirí AD ag leibhéal Príomhoifigigh agus 
Príomhoifigigh Chúnta, agus tá sé beartaithe againn 
leanúint de bheith ag cur lenár n-acmhainn AD trí 
earcaíocht a dhéanamh agus trí fhorbairt a dhéanamh ar 
eolas agus ar scileanna AD na mball foirne atá ann faoi 
láthair, agus ailíniú á dhéanamh ar na Comhpháirtithe Gnó 
AD le go mbeidh siad ag obair go dlúth le réimsí sonracha 
den eagraíocht. Ina theannta sin, tá roinnt ball foirne 
sa réimse AD i mbun staidéir san Institiúid Chairte um 
Pearsanra agus Forbairt (CIPD) – is é sin, an comhlacht 
gairmiúil aitheanta i dtaca le AD agus forbairt daoine de 
– chun cáilíochtaí creidiúnaithe a fháil. Tá an eagraíocht 
neamhbhrabúis sin tar éis tagarmharcáil a dhéanamh le 
níos mó ná 100 bliain i ndáil le sármhaitheas sa réimse 
forbartha daoine agus eagrúcháin. Tá na prionsabail 
ghairmiúla atá leagtha amach acu glactha againn mar a 
leanas:

• Gníomhú go hionraic agus cúinsí oibre agus saol 
oibre níos fearr a chur chun cinn i ndáil le gach ní a 
dhéanaimid

• Cinntí a dhéanamh atá bunaithe ar phrionsabail, ar 
fhianaise agus ar thorthaí

• Leas a bhaint as ár n-oilteacht maidir le daoine, obair 
agus athrú agus, chomh maith leis sin, as ár dtuiscint 
ar an tslí ina gcruthaíonn gnó luach do gach duine, 
chun cóimheá a dhéanamh idir na rioscaí agus na 
deiseanna ar gné dhílis d’aon eagraíocht iad

• Tuiscint a bheith ann ar impleachtaí ár gcuid cinntí, 
gan leasanna ár n-eagraíochta féin a áireamh, ar 
mhaithe le leas na sochaí i gcoitinne.
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An Todhchaí á Tógáil –  
Ár Straitéis AD
Is doiciméad ardleibhéil é seo agus, mar thacaíocht leis, 
tá plean mionsonraithe ann a mbeidh feidhm aige suas go 
deireadh na bliana 2020. Tá dul chun cinn déanta againn 
le blianta beaga anuas ar Phleanáil Fórsa Saothair, ar 
Bhainistíocht Feidhmíochta, ar Fhoghlaim agus Forbairt, 
agus ar Ghníomhaíocht Lucht Foirne, agus is réimsí iad 
sin a leanfar de bheith ag díriú orthu sna trí bliana atá 
romhainn.

I Suirbhé na bliana 2015 ar Rannpháirteachas Lucht 
Foirne na Státseirbhíse, mhothaigh 66% de na 
rannpháirtithe go raibh athruithe á ndéanamh gan labhairt 
leis na daoine ar bhain na hathruithe leo. Chun tacú le 
hathrú ar an gcineál iompair sin, dréachtaíodh an Straitéis 
seo i gcomhairle leis an bhFoireann AD, le hionadaithe 
foirne, le Fóram na bPríomhoifigeach, le Grúpaí Horizon 
agus leis an mBord Bainistíochta.

Sa suirbhé sin freisin sainaithníodh roinnt rudaí dearfacha 
sa mhéid gur mhothaigh 92% de na daoine mórtasach as 
an obair a bhí á déanamh acu agus gur mhothaigh 89% 
díobh díograiseach faoin bpost a bhí acu. Ach dúirt 42% 
díobh nach mothaíonn siad gur cuid den teaghlach iad.

‘Léiríonn an taighde dúinn go bhfuil 
claonadh géiniteach ionainn caidreamh a 
bhunú le daoine agus le háiteanna, agus 
go mbíonn fonn láidir orainn a bheith inár 
gcuid de ghrúpa agus caidreamh a bheith 
againn leis agus gur rudaí maithe iad 
sin a mhéid a bhaineann le maireachtáil 
agus rathúlacht. Is mian le daoine a 
bheith ina gcuid de ghnó a n-oireann a 
luachanna leo, ina mothaíonn siad nasc 
idir iad féin agus spriocanna an ghnó 
sin agus ina mothaíonn siad gur féidir 
leo rannchuidiú le cinnteoireacht, agus 
a bheith páirteach sa chinnteoireacht, 
agus, ag an am céanna, gur féidir leo a 
bhféiniúlacht iomlán a léiriú ina gcuid 
oibre.Tá sé de chumas ag caidreamh den 
sórt sin buntáiste iomaíochta a thabhairt 
d’eagraíochtaí ós rud é go gcothaíonn sé 
rannpháirteachas, go laghdaíonn sé strus, 
go méadaíonn sé leas mothúchánach 
agus, go deimhin, go mbíonn tionchar aige 
ar fheidhmíocht.’ 

An Dr Kara McGann, Feidhmeannach 
sinsearach beartais margaidh saothair, Ibec

Leanfaimid de bheith ag obair chun aghaidh a thabhairt 
ar an tsaincheist maidir le nasc leis an Eagraíocht trí raon 
tionscnamh gníomhaíochta lucht foirne, aitheantais agus 
forbartha ceannaireachta.

Is eol dúinn go bhfuil athruithe domhanda ar an tslí ina 
smaoinímid agus ina n-oibrímid mar dhaoine aonair agus 
mar eagraíochtaí ina gcúis le himeacht ó leas a bhaint as 
cur chuige atá bunaithe ar rialacha agus rialacháin. Beidh 
ar eagraíochtaí móra roinnt paraiméadar a bheith acu ach, 
sa réimse AD, tacóimid lenár mbaill foirne leanúint de 
bheith ag feidhmiú de réir na gcaighdeán seirbhíse poiblí 
is airde is féidir agus dár ‘gcompás morálta’ a shocrú go 
soiléir i gcomhréir le hiompraíochtaí eiticiúla ar leibhéal 
an duine aonair agus ar leibhéal corparáideach araon. 
Mar thoradh ar chóras daingean luachanna a bheith ann, 
trína ndéantar an duine aonair a ailíniú leis an eagraíocht, 
déanfar nasc láidir idir daoine agus an ról atá acu. Imríonn 
córas den sórt sin tionchar ar eitic na cinnteoireachta agus 
ar na roghanna a dhéantar, agus bíonn ceist amháin á cur 
de shíor dá bharr, is é sin, ‘cad iad na nithe a seasaimid 
ar a son – cad a dhéanfaimid chun feabhas a chur ar 
an riocht ina bhfuil an domhan? Is mian le daoine a 
gcompás, a bhfíorphaisean, an post a oireann go hiomlán 
dá mbuanna agus dá luachanna a aimsiú.

Scóip
Baineann an straitéis seo leis an Roinn Dlí agus Cirt 
agus Comhionannais agus leis na hoifigí agus na 
gníomhaireachtaí atá faoinár gcúram. Féach Aguisín 1 
chun mionsonraí a fháil.
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Athbhreithniú agus 
Measúnú
Déanfar tosaíochtaí straitéiseacha AD a athmheas ar 
bhonn bliantúil chun ailíniú leanúnach le timpeallachtaí 
inmheánacha agus seachtracha a chinntiú. Go háirithe, 
déanfar treochtaí a sainaithníodh i Suirbhé Gníomhaíochta 
Mheán Fómhair 2017 a úsáid mar bhonn le haghaidh 
tionscnaimh shonracha thar ré na straitéise seo. Déanfar 
faireachán ar chur i bhfeidhm beart agus déanfar 
tuarascáil bhliantúil ar dhul chun cinn a ullmhú.

