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1. An Chairt Chustaiméirí 

Faoin Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail  

Bunaíodh an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail an 19 Iúil 2017 chun go mbeadh 

fócas athnuaite agus comhdhlúite ag an Rialtas ar fhorbairt tuaithe agus pobail in 

Éirinn.  Trí bheartas chomh maith le tacaíochtaí i leith na forbartha tuaithe agus 

pobail a chomhdhlúthú i Roinn nua, cuirtear bealach ar fáil chun go mbeidh fócas 

níos mó ar phobail bheoga agus inbhuanaithe a chruthú. 

 

Seirbhís ar ardchaighdeán a chur ar fáil  

Táimid lántiomanta do chaitheamh go comhionann lenár gcustaiméirí go léir agus do 

sheirbhís ar ardchaighdeán a sheachadadh.  Sa Chairt seo, déantar cur síos maidir 

le:  

a. mar is féidir leat a bheith ag súil leis nuair a dhéanann tú teagmháil linn;  

b. mar is féidir leatsa cabhrú linn ár seirbhís a fheabhsú;  

c. mar a dhéanfaimid monatóireacht ar an gcaoi a bhfuil ag éirí linn; agus 

d. mar is féidir leat tuilleadh eolais a fháil.  

 

 

Mar is féidir leat a bheith ag súil leis nuair a dhéanann tú teagmháil linn 

Beimid béasach, cairdiúil, cóir agus sinn ag déileáil leat.  Is cuma cén chaoi a 

dtéann tú i dteagmháil linn, freagróimid do cheist go pras agus go héifeachtúil.     

 

Rochtain éasca ar ár seirbhísí a chur ar fáil 

Táimid tiomanta do rochtain éasca a chur ar fáil ar ár seirbhísí trí:  

 Caint shimplí, shoiléir a úsáid;  

 Réimse bealaí éagsúla chun dul i dteagmháil linn a chur ar fáil; agus 

 Eolas iomlán, suas chun dáta, cruinn a chur ar fáil duit sa bhformáid is mian 

leat, nuair is féidir. 
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Ar an bhfón  

Má dhéanann tú teagmháil linn ar an bhfón, tá sé mar aidhm againn: 

 Gach glaoch a fhreagairt laistigh de 20 soicind 

 Ár n-ainm féin a thabhairt nuair a fhreagraímid an glaoch; agus 

 Cabhrú leat a mhéid is féidir agus gach eolas ábhartha atá againn a roinnt 

leat.  

Beimid ag iarraidh do cheist a fhreagairt láithreach ach, mura féidir linn sin a 

dhéanamh, tógfaimid sonraí uait agus cuirfimid in iúl duit cén uair is féidir leat a 

bheith ag súil le scéal a fháil ar ais uainn.  Éascóimid an teagmháil duit trí réimse 

bealaí a chur ar fáil chun dul i dteagmháil linn.   

 

Má scríobhann tú chugainn  

Má scríobhann tú chugainn, tá sé mar aidhm againn freagra iomlán a thabhairt ar do 

cheist laistigh de 15 lá oibre (ón lá a bhfaighimid do litir). Mura féidir linn é seo a 

dhéanamh, scríobhfaimid chugat chun an chúis atá leis sin a mhíniú agus cuirfimid 

in iúl duit cén uair is féidir leat a bheith ag súil le freagra iomlán.  Déanfaimid cinnte 

go mbeidh ainm teagmhála, seoladh ríomhphoist; agus uimhir theagmhála teileafóin 

ar gach comhfhreagras scríofa.  

 

Má sheolann tú r-phost chugainn 

Má sheolann tú r-phost chugainn, tá sé mar aidhm againn a chur in iúl duit go bhfuil 

an r-phost sin faighte againn uait laistigh de dhá lá oibre.  Tabharfaimid sonraí 

teagmhála an rannáin nó an bhaill foirne atá ag déileáil leis an gceist duit.  Is aidhm 

linn freagra iomlán a thabhairt duit laistigh de 10 lá oibre. Mura mbímid in ann é 

seo a dhéanamh, seolfaimid r-phost chugat chun an chúis atá leis sin a chur in iúl 

agus inseoimid duit cén uair is féidir leat a bheith ag súil le freagra iomlán.  

 

Tá sé mar aidhm againn chomh maith a chinntiú go mbeidh ainm teagmhála, 

seoladh ríomhphoist agus uimhir teileafóin ar ngach comhfhreagras r-phoist.   

 

Má thugann tú cuairt ar ár n-oifigí  

Má thugann tú cuairt ar ár n-oifigí, geallaimid:  
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 Meas a bheith againn ar do phríobháideachas;  

 A bheith béasach agus cóir sa chaoi a ndéileálaimid leat;  

 A bheith gairmiúil sa chaoi a ndéileálaimid leat;  

 ár n-oifigí a choinneáil sábháilte, glan agus a chinntiú go sásaíonn siad 

caighdeáin sláinte agus;  

 go mbeidh teacht ag cuairteoirí ar ár n-oifigí, cuairteoirí atá faoi mhíchumas 

san áireamh;  

 cruinnithe ag am réasúnta a oireann duit a shocrú; agus 

 bualadh leat in am.  

Chun cruinniú a shocrú, déan teagmháil leis an oifig gur mian leat cuairt a thabhairt 

uirthi sula dtagann tú i láthair.  Tá príomhshonraí ár n-oifigí liostaithe thíos. 

