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Cad é Ár Seirbhís Phoiblí 2020?
Is é atá in Ár Seirbhís Phoiblí 2020 ná creat a
thacaíonn le forbairt leanúnach agus le nuáil ar fud
na seirbhíse poiblí. Cinnteoidh na gníomhartha atá
ann go mbeidh seirbhís phoiblí níos láidre againn
agus go gcuirfear seirbhísí níos fearr ar fáil do
phobal na hÉireann.

Tá Ár Seirbhís Phoiblí 2020 tógtha ar na rudaí a
baineadh amach sna hathchóirithe roimhe seo agus
tá bealach leagtha síos ann le haghaidh feabhsuithe
i ndiaidh 2020. Tá 18 ghníomh ann lena n-áirítear
tionscnaimh agus gníomhartha nua a bhfuil sé
d’aidhm acu tógáil ar bhunús athchóirithe atá
curtha i gcrích cheana féin.

Tá an creat bunaithe ar thrí cholún:

Ag Soláthar
dár bPobal

Nuáil ar
Mhaithe lenár
dTodhchaí

Forbairt Ár
nDaoine agus
nEagraíochtaí

Tosofar ag cur i bhfeidhm na 18 ngníomh in Ár Seirbhís Phoiblí 2020 in 2018. Tabharfar tacaíocht dó trí
úinéireacht chomhroinnte gníomhartha a chur chun cinn ar fud na seirbhíse poiblí agus trí bhéim láidir a
chinntiú ó thaobh athchóirithe a mheas.

Cén chaoi a ndearnadh é a
fhorbairt?
Cuireadh bonn eolais ar fáil le haghaidh Ár Seirbhís
Phoiblí 2020 trí mholtaí a fháil ó fhoinsí éagsúla
lena n-áirítear an pobal, seirbhísigh phoiblí agus an
ECFE.
Bhí ceachtanna tábhachtacha sa mheasúnú a rinne
an ECFE ar phlean athchóirithe na seirbhíse poiblí
roimhe seo. Chuir siad sin bonn eolais ar fáil le
haghaidh Ár Seirbhís Phoiblí 2020 agus chabhraigh
siad chun é a chumadh.
Ina measc siúd bhí an gá atá le díriú níos mó
ar thorthaí, ar fhianaise, ar rialachas agus ar

nuálaíocht. Bhí comhairliúchán ar fud na seirbhíse
sibhialta agus na seirbhíse poiblí níos leithne i
gceist i gceapadh Ár Seirbhís Phoiblí 2020. Áiríodh
leis sin cruinnithe, ceardlanna agus suirbhé ar
sheirbhísigh phoiblí.
Tugadh deis don phobal an creat seo a mhúnlú
trí chomhairliúchán poiblí a bhí ar siúl i rith
Samhradh na bliana 2017. Ba é sin an chéad
chomhairliúchán poiblí riamh faoi athchóiriú na
seirbhíse poiblí.
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Na Trí Cholún
Dírítear in Ag Soláthar dár bPobal ar a chinntiú gur
cuid lárnach de sholáthar seirbhíse é torthaí a chinntiú don phobal.
Déanfar é seo a bhaint amach trí pháirt a bheith ag an bpobal i
ndearadh agus i gcur ar fáil seirbhísí, trí fheabhas a chur ar an gcaoi
a n-éistimid, agus a gcuirimid rudaí in iúl agus trína chinntiú go
mbeidh seirbhísí éifeachtach ó thaobh costais de. Feabhsóimid
cáilíocht agus inrochtaineacht na seirbhíse freisin trí leas níos fearr a
bhaint as teicneolaíocht agus sonraí nua.
Tógfar na cúig ghníomh faoin gcolún seo ar bhunús an dul chun
cinn atá déanta cheana féin i réimsí mar sheirbhísí comhroinnte
agus soláthar. Tá forbairt seirbhísí digiteacha agus ríomhsheirbhísí
Rialtais ríthábhachtach chun feabhas a chur ar sholáthar seirbhísí
agus is féidir an rud céanna a rá faoi leas níos fearr a bhaint as sonraí
agus faoi shonraí a roinnt níos éifeachtaí idir eagraíochtaí.