De bhreis air sin, ó tharla go bhfuil sé beartaithe 
againn féachaint le gradaim a ghnóthú ar mhaithe le 
Sármhaitheas Trí Dhaoine, beidh deis againn tagarmharcáil 
sheachtrach a dhéanamh ar ár gcleachtais AD a mhéid a 
bhaineann leis an réimse gníomhaíochta AD ina iomláine. 
Ós rud é, maidir leis an bpróiseas sin, a oibrítear faoi 
chúram Údarás Náisiúnta Caighdeáin na hÉireann, go 
leagann sé béim ar úsáid a bhaint as dea-chleachtais 
reatha AD, amhail rannpháirteachas fostaithe, is féidir leis 
ról tábhachtach a bheith aige maidir le feabhas a chur ar 
éifeachtúlacht eagraíochtaí. Táimid ag tnúth le húsáid a 
bhaint as an bpróiseas seo chun spreagadh a thabhairt, 
agus feabhas a dhéanamh, i ndáil lenár bhfeidhmíocht 
agus lenár dtionchar ar fud na heagraíochta.

Cé hiad 
custaiméirí agus 
geallsealbhóirí AD?
Soláthraíonn an fhoireann AD seirbhísí go díreach do 
thuairim is 2,200 ball foirne atá ag obair sa Roinn agus 
in Oifigí agus i nGníomhaireachtaí atá faoinár gcúram. 
(Féach Aguisín 1 chun mionsonraí iomlána a fháil.)

Aithnímid go bhfuil ár mbaill foirne lonnaithe i raon 
leathan suíomh geografach i mBaile Átha Cliath agus ar 
fud na tíre agus déanfaimid ár ndícheall chun a chinntiú 
go gcuirfear na baill foirne i ngach láithreán san áireamh 
i dtionscnaimh, go pearsanta nó trí úsáid a bhaint as 
teicneolaíocht amhail físchómhdhálacha nó trí leagan 
taifeadta de chuir i láthair a chur ar fáil.

Tá cuid mhór de na hOifigí agus de na Gníomhaireachtaí 
a soláthraímid seirbhís AD dóibh neamhspleách i dtaca 
lena bhfeidhmeanna de. Is eol dúinn go maith go 
bhfuil an neamhspleáchas atá acu tábhachtach agus 
tá na baill foirne atá sannta do na heagraíochtaí sin ar 
an eolas faoi sin chomh maith. Le linn do AD a chuid 
seirbhísí a sholáthar do na heagraíochtaí sin, leagtar 
béim ar dheimhin a dhéanamh de go bhfuil baill foirne 
chumasacha inniúla sna hoifigí agus sna gníomhaireachtaí 
neamhspleácha sin chun na cuspóirí sonracha gnó a 
bhaint amach.

Tá Aonad AD ar leith ag roinnt Oifigí agus 
Gníomhaireachtaí eile atá faoi chúram na Roinne. 
Faigheann na baill foirne sna heagraíochtaí sin tacaíocht 
go díreach óna bhfeidhm AD féin, mar shampla, 
Coimisiún Ombudsman an Gharda Síochána agus an 
Bord um Chúnamh Dlíthiúil, agus féadfaidh sé go mbeidh 
a straitéis AD féin acu.

Geallsealbhóirí Inmheánacha
Na Baill Foirne, an tAire agus an tAire Stáit, an Bord 
Bainistíochta, an Lucht Ceannaireachta Sinsearach, na 
Bainisteoirí Líne, Conraitheoirí agus Sainchomhairleoirí

Geallsealbhóirí Seachtracha
Saoránaigh, Eagraíochtaí Neamhrialtasacha (NGO-
anna), an Córas Polaitíochta, DPER agus an Státseirbhís 
ina hiomláine, Ceardchumainn, Oifig an Phríomh-
Dhochtúra Oifigiúil, an tSeirbhís Chúnaimh Fostaithe, 
PeoplePoint, PSSC, Baill Foirne Scortha, na meáin

Ár Luachanna
Tá AD tiomanta deimhin a dhéanamh de go léirítear 
luachanna na Roinne i ngach gné den obair a dhéantar 
san Eagraíocht. I ngach tionscnamh agus i ngach clár 
AD, lena n-áirítear ionduchtú d’fhostaithe nua, déanfar 
tagairt do Chairt Cultúir agus Luachanna na Roinne agus 
tabharfar tacaíocht don chairt sin.

De bhreis air sin, tabharfaimid tacaíocht don Bhord 
Bainistíochta, don Fhoireann um Bainistiú Athruithe, 
d’fhóram na bPríomhoifigeach, do Ghrúpaí Horizon agus 
d’aon ghrúpa eile atá ag obair chun ár luachanna a chur i 
bhfeidhm agus a léiriú ar fud na Roinne agus déanfaimid 
obair na ngrúpaí sin go léir a éascú.

Ár Luachanna

Gairmiúil agus
TacúilRéamhghníomhach

Seirbhísí 
poiblí a sholáthar 
ar ardchaighdeán

Cumhachtaithe
agus Cuntasach

Ceannaireacht
Chomhoibríoch

Iontaoibh
agus Meas

Oscailteacht
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Luach An luach sin a mhéid a bhaineann le AD
Oscailteacht Rinneadh ár straitéis AD a fhorbairt i gcomhairle lenár bhfoireann AD, le 

hionadaithe foirne, le fóram na bPríomhoifigeach agus le Grúpaí Horizon agus 
comhroinnfear í leis na fostaithe go léir trínár láithreán SharePoint.

Le linn dúinn a bheith ag plé le fostaithe ar leithligh, déanfaimid cumarsáid ionraic 
oscailte agus déanfaimid a dtuairimí agus an t-aiseolas a gheofar uathu a chur san 
áireamh. Tabharfaimid ár n-ainm i gcónaí agus déanfaimid deimhin de go bhfuil 
teacht ag ár gcomhghleacaithe orainn. 

Seirbhísí Poiblí a sholáthar ar 
ardchaighdeán

Déanfar gach duine den fhoireann AD a oiliúint go hiomlán le haghaidh na hoibre a 
dhéanann siad, d’fhonn sársheirbhís a sholáthar dár gcustaiméirí inmheánacha.

Trí phleanáil mhionsonraithe fórsa saothair a dhéanamh, cinnteofar go mbeimid ag 
obair lenár gcuid bainisteoirí sinsearacha chun na fostaithe cearta a chur ar fáil ag 
an tráth ceart chun tacaíocht a thabhairt do gach réimse agus sársheirbhís phoiblí 
á soláthar acu.

Gníomhóimid chomh tapa agus is féidir agus coimeádfaimid ár gcomhghleacaithe 
ar an eolas i gcónaí faoi fhorbairtí i ndáil le saincheisteanna sonracha pearsanta a 
ardaíonn siad linn.

Réamhghníomhach Oibreoimid le bainisteoirí agus le baill foirne chun fadhbanna a thagann chun cinn 
a shainaithint a luaithe agus is féidir agus soláthróimid réitigh inbhuanaithe.

Beidh ár straitéis AD ina doiciméad beo agus beidh sí bunaithe ar athruithe 
a tharlaíonn san Eagraíocht agus ar thorthaí suirbhéanna leathbhliantúla ar 
Rannpháirteachas lena chinntiú go bhfuilimid ag díriú ar na príomhréimsí atá 
tábhachtach dár ndaoine.

Gairmiúil agus Tacúil Déanfaimid réitigh thrédhearcacha atá bunaithe ar shonraí a chur i bhfeidhm le 
haghaidh dhúshláin AD, agus leagfaimid síos ardchaighdeáin agus béim á cur ar 
fheabhsú leanúnach.

Trí dhíriú ar Fhoghlaim agus ar Fhorbairt, cinnteofar go mbeimid ag tacú leis na 
fostaithe ar gach leibhéal ar fud na heagraíochta a mhéid a bhaineann le barr a 
gcumais a bhaint amach.

Cumhachtaithe agus cuntasach Is mór againn ionracas pearsanta, agus bímid ag súil leis sin, agus tá de 
chumhacht ag gach duine den fhoireann AD cinntí a dhéanamh ina réimse 
saineolais ar leith agus tá siad cuntasach i leith na gcinntí sin.