 

Seirbhís trí Ghaeilge  

Tháinig an chéad Scéim Teanga de chuid na Roinne Forbartha Tuaithe agus Pobail 

i bhfeidhm an 8 Aibreán 2019 agus beidh sí i bhfeidhm ar feadh tréimhse trí bliana ó 

2019 go 2022. Ullmhaíodh í de réir na dTreoirlínte atá leagtha amach faoi Alt 12 

d’Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003. 

 

Tagann an scéim seo le prionsabail na Seirbhíse ar Ardchaighdeán do Chustaiméirí 

agus prionsabail ár gCairte Custaiméirí in éineacht lenár bplean Gníomhaíochta do 

Chustaiméirí. 

 

Chun na críche sin:  

 má scríobhann tú chugainn i nGaeilge, freagróimid i nGaeilge;  

 más mian leat labhairt le ball foirne a bhfuil Gaeilge aige, cuirfimid ar aghaidh 

chuig an duine sin tú; 

 foilseoimid na cáipéisí corparáideacha is tábhachtaí, ar nós ár dTuarascála 

Bliantúla, i nGaeilge agus i mBéarla araon; agus 

 cuirfimid a mhéid is féidir d’ábhar as Gaeilge ar ár suíomh idirlín.  
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An Suíomh Idirlín  

Is é ár suíomh idirlín www.gov.ie/drcd an príomhbhealach chun dul i dteagmháil leis 

an RFTP.  Is é an suíomh an phríomhfhoinse eolais maidir le róil, feidhmeanna agus 

gníomhaíochtaí na Roinne. Nuashonraítear é i bhformáid inrochtana i mBéarla 

simplí go rialta i leith gach ceann de na hearnálacha as a bhfuilimid freagrach. 

 

Foilseacháin  

Tá freagracht ar an Roinn eolas agus an t-eolas is deireanaí a chur ar fáil do 

pháirtithe leasmhara agus don phobal i gcoitinne maidir lena cuid oibre.  Táimid 

tiomanta do chothabháil agus forbairt leanúnach an ábhair ar líne chun a chinntiú go 

bhfuil an t-ábhar sin inrochtana, eolasach agus cothrom le dáta.  Déanfaimid cinnte 

de go bhfuil foilseacháin thábhachtacha ar fáil i gcóip chrua chomh maith agus go 

sásaíonn siad riachtanais na n-úsáideoirí. 

 

Cabhraigh linn cabhrú leat  

Is tusa an custaiméir agus tá freagracht orainn an tseirbhís is fearr agus is féidir linn 

a chur ar fáil duit.  Féadann tú cabhrú linn seo a dhéanamh trí:  

 tuairimí, gearáin nó moltaí a chur in iúl maidir leis an tseirbhís a fhaigheann 

tú;  

 ceistneoir suirbhé custaiméirí ar bith a chuirimid chugat a chomhlánú agus a 

chur ar ais;  

 gach eolas a theastaíonn uainn chun cabhrú leat a thabhairt dúinn; agus 

 caitheamh lenár bhfoireann mar ba mhian leat go gcaithfí leat féin. 

 

Inis dúinn mar atá ag éirí linn  

Fáiltímid roimh thuairimí, moltaí agus dearcthaí maidir le gné ar bith den tseirbhís. 

Féadtar iad a sheoladh chugainn ar r-phost ag info@drcd.gov.ie. Creidimid go 

gcabhróidh sé seo linn chun freastal níos fearr a dhéanamh ort.  Féadann tú cabhrú 

linn an tseirbhís is fearr agus is féidir a chur ar fáil duit, trína insint dúinn mar atá ag 

éirí linn. Tá sé tábhachtach go mbeidh a fhios againn faoi na nithe atá ag feidhmiú 

mailto:info@drcd.gov.ie
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go maith.  Má chuireann tú ar an eolas muid faoin sheirbhís ar fheabhas do 

chustaiméirí a fuair tú, cuideoidh sin linn aitheantas a thabhairt do dhea-iarrachtaí na 

foirne chomh maith le dea-chleachtais a shainaithint a bheifear ábalta a úsáid ar fud 

na heagraíochta. 

 

Mar is cóir duit a dhéanamh mura raibh tú sásta leis an tseirbhís a fuair tú 

Tá sé mar aidhm againn an tseirbhís is fearr agus is féidir a chur ar fáil dár 

gcustaiméirí uile. Mura bhfuil tú sásta leis an tseirbhís a fuair tú, áfach, cuir é sin in 

iúl dúinn – tá sé de cheart agat gearán a dhéanamh.  Seol an gearán chuig 

info@drcd.gov.ie,agus cuirfear ar aghaidh go pras tú chuig an aonad atá in ann an 

scéal a réiteach.  Tá tuilleadh eolais maidir leis an ngnás gearán atá againn i gCuid 

3 den cháipéis seo. 

