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An Plean Gníomhaíochta um Sheirbhís do Chustaiméirí 
 
 

 

Réamheolas ar an bPlean um Sheirbhís do Chustaiméirí agus Cairt 
Custaiméirí 

 

 

Tá an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt tiomanta go hiomlán do sheirbhís 

ardchaighdeáin agus cóir chomhionann a sholáthar dár gcustaiméirí go léir. Tá sé mar aidhm 

againn i gcónaí seirbhís phroifisiúnta, éifeachtúil agus chúirtéiseach a chur ar fáil dár 

gcustaiméirí, i gcomhréir leis na   Treoirphrionsabail um Sheirbhís Ardchaighdeáin do 

Chustaiméirí. 

Leagtar amach sa Phlean Gníomhaíochta seo um Sheirbhís do Chustaiméirí caighdeán na 

seirbhíse lenar féidir le custaiméirí a bheith ag súil ón roinn agus mar a chuirfimid gealltanais na 

Cairte Custaiméirí (ag tosú ar leathanach 8) i bhfeidhm. Daingníonn an Chairt Custaiméirí ár 

dtiomantas do sheirbhísí ardchaighdeáin a sholáthar dár gcustaiméirí agus leagtar amach inti 

caighdeáin na seirbhíse lenar féidir le custaiméirí a bheith ag súil nuair a bhíonn siad i dteagmháil 

linn. 

 

 

Ár gCustaiméirí 
 

Déanann an Roinn freastal ar réimse leathan custaiméirí, lena n-áirítear an Rialtas, Airí, Ranna 

eile Rialtais, Oifigí agus Gníomhaireachtaí, Údaráis Áitiúla/Réigiúnacha, ionadaithe Gnó agus 

Earnála, Rialtóirí, páirtithe leasmhara an tionscail amhail soláthraithe seirbhísí iompair a 

chuireann seirbhísí iompair ar tír, seirbhísí eitlíochta agus iompar muirí ar fáil. Déanaimid 

freastal ar bhaill an phobail trí Rannóg na Seirbhísí Ríomhaireachta um Thiománaithe agus

https://www.gov.ie/en/policy-information/89dbad-guiding-principles-of-quality-customer-service/
https://www.gov.ie/en/policy-information/89dbad-guiding-principles-of-quality-customer-service/
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Feithiclí, trí Aonad Ceadúnaithe Oibreora um Iompar Bóthair, agus tríd an Oifig Mhuir- 

Thráchtála freisin. Is custaiméirí inmheánacha chomh maith le soláthraithe seirbhíse dár 

gcustaiméirí seachtracha iad ár bhfoireann féin (Féach liosta de na catagóirí ar leathanach 32). 

 

 

Suirbhé do Chustaiméirí 
 

D’úsáideamar suirbhé ar líne chun bonn eolais a chur le forbairt ár bPlean Gníomhaíochta um 

Sheirbhís do Chustaiméirí agus Cairt. Is sárluachmhar iad na freagraí a fuarthas agus cabhraíonn 

siad linn an dul chun cinn atá déanta againn a thomhas agus iniúchadh a dhéanamh ar na réimsí 

a fhéadfaimid a fheabhsú.  Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoi sin ar leathanach 34.
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Réamhrá an Ard-Rúnaí 
 

 

Is cúis mhór áthais dom ár bPlean Gníomhaíochta um Sheirbhís do Chustaiméirí a chur i láthair. 

Leagtar amach sa Phlean Gníomhaíochta seo na hardchaighdeáin seirbhíse lenar féidir libhse, ár 

gcustaiméirí, bheith ag súil uainne.  Táimid tiomanta do bheith inár n-eagraíocht a sholáthraíonn 

na leibhéil is airde seirbhíse do chustaiméirí do na custaiméirí sin a bhíonn i dteagmháil linn. 

 
 

Tá seirbhís do chustaiméirí ina gné ríthábhachtach d’Ár Seirbhís Phoiblí 2020, a bhfuil sé mar 

aidhm aici seirbhís phoiblí níos láidre a chothú, agus seirbhísí atá ar chaighdeán níos fearr a 

sholáthar don phobal.  Leagtar amach sa Phlean Gníomhaíochta seo na caighdeáin seirbhíse atá 

leagtha amach dúinn féin agus na táscairí ratha a ghabhann leo.  Thar tréimhse an Phlean 

Gníomhaíochta seo, féachfaimid le  Dualgas na hEarnála Poiblí um Chothromas agus Cearta an 

Duine  a chuimsiú.  Éilítear faoi na prionsabail seo go leanaimid ar aghaidh ag obair chun 

idirdhealú a dhíothú agus cothromas a chur chun cinn. 

 
 

Ceapaim féin go gcabhróidh an Plean Gníomhaíochta agus Cairt seo linn leanúint ar aghaidh ag 

feabhsú agus muid ag déanamh ár ndícheall i gcónaí seirbhís atá ag éirí níos inrochtana, níos 

éifeachtúla, níos tráthúla agus níos trédhearcaí a sholáthar. Agus é seo á scríobh i lár na 

géarchéime Covid 19, tuigim freisin go bhfuil sé de dhualgas orainn ardchaighdeáin ár seirbhíse 

do chustaiméirí a choinneáil ar siúl agus muid ag obair go cianda chun a bheith i dteagbháil 

libhse, ár gcustaiméirí, trí TFC agus ar an teileafón go príomha.  Cuirimid fáilte i gcónaí roimh 

aiseolas. Cabhraíonn sé linn a chinntiú go ndéanaimid ár gcaighdeáin a chomhlíonadh agus go 

gcuirimid feabhas leanúnach ar an mbealach a sholáthraítear ár seirbhís do chustaiméirí. 

 
 

Graham Doyle 
 

Ard-Rúnaí

https://www.ops2020.gov.ie/
https://www.ihrec.ie/app/uploads/2019/03/IHREC_Public_Sector_Duty_Final_Eng_WEB.pdf
https://www.ihrec.ie/app/uploads/2019/03/IHREC_Public_Sector_Duty_Final_Eng_WEB.pdf
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Ár Ráiteas Misin 
 

 

“Mar Roinn de chuid an Rialtais láir, a thugann seirbhís don Rialtas agus do mhuintir na hÉireann, 

is é ár misean forbairt shábháilte agus inbhuanaithe an iompair, na turasóireachta agus an spóirt 

a mhúnlú, chun tacú le fás eacnamaíochta agus dul chun cinn sóisialta.” 

 
 

 

Ár bhFeidhmeanna agus Luachanna 
 

 

Ar fud réimsí éagsúla na Roinne tá na 6 sprioc ardleibhéil seo a leanas againn: 
 

 
 

Réimse na Roinne Sprioc Ardleibhéil 

Iompar ar Tír Freastal chomh maith is féidir a dhéanamh ar 
 

riachtanais na sochaí agus an 
 

gheilleagair trí líonraí agus seirbhísí iompair atá 

sábháilte, inbhuanaithe agus 

iomaíoch a chur ar fáil 

Eitlíocht Nascacht iompair aeir a uasmhéadú a mhéid is 

féidir, le hearnáil eitlíochta atá 

sábháilte, iomaíoch, inbhuanaithe agus 

éifeachtach ó thaobh costais de 

Cúrsaí Muirí Iompar muirí atá sábháilte agus inbhuanaithe a 
 

éascú agus seirbhísí   bainistíochta éigeandála a 

chur ar fáil 

Turasóireacht Tacú le tionscal na turasóireachta chun forbairt 
 

a dhéanamh ar bhealach   inbhuanaithe 

Spórt Cur le sochaí atá níos folláine agus níos 
 

gníomhaí trí rannpháirtíocht sa spórt   a chur 

chun cinn agus trí thacú le hardfheidhmíocht 

agus saoráidí spóirt a sholáthar 

Seirbhísí Corparáideacha agus AE Tacaíocht a thabhairt don Aire, don Aire Stáit 
 

agus don Roinn chun ár Ráiteas Misin agus ár 

Spriocanna Ardleibhéil a chur i ngníomh agus ár 

leasa a chur chun cinn ag leibhéal an AE. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ár gCroíluachanna
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I dtimpeallacht atá ag athrú agus é lán d’éilimh agus oibleagáidí iomaíocha freisin, tá ár 

luachanna mar bhonn agus taca dár gcuid oibre agus léirítear i ngach a ndéanaimid  Is iad seo a 

leanas ár 6 chroíluach: 

1. Neamhspleáchas 

2. Ionracas 

3. Neamhchlaontacht 

4. Comhionannas 

5. Cothroime 

6. Meas 
 

 
Tá ár gcuid oibre go léir bunaithe ar na luachanna thuasluaite agus ar éiteas a chinntíonn go 
ndéanann gach duine againn: 

 Cultúr de chuntasacht, éifeachtúlacht agus luach ar airgead a thacú agus a chur i 

bhfeidhm 
 

 

Agus, 
 

 

 Cloí gach lá le hardchaighdeáin ghairmiúlachta, cheannasaíochta agus chruinnis 
 

 
Is cuid lárnach dár gcur chuige i leith seirbhíse do chustaiméirí é an t-aiseolas, agus cuirimid 

fáilte i gcónaí roimh do thuairimí agus do mholtaí maidir le gné ar bith dár gcuid seirbhíse mar is 

maith a thuigimid go gcabhróidh sé sin linn freastal níos fearr a dhéanamh ortsa. Is féidir 

ríomhphost a chur chugainn ag:  info@transport.gov.ie
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An Plean seo a chur i bhfeidhm 
 
 

1.    Caighdeáin um Sheirbhís Ardcháilíochta 
 

Foilseoimid Cairt Custaiméirí ina leagfar amach cineál agus cáilíocht na seirbhíse ar féidir le 

saoránaigh agus custaiméirí a bheith ag súil.  Cuirfear an Chairt ar taispeáint go soiléir sna hoifigí 

poiblí go léir agus ar ár suíomh gréasáin. Cuirfimid na caighdeáin seirbhíse seo a leanas i 

bhfeidhm: 
 

 

Caighdeán na Seirbhíse Táscaire 

An Chairt Custaiméirí a chur ar taispeáint inár 
 

bpríomhoifigí chun custaiméirí a chur ar an 

eolas faoin tseirbhís lenar féidir leo a bheith 

ag súil. 