Déanfar ár bhfoireann a oiliúint go hiomlán agus tabharfar tacaíocht dóibh le go 
mbeidh siad in ann cinntí cuí atá i gcomhréir le dea-chleachtas a dhéanamh.

Ceannaireacht chomhoibríoch Feidhmeoidh ceannairí AD mar eiseamláir i dtaca le ceannaireacht agus 
cinnteoireacht chomhoibríoch de, agus timpeallacht tacaíochta agus rann-
pháirteachais á cothú acu. 

Tríd an oiliúint cheannaireachta a chuirfimid ar fáil, tabharfar tacaíocht maidir leis 
an gcur chuige sin ar fud na roinne leithne.

Iontaoibh agus Meas Tá urraim ag an bhfoireann AD ar shaineolas agus ar indibhidiúlacht ár ndaoine go 
léir agus tá siad tiomanta timpeallacht ina n-urramaítear éagsúlacht a chruthú agus 
a chothú.

Cothóimid iontaoibh i measc ár ngeallsealbhóirí go léir trí ghníomhú ar bhealach 
freagrúil, tacúil agus cumasach i leith gach ní a dhéanaimid.
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Ár Straitéis AD –  
Trí Thosaíocht 
Leathana
Beidh na trí thosaíocht leathana chéanna ann sa 
straitéis seo againne agus atá sa Straitéis do Dhaoine 
don Státseirbhís, agus é mar fhís aici go mbainfidh 
státseirbhísigh barr a gcumais amach agus go 
bhfeidhmeoidh siad de réir na gcaighdeán is airde ó 
thaobh feidhmíochta de chun a gcuspóirí a bhaint amach.

Tosaíocht 1: A bheith ar an gCéad 
Rogha mar Fhostóir – an Státseirbhís 
a chur sa riocht go roghnaíonn daoine 
tallannacha a bheith ag obair inti agus 
go roghnaíonn daoine tallannacha 
fanacht inti.

Baineann an straitéis seo le gach duine dár mbaill foirne, 
is é sin, daoine atá ag rannchuidiú leis an státseirbhís 
agus leis an Roinn le tamall maith de bhlianta, agus 
a bhfuil taithí acu ar bhuaicphointí agus ar íosphointí 
na seirbhíse poiblí, agus daoine nua san Eagraíocht a 
bhféadfadh dearcadh eile a bheith acu fúinn. Is é an 
meascán sin daoine a rannchuideoidh le todhchaí rathúil 
na Roinne agus a cuid Oifigí agus Gníomhaireachtaí.

Déanfaimid ár gcur chuige maidir le Rannpháirteachas 
Fostaithe a neartú trí úsáid a bhaint as torthaí Shuirbhé 
Mheán Fómhair 2017 (atá le foilsiú go luath sa bhliain 

2018) chun cur leis an gcur chun cinn a rinneadh de 
bharr thorthaí shuirbhéanna na bliana 2015. Dhíríomar ar 
ráta rann-pháirteachais 52% na bliana 2015 a mhéadú 
agus is cúis áthais dúinn gur bhaineamar ráta os cionn 
70% amach.

Nuair a eiseofar torthaí an tsuirbhé sa bhliain 2018, 
scrúdóimid na torthaí, tógfaimid ar na tionscnaimh atá 
ann cheana féin, más cuí sin, agus cuirfimid bearta 
nua i bhfeidhm ar bhonn na bhfreagraí a gheofar ar an 
suirbhé. Ina theannta sin, eiseoimid faisnéis uasdátaithe 
gach sé mhí ar an dul chun cinn a bheidh déanta agus 
úsáidfear an líne lipéid ‘Is é a dúirt sibhse, is é a rinne 
muidne...............’

De réir shuirbhé 2015 na Státseirbhíse, dúradh linn nach 
gcreideann ach 25% de na freagróirí gur mór ag an roinn 
a Leas. Ach bhí freagra neodrach an-ard ar an gceist seo 
(35%), rud a léiríonn go bhféadfadh sé nach bhfuil ár 
mbaill foirne ar an eolas faoin raon tacaíochtaí atá ann. I 
dtaca le réimse an leasa, tá claonadh níos mó ann anois 
chun aghaidh a thabhairt ar shláinte an fhórsa saothair ar 
fad seachas ar dhaoine atá tinn agus orthu sin amháin. 
Reáchtálfaimid clár nuálach Sláinte agus Leasa, ar clár 
é a thabharfaidh aghaidh ar gach gné den leas fisiciúil, 
mothúchánach agus airgeadais. Fágann na dúshláin a 
bhíonn le sárú againn sa domhan casta seo a ghluaiseann 
go tapa go bhféadfadh fadhbanna a bheith againn 
lasmuigh den timpeallacht oibre agus go bhféadfadh na 
fadhbanna sin tionchar a imirt orainn inár gcuid oibre. 
Déanfaimid breithniú ar thionscnaimh chun tacaíocht 
níos fearr a thabhairt do na baill foirne, do na bainisteoirí 
agus don fhoireann AD a mhéid a bhaineann le déileáil le 
saincheisteanna den sórt sin. Déanfaimid breithniú freisin 
i dtaobh tacaíocht bhreise a sholáthar do réimsí ar leith 
den Roinn ina bhfuil dúshláin shonracha i ndáil leis an 
obair a dhéantar iontu.
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Cuirfimid tuilleadh leis an dul chun cinn a rinneamar 
maidir le Foghlaim agus Forbairt, go háirithe i dtaca le 
hacmhainn cheannaireachta de. Chreid 93% de na 
freagróirí i Suirbhé Rannpháirteachais 2015 na Roinne 
Dlí agus Cirt go bhfuil sé tábhachtach bainistíocht a 
dhéanamh ar thearcfheidhmíocht agus, dá bhrí sin, 
leanfaimid dár gclár oiliúna 2 lá maidir leis an mBeartas 
Tearcfheidhmíochta agus maidir leis an gCód Araíonachta. 
Faoi dheireadh na bliana 2017, beidh beagnach 1,000 
duine tar éis páirt a ghlacadh san oiliúint sin agus tá an 
t-aiseolas tosaigh atá faighte an-dearfach. Sa bhliain 2015, 
mhothaigh 70% dár ndaoine nach rabhthas ag déileáil 
go héifeachtach le feidhmíocht lag agus tá súil againn 
go gcuirfear feabhas ar an staid sin de réir mar a théann 
an oiliúint i bhfeidhm agus de réir mar a mhéadaíonn an 
oiliúint acmhainn agus muinín na gceannairí.

Tá ionad Foghlama agus Forbartha na Státseirbhíse le 
tús a chur lena chuid oibríochtaí roimh dheireadh na 
bliana 2017. Soláthróidh an t-ionad raon leathan clár 
forbartha do gach grád. Ligfidh sé sin dár bhfoireann 
inmheánach AD idirchaidreamh níos dlúithe a dhéanamh 
le rannáin agus le comhlachtaí chun bearnaí sonracha 
ó thaobh scileanna de a shainaithint i ngach réimse 
oibre ar bearnaí iad nach féidir déileáil leo tríd an ionad 
comhroinnte Foghlama agus Forbartha. Oibreoidh AD 
in éineacht le bainisteoirí agus leis na baill foirne chun 
forbairt a dhéanamh ar chláir a bheidh ceaptha chun 
na scileanna agus an t-eolas speisialtóireachta atá ag 
teastáil i réimsí éagsúla de chuid na heagraíochta a 
fhorbairt. Mar shampla, táimid ag obair faoi láthair lenár 
gcomhghleacaithe in INIS chun clár a áirithiú ar leibhéal 
dioplóma, ar clár é a bhainfidh le reachtaíocht agus le 
próisis i réimse na hinimirce agus an tearmainn, agus 
tá obair déanta chun tacú leis an nGrúpa Stiúrtha um 
Cheartas Coiriúil forbairt a dhéanamh ar chlár forbartha 

ceannaireachta a bhaineann go sonrach leis an gcóras 
ceartais choiriúil.