 

Comhlachtaí Stáit faoinár gCoimirce  

Tá ceithre chomhlacht faoi choimirce na Roinne seo:  

 Coimisiún Forbartha an Iarthair  

 Sábháilteacht Uisce Éireann  

 Pobal 

 An Rialálaí Carthanais  

Saoráil Faisnéise  

Comhlíonann an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail an tAcht um Shaoráil 

Faisnéise, 2014 go hiomlán.  Déanfaimid ár ndícheall eolas ábhartha a chur ar fáil 

do pháirtithe leasmhara agus don phobal gan dul i muinín théarmaí an Achta.  Dá 

mba mhian leat iarraidh fhoirmeálta a dhéanamh faoin Acht, áfach, ba chóir r-phost 

a sheoladh chuig an Aonad um Shaoráil Faisnéise ag foi@drcd.gov.ie nó litir a chur 

chuig: An tAonad um Shaoráil Faisnéise, An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail, 

Trinity Point, 10-11 Sráid Laighean Theas, Baile Átha Cliath 2, D02 EF85 

  

mailto:info@drcd.gov.ie
mailto:foi@drcd.gov.ie


Customer Charter and Action Plan 

—— 

8 

Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol  

Is féidir Iarraidh ar Fhaisnéis faoin gComhshaol a dhéanamh chomh maith trí 

theagmháil a dhéanamh leis an Aonad um Shaoráil Faisnéise leis na sonraí 

teagmhála thuas. 

 

Cosaint Sonraí  

Is féidir Iarraidh ar rochtain faoin reachtaíocht um Chosaint Sonraí a dhéanamh trí 

theagmháil a dhéanamh leis an Aonad Cosanta Sonraí ar an r-phost ag 

dataprotectionunit@drcd.gov.ie. 

 

Oibleagáidí Reachtúla  

Tá an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail lántiomanta do na hoibleagáidí reachtúla  

maidir le Cosaint Sonraí, Comhionannas, Saoráil Faisnéise, Íoc Pras Cuntas agus 

Sláinte agus Sábháilteacht & Folláine ag an Obair a chomhlíonadh agus is féidir 

eolas ábhartha ar an gcaoi a sásaímid na hoibleagáidí seo a fháil ar ár suíomh idirlín 

ag www.gov.ie/drcd. 

 

An áit a bhfaighidh tú eolas  

Gheobhaidh tú an Chairt seo ar ár suíomh idirlín, www.gov.ie/drcd. Tá sí ar fáil i 

nGaeilge agus i mBéarla araon.  
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2. An Plean Gníomhaíochta maidir le 
Seirbhís do Chustaiméirí  

Réamhrá  

Leagtar amach i gcéad Phlean Gníomhaíochta maidir le Seirbhís do Chustaiméirí na 

Roinne Forbartha Tuaithe agus Pobail na céimeanna a chuirfimid i gcrích sna trí 

bliana amach romhainn chun ár dtiomantas do gach aon cheann de 12 Phrionsabal 

Seirbhíse Ardchaighdeáin do Chustaiméirí (SAC) an Rialtais a shásamh.  

Leagtar amach i gCairt Seirbhíse na Roinne Forbartha Tuaithe agus Pobail na 

prionsabail atá mar bhonn agus mar thaca lenár seirbhís agus luaitear inár bPlean 

Gníomhaíochta maidir le Seirbhís do Chustaiméirí mar a chuirfimid na prionsabail sin i 

bhfeidhm.  

Tá an Roinn tiomanta do sheirbhís custaiméara ar ardchaighdeán a chur ar fáil agus í i 

mbun a misin a bhaint amach, is é sin, forbairt tuaithe agus pobail a chur chun cinn 

agus tacú le pobail bheoga, cuimsitheacha, inbhuanaithe ar fud na hÉireann.  

Chun sin a dhéanamh rachaimid i gcomhairle gach bliain le custaiméirí, comhpháirtithe 

seachadta agus páirtithe leasmhara eile chun mar atáimid ag baint amach na dtiomantas 

inár bPlean Gníomhaíochta maidir le Seirbhís do Chustaiméirí a thomhas.  Tabharfar an t-

eolas is deireanaí inár dTuarascálacha Bliantúla chomh maith ar an dul chun cinn atá déanta 

chun cuspóirí atá leagtha amach inár bpleananna gnó a bhaint amach. 

 

Prionsabal na Seirbhíse Ardchaighdeáin do Chustaiméirí  

Ceann de téamaí bunúsacha atá ann maidir le rialú níos fearr a chur ar fáil ná  

seirbhís ardchaighdeáin do chustaiméirí a bhaint amach. Uirlis riachtanach is ea an 

Plean Gníomhaíochta do Sheirbhís Custaiméirí agus leagtar amach ann an fhreagra 

a thabharfar i ndáil le cuspóirí sainiúla maidir le seirbhísí a chur ar fáil de réir mar atá 

sainíthe in 12 Threoirphrionsabal na Seirbhíse Ardchaighdeáin do Chustaiméirí atá 

ceadaithe ag an Rialtas.  Maidir le gach aon phrionsabal, leagtar amach thíos an 

straitéis fheidhmithe atá againn sna trí bliana amach romhainn, na príomhbhearta 

san áireamh. 
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1. Seirbhís ar Ardchaighdeán 

CUSPÓIR: Ráiteas a fhoilsiú ina leagtar amach nádúr agus caighdeán na seirbhíse 

a fhéadfaidh custaiméirí a bheith ag súil léi, agus é a bheith ar taispeáint go 

feiceálach san áit a gcuirtear seirbhísí ar fáil.   

BEARTA  

• Cairt Chustaiméirí a fhoilsiú ar ár suíomh idirlín agus ar ár n-inlíon. 

• An Chairt agus an Plean Gníomhaíochta do Chustaiméirí a chur ar fáil go fairsing 

do chustaiméirí, i gcóip chrua nó i bhformáid leictreonach. 

• Custaiméirí a chur ar an eolas, ag an bpointe seirbhíse, maidir le caighdeán na 

seirbhíse a fhéadfaidh siad a bheith ag súil leis. 