Cairt Custaiméirí curtha ar taispeáint go 
 

feiceálach sna hoifigí go léir. 

An Plean Gníomhaíochta um Sheirbhís do 
 

Chustaiméirí agus an Chairt Custaiméirí le cur 

ar fáil sna príomhoifigí uile agus do 

chustaiméir ar bith a bhfuil cóip de/di ag 

teastáil uaidh/uaithi. 

Tá an Plean Gníomhaíochta um Sheirbhís do 
 

Chustaiméirí agus an Chairt Custaiméirí ar fáil 

do chustaiméirí uile ar an suíomh gréasáin agus 

tá cóip chrua díobh ar fáil ar iarratas. 

An Plean Gníomhaíochta um Sheirbhís do 
 

Chustaiméirí agus an Chairt Custaiméirí le 

foilsiú ar ár suíomh gréasáin. 

An Plean Gníomhaíochta um Sheirbhís do 
 

Chustaiméirí agus an Chairt Custaiméirí curtha 

ar fáil ar ár suíomh gréasáin. 

Feasacht a chothú i measc ar mball foirne ar 
 

na  12 Phrionsabal um Sheirbhís 
 

Ardchaighdeáin do Chustaiméirí. 

Eolas maidir leis na 12 Phrionsabal sin curtha 
 

ar fáil ar an HUB1 lena n-áirítear foilseacháin 

agus cuir i láthair ábhartha (eolas maidir leis na 

12 Phrionsabal ar fáil i measc an ábhair 

ionduchtaithe). 

 

 

2.       Comhionannas agus Éagsúlacht 
 

 

Le Dualgas na hEarnála Poiblí arna leagan amach in Alt 43 den Acht Choimisiún na hÉireann um 

Chearta Daonna agus um Chothromas 2014, leagtar oibleagáid dlíthiúil ar chomhlachtaí poiblí 

uile an comhionannas a chur chun cinn, an t-idirdhealú a chosc, agus cosaint a dhéanamh ar 

chearta an duine a bhfostaithe agus gach duine a ndéanann feidhmeanna agus seirbhísí an 

chomhlachta difear dóibh. 

Maidir le rochtain ar sheirbhísí do dhaoine atá ag maireachtáil faoi bhochtaineacht agus faoi 

eisiamh sóisialta agus i gcás iad siúd a bhfuil bacainní geografacha os a gcomhair maidir le 
 

 
1 Is éard atá sa HUB ná inlíon na Roinne a oibríonn mar shuíomh gréasáin inmheánach d’fhoireann na 
Roinne ar mhaithe le faisnéis a chomhroinnt.

https://www.gov.ie/en/policy-information/89dbad-guiding-principles-of-quality-customer-service/
https://www.gov.ie/en/policy-information/89dbad-guiding-principles-of-quality-customer-service/
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seirbhísí, oibreoimid chun na bacainní sin a shainaithint agus a dhíothú, agus cearta ar chóir 

chomhionann á gcinntiú agus fáilte á chur roimh an éagsúlacht ag an am céanna.  Faoi láthair, 

tá foirmeacha uile de chuid na Roinne ar fáil i mBéarla agus i nGaeilge. 

 
Chun aghaidh a thabhairt ar an bprionsabal seo, cuirfimid na caighdeáin seirbhíse seo a 
leanas i bhfeidhm: 

 

Caighdeán na Seirbhíse Táscaire 

Feasacht a chothú sa Roinn ar 
 

shaincheisteanna um chomhionannas agus 

Faisnéis curtha ar fáil ar an HUB. 

Prionsabail an Chóid Cleachtais ‘Ceapachán 

Daoine Faoi Mhíchumas Chun Post sa 

Státseirbhís’ a chur chun feidhme agus 

monatóireacht a dhéanamh ar an mbealach 

atá na spriocanna fostaíochta faoi chuid 5 

den Acht um Míchumas 2005 agus i 

gcomhréir le leis an Straitéis Náisiúnta um 

Dhaoine faoi Mhíchumais a Ionchuimsiú 

Gach iarracht á déanamh chun sprioc an 
 

Rialtais maidir líon na bhfostaithe atá faoi 

mhíchumas a mhéadú go 3% agus go 6% 

thar am a choinneáil agus a fheabhsú, i 

gcomhréir leis an Straitéis Náisiúnta um 

Dhaoine faoi Mhíchumais a Ionchuimsiú 

2017-2020, 

Prionsabail an Chóid Cleachtais ‘Ceapachán 
 

Daoine Faoi Mhíchumas Chun Post sa 

Státseirbhís’ a chur chun feidhme agus 

monatóireacht a dhéanamh ar an mbealach 

atá na spriocanna fostaíochta faoi chuid 5 

den Acht  um Míchumas 2005 á 

gcomhlíonadh. 

Na prionsabail curtha chun feidhme ar 
 

fud na Roinne de réir mar atáimid ag 

leanúint ar aghaidh freisin leis an obair 

chun spriocanna fostaíochta a bhaint 

amach. 

 

 

3.  Rochtain Fhisiciúil 
 

Oifigí poiblí atá glan agus inrochtana a chur ar fáil ina gcinnteofar príobháideachas, ina 

gcloítear le caighdeáin um cheird agus um shábháilteacht, agus mar chuid de sin, ina 

ndéantar rochtain a éascú do dhaoine faoi mhíchumais agus daoine eile a bhfuil 

riachtanais shonracha acu, e.g. más duine faoi mhíchumas tú a bhfuil cabhair shonrach ag 

teastáil uait, déan teagmháil leis an Oifigeach Rochtana a chabhróidh leat ó thaobh do 

riachtanas de (sonraí teagmhála ar leathanach 21). 

 
 

Chun aghaidh a thabhairt ar an bprionsabal seo, cuirfimid na caighdeáin seirbhíse seo a 

leanas i bhfeidhm: 

 
Caighdeán na Seirbhíse                                              Táscaire
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An chóiríocht atá ann cheana a choinneáil ag 
 

caighdeán atá inghlactha dóibh siúd a 

bhaineann úsáid as, agus tuairimí custaiméirí 

agus na foirne á gcur san áireamh. 

Aiseolas ó bhaill foirne agus custaiméirí a 
 

léiríonn go bhfuil an chóiríocht ar an 

gcaighdeán cuí ó thaobh inrochtaineachta 

de. 

A chinntiú, chomh fada agus is féidir go bhfuil 
 

ár n-oifigí inrochtana do chách, lena n-áirítear 

daoine faoi mhíchumas. 

Ar chúiseanna aoise agus dearaidh, 
 

baineann roinnt dúshlán suntasach lenár 

bhfoirgnimh ó thaobh na rochtana fisiciúla. 

Tá deiseanna á lorg againn go práinneach 

dul i ngleic leis an bhfadhb seo de réir agus 

a dhéanfaimid ár n-áitribh ar fud na tíre a 

uasghrádú agus a athchóiriú. 

Trí chruinnithe den Choiste um Shábháilteacht 

Dóiteáin/Sábháilteacht Áitiúil, cinntigh go 

ndéantar bealaí sábháilte isteach/amach a 

choinneáil agus a mhonatóiriú go leibhéal 

chaighdeáin an dea-chleachtais. 

Bealaí sábháilte isteach/amach curtha ar 
fáil. 

An oiliúint iomchuí a chur ar bhaill foirne maidir 
 

le cathaoireacha aslonnaithe a úsáid i gcás 

aslonnaithe éigeandála. 

Oiliúint curtha ar líon leordhóthanach 
foirne. 

Cinntigh go bhfuil Ráitis Sláinte agus 
 

Sábháilteachta suas chun dáta i bhfeidhm 

maidir le hoifigí uile na Roinne, go bhfuil 

nósanna imeachta sábháilteachta 

leordhóthanacha i bhfeidhm i gcás éigeandála 

Ráitis Sláinte agus Sábháilteachta ar fáil, 
 

curtha i bhfeidhm agus foilsithe tríd an 
 

HUB agus i réimsí poiblí d’oifigí na Roinne. 

 

 

4. Faisnéis 
 

Cur chuige réamhghníomhach a ghlacadh maidir le faisnéis shoiléir, thráthúil agus bheacht a 

chur ar  fáil; faisnéis a bhíonn ar  fáil ag gach pointe teagmhála, agus a  fhreastalaíonn ar 

riachtanais na ndaoine a bhfuil gátair ar leith acu, e.g. má tá riachtanais inrochtaineachta ag 

custaiméir, is féidir socrúcháin iomchuí a dhéanamh ach fógra a fháil roimh ré. Cinntigh go 

mbainfear leas iomlán as acmhainneacht na Teicneolaíochta Faisnéise agus go gcloífidh an 

fhaisnéis atá ar fáil ar láithreáin ghréasáin na seirbhíse poiblí leis na treoirlínte maidir le foilsiú 

gréasáin.  Leanfar ar aghaidh leis an bhfeachtas chun rialacha, rialacháin, foirmeacha, bileoga 

eolais agus nósanna imeachta a shimpliú. 

 
Chun aghaidh a thabhairt ar an bprionsabal seo, cuirfimid na caighdeáin seirbhíse seo a leanas i 
bhfeidhm: 

 
Caighdeán na Seirbhíse                                          Táscaire



13 
 

 

A chinntiú go soláthraíonn suíomhanna 
 

na Roinne an fhaisnéis atá ag teastáil ó 

chustaiméirí ar bhealach tapa atá éasca le 

húsáid agus atá inrochtana ó thaobh dearaidh 

agus teanga de. 