Chun cabhrú le baill foirne nua sa Roinn, leanfaimid dár 
gClár Ionduchtúcháin a oibriú, agus déanfar é a fheabhsú 
go leanúnach ionas go mothóidh na baill nua foirne go 
bhfuil tacaíocht mhór ar fáil agus go bhfuil fáilte mhór 
á cur rompu, agus go bhfuil siad ar an eolas faoina 
bhfuiltear ag súil leis i ndáil leis na róil a bheidh acu. Mar 
chuid de sin, déanfar uasdátú ar an bhfaisnéis treorach 
do bhainisteoirí chun cabhrú leo an ball foirne nua a 
chomhtháthú isteach sa réimse oibre lena mbaineann 
agus chun feabhas a chur ar na gnáth-Laethanta 
Ionduchtúcháin do bhaill foirne nua. Soláthraíonn 
ionduchtúchán deis tosaigh chun fostaithe nua a chur ar 
an eolas faoin obair thábhachtach a dhéanann an Roinn 
agus mórtas a chothú iontu maidir leis an Roinn agus 
maidir leis na hoifigí agus na gníomhaireachtaí atá faoinár 
gcúram. Ina theannta sin, iarrfar ar ár gClub Sóisialta cur i 
láthair gairid a thabhairt chun baill foirne nua a spreagadh 
chun clárú agus na naisc lena ról nua a neartú.

I bPlean Athnuachana na Státseirbhíse, sainaithníodh 
bearta a bhaineann le cláir struchtúrtha fhollasacha a 
thabhairt isteach maidir le bainistíocht ar bhuanna d’fhonn 
ceannasaithe a thabhairt chun cinn, agus le deiseanna 
gairmréime agus sogluaisteachta don lucht foirne a 
leathnú thar theorainneacha tíreolaíochta, eagrúcháin 
agus earnála. Chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin 
sin, cuirfimid na cláir seo a leanas i bhfeidhm:

• Clár Meantóireachta & Forbartha Gairmréime: Beidh 
deis ag gach oifigeach ag gach leibhéal sa Roinn a 
bheith i dteagmháil le meantóir i gcomhpháirtíocht 
a mhairfidh ar feadh bliana. De bhreis air sin, beidh 
seimineáir shaincheaptha faoi fhorbairt gairmréime 
ann mar chuid den Chlár.
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• Seisiúin Scileanna Gairmréime: Reáchtálfaidh an 
Rannán Acmhainní Daonna seisiúin Scileanna 
Gairmréime chun cabhrú leis na baill foirne feabhas 
a chur ar iarratais a dhéanann siad ar phoist, ar 
a dteicníochtaí agallaimh, ar a gcur chuige maidir 
le líonrúchán/Linkedin agus chun cabhrú leo ar 
bhealaí eile machnamh a dhéanamh ar bhainistiú a 
ngairmréimeanna.

Reáchtálfaimid clár Cóitseála freisin agus é mar aidhm 
aige cabhrú le baill foirne a bhfeidhmíocht a fheabhsú 
agus a scileanna a fhorbairt. Is ionann an chóitseáil agus 
idirghabháil an-fhóinteach chun cabhrú le baill foirne 
dearcadh úr a fháil ar dhúshláin phearsanta, feabhsú 
a dhéanamh ar scileanna cinnteoireachta, éifeachtacht 
idirphearsanta a fhorbairt agus méadú a dhéanamh ar 
mhuinín fhoriomlán.

Leanfaimid de na hidirghabhálacha seo a leanas a chur i 
bhfeidhm:

• Clár Forbartha Ceannaireachta – Rinneadh an Clár 
modúlach seo a chuirtear ar fáil thar thréimhse 
6/7 mí a cheapadh go sonrach chun díriú ar na 
príomhscileanna ceannaireachta atá ag teastáil 
chun forbairt a dhéanamh mar cheannaire i ngráid 
an Phríomhoifigigh Chúnta agus an Ardoifigigh 
Feidhmiúcháin agus cuirtear ar fáil é do gach 
earcach nua sna gráid sin agus do gach ball foirne a 
fhaigheann ardú céime chuig na gráid sin.  

• Oiliúint Oifigigh Cléireachais agus Oifigigh 
Feidhmiúcháin – An Foras Riaracháin a cheap na 
Cláir dhá lá seo le haghaidh riachtanais shainiúla na 
Roinne seo agus baineann siad go sonrach leis na 
gráid a dhéanann freastal orthu.  Is é is aidhm do na 
cláir ná deis a thabhairt d’Oifigigh Chléireachais agus 

d’Oifigigh Feidhmiúcháin forbairt a dhéanamh ar na 
hinniúlachtaí atá ag teastáil chun bheith éifeachtach 
sna róil atá acu agus tugtar deis dóibh freisin tuiscint 
mhaith a fháil ar a bhfuiltear ag súil leis uathu mar 
státseirbhísigh agus ar conas atá sé sin éagsúil le 
hobair in earnálacha eile.  Tá sé beartaithe leathnú 
a dhéanamh ar an ábhar comhroinnte trí thuilleadh 
modúl saincheaptha a chur ar fáil do gach grád 
ar leith, e.g. scileanna ceannaireachta d’Oifigigh 
Feidhmiúcháin.

• Clár Ceannaireachta Feidhmiúcháin do 
Phríomhoifigigh – Déantar an Clár seo a bhainistiú 
tríd an tSeirbhís Phoiblí Shinsearach (SPS). Is é is 
cuspóir dó ná clár forbartha a chur ar fáil dóibh siúd 
ar mhaith leo dul ar aghaidh chuig leibhéal níos airde 
lena chinntiú go bhfuil siad sa riocht gur féidir leo 
dul san iomaíocht i gcomhair poist bhainistíochta 
sinsearaí ar fud na seirbhíse poiblí. 

• Clár Céime d’Oifigigh Riaracháin – I gcomhar le 
DPER, is é is aidhm don chlár tras-Roinne seo ná 
tacaíocht a thabhairt do gach ball foirne nua i ngrád 
an Oifigigh Riaracháin i ndáil le forbairt agus dul 
chun cinn a dhéanamh sa Státseirbhís trí chabhrú leo 
na scileanna agus an t-eolas a fháil atá riachtanach 
le go bhféadfaidh siad feidhmiú go héifeachtach 
ina róil agus déileáil leis na dúshláin a bheidh le 
sárú acu agus iad ag dul i mbun gairmréime sa 
Státseirbhís.  Cinntíonn sé go mbíonn cur chuige 
comhordaithe ann i ndáil le forbairt Oifigeach 
Riaracháin agus, mar chuid den chlár, cuirtear an 
Státseirbhís chun cinn mar fhostóir atá mar chéad 
rogha i margadh na gcéimithe.

• Oideachas Iar-Earcaíochta: Scéim Aisíoca Táillí – 
leanfaimid de thacaíocht a thabhairt do bhaill foirne 
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ar mian leo dul i mbun breisoideachais le linn a gcuid 
ama féin, ar choinníoll go bhfuil an réimse staidéir a 
roghnaítear bainteach le hobair na roinne.

Dar lenár mbaill foirne, tá tábhacht ag gabháil le 
hAitheantas d’Fhostaithe agus d’inis 76% díobh gur 
cheart dóibh aitheantas agus luaíocht a fháil mar 
thoradh ar obair go crua. Glacfaimid páirt ghníomhach i 
nGradaim Bhliantúla Shármhaitheasa agus Nuálaíochta 
na Státseirbhíse agus, sa bhliain 2018, cuirfimid tús le 
Gradaim ar leith na Roinne Dlí agus Cirt agus beidh baill 
foirne in ann a gcomhghleacaithe a ainmniú chun gradaim 
a fháil agus beifear in ann aitheantas a thabhairt dóibh 
ar bhonn lárnach i leith ár Luachanna a chur i bhfeidhm. 
Beidh próifíliú bhuaiteoirí na ngradam i gcumarsáidí 
ráithiúla ina chabhair maidir le méadú a dhéanamh ar an 
bhfeasacht faoin raon leathan oibre ar fud na Roinne agus 
maidir le mórtas ina leith sin a mhéadú.