• Ár bPlean Gníomhaíochta do Chustaiméirí agus caighdeáin na seirbhísí a 

chuirimid ar fáil a chur in iúl don fhoireann go léir.   

EOCHAIR-THÁSCAIRÍ FEIDHMÍOCHTA  

• Eolas achomair do chustaiméirí maidir le caighdeáin seirbhíse a fhoilsiú agus a 

chur ar fáil do chustaiméirí ar ár suíomh idirlín agus ar ár n-inlíon. 

• Cuirtear oiliúint sa tSeirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí ar fáil do lucht foirne 

de réir mar a theastaíonn sé. 

 

2. Comhionannas/ilghnéitheacht  

CUSPÓIR: Na cearta maidir le caitheamh go comhionann arna mbunú faoin 

reachtaíocht a chinntiú, agus an ilghnéitheacht a chuimsiú, chun cur le 

comhionannas na ngrúpaí ar fad arna gcuimsiú ag an reachtaíocht chomhionannais 

(maidir le hinscne, stádas sibhialta, stádas teaghlaigh, gnéaschlaonadh, creideamh, 

aois, míchumas agus ballraíocht sa Lucht Siúil). Na baic maidir le seirbhísí do 

dhaoine atá faoi bhochtanas agus eisiamh sóisialta, agus do dhaoine a bhfuil baic 

gheografacha idir iad agus an tseirbhís, a shainaithint agus deireadh a chur leo. 
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BEARTA  

• A chinntiú go mbíonn ár gcláir mhaoinithe agus ár ndámhachtainí inrochtana ag na 

grúpaí go léir atá á gcuimsiú ag an reachtaíocht chomhionannais agus go mbíonn 

an leibhéal cuí seirbhíse ar fáil. 

• A chinntiú, maidir le seirbhísí, go mbíonn rochtain orthu agus rannpháirtíocht iontu 

ar fáil don phobal uile, go hinmheánach agus ar fud gach réimse d’obair na Roinne 

Forbartha Tuaithe agus Pobail. 

• Caighdeán agus soiléire an eolais maidir le leibhéil éagsúla rochtana ar na 

seirbhísí atá ar fáil a athbhreithniú ar bhonn rialta. 

• A chinntiú go gcuirtear riachtanais custaiméirí atá faoi mhíchumas san áireamh ó 

na céimeanna is luaithe pleanála agus ar fud gach earnáil d’obair na Roinne 

Forbartha Tuaithe agus Pobail. 

• Oiliúint sa chomhionannas agus san ilghnéitheacht a chur ar fáil do lucht foirne na 

Roinne de réir mar is cuí.  

• Ár mbeartais comhionannais/míchumais AD a athbhreithniú agus a nuashonrú de 

réir mar is gá. 

EOCHAIR-THÁSCAIRÍ FEIDHMÍOCHTA  

• Forálacha ábhartha faoi reachtaíochta Comhionannais na hÉireann a 

chomhlíonadh inár gcuid oibre. 

• Forálacha ábhartha faoin reachtaíochta Leanaí Ar dTús a chomhlíonadh inár gcuid 

oibre. 

 

3. Rochtain Fhisiceach  

CUSPÓIR:  Cuirfimid oifigí poiblí atá glan, inrochtana agus ina gcinnteofar go 

mbeidh príobháideacht ar fáil iontu, a bheidh ag cloí le caighdeáin cheirde agus 

sábháilteachta, agus, mar chuid de seo, éascófar rochtain do dhaoine atá faoi 

mhíchumas agus do dhaoine eile a bhfuil riachtanais speisialta orthu.  

BEARTA  
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• An chóiríocht atá ann faoi láthair a choinneáil ar ardchaighdeán do chustaiméirí 

agus don fhoireann araon. 

• Ár mbeartas sláinte & sábháilteachta a nuashonrú go rialta de réir mar a thagann 

athrú ar an bhfoireann, ar threalamh, ar mhodhanna oibre agus ar an reachtaíocht. 

• Ardchaighdeán rochtana fisicí a choinneáil ag an bhfáiltiú ag a nglacaimid 

custaiméirí. 

• Ardchaighdeán rochtana fisicí a choinneáil ag ócáidí arna n-óstáil ag an Roinn 

Forbartha Tuaithe agus Pobail go hinmheánach agus go seachtrach araon. 

• Promhadh míchumais a chur san áireamh i bhfoirgneamh nua ar bith a bheidh ag 

an Roinn. 

EOCHAIR-THÁSCAIRÍ FEIDHMÍOCHTA  

• Nósanna imeachta sláinte agus sábháilteachta a athbhreithniú, measúnú priacail 

san áireamh. 

• Acmhainní agus maoiniú leordhóthanacha a bheith ar bun chun sábháilteacht 

foirne agus cuairteoirí ag na hoifigí a bhainistiú agus a dhaingniú. 

• Limistéar an fháiltithe a choinneáil glan, inrochtana. 

• Áiseanna glana, inrochtana a choinneáil d’ócáidí a bheidh á n-óstáil ag an Roinn 

Forbartha Tuaithe agus Pobail. 

 

4. Eolas  

CUSPÓIR: Cur chuige réamhghníomhach a ghlacadh chugainn féin agus eolas a 

chur ar fáil atá soiléir, tráthúil, cruinn, atá ar fáil ag gach pointe teagmhála agus a 

shásaíonn riachtanais daoine a bhfuil riachtanais speisialta acu. A chinntiú go  

mbaintear leas iomlán as an bpoitéinseal a ghabhann leis an Teicneolaíocht 

Faisnéise agus go bhfuil an t-eolas atá ar fáil ar líne ag teacht leis na treoirlínte 

maidir le foilsiú gréasáin. 