Aistríodh suíomh gréasáin na Roinne go 
 

Gov.ie i mí an Mheithimh 2019 agus 

leantar Treoirlínte na Teanga Soiléire 

Simplí síos tríd. 

A chinntiú go mbíonn foilseacháin arna n- 
 

ag an Roinn chomh simplí agus chomh héasca 

le tuiscint agus is féidir. 

Go gcuirtear an dea-chleachtas um 
 

theanga shoiléir shimplí i bhfeidhm i 

ngach foilseachán de chuid na Roinne 

Aistrigh an méid is mó ábhar agus is féidir go 

Gaeilge, de réir mar a éilítear faoi Acht na 

dTeangacha Oifigiúla 2003. 

Tá foirmeacha agus foilseacháin na 
 

Roinne ar fáil i nGaeilge. 

A chinntiú go bhfuil na foirmeacha iarratais 
go léir arna n-eisiúint ag an Roinn 

éasca le húsáid, leagtha amach i gceart, nach 
n-úsáidtear iontu ach theanga shoiléir shimplí, 
agus nach bhfuil iontu ach ceisteanna 

 
Foirmeacha iarratais soiléire agus 

á n-eisiúint sna rannóga éagsúla, i gcóip 
chrua agus ar fáil ar ár suíomh gréasáin. 

 
 
 
 

 

5.    Tráthúlacht agus Cúirtéis 
 

Seirbhísí ardchaighdeáin a chur i ngníomh ar bhealach atá cúirtéiseach, íogair agus chomh 

tapa agus is féidir, rud a chothóidh cúinsí chóimheasa idir an soláthróir agus an custaiméir. 

Ainmneacha teagmhála a thabhairt i ngach cumarsáid chun éascaíocht na n-idirbhearta 

leanúnacha a chinntiú. 

Chun aghaidh a thabhairt ar an bprionsabal seo, cuirfimid na caighdeáin seirbhíse seo a leanas i 

bhfeidhm: 
 

 
Caighdeán na Seirbhíse Táscaire 

Na ceanglais arna leagan amach inár gCairt 
 

um Sheirbhís do Chustaiméirí a 

chomhlíonadh ar bhonn leanúnach. 

Aiseolas faighte tríd an tseirbhís um 
 

shuirbhé do chustaiméirí agus tomhaiste 

i gcoinne na ngealltanas. 

Ár bhfeidhmíocht a athbhreithniú. Suirbhéanna do chustaiméirí déanta agus 
 

athbhreithniú agus breithniú déanta ar 

thuairimí na gcustaiméirí. 

Ceanglais reachtúla uile a chomhlíonadh 
 

maidir le freagairt a thabhairt ar iarratais um 

Shaoráil Faisnéise agus iarratais ar Rochtain 

ar Fhaisnéis maidir leis an gComhshaol. 

Ceanglais reachtúla comhlíonta. 
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6. Gearáin 
 

Córas atá dea-phoiblithe, inrochtana, trédhearcach agus éasca le húsáid a choinneáil ar bun 

chun déileáil le gearáin maidir le cáilíocht na seirbhíse arna cur ar fáil. Féach ar leathanach 

12 chun tuilleadh eolais a fháil maidir lenár gcód chun déileáil le gearáin. 
 

 
 

Chun aghaidh a thabhairt ar an bprionsabal seo, cuirfimid na caighdeáin seirbhíse seo a leanas i 
bhfeidhm: 

 
 
 
 

Caighdeán na Seirbhíse Táscaire 

Déileáil le gearáin i gcomhréir leis na 
 

nósanna imeachta arna leagan amach sa 

Aghaidh tugtha ar ghearáin uile i 
 

gcomhréir lenár mbeartas um ghearáin ó 

An fhaisnéis ó thuairimí agus gearáin ó 

chustaiméirí a úsáid chun ár seirbhís a 

fheabhsú. 

Feabhsúchán leanúnach i seirbhísí de réir 
 

mar is gá. 

A chinntiú go bhfuil baill foirne uile ar an 
 

eolas faoin Nós Imeachta um Ghearáin ó 

Chustaiméirí tríd an bplean gníomhaíochta, 

an chairt agus treoir don fhoireann chun 

cabhrú leo gearáin a láimhseáil a fhoilsiú. 

Tá treoirleabhar ar fáil ar an HUB chun 
 

cabhrú le baill foirne gearáin ó 

chustaiméirí a láimhseáil. 

 
 

7. Achomhairc 
 

Ar an mbealach céanna, coinnítear ar bun córas achomhairc/athbhreithnithe atá curtha ar 

bhonn foirmiúil agus é dea-phoiblithe, inrochtana, trédhearcach agus éasca le húsáid do 

chustaiméirí nach bhfuil sásta le cinntí a bhaineann le seirbhísí. 

 
 

Chun aghaidh a thabhairt ar an bprionsabal seo, cuirfimid na caighdeáin seirbhíse seo a leanas i 
bhfeidhm: 

 
Caighdeán na Seirbhíse Táscaire 

A chinntiú go bhfuil custaiméirí ar an eolas faoi 
 

na roghanna atá ar fáil dóibh nuair atá siad 

míshásta le cinneadh arna dhéanamh ag an 

Roinn i ndáil lenár seirbhísí. 

Tá eolas maidir leis na sásraí achomhairc 
 

curtha ar fáil agus mínithe go soiléir ar ár 

suíomh gréasáin. 

 
 

 

8. Comhairliúchán agus Measúnacht
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Caighdeán na Seirbhíse Táscaire 

Seirbhís ghlórphoist a chur ar fáil lasmuigh de 
 

ghnáth-uaireanta oifige. 

Seirbhís ghlórphoist curtha i bhfeidhm. 

Uimhreacha Íosghlao a chur in iúl do 
 

chustaiméirí. Ligeann na huimhreacha sin dóibh 

glaoch a chur ar ár n-oifigí ó áit ar bith sa tír ar 

Tá ár n-uimhreacha Íosghlao ar fáil go héasca 
 

ar ár suíomh gréasáin agus inár n-oifigí poiblí. 

 

Cur chuige struchtúrtha a chur ar fáil i leith comhairliúcháin lánbhrí leis an gcustaiméir agus i 

leith rannpháirtíocht an chustaiméara agus seirbhísí á bhforbairt, á gcur ar fáil agus a n- 

athbhreithniú. A chinntiú go ndéanfar measúnú lánbhrí ar sheachadadh seirbhíse. 

 

Chun aghaidh a thabhairt ar an bprionsabal seo, cuirfimid na caighdeáin seirbhíse seo a leanas i 

bhfeidhm: 
 

 

Caighdeán na Seirbhíse Táscaire 

Leanúint ar aghaidh le dul i gcomhairle le Teagmháil a dhéanamh le custaiméirí ar 
 

bhonn rialta de réir mar a éilítear ag 

leibhéal na rannóige. 

grúpaí ionadaíocha custaiméirí maidir le 

tionscnaimh beartas suntasacha na Roinne. 

Leanúint ar aghaidh lenár suíomhanna Eolas agus doiciméid maidir le 
 

comhairliúchán poiblí curtha ar fáil ar ár 

suíomh gréasáin. De réir mar is cuí, 

foilseofar    torthaí    ár    gcomhairliúchán 

poiblí ar ár suíomh gréasáin. 

gréasáin a úsáid ar chúiseanna 

comhairliúcháin. 

Déanfar Suirbhéanna um Shástacht Déantar na suirbhéanna, déantar anailísiú 

ar na torthaí agus tugtar aghaidh ar na 

saincheisteanna a thagann chun cinn. 

Custaiméirí gach trí bliana. 

 

9. Rogha 
 

Rogha a chur ar fáil, más féidir, i seachadadh seirbhíse lena n-áirítear modhanna 

íocaíochta, suíomh na bpointí teagmhála, uaireanta oscailte agus amanna seachadta. 

Leas a bhaint as na teicneolaíochtaí atá ar fáil anois, chomh maith leis na 

teicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn, chun an rochtain agus an rogha is mó agus is 

féidir a chinntiú, chomh maith le cáilíocht an tseachadta a chinntiú freisin 

 
 

Chun aghaidh a thabhairt ar an bprionsabal seo, cuirfimid na caighdeáin seirbhíse seo a leanas i 

bhfeidhm:
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Cinntigh go bhfuil ár bhfoilseacháin ar fáil ar Cuirtear ár bhfaisnéis agus ár bhfoilseacháin 
 

ar fáil i bhformáidí eile nuair is gá. iarratas, san fhormáid atá ag teastáil ón 

gcustaiméir, e.g. Braille. 

Tuilleadh feabhais a chur ar cháilíocht 

suíomhanna gréasáin na Roinne agus a 

n-ábhar  a  leathnú  chun  rogha  níos 

Aiseolas a úsáid chun teacht ar bhealaí 
 

féideartha chun na suíomhanna gréasáin a 

fheabhsú. 

fearr   a   thabhairt   do   chustaiméirí 

maidir le teagmháil a dhéanamh linn. 

 

 

10.    Teangacha Oifigiúla 
 

Seirbhísí ardchaighdeáin a chur ar fáil i nGaeilge agus/nó go dátheangach agus é a chur in iúl 

do chustaiméirí gurb é a gceart ceanna ar bith de na teangacha oifigiúla a roghnú chun a gcuid 

gnó a dhéanamh linn. Chun aghaidh a thabhairt ar an bprionsabal seo, cuirfimid na caighdeáin 

seirbhíse seo a leanas i bhfeidhm: 
 

 

Caighdeán na Seirbhíse Táscaire 

Doiciméid a fhoilsiú i nGaeilge, de réir mar a Príomhdhoiciméid foilsithe i nGaeilge. 