Déantar Freagracht Shóisialta Chorparáideach (FSC) a 
aithint go forleathan mar rud ag a bhfuil ról tábhachtach 
i dtaca le Rannpháirteachas Fostaithe de. Féachfaidh 
AD le hionchur a fháil ó fhostaithe i ndáil le carthanais 
ar mór acu iad a shainaithint agus i ndáil le príomh-
chomhpháirtithe carthanais a chomhaontú d’fhonn tacú 
leo trí bhailiú airgid agus trí obair dheonach a dhéanamh 
thar a gceann.

Forbróimid leathanach Inlín AD ar an ardán SharePoint 
chun feasacht inmheánach ar sheirbhísí AD a mhéadú. 
Ina theannta sin, cuimseoidh ár leathanach inlín AD 
mionsonraí faoi PeoplePoint agus faoin Ionad Seirbhísí 
Comhroinnte Párolla, faoi conas teagmháil a dhéanamh 
leo agus faoi na seirbhísí a chuireann siad ar fáil. Déanfar 
aon ábhar imní a gheofar ó fhostaithe faoi sheirbhísí a 

chuireann ceachtar de na comhpháirtithe sin ar fáil a 
bhainistiú tríd an ngnáthphróiseas Bainistíochta Seirbhíse 
chun a chinntiú go mbeidh an tseirbhís is fearr agus is 
féidir á fáil ag ár ndaoine.

Tosaíocht 2: Fórsa Saothair na 
Todhchaí a chur le chéile – na daoine 
cearta, leis na scileanna cearta, san áit 
cheart ag an am ceart.

Tá dúshláin shuntasacha le sárú againn sa réimse seo 
ós rud é go bhfuil geilleagar bisiúil ann, rud a spreagann 
margadh saothair an-iomaíoch, agus tá dúshláin 
dhéimeagrafacha ann mar thoradh ar fhórsa saothair 
atá ag dul in aois agus ag a bhfuil scileanna agus eolas 
atá an-luachmhar. Ina theannta sin, táimid ag oibriú i 
dtimpeallacht ina bhfuil an teicneolaíocht ag déanamh 
dul chun cinn an-tapa agus ní mór leas a bhaint as an 
teicneolaíocht sin nuair is cuí chun tacú linn a mhéid 
a bhaineann lenár seirbhísí a chur ar fáil ar bhealach 
chomh héifeachtach agus is féidir.

Bíonn AD i dteagmháil le Rúnaithe Cúnta/Cinn Oifigí agus 
Gníomhaireachtaí agus lena Meithleacha Bainistíochta 
Sinsearaí sa Phróiseas Pleanála Fórsa Saothair chun 
measúnacht a dhéanamh ar na bearnaí láithreacha, 
agus ar na bearnaí a bheidh ann sa todhchaí, i dtaca 
le scileanna nó i dtaca leis an líon foirne ag na leibhéil 
éagsúla. Déanfaimid ár gcur chuige i leith Pleanáil Fórsa 
Saothair a scagadh tuilleadh chun pleanáil chomharbais, 
bainistiú buanna agus aistriú eolais a chur san áireamh. 
Gheofar tacaíocht ina leith sin trí fhardail scileanna na 
bhfostaithe láithreacha a thiomsú – trí thuiscint a fháil ar 
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ár raon reatha scileanna/buanna agus ar na riachtanais 
ó thaobh scileanna de sa todhchaí, tabharfar tacaíocht 
dúinn maidir lenár gcuid iarrachtaí pleanála straitéisí 
agus ligfear dúinn buiséadú a dhéanamh i leith cláir chuí 
oiliúna agus i leith cinneadh a dhéanamh i dtaobh cad iad 
na cláir oiliúna a bheidh ag teastáil.

Tá dúshláin dhéimeagrafacha ann mar gheall ar an 
moratóir ar earcaíocht – 46 bliana d’aois atá mar 
mheánaois na mball foirne agus tá 38% de na daoine 
sin os cionn 50 bliain d’aois. Tá an leathchuid dár 
bPríomhoifigigh agus dár Rúnaithe Cúnta os cionn 55 
bliana d’aois. Ós rud é go mbeidh líon mór ball foirne 
ag dul ar scor sa tréimhse 5 - 10 mbliana atá díreach 
romhainn, agus ós rud é go meastar go mbeidh 40 ball 
foirne ag dul ar scor gach bliain sna 3 bliana atá díreach 
romhainn, tá riosca eagrúcháin ann i leith bhainistiú 
an eolais. Cabhróidh pleanáil fórsa saothair leis an 
Roinn pleananna comharbais a chruthú agus cuimhne 
chorparáideach na Roinne, atá i measc na sócmhainní is 
tábhachtaí dá bhfuil ag an Roinn, a chaomhnú.

Le linn an phróisis pleanála fórsa saothair ag deireadh 
na bliana 2016, iarradh ar chinn rannán agus oifigí/
gníomhaireachtaí na príomhscileanna agus an taithí a bhí 
ag baill foirne a d’fhéadfadh a bheith i dteideal dul ar scor 
nó iarratas a dhéanamh ar dheiseanna soghluaisteachta le 
linn ré an phlean seo a shainaithint. Rinneamar breithniú 
freisin, agus leanfaimid d’athbhreithniú a dhéanamh, i 
dtaobh an bhfuil aon róil shonracha ann ar ceart iad a 
líonadh le ball foirne dátheangach feidhmiúil d’fhonn 
ár gcuid oibleagáidí i leith na Gaeilge a chomhlíonadh. 
Rinneadh róil chriticiúla laistigh de rannáin, chomh maith 
leis na scileanna/an taithí a bhaineann leo, a leagan 
amach freisin. Ar bhonn na faisnéise sin, rinneadh na 
príomhthéamaí seo a leanas i ndáil le foghlaim agus forbairt 
a leagan amach chun tús áite a thabhairt dóibh agus tá dul 
chun cinn déanta cheana féin maidir le roinnt acu:

• Bainistiú tionscadal

• Anailísiú beartas

• Caibidlíochtaí AE

• Bainistiú rioscaí

• Cláir ghrád-sonracha d’earcaigh nua (Oifigeach 
Cléireachais / Oifigeach Feidhmiúcháin / Oifigeach 
Riaracháin)

• Seirbhís chéadlíne do chustaiméirí

• Forbairt ceannaireachta

• Cásanna gnó a ullmhú

• Caint Shoiléir

• Rialachas – Comhaontuithe feidhmíochta a bhainistiú

Sa bhliain 2015, bhí 47% dár ndaoine den tuairim 
nach raibh deiseanna ann chun forbairt gairmréime a 
dhéanamh. Cé go bhfuil súil againn go mbeidh laghdú 
ar an bhfigiúr sin i suirbhéanna ina dhiaidh seo nuair a 
chuirfear deireadh leis an moratóir ar earcaíocht agus 
nuair a bheidh deiseanna nua ardaithe céime ann dá 

bharr sin, leanfaimid de dheimhin a dhéanamh de 
go ndéanfar deiseanna forbartha, cibé acu trí aistriú 
cliathánach, trí dheiseanna iasachta nó trí ardú céime, a 
fhógairt dár mbaill foirne, ach sin faoi réir riachtanais ghnó 
na hEagraíochta.

Mar thoradh ar an aiseolas dearfach a fuarthas ónár 
gcuid Grúpaí Horizon agus ón bhFoireann Bainistíochta 
Athruithe, féachfaimid le tuilleadh deiseanna a sholáthar 
maidir le hobair thrasghráid agus thras-Rannáin chun 
deiseanna a chur ar fáil le haghaidh forbairt gairmréime/
taithí, chomh maith le deiseanna fóinteacha líonrúcháin a 
chur ar fáil.