BEARTA 

• Úsáid a bhaint as caint shoiléir inár bhfoirmeacha, beartais, bileoga eolais, agus 

foirmeacha iarratais ar dheontais. 

• Cloí lenár dtiomantais sa Chairt Chustaiméirí maidir le cumarsáid scríofa. 
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• Úsáid a bhaint i gcónaí as Gov.ie chun eochair-eolas a chur ar fáil do chustaiméirí 

faoin Roinn agus faoi na seirbhísí a chuirimid ar fáil, mar aon le leibhéal níos fearr 

idirghníomhaíochta a chur chun cinn lenár bpáirtithe leasmhara. 

• A bheith i dteagmháil le hOifig Phríomhoifigeach Eolais an Rialtais chun ár sraith 

beartas TFC a choinneáil faoi athbhreithniú. 

• Tuarascáil Bhliantúil a bheidh tráthúil, achomair, faisnéiseach a chur ar fáil. 

• Na riachtanais reachtúla maidir le hiarrataí a phróiseáil a dhéantar faoin Acht um 

Shaoráil Faisnéise, 2014 (SF) agus na Rialúcháin maidir le Rochtain ar Eolas faoin 

gComhshaol (REC) a chomhlíonadh. 

• Ár nósanna imeachta agus ár mbeartas maidir leis an reachtaíocht cosanta sonraí 

a chomhlíonadh de réir chaighdeáin an dea-chleachtais. 

EOCHAIR-THÁSCAIRÍ FEIDHMÍOCHTA  

• Sásaítear riachtanais ábhartha reachtúla a bhfuil feidhm acu i leith sholáthar an 

eolais. 

• Nuashonraítear log nochta na n-iarrataí SF atá ar fáil ar an suíomh idirlín. 

• Comhlíontacht an Achta um Chosaint Sonraí, 2018 agus an Rialúcháin Ghinearálta 

maidir le Cosaint Sonraí (RGCS), agus feasacht níos mó i measc lucht foirne. 

 

5. Tráthúlacht agus Cúirtéis  

CUSPÓIR: Seirbhís ar ardchaighdeán a chur ar fáil le cúirtéis, íogaireacht, agus an 

moill is lú is féidir, agus atmaisféar ina gcuirtear meas chun cinn idir an soláthraí 

agus an custaiméir.  Tabhair ainmneacha teagmhála i ngach cumarsáid chun 

cumarsáid leanúnach a éascú. 

BEARTA 

• Na caighdeáin seirbhíse atá leagtha amach inár gCairt Custaiméirí a shásamh 

agus ár bhfeidhmíocht ina leith sin a athbhreithniú. 

• A chinntiú go mbíonn an fhoireann feasach ar na treoirlínte agus na nósanna 

imeachta atá molta maidir le glaonna teileafóin a fhreagairt agus le déileáil le 

comhfhreagras.   
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• A chinntiú go n-úsáidtear caint shoiléir, shimplí agus go mbíonn ainm teagmhála, 

seoladh ríomhphoist agus/nó uimhir theileafóin san áireamh i ngach comhfhreagras 

scríofa.  

• Bainfear úsáid as Glórphost agus as áiseanna as-an-oifig nuair nach mbeidh lucht 

foirne san oifig. 

EOCHAIR-THÁSCAIRÍ FEIDHMÍOCHTA  

• Monatóireacht a dhéanamh ar aiseolas ó chustaiméirí trí chumarsáid ónár 

bpáirtithe leasmhara éagsúla. 

• Déanfar treoirlínte a scaipeadh ar an inlíon agus beidh an lucht foirne feasach ar 

na nósanna imeachta a mholtar. 

• Tabharfaidh an fhoireann ar fad a n-ainm, seoladh agus líne dhíreach theileafóin 

sna sínithe r-phoist agus bainfear úsáid as glórphost agus freagraí as-an-oifig nuair 

nach mbíonn siad ar fáil. 

 

6. Gearáin  

CUSPÓIR: Córas a chothabháil chun déileáil le gearáin maidir le caighdeán na 

seirbhíse, a bheidh poiblithe go maith, inrochtana, trédhearcach agus éasca lena 

úsáid. 

BEARTA 

• An gnás gearán a fhoilsiú ar líne. 

• Monatóireacht a dhéanamh ar gach gearán scríofa a bheidh faighte ón bpobal 

agus ó Oifig an Ombudsman. 

• Oiliúint maidir leis an ngnás gearán a chur ar fáil don fhoireann más gá. 

• Dul i ngleic le gach gearán a bheidh déanta i scríbhinn (nó a choibhéis) de réir na 

nósanna imeachta atá leagtha amach sa Chairt Chustaiméirí. 

EOCHAIR-THÁSCAIRÍ FEIDHMÍOCHTA  

• Rochtain ar an ngnás gearáin agus ar an gCairt Chustaiméirí ar an suíomh idirlín a 

éascú. 

• Déileálfar le gearáin scríofa ar bhealach a bheidh oscailte, cuntasach, inrochtana.   

•Déileálfar le gearáin scríofa ar bhealach a bheidh cóir, báúil, tráthúil. 
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•Cuirfear eolas, comhairle agus oiliúint chuí ar fáil don fhoireann atá ag déileáil le 

gearáin. 

