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Cúis áthais dom Straitéis 
Athnuachana na Státseirbhíse 
uaillmhianach deich mbliana 
seo a chur in bhur láthair. 
Is é atá taobh thiar de na 
gealltanais atá leagtha amach 
sa Straitéis seo an gá atá le 
treo shoiléir a fhorbairt don am 
atá le teacht agus, lena chois, 

freagairt do thimpeallacht dhinimiceach an lae inniu. Is de 
thoradh próiseas leitheadach comhairliúcháin a forbraíodh 
í agus taithí agus saineolas ó gach cuid den Státseirbhís 
mar bhonn eolais fúithi. Is é an taca atá curtha fúithi 
comhthiomantas i leith ar bhfíse:

“Státseirbhís nuálach, ghairmiúil, 
shofhreagrúil a fheabhsaíonn saol 
mhuintir na hÉireann trí bharr feabhais 
sa seachadadh seirbhíse agus forbairt 
straitéiseach beartais”.

Am an-dúshlánach in Éirinn agus ar fud an domhain 
paindéim COVID-19. Leis na cúinsí seo, cuireadh iallach 
ar Rialtais slite oibre seanbhunaithe a athrú go gasta agus 
teacht ar mhodhanna nua chun tacú le riachtanais an 
phobail. Mar chuid de fhreagairt na hÉireann bhí borradh 
i réitigh nuálacha, dhigiteacha, iomlán rialtais chun dul i 
ngleic le tionchar na paindéime.

Chuir an tréimhse seo le castacht na timpeallachta ina 
bhfeidhmíonn an Státseirbhís. Is dúshláin iad atá romhainn 
uile an t-athrú aeráide agus inbhuanaitheacht, athruithe 
geopholaitiúla, athruithe déimeagrafacha, tithíocht agus 
cúram sláinte. Tá solúbthacht agus teacht aniar, mar sin de, 
de dhíth sa Státseirbhís chun tacú leis an Rialtas an réimse 
de cheisteanna casta a bhainistiú agus ullmhú le haghaidh 
aon ghéarchéim a thiocfadh aníos san am atá romhainn.

Trí chroíthéama atá sa straitéis:

1 Beartas agus seirbhísí atá bunaithe ar 
fhianaise a chur ar fáil

Mar gheall ar a ghasta atá sochaí an lae inniu ag athrú tá 
gá le tuilleadh acmhainneachta chun pleanáil chun cinn, 
chun teacht roimh athruithe agus beartais stuama iomlán 
rialtas a fhorbairt le freagairt do dhúshláin, idir áitiúil agus 
dhomhanda.

Is gá tacú lenár bhfreagairtí beartais trí acmhainn 
neartaithe agus cur chuige níos comhordaithe i leith 
forbairt beartais ar fud na Státseirbhíse. D’fhonn ár 
mboinn fianaise a neartú agus beartas a cheapadh ina 
gcuirtear folláine an phobail agus na sochaí san áireamh, is 

gá dúinn tuilleadh rannpháirtíochta a lorg ón bpobal agus 
ó shaineolaithe seachtracha.

2 Leas a bhaint as teicneolaíocht agus 
nuálaíocht dhigiteach

Mar gheall ar fhorbairtí nua i dTeicneolaíocht na Faisnéise 
agus na Cumarsáide tá athrú ó bhun tagtha ar an dóigh 
a gcaithimid ár saol agus an caidreamh agus teagmháil 
atá againn lena chéile agus méadú tagtha ar a bhfuil an 
pobal ag dúil leis ó thaobh teicneolaíocht inrochtana sna 
seirbhísí poiblí. Leis na forbairtí seo, treisítear an gá atá 
leis an Státseirbhís agus Seirbhísí poiblí go ginearálta a 
bheith níos solúbtha i dtéarmaí teicneolaíocht dhigiteach 
agus seirbhísí nuálacha atá dírithe ar an gcustaiméir a 
sheachadadh. D’fhonn an tacaíocht is fearr a thabhairt 
do shochaí agus geilleagar na hÉireann sa lá atá inniu ann 
agus feasta, ní mór dúinn an deis seo a thapú chun an 
teicneolaíocht dhigiteach a fheidhmiú sa tslí a n-oibrímid 
agus a bhfreastalaímid.

3 Lucht saothair, láthair oibre agus eagraíocht 
na Státseirbhíse san am atá le teacht a chothú

Má táthar chun tacú le sochaí chuimsitheach agus le 
geilleagar iomaíoch, tá gá le Státseirbhís ardfheidhmíochta 
a thagann roimh agus a fhreagraíonn go héifeachtach do 
rioscaí agus deiseanna a thagann aníos. Tá inniúlachtaí, 
struchtúir agus próisis de dhíth orainn chun tacú le 
freagairtí iomlán rialtais do na dúshláin is práinní atá 
ag Éirinn. Is gá dúinn cultúr nuálaíochta a chothú ina 
dtacaítear le fiosrú agus le glacadh cur chuige nua i leith 
forbairt beartais agus seachadadh seirbhísí agus ina 
gcuirtear chun cinn comhoibriú oscailte seachadta agus an 
pobal curtha san áireamh. Is gá dúinn fosta ár láithreacha 
oibre a athshamhlú chun leas iomlán a bhaint as na 
deiseanna atá le tapú i dteicneolaíochtaí atá nua agus 
á bhforbairt.

Má bhíonn an chomhthoil agus an chomhfhreagracht 
chomhroinnte chuí ag gach státseirbhíseach dul i gceann 
na ngealltanas atá sa straitéis seo, fíorófar an fhís atá in 
Athnuachan na Státseirbhíse 2030. Iarraimid ar ár mbaill 
foirne agus ar mhuintir na hÉireann aitheantas a thabhairt  
don réimse agus scóip atá sa mhéid atáimid ag iarraidh a 
ghnóthú agus chomhoibriú linn chun go dtarlóidh sé. 

Táimid ag dúil leis an uaillmhian seo a bhaint amach le gur 
fearr a fhreastalóimid ar mhuintir na hÉireann.

Le dea-ghuí
Michael McGrath, TD
Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe

Brollach
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1 Réamhrá
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Tá an Státseirbhís ag croílár shochaí na hÉireann. Gach 
ní dá ndéanaimid, téann sé i gcion ar ár dtír, ar a heagrais 
agus, níos tábhachtaí ná aon ní, ar a muintir. Is foras 
daingean, iontaofa é atá ag freastal ar mhuintir na 
hÉireann ó bunaíodh an stát beagnach 100 bliain ó shin. 
Ní hionann na dúshláin atá ag Státseirbhís an lae inniu 
agus iad sin a bhí ag bunaitheoirí an Stáit, ach is ionann na 
bunluachanna againn.

Is é Ár Misean: 

“Comhairle oibiachtúil atá bunaithe 
ar fhianaise a thairiscint don Rialtas, 
freagairt d’fhorbairtí, agus cuspóirí 
Rialtais a sheachadadh agus muid ag 
iarraidh na torthaí is fearr a ghnóthú atá 
le leas fadtéarmach náisiúnta. Freastal ar 
shaoránaigh agus ar pháirtithe leasmhara 
ar bhonn comhionannais agus measa, i 
gcóras atá oscailte, trédhearcach agus 
cuntasach.”

Comhthéacs Straitéiseach
Tá saoránaigh na hÉireann ag maireachtáil i ré ina bhfuil 
athrú mear agus an-éiginnteacht. Mar náisiún beag, 
agus muid i measc na ngeilleagar is oscailte ar domhan, 
baineann dúshláin agus deiseanna suntasacha leis an 
domhandú, claochluithe geopholaitiúla, suaitheadh 
teicneolaíochta agus tabhairt faoi na himpleachtaí 
meantéarmacha go fadtéarmacha a bhaineann le forbairtí 
amhail Breatimeacht agus COVID-19.

Féadann siad seo uile tionchair fhadtéarmacha a bheith 
acu ar an tsochaí agus ar an ngeilleagar. Is léir ón taithí gur 
gá dúinn a bheith réidh i gcónaí chun freagairt go solúbtha 
d’athruithe sna dálaí domhanda.

Ar aon dul le treochtaí domhanda, is gá réitigh 
fhadtéarmacha iomlán rialtais maidir le ceisteanna 
tábhachtacha náisiúnta amhail tithíocht, easpa dídine agus 
cúram sláinte. Teastaíonn domhanmhachnamh anailíseach 
i leith chastacht na ndúshlán beartais seo le cois comhairle 
oibiachtúil, bunaithe ar fhianaise chun tacú leis an Rialtas 
na torthaí is fearr a ghnóthú atá le leas fadtéarmach an 
náisiúin.

Tá athruithe inár dtimpeallacht nádúrtha a mbaineann 
dúshláin shuntasacha leo. Mar náisiún is gá dúinn athrú 
chun ár soghontacht i leith athrú aeráide a laghdú.

Lena chois sin, tá athrú ó bhonn de dhíth chun Éire a 
bhogadh i dtreo todhchaí ísealcharbóin óir is fada Éire 
óna spriocanna astaíochtaí 2020, agus go ceann blianta 
ina dhiaidh sin, a sheachadadh. Bainfidh impleachtaí 
suntasacha sna blianta atá romhainn le dul i ngleic leis an 
athrú aeráide agus an inbhuanaitheacht.

Is gníomhaí rannpháirteach í Éire fosta i ngnóthaí 
idirnáisiúnta. Tá ról ríthábhachtach ag státseirbhísigh 
anseo agus thar lear mar ionadaithe an Stáit agus a chuid 
saoránach ar oileán na hÉireann agus thar lear agus chun 
tacú lenár nDiaspóra ilchineálach, dinimiciúil domhanda. 

Cuirfimid chun cinn trádáil agus fostaíocht, infheistíocht 
mhéadaithe, neartú caidreamh déthaobhach, polaitíochta 
agus forbairt freagairtí comhroinnte do dhúshláin 
dhomhanda agus réigiúnacha agus, dá thoradh sin, ár 
luachanna chun ár rachmas agus suimeanna leasaithe thar 
lear a thabhairt chun cinn.

Timpeallacht Oibriúcháin
Is é atá sa chóras 18 Roinn Rialtais agus réimse 
d’Oifigí bainteacha ina bhfuil breis agus 41,600 ball 
foirne. Glacann Ranna agus Oifigí le sraith leathan de 
fhreagrachtaí chun tacú leis an Rialtas trí pholasaí agus 
reachtaíocht a fhorbairt le tabhairt faoi mhórcheisteanna 
náisiúnta, an tSeirbhís Phoiblí i gcoitinne a chomhordú, 
agus chun an geilleagar a bhainistiú agus seirbhísí a 
sheachadadh don phobal. Tá ról tábhachtach againn fosta 
in idirghníomhú leis an gcóras is leithne polaitíochta, ag 
freastal ar riachtanais na Dála agus Sheanad Éireann agus 
ag rialáil earnálacha agus seirbhísí.