Ní raibh 48% de na freagróirí ar aon intinn leis an tuairim 
go raibh deiseanna acu chun aistriú chuig raon post 
d’fhonn leathnú a dhéanamh ar a scileanna agus, dá 
bhrí sin, leanfaimid dár gcleachtais soghluaisteachta 
freisin agus déanfaimid beartas soghluaisteachta na 
Státseirbhíse, atá le foilsiú roimh dheireadh na bliana 
2017, a chomhlíonadh go hiomlán. Tá thart ar an 
leathchuid den fhoireann ag fónamh sa phost céanna le 
níos mó ná 5 bliana agus, dá bhrí sin, is mithid aghaidh 
a thabhairt ar an ábhar seo agus, ag an am céanna, a 
admháil gur róil speisialtóireachta atá ann i gcás roinnt 
ról agus nach mbeidh na deiseanna céanna ar fáil ina 
leith ó thaobh soghluaisteachta de. I gcásanna inar 
cuí soghluaisteacht a chur ar fáil, féachfaimid le réimsí 
ardtoirte/ard-déine a shainaithint ar dtús, is é sin, réimsí 
ina bhféadfadh fostaithe fadtéarma tairbhe a fháil as 
aistriú chuig réimse eile.

Mar gheall ar chineál agus ar chastacht ár gcuid oibre, tá 
gá le cur chuige daingean comhsheasmhach i leith rioscaí 
a mheas agus a bhainistiú. Sa domhan seo againne a 
ghluaiseann go tapa, tagann na rioscaí a mbíonn orainn 
iad a bhainistiú chun cinn go tapa. Caithfimid a bheith 
cinnte go ndéanaimid bainistiú ar rioscaí ar shlí ina 
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ndéantar íoslaghdú ar an dóchúlacht go mbeidh siad ann 
agus ar an tionchar a d’fhéadfadh a bheith acu. Baineann 
Bainistíocht Rioscaí le tuiscint a fháil ar an riosca agus le 
hanailís a dhéanamh, agus aghaidh a thabhairt, air chun 
a chinntiú gur féidir le heagraíochtaí a gcuspóirí a bhaint 
amach. Déanfaimid ár n-oiliúint maidir le Bainistíocht 
Rioscaí a chur i gcrích agus cinnteoimid go ndéanfar 
ár ndaoine a oiliúint go hiomlán i dtaca leis na rioscaí a 
bhíonn ina réimse a shainaithint, agus i dtaca le haghaidh 
a thabhairt orthu, ionas gur féidir na bearta cearta 
maolúcháin a dhéanamh agus na rialuithe cuí a chur i 
bhfeidhm.

Trínár bplean chun Beartas Éagsúlachta agus Uile-
chuimsitheachta inmheánach a fhorbairt, cinnteoimid go 
mbeidh fórsa saothair ilchineálach againn agus é níos 
ionadaithí do shochaí na hÉireann. Tugtar aitheantas ar 
fud an domhain don luach a ghabhann le fórsa saothair 
ilchineálach a bheith ann agus beidh fórsa saothair 
den sórt sin ina bhuntaca lenár ndualgas poiblí chun 
comhionannas a chur chun cinn, deireadh a chur le 
hidirdhealú agus cearta daonna a chosaint. De réir 
taighde atá déanta, tugtar le fios, i dtaca le meithleacha 
ilchineálacha uilechuimsitheacha ag a bhfuil oscailteacht 
a ligeann dóibh féachaint ar an domhan trí lionsaí éagsúla 
agus a ligeann do ghuthanna éagsúla teacht chun cinn, 
go mbíonn siad níos nuálaí agus níos díograisí agus, de 
ghnáth, go bhfeidhmíonn siad ar bhealach níos fearr 
ná mar a dhéanann a bpiaraí. Go háirithe, tá easnamh 
ann, ar fud na Státseirbhíse ina hiomláine, maidir leis an 
éagsúlacht i gcoitinne i measc na bainistíochta sinsearaí 
agus is saintréith den chinnteoireacht mhaith é éagsúlacht 
den sórt sin.

Cruthóimid timpeallacht ina nglacfar leis an éagsúlacht 
agus inar féidir le fostaithe bláthú agus rath a bheith 
orthu, beag beann ar aois, ar stádas sibhialta, ar stádas 
teaghlaigh, ar inscne, ar reiligiún, ar ghnéaschlaonadh, ar 
chine, ar mhíchumas nó ar bhallraíocht i bpobal an lucht 
siúil.

‘Na heagraíochtaí a leanann de dhíriú ar 
éagsúlacht agus ar uilechuimsitheacht 
mar straitéis chomhtháite ghnó, is iad 
na heagraíochtaí iad a choimeádfaidh 
tarraingt agus a chuirfidh feabhas ar 
a gcumas chun freagraí daingne aclaí 
a fhorbairt i leith na timpeallachta 
domhanda atá ag éirí níos iomaíche ná 
riamh.’

Dianah Worman, Comhairleoir Beartais Phoiblí, 
Éagsúlacht, CIPD (An Institiúid Chairte um 
Pearsanra agus Forbairt)

Oibreoimid chun fórsa saothair ilchineálach a léiríonn 
ár sochaí athraitheach a fhorbairt. Tá freagracht ar 
gach uile státseirbhíseach timpeallacht oibre a chruthú 
ina n-urramaítear difríochtaí agus ina mbíonn meas ar 
gach duine – baill foirne, cliaint agus custaiméirí – mar 
dhaoine aonair. Trí luachanna uilechuimsitheacha a 
leabú, is féidir le heagraíochtaí leibhéil níos airde leasa, 
spreagtha, sástachta agus táirgeachta a chruthú. Tá sé 
mar uaillmhian againn a chinntiú gur féidir le gach ball 
foirne dár gcuid a bheith muiníneach agus compordach 
i leith a bpearsantacht iomlán a léiriú san ionad oibre – 
mar gur fearr a fheidhmíonn daoine nuair is féidir leo a 
bpearsantacht féin a léiriú.

Tosaíocht 3: Bainisteoirí a Mhúnlú, 
Tacaíocht a thabhairt dóibh, agus Meas 
a bheith orthu, mar Fhorbróirí Daoine 
– bainisteoirí iontacha daoine a bheith 
ann chun a chumasú do bhaill foirne 
feidhmiú de réir na leibhéal is airde 
agus barr a gcumais a bhaint amach.

Bíonn rath mar bhainisteoir ag brath ar an mórgóir 
ar an gcumas chun feidhmíocht ghnó a fheabhsú trí 
dhaoine. Chun tacú leis an ngné thábhachtach seo dá 
ról, leagfaimid béim athuair ar an ról mar bhainisteoirí 
daoine atá ina chuid de bhainistiú feidhmíochta daoine. 
Chun feidhmíocht a bhainistiú go maith, ní mór bainisteoirí 
líne a chumasú chun tacú le baill foirne as leibhéil 
tosaithe feidhmíochta éagsúla, agus iad a fhorbairt, le 
go mbeidh siad in ann leibhéil feidhmíochta níos airde a 
bhaint amach. Ciallaíonn sé sin a bheith in ann tacú le 
daoine ardfheidhmíochta barr a gcumais a bhaint amach, 
tacú le daoine feidhmíochta sásúla leanúint d’fhorbairt 
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a dhéanamh agus a scileanna a leathnú, agus tacú le 
daoine níos laige ó thaobh feidhmíochta de feabhsú. 
Chuige sin, ní mór go mbeidh na huirlisí cearta agus na 
beartais chearta ag bainisteoirí líne mar thacaíocht dóibh.

Chun tacú leis na bearta atá leagtha amach i bPlean 
Athnuachana na Státseirbhíse, leanfaimid de bheith ag 
féachaint le bainistíocht feidhmíochta de chineál fóinteach 
a fhorbairt. Baineann sé sin le soiléire a chur ar fáil maidir 
lena bhfuiltear ag súil leis ón ról lena mbaineann, maidir 
leis na cuspóirí agus na spriocanna atá againn, maidir 
le forbairt a dhéanamh orainn féin, maidir le comhráite 
oscailte a bheith ann, maidir le haiseolas cuiditheach a 
sholáthar agus maidir le feidhmíocht a fheabhsú ar gach 
leibhéal. Chun tacú leis na beartais uasdátaithe, tá AD 
tar éis na próisis iomchuí a chomhtháthú isteach i gcreat 
comhleanúnach ar a dtugtar “Oibríonn Feidhmíocht”:

• Earcaíocht: Baill foirne cháilithe a aimsiú chun freastal 
ar riachtanais na hEagraíochta trí úsáid a bhaint as 
Pleanáil Fórsa Saothair.