Tá sé gníomh i gceist i Nuáil ar Mhaithe lenár
dTodhchaí a chuirfidh ar ár gcumas straitéisí agus beartais
nuálacha, láidre agus comhcheangailte a fhorbairt maidir le soláthar
seirbhísí poiblí. Tacóidh an colún seo freisin le comhoibriú ar fud
na seirbhíse poiblí agus cabhróidh sé an tairbhe is mó a bhaint as na
scileanna agus as an taithí agus sonraí atá ann faoi láthair. Cuirfidh
sé cultúr meastóireachta chun cinn freisin.
Ní mór don tseirbhís phoiblí a bheith níos nuálaí agus níos
comhoibrí chun freagra éifeachtach a thabhairt ar na dúshláin
chasta atá le sárú ag Éirinn anois agus a bheidh le sárú againn
amach anseo.

Tá seacht mbeart ag baint le Forbairt Ár nDaoine agus

nEagraíochtaí a thacóidh le seirbhísigh phoiblí agus leis na

heagraíochtaí ina n-oibríonn siad. Tá sé mar aidhm ag an gcolún
bainistíocht acmhainní daonna a fheabhsú agus a chinntiú go bhfuil
an meascán ceart scileanna agus uirlisí ann chun tacú le seirbhísigh
phoiblí chun seirbhísí ardchaighdeáin a chur ar fáil.
Cabhróidh na gníomhaíochtaí sa cholún seo le heagraíochtaí
seirbhíse poiblí atá láidir agus lúfar a thógáil. Díríonn na
gníomhaíochtaí ar dhea-chleachtas agus taithí a roinnt sna réimsí
seo; bainistíocht acmhainní daonna, fórsa saothair a phleanáil,
rannpháirtíocht fostaithe, cultúr agus luachanna na Seirbhíse Poiblí,
comhionannas, éagsúlacht agus ionchuimsitheacht.
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Príomhghníomhartha
Dea-Thorthaí a
Sholáthar dár
bPobal

Nuáil dár
dTodhchaí

Ár bhFoireann
agus ár
nEagraíochtaí a
Fhorbairt

1

Dlús a chur le soláthar digiteach seirbhísí

2

Feabhas a chur ar sheirbhísí dár gcustaiméirí

3

Seirbhísí a dhéanamh níos inrochtana do chách

4

Feabhas suntasach a chur ar chumarsáid agus ar
rannpháirtíocht leis an bpobal

5

Éifeachtúlacht agus éifeachtacht a bhrú chun cinn

6

Cultúr nuálaíochta a spreagadh sa tseirbhís phoiblí

7

Úsáid sonraí a bharrfheabhsú

8

Inniúlacht pleanála straitéisí a fhorbairt

9

Comhar uile-rialtais a neartú

10

Bainistíocht clár agus tionscadal a leabú

11

Cultúr fianaise agus meastóireachta a leabú

12

Bainistíocht straitéiseach acmhainní daonna a leabú sa
tseirbhís phoiblí

13

Pleanáil straitéiseach fórsa saothair a phríomhshruthú sa
tseirbhís phoiblí

14

Forbairt ghairmiúil atá leanúnach agus freagrúil

15

Bainistíocht feidhmíochta a neartú

16

Comhionannas, éagsúlacht agus cuimsiú a chur chun cinn

17

Rannpháirtíocht fostaithe a mhéadú

18

Cultúr agus luachanna na seirbhíse poiblí a athbhreithniú
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Torthaí
Dírítear go láidir ar thorthaí in Ár Seirbhís Phoiblí
2020. Aithníodh sé thoradh ardleibhéil don
tseirbhís phoiblí sa bhfadtréimhse agus tá siad
léirithe thíos. Cuirfidh Ár Seirbhís Phoiblí 2020 go
suntasach le baint amach na dtorthaí sin.

Úsáidfear raon modhanna chun torthaí a thomhas.
Áirítear orthu siúd suirbhéanna náisiúnta agus
idirnáisiúnta agus méadrachtaí ó fhoinsí mar
an Phríomh-Oifig Staidrimh agus EUROSTAT
agus torthaí suirbhéanna ar chustaiméirí agus ar
fhostaithe na seirbhíse poiblí.