éilítear faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 

An méid is mó is féidir ábhar a chur ar fáil i Nuashonrú déanta ar an suíomh gréasáin 
ar bhonn rialta. 

nGaeilge ar ár suíomh 

Baill foirne a spreagadh agus a thacú 
 

chun  freastal  ar  chúrsaí  oiliúna  agus 

Oiliúint i nGaeilge curtha chun cinn ag an 
 

Aonad Forbartha Foirne agus feasacht ar 

an nGaeilge mar chuid den ionduchtú. imeachtaí    Gaeilge    mar    chuid    dá 

 

 

11.    Comhordú Níos Fearr 
 

Cur chuige níos comhordaithe agus níos comhtháite a chothú maidir le seirbhísí poiblí a 

sheachadadh. Chun aghaidh a thabhairt ar an bprionsabal seo, cuirfimid na caighdeáin 

seirbhíse seo a leanas i bhfeidhm: 

 
 

Caighdeán na Seirbhíse Táscaire 

Páirt a ghlacadh i bhfóraim idir-Rannach agus 
 

tras-Rialtais, amhail an Líonra um Sheirbhís 
 

Ardchaighdeáin do Chustaiméirí. 

Leanúint de pháirt a ghlacadh i líonraí idir- 
 

rannach agus idir-rannóige. Comhroinnfear ar 

fud na Roinne faisnéis ábhartha, e.g. faisnéis 

ón Líonra um Sheirbhís Ardchaighdeáin do 

Chustaiméirí. 

http://www.dttas.gov.ie/
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Rannpháirtíocht agus cumarsáid éifeachtúil a 
 

dhéanamh le comhlachtaí faoi choimirce na 

Roinne chun a chinntiú go ndéanfar beartais a 

fhorbairt agus a chur chun feidhme de réir mar is 

Go ndéanfar beartais a chur in iúl agus a chur 
 

chun feidhme ar bhonn éifeachtach. 

Teagmháil a dhéanamh le Ranna eile trí struchtúir 
 

amhail grúpaí idir-Rannacha chun aghaidh a 

thabhairt ar chúrsaí ar ábhair imní iad do roinnt 

Ranna éagsúla. 

Déantar comhordú ar fhorbairt agus cur chun 
 

feidhme beartas ar fud na Ranna go léir a 

chuireann leis na beartais. 

 

 

12.    Custaiméirí Inmheánacha 
 

A chinntiú go n-aithnítear baill foirne mar chustaiméirí inmheánacha, agus go dtabharfar an 

tacaíocht chuí dóibh chomh maith le dul i gcomhairle leo mar is ceart i ndáil le ceisteanna a 

bhaineann le seachadadh seirbhíse. Chun aghaidh a thabhairt ar an bprionsabal seo, cuirfimid 

na caighdeáin seirbhíse seo a leanas i bhfeidhm: 

 

Caighdeán na Seirbhíse Táscaire 

Cinntigh go n-áirítear modúl maidir le freastal ar 
 

an gcustaiméir inmheánach san oiliúint um 

Sheirbhís do Chustaiméirí agus sna Cúrsaí 

Ionduchtaithe. 

Modúl oiliúna curtha le chéile agus curtha ar 
fáil. 

Leanúint d’fheidhmeanna cumarsáide 
 

inmheánacha na Roinne a fhorbairt, lena n- 

áirítear forbairt leanúnach an HUB. 
 

Tá féilire de ghníomhaíochtaí inmheánacha á 

chur le chéile freisin. 

Tá forbairt agus nuashonrú breise déanta ar an 
 

HUB chun a chinntiú go bhfuil an fhaisnéis a 

thugtar ann cuimsitheach, ábhartha agus 

eolasach.  Tá féilire curtha le chéile maidir le 

gníomhaíochtaí inmheánacha agus déantar é a 

nuashonrú ar bhonn rialta. 

Ríomhchruinnithe/ríomhsheisiúin faisnéise a 

éascú nuair is féidir le haghaidh ball foirne inár n- 

oifigí díláraithe ar mhaithe le ham a shábháil agus 

costais taistil go Baile Átha Cliath agus oifigí 

réigiúnacha eile a laghdú, agus ar mhaithe le 

hastaíochtaí carbóin a laghdú freisin. Sna cúinsí 

atá ann faoi láthair, agus muid ag féachaint le bac 

a chur le scaipeadh Covid-19, tá na 

ríomhchruinnithe ina gcabhair chun teagmháil le 

víris agus scaipeadh víreas a laghdú. 

Tá an Roinn tar éis uirlis cumarsáide a fháil ar 

chonradh chun seirbhísí físchomhdhála agus 

teachtaireachtaí daingne a chur ar fáil. I 

gcomhréir leis an Rialachán um Shonraí 

Ginearálta a Chosaint, baineann bearta slándála 

láidre agus teastasú ISO/IEC 27001 leis na 

seirbhísí sin. 
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Anuas ar na 12 Phrionsabal, táimid tiomanta freisin do bhailiú, próiseáil, stóráil, úsáid agus 

nochtadh faisnéise áirithe a bhaineann le daoine ar leith a bhainistiú, mar a éilítear faoin 

Acht um Chosaint Sonraí 2018 agus faoin Rialachán um Shonraí Ginearálta a Chosaint. 

 
 
 
 
 
 

Cairt um Sheirbhís do Chustaiméirí 2020 – 2022 
 

 

Seirbhís ardchaighdeáin a chur ar fáil 
 

 

Is Roinn de chuid an Rialtais láir muid a dhéanann freastal ar an Rialtas agus ar mhuintir na 

hÉireann. 

Táimid tiomanta go hiomlán do chóir chomhionann a thabhairt dár gcustaiméirí go léir agus do 
 

sheirbhís ardchaighdeáin a sholáthar. Déanfaimid é sin i gcomhréir leis na Prionsabail um 
 

Sheirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí. 

Sa Chairt seo, leagtar amach: 

 An tseirbhís a bheidh romhat nuair a dhéanfaidh tú teagmháil linn 
 

 Na bealaí is féidir leat cabhrú linn ár seirbhís a fheabhsú 
 

 Na bealaí a dhéanfaimid monatóireacht ar ár bhfeidhmíocht 
 

 Foinsí eile eolais 
 

 

An tseirbhís a bheidh romhat nuair a dhéanfaidh tú teagmháil linn 
 

 

Beimid béasach, cairdiúil agus cothrom i mbun déileála leat. Is cuma conas a dhéanann tú 

teagmháil linn, déanfaimid ár ndícheall déileáil go pras éifeachtúil le do cheist. Tá sé mar aidhm 

againn go mbeidh sé éasca duit teagmháil a dhéanamh linn trí réimse roghanna teagmhála a chur 

ar fáil: 

Má dhéanann tú teagmháil linn ar an teileafón 
 

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

 

 Glaonna uile a fhreagairt laistigh de 20 
soicind 

 

 Ár n-ainm a thabhairt duit nuair a bhfreagróimid do ghlao 
 

 Cabhrú leat a mhéid is féidir, agus an fhaisnéis ábhartha go léir atá againn a 

thabhairt duit 

 

Tá sé mar aidhm againn do cheist a fhreagairt láithreach, agus mura féidir linn é sin a dhéanamh, 

tógfaimid do shonraí teagmhála agus inseoimid duit cathain is féidir leat a bheith ag súil le 

glaoch gutháin a fháil uainn. 
 

 
 

Má scríobhann tú chugainn

https://www.gov.ie/en/policy-information/89dbad-guiding-principles-of-quality-customer-service/
https://www.gov.ie/en/policy-information/89dbad-guiding-principles-of-quality-customer-service/
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Má scríobhann tú chugainn, tá sé mar aidhm againn freagra iomlán a thabhairt duit laistigh de 
 

15 lá oibre más féidir (ó dháta faighte na litreach).  Murar féidir linn é sin a dhéanamh, 

scríobhfaimid chugat chun an chúis atá leis sin a mhíniú agus inseoimid duit cathain is féidir leat 

a bheith ag súil le freagra iomlán a fháil uainn. Scríobhfaimid chugat i dteanga shoiléir shimplí 

agus má chaithfimid téarmaí teicniúla a úsáid, tabharfaimid míniú orthu. 

Déanfaimid cinnte go mbeidh na sonraí seo a leanas luaite ar gach freagra a thugaimid i 
 

scríbhinn: 
 

 Ainm teagmhála 
 

 Seoladh ríomhphoist 
 

 Uimhir theileafóin 
 

 

Má dhéanann tú teagmháil linn tríd an ríomhphost 
 

Má dhéanann tú teagmháil linn tríd an ríomhphost, tá sé mar aidhm againn admháil a thabhairt 
 

ar do ríomhphost laistigh de dhá lá oibre.  Tabharfaimid duit sonraí teagmhála na rannóige nó an 

bhaill foirne a bheidh ag déileáil le do cheist. Tá sé mar aidhm againn freagra iomlán a thabhairt 

duit laistigh de 10 lá oibre. Murar féidir linn é sin a dhéanamh, seolfaimid ríomhphost chugat 

chun an chúis atá leis sin a mhíniú agus inseoimid duit cathain is féidir leat a bheith ag súil le 

freagra iomlán uainn. Tá sé mar aidhm againn freagra a scríobh i dteanga shoiléir shimplí agus 

má chaithfimid téarmaí teicniúla a úsáid, tabharfaimid míniú orthu. 
 

Déanfaimid cinnte go mbeidh na sonraí seo a leanas luaite i ngach freagra ríomhphoist: 
 

 Ainm teagmhála 
 

 Seoladh ríomhphoist 
 

 Uimhir theileafóin 
 

 

Má bhuaileann tú isteach chugainn 
 

 

Má bhuaileann tú isteach chugainn, geallaimid na nithe seo a leanas a dhéanamh: 
 

 Léireofar meas ar do phríobháideacht 
 

 Beimid béasach agus cothrom i mbun déileála leat 
 

 Déanfaimid ár n-oifigí poiblí a choinneáil sábháilte agus glan agus cinnteoimid go 

gcomhlíonann siad na caighdeáin sláinte agus sábháilteachta 

 Cinnteoimid go bhfuil ár n-oifigí inrochtana do chustaiméirí, lena n-áirítear 
 

custaiméirí faoi mhíchumas 
 

 Socrófar cruinnithe ag am réasúnta a oireann leat. 
 