• Ionduchtúchán: Deimhin a dhéanamh de gur féidir le 
baill foirne nua-earcaithe dul i mbun a róil sa Roinn 
go tapa, agus go bhfuil siad mórtasach as a gcuid 
oibre agus as an ról atá ag an Roinn sa tsochaí.

• Promhadh: Aiseolas luachmhar a thabhairt do bhaill 
foirne i dtaca lena ról nua agus, ag an am céanna, 
a láidreachtaí agus a riachtanais foghlama a mheas. 
Déanfaimid bainistíocht ghníomhach ar an bpróiseas 
Promhaidh agus tabharfaimid tacaíocht do na 
ceannairí go léir i dtaca le haghaidh a thabhairt ar 
aon saincheisteanna a thagann chun cinn le linn na 
tréimhse promhaidh, á aithint nach mbeidh gach 
duine oiriúnach don Eagraíocht nó nach n-oirfidh an 
Eagraíocht do roinnt daoine aonair.

• ePMDS: Glacann an córas nua ionad an tseanscála 
rátála cúig phointe agus is córas níos simplí dhá 
phointe é nach bhfuil dírithe chomh mór sin ar 
bhoscaí a thiceáil; seachas sin, tá sé dírithe níos mó 
ar chomhráite oscailte comhoibríocha.

• Foghlaim agus Forbairt: Úinéireacht ar fhorbairt agus 
ar dhul chun cinn gairmréime a thabhairt ar leibhéal 
an duine aonair, ach tacaíocht spriocdhírithe a bheith 
ar fáil ó AD.

• Beartas maidir le Tearcfheidhmíocht: Cúnamh a 
thabhairt maidir le haon saincheisteanna tearc-
fheidhmíochta a d’fhéadfadh teacht chun cinn, agus 
tacaíocht ar fáil, mar chroíchuid de, do bhaill foirne 
agus do bhainsiteoirí aonair.

Cruthóimid cultúr ina mbeidh Bainisteoirí ag gach leibhéal 
ina múnla d’iompar éifeachtach bainistíochta, agus ina 
dtaca leis, agus ar dá réir a bheidh siad cuntasach i leith 
bhainistíocht, fhorbairt agus fheidhmíocht a meithleacha. 
Bainfidh ár gcuid beartas maidir le daoine go sonrach 
le ról an bhainisteora dhírigh i ndáil le cur i bhfeidhm, 
agus reáchtálfaimid sraith Cur i Láthair Bainisteora Líne 

chun suntas a tharraingt ar na gnéithe tábhachtacha dá 
róil ó thaobh daoine de agus chun fóram a sholáthar le 
haghaidh plé agus soiléiriú. Beidh siad sin ina gcabhair 
maidir le cur chuige comhsheasmhach a chinntiú ar fud 
na heagraíochta. De bhreis air sin, tabharfaidh na cúrsaí 
oiliúna dá dtagraítear faoi Chéad Rogha mar Fhostóir 
tacaíocht do scileanna ceannaireachta a fhorbairt de réir 
mar a théann daoine ar aghaidh chuig róil níos sinsearaí le 
linn a ngairmréime.

Mar thacaíocht bhreise do bhainisteoirí a mbeidh béim 
nua á leagan ar fhorbairt daoine acu, méadóimid an úsáid 
a bhaintear as ár múnla Comhpháirtí Gnó. Is é atá i gceist 
le comhpháirtíocht ghnó AD ná bainisteoirí AD a bheith 
ag obair go dlúth leis an lucht ceannaireachta sinsearach 
agus le bainisteoirí líne chun cuspóirí comhroinnte 
eagrúcháin a bhaint amach, go háirithe i dtaca leis na 
córais agus na próisis is fearr a thacaíonn le spriocanna 
straitéiseacha na Roinne a shainaithint agus a chur i 
ngníomh. Mar chuid den chomhpháirtíocht ghnó, déantar 
Príomhoifigeach Cúnta ar leith sa réimse AD a ainmniú 
mar chomhpháirtí gnó le haghaidh réimsí ar leith agus 
oibríonn an t-oifigeach sin go dlúth le lucht an réimse lena 
mbaineann i ndáil leis na nithe seo a leanas:

• Acmhainn eagrúcháin agus acmhainn daoine a 
fhorbairt

• Pleanáil fórsa saothair a úsáid chun riachtanais 
acmhainní a bheidh ann sa todhchaí a shainaithint

• Léargas a fháil i dtaobh conas athrú a spreagadh 
i dtaca le córais/próisis/cleachtais bhainistíochta 
daoine, ag oibriú laistigh dá réimsí ar leith trí cheistiú 
dearfach a dhéanamh seachas glacadh leis an status 
quo

• Tacú le bainisteoirí líne baill foirne a bhainistiú go 
héifeachtúil agus leas á bhaint acu as gach cleachtas 
AD
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Ní fheidhmeoidh na comhpháirtithe gnó mar fhoinse le 
haghaidh gnáthábhair AD ach tabharfaidh siad tacaíocht i 
leith saincheisteanna ar leibhéil ardluacha a thagann chun 
cinn in obair Bainisteoirí Sinsearacha. Tá meithleacha sa 
réimse AD atá faoi cheannas Ardoifigigh Feidhmiúcháin/
Oifigigh Riaracháin agus tá siad in ann tacú le bainisteoirí 
líne agus le baill foirne a bhfuil ceisteanna coiteanna acu, 
lena n-áirítear, mar shampla, ceisteanna faoi phromhadh 
nó faoi ábhair a tharchuirtear ón bPríomh-Dhochtúir 
Oifigiúil. Féach Aguisín 2, le do thoil, chun mionsonraí 
iomlána a fháil faoi na meithleacha atá sa réimse AD agus 
faoi na pointí teagmhála is fearr le haghaidh ceisteanna 
éagsúla.

Sonraí agus Anailísíocht 
Cabhraíonn anailísíocht AD linn cinntí níos eolasaí a 
dhéanamh. Táimid ag obair i gcomhar le Príomh-Oifig 
Faisnéise an Rialtais agus le PeoplePoint chun forbairt a 
dhéanamh ar shraith uirlisí anailísithe agus tuairiscithe AD 
d’fhonn feabhas a chur ar luas agus ar cháilíocht ó thaobh 
soláthar seirbhísí de. Cumasóidh na huirlisí sin dúinn an 
méid seo a leanas a dhéanamh:

• Saincheisteanna a imscrúdú ar mhodh níos déine ós 
rud é gur féidir le treochtaí sonraí cabhair a thabhairt 
i ndáil le nithe a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar 
ghnóthaí (e.g. saoire bhreoiteachta, daoine ag éirí as 
oifig, daoine ag dul ar scor)

• Réamh-mheastacháin níos leithne a dhéanamh, agus 
pleanáil níos leithne a dhéanamh i leith imthosca 
ionchasacha, le go mbeidh eolas níos fearr ar fáil le 
haghaidh an phróisis pleanála fórsa saothair

• Teagmháil níos éifeachtaí a bheith ann le bainisteoirí 
trí rochtain éasca ar fhaisnéis AD atá ábhartha agus 
cothrom le dáta a sholáthar dóibh (e.g. caiteachas 
ar thuarastail, nithe a bhaineann le hoiliúint, saoire 
bhreoiteachta)

Conclúid
Is iad na daoine na spreagthóirí is tábhachtaí i dtaca 
le rath de. Ní mór dúinn na huirlisí agus na tacaíochtaí 
cearta a chur ar fáil le go mbeidh sé de chumas ag ár 
mbaill foirne a róil a chur i gcrích go sármhaith.