Na sé thoradh ardleibhéil don tseirbhís phoiblí

Méadú ar
shástacht
custaiméirí

1
Méadú ar
rannpháirtíocht
fostaithe

Méadú ar
iontaoibh an
phobail

2

6

3
5

An caighdeán ar
sheirbhísí poiblí
áirithe

Méadú ar an
úsáid a bhaintear
as modhanna
digiteacha chun
gnó a dhéanamh
leis an tseirbhís
phoiblí

4
Feabhas ar
éifeachtacht
an rialtais
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Conas a rialófar é?
Beidh rialachas láidir ríthábhachtach ó thaobh na
gníomhartha in Ár Seirbhís Phoiblí 2020 a chur
i bhfeidhm go rathúil. Beidh comhúinéireacht
an chreata agus ceannasaíocht tiomanta
ríthábhachtach lena áirithiú go dtabharfar
tosaíocht do ghníomhartha ar fud earnálacha chun
dlús a choinneáil faoin obair fad a mhairfidh an
creat.
Den chéad uair, tá an státseirbhís agus ceannairí
agus bainisteoirí na seirbhíse poiblí páirteach sna
struchtúir rialachais um athchóiriú na seirbhíse
poiblí. Tá sé mar aidhm aige sin comhúinéireacht
an fheachtais a chur chun cinn ar fud na seirbhíse
poiblí. Tá an scéal amhlaidh de bharr obair an
Bhoird Tionscadail trasearnála a rinne maoirseacht
ar fhorbairt an chreata.

Mar gheall ar mhéid na seirbhíse poiblí agus líon
agus réimse na n-eagraíochtaí a bhfuil baint acu léi
tá samhail nua rialachais riachtanach.
Cuirfidh Bord Ceannaireachta na Seirbhíse Poiblí
ar a mbeidh daoine ar leibhéal Ard-Rúnaithe agus
POFanna ceannaireacht foriomlán ar fáil. Cuirfidh
Grúpa Bainistíochta ar a mbeidh Rúnaithe Cúnta
agus daoine coibhéiseacha ó áiteanna éagsúla
ar fud na státseirbhíse agus na seirbhíse poiblí
tacaíocht ar fáil dóibh. Tacóidh roinnt líonraí
nuabhunaithe leis an gcur i bhfeidhm freisin.
Lena chois sin cuirfidh ranna rialtais agus móroifigí bail críoch ar phleananna forfheidhmithe.
Beidh siad sin solúbtha go leor chun freagra a
thabhairt ar dhúshláin agus ar fhaisnéis a bheidh ag
teacht chun cinn i rith shaolré Ár Seirbhís Phoiblí
2020, agus iad ag díriú ar phríomhthorthaí an
chreata.

Rialachas Láidir
ch Den
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Bord
Ceannaireachta
na Seirbhíse
Poiblí

Tacaíocht

Grúpa Lucht
Bainistíochta

Táscairí Aschuir
agus Torthaí

Roinnt

Iontaoibh

Freagracht

Líonra
Bainisteoirí
Tionscadal

Coiste
Comh-aireachta

Pleananna
Forfheidhmithe

ÁR SEIRBHÍS PHOIBLÍ 2020

NO
W

LI
VE

Tá feabhsúcháin i seirbhísí poiblí ag dul ar aghaidh ar bhonn
leanúnach. Níl anseo ach roinnt samplaí de dhea-chleachtas atá ar
aon dul leis na colúin de Ár Seirbhís Phoiblí 2020.
#renewonline

dfa.ie/passportonline

PASSP RT RENEWAL?
www.dfa.ie |

@PassportIRL

Cás-staidéar: Pas Ar Líne-An Roinn
Gnóthaí Eachtracha agus Trádála
Seoladh an tSeirbhís um Athnuachan Pasanna
do Dhaoine Fásta i mí an Mhárta 2017. Cuireann
an tseirbhís ar chumas iarratasóirí iarratais
iomlána, lena n-áirítear grianghraif dhigiteacha,
a chur isteach ar líne ó cibé áit a bhfuil siad ar
fud an domhain. Tá an tseirbhís furasta le húsáid
agus nuálach. Éascaíonn sé uaslódáil grianghraf
digiteach ón mbaile, trí chógaslann nó trí bhoth
dhigiteach grianghraf ‘Photo-Me’.
Is féidir an próiseas a chomhlánú de ghnáth
laistigh de chúig nóiméad déag agus tá feabhas
mór tagtha ar luas agus próiseáil na n-iarratas. Go
dtí seo eisíodh os cionn 86,000 pas agus 28,000
cárta pas i ndiaidh iarratas ar líne agus is dócha
go mbainfidh an tSeirbhís Phas amach an sprioc
maidir le 120,000 iarratas a fháil ar líne (nó 30%
de na hathnuachaintí go léir) laistigh de bhliain
amháin ón seoladh.