 Beimid in am chun bualadh leat 
 
 

 

Socraigh cruinnithe roimh ré
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Má chaithfidh tú bualadh linn, déan an cruinniú a shocrú roimh ré le foireann ár n-oifigí. Is 

tábhachtach é sin a dhéanamh ar na cúiseanna seo a leanas: 

 Ionas go mbeidh an duine atá uait ar fáil chun bualadh leat 
 

 Ionas go seachnóidh tú féin turas in aisce 
 

 

Chun cruinniú a shocrú, déan teagmháil roimh ré leis an oifig iomchuí. Tá sonraí teagmhála ár n- 

oifigí tugtha ar leathanach 20 & 21. 

Soláthraímid rochtain éasca ar ár seirbhísí 
 

Táimid tiomanta do rochtain éasca a chur ar fáil ar ár seirbhísí trí na bealaí seo a leanas: 
 

 A chinntiú go n-úsáidimid teanga shimplí shoiléir 
 

 Réimse bealaí difriúla a chur ar fáil chun teagmháil a dhéanamh linn 
 

 Faisnéis iomlán, suas chun dáta agus cruinn a chur ar fáil san fhormáid atá uait, 

nuair is féidir 

 

Má tá deacracht ar bith agat teagmháil a dhéanamh linn, déan teagmháil lenár nOifigeach 
 

Rochtana ar accessofficer@dttas.gov.ie 
 

 
 

Seirbhís i nGaeilge 
 

 

Déanfaimid ár ndícheall freastal a dhéanamh ort más maith leat do ghnó a dhéanamh i nGaeilge. 

Geallaimid na nithe seo a leanas a dhéanamh, ar a laghad: 
 

 

 Má scríobhann tú chugainn, freagróimid i nGaeilge 
 

 Más maith leat labhairt le ball foirne a labhraíonn Gaeilge, socróimid é sin 
 

 Foilseoimid i nGaeilge agus i mBéarla ár ndoiciméid chorparáideacha is 

tábhachtaí, amhail ár dTuarascáil Bhliantúil agus ár bPlean Gníomhaíochta um 

Sheirbhís do Chustaiméirí 

 Cuirfimid an méid is mó ábhar agus is féidir ar fáil i nGaeilge ár suíomh gréasáin 
        www.gov.ie/transport 

 

 

Tá ceanglais ar an Roinn faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 agus táimid tiomanta do na 

ceanglais sin a chomhlíonadh. 

 

Leagtar amach san Acht seo dualgais chomhlachtaí na hearnála poiblí maidir leis na seirbhísí a 

chuireann siad ar fáil i nGaeilge agus do chearta mar bhall an phobail leas a bhaint as na seirbhísí 

sin. 

 

 

Na bealaí a oibrímid lenár soláthraithe 
 

 

Déanfaimid na rudaí seo a leanas:

mailto:accessofficer@dttas.gov.ie
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 Cuirfimid nósanna imeachta soiléire, neamhchlaonta agus trédhearcacha i 

bhfeidhm ó thaobh soláthair agus ceannaigh de, i gcomhréir leis na  Treoirlínte 

um Sholáthar Poiblí – leagtar amach sna treoirlínte seo na céimeanna a 

chaithfimid leanúint nuair a bhíonn earraí agus seirbhísí á gceannach againn. 

 Leanúint lenár ngealltanas faoin Acht um Míchumais 2005 maidir le hearraí 
agus 

 

seirbhísí inrochtana a cheannach (a sholáthar) 
 

 A cinntiú go ndéanfar íocaíochtaí do sholáthraithe i gcomhréir le reachtaíocht 

agus rialacháin um Íocaíocht Pras. Cinntíonn an reachtaíocht um Íocaíocht Pras 

go n-íocann comhlachtaí poiblí uile a soláthraithe in am. 

 

Abair linn conas atá ag éirí linn 
 

 

Cuirimid fáilte i gcónaí roimh do thuairimí agus moltaí maidir le gné ar bith dár gcuid seirbhíse. 

Tuigimid go gcabhróidh sé sin linn freastal níos fearr a dhéanamh ort. Is féidir leat cabhrú linn an 

tseirbhís is fearr is féidir a sholáthar duit trí chur in iúl dúinn conas a bhí an tseirbhís a fuair tú i 

gcomparáid leis an tseirbhís lena raibh tú ag súil. 

Tá sé tábhachtach dúinn go bhfuil a fhios againn faoi na rudaí atá ag oibriú go maith.  Má 

chuireann tú in iúl dúinn é nuair a fuair tú seirbhís den scoth, cabhróidh sé linn aitheantas a 

thabhairt ar iarrachtaí ár mball foirne, agus dea-chleachtais is féidir a úsáid ar fud na 

heagraíochta a shainaithint. 

 

 

Cabhraigh linn cabhrú leatsa 
 

 

Is custaiméir dár gcuid tusa agus tá sé de dhualgas orainn an tseirbhís is fearr is féidir a chur ar 

fáil duit. Is féidir leat cabhrú linn é sin a dhéanamh trí: 

 Tuairimí, gearáin nó moltaí a dhéanamh maidir leis an tseirbhís a fuair tú; 
 

 Aon ceistneoir/suirbhé do chustaiméirí a chuirimid chugat a chomhlánú agus a 

sheoladh ar ais; 

 An fhaisnéis ar fad atá de dhíth orainn chun cabhrú leat a thabhairt dúinn 
 

 Caitheamh lenár mball foirne díreach mar ba mhaith leat féin go gcaithfí leatsa 
 
 

 

Cad ba cheart a dhéanamh mura bhfuil tú sásta lenár seirbhís 
 

 

Tá sé mar aidhm againn an tseirbhís is fearr is féidir a sholáthar dár gcustaiméirí go léir. Má tá tú 

míshásta lenár seirbhís, áfach, cuir in iúl dúinn é - tá sé de cheart agat gearán a dhéanamh. 

Leagtar amach in ár gCód chun Deileáil le Gearáin conas is féidir leat gearán a dhéanamh.  Tá an 

Cód seo ar fáil in Aguisín A, leathanach 39 dár bPlean Gníomhaíochta um Sheirbhís do 

Chustaiméirí. Geallaimid duit nach ndéanfaidh do ghearán difear ar bith don bhealach a 

gcaithfear leat amach anseo.

https://ogp.gov.ie/public-procurement-guidelines-for-goods-and-services/
https://ogp.gov.ie/public-procurement-guidelines-for-goods-and-services/
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Conas faisnéis a fháil 
 

 

Tá an Chairt seo ar fáil freisin ar ár suíomh gréasáin.  Tá sí ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla. Chun 

teagmháil a dhéanamh linn, is féidir litir a scríobh chugainn, glaoch a chur orainn, ríomhphost a 

sheoladh chugainn nó bualadh isteach chuig ár n-oifigí. Is féidir teacht ar ár sonraí teagmhála ar 

ár suíomh gréasáin. Tá liosta iomlán de na sonraí teagmhála ar fáil inár bPlean Gníomhaíochta 

um Sheirbhís do Chustaiméirí. Tá ár sonraí teagmhála luaite anseo thíos. Sonraí 

Teagmhála 

 

Tabhair do d’aire gur fearr teagmháil a dhéanamh linn tríd an ríomhphost faoi láthair. I 
gcás uimhreacha áirithe teileafóin, féadfaidh nach mbeidh baill foirne ann chun an 
teileafón a fhreagairt mar thoradh ar athruithe sa láthair oibre de dheasca COVID-19. 

 
Ceannoifig 

Seoladh Poist                                An Roinn Iompair 
Lána Líosain 
Baile Átha Cliath 2 
D02TR60 

Suíomh Gréasáin:                                        www.gov.ie/transport 

Ríomhphost:                                                info@transport.gov.ie  

Teileafón:                                              01 6707444    
 

Tabhair do d’aire: Ón 1 Nollaig 2019, gearrfar an táille chéanna ar ghlaonna chuig an uimhir 0761 agus a 

ghearrtar ar líne thalún áitiúil, agus áireofar na glaonna sin in aon bheartán a chumhdaíonn glaonna chuig 

líne thalún. Déan teagmháil le do sheirbhís teileafóin féin chun sonraí a fháil. 

Uaireanta Oscailte:                      Luan go Déardaoin  9.15am go 5.30pm 

 

Aoine                        9.15am go 5.15pm 

 

Mótarcháin, Deimhnithe Cláraithe Feithiclí agus Úinéireacht Feithicle a Athrú 
 
Seoladh Poist                               Rannóg na Seirbhísí Ríomhaireachta um Thiománaithe agus Feithiclí 

Lár Bhaile Shionainne 
Sionainn 
Co. an Chláir 
V14P298 

Suíomh Gréasáin:                                            www.motortax.ie 

Ríomhphost:                                                 motortax@transport.gov.ie 

Teileafón:                                              0818 411412  

https://www.gov.ie/en/publication/7c0233-customer-action-plan-2017-2019/
mailto:info@transport.gov.ie
http://www.motortax.ie/
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Tabhair do d’aire: Ón 1 Nollaig 2019, gearrfar an táille chéanna ar ghlaonna chuig an uimhir 0761 agus a 

ghearrtar ar líne thalún áitiúil, agus áireofar na glaonna sin in aon bheartán a chumhdaíonn glaonna chuig 

líne thalún. Déan teagmháil le do sheirbhís teileafóin féin chun sonraí a fháil. 