 

7. Achomhairc/Athbhreithnithe   

CUSPÓIR: Córas foirmiúil, poiblithe go maith, inrochtana, trédhearcach agus éasca 

len úsáid a choinneáil i ndáil le hachomhairc/athbhreithnithe custaiméirí atá 

míshásta le cinntí maidir lenár seirbhísí. 

BEARTA 

• An gnás achomhairc a mhíniú agus a béim a leagan air le linn próiseas iarratais ar 

sheirbhísí agus le linn seirbhísí arna gcur ar fáil ag an Roinn. 

• Monatóireacht a dhéanamh ar an líon achomharc a fhaightear ón bpobal. 

• A chinntiú nach mbíonn ach an mhoill is lú ann nuair atáthar ag déileáil le 

hachomhairc i ndáil le custaiméirí atá míshásta leis an gcinneadh atá faighte acu 

maidir lenár seirbhísí. 

EOCHAIR-THÁSCAIRÍ FEIDHMÍOCHTA  

• Feasacht agus tuiscint ar ghnásanna achomhairc i measc na foirne agus na 

bpáirtithe leasmhara. 

• Déileálfar le hachomhairc ar bhealach oscailte, cuntasach, inrochtana. 

• Déileálfar le hachomhairc de réir ár ngnásanna forordaithe. 

• Cuirfear oiliúint chuí ar fáil don fhoireann atá ag déileáil le hachomhairc. 

 

8. Comhairliúchán agus Measúnacht  

CUSPÓIR: Cur chuige struchtúrtha a chur ar fáil maidir le comhairliúchán fiúntach 

leis an gcustaiméir i dtaca le forbairt, seachadadh agus athbhreithniú ar sheirbhísí 

agus rannpháirtíocht an chustaiméara féin ann. Measúnú fiúntach ar na seirbhísí a 

chuirtear ar fáil a chinntiú.   

BEARTA 

• Oibriú le réimse páirtithe leasmhara, laistigh den Roinn Forbartha Tuaithe agus 

Pobail agus laistigh den earnáil phoiblí/phríobháideacha i gcoitinne, chun aiseolas 

faoinár seirbhísí agus faoin gcaoi le feabhas a chur orthu a chur chun cinn.   
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• Comhairliúchán inmheánach agus seachtrach a bheith san áireamh chun na 

próisis a bhaineann le gach scéim agus dámhachtain nua a fheabhsú nuair a bhíonn 

deis ann sin a dhéanamh. 

• Athbhreithniú a dhéanamh ar ár gcláir mhaoinithe, ár scéimeanna agus ár 

dtionscnaimh chun cuspóirí forbartha tuaithe agus pobail a dhaingniú go hiomlán. 

EOCHAIR-THÁSCAIRÍ FEIDHMÍOCHTA  

• Fianaise ar aiseolas a fuarthas ó chustaiméirí agus ó pháirtithe leasmhara éagsúla 

a bheith san áireamh inár mbeartais agus cinntí. 

• Beidh na cuspóirí a bhaineann le cláir infheistíochta, scéimeanna nó tionscnaimh 

ar bith a bheidh ag cur leis an bhforbairt tuaithe agus pobail soiléir. 

 

9. Rogha  

CUSPÓIR: Rogha a chur ar fáil, nuair is féidir, nuair atá seirbhís á cur ar fáil. Úsáid a 

bhaint as teicneolaíochtaí infhaighte agus teicneolaíochtaí atá tagtha chun go 

mbeidh an teacht is mó agus is féidir ar seirbhísí chomh maith leis an rogha agus 

caighdeán is fearr ann i leith na seirbhíse sin. 

BEARTA 

• Iarracht a dhéanamh d’fhonn a chinntiú go mbímid sofhreagrach i ndáil le 

riachtanais ár gcustaiméirí maidir leis an gcaoi a gcuirimid seirbhísí, maoiniú agus 

tacaíochtaí ar fáil. 

• A chinntiú go mbíonn ár bhfoilseacháin ar fáil, ach iad a iarraidh, i bhformáid atá 

oiriúnach don chustaiméir. 

EOCHAIR-THÁSCAIRÍ FEIDHMÍOCHTA  

• Go mbeidh an t-eolas ar an suíomh idirlín maidir lenár gcláir infheistíochta, 

scéimeanna, dámhachtainí agus tionscnaimh go léir ábhartha, cruinn agus cothrom 

le dáta. 

• Go mbainfear úsáid iomlán as poitéinseal na teicneolaíochta faisnéise agus 

cumarsáide inár seirbhísí go léir. 
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10. Comhionannas maidir leis na Teangacha Oifigiúla 

CUSPÓIR: Seirbhísí ar ardchaighdeán a chur ar fáil trí Ghaeilge agus/nó go 

dátheangach agus custaiméirí a chur ar an eolas maidir leis an gceart atá acu a 

roghnú go ndéileálfaí leo trí cheann nó ceann eile de na teangacha oifigiúla. 

BEARTA 

• Seachadadh feabhsaithe ár seirbhísí trí Ghaeilge a chur chun cinn trínár 

riachtanais faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 a shásamh. 

• Eochair-cháipéisí a fhoilsiú i nGaeilge agus i mBéarla. 

• Ár ndícheall a dhéanamh seirbhís a chur ar fáil do chustaiméirí a ghlaonn ar an 

teileafón, a thugann cuairt nó a scríobhann chuig an Roinn Forbartha Tuaithe agus 

Pobail agus gur mian leo a ngnó a dhéanamh trí Ghaeilge. 