Collection centres will open from
9:30AM TO 3:30PM
Cork - Bandon Recycling Centre
Wednesday, 18th October
North Tipperary - Nenagh Mart
Wednesday, 25th October
Wexford - WFC Enniscorthy Mart
Friday, 27th October
North Kerry - Listowel Mart
Saturday, 4th November
Kilkenny - Kilkenny Mart, Cillín Hill
Wednesday, 8th November
South Tipperary - Cahir Mart
Tuesday, 14th November
Mayo/Sligo - Mayo-Sligo Co-operative, Ballina
Friday, 17th November
Offaly - Tullamore Mart
Tuesday, 21st November
Galway - Athenry Mart
Friday, 24th November
Meath - Kells Recycling Centre
Tuesday, 28th November

For any other queries please LoCall:
1890 33 55 99, or contact your
local Teagasc office

Scan this with your phone for more information
on the Farm Haz Waste Collection Centres.

Farm
Hazardous Waste
COLLECTION CENTRES
OCTOBER & NOVEMBER 2017

Protect yourself,
your family and
your farm!
Please see inside for
prices and guidance...

Cás-staidéar: Straitéis Éagsúlachta
agus Chuimsitheachta agus Beartais
Chomhionannais–Fórsaí Cosanta na
hÉireann
Aithníonn an Eagraíocht Cosanta go gcaithfidh
Fórsaí Cosanta na hÉireann a bheith ionadaíoch
don tsochaí atá ag athrú ar a bhfreastalaíonn
siad sa bhaile agus thar lear. Chun tacú leis
sin, d’fhorbair an Eagraíocht Chosanta Plean
Gníomhaíochta agus Ráiteas Straitéiseach
Éagsúlachta agus Cuimsitheachta na bhFórsaí
Cosanta agus Beartas Comhionannais na bhFórsaí
Cosanta. I measc na réimsí a aithníodh le haghaidh
gníomhartha ná beartais acmhainní daonna,
oiliúint, cumarsáid agus a áirithiú go léiríonn na
Fórsaí cosanta sochaí na hÉireann.
Beidh na gníomhartha ina gcuidiú le háirithiú go
ndearbhaíonn fógraíocht earcaíochta do na Fórsaí
Cosanta comhionannas agus éagsúlacht. Beidh
siad ina gcuidiú freisin chun Fórsaí Cosanta na
hÉireann a léiriú mar rogha gairme tarraingteach
do go leor daoine, rud mar sin a neartóidh beartais
eile earcaíochta agus choinneála.

Cás-staidéar: An Scéim um Bailiú Dramhaíola Guaisí Feirme
Tugadh an scéim um bailiú Dramhaíola Guaisí Feirme isteach sa bhliain 2015
chun ionaid fág anseo a chur ar fáil inar féidir le feirmeoirí dramhaíl ghuaiseach a
dhiúscairt go sábháilte. Agus í faoi stiúir ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú
Comhshaoil, bhí an scéim ina tionscadal comhoibríoch ilghníomhaireachta a
chuimsigh an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, Teagasc, an Roinn Cumarsáide,
Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, údaráis áitiúla agus cuid mhór
gníomhaireachtaí agus eagraíochtaí eile.
Bhí comhar suntasach idir na Ranna, na gníomhaireachtaí agus na heagraíochtaí
rannpháirteacha uile ag teastáil chun na hionaid fág anseo a chur ag oibriú go rathúil.
Chabhraigh feirmeoirí le hoibriú éifeachtúil na láithreán freisin trína chinntiú
go raibh an dramhaíl scartha agus pacáistithe agus tríd an dramhaíl a iompar ar
bhealach a bhí éasca le díluchtú. Rud ríthábhachtach taobh thiar de rath na scéime
ba ea an comhthiomsú acmhainní agus saineolais sa tionscadal comhoibríoch
idirghníomhaireachta seo agus an rannpháirtíocht dheonach ghníomhach a
fuarthas ó fheirmeoirí ó gach cuid den tír lena linn.

Na Trí Cholún

Dea-Thorthaí
a Sholáthar
dár bPobal

Nuáil
dár dTodhchaí

Ár bhFoireann
agus ár
nEagraíochtaí
a Fhorbairt

 Tógáil ar bhunús gnóthachtála
 Díriú ar thorthaí an athchóirithe
 Cur chuige bunaithe ar fhianaise a chinntiú
 Socruithe rialachais a neartú

Doiciméad réitithe ag An Roinn
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe

