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RÁITEAS TOSAIGH AG SHIRLEY COMERFORD, PRÍOMH OIFIGEACH 

FEIDHMIÚCHÁIN, AN TSEIRBHÍS UM CHEAPACHÁIN PHOIBLÍ DO CHOISTE 

NA GAEILGE, NA GAELTACHTA AGUS NA NOILEÁN AR  19 SAMHAIN 2019 

 

Táim anseo inniu, mar a d’iarr an Coiste, chun labhairt faoin freagra a chuir an 

tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí (SCP) ar fáil roimhe seo ar an gceistneoir a 

seoladh go dtí an Coiste agus na haidhmeanna agus na gníomhaithe atá á gcur i 

bhfeidhm ag an SCP maidir lena soláthar seirbhísí Gaeilge agus dhátheangacha. 

 

Maidir leis an gCeistneoir a seoladh go dtí gach Roinn ón gCoiste Mí na Nollag 

2016, a seoladh ar ais ón SCP Mí Eanáir 2017, is féidir liom deimhniú a thabhairt go 

bhfuil athbhreithniú á dhéanamh go leanúnach ag an SCP ar scála an éilimh dár 

seirbhísí trí mheán na Gaeilge, trí mhonatóireacht ar an líon de cheisteanna, 

achainíocha agus iarratais a faightear trí mheán na Gaeilge. Is eol dúinn, áfach, gur 

dóichí go bhfuil éileamh folaigh ann do sheirbhísí trí mheán na Gaeilge ar fud na 

seirbhíse poiblí ach, i ngeall ar drochthaithí cheana, nach lorgaíonn daoine sin agus 

gur i mBéarla a dhéanann siad teagmháil linn. Tá sé intuigthe go bhfuil cainteoirí 

Gaeilge sáraithe mar gheall ar seo. Mar sin, tá an SCP dírithe ar na seirbhísí atá ar 

fáil do Gaeilgeoirí a fheabhsú agus a chur chun cinn.  

 

Is í an SCP soláthraí sheirbhís earcaíochta agus acmhainne le haghaidh 

eagraíochtaí cliaint agus atá freagrach le haghaidh foinsiú, measúnacht agus 

soláthar iarrthóirí den scoth do na cliaint seo. Eagraímid raon leathan de chomórtais 

earcaíochta atá ‘fógartha go hoscailte’ agus de chomórtais ardú céime ‘idir-rannach’ 

laistigh den Státseirbhís. Tá gníomhaíochtaí na SCP dírithe go príomha ar fhoinsiú 

iarrthóirí le haghaidh róil sa Státseirbhís; na róil is sinsearaí sna hÚdaráis Áitiúla; 

Gardaí faoi oiliúint don Gharda Síochána; agus raon de róil bhainistíochta, 

feidhmiúcháin agus speisialtóireachta ar fud na státseirbhíse agus na seirbhíse 

poiblí. Tá ról lárnach freisin ag an SCP ag sainaithint baill oiriúnacha do Bhoird Stáit. 

 

Mar is eol don Coiste, b’fhéidir, is iad príomhchustaiméirí na SCP (i) iarrthóirí do 

chomórtais Státseirbhíse (agus cuid níos leithne den seirbhís phoiblí); (ii) an pobal i 

gcoitinne; agus (iii)  eagraíochtaí cliaint sa Státseirbhís agus sa Seirbhís Phoiblí atá 
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ag brath ar an SCP le folúntais foirne a líonadh sna heagraíochtaí sin nó le daoine a 

ainmniú do Bhoird Stáit atá faoin a sainchúram. 