Is straitéis uaillmhianach í seo agus déanfar ár bplean 
gníomhaíochta a athbhreithniú gach bliain chun a 
chinntiú go bhfuil na bearta a chomhaontaítear oiriúnach i 
gcónaí. Tríd an straitéis seo a chur i bhfeidhm, cinnteofar 
go ndéanfar na tionscnaimh a fhorbraítear faoin Straitéis 
do Dhaoine don Státseirbhís a chur i bhfeidhm ar fud na 
Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais.

Is tréimhse spreagúil í seo don réimse AD sa Státseirbhís. 
Tá fonn dáiríre ann chun dul chun cinn a dhéanamh agus 
na seirbhísí a sholáthraímid a nuachóiriú, agus scileanna 
nua á dtabhairt do bhaill foirne AD le linn an méid sin a 
bheith ar siúl.

Is mian linn buíochas a ghabháil leo siúd a chuir ionchur 
ar fáil mar eolas agus mar bhunús le haghaidh gnéithe 
éagsúla den straitéis seo agus táimid ag tnúth lenár 
ngealltanais i leith An Todhchaí á Tógáil a chomhlíonadh.
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Aguisín 1 – Comhlachtaí dá bhfónann an 
Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais

An Roinn

IPAT
An Binse Achomhairc 

um Chosaint 
Idirnáisiúnta
Sráid Hanover

CAB
An Biúró um 
Shócmhainní 

Coiriúla

Oifig Chróinéir 
Bhaile Átha Cliath
Sráid an Stórais

PRSA
An tÚdarás Rialála 
Seirbhísí Maoine

Baile Átha Cliath & 
An Uaimh

An Coimisinéir um 
Chosaint Sonraí

Baile Átha Cliath & 
Cúil an tSúdaire

An tSeirbhís 
Phromhaidh

Ceanncheathrú 
Mhargadh na Feirme 

& Ar Fud na Tíre

FSS
Seirbhísí 

Comhroinnte 
Airgeadais
Cill Airne

ISI
Seirbhís 

Dócmhainneachta na 
hÉireann

Bóthar Conyngham

FSI
Eolaíocht 

Fhóiréinseach 
Éireann 
Páirc an 

Fhionnuisce

PSA
An tÚdarás 

um Shlándáil 
Phríobháideach
Tiobraid Árann

IPS
Seirbhís 

Phríosúin na 
hÉireann

An Longfort

Oifig an 
Phaiteolaí Stáit 

An Halla Bán

Cigireacht 
an Gharda 
Síochána
Baile Átha 

Cliath

Oifig 
Chigire na 
bPríosún

An tAonach

Amhail i nDeireadh Fómhair 2017, tá foireann c2,200 duine san iomlán sna comhlachtaí thuas.

Tá a bhfeidhmeanna AD féin ag comhlachtaí eile ar nós an Gharda Síochána, na Seirbhíse Cúirteanna, an Bhoird um 
Chúnamh Dlíthiúil, an Údaráis Clárúcháin Maoine (PRA), Choimisiún Ombudsman an Gharda Síochána (GSOC), an 
Údaráis Náisiúnta Míchumais, an Údaráis Póilíneachta, srl.
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Comhpháirtithe Gnó
Elaine Loftus, 

Príomhoifigeach Cúnta

exloftus@justice.ie

602 8494

Owen McLaughlin, 
Príomhoifigeach Cúnta

oxmclaughlin@justice.ie

602 8287

Gary Lawlor, 
Príomhoifigeach Cúnta

gaxlawlor@justice.ie

602 8261

Phillip Coffey, 
Príomhoifigeach Cúnta

pxcoffey@justice.ie

602 8401

Rúnaí Cúnta/Ceann Oifige nó Gníomhaireachta
Conan McKenna Michael Kirrane* Helen Dixon Carol Baxter

Michael Flahive David Costello Lorcan O’Connor Michael Donnellan

John O’Callaghan IPAT* Maeve Hogan Vivian Geiran

Peter Mullan Paul Scallan

Jimmy Martin Myra Cullinane

Gnóthaí Corparáideacha* Marie Cassidy

Gerard Connolly

Cigire na bPríosún*

Eolaíocht Fhóiréinseach 
Éireann - Chris Enright

Cigireacht an Gharda 
Síochána*

*Folúntais a bhfuil ceapacháin ina Ieith ar feitheamh

Meithleacha AD
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Straitéis Fórsa Saothair agus  
Cur i bhFeidhm

recruit@justice.ie

Pleanáil Fórsa 
Saothair

justdirectory 
@justice.ie

Bainistíocht Fostaithe agus  
Caidreamh le Fostaithe

hradmin@justice.ie
flexqueries@justice.ie

Bainistíocht Eolais & Forbairt 
Fórsa Saothair, Bainistíocht 

Seirbhísí & Tuairisciú
corporatelearning 

@justice.ie

A
rd

oi
fig
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ch

Gary Birney
gxbirney@justice.ie

608612

Clíona Ní 
Bhriain

cdnibhriain 
@justice.ie

608218

Margaret White
mmwhite@justice.ie

608285

Ann McCabe
ammcabe@justice.ie

608228

O
ifi

ge
ac

h 
Fe

id
hm

iú
ch

ái
n

Emma Coughlan
elcoughlan@justice.ie

608229

Therese Whyte
txwhyte@justice.ie

608481

Claire 
L’Estrange

cxlestrange@
justice.ie
608222

Aisling 
Walsh

aiwalsh 
@justice.ie

608531

Helen 
Tierney 

hxtierney 
@justice.ie

608288

Catherine 
Morrin

camorrin 
@justice.ie

608806

Barbara Donnan
bcdonnan@justice.ie

608402

O
ifi

ge
ac

h 
C

lé
ire

ac
ha

is David Dowling
dpdowling@

justice.ie
608479

Dean Moore
dsmoore@
justice.ie
608267

Christopher 
Mulvey

cxmulvey@
justice.ie
608265

Katie Gibbons 
kxgibbons 

@justice.ie
608640

Sinead Saunders
sxsaunders 
@justice.ie

608430

Eimear Lane
eplane 

@justice.ie
608508

Maura Connolly
mbconnolly@

justice.ie
608645

Mary O’Brien
maobrien 

@justice.ie
608618
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Aguisín 3 – Ionracas san Ionad Oibre

Tionscnamh neamhbhrabúis ilpháirtithe leasmhara le haghaidh eagraíochtaí sna hearnálacha poiblí, príobháideacha 
agus neamhbhrabúis atá in Ionracas san Ionad Oibre (IIO). Trí oiliúint, malartú dea-chleachtais, acmhainní ar líne agus 
sainchomhairle agus saintreoir, déanfaidh IIO timpeallachtaí tacúla a chur chun cinn d’aon duine a thuairisceoidh 
ábhair imní faoin éagóir a bheith á déanamh.

Tá oibriú le Trédhearcacht Idirnáisiúnta, an eagraíocht neamhspleách frithéillithe is mó ar domhan, ar na buntáistí a 
ghabhann le ballraíocht in IIO. Údar mór bróid don Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais tacú le Trédhearcacht 
Idirnáisiúnta Éireann ina cuid oibre. Go dtí seo, tá an Roinn agus 16 cinn dá cuid gníomhaireachtaí comhbhainteacha 
tar éis dul isteach i gclár IIO agus gealltanas IIO a thabhairt. Agus an gealltanas sin á thabhairt aici, tá an Roinn tar éis 
geallúint “gan pionós a ghearradh ar oibrí a thuairisceoidh baol nó eachtraí éagóiritheoireachta, nó pionósú an oibrí sin 
a cheadú, agus freagairt do na hábhair imní sin nó gníomhú ina leith”. 

Is é misean foriomlán chlár IIO ná athrú dearfa cultúir a chur chun cinn in ionaid oibre in Éirinn.



An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, 51 Faiche Stiabhna, Baile Átha Cliath 2, D02HK52

T: +353-1-6028202