• An fhoireann a spreagadh le leas a bhaint as deiseanna an méid Gaeilge atá acu a  

úsáid agus a fheabhsú. 

EOCHAIR-THÁSCAIRÍ FEIDHMÍOCHTA  

• Tá an suíomh idirlín ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla. 

• Foilsítear ár dTuarascáil Bhliantúil i nGaeilge agus i mBéarla araon. 

• An chumarsáid agus cáipéisí ar leas an phobail iad, foirmeacha iarratais agus 

treoirlínte do an-chuid de scéimeanna agus dámhachtainí na Roinne san áireamh, 

fhoilsiú i nGaeilge agus i mBéarla araon, nuair is féidir. 

• Oiliúint sa Ghaeilge ar fáil don fhoireann. 

 

11. Comhordú Níos Fearr  

CUSPÓIR: Cur chuige níos comhordaithe, comhdhlúite a choinneáil chun seirbhísí 

poiblí a chur ar fáil 

BEARTA 

• Ár gcomhpháirtíocht le Ranna Rialtais eile agus leis an rialtas áitiúil agus le 

gníomhaireachtaí agus eagraíochtaí laistigh agus lasmuigh dár n-earnáil a fhorbairt. 

  



Customer Charter and Action Plan 

—— 

18 

EOCHAIR-THÁSCAIRE FEIDHMÍOCHTA  

• Nuálaíocht agus comhoibriú leanúnach a dhéanamh le gníomhaireachtaí poiblí eile 

ina gcuid gnó agus bainistíochta. 

 

12. Custaiméirí Inmheánacha  

CUSPÓIR: A chinntiú go n-aithnítear fostaithe mar chustaiméirí inmheánacha agus 

go dtugtar tacaíocht dóibh agus go dtéitear i mbun comhairliúcháin leo maidir le 

fadhbanna a bhaineann le seirbhísí a chur ar fáil. 

BEARTA 

• Trínár mbeartais agus straitéis AD cothóimid cultúr ina mbeidh urraim agus meas 

ar na difríochtaí a bhaineann le daoine agus ina ndéanfar na difríochtaí sin a chur 

chun ár leasa, agus ina n-aithnítear buanna agus scileanna na bhfostaithe go léir – 

le deiseanna comhionanna do chách. 

• An Córas Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta (CBFF) a úsáid mar 

mheicníocht fhiúntach d’fhostaithe, i gcomhar leis an mbainisteoir, chun riachtanais 

foghlama agus forbartha a shainaithint agus pleanáil a dhéanamh dóibh mar thaca 

leis an bhfoghlaim leanúnach agus leis an bhforbairt ghairmréime.  

• Áit oibre shábháilte agus modhanna oibre ina bhfuil meas ar an gcomhshaol a chur 

ar fáil agus freastal ar riachtanais agus freagrachtaí fostaithe, custaiméirí agus 

conraitheoirí i gcomhréir le riachtanais reachtúla corparáideacha. 

• Beartais agus nósanna imeachta AD cothrom le dáta a choinneáil atá ag 

comhlíonadh na reachtaíochta fostaíochta agus an dea-chleachtais, agus iad seo a 

chur in iúl don lucht foirne go léir. 

• Meas a bheith ar cheart an fhostaí a bheith ina bhall de cheardchumann aitheanta. 

• Leanúint linn ag forbairt ár bhfeidhmeanna inmheánacha cumarsáide agus iad a 

chur chun leasa na foirne. 

EOCHAIR-THÁSCAIRÍ FEIDHMÍOCHTA  

• Cuirtear fostaithe nua ar an eolas maidir lenár bprionsabail seirbhíse custaiméirí 

agus déantar meantóireacht orthu chun seirbhís ar ardchaighdeán a chur ar fáil do 

chustaiméirí a chinntiú i gcónaí. 

• Riachtanas oiliúna foirne a chur ar fáil mar a shainaithneofar iad tríd an bpróiseas 

CBFF. 
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• Áit oibre a bheidh bunaithe ar an gcuimsiú, ar an oscailteacht, ar an meas agus ar 

an ndualgas cúraim. 

• Cuirtear athbhreithnithe cuí i gcrích ar ár mbeartais agus ár nósanna imeachta AD 

agus cinntímid go mbíonn teacht ag an lucht foirne orthu sin. 

 

Monatóireacht agus Luacháil a dhéanamh ar an Dul Chun  

 

Tá líon áirithe meicníochtaí monatóireachta curtha i bhfeidhm ag an Roinn d’fhonn a 

chinntiú go sásaímid na spriocanna atá curtha i bhfeidhm againn sa Phlean 

Gníomhaíochta seo. 

 

Tá ár dtiomantais léirithe i Ráiteas Straitéise na Roinne, i bpleananna gnó na 

rannán agus ag leibhéal an duine aonair féin i gcur chun feidhme an Chórais 

Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta  (CBFF). Déantar monatóireacht orthu 

seo go rialta. 

Déanann an Bord Bainistíochta monatóireacht ar log na ngearán ó chustaiméirí ar 

bhonn tréimhsiúil. 

Oiliúint leanúnach a chur ar fáil don fhoireann chun seirbhís ar ardchaighdeán a 

choinneáil ar fud gníomhaíochtaí na Roinne go léir. 