 

Tá taithí mhaith chruthaithe ag an SCP ag soláthar seirbhísí trí Ghaeilge agus tá 

Scéimeanna Teanga ullmhaithe againn chun seirbhísí trí Ghaeilge a sholáthar do 

ghrúpaí éagsúla custaiméirí. Tá inneachar na Scéime is déanaí (an tríú Scéim dá 

leithéid) bunaithe ar an taithí atá againn ag comhlíonadh ár ngealltanais sa chéad 

agus sa dara Scéim, ar na haighneachtaí ón bpobal agus ó eagraíochtaí Gaeilge, ar 

aiseolas ónár gcustaiméirí agus ar fhírinne phraiticiúil an scéil a bhaineann le 

seirbhís a sholáthar trí mheán na Gaeilge do chustaiméirí. Is í aidhm na Scéime is 

déanaí leanúint le comhlíonadh na ngealltanas seo agus nuair a thiocfaidh deis, 

feabhas a chur ar sholáthar na ngealltanas sin. 

 

Seirbhísí   

 

Cuireann an SCP seirbhísí ar fáil, trí Gaeilge, do Ghaeilgeoirí a dhéanann teagmháil 

leis an oifig. 

 

Cinntíonn an SCP go bhfuil fáilteoirí agus oibritheoirí lasc-chláir, ar túisce iad ag 

teagmháil leis an bpobal, eolach ar bhun-bheannaithe i nGaeilge agus ar úsáid na 

mbeannaithe seo; i nGaeilge agus i mBéarla a thugtar freagra ar an lasc-chlár.  Tá 

socruithe ag an Oifig go gcuirtear an pobal i dteagmháil, leis an mhoill is lú, le ball 

iomchuí den fhoireann chun déileáil lena gnó, i nGaeilge nó i mBéarla. Tá teacht ag 

an fhoireann fáilte agus lasc-chláir ar liosta baill foirne atá cumasach sa Ghaeilge, ar  

féidir glaoiteoirí a dhíriú ina dtreo. Tá an liosta seo ar fáil freisin ar inlíon na hOifige. 

 

Publicjobs.ie 

Le blianta anuas tá ár suíomh gréasáin – publicjobs.ie - mar phríomhbhealach chun 

ár ngnó earcaíochta a bhainistiú agus a chomhlíonadh; bainimid úsáid freisin as 

stateboards.ie chun seirbhís dá shamhail a chur ar fáil i leith iarratais le haghaidh 

folúntais ar bhoird Stáit.  

 

Tá infheistíocht mhór déanta ag an SCP chun www.publicjobs.ie a fhorbairt mar a 

príomhchomhéadan earcaíochta. Ag barr an tsuímh ghréasáin, tá táb d’iarrthóir chun 

http://www.publicjobs.ie/
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an t-inneachar a thaispeáint mar is rogha leis nó léi i nGaeilge nó i mBéarla. Tá an 

leagan Gaeilge ar an suíomh gréasáin dinimiciúil seachas ina stad, le poist nua á 

bhfógairt i mBéarla agus i nGaeilge araon. Cuireann publicjobs.ie raon leathan eolais 

ar fáil, eolas ginearálta san áireamh faoin Oifig, a hacmhainní, sonraí teagmhála 

agus an Státseirbhís i gcoitinne. Tá agus beidh seo ar fáil d’iarrthóirí sa Teanga 

Oifigiúil is rogha leo.  

 

Cuimsíonn saoráid iarratais ar líne publicjobs.ie seo a leanas: -  

• Clárú Iarrthóra 

• Teideal agus Sainchuntas Poist  

• Foirm Iarratais 

• Leabhrán Eolais 

 

Tá an tSaoráid Chlárú Iarrthóra ar fáil san dá Theanga Oifigiúil agus tá an Teideal 

Poist, an Sainchuntas Poist agus an Fhoirm Iarratais ar fáil san dá Theanga Oifigiúil 

le linn an tréimhse iarratais.  

 

Tá Leabhráin Eolais ar fáil san dá Theanga Oifigiúil le haghaidh na ról seo a leanas:  

• Comórtais Oscailte Poist Státseirbhíse, Oifigeach Cléireachais san áireamh; 

Oifigeach Feidhmiúcháin; Ard Oifigeach Feidhmiúcháin; Príomhoifigeach 

Cúnta; Treas Rúnaí; Oifigeach Riaracháin; Príomhoifigeach   

• Poist Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte sna Contaetha Gaeltachta  

• Poist Rialtas Áitiúil sna Contaetha Gaeltachta   

• Poist lena mbaineann riachtanas ar leith don Ghaeilge, mar atá Oifigeach 

Logainmneacha; Aistritheoir; agus Cigirí Oideachais  

• Poist faoi shainchúram an Roinn Oideachais agus Scileanna  

 

Chuir 4,131 den 518,905 den pobal atá cláraithe le publicjobs.ie  in iúl a rogha gnó a 

dhéanamh leis an SCP trí mheán na Gaeilge. Seoltar gach teachtaireacht a eisítear 

go dtí na húsáideoirí seo sa teanga oifigiúil is rogha leo. 
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Earcú agus Roghnú 

Tá an SCP freagrach le haghaidh earcú agus roghnú iarrthóirí le hoilteacht sa 

Ghaeilge chun freastal ar riachtanais ár gcliaint, agus chun na hiarrthóirí sin a chur 

ar fáil go tráthúil. Tá úsáid na Gaeilge mar aidhm lárnach polasaí Rialtais mar atá 

ráite sa Straitéis 20 Bliana don Ghaeilge 2010-2030 agus an Plean Gníomhaíochta 

gaolmhar don tréimhse 2018 go 2022 agus tá infhaighteacht foirne le hinniúlacht sa 

Ghaeilge sa státseirbhís mar chomhpháirt thábhachtach den polasaí sin go fóill. 

Faofaigh cinneadh Rialtais den 30/10/2013 tús le bearta chun tacú le hinniúlacht sa 

Ghaeilge sa státseirbhís; rinne seo aisghairm ar an bpolasaí marcanna bónais a 

bhronnadh i gcomórtais earcaíochta agus ard céime státseirbhíse agus chuir bearta 

in áit an pholasaí marcanna bónais atá dírithe ar an gcohórt de dhátheangaigh 

feidhmeacha sa státseirbhís a mhéadú chun cur chuige ar earcú atá bunaithe níos 

mó ar bhonn inniúlachta a léiriú.  

  

I dtosach bhí sruth ar leith d’inniúlacht sa Ghaeilge san áireamh ag an SCP le 

haghaidh comórtais earcaíochta don seirbhís ghinearálta. Le déanaí tá comórtais 

neamhspleácha á reáchtáil le painéil a bhunú le haghaidh gráid iontrála; sna 

cásanna seo, tá na próisis roghnaithe ar fad á stiúradh trí Ghaeilge. Ina measc sin 

bhí comórtas Oifigeach Cléireachas in 2018 agus táimid ag pleanáil comórtais faoi 

láthair le haghaidh Oifigeach Feidhmiúcháin (OF) agus Ardoifigeach Feidhmiúcháin 

d’iarrthóirí le líofacht sa Ghaeilge.  

 

Tuigimid go bhfuil bearta i bhfeidhm ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus na 

Gaeltachta chun an Ghaeilge a chur chun cinn mar rogha gairme sa Seirbhís 

Phoiblí.  Is suntasach i measc na mbearta sin an maoiniú bhreise atá á dáileadh ag 

an Roinn i mbliana go Seó Bóthair Chonradh na Gaeilge atá dírithe ar mhic léinn 

dara agus tríú leibhéal chomh maith leo siúd atá ag freastal ar choláistí samhraidh 

Gaeilge. Tá an Seó Bóthair seo i bhfeidhm anois ar feadh roinnt bhlianta agus tá 

torthaí dearfacha le feiceáil le pointí CAO méadaithe i mbliana do chúrsaí bainteach 

le Gaeilge, chomh maith le páirtíocht mhéadaithe ar chúrsaí ag leibhéal Máistreachta 

atá eagraithe ag an Ionad Barr Feabhais do Ghairm san Aontas Eorpach. Tuigim 

freisin go bhfuil an Roinn tar éis tús a chur i mbliana le maoiniú do sheimeastar 