Uaireanta Oscailte:         Luan go Aoine  9.15am go 5.00pm 
 
 
 
 
 
 

Aonad Ceadúnaithe Oibreora um Iompar Bóthair 

Seoladh Poist                                An Roinn Iompair 
Teach Chluain Fearta 
Sráid Bhríde 
Baile Locha Riach 
Co. na Gaillimhe 
H62ET93 

Suíomh Gréasáin:                                            www.rtol.ie 

Ríomhphost:                                                 rtol@transport.gov.ie 

Teileafón:                                              Íosghlao 0761 001 601  
 

Tabhair do d’aire: Ón 1 Nollaig 2019, gearrfar an táille chéanna ar ghlaonna chuig an uimhir 0761 agus a 

ghearrtar ar líne thalún áitiúil, agus áireofar na glaonna sin in aon bheartán a chumhdaíonn glaonna chuig 

líne thalún. Déan teagmháil le do sheirbhís teileafóin féin chun sonraí a fháil. 

Uaireanta Oscailte:         Luan go hAoine         9.30am go 1.00pm 
agus 

2.00pm go 5.00pm 
 
 

 

Garda Cósta 

Seoladh Poist                                 An Roinn Iompair 
Lána Líosain 
Baile Átha Cliath 2 
D02 TR60 

Ríomhphost:                                                IRCGDIVISION@transport.gov.ie 

Teileafón:                                              01 – 678 3454 

 

I gcás éigeandála, cuir glaoch ar 112 nó 999 agus déan an Garda Cósta a lorg. 

 

 

Oifigeach Rochtana 

Seoladh Poist                                  An Roinn Iompair 
Lána Líosain 
Baile Átha Cliath 2 
D02 TR60 

Ríomhphost:                                                accessofficer@transport.gov.ie 

Teileafón:                                              01 – 604 1013 

 
An tOifigeach um Shaoráil Faisnéise

http://www.rtol.ie/
mailto:accessofficer@transport.gov.ie
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Seoladh Poist                                An Roinn Iompair 
Lána Líosain 
Baile Átha Cliath 2 
D02 TR60 

Ríomhphost:                                 foi@transport.gov.ie 

Teileafón:                                              01 – 604 1261 

Cairt um Sheirbhís do Chustaiméirí de chuid Rannóg na Seirbhísí 
Ríomhaireachta um Thiománaithe agus Feithiclí 

 

 

Táimid tiomanta do sheirbhís ardchaighdeáin do chustaiméirí a chur ar fáil duit. Is é aidhm na 

Cairte Custaiméirí seo ná caighdeán na seirbhíse lenar féidir le custaiméirí a bheith ag súil ón 

oifig seo a leagan amach. 

 
 

Ár gCuspóir 
 

 

Tá sé mar aidhm againn seirbhís ghairmiúil, éifeachtúil, chúirtéiseach a chur ar fáil dár 

gcustaiméirí agus ár ndícheall a dhéanamh feabhas a chur ar chaighdeáin na seirbhísí a 

chuirimid ar fáil. 

 
 

Gealltanas do Chustaiméirí 
 

 

 faisnéis shoiléir chruinn a chur ar fáil duit 
 

 déanfaimid ár ndícheall aghaidh phras éifeachtach a thabhairt ar do cheist 
 

 caitheamh leat go cúirtéiseach measúil 
 

 d’fhaisnéis a chosaint 
 

 dul i gcomhairle leat chun fáil amach faoi do riachtanais agus ár seirbhísí 

á bhforbairt, á soláthar agus á n-athbhreithniú 

 sásamh a thabhairt duit nuair a dheanann tú gearán 
 

 

Ceisteanna ar an Teileafón 
 

 

Beimid ar fáil chun an teileafón a fhreagairt óna 9.15am go 12.45pm agus óna 
 

2pm go 4pm Luan go hAoine (seachas ag an deireadh seachtaine agus laethanta 

saoire bainc). I gcás glaonna teileafóin, geallaimid: 

 do ghlao teileafóin a fhreagairt chomh tapa agus is féidir 
 

 ár n-ainm agus réimse oibre a thabhairt duit 
 

 go mbeimid dea-bhéasach agus cabhrach 
 

 go dtabharfaimid faisnéis shoiléir chruinn duit 
 

 go léireofar meas ar do phríobháideacht agus go ndéileálfar faoi rún le do cheist/ghearán

mailto:foi@transport.gov.ie
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 go ndéanfaimid éasca duit teagmháil a dhéanamh linn, mar shampla trí uimhir 
 

Íosghlao a chur ar fáil 
 

 

Mura bhfuilimid in ann aghaidh láithreach a thabhairt ar do cheist, tógfar do shonraí teagmhála 

agus cuirfimid in iúl duit cathain a gheobhaidh tú freagra iomlán uainn. Má chaithimid do ghlao 

teileafóin a chur ar aghaidh chuig duine éigin eile, déarfaimid leat cé hé/hí agus míneoimid duit 

cén fáth go bhfuil do ghlao á chur ar aghaidh.



26 
 

Áirítear lenár seirbhís teileafóin roinnt teachtaireachtaí uathoibríocha a thugann aghaidh ar na 

ceisteanna is coitianta a chuirtear orainn san oifig seo. Is seirbhís 24/7 an tseirbhís seo. 

 

 

Comhfhreagras i scríbhinn 
 

 

I gcás comhfhreagrais i scríbhinn, geallaimid: 
 

 freagra iomlán a chur chugat laistigh de 10 lá oibre, nó mura féidir linn é sin a 

dhéanamh, seolfaimid freagra eatramhach chugat ina míneofar an chúis atá leis sin 

agus ina leagfar amach cathain is féidir leat a bheith ag súil le freagra iomlán uainn 

 go gcuirfimid faisnéis ar fáil i dteanga shoiléir shimplí, gan téarmaí teicniúla a úsáid ach 

amháin nuair is gá 

 a chinntiú go n-áireofar ainm teagmhála agus seoladh ríomhphoist i ngach freagra 

i scríbhinn 

 go léireofar meas ar do phríobháideacht agus go ndéileálfar faoi rún le gach 
ceist/gearán 

 
Má bhaineann comhfhreagras le Roinn nó Comhlacht eile Rialtais, seolfaimid go díreach chuig 

an oifig iomchuí é agus déarfaimid leat cá bhfuil sé seolta againn. 

 
 

Ríomhphost 
 

Má dhéanann tú teagmháil linn tríd an ríomhphost, geallaimid: 
 

 admháil láithreach a chur chugat a rá go bhfuil do ríomhphost faighte againn 
 

 freagraí láithreacha uathoibríocha a eisiúint ina leagtar amach freagraí ar na 

ceisteanna is coitianta a chuirtear nuair a bhíonn custaiméirí i dteagmháil linn 

 go gcuirfimid faisnéis ar fáil i dteanga shoiléir shimplí, gan téarmaí teicniúla a úsáid ach 

amháin nuair is gá 

 a chinntiú go n-áireofar ainm teagmhála agus seoladh ríomhphoist i ngach freagra 
 

 go léireofar meas ar do phríobháideacht agus go ndéileálfar faoi rún le gach 
ceist/gearán 

 

 

I gcás nach dtugtar aghaidh ar do cheist sa fhreagra uathoibríoch agus go lorgaíonn tú 

freagra ar leith, tabharfar freagra iomlán duit laistigh de 5 lá oibre. 

I gcás nach féidir freagra a thabhairt laistigh de 5 lá oibre (e.g. nuair a bhíonn roinnt taighde 

suntasach le déanamh), cuirfimid ríomhphost chugat a rá go bhfuil níos mó ama ag teastáil 

ná mar a bhíonn de ghnáth, agus tabharfaimid creat ama garbh duit maidir le cathain is féidir 

leat a bheith ag súil le freagra iomlán uainn.
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Cuairteoirí 
 

Beidh ár n-oifig ar oscailt óna 9.15am go 5pm Luan go hAoine (seachas Laethanta Saoire 

Bainc). 

Má bhuaileann tú isteach chugainn, geallaimid: 
 

 

 go mbeimid cothrom agus cabhrach agus go ndéileálfaimid le do cheist ar bhealach 

chomh héifeachtúil agus is féidir 

 go mbeimid béasach agus gairmiúil; agus go gcaithfimid leat ar bhealach cuirtéiseach 
 

 go léireofar meas ar do phríobháideacht 
 

 go gcoinneofar ár n-oifigí poiblí sábháilte agus glan agus go gcomhlíonfar na 

caighdeáin sláinte agus sábháilteachta 

 go gcinnteoimid go bhfuil ár n-oifigí inrochtana do chustaiméirí, lena n-áirítear 
 

custaiméirí faoi mhíchumas 
 

 

Doiciméid 
 

 

Cuirfimid doiciméid uile (amhail foirmeacha agus bileoga eolais) ar fáil i bhformáid atá 

chomh héasca le húsáid agus is féidir. Cuirfear ar fáil iad i mBéarla agus i nGaeilge. 

 

 

Inrochtaineacht 
 

 

Táimid tiomanta do rochtain éasca a thabhairt ar ár seirbhísí trí na bealaí seo a leanas: 
 

 a chinntiú go n-úsáidimid teanga shimplí shoiléir 
 

 réimse bealaí difriúla a chur ar fáil chun teagmháil a dhéanamh linn 
 

 faisnéis iomlán, suas chun dáta agus cruinn a chur ar fáil san fhormáid atá uait, nuair is 

féidir 

 

 
 

Seirbhís i nGaeilge 
 

 

Déanfaimid gach iarracht freastal a dhéanamh ort más maith leat do ghnó a dhéanamh trí 

mheán na Gaeilge. Geallaimid na nithe seo a leanas a dhéanamh, ar a laghad: 

 
 má scríobhann tú chugainn/má chuireann tú glao orainn/má sheolann tú ríomhphost 

chugainn, freagróimid i nGaeilge 

 déanfar na doiciméid agus bileoga eolais go léir a bhaineann le mótarcháin a 

phriontáil agus a chur ar fáil i nGaeilge 

 tá ár suíomhanna gréasáin go léir, lena n-áirítear an suíomh gréasáin um mótarcháin ar 

líne, ar fáil i nGaeilge, ar mhaithe le d’idirbheart a phróiseáil agus faisnéis ábhartha a 

fháil maidir le tiománaithe agus feithiclí
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Ár Suíomh Gréasáin (www.motortax.ie) 
 

Cinnteoimid: 
 

 go nuashonrófar ár suíomh gréasáin ar bhonn rialta 
 

 go léirítear faisnéis shoiléir chruinn ar ár suíomh gréasáin 
 

 go bhfuil ár suíomh gréasáin éasca le rochtain agus le húsáid 
 

 
 
 

Conas gearán a dhéanamh 
 

 

Mura bhfuil tú sásta le gné ar bith dár seirbhísí nó má cheapann tú nach bhfuil na seirbhísí a 

fuair tú i gcomhréir leis an gCairt seo, tá sé de cheart agat gearán a dhéanamh. 

I gcás gearán ar bith a fhaighimid i scríbhinn, déanfaimid na rudaí seo a leanas: 
 

 fiosróimid go mion iad 
 

 déileálfaimid go cothrom neamhchlaonta leo 
 

 tabharfaimid freagra i scríbhinn orthu laistigh de 15 lá oibre; bí cinnte go luafar 

ainm, seoladh agus uimhir theagmhála ar do ghearán ionas gur féidir linn freagra 

a thabhairt duit 

 más gá, déanfaimid ár dtaifid a nuashonrú láithreach mar thoradh ar 
 

ghearán a fháil 
 

 

Ba cheart gearáin a sheoladh, i scríbhinn, chuig an mBainisteoir um Sheirbhísí do Chustaiméirí 

(sonraí le fáil ar leathanach 26).  Má tú tar éis gearán a chur chugainn, ní chiallaíonn sé sin nach 

féidir leat gearán a dheanamh tríd an Ombudsman (féach sonraí teagmhála thíos).  De ghnáth, 

áfach, glacfaidh an tOmbudsman leis go bhfuil tú tar éis an gearán a chur chugainn ar dtús. 

Tá an tOmbudsman go hiomlán neamhspleách ar an Rialtas agus is seirbhís saor in aisce é. 

Seoladh: 

Oifig an Ombudsman 
 

6 Ardán Phort an Iarla 
 

Baile Átha Cliath 2 
 

D02 W773 
 

Teileafón: 01- 639 5600 
 

Ríomhphost:   complaints@ombudsman.ie

http://www.motortax.ie/
mailto:complaints@ombudsman.ie
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Geallaimid comhoibriú a dhéanamh leis an Ombudsman nó le duine nó eagraíocht ar bith eile 

atá ag feidhmiú ar do shon. Beidh ár mBainisteoir um Sheirbhísí do Chustaiméirí sásta aon 

fhaisnéis nó cabhair atá ag teastáil a thabhairt. 

 
 

Cabhraigh linn cabhrú leatsa 
 

 

 caith lenár mball foirne díreach mar ba mhaith leat féin go gcaithfí leatsa 
 

 tabhair dúinn an fhaisnéis ar fad atá de dhíth orainn chun cabhrú leat 
 

 déan tuairimí, gearáin nó moltaí maidir leis an tseirbhís a fuair tú; 

(cinn dearfacha agus/nó diúltacha) 

 comhlánaigh agus seol ar ais ceistneoir/suirbhé ar bith a chuirimid chugat 
 
 

 

Conas teagmháil a dhéanamh linn 
 

 

Bainisteoir um Sheirbhísí do Chustaiméirí 
 

Rannóg     na     Seirbhísí     Ríomhaireachta     um 
 

Thiománaithe agus Feithiclí 
 

An Roinn Iompair,  

Sionainn, 

Co. an Chláir 
 

V14 P298 
 

Íosghlao:  0818 411 412 
 
 

Ríomhphost: 
 

motortax@transport.gov.ie 
 

Suíomh Gréasáin:  www.motortax.ie 
 

 

Tabhair do d’aire gur fearr teagmháil a dhéanamh linn tríd an ríomhphost faoi láthair. I 
gcás uimhreacha áirithe teileafóin, féadfaidh nach mbeidh baill foirne ann chun an 
teileafón a fhreagairt mar thoradh ar athruithe sa láthair oibre de dheasca  COVID-19.

mailto:motortax@transport.gov.ie
http://www.motortax.ie/
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Cairt Custaiméirí an Aonaid Ceadúnaithe Oibreora um Iompar 
Bóthair 

 

 

Leagtar amach sa Chairt seo caighdeáin na seirbhíse lenar féidir leatsa, mar chustaiméir, a 

bheith ag súil nuair a dhéanann tú teagmháil leis an Aonad Ceadúnaithe Oibreora um 

Iompar Bóthair. 

 

An tseirbhís a bheidh romhat nuair a dhéanann tú teagmháil linn 
 

 

Is cuma conas a dhéanann tú teagmháil linn, déanfaimid ár ndícheall déileáil go pras 

éifeachtúil le do cheist. Beimid cuirtéiseach, cairdiúil, cúramach agus muid ag déileáil leat 

agus tabharfaimid faisnéis shoiléir chruinn duit. 

Má dhéanann tú teagmháil linn maidir le cúrsaí nach mbaineann leis na seirbhísí a chuirimid 
 

ar fáil, déanfaimid ár ndícheall tú a chur ar an eolas maidir le heagraíocht ar bith eile a bheidh 

in ann, dar linn, an fhaisnéis atá uait a thabhairt duit. 

 

 

Má dhéanann tú teagmháil linn ar an teileafón 
 

 

 luafaimid ainm na heagraíochta nuair a fhreagróimid an teileafón 
 

 le linn uaireanta gnó, tá sé mar aidhm againn 90% de ghlaonna a fhreagairt laistigh de 
 

15 soicind 
 

 más gá do ghlao teileafóin a aistriú chuig duine éigin eile, cuirfimid ainm an duine sin in 

iúl duit agus cinnteoimid go bhfuil sé/sí ar an eolas faoi ábhar do ghlao 

 déanfaimid iarracht do cheist a fhreagairt láithreach.  Mura féidir linn é sin a 

dhéanamh, de bharr chineál do cheiste, freagróimid laistigh de 5 lá oibre nuair is 

féidir 

 i gcás nach féidir freagra iomlán a thabhairt laistigh de 5 lá oibre, cuirfimid é sin in iúl 
 

duit agus déarfaimid leat cathain is féidir leat a bheith ag súil le freagra iomlán uainn 

maidir le do cheist 

 léireoimid meas ar do phríobháideacht agus déileálfar faoi rún le do cheist/ghearán 
 

 

Má dhéanann tú teagmháil linn tríd an ríomhphost: 
 
 

 tabharfar admháil go bhfuarthas do ríomhphost laistigh de 2 lá oibre 
 

 tabharfar freagra iomlán ar do cheist laistigh de 5 lá oibre, más féidir. I gcás nach féidir 

freagra iomlán a thabhairt laistigh de 5 lá oibre, e.g. nuair a bhíonn taighde suntasach 

le déanamh nó saineolas ar leith ag teastáil, cuirfimid é sin in iúl duit agus déarfaimid 

leat cathain is féidir leat a bheith ag súil le freagra iomlán uainn maidir le do cheist 

 cinnteoimid go luaitear ainm teagmhála, uimhir theileafóin agus seoladh 
 

ríomhphoist inár gcomhfhreagras ríomhphoist go léir
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 cinnteoimid go bhfuil na ríomhphoist a chuirfear chugat soiléir agus tabharfar míniú ar 

aon téarmaí teicniúla a úsáidtear iontu 

 léireoimid meas ar do phríobháideacht agus déileálfar faoi rún le gach ceist/gearán 
 
 

 

Má bhuaileann tú isteach chugainn: 
 

 caithfimid go béasach gairmiúil cuirtéiseach leat; 
 

 ní úsáidfimid téarmaí teicniúla ach amháin nuair is gá agus míneoimid na téarmaí sin go 

soiléir nuair is féidir 

 beimid chomh solúbtha agus is féidir chun freastal ar do riachtanais 
 

 beimid tráthúil poncúil i mbun déileála leat 
 

 léireoimid meas ar do phríobháideacht agus déileálfaimid leat faoi rún 
 

 cinnteoimid go bhfuil ár n-oifigí inrochtana do chustaiméirí, lena n-áirítear custaiméirí 

faoi mhíchumas 

 déanfaimid an chomharthaíocht a bhaineann le saoráidí do dhaoine faoi mhíchumas a 

athbhreithniú agus a fheabhsú, de réir mar is gá 

 cuirfimid na saoráidí iomchuí ar fáil chun bualadh leat 
 

 cinnteoimid go bhfuil ár n-oifigí glan agus sábháilte, agus go gcomhlíonann siad 

na caighdeáin sláinte agus sábháilteachta 

 

Más duine faoi mhíchumas tú, cuir n iúl dár n-oifig go bhfuil sé ar intinn agat bualadh isteach 

agus tabharfaimid an chabhair agus an fhaisnéis iomchuí duit chun an foirgneamh a rochtain ar 

bhealach compordach sábháilte. 