Is léir tionchar a bheith ag feidhmíocht na Státseirbhíse 
ar chumas na Seirbhíse Poiblí i gcoitinne seirbhísí líne 
thosaigh ardchaighdeáin a chur ar fáil. Ní mór di leanúint 
den athrú de réir a chéile le freastal ar riachtanais an 
Rialtais agus an phobail. Is deis é neartú reachtaíocht 
teangacha oifigiúla agus an tiomantas chohórt na 
gcainteoirí Gaeilge sa Státseirbhís a mhéadú chun leibhéal 
seirbhíse feabhsaithe a chur ar fáil do phobal na Gaeilge, 
laistigh agus lasmuigh den Ghaeltacht araon.

Tháinig deiseanna agus dúshláin nua chun cinn ag 
leibhéil áitiúla agus domhanda araon ó ceapadh an Plean 
Athnuachana Státseirbhíse deireanach. Tá na dúshláin 
seo chomh suntasach leis na tosca eacnamaíochta agus 
airgeadais a bhí taobh thiar den chlár oibre athchóirithe 
a tháinig roimhe. Is deiseanna iontacha iad seo don 
Státseirbhís fosta.

Réamhrá
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Ní fhacthas riamh roimhe na ceisteanna casta a gcaithfidh 
an Státseirbhís a bhainistiú agus a mbealach a dhéanamh 
tríothu i dtéarmaí méide. Má thugtar fúthu ar dhóigh 
réamhghníomhach, chomhoibríoch, tabharfar Éire chun 
cinn mar thír fhorásach ó thaobh na sochaí, an gheilleagair 
agus an chomhshaoil de. Ba chuidiú é chun an comhshaol 
a chosaint, an fholláine náisiúnta agus cáilíocht seirbhísí 
poiblí a fheabhsú.

Trí thacaíocht a thabhairt don Rialtas, uasmhéadóidh 
an Státseirbhís a ról i gcroílár shochaí na hÉireann 
mar bhunchloch i gcomhair fás agus rachmas 
ionchuimsitheach.

Éire atá ag athrú go mear
Tá daonra na hÉireann ag fás agus ag éirí níos éagsúla. Ar 
aon dul le treochtaí domhanda, tá ionchas a bhaineann le 
comhionannas, ilchineálacht agus cuimsiú, ceartas agus 
saoirse phearsanta ag athrú i rith ama.

Tá an Phríomh-Oifig Staidrimh ag meas gur 5.2 milliún 
duine daonra na hÉireann faoi 2031 agus is mó ná riamh 
an t-éileamh a bheidh ar sheirbhísí. Táthar ag réamh-
mheas go mbeidh méadú suntasach ar an sciar den daonra 
a bheidh os cionn 65 bliain. Tá athrú mear ag teacht ar 
threochtaí eitneachta fosta agus sreafaí glan-inimirce ag 
ardú leo agus 12% den daonra in 2016 ina náisiúnaigh 
choigríche as breis agus 200 tír.

Tá roinnt impleachtaí don Státseirbhís ag baint le treochtaí 
san fhás daonra agus an déimeagrafaic a ghabhann leis.

Mar gheall ar na treochtaí seo, ní mór dúinn a chinntiú 
go ndíreofar ár mbeartas agus freagairtí seachadadh 
seirbhísí ar chomhionannas, ionchuimsitheacht agus 
inrochtaineacht. Ciallaíonn sé fosta gur chóir gur léiriú é 
comhdhéanamh na Státseirbhíse ar na hathruithe i sochaí 
na hÉireann.

Sochaí atá ag éirí níos digití
Cúis eile atá leis an luas atá faoin athrú agus an 
éiginnteacht, le cois deiseanna nua, is ea an Teicneolaíocht. 
Tiocfaidh deiseanna iontacha le nithe amhail uathoibriú, 
intleacht shaorga agus Idirlíon na nEarraí chun sochaí agus 
geilleagar digiteach a fhorbairt. 

Leis na forbairtí seo, áfach, tagann éiginnteacht a 
bhaineann le conas is fearr is féidir linn ár n-iomaíochas 
a chinntiú, ár lucht saothair a chothú agus a fhorbairt, 
slándáil ár sonraí a chosaint agus ár gcroí-bhonneagar a 
fhorbairt.

Cé go ndearnadh an-dul chun cinn i Ranna Rialtais le 10 
mbliana anuas in uasghrádú bonneagar teicneolaíochta, 
seirbhísí ar líne a sheachadadh agus úsáid éifeachtach 
sonraí, tá obair le déanamh go fóill. Le géarchéim 
COVID-19, léiríodh an méid is féidir a dhéanamh agus 
rinneadh an cás ar son taithí custaiméara iomlán digiteach.

Féadaimid luas a chur faoi sheachadadh réitigh ar líne 
ar fud na Státseirbhíse laistigh de chreat soiléir chun fís 
dhigiteach a sheachadadh trí chórais chumasaithe agus 
socruithe chultúr an chomhoibrithe a chur i bhfeidhm.

Aghaidh a thabhairt ar Chliseadh Aeráide
Táimid ag cur an-dlús lenár dtiomantais dul i ngleic leis 
an gcliseadh aeráide.  Tabharfaidh an Státseirbhís clár 
oibre na haeráide chun cinn trí chomhoibriú le gach Roinn 
Rialtais agus le Comhlachtaí Stáit. Cothóimid teacht 
aniar i saoránaigh, i bpobail agus i ngnólachtaí dúshláin 
oiriúnaithe aeráide a shárú agus a oiread leasa agus is 
féidir a bhaint as na deiseanna maolú agus oiriúnú aeráide 
agus muid ag dul i dtreo todhchaí atá níos folláine, níos 
sábháilte agus níos inbhuanaithe.
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Tá ról ceannaireachta na Státseirbhíse i mbeart luath 
a dhéanamh ar chúrsaí aeráide ag croí an scéil i leith 
ghnóthú ár spriocanna dícharbónaithe. Féadann 
Státseirbhís ghníomhach, chumasaithe a laghdaíonn a 
hastaíochtaí féin beart a spreagadh sa tsochaí i gcoitinne. 
Ní mór dúinn dul níos faide ná díreach an creat beartais a 
mhúnlú agus a bheith inár n-eiseamláirí dea-chleachtais 
agus muid i mbun gníomhú aeráide. Le Straitéis 
dícharbónaithe nua don Earnáil Phoiblí, socrófar sprioc 
Dhícharbónaithe 50% ar a laghad faoi 2030 don earnáil 
phoiblí. Beidh an Státseirbhís ar thús cadhnaíochta i 
bhfíorú na huaillmhéine seo.

Tógáil ar Nithe a Gnóthaíodh i bPlean 
Athnuachana na Státseirbhíse 2014
Leagadh amach  i bPlean Athnuachana na Státseirbhíse, a 
foilsíodh in 2014, fís don Státseirbhís - na torthaí is fearr 
agus is féidir a bhaint amach don Rialtas, seirbhís níos fearr 
do chustaiméirí agus láthair níos fearr oibre don fhoireann. 
Thóg sé ar láidreachtaí na Státseirbhíse chun a chinntiú go 
bhfuil an acmhainn agus an cumas inti a bhíonn de dhíth 
chun tabhairt faoi dhúshláin agus agus seirbhís den scoth 
a chur ar fáil don stát agus don phobal. Is é a sheachaid an 
plean:

Státseirbhís Aontaithe – ba chéim thábhachtach é bunú 
Bord Bainistíochta na Státseirbhíse (CSMB) chun treo agus 
ceannaireacht straitéiseach thodhchaí na Státseirbhíse 
a shocrú. Cuireadh fóram ar fáil chun ceisteanna agus 
dúshláin a chomhroinnt agus comhfheidhmíocht na 
Státseirbhíse a neartú. Lena chois sin, cuimsíodh le 
tionscnaimh ceapadh comhchód rialachais, seachadadh 
tionscadail iomlán rialtais agus bunú an chláir 
comhsheirbhísí;

Státseirbhís Ghairmiúil – trí sheoladh na Straitéise 
Daoine, réimse de thionscnaimh chun cothroime inscne 
a fheabhsú, ardán comhroinnte foghlama agus forbartha, 
córas nua athbhreithniú feidhmíochta do bhaill foirne 
agus d’Ardrúnaithe ags bunú Gradaim Barr Feabhais agus 
Nuálaíochta na Státseirbhíse;

Státseirbhís Fhreagrúil – trí shaineolas gairmiúil a neartú 
i réimsí amhail AD agus TFC, bunú clár soghluaisteachta 
foirne ar fud na Státseirbhíse, cuir chuige caighdeánaithe 
bainistiú tionscadail agus feidhmiú céimneach réitigh 
‘tógáil chun comhroinnt’ TF; agus

Státseirbhís Oscailte agus Chuntasach – trí 
dhíospóireachtaí beartais oscailte, córas athbhreithnithe 
acmhainn eagrúcháin, seoladh suíomh gréasáin ‘cé a 
dhéanann cad é’, dul i gceann suirbhé rannpháirtíochta 
fhostaithe na Státseirbhíse agus 41 d’imeachtaí halla an 
bhaile ar fud na tíre agus bunú an Bhonneagair Náisiúnta 
Sonraí agus na tairsí Sonraí Oscailte chun an dóigh a 
mbailítear, a mbainistítear agus a stóráiltear sonraí a 
bhainistiú.

Ag Gnóthú Le Chéile
Is straitéis chomhroinnte í Athnuachan na Státseirbhíse 
2030.  

Forbraíodh í ar bhonn comhoibrithe le Ranna agus Oifigí 
agus cuirtear ar fáil creat straitéiseach fadtéarmach 
d’athnuachan na Státseirbhíse. Is é an taithí a bhí ag an 
Státseirbhís agus an tSeirbhís Phoiblí agus iad ag freagairt 
do phaindéim COVID-19 an bonn eolais atá faoi, le cois 
na gceachtanna a foghlaimíodh ón gclár Athbhreithnithe 
Acmhainneacht Eagraíochtúil.

Ar an gcaoi seo, tógtar ar ghnóthachtáil agus dul chun cinn 
suntasach a rinneadh chun an Státseirbhís a athrú ó bhun 
le blianta beaga anuas.

Dála gach eagras forásach, tá de scóip ag an Státseirbhís 
leanúint den fheabhsú agus sainaithnítear sa Straitéis 
seo croíréimsí gnímh chun a chinntiú go leanann an 
Státseirbhís de bheith solúbtha agus freagrúil i leith na 
ndúshlán atá roimpi.

Ar thorthaí agus tionchair fhónta a bheith againn ar ár 
sochaí atá an Straitéis seo dírithe. Táimid ag tnúth leis 
an gclár uaillmhianach athchóirithe seo a fheidhmiú in 
éineacht le baill foirne i ngach cuid den Státseirbhís.

Bord Bainistíochta na Státseirbhíse
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Trí thógáil ar thionscnaimh ar éirigh go maith leo agus a 
seachadadh sa chéad Phlean Athnuachana Státseirbhíse, 
baineann an Straitéis seo leas as buanna na Státseirbhíse, 
sainaithnítear réimsí le haghaidh tuilleadh feabhsúcháin 
agus tugtar deiseanna gnéithe den chóras a athshamhlú 
chun go bhféadfaimid tabhairt faoi dhúshláin an ama atá 
le teacht.

Creidimid go dtabharfaidh Státseirbhís ardfheidhmíochta, 
nuálach ar féidir léi athrú agus éiginnteacht a aithint, 
a mheas agus freagairt dóibh, faoi na dúshláin seo go 
héifeachtach.

Ár bhFís
Comhthiomantas atá taobh thiar den Straitéis seo le go 
bhfíorófar ár bhfís:

‘Státseirbhís nuálach, ghairmiúil, sholúbtha 
a fheabhsaíonn saol mhuintir na hÉireann 
trí bharr feabhais sa seachadadh seirbhíse 
agus san fhorbairt beartas straitéiseach.’

Treoirphrionsabail

An pobal i lár báire
Is é an pobal atá i gcroílár gach rud dá ndéanann an 
Státseirbhís. Is gá gurb iad na heispéiris a bhíonn acu an 
bonn eolais atá faoi na seirbhísí a mbíonn baint acu leo 
agus is gá gurb iad a dtuairimí a mhúnlaíonn na freagraí 
beartais a théann i bhfeidhm orthu. Rannpháirtíocht 
leanúnach a éascóidh é seo le cois cumarsáid oscailte 
lenár bpobal, leis an tsochaí chathartha agus le páirtithe 
leasmhara polaitíochta.

Ceannaireacht agus cultúr
Ceannaireacht thréan agus cultúr dearfach láthair oibre 
atá ag cur le luachanna na Státseirbhíse atá de dhíth i leith 
mhéid na hathnuachana atá sa Straitéis seo lenár bhfís a 
fhíorú. Beidh croíról ag Bord Bainistíochta na Státseirbhíse 
chun an straitéis seo a sheachadadh.

Chun cultúr a chur chun cinn a thacaíonn lenár bhfís, 
leanfaidh an Státseirbhís den mhacántacht, comhionannas 
agus neamhspleáchas a léiriú agus a chothú. D’fhonn 
muinín an phobail a thuilleamh agus freagrúlacht chun 
athrú a chur chun cinn, glacfaimid go fonnmhar fosta le 
hoscailteacht, ionracas agus nuálaíocht sna modhanna 
oibre atá againn.

Torthaí spriocdhírithe
Tá torthaí na Straitéise seo ceaptha chun gur féidir 
torthaí fónta a dhéanamh díobh don tsochaí agus torthaí 
follasacha, intomhaiste a sheachadadh.

Ailíniú leis an tSeirbhís Phoiblí i gcoitinne
Tá croíról ag an Státseirbhís i soláthar agus seachadadh 
seirbhísí poiblí. Oibreoimid i gcomhpháirt le comhlachtaí 
agus gníomhaireachtaí sa tSeirbhís Phoiblí i gcoitinne chun 
na téamaí straitéiseacha agus na tosaíochtaí a ghabhann 
leo atá leagtha amach sa Straitéis seo a sheachadadh.

Athnuachan na Státseirbhíse 2030
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Torthaí Ardleibhéil
De réir mar a bhogaimid go dtí an chéad chéim eile den 
athnuachan, is é cuspóir na Straitéise Athnuachana seo 
tabhairt faoi riachtanais agus éilimh an lae inniu agus 
treoirphlean a leagan amach don am atá le teacht.

Má aistrímid go dtí clár athnuachana deich mbliana, beidh 
ar ár gcumas dul i ngleic le ceisteanna casta fadtéarmacha 
i rith achar cuí ama agus, san am céanna, torthaí fónta 
a sheachadadh trí thimthriall de phleananna gnímh trí 
bliana.

D’eascair an t-aistriú seo ón ngá a bhí le dul níos faide 
ná athruithe incriminteacha chun acmhainn a fhorbairt 
don am atá le teacht. Bíonn pleanáil fhadtéarmach de 
dhíth mar gheall ar chastacht na ndúshlán atá romhainn. 
Baineann sé le solúbthacht chun idirghabhálacha 
a choigeartú más gá. Ailíníonn an cur chuige seo le 
mórchláir eile amhail Tionscadal Éireann 2040, Straitéis 
Feidhmiúcháin Sláintecare agus an Plean Gníomhaíochta 
Aeráide.

Tá an Creat Straitéise ar a bhfuil cur síos sa chéad chaibidil 
eile struchtúrtha thart ar thrí bhuntéama a sheachadfaidh, 
le linn a saolré, na torthaí seo a leanas:

Beartas agus seirbhísí a bhfuil bonn fianaise leo
• Cur chuige feabhsúchán leanúnach i leith ár 

n-acmhainn forbairt beartais, lena n-áirítear 
infheistíocht i mbonneagar beartas straitéiseach agus 
i gcomhordú feabhsaithe beartais i ngach cuid den 
rialtas

• Beartais atá bunaithe ar shonraí, anailísíocht agus 
léargais fheabhsaithe

• Tuilleadh trédhearcachta maidir le conas agus cén fáth 
a bhfuiltear ag úsáid sonraí poiblí mar bhonn eolais 
don fhorbairt beartais agus le leas na sochaí

Digiteach ar dtús agus nuálaíocht
• 90% de sheirbhísí poiblí bainteacha ar fáil agus á 

n-úsáid ar líne agus iad dírithe ar an gcustaiméir

• Obair na foirne á méadú trí uirlisí cuí digiteacha 
anailísíochta, uathoibrithe agus eile

• Lucht saothair uas-scilithe agus inniúlachtaí 
nuálaíochta feabhsaithe i ngach cuid den Státseirbhís

Lucht saothair, láthair oibre agus eagras de chuid 
an ama atá le teacht 
• Riachtanais lucht saothair a phleanáiltear go 

straitéiseach, bunaithe ar riachtanais acmhainne, 
inniúlachta agus scileanna agus ar úsáid samhlacha 
oibre solúbtha le gur mó an tionchar agus an 
lúfaireacht

• Struchtúir nua eagrúcháin, úsáid shínte seirbhísí 
comhroinnte agus láithreacha oibre athshamhlaithe 
chun go gcumasófar seachadadh seirbhíse agus 
comhoibriú níos fearr

• lucht saothair comhionann, ilchineálach, 
ionchuimsitheach, spreagtha agus cumhachtaithe

Is é a dhéanfaidh seachadadh na dtorthaí sa Straitéis seo: 

• A chur ar chumas na Státseirbhíse tacaíocht níos fearr 
a thabhairt don Rialtas chun tabhairt faoi dheacrachtaí 
agus dúshláin a thiocfadh aníos

• Beartas agus seirbhísí níos fearr a sheachadadh don 
phobal

• Deis a thabhairt do Státseirbhísigh a 
lánacmhainneacht a bhaint amach i dtimpeallacht 
oibre ina dtugtar a luach dá gcuid oibre agus atá 
tacúil, solúbtha.

Beidh mionsonraí na ngníomhartha, na dtionscadal agus 
na dtionscnamh, le cois sainspriocanna i leith gach téama, 
sna pleananna gníomhaíochta trí bliana. Cuimseofar fosta 
roinnt córas chun bonn eolais a chur faoinár gcur chuige 
monatóireachta agus meastóireachta ar an dul chun cinn 
agus cur chun feidhme.
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Beartas agus Seirbhísí bunaithe ar Fhianaise

Forbairt Beartas Straitéiseach Cinnteoireacht faoi stiúir Léargas

• Ár mbonneagar straitéiseach a athbhreithniú, a 
fhorbairt agus infheistiú ann

• Cur chuige daingean, gairmiúil bunaithe ar 
fhianaise i leith forbairt beartais a fhorbairt a 
thuilleadh

• Tús áite a thabhairt d’fhorbairt agus 
d’fheidhmiú beartais iomlán rialtais agus í a 
dhreasú 

• Ár n-acmhainn fadcheann straitéiseach a 
fhorbairt

• Creat a chruthú chun an pobal a chur ar an 
eolas faoi cén fáth a mbailítear a sonraí agus 
conas a bhainistítear agus a úsáidtear iad

• Seirbhís Eacnamaíochta agus Meastóireacht 
Rialtas na hÉireann (IGEES) a fhorbairt mar 
dhroichead idir léargais sonraí agus beartas 
poiblí

• An Bonneagar Náisiúnta Sonraí (NDI) a 
fhorbairt a thuilleadh chun a chinntiú go 
gcuirtear sonraí ar fáil agus gur féidir iad a 
rochtain faoi mar atá de dhíth san fhorbairt 
polasaí

Digiteach i dTosach Báire agus Nuálaíocht

Digiteach i dTosach Báire Nuálaíocht a neadú*

• Seirbhísí Digiteacha a bhfuil aitheantas 
domhanda acu a thógáil trí chomhchruthú 
lenár bpáirtithe leasmhara agus leis an bpobal 
chun a chinntiú go n-úsáidtear 90% de 
sheirbhísí bainteacha ar líne

• Seirbhísí 24/7 a thógáil ina soláthraítear 
réitigh chomhsheasmhacha, chomhtháthaithe 
dhigiteacha ceann go ceann

• Lucht saothair a bhfuil scileanna digiteacha acu 
a chothú lena chur ar chumas na Státseirbhíse 
cultúr “Digiteach i dTosach Báire “ a bhaint 
amach

• Muinín an phobail a chothú in iontaoibh, 
trédhearcacht agus luach réitigh dhigiteacha

• Nuálaíocht atá dírithe ar an saoránach a chothú 
trí shaoránaigh agus úsáideoirí a chur i lár baill

• Cultúr nuálaíochta a chruthú mar a 
gcumasaítear gach ball foirne dul i mbun na 
nuálaíochta

• Nuálaíocht a uas-scálú trína bheith ag obair i 
ngach earnáil agus eagras

• Nuálaíocht chlaochlaitheach a thabhairt chun 
cinn i ngach cuid den Státseirbhís tríd an athrú 
ceannródaíoch

Lucht Saothair, Láthair Oibre agus Eagras de chuid an Ama atá le Teacht

Lucht Saothair an Ama atá le Teacht
Láthair Oibre agus Eagras de chuid  
an Ama atá le Teacht

• Samhlacha oibre solúbtha a fhorbairt agus a 
heidhmiú

• Creat pleanála nua lucht saothair a fhorbairt 
agus a thabhairt isteach

• Tús áite a thabhairt d’fhorbairt croíscileanna do 
lucht saothair an ama atá le teacht agus iad a 
thabhairt chun cinn

• Leanúint d’fhorbairt acmhainn straitéiseach AD

• Struchtúir eagrúcháín a chothaíonn solúbthacht 
agus comhoibriú níos fearr a athbhreithniú agus 
a sheachadadh

• Ár láithreacha oibre a athshamhlú chun 
seirbhísí poiblí níos fearr a sheachadadh

• Acmhainn seirbhísí comhroinnte a shíneadh 
chun go n-uasmhéadófar iad

• Comhionannas, éagsúlacht, cuimsiú agus 
folláine ar an láthair oibre a chothú

• Cultúr dearfach láthair oibre a chur chun cinn a 
ailíníonn le luachanna na Státseirbhíse

Creat Straitéiseach 10 mBliana

*Ailínithe le Fíorú na Nuálaíochta, Straitéis Nuálaíochta na Seirbhíse Poiblí
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4 Tosaíochtaí 
Straitéiseacha
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Téama 1: 
Beartas agus Seirbhísí atá Bunaithe ar Fhianaise

Forbairt Straitéiseach Beartais  - Ár n-uaillmhian 
2030 beartas poiblí a fhorbairt a bhfuil muinín as 
agus atá bunaithe ar fhianaise agus léargas agus atá 
le leas fholláine chomhshaoil na hÉireann.
Leis an tírdhreach ina mbímid ag feidhmiú ag síorathrú tá réimse de 
chásanna práinneacha, tábhachtacha againn ar gá forbairt beartais 
dhaingean ina leith. Ní mór don Státseirbhís a bheith san áit ar 
féidir léi freagairt do dhúshláin gan choinne, agus a bheith ullamh le 
haghaidh nithe éagsúla a thitfidh amach san am atá romhainn. Ní mór 
di fosta leanúint den dlisteanacht agus iontaoibh i measc an phobail 
a chothú inár bhforais phoblí, go háirithe ar an mbealach a dtéitear i 
mbun mórdhúshlán trí fhreagairtí bunaithe ar fhianaise.