Gaeltachta le haghaidh mic léinn tríú leibhéal as dáimh éagsúla ar spéis leo  b’fhéidir 

dul isteach sna seirbhísí poiblí. Ba chóir dom a lua chomh maith gur sheol an SCP, 
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ar chuireadh ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, a foireann  chur chun 

cinn go dtí an “Creative Tech Fest” san Ionad Comhdhála Náisiúnta le déanaí, áit ar 

fhreastail go leor mic léinn dara leibhéal le Gaeilge.   Tá súil againn go méadóidh na 

comhbheartais éagsúla seo na huimhreacha d’iarrthóirí oiriúnacha ag cur isteach ar 

na róil Ghaeilge seo.  

 

Cuireadh Painéil le haghaidh Oifigigh Cléireachais ar bun tar éis comórtas 2018; tá 

na huimhreacha don painéal deiridh de réir contae leagtha amach thíos: 

An 
Cabhán 

An Clár Corcaigh Dún na 
nGall 

Áth Cliath Gaillimh Cill Dara Cill 
Chainnigh 

Port Láirge Loch 
Garman 

1 2 3 3 8 6 1 1 1 1 

Liatroim Luimneach An Lú Muineachán Sligeach 

1 2 2 1 3 

 

Sannadh 15 iarrthóir ó na painéil thuasluaite agus folmhaíodh gach painéal; ní raibh 

spéis a thuilleadh ag cúig iarrthóir (20 san iomlán) a bhí ar na painéil thuasluaite mar 

bhí roinnt iarrthóir luaite le breis is láthair amháin). Is é 259 am uimhir iomlán a chuir 

isteach ar an Oifigeach Cléireachais le Gaeilge i gcomparáid le 14,013 don comórtas 

ginearálta don Oifigeach Cléireachais. Léiríonn na figiúirí seo, ar ndóigh, na dúshláin 

atá romhainn le cainteoirí Gaeilge a mhealladh.   

 

Tá Sannadh Gráid Sheirbhísí Ginearálta go dtí Poist le Gaeilge ó 2016 leagtha  
amach thíos: 

Grád 2016 2017 2018 2019 Iomláin 

OC 0 20 0 15 35 

OF 18 4 0 0 22 

OR 0 4 0 0 4 

AOF 0 1 0 0 1 

LPO 0 2 0 0 2 

Iomláin 18 31 0 15 64 

 

Leanann an SCP ag déanamh trialacha oilteachta don Ghaeilge le haghaidh earcú a 

dhéanann an SCP do róil sna húdaráis áitiúla agus bronntar 6% breise de na 
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marcanna iomlán atá ar fáil don agallamh orthu siúd a léiríonn an oilteacht sin san 

dá theanga oifigiúil. 

 

Earcaíonn an SCP oiliúnaithe Garda agus tá sé Fheachtas Earcaíochta don post 

mar Oiliúnaí Garda reáchtáilte ó 2013.  Is riachtanas amháin é don post mar Oiliúnaí 

Garda oilteacht in dhá theanga a chruthú, agus Gaeilge nó Béarla mar cheann acu. I 

gcásanna nach gcomhlíonann iarrthóirí an riachtanas seo, ceadaíonn an Foráil don 

SCP measúnachtaí a dhéanamh a chruthaíonn a n-oilteacht sa Ghaeilge agus 

déanann an SCP trialacha a dhearadh le cinntiú go bhfuil oilteacht teanga an 

iarrthóra ag an leibhéal cuí. Tá Sruth Gaeilge le gach comórtas anois, agus é san 

áireamh mar phróiseas ar leith le haghaidh gach ceann de na feachtais seo.   