Déanfar an dul chun cinn agus an fheidhmíocht maidir le spriocanna seachadta 

seirbhíse a bhaint amach a thuairisciú i dTuarascáil Bhliantúil na Roinne agus i 

dtuarascálacha eile a bheidh sainiúil do chlár nó do bheartas. 
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3. An Gnás Gearán  

 
Mura bhfuil tú sásta go bhfuilimid ag sásamh na gcaighdeán atá leagtha amach 

againn inár bPlean Gníomhaíochta maidir le Seirbhís do Chustaiméirí nó má bhíonn 

imní ort nó gearáin agat maidir le gné ar bith den idirghníomhaíocht a bhí agat linn, 

iarraimid ort an t-ábhar a ardú linn.  Cuirimid fáilte roimh gach aiseolas agus 

déileálfaimid le gach gearán, ceist agus moladh ar bhealach tráthúil faoi rún.  

Is ceart an t-ábhar a thabhairt chun aire an oifigigh shinsearaigh atá i bhfeighil na 

hearnála lena mbaineann an fhadhb ar dtús (i scríbhinn, ar an teileafón, nó tríd an r-

phost). Déileálfaimid le gearáin ar bith go pras agus faoi rún. Mura réitítear an t-

ábhar go sásúil ag an leibhéal áitiúil, féadann tú é a ardú lenár bhfoireann Seirbhísí 

Corparáideacha trí scríobh chuig: 

 

Seirbhísí Corparáideacha  

An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail 

Trinity Point, 10/11 Sráid Laighean Theas, Baile Átha Cliath 2, D02 EF85 

Teil: 076 106 4900 R-phost: info@drcd.gov.ie 

Déanfaidh an Roinn na nithe seo a leanas:  

1. A chur in iúl duit go bhfuil do ghearán faighte laistigh de chúig lá oibre agus 

ainm an oifigigh a bheidh ag láimhseáil an ghearáin a chur ar fáil duit. 

2. An t-ábhar a fhiosrú go hiomlán; agus 

3. Próiseáil an ghearáin a chur i gcrích laistigh de 20 lá oibre.  

 

Sa chás is go seastar leis an ngearán agus go bhfuil an locht ar an Roinn, 

gabhfaimid ár leithscéal leat agus déanfaimid iarracht an cás a réiteach láithreach, 

nuair is féidir, agus pé beart is gá a dhéanamh chun a chinntiú nach dtarlóidh a 

leithéid arís.  Sa chás nach seastar leis an ngearán, míneoimid na cúiseanna atá 

leis sin leat agus cuirfimid in iúl duit go bhfuil ceart achomhairc chuig an 

Ombudsman agat. Féadann an tOmbudsman gearáin a fhiosrú maidir le ceann ar 

bith dár mbearta nó nósanna imeachta riaracháin mar aon le moilleanna nó easpa 

gníomhaíochta inár ndéileálacha leat. 

 

mailto:info@drcd.gov.ie
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Cuireann an tOmbudsman seirbhís neamhchlaonta, neamhspleách réitigh aighnis ar 

fáil.  Is iad na sonraí teagmhála don Ombudsman ná:  

Oifig an Ombudsman,  

18 Sráid Líosain Íochtarach,  

Baile Átha Cliath 2,  

D02 HE97  

Teil: 01 639 5600 Glao áitiúil: 1890 22 30 30.   

R-phost: ombudsman@ombudsman.gov.ie  

 

Déanfar gearáin a thaifeadadh agus déantar monatóireacht orthu chun go mbeidh 

siad mar chúnamh againn le léargas níos cruinne a fháil ar chaighdeán na seirbhísí 

a chuirtear ar fáil agus chun réimsí ina bhfuil feabhas ag teastáil a shainaithint.  

Tabharfar aiseolas don fhoireann maidir le gearáin a fhaightear agus, nuair is léir ó 

na gearáin sin go bhfuil lochtanna sa chóras, déanfar nósanna imeachta a 

athbhreithniú agus déanfar beart cuí chun a chinntiú nach dtarlaíonn a leithéid arís. 
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Sonraí Suímh agus Teagmhála: 

 

Oifig Bhaile Átha Cliath 

An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail, 

Trinity Point,  

10/11,Sráid Laighean Theas, 

Baile Átha Cliath 2. 

D02 EF85 

 

Oifig Bhéal an Átha  

An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail  

Oifigí an Rialtais, 

Béal an Átha, 

Co Mhaigh Eo. 

F26 E8N6 

 

Teileafón: 076 106 4900 

R-phost:info@drcd.gov.ie 

 

An Phreasoifig 

An Phreasoifig, 

An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail, 

Trinity Point,  

10/11,Sráid Laighean Theas, 

Baile Átha Cliath 2. 

D02 EF85 

Teil: 076 100 6843 

R-phost: press.office@drcd.gov.ie 

 

 

An tOifigeach um Shaoráil Faisnéise  

An tAonad um Shaoráil Faisnéise  

An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail, 

mailto:info@drcd.gov.ie
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Trinity Point,  

10/11,Sráid Laighean Theas, 

Baile Átha Cliath 2. 

D02 EF85 

Teil: 076 100 6857 

R-phost: foi@drcd.gov.ie 

 

An tOifigeach um Chosaint Sonraí  

An tOifigeach um Chosaint Sonraí  

An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail, 

Trinity Point,  

10/11,Sráid Laighean Theas, 

Baile Átha Cliath 2. 

D02 EF85 

Teil: 076 100 6898 

R-phost:dataprotectionunit@drcd.gov.ie 

 

 