Má dhaingnítear a thuilleadh an cur chuige iomlán rialtais i leith 
forbairt beartais, a tharraingíonn ar leithead na taithí agus an 
tsaineolais atá i ngach cuid den Státseirbhís, cumasófar samhail 
chomhsheasmhach, chomhoibríoch chun tabhairt faoi dhúshláin 
áitiúla, náisiúnta agus dhomhanda. Má thacaítear leis an gcur chuige 
seo le próiseas stóinsithe meastóireachta, atá bunaithe ar shonraí, 
fianaise agus léargas, neartófar ár bhfeidhmeanna beartais.

Sa timpeallacht seo, mar ar iondúil córais chasta agus na fadhbanna 
a ghabhann leo, is gá acmhainneacht straitéiseach léargais chun a 
chur ar chumas na Státseirbhíse ullmhú don am atá le teacht agus a 
leithéid de smaointeoireacht  a chomhtháthú san fhorbairt beartais. 
Infheisteoimid i neartú na scileanna, inniúlachtaí agus an bhonneagair 
atá de dhíth chun tacú le forbairt beartais chomhsheasamhach, 
chomhordaithe ar fud na Státseirbhíse.

Forbairt Beartas 
Straitéiseach

• Ár mbonneagar straitéiseach a 
athbhreithniú, a fhorbairt agus 
infheistiú ann

• Cur chuige daingean, gairmiúil 
bunaithe ar fhianaise i leith 
forbairt beartais a fhorbairt a 
thuilleadh

• Tús áite a thabhairt d’fhorbairt 
agus d’fheidhmiú beartais iomlán 
rialtais agus í a dhreasú 

• Ár n-acmhainn fadcheann 
straitéiseach a fhorbairt
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Conas a sheachadfaimid? 

1 Déanfaimid ár mbonneagar beartas 
straitéiseach a athbhreithniú, a fhorbairt 
agus infheisteoimid ann

Tugann Seirbhís Eacnamaíochta agus Meastóireachta, 
Seirbhís Staidrimh agus Príomh-Oifig Staidrimh Rialtas 
na hÉireann agus aonaid shonracha taighde, staidrimh 
agus beartais i Ranna Rialtais tacaíocht dár mbonneagar 
reatha beartas straitéiseach. Leanfaimid den bhonneagar 
seo a athbhreithniú, a fhorbairt agus infheistiú ann chun 
cur chuige beartas ilsraithe a chothú ina mbreithnítear 
treochtaí agus rioscaí amach anseo agus a chuirfidh ar ár 
gcumas próisis a choigeartú agus a athrú chun riachtanais 
shainiúla nó phráinneacha a riar. Trí leanúint d’fhorbairt 
na struchtúr agus acmhainní seo, is fearr a bheimid 
ullmhaithe chun deacrachtaí a thiocfadh aníos a thuiscint 
agus tabhairt fúthu. Bainfimid feidhm fosta as spriocanna 
náisiúnta folláine (gearrthéarmach agus fadtéarmach) 
chun fráma tagartha níos leithne  a chruthú i leith forbairt 
beartais.

2 Forbróimid a thuilleadh cur chuige daingean, 
gairmiúil, bunaithe ar fhianaise i leith forbairt 
beartais

Is den riachtanas scileanna agus eolas ar fhorbairt beartais 
ár lucht saothair a fheabhsú le cois iad a bheith in ann 
léargais a rochtain ó gach cuid den chóras má tá beartais 
fhreagrúla le seachadadh. Is ríthábhachtach, má tá an 
rath i ndán don fheidhm beartais, a chinntiú go bhfuil ár 
bhfreagairtí bunaithe ar fhianaise ardchaighdeáin agus 
faoi réir próiseas struchtúrach, stóinsithe meastóireachta. 
Tacóimid leo siúd atá rannpháirteach san fhorbairt agus 
measúnacht beartais trí acmhainneacht inmheánach 
taighde agus rochtain ar fhorbairt scileanna. Forbróimid 
córais i gcomhar le hinstitiúidí ardoideachais agus le 
maoinitheoirí taighde chun léargais fianaise agus taighde 
a mhalartú idir an Státseirbhís agus an pobal taighde a 
bhaineann le tosaíochtaí beartais agus mórdhúshláin sa 
tsochaí.

Forbróimid ár n-acmhainn chun olltionscadail a mheas 
agus a sheachadadh agus chun tuairimí neamhspleácha 
saineolaithe a chomhtháthú inár gcur chuige.

3 Tabharfaimid tús áite agus dreasachtaí do 
thuilleadh forbairt agus feidhmiú beartais 
iomlán rialtais

Mar gheall ar nádúr casta na ndúshlán a bhíonn romhainn 
sa lá atá inniu ann, is gá freagairtí beartais trasrialtais 
a bhunú a thuilleadh ar chomhoibriú. Baineann an cur 
chuige seo i leith forbairt beartais le bacainní idir ranna a 
shárú agus córais a chruthú i gcomhair seilbh leithdháilte 
agus spriocanna comhroinnte.

Feabhsófar an luach atá le freagairtí beartais má 
bhaintear feidhm as comhpháirtíochtaí straitéiseacha 
ón timpeallacht is leithne agus má éilítear ionchur agus 
aiseolas ar an bpobal. Déanfaimid cur chuige cuimsitheach 
rannpháirtíocht phobail a chaighdeánú i rith an timthrialla 
beartais agus beidh cumarsáid rialta ar dhul chun cinn 
torthaí beartais. Má chloítear leis an dearcadh atá 
bunaithe ar an bpobal i rith ama, cinnteofar go mbeidh 
beartais lánchuimsitheach agus iad ag tacú leis an pobail 
ar a bhfreastalaímid.

Má chuirtear an comhthéacs Seirbhís Phoiblí is leithne 
san áireamh, cinnteofar gur féidir roghanna casta beartais 
a mhúnlú agus go gcuirfear tuairimí, tuiscint agus 
rannpháirtíocht an phobail san áireamh a ndóthain sna 
próisis deartha agus feidhmithe.

4 Forbróimid ár n-acmhainn fadcheann 
straitéiseach

I bhfianaise athrú mear agus éiginnteacht an lae inniu, 
le forbairt cur chuige réamhghníomhach i leith forbairt 
beartais, neartófar ár n-acmhainn agus is fearr a bheimid 
ullmhaithe beag beann ar a dtarlóidh feasta. Má bhímid 
fadcheannach go straitéiseach, is cuidiú é chun dúshláin 
toimhdí reatha faoin am atá le teacht a thabhairt agus 
cuirfear ar ár gcumas ullmhú le haghaidh sraith níos leithne 
féidearthachtaí.
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Cinnteoireacht faoi 
stiúir Léargas

• Creat a chruthú chun an pobal a 
chur ar an eolas faoi cén fáth a 
mbailítear a sonraí agus conas a 
bhainistítear agus a úsáidtear iad

• Seirbhís Eacnamaíochta agus 
Meastóireacht Rialtas na 
hÉireann (IGEES) a fhorbairt mar 
dhroichead idir léargais sonraí 
agus beartas poiblí

• An Bonneagar Náisiúnta Sonraí 
(NDI) a fhorbairt a thuilleadh chun 
a chinntiú go gcuirtear sonraí ar 
fáil agus gur féidir iad a rochtain 
faoi mar atá de dhíth san fhorbairt 
polasaí

Cinnteoireacht Bunaithe ar Léargas - Ár 
n-uaillmhian 2030 feabhsú leanúnach shaol an 
phobail trí bheartais dhea-cheaptha agus seirbhísí 
éifeachtacha, éifeachtúla atá bunaithe ar shonraí 
agus léargas beartais
Is áiseanna iad na sonraí ar deacair a luach a thabhairt dóibh agus 
ar féidir leo cur le hacmhainneacht na Státseirbhíse.  Le sonraí 
dar cáilíocht fheabhsaithe, le hanailís agus comhroinnt is féidir 
seachadadh gan dua seirbhísí a thabhairt chun cinn. Nuair a chuirtear 
ár mbonneagar sonraí chun cinn tugtar bonn don Státseirbhís léargas 
fiúntach a fháil chun cinntí ar fearr an bonn eolais fúthu a dhéanamh. 

Mar gheall ar a chasta atá dúshláin an lae inniu tá gá le sonraí atá níos 
nasctha. Trí phointe láir fócais a chur ar fáil don fhorbairt acmhainne 
anailíseach, do shocrú caighdeán agus smaointeoireacht dea-
chleachtais, forbrófar Seirbhís Eacnamaíochta agus Meastóireachta 
Rialtas na hÉireann mar dhroichead idir léargais sonraí agus beartas 
poiblí.

De réir mar a fhorbróimid ar mbonneagar sonraí, ní mór dúinn 
a bheith ar ár n-airdeall go bhfuil méadú ag teacht ar sháruithe 
slándála ar bhonn domhanda. Mar sin de, tá bonneagar sonraí uainn 
a thapaíonn deiseanna a thagann go digiteach, ach rioscaí agus 
riachtanais slándála agus príobháideachta san áireamh fosta.

Le tuilleadh forbartha ar an mBonneagar Náisiúnta Sonraí (faoi 
stiúir na Príomh-Oifige Staidrimh) cumasófar cur chuige nuálach i 
leith soláthar faisnéise agus léargas chun tacú le forbairt beartais 
agus seachadadh seirbhíse. Is ar chomhlachtaí Seirbhísí Poiblí cód 
cleachtais agus caighdeáin comhsheasmhach a fheidhmiú a bhí an 
fócas le deanaí maidir le sonraí staitistice a bhailiú, a úsáid agus a 
dháileadh. Beidh an fócas amach anseo ar a chinntiú go dtabharfar 
tús áite don tionscadal Bonneagar Náisiúnta Sonraí i ngach cuid den 
Státseirbhís agus an tSeirbhís Phoiblí.

Leis an Acht nua um Chomhroinnt agus Rialachas Sonraí, beifear 
in ann sonraí pearsannta a chomhroinnt agus a athúsáid, de réir 
reachtaíocht Cosanta Sonraí, ionas nach gcaithfidh daoine aonair 
agus gnólachtaí a mionsonraí a thabhairt do chomhlacht rialtais ach 
uair amháin. Tá dul chun cinn suntasach déanta ar an tionscnamh 
Sonraí Oscailte agus 10,099 tacar sonraí ardchaighdeáin anois 
nasctha le tairseach https://data.gov.ie/data.  