• Ag am an iarratais tá rogha ag iarrthóirí cur isteach ar an Sruth Ginearálta 

agus an Sruth Gaeilge araon.  Tá cead acu Céim 1 (trialacha ar líne) agus 

Céim 2 (trialacha maoirsithe) a dhéanamh ach uair amháin agus tugtar a scóir 

ar aghaidh don dá sruth.   

• Má éiríonn leo sna céimeanna seo glaoitear ar aghaidh iad don dá sruth go 

Céim 3, ina bhfuil agallamh inniúlacht-bhunaithe le déanamh san dá theanga. 

Tá rogha ag an iarrthóir dul ar aghaidh le ceann amháin nó leis an dá sruth. 

• Má éiríonn leo ag an agallamh, cuirfear a sonraí ar aghaidh go Ceann Oifig an 

Gharda le haghaidh tuilleadh próiseála.   

• Tá na staitisticí do na comórtais seo leagtha amach thíos: 
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Iarratais 
Faighte ar 
Shruth 
Gaeilge 
an Gharda  

Chéad Céim 
Ar líne      
(2013 
amháin) 

Trialacha ar 
líne  

Trialacha 
fíoraithe Agallamh 

2013 922 

630   
Críochnaithe     
250  
Cáilithe 

233 
Críochnaithe 
131  
Cáilithe 

113 
Críochnaithe 
61 
Cáilithe 

53  
Ag freastal    
35  
Cáilithe 

Ean-16 685   

383 
Críochnaithe           
274 Cáilithe 

133 
Críochnaithe  
39 Cáilithe 

39 Ag freastal  
14 Cáilithe 

MF-16 119   
91 Críochnaithe                    
75 Cáilithe         

53 Ag 
freastal       
37 Cáilithe 

20 Ag freastal     
14 Cáilithe 

2017 114   
69 Críochnaithe                    
46 Cáilithe 

33 Ag 
freastal          
14 Cáilithe 

6 Ag freastal      
4 Cáilithe 

2018 175   

120 
Críochnaithe    
89 Cáilithe            

53 Ag 
freastal       
37 Cáilithe 

21 Ag freastal   
10 Cáilithe 

2019 127   

107 
Críochnaithe     
82 Cáilithe 

63 Ag 
freastal          
39 Cáilithe 

27 Ag freastal     
6 Cáilithe 

 
  

Tabhair faoi deara an titim suntasach sna huimhreacha d’iarratais a fuarthas don 

Sruth Gaeilge sa Chomórtas do Ghardaí agus na huimhreacha a rinne trialacha.  Ón 

taithí atá againn le cuid mhaith comórtas cuireann cuid mhaith iarrthóirí tic sa bhosca 

ag léiriú gur mian leo cur isteach ar an sruth Gaeilge ach nuair a dhéanaimid 

teagmháil leo níl an líofacht acu nó ní mian leo dul ar aghaidh leis an gné seo. Ní 

bhaineann an fhadhb seo le feachtais don Ghaeilge amháin– tá taithí againn le 

hiarrthóirí ag ticeáil go bhfuil an riachtanas do raon poist speisialaithe bainte amach 

acu ach nach bhfuil na scileanna riachtanacha acu. D’fhéadfadh go dtiocfaidh 

feabhas ar an gceist seo leis an samhail nua-thionscanta chun comórtais Gaeilge a 

reáchtáil cosúil leis an Oifigeach Feidhmiúcháin (OF) agus an Ardoifigeach 

Feidhmiúcháin (AOF). 

 

Déanann an SCP earcú chomh maith do phoist ar fud na seirbhíse poiblí i gcásanna 

ina bhfuil cumas cumarsáid a dhéanamh go héifeachtach as Gaeilge mar choinníoll 

riachtanach.  Ó 2013 i leith rinne an SCP earcú dóibh seo a leanas: 
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Is róil an-speisialaithe iad seo agus ní bheadh ach líon teoranta folúntas ag Ranna 

do gach comórtas.  

 

Déanann an SCP earcú chomh maith do phoist ar fud na seirbhíse poiblí i gcásanna 

ina bhfuil cumas eolas maith/réasúnta sa Ghaeilge mar choinníoll riachtanach.  Ó 

2013 i leith rinne an SCP earcú dóibh seo a leanas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comórtas Uimhir  

cáilithe 

Uimhir 

sannta 

Príomh Oifigeach in Oifig an Choimisinéara Teanga 4 1 

Aistritheoir Grád III  i dTithe an Oireachtas 8 2 

Cigire Dúiche Bunoideachais sa Roinn Oideachais  

agus Scileanna 

14 8 

Aistritheoir Grád III  i dTithe an Oireachtais 7 4 

Aistritheoir Grád I dTithe an Oireachtais 3 3 

Aistritheoir Grád III  i dTithe an Oireachtais 8 5 

Bainisteoir Scrúdaithe agus Measúnachta le freagracht 

le haghaidh Seirbhísí Aistriúcháin an Choimisiúin 

Scrúdaithe Stáit  

3 1 

Bainisteoir Cumarsáide agus Na Meán, An Roinn 

Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta 

3 1 

Tuairisceoir Parlaiminte i dTithe an Oireachtais 

(Gaeilge) 

3 1 

Cigire Dúiche Bunoideachais sa Roinn Oideachais  

agus Scileanna 

16 Gan sannadh 

go fóill  
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Comórtas   Uimhir  

Cáilithe   

Uimhir sannta   

 Bainisteoir Scrúdaithe agus Measúnachta Polaitíocht 

agus an Sochaí Coimisiún na Scrúdaithe Stáit   

 2 1 

 Bainisteoir Scrúdaithe agus Measúnachta Fraincis 

Coimisiún na Scrúdaithe Stáit   

4 1 

Bainisteoir Scrúdaithe agus Measúnachta Bitheolaíocht 

Coimisiún na Scrúdaithe Stáit  

3 1 

Bainisteoir Scrúdaithe agus Measúnachta Eolaíocht 

Ríomhaireachta Coimisiún na Scrúdaithe Stáit  

2 1 

Bainisteoir Scrúdaithe agus Measúnachta Staidéir 

Thógála agus Ábhar eile Curaclaim Coimisiún na 

Scrúdaithe Stáit  

3 1 

Bainisteoir Scrúdaithe agus Measúnachta Tíreolaíocht 

Coimisiún na Scrúdaithe Stáit  

1 1 

Bainisteoir Scrúdaithe agus Measúnachta Mata 

le hábhar eile curaclaim Coimisiún na Scrúdaithe Stáit  

1 1 

Bainisteoir Scrúdaithe agus Measúnachta 

Corpoideachas le hábhar eile curaclaim Coimisiún na 

Scrúdaithe Stáit  

1 1 

Bainisteoir Scrúdaithe agus Measúnachta Gnó nó 

Eacnamaíocht Coimisiún na Scrúdaithe Stáit  

2 Iarrthóir faoi mheas  

Bainisteoir Scrúdaithe agus Measúnachta Stair 

Coimisiún na Scrúdaithe Stáit  

1 1 

Bainisteoir Scrúdaithe agus Measúnachta Spáinnis 

Coimisiún na Scrúdaithe Stáit  

3 1 

 

Baineann an SCP úsáid as acmhainní inmheánacha agus seachtracha chun tacú le 

soláthar seirbhísí trí Gaeilge, forbairt agus cothabháil liosta de Bhaill inoibrithe ar 

Bhoird roghnaithe le cumas agus oilteacht na próisis roghnaithe a reáchtáil trí mheán 

na Gaeilge san áireamh. 
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Margaíocht agus Cumarsáid   

I dteannta an suíomh gréasáin, cuirtear ábhair mhargaíochta cosúil le bileoga agus 

bratacha ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla araon ag aonaigh ghairme, comhdhálacha 

agus imeachtaí. Cuirimid méid áirithe fógraí i nGaeilge i rith na bliana ar ár gcláir de 

mheáin digiteacha.  

 

Oiliúint agus Féinfheasacht Foirne  

Cuirtear faisnéis ar fáil don fhoireann ar fad maidir leis na seirbhísí Gaeilge a 

sholáthraíonn an SCP agus faisnéis ar inneachar na Scéime, sa chaoi go mbeadh 

acu:   

• tuiscint ar cén fáth go bhfuil an Oifig ag cur polasaí dátheangach i bhfeidhm   

• tuiscint ar chomhthéacs agus ar chúlra an pholasaí agus iad go hiomlán ar an 

eolas maidir le tionchar an pholasaí ar a gcuid oibre   

• tuiscint mar a chabhróidh an Oifig leo inniúlacht a fhorbairt sa réimse. 

 

Chun féinfheasacht na foirne ar an nGaeilge a mhéadú tá comharthaíocht idir oifigiúil 

agus ócáideach san dá theanga oifigiúil timpeall ar an bhfoirgneamh.  

 

Chun an Ghaeilge a chur chun cinn go neamhfhoirmiúil leis an bhfoireann, tá roinnt 

gnáth frásaí i nGaeilge agus a gcomhionann i mBéarla ar inlíon na hOifige agus iad 

nuashonraithe go rialta.  

 

Cuireann an SCP oiliúint sa Ghaeilge ar fáil agus leagann béim ar dheiseanna breise 

ar oiliúint agus cáilíochtaí atá ar fáil dóibh siúd ar spéis leo a gcuid scileanna a 

fhorbairt níos mó sa chaoi go mbeidís muiníneach ag cur seirbhísí trí Gaeilge ar fáil. 

Is é cuspóir na hoiliúna seo tacú leis an bhfoireann a n-oilteacht sa Ghaeilge a 

fhorbairt agus inniúlacht na SCP seirbhísí don pobal a chur ar fáil i nGaeilge.  

Chríochnaigh beirt san fhoireann an oiliúint seo le dhá bhliain anuas agus tá seisear 

tar éis tosú ar an oiliúint seo le déanaí. I bhfianaise méid na heagraíochta, is mór an 

spreagadh é seo.  
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An Ghaeilge mar inniúlacht riachtanach do cheapachán do phoist sa SCP – Tá 

aistritheoir ag an SCP ar an bhfoireann ó 2002 agus táimid faoi láthair ag líonadh an 

fholúntais a eascraíonn as dul ar scor an Aistritheora níos luaithe i mbliana.  

Reáchtáil an SCP comórtas tosaigh le haghaidh Aistritheoir i dTithe an Oireachtais 

agus plean againn an post sa SCP a líonadh chomh maith. Ar an drochuair, bhí na 

huimhreacha a cáilíodh díreach a ndóthain leis na folúntais reatha a líonadh i dTithe 

an Oireachtais. PAS.  Aimsíodh dhá Oifigeach Cléireachais ón bPainéal Gaeilge in  

2017 agus tá siad ag obair ar earcaíocht don earnáil Dlí agus ar earcaíocht 

mhórscála, réimsí earcaíochta leis an éileamh is mó de sheirbhísí trí Ghaeilge; tá 

duine acu tar éis ardú céime mar Oifigeach Feidhmiúcháin a fháil ó shin. 

 

Chomh maith leis an Aistritheoir, tá seachtar Gaeilgeoir ar fáil i ngrád ón Oifigeach 

Cléireachas go dtí Ardoifigeach Feidhmiúcháin ar féidir leo, agus atá ag cur seirbhísí 

do n pobal ar fáil trí mheán na Gaeilge. Táthar ag súil go mbeidh an seisear ball 

foirne atá i mbun oiliúint sa Ghaeilge faoi láthair agus an Aistritheoir nua-cheaptha  

ag cur na seirbhísí sin ar fáil freisin ó 2020. 