Ar deireadh thiar, is ó na sochair seo a leagtar an dúshraith do 
bheartais agus seirbhísí feabhsaithe don phobal. Dá mhéad an 
trédhearcacht, ó thaobh an phobail de a bhaineann le conas a 
úsáidtear agus a bhainistítear a gcuid sonraí chun leas na sochaí, is 
amhlaidh is mó a chothaítear iontaoibh.
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Conas a sheachadfaimid? 

1 Cruthóimid creat a chuirfidh an pobal ar an 
eolas faoi cén fáth a bhfuil a sonraí á mbailiú 
agus conas a bhainistítear agus a úsáidtear iad

Cosnóimid an pobal ar bhagairtí agus is mó an tslándáil 
agus smacht a thabharfar dóibh ar a bhfaisnéis 
féin. Baineann sé seo le cosaint sonraí agus córais 
chibearshlándála a thabhairt chun cinn ach cloí leis an 
reachtaíocht agus treoir ábhartha. Méadófar feasacht 
an phobail agus cinnteofar a n-iontaoibh as an gcur 
chuige againn má bhímid níos trédhearcaí faoi conas 
a bhainistímid agus a rialaímid a gcuid sonraí. Chuige 
seo, bunóimid Tairseach Rochtana Sonraí Pearsanta 
agus bainfear feidhm as ardáin dhigiteacha eile ionas go 
bhféadfaidh an pobal a gcuid sonraí a bhreathnú agus 
a thuiscint conas atáthar á gcomhroinnt. Tacófar leis an 
Státseirbhís chun a freagrachtaí comhroinnte sonraí a 
chomhlíonadh do mhuintir na hÉireann trí chreat daingean 
cumarsáide arb é an tAcht um Roinnt Sonraí agus 
Rialachas atá mar bhun agus taca faoi.

2  Forbróimid Seirbhís Eacnamaíochta agus 
Meastóireachta Rialtas na hÉireann (IGEES) 
mar dhroichead éifeachtach idir léargais 
sonraí agus beartas poiblí

Cuirfimid ar chumas ár lucht saothair feidhm a bhaint as 
scileanna, eolas agus uirlisí anailíseacha chun na sonraí 
cuí a rochtain mar bhonn eolais faoi réitigh bheartais. 
Mar chuid den athbhreithniú ar an mbonneagar beartas 
straitéiseach, méadóimid aonaid beartas straitéiseach 
chun tacú le Ranna agus Oifigí chun roghanna freagartha 
beartais a anailísiú, a fhorbairt agus a luacháil. Beidh ról 
lárnach ag an IGEES i gcomhordú ár n-inniúlachtaí sonraí 
comhroinnte agus ag obair i gcomhpháirt le haonaid 
bheartais ag gach céim den timthriall beartais. Ag croí an 
chuir chuige seo tá comhoibriú le Ranna Rialtais, le cois 
córais pháirtíochta le comhlachtaí, forais agus páirtithe 
leasmhara tábhachtacha.

3  Forbróimid a thuilleadh an Bonneagar 
Náisiúnta Sonraí (NDI) chun soláthar agus 
rochtain sonraí atá de dhíth san fhorbairt 
beartais a chinntiú

Cuirfimid luas faoin tionscnamh NDI chun go mbeidh 
teacht ar chumhacht sonraí riaracháin agus go 
bhfeabhsófar saol phobal na hÉireann trí bheartais atá 
bunaithe ar fhianaise agus seirbhísí éifeachtacha. Trí 
fheabhsú córais roinnte sonraí idir comhlachtaí pobail 
cinnteoimid go mbeidh bonn fianaise níos leithne ag lucht 
déanta anailíse agus beartas a chabhróidh leo beartais a 
fhorbairt/anailísiú. Tacóimid le Comhlachtaí Poiblí dul chun 
cinn a dhéanamh maidir le láimhseáil sonraí.
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Digiteach i dTosach 
Báire

• Seirbhísí Digiteacha a bhfuil 
aitheantas domhanda acu a 
thógáil trí chomhchruthú lenár 
bpáirtithe leasmhara agus leis 
an bpobal chun a chinntiú go 
n-úsáidtear 90% de sheirbhísí 
bainteacha ar líne

• Seirbhísí 24/7 a thógáil 
ina soláthraítear réitigh 
chomhsheasmhacha, 
chomhtháthaithe dhigiteacha 
ceann go ceann

• Lucht saothair a bhfuil scileanna 
digiteacha acu a chothú lena chur 
ar chumas na Státseirbhíse cultúr 
“Digiteach i dTosach Báire “ a 
bhaint amach

• Muinín an phobail a chothú in 
iontaoibh, trédhearcacht agus 
luach réitigh dhigiteacha

Digiteach i dTosach Báire - Ár n-uaillmhian 2030 
is ea Státeseirbhís ‘Digiteach i dTosach Báire’ 
a sheachadann 90% de sheirbhísí bainteacha 
a úsáidtear ar líne trí réitigh inrochtana, 
chomhtháthaithe atá dírithe ar an gcustaiméir
Tá an tsochaí níos digitithe ná riamh agus bíonn daoine ag dúil lena 
bhfaisnéis phearsanta agus na seirbhísí a bhíonn de dhíth orthu a 
rochtain láithreach. Tá an-ghoile go deo ag an bpobal ar sheirbhísí 
digiteacha. Tá Digiteach i dtosach an tslua i gcomhair todhchaí 
fhorásach agus is féidir le Státseirbhís na hEireann a bheith ina 
heiseamláir r-Rialtais. Aithnítear, áfach, go bhfuil sciar den tsochaí ar 
fearr leo fós dul i gceann na seirbhísí seo as líne agus leanfaimid de 
thacú leis an gcineál sin riachtanais.

Tógafaimid ar an dul chun cinn atá déanta trí fheidhmiú croístraitéisí 
digiteacha lena n-áirítear: Straitéis TFC na Seirbhíse Poiblí, an 
Straitéis Náisiúnta Dhigiteach agus Straitéis r-Rialtais. Neartóidh 
comhchruthú réiteach leis an bpobal agus le gnólachtaí an 
éifeachtacht. Le cur chuige iomlán rialtais i leith an digitithe 
cinnteofar taithí ceann go ceann níos comhsheasmhaí don phobal 
agus cuirfear ar chumas na Státseirbhíse freagairt d’aon chur isteach.

Tabharfaimid tacaíocht do chuspóiri Straitéis r-Rialtais 2017-2020 
na hÉireann agus cuirfimid ar fáil “seirbhísí poiblí ceann go ceann 
do gach saoránach agus gnólacht atá gan teorainn, pearsantaithe, 
so-úsáidte”, le cois a chinntiú go seachadfaimid de réir Straitéis 
Dhigiteach Mhargadh Aonair Choimisiún na hEorpa.

De réir mar a aistreoimid ó sheirbhísí duine le duine ar páipéar, den 
chuid is mó, go dtí cainéil níos digitithe, beidh athrú ó bhun i gceist 
inár slite oibre, chomh maith le hinfheistiú i scileanna agus cumais 
ár lucht saothair. Le húsáid nuálach TFC, seachadfar luach níos 
fearr trí chruthú éifeachtachtaí de bharr comhtháthú, daingniú agus 
comhroinnt bonneagar, córais agus acmhainní comónta.

Éascóidh seirbhísí comhtháthaithe agus tuilleadh comhroinnt 
sonraí cinnteoireacht buanithe ar léargas; méadófar oscailteacht 
agus trédhearcacht idir Rialtas agus an pobal; agus cuirfear ar fáil 
taithí agus cáilíocht a bheidh feabhsaithe go mór don phobal, do 
ghnólachtaí agus do sheirbhísigh phoiblí.

Téama 2: 
Digiteach i dTosach Báire agus Nuálaíocht 
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Conas a sheachadfaimid? 

1  Cruthóimid seirbhísí digiteacha a aithneofar 
go domhanda trí chomhchruthú lenár 
bpáirtithe leasmhara agus leis an bpobal, ag 
cinntiú go n-úsáidfear 90% de sheirbhísí 
infheidhme ar líne

Cuirfear an pobal ag croí na seirbhísí digiteacha agus, mar 
sin de, cruthóimid réitigh dhigiteacha ar fearr an rochtain 
agus an luach orthu. Ba chuidiú é cur chuige faoi stiúir 
custaiméirí chun a chinntiú go múnlófar réitigh dhigiteacha 
de réir riachtanais agus mhianta an phobail.

Má chomhoibrítear le croípháirtithe leasmhara sa 
mhórchóras digiteach, cuirfear ar chumas na Státseirbhíse 
comhpháirtíochtaí luachmhara a chothú don am atá le 
teacht. Tá flúirse comhlachtaí agus fiontair nuathionscanta 
agus moil nuálacha in Éirinn a dtig linn comhoibriú leo 
agus foghlaim uathu. Beimid nasctha i rith ama leis an 
gcóras digiteach atá ag síorathrú chun a chur ar ár gcumas 
a bheith céim ar chéim de réir mar a thiocfaidh forbairtí 
agus deiseanna eile chun cinn.

Fiosróimid na deiseanna a sainaithníodh i dTuarascáil 
Cruinniú GovTech chun tacú le geilleagar na hÉireann trí 
theicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn a fheidhmiú a 
chabhróidh linn cruth úr a chur ar an tslí a seachadaimid 
seirbhísí don phobal agus, dá bharr, éifeachtacht a mhéadú 
agus costais a ísliú.

2  Forbróimid seirbhísí 24/7 agus réitigh 
dhigiteacha ceann go ceann 
chomhsheasmhacha, chomhtháthaithe a 
sholáthar

De thoradh thionchar ghéarchéim COVID-19, tá luas 
curtha leis an dul chun cinn suntasach a rinneadh le 
blianta beaga anuas i seachadadh seirbhísí digiteacha don 
phobal agus do ghnólachtaí. Cuirfimid leis seo trí uas-scálú 
forbairt agus soláthar seirbhísí comhtháthaithe digiteacha 
ar féidir iad a sholáthar ar bhonn 24/7. Méadóimid 
úsáid sheirbhís MyGovID mar mhodh síniú isteach singil 
agus cinnteoimid nach gá don phobal, gnólachtaí agus 
eagrais eile an fhaisnéis chéanna a thabhairt dúinn ach 
uair amháin chun réitigh dhigiteacha ceann le ceann a 
thabhairt chun cinn.

Beidh cur chuige réamhghníomhach, straitéiseach againn 
i leith pleanáil agus glacadh digiteach, teicneolaíochtaí atá 
ag teacht chun cinn a shainaithint agus glacadh leo chun 
ár n-acmhainn dhigiteach a fheabhsú. Leis an gcur chuige 
seo, bainfear leas as an luach iomlán atá le hardchóras 
comhtháthaithe digiteach i dtaca lenár sochaí de.

3  Cothóimid lucht saothair a bhfuil scileanna 
digiteacha acu a chuirfidh ar chumas na 
Státseirbhíse cultúr “Digiteach i dTosach 
Báire” a bhaint amach

Má fhorbraítear scileanna agus eolas ár lucht saothair 
ach daoine nua a mhealladh freisin, cuirfear ar ár gcumas 
acmhainn dhigiteach a chothú agus luas a chur faoin gclár 
oibre digiteach. Glacfaimid le meon Digiteach i dTosach 
Báire agus cuirfimid na huirlisí, teicneolaíochtaí, oiliúint 
agus córais chuí ar fáil don fhoireann chun obair a chur i 
gcrích ar bhonn digiteach. Cumasófar an fhoireann chun 
forbairt agus seachadadh réitigh dhigiteacha a aithint agus 
a thabhairt chun cinn agus, dá thoradh, digitiú seachadadh 
seirbhísí i ngach cuid den Státseirbhís.

4 Cothóimid iontaoibh an phobail i 
sábháilteacht, trédhearcacht agus luach 
réitigh dhigiteacha

Níos mó ná riamh tá muintir na hÉireann ag dúil le 
trédhearcacht agus guth sa chinnteoireacht. Feabhsóimid 
mar a dhéanaimid cumarsáid agus teagmháil leis an bpobal 
chun níos mó muiníne agus iontaoibhe a spreagadh. Má 
chinntítear go nglacfar go forleathan le réitigh dhigiteacha 
ón tús tacófar leis an nglacadh a bheidh leo feasta. 
Beidh ionchur againn i gceapadh agus múnlú forálacha 
reachtaíochta a théann i gcion ar sheachadadh seirbhísí 
digiteacha chun tacú le tabhairt chun cinn an digitithe. 
Ag croí ár gcur chuige beidh freagrachtaí dleathacha 
agus rialála a chomhlíonadh, le cois rialuithe daingne a 
choinneáil ar phríobháideacht agus slándáil sonraí poiblí. 
Cinnteoimid fosta go bhfuil an reachtaíocht ar fad againn 
cumasaithe go digiteach. Táimid tiomanta chun iontaoibh 
mhuintir na hÉireann a chothú agus léireoimid go gcloímid 
le riachtanais dhleathacha agus rialála. 
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Nuálaíocht a neadú*

• Nuálaíocht atá dírithe ar 
an saoránach a chothú trí 
shaoránaigh agus úsáideoirí a chur 
i lár baill

• Cultúr nuálaíochta a chruthú mar 
a gcumasaítear gach ball foirne 
dul i mbun na nuálaíochta

• Nuálaíocht a uas-scálú trína 
bheith ag obair i ngach earnáil 
agus eagras

• Nuálaíocht chlaochlaitheach a 
thabhairt chun cinn i ngach cuid 
den Státseirbhís tríd an athrú 
ceannródaíoch

Nuálaíocht - Ár n-uaillmhian 2030 Státseirbhís a 
bhainfidh leas as cumhacht na nuálaíochta chun 
beartas agus seirbhísí den chéad scoth a sheachadadh 
in Éirinn.
D’fhonn freagairt do dhúshláin eacnamaíochta, shóisialta, pholaitiúla 
agus teicneolaíochta nach bhfacthas a leithéid roimhe tá gá le bealaí 
nua smaointeoireachta agus oibre. Is mó an tábhacht ná riamh atá 
leis an nuálaíocht do rialtais agus seirbhísí poiblí ar fud an domhain.

Mura nuálfaimid,  ní bheidh na deiseanna céanna againn, ní éireoidh 
linn a bheith ábhartha, agus teipfidh ar ár gcuid eagras mianta 
an phobail a chomhlíonadh. Gan an nuálaíocht, is baolach nach 
bhfoghlaimeoidh agus nach dtiocfaidh an tSeirbhís Phoiblí in oiriúint 
do shaol an lae inniu ach í titim ar gcúl.

Má táimid le cultúr nuálaíochta a chothú, is gá dár lucht 
ceannaireachta fís a leagan amach don Státseirbhís agus cead 
gníomhaithe a thabhairt. Baineann sé le hinniúlachtaí a fhorbairt 
ag gach leibhéal dár lucht saothair agus tuiscint ghlinn a chur 
chun cinn ar theanga na nuálaíochta agus prionsabail, modhanna 
agus uirlisí bainteacha a sholáthar chun go seachadfar é. Is gá go 
gceadaítear d’fhostaithe comhoibriú laistigh de líonraí nuálacha ar 
fud na Státseirbhíse, ag foghlaim ó cheachtanna agus taithí daoine a 
oibríonn go nuálach chun seachadadh seirbhísí a fheabhsú. Ciallaíonn 
nuálaíocht fosta rioscaí bainistithe a ghlacadh. Éilítear leis seo 
tacaíocht ó leibhéil cheannaireachta agus bhainistíochta.

Is gá don Státseirbhís glacadh go fonnmhar le cultúr nuálaíochta, 
a thacaíonn le fiosrú agus cur in oiriúint do chur chuige nua i leith 
dúshláin phráinneacha beartais agus seachadadh seirbhísí agus tús 
áite ag an bpobal. Tá a lán bainte amach ag ár Seirbhís Phoiblí i réimse 
na nuálaíochta. Trí ailíniú lenár straitéis Ár Seirbhís Phoiblí ag Fíorú 
na Nuálaíochta chomh maith le tógáil ar an rath atá ar thionscnaimh 
reatha, cumasóimid nuálaíochtaí claochlaitheacha a cheapfar agus a 
feidhmeofar i ngach cuid den Státseirbhís.

Má chothaímid an cultúr nuálaíochta seo agus má fhorbraímid 
innniúlachtaí cuí i ngach cuid den Státseirbhís, beimid in ann teacht 
ar bhealaí nua chun fadhbanna a réiteach agus chun a oiread leasa 
agus is féidir a bhaint as beartas agus seirbhísí. Idir bhainistiú 
iarmhairtí na Breatimeachta agus dhul i ngleic leis an athrú aeráide, 
réiteach easpa dídine, sholáthar cúram sláinte, tá an-bhaint ag an 
nuálaíocht leis na réitigh atá de dhíth ar dhúshláin chasta chun 
Státseirbhís níos solúbtha, níos láidre a thógáil.

*Ailínithe le Fíorú na Nuálaíochta, Straitéis Nuálaíochta na Seirbhíse Poiblí
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Conas a sheachadfaimid? 

1 Cruthóimid réitigh nuálacha trí dhíriú go 
sonrach ar an bpobal agus ar úsáideoirí

Is den ríthábhacht an pobal a choinneáil ag croí ár gcur 
chuige nuálach maidir le luach na réiteach a fhorbraímid. 
Tá déimeagrafaíocht na hÉireann ag athrú go mear, 
faoi mar atá riachtanais agus ionchais ár bpobail. Trí 
éisteacht le tuairimí an phobail agus foghlaim óna 
n-eispéiris, féadaimid comhoibriú chun réitigh so-úsáidte 
a chomhchruthú. Ag croí an scéil beidh leas a bhaint 
as teicneolaíocht chun luas ár nuálaíochtaí a ghéarú 
agus iad a nascadh mar chuid d’eispéireas feabhsaithe, 
comhordaithe don phobal.

2 Cruthóimid cultúr nuálaíochta ina 
gcumasófar baill foirne chun nuála

De bharr a ghasta atá an domhan ag athrú, is gá dúinn 
réitigh nuálacha a idéú, a atriall agus a scálú. Cuirfear an 
huirlisí agus agus an spás ar fáil do bhaill foirne ionas gur 
féidir comhoibriú go fisiciúil agus go fíorúil agus, mar sin 
de, beidh na dálaí cuí ann chun go gcruthófar agus go 
bhfeabhsófar smaointe. Tiocfaidh tuilleadh oscailteachta 
agus fiosraithe ar fud na Státseirbhíse má spreagtar 
baill foirne a dtaithí agus a léargas a comhroinnt agus a 
mhalartú. Cuirfidh naisc le nuálaithe eile sa mhórchóras 
i gcoitinne - lena n-áirítear lucht na hacadúlachta, an 
tionscail, an fhiontair agus forais taighde araon - ar ár 
gcumas réitigh a scálú agus a leathnú gan mhoill. Má 
thapaítear deiseanna chun a bheith ag obair mar fhoirne 
ilchineálacha agus mar líonraí rannpháirteacha, saibhreofar 
nuálaíochtaí agus cumasófar sinn chun tógáil ar nithe ar 
éirigh leo cheana.

Ag aithint dúinn go mbaineann nuálaíocht le dul sa seans, 
beidh ceannaireacht láidir againn agus próisis bainistíocht 
riosca againn chun rioscaí a aithint agus tabhairt fúthu. Ó 
gheallaimid an nuálaíocht a bheith i gcroílár gach rud dá 
ndéanaimid, glacfaidh an Státseirbhís rioscaí bainistithe 
chun torthaí dearfacha a ghnóthú, cinnteoimid go 
bhfoghlaimeoimid ó thionscadail nár éirigh leo agus go 
roinnfimid an rath nuair a éiríonn.

3 Cuirfimid dlús leis an nuálaíocht trí 
chomhoibriú le hearnálacha agus eagrais

Is den riachtanas baill foirne a chumasú chun nuála leis 
an gcultúr atá de dhíth ar fud na Státseirbhíse a chruthú. 
Baineann sé seo le scileanna nuálacha ár lucht saothair a 
fhás chomh maith lenár gceannairí a fhorbairt chun foirne 
a threorú agus a chinntiú go bhfuil an nuálaíocht mar 
chuid dár bpróisis is leithne. Tógfaimid agus leanfaimid 
d’fhás féidearthachtaí tionscnamh chun tacú leis an 
nuálaíocht i ngach cuid den Státseirbhís. Is mian linn ár 
lucht saothair a spreagadh chun teacht in oiriúint don 
athrú lenár solúbthacht mar eagras a neartú.

4  Leis an athrú ceannródaíoch tabharfaimid 
chun cinn an nuálaíocht chlaochlaitheach ar 
fud na Státseirbhíse

Le neartú ár n-acmhainneachta straitéisí, cinnteofar 
go bhféadfaidh an Státseirbhís nuáil i gcomhair an ama 
atá le teacht. Trí mhonatóiriú leanúnach ar threochtaí 
agus forbairtí, is fearr a fhéadfaimid a bheith ullmhaithe 
freagairt do dhúshláin agus féidearthachtaí nua. Is 
ríthábhachtach bunstruchtúir rialachais a chur ar bun chun 
a threorú mar a thabharfaimid tús áite do nuálaíochtaí 
straitéiseacha agus iad a fheidhmiú. Leis na struchtúir seo 
freisin, beidh sraith de dhúshláin oibiachtúla, dearfacha 
lenár gcuid smaointe ionas gur léir iad thar achar ama. 
Má bhíonn cur amach againn agus muid freagrúil ar an 
timpeallacht áitiúil agus dhomhanda araon, beimid in ann 
nuálaíochtaí buana, fiúntacha a sheachadadh thar ceann 
mhuintir na hÉireann.
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Lucht Saothair an Ama 
atá le Teacht

• Samhlacha oibre solúbtha a 
fhorbairt agus a heidhmiú

• Creat pleanála nua lucht saothair a 
fhorbairt agus a thabhairt isteach

• Tús áite a thabhairt d’fhorbairt 
croíscileanna do lucht saothair 
an ama atá le teacht agus iad a 
thabhairt chun cinn

• Leanúint d’fhorbairt acmhainn 
straitéiseach AD

Lucht Saothair na Todhchaí - Ár n-uaillmhian 2030 
Státseirbhís nuálach, sholúbtha a chumasaíonn ár 
bhfoireann a bheith ag obair go cruthaitheach agus 
go comhoibríoch chun beartas agus seirbhísí den 
scoth a chur ar fáil do Rialtas agus do na daoine ar a 
bhfreastalaímid.
Is casta agus is nasctha ina chéile ná riamh an timpeallacht ina 
bhfeidhmíonn an Státseirbhís. Tá daoine iontacha againn a bhíonn 
ag seachadadh seirbhísí riachtanacha agus ag forbairt beartas chun 
tabhairt faoi na ceisteanna is dúshlánaí agus is casta atá ag an 
tsochaí.