 

Foilseacháin na SCP  

Tá gach foilseachán agus ábhar ginearálta tacaíochta atá againn d’iarrthóirí agus an 

pobal i gcoitinne san dá theanga oifigiúil.  

 

San áireamh tá ár bPlean Gníomhaíochta do Sheirbhís Ardchaighdeáin do 

Chustaiméirí, an Chairt Chustaiméara, an Tuarascáil Bhliantúil agus an Ráiteas 

Straitéiseach, gach cáipéis tacaíochta ar chosaint sonraí (an Cód Cleachtadh ar 

Chosaint Sonraí Pearsanta agus Ráitis Phríobháideacha le haghaidh gach grúpa 

custaiméara san áireamh) an Scéim Foilseacháin ar Shaoráil Faisnéise agus gach 

ábhar tacaíochta d’iarrthóirí (agus an pobal i gcoitinne) maidir le rochtain ar na 

próisis earcaíochta gus roghnaithe agus na socruithe réasúnta ar féidir a chur i 

láthair chun tacú le hiarrthóirí.  

 

Cúnamh Breise   

Tá an SCP tiomanta tacú le hiarrthóirí Éireannacha atá ag cur isteach ar róil leis na 

h-Institiúidí Eorpacha. Mar chuid den tiomantas seo, tá tacaíocht suntasach tugtha 
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ag an SCP,  i gcomhar leis an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus an 

Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, d’iarrthóirí Éireannacha agus iad ag cur 

isteach ar róil mar Chúntóir Teangeolaíochta Gaeilge agus Aistritheoir Gaeilge a 

reáchtálann an t-Oifigeach Roghnú Pearsanra Eorpach (EPSO).Tá cur i láthair 

déanta againn ag seisiúin eolais d’ábhar iarrthóirí, ag cur forléargas ag ardleibhéal ar 

fáil ar an bpróiseas roghnaithe, eolas ar bheith ag obair sa Bhruiséil agus roinnt 

leideanna agus noda chun cruthú go maith ar na measúnachtaí éagsúla. Tugtar 

cuireadh do gach Iarrthóir Éireannach a shroicheann an chéim dheiridh Ionad 

Measúnachta den na comórtais seo freastal ar cheardlann leathlae a chuireann 

síceolaí as an SCP i láthair áit a chuirtear tacaíocht agus treoir dhomhain ar fáil 

chomh maith le cleachtaí praiticiúla ar ghnéithe cosúil leis an cleachtadh Grúpa. Sa 

chomórtas is déanaí do Chúntóir Teangeolaíochta Gaeilge in 2017 d’éirigh le 9 n-

iarrthóir agus sa chomórtas is déanaí don Aistritheoir Gaeilge in 2019 d’éirigh le 15 

iarrthóir.  

 

Ceadaíonn an SCP do chomhlachtaí poiblí eile ár suíomh gréasáin a úsáid le róil atá 

á líonadh acu féin a fhógairt.  Mar chuid den seirbhís seo, áitíonn an SCP go 

gcuireann an comhlacht poiblí sonraí maidir leis an ról ar fáil i mBéarla agus i 

nGaeilge araon.   

 

Imeachtaí Nua  

 

Tá an SCP eolach ar an mBille Teangacha Oifigiúla (Leasú) agus na hathruithe is 

dóichí a éireoidh as an reachtaíocht seo. Fáiltímid roimh an deis comhoibriú leis an 

Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta chun forálacha an Bhille seo a chur ii 

bhfeidhm .  Táimid ag tnúth freisin leis an eolas, oilteacht agus taithí atá againn sa 

réimse earcaíochta a roinnt agus le dul i dteagmháil le comhlachtaí eile chun ár 

smaointeoireacht a phlé agus a fhorbairt sa réimse úsáid na Gaeilge sa SCP agus 

sa seirbhís phoiblí araon a chur chun cinn trínár bpróisis earcaíochta.  

 

 