Mar an acmhainn is mó atá ag an Státseirbhís, is gá dúinn a chinntiú 
go bhfuilimid ag baint a oiread leasa agus is féidir as ár lucht saothair. 
San am céanna, is gá don Státseirbhís deiseanna a thabhairt don 
fhoireann scileanna nua a fhoghlaim chun beartas bunaithe ar léargas 
agus seirbhísí ardchaighdeáin a thabhairt don phobal.

Dé réir mar a bhreathnaímid chun cinn, is gá dúinn a chinntiú 
go leanaimid de thacú le riachtanais éagsúla ár lucht saothair trí 
thuilleadh solúbthachta a chruthú dár bhfoireann sna bealaí agus sna 
hionaid ina n-oibríonn siad. Tiocfaidh tuilleadh deiseanna leis seo 
chun daoine a bhfuil an iomad bua acu a mhealladh agus tuilleadh 
éagsúlachta a chruthú inár lucht saothair le gur fearr a léireoidh sé 
sochaí na hÉireann.

Is gá don Státseirbhís daoine den chaighdeán is airde a bhfuil an 
iomad bua acu a mhealladh agus a choinneáil chun a chinntiú go 
bhfuil na ceannairí agus bainisteoirí cuí againn a bhfuil na scileanna 
agus na cumais chuí acu chun barr feabhais a chur chun cinn agus 
chun feidhme. Is é an aidhm a bheidh ag pleanáil éifeachtach lucht 
saothair ag leibhéal áitiúil riachtanais lucht saothair a bhainistiú chun 
freastal ar riachtanais ghnó agus pobail atá ag athrú ar bhonn níos 
éifeachtaí, éifeachtúla agus tabhairt faoi na dúshláin a bhaineann lena 
oiread daoine dul ar scor amach anseo.

Feidhmíocht an duine aonair agus na foirne a shocraíonn cáilíocht na 
seirbhíse a chuirimid ar fáil. Is fearr a bheimid in ann freagairt d’éilimh 
feasta, tabhairt faoi dhúshláin thrasrannacha agus scoth seirbhísí a 
sheachadadh ach muid tógáil ar na tionscnaimh a cuireadh ar fail trí 
Straitéis Daoine don Státseirbhís agus trí thuilleadh nuálaíochta agus 
comhoibrithe a chumasú i measc ár bhfoirne uile.

Má fhorbraítear ár n-acmhainn straitéiseach AD a thuilleadh, beimid 
in ann na tosaíochtaí faoin gcéad Straitéis Daoine don Státseirbhís 
eile a sheachadadh agus forbairt ceannaireacht láidir 
agus bainisteoirí daoine a thabhairt chun 
cinn.

Téama 3: 
Lucht saothair, láthair oibre agus eagras de chuid an 
ama atá le teacht
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Conas a sheachadfaimid? 

1 Forbróimid agus feidhmeoimid samhlacha 
oibre solúbtha

Tá na modhanna oibre a bheidh againn feasta á múnlú 
i rith ama agus muid ag bogadh ón obair thraidisiúnta 
oifigbhunaithe. Dearbhaíodh inmharthanacht agus 
éifeachtacht samhlacha eile oibre agus iad cumaiscthe le 
linn na paindéime reatha. Má bhogaimid ó na modhanna 
céanna a bheith ag cách, cumasófar slite difriúla chun 
seirbhísí a sheachadadh agus freastal ar riachtanais an 
phobail. Is mó na roghanna a bheidh againn i bpatrúin 
oibre agus is mó an tsoghluaisteacht do bhaill foirne ar 
fud na Státseirbhíse, na Seirbhíse Poiblí agus na hearnála 
príobháidí. Is fearr a éascófar cleachtais oibre níos 
solúbtha ach bonn a chur faoi chórais ar líne, foirne fíorúla 
agus roghanna oibre cumaiscthe.

2 Forbróimid agus tabharfaimid isteach creat 
nua pleanála don lucht saothair

Cuirfear ar chumas na Státseirbhíse pleanáil agus fás 
amach anseo ach cur chuige pleanáil lucht saothair níos 
straitéisí a bheith againn. Cuirfear ar ár gcumas riachtanais 
fhadtéarmacha ár lucht saothair a thuiscint agus iad seo 
a ailíniú lenár bpróiseas pleanáil eagraíochta is leithne. 
Seo é an bonn eolais a bheidh faoi chinntí níos leithne 
a bhaineann le socrú buiséid, pleanáil comharbais agus 
deiseanna gairmeacha dár bhfoireann. Is mó an leibhéal 
neamhspleáchais agus solúbthachta a bheidh ag an 
leibhéal áitiúil chun go mbeidh cinntí faoi líon foirne mar 
chuid de chreat buiséid ilbhliantúil. Má thugtar feidhmiú 
Córas Bainistíochta Caipitil Daonna chun cinn, tacófar le 
seachadadh na tosaíochta seo.

3 Tabharfaimid tús áite agus tabharfaimid chun 
cinn forbairt bunscileanna do lucht saothair 
an ama atá le teacht

Beidh an-difear idir na seirbhísí a chuirfimid ar fáil feasta 
agus iad sin a chuirimid ar fáil faoi láthair. Is léir gur mó an 
t-éileamh cheana ar chainéil dhigiteacha lena n-éilítear 
inniúlachtaí san anailísíocht sonraí, forbairt beartais, 
nuálaíocht agus bainistiú olltionscadail. Ní mór dúinn 
na scileanna agus an t-eolas cuí a thabhairt dár lucht 
saothair agus deiseanna a thabhairt do bhaill foirne páirt 
a ghlacadh in obair níos fiúntaí, níos éagsúla. Beidh croíról 
fosta ag an bhforbairt acmhainn cheannaireachta ag gach 
leibhéal inár gcóras chun athrú claochlaitheach a chruthú 
don Státseirbhís. 

4 Leanfaimid den fhorbairt a dhéanamh ar 
acmhainn straitéiseach Acmhainní Daonna

Ag breathnú chun cinn dúinn agus ag baint leas as an 
taithí le linn ghéarchéim COVID-19, aithneoimid na 
hinniúlachtaí a gcaithfimid a bheith céim ar chéim leo 
i réimsí amhail earcaíocht, bainistíocht feidhmíochta 
agus pleanáil straitéiseach lucht saothair agus acmhainn 
cheannaireachta a chothú agus a fhorbairt ar gach 
leibhéal. Forbróimid fosta ár samhail oibríochta AD is 
leithne chun gur fearr a thacófar le riachtanais ghnó na 
Státseirbhíse a bhíonn ag síorathrú. Má chuirtear lenár 
n-acmhainneacht sna réimsí seo, tiocfaidh cur chuige níos 
comhsheasmhaí, sofaisticiúla, níos comhaimseartha i leith 
ár bhfeidhm straitéiseach AD.

23

Straitéis Athnuachana na Státseirbhíse 2030 - ‘Ár mBuanna a Fhorbairt’



Láthair Oibre agus 
Eagras de chuid  
an Ama atá le Teacht

• Struchtúir eagrúcháín a 
chothaíonn solúbthacht 
agus comhoibriú níos fearr a 
athbhreithniú agus a sheachadadh

• Ár láithreacha oibre a athshamhlú 
chun seirbhísí poiblí níos fearr a 
sheachadadh

• Acmhainn seirbhísí comhroinnte a 
shíneadh chun go n-uasmhéadófar 
iad

• Comhionannas, éagsúlacht, 
cuimsiú agus folláine ar an láthair 
oibre a chothú

• Cultúr dearfach láthair oibre 
a chur chun cinn a ailíníonn le 
luachanna na Státseirbhíse

Lucht saothair agus eagras de chuid na todhchaí 
- Ár n-uaillmhian 2030 an timpeallacht agus na 
struchtúir is fearr a chruthú chun modhanna oibre 
freagrúla, solúbtha, bunaithe ar luach a chumasú
Is nasctha ina chéile ná riamh na dúshláin atá romhainn agus, mar 
sin de, is ríthábhachtach go mbeidh a oiread solúbthachta agus 
comhoibrithe agus is féidir inár struchtúr eagrúcháin, atá a bheag nó 
a mhór gan athrú ó bunaíodh an stát, chun seachadadh seirbhísí agus 
ceapadh beartais den scoth a chur ar fáil.

Tapóimid na deiseanna ar bhealaí nua oibre agus ar athshamhlú 
ár láthair oibre chun tuilleadh comhoibrithe, solúbthachta agus 
freagrúlachta a chothú ar fud an chórais againn chun freastal ar 
riachtanais an phobail. Fiosróimid deiseanna chun bainistiú agus 
seachadadh ár seirbhísí a chuíchóiriú.

Má chruthaítear éifeachtachtaí trína thuilleadh socruithe seirbhísí 
comhroinnte, seachadfar taithí atá níos dírithe ar phobal na hÉireann. 
Cumasófar sa chéad ghlúin eile de sheirbhísí comhroinnte na 
hathruithe a bheidh de dhíth i nádúr na hoibre agus saorfar baill 
foirne chun róil níos fiúntaí a dhéanamh. Tá deiseanna ann chun 
na hoibríochtaí ‘oifig chúil’ againn a athrú ó bhun trí nuálaíocht sna 
teicneolaíochtaí agus sa seachadadh seirbhísí.

Glacfaimid go fonnmhar leis agus cuirfimid chun cinn cultúr agus 
luachanna a thacaíonn lenár bhfís. Tógfaimid Státseirbhís a bheidh 
níos láidre, nuálaí ina spreagtar cuntasacht, ina dtacaítear le 
nuálaíocht agus le tógáil rioscaí réamh-mheasta seachas srian a chur 
orthu; agus a chruthaíonn timpeallacht ina dtacaítear le forbairtí 
leanúnacha inbhuanaithe.

Oibreoidh an Státseirbhís chun lucht saothair ina bhfuil éagsúlacht 
agus ionchuimsitheacht a mhealladh, a fhostú agus a chothú chun 
gur fearr a fhreastalófar agus a léireofar sochaí na hÉireann agus 
chun baill foirne a chumasú le gur féidir leo dul chun 
cinn sa timpeallacht seo atá ag síorathrú.
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Conas a sheachadfaimid? 

1  Athbhreithneoimid agus seachadfaimid 
struchtúir eagrúcháin a chothóidh tuilleadh 
solúbthachta agus comhoibrithe

Cé gur léiríodh le linn phaindéim COVID-19 
acmhainneacht, toilteanas agus tiomantas gan stad lucht 
saothair na Státseirbhíse teacht chun réitigh le géarchéim 
agus leanúint den seachadadh, ní mór dúinn anois a 
chinntiú go dtacaíonn agus go gcumasaíonn an struchtúr 
agus dearadh eagrúcháin bealach nua oibre go hiomlán. 
I gcomhpháirt le ceannairí agus le páirtithe leasmhara, 
forbróimid struchtúir agus dearadh don Státseirbhís trína 
n-éascófar tuilleadh solúbthachta agus inathraitheachta. 
Tacófar trí rialachas cuí agus córais chuntasachta leis an 
aistriú ó iarshamhlacha go bealaí nua oibre.

2 Athshamhlóimid ár láithreacha oibre chuin 
seirbhísí poiblí níos fearr a sheachadadh

De réir mar a athraíonn an cineál oibre a dhéanaimid, is 
amhlaidh a athraíonn ár samhlacha láthair oibre agus na 
hoibre féin. Táimid ag déanamh athmhachnaimh ar ár 
spásanna oibre chun freastal ar riachtanais ar bhfoirne atá 
ag athrú, le cois na samhlacha trína soláthraímid seirbhísí 
don phobal. San idirlinn, tháinig deiseanna leis an luas 
atá faoin digitiú ar fud na Státseirbhíse i dtaca le conas 
agus cén áit a n-oibrímid. Athbhreithneoimid an gá atá le 
suíomh traidisiúnta, fisiciúil chun ár róil a fheidhmiú agus 
smaoineofar ar bhealaí nua, solúbtha oibre.

3 Forbroimid agus bainfimid a oiread leasa agus 
is féidir as seirbhísí comhroinnte

Sainaithneoimid réimsí a bhainfeadh leas as samhail 
seirbhísí comhroinnte. Ba chuidiú iad socruithe 
seirbhísí comhroinnte dár bhfeidhmeanna riaracháin, 
corparáideacha agus gnó chun éifeachtacht agus luach 
a sheachadadh don phobal. Ba chuidiú é a soláthar a 
shíneadh go dtí gach cuid den chóras chun ualaí riaracháin 
do bhaill foirne a laghdú agus tuilleadh ama a thabhairt 
dóibh dul i mbun obair fhiúntach. Tá an Oifig Náisiúnta um 
Sheirbhísí comhroinnte agus an Oifig um Sholáthar Rialtais 
ag déanamh an-dul chun cinn cheana chun go n-athrófaí 
ó bhun Acmhainní Daonna, Pinsin, Párolla, Seirbhísí 
Bainistíocht Airgeadais agus Feidhmeanna Soláthair na 
Státseirbhíse. Is gá dúinn fosta infheistiú sa chéad ghlúin 
eile den teicneolaíocht chun cáilíocht agus luas na gcóras 
a fheabhsú. Beidh na hathruithe seo comhthráthach le 

pleananna de chuid na hOifige um Sholáthar Rialtais chun  
cur chuige níos solúbtha, inrochtana agus atá níos dírithe 
ar chustaiméirí a éascú sa soláthar poiblí. Trína oiread 
leasa agus is féidir a bhaint as conas a roinnimid agus a 
shealbhaímid croísheirbhísí ar fud an chórais, is féidir tacú 
leis an Státseirbhís chun feidhmiú ar shlí ina bhfuil barr 
feabhais inbhuanaithe.

4 Cothóimid lucht saothair comhionanna, 
ilchineálach, ionchuimsiteach, 
rannpháirteach agus cumhachtaithe

Baineann cothú lucht saothair don am atá le teacht 
le comhionannas agus ionchuimsitheacht a chur ag 
tosach an tslua inár gcumraíocht eagrúcháin. Cothóimid 
lucht saothair ionchuimsitheach chun gur fearr a 
léireofar ilchineálacht shochaí chomhaimseartha na 
hÉireann. Gnóthóimid cothroime inscne ag gach leibhéal 
ceannaireachta agus cinnteoimid go bhfuil ár bpróisis 
bhainistíochta cothrom, oscailte. Ba chuidiú é tuilleadh 
ilchineálachta a chothú chun ár n-acmhainn nuálaíochta 
a mhéadú, bonn eolais a chur faoi chinntí cothroma agus 
beartas níos ionchuimsithí a chruthú. Ceapfaimid córais 
láidre chun sláinte, folláine agus teacht aniar an fhostaí a 
chur chun cinn agus chun tacaí a chur ar fáil chun teacht 
aniar fostaí a chothú le linn tréimhse dúshlánach ina bhfuil 
cúinsí ag athrú. Feidhmeoimid fosta an Plean Náisiúnta um 
Sholáthar Seirbhísí trí Mheán na Gaeilge.

5 Cuirfimid cultúr dearfach láthair oibre chun 
cinn a ailíníonn le luachanna na Státseirbhíse

Múnlaítear ár gcultúr trí dhearcadh agus iompar ár 
lucht saothair le cois ár gcleachtais bhainistíochta agus 
stíleanna ceannaireachta. Bainfimid leas as fuinneamh 
agus smaointe státseirbhísigh trí chultúr a chumasaíonn 
baill foirne a chur chun cinn a ailíníonn le luachanna 
neamhspleáchais, macántachta, neamhchlaontachta, 
comhionannais, cothroime agus measa na Státseirbhíse. 
Athbhreithneoimid conas a dhéanaimid teagmháil agus 
cumarsáid le baill foirne ar fud na Státseirbhíse. Má 
chuirtear cultúr luachbhunaithe chun cinn sa Státseirbhís 
aontófar agus cumasófar ár bhfoireann agus tacófar leo 
chun a bheith ag obair i dtreo spriocanna comhroinnte.
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Meastóireacht 
agus Rialachas5
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Meastóireacht agus Rialachas

Roinnt córas a bheidh mar bhunús lenár gcur chuige 
monatóireachta agus meastóireachta i bhfeidhmiú na 
Straitéise seo.

Oifig Bhainistíochta Chlár Athnuachana (PMO) 
na Státseirbhíse
PMO Athnuachana na Státseirbhíse a threoróidh feidhmiú 
na Straitéise deich mbliana seo. Úsáidfear uirlisí agus 
modheolaíochtaí daingne bainistiú tionscadail agus cláir 
chun dul chun cinn na Straitéise a bhainistiú, a rianú 
agus a thuairisciú. Bainfear leas as ár dtaithí i bhfeidhmiú 
Phlean Athnuachana na Státseirbhíse 2014 mar thuilleadh 
treorach dár gcur chuige.

 An Rath a Thomhas
Leis na mionsonraí sa cháipéis seo, cuirtear i láthair léargas 
deich mbliana dár Straitéis Athnuachana Státseirbhíse. 
Feidhmeofar an Straitéis trí shraith de phleananna 
gníomhaíochta 3 bliana. Mionsonrófar sna pleananna 
gníomhaíochta seo na spriocanna agus tionscnaimh 
shainiúla a thabharfaidh chun cinn ár dtosaíochtaí 
straitéiseacha uile. Ard-Rúnaithe a bheidh ina nUrraithe 
Tionscadail agus sannfar Bainisteoirí Tionscadail dár 
spriocanna uile, chomh maith le garspriocanna, torthaí 
agus méadraigh shainithe. Déanfar dul chun cinn ar na 
tiomantais atá sna pleananna gnímh a thomhas, a mheas 
agus a thuairisciú go leanúnach.

Cuimseoimid sraith níos leithne de thorthaí chun tionchair 
ár n-idirghabhálacha ar fholláine na sochaí a thomhas faoi 
mar atá an tiomantas atá leagtha amach sa Chlár Rialtais. 
Déanfar monatóireacht agus bainistíocht leanúnach 
fosta ar rioscaí agus tuilleamaíochtaí a bhaineann lenár 
dtosaíochtaí agus spriocanna. Croífhócas de chuid ár 
gcur chuige meastóireachta ceachtanna a foghlaimíodh a 
shainaithint ar féidir iad a chur i bhfeidhm inár gcuid oibre 
feasta.

Tuairiscí ar dhul chun cinn
Foilseoidh an Státseirbhís Tuairiscí ar dhul chun cinn ar 
bhonn bliantúil chun mionsonraí a thabhairt ar stádas na 
dtosaíochtaí atá sa Straitéis Athnuachana. Déanfar rath 
agus éachtaí ár lucht saothair a chraobhscaoileadh agus a 
cheiliúradh.

Rialachas
Cuirfear rialachas daingean i bhfeidhm chun léargas 
straitéiseach a thabhairt ar an timthriall pleananna 
gníomhaíochta 3 bliana sna 10 mbliana atá le teacht. Beidh 
croíról coiteann ag Bord Bainistíochta na Státseirbhíse i 
seachadadh na Straitéise seo.

27

Straitéis Athnuachana na Státseirbhíse 2030 - ‘Ár mBuanna a Fhorbairt’



Breis agus

15 mhilliún
teagmháil le 
custaiméirí déanta 
faoi Mheitheamh 
2019.  11 mhilliún 
díobh ar líne (76%)

suiteáil d’Aip 
rianúcháin 
Covid-19 
amhail Meán 
Fómhair 2020

Breis agus

1.28 milliún

An Státseirbhís 
a bhainistíonn

52 billiún
euro ar an meán de 
chaiteachas poiblí

Eisíodh breis agus

900,000 
pas in 2019, méadú 7% 
ar 2018

4.5 milliún 
logáil isteach a taifeadadh ar 
MyWelfare.ie  le linn Mhár-
ta-Meitheamh 2020

Breis agus 

520,100 
eisithe in 2019 agus an líon iomlán 
anois os cionn 4.16 milliún faoi 
dheireadh na bliana

73%
40 bliain nó 
níos sine

TáTá

4%
d’fhoireann na 
Státseirbhíse 
30 bliain 
d’aois nó níos 
óige

Breis agus

80.6 milliún
íocaíocht coimirce sóisialaí 
comhlánaithe le breis agus 1.9 milliún 
faighteoir faoi Mheitheamh 2019

ball foirne i 
mbreis agus 40 
Roinn agus 
Oifig i mí na 
Samhna 2020

41,600+

Rinne Saotharlann an 
Stáit breis agus

595,000
tástáil ar 13, 781 
duine faoi 
Mheitheamh 2019*
by June 2019*

196,177
uimhreacha Seirbhíse Poiblí 

Pearsanta (PPS) a leithdháileadh 
in 2019

cuairteoir i mí na 
Bealtaine 2020, 
ardú 80% ón mí 
chéanna in 2019

27,444

26,822
freagairt i Suirbhé 
Rannpháirtíocht 
Fhostaithe 
Státseirbhíse (ráta 
freagartha %65)

867,749
cuntas rochtain singil 
MyGov faoi mhí na 
Samhna 2020

Cruthaíodh

Anailísíodh

Logáil an Tairseach Sonraí Oscailte

85%
de fhreagróirí 
Shuirbhé Custaiméirí 
Státseirbhíse a 
bhí sásta leis an 
tseirbhís agus 
torthaí óna 
dteagmháil is déanaí 
leis an Státseirbhís

An Státseirbhís ina nUimhreacha

28

Straitéis Athnuachana na Státseirbhíse 2030 - ‘Ár mBuanna a Fhorbairt’



Straitéis Athnuachana na Státseirbhíse 2030 - ‘Ár mBuanna a Fhorbairt’