 

 

Má scríobhann tú chugainn: 
 

 

 seolfaimid admháil duit laistigh de 5 lá oibre ag rá go bhfuarthas do litir; 

 tabharfaimid freagra, i scríbhinn, ar do cheist laistigh de 10 lá oibre. I gcás nach 

féidir freagra iomlán a thabhairt laistigh de 10 lá oibre, cuirfimid é sin in iúl duit 

agus déarfaimid leat cathain is féidir leat a bheith ag súil le freagra iomlán uainn 

maidir le do cheist 

 luafaimid ainm theagmhála, seoladh agus uimhir theileafóin in aon 

chomhfhreagras a chuirfimid chugat 

 ní úsáidfimid téarmaí teicniúla ach amháin nuair is gá agus míneoimid na téarmaí sin go 

soiléir 

 tabharfaimid an méid is mó d’fhaisnéis shoiléir, chruinn agus chabhrach duit agus is 

féidir 

 léireoimid meas ar do phríobháideacht agus déileálfar faoi rún le do cheist/ghearán



32 
 

Maidir leis an bhfaisnéis a thugtar ar ár suíomh gréasáin  www.rtol.ie , 
 

 

 coinneofar an fhaisnéis ar an suíomh gréasáin chomh suas chun dáta agus is féidir 
 

 déanfar cinnte go bhfuil an fhaisnéis go léir ar an suíomh gréasáin soiléir agus cruinn, 

agus go míneofar téarmaí teicniúla nó dlíthiúla nuair is féidir 

 déanfar gach iarracht go bhfuil ár suíomh gréasáin éasca le rochtain agus le húsáid 
 

 cuirfear áiseanna ar fáil ar ár suíomh gréasáin chun ceist a chur nó gearán a dhéanamh 
 
 

Seirbhís i nGaeilge 
 

 

Déanfaimid gach iarracht freastal a dhéanamh ort más maith leat do ghnó a dhéanamh trí 

mheán na Gaeilge: 

 má scríobhann tú chugainn/má chuireann tú glao teileafóin orainn/má sheolann tú 
 

ríomhphost chugainn, freagróimid i nGaeilge 
 

 cuirfear foirmeacha ar fáil i nGaeilge 
 

 tá ár suíomh gréasáin ar fáil i nGaeilge 
 

 

Cabhraigh Linn Cabhrú Leatsa 
 

Ar mhaithe le cabhrú linn an tseirbhís is fearr is féidir a chur ar fáil, iarraimid ort: 
 

 uimhreacha tagartha ábhartha a lua nuair a chuireann tú glao teileafóin orainn, 

nó in aon chomhfhreagras i scríbhinn a chuireann tú chugainn 

 a chinntiú go luaitear d’ainm, do sheoladh agus d’uimhir theileafóin lae nó seoladh 

ríomhphoist in aon chomhfhreagras a chuireann tú chugainn 

 a bheith chomh soiléir agus is féidir faoi do cheist nó faoi do ghearán, agus an méid is 

mó faisnéise agus is féidir a thabhairt dúinn 

 tuairimí, gearáin nó moltaí a dhéanamh maidir leis an tseirbhís a fuair tú uainn 
 

 aon suirbhé nó ceistneoir do chustaiméirí a chuirfimid chugat a chomhlánú, agus 
 

 caitheamh go cúirtéiseach measúil lenár bhfoireann 
 

 
 

Is mór againn d’aiseolas 
 

 

Cuirimid fáilte roimh do thuairimí maidir lenár seirbhísí.  Abair linn nuair atá tú sásta leis an 

tseirbhís a cuireadh ar fáil duit. Ar an gcaoi chéanna, ba mhaith linn cloisteáil uait má tá tú 

míshásta lenár seirbhís nó má tá moltaí agat maidir lenár seirbhís a fheabhsú. Seol d'aiseolas 

chuig  rtol@transport.gov.ie

http://www.rtol.ie/
mailto:rtol@transport.gov.ie
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Mar a dhéanfaimid monatóireacht ar ár bhfeidhmíocht 
 

 

Má táimid chun an tseirbhís is fearr is féidir a chur ar fáil duit, caithfidh a fhios a bheith againn 

faoi conas atá an tseirbhís a chuirimid ar fáil i gcomparáid leis an tseirbhís lena raibh tú ag súil. 

Chuige sin, tá sé ar intinn againn na rudaí seo a leanas a dhéanamh: 

 dul i gcomhairle le custaiméirí chun measúnú a dhéanamh ar ár seirbhísí 
 

 fíorspriocanna indéanta a leagan amach agus measúnú a dhéanamh ar ár 

bhfeidhmíocht i gcoinne bhaint amach na spriocanna sin 
 

 

Táimid tiomanta dár seirbhísí a mheasúnú agus a fheabhsú. Agus ár seirbhísí á n-athbhreithniú, 

féadfaimid teagmháil a dhéanamh leat. Chun cabhrú linn ár seirbhísí a fheabhsú, bheimis 

buíoch dá dtógfá an t-am freagraí fírinneacha agus iomlána a thabhairt ar aon suirbhé nó 
 

ceistneoir do chustaiméirí a iarrfaimidne nó ár ngníomhairí ort a fhreagairt, bíodh é sin i 

scríbhinn nó ar an teileafón. 

 

 

Cad ba cheart a dhéanamh mura bhfuil tú sásta 
 

 

Mura bhfuil tú sásta le gné ar bith dár seirbhísí nó má cheapann tú nach bhfuil na seirbhísí a 

fuair tú i gcomhréir leis an gCairt seo, tá sé de cheart agat gearán a dhéanamh, i scríbhinn más 

féidir. Tabharfaimid aitheantas ar ghearáin fhoirmiúla uile laistigh de 10 lá oibre agus 

freagrófar i scríbhinn tú. Déileálfar go cothrom agus go neamhspleách leis na gearán go léir a 

fhaightear, de réir ár nóis imeachta um ghearáin a fhiosrú. Má tá botún déanta againn, 

déanfaimid ár ndícheall rudaí a chur ina gceart. 

 

Ba cheart gearáin a chur faoi bhráid Cheann an Aonaid ag an seoladh ar leathanach 31. 

Má tá tú míshásta le toradh phróisis fiosraithe gearán an Aonaid Ceadúnaithe Oibreora 
 

um Iompar Bóthair, is féidir fiosrúchán seachtrach a lorg ach teagmháil a dhéanamh le: 
 

 
 

Oifig an Ombudsman 
 

6 Ardán Phort an Iarla 
 

Baile Átha Cliath 2 
 

D02 W773 
 

Teileafón: 01-639 5600 
 

Ríomhphost: complaints@ombudsman.ie 
 
 
 
 
 
 
 

Ár Sonraí Teagmhála

mailto:complaints@ombudsman.ie


34 
 

An tAonad Ceadúnaithe Oibreora um Iompar 

Bóthair, Roinn Iompair 

Teach Chluain Fearta, 
 

Sráid Bhríde 
 

Baile Locha Riach 
 

Co. na Gaillimhe H62 ET93 
 

 
 

Teileafón: 01-670 7444 
 

Íosghlao: 0761 001 601 
 

Ríomhphost:  rtol@transport.gov.ie 
 

Suíomh Gréasáin: www.rtol.ie 
 

 
Tá ár n-oifig phoiblí ar oscailt Luan go hAoine óna 9.30am go 1pm agus óna 2pm go 5pm. 

 

 
 

Tabhair do d’aire gur fearr teagmháil a dhéanamh linn tríd an ríomhphost faoi láthair. I 
gcás uimhreacha áirithe teileafóin, féadfaidh nach mbeidh baill foirne ann chun an 
teileafón a fhreagairt mar thoradh ar athruithe sa láthair oibre de dheasca COVID-19.

http://www.rtol.ie/
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Custaiméirí na Roinne 
 

 

Leagtha amach thíos, tá catagóirí leathana na gcustaiméirí a ndéanann an Roinn freastal orthu. 
 

 
 

Ginearálta Baill an phobail 

Grúpaí sainleasa 

Mic léinn agus grúpaí daltaí scoile 

Comhairleoirí 

Custaiméir inmheánach Foireann na Roinne 

Earnáil an Iompair Aerlínte 

Aerphoirt 

Oibritheoirí Busanna Príobháideacha 

Gníomhairí Taistil/Tionscnóirí Turas 

An Ceardchumann Seirbhísí, Tionsclaíoch, Gairmiúil agus 
Teicniúil (CSTGT) 

F.A.I.R 

Ceardchumann Náisiúnta na dTiománaithe Tacsaí/An 
Comhlachas Náisiúnta um Fhruiliú Príobháideach agus 
Tacsaithe 

An Comhlachas Úinéirí Cuideachta Tacsaithe 

Ceanncheathrú an Gharda Síochána (Trácht) 

Biúró Árachóirí Mótar na hÉireann 

Comhlachtaí Ionadaíocha An Institiúid Chairte Iompair in Éirinn 

Cónaidhm Ghnólachtaí agus Fhostóirí na hÉireann 

Comhdháil na gCeardchumann 

Comhlachas Ghnóthas Beag agus Meánmhéide na 
hÉireann 

Comhlachas Gníomhairí Taistil na hÉireann 

Cónaidhm Árachais na hÉireann 

Comhlachais Idirnáisiúnta Coimisiún an Aontais Eorpaigh/institiúidí eile an AE 

Comhdháil Eorpach na nAirí Iompair 

An Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta 

An Chomhdháil um Eitlíocht Shibhialta Eorpach 



 

 

 Coimisiún Eacnamaíochta don Eoraip 

Custaiméirí Polaitiúla Airí 

Comhlachtaí an Oireachtais 
Comhlachtaí Pharlaimint na hEorpa 

Ionadaithe Poiblí Áitiúla 

An tSeirbhís Phoiblí Ranna Eile Rialtais 

Gníomhaireachtaí an Stáit 

Údaráis Áitiúla/Réigiúnacha 

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 

Na Meáin Chumarsáide Teilifís 

Raidió 

Nuachtáin 

Iriseoirí 
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Comhairliúchán 
 

 

Lorgaíomar tuairimí ár gcustaiméirí chun tuiscint ní b’fhearr a fháil ar a riachtanais agus lena 

chinntiú go ndéanann an bealach a sholáthraímid ár seirbhísí freastal agus go dtugann sé 

freagairt ar na riachtanais sin. 

Rinneamar Suirbhé maidir le Seirbhís do Chustaiméirí chun bonn eolais a chur leis an bPlean 
Gníomhaíochta seo. 

 
Bhí an suirbhé seo inrochtana trínár suíomh gréasáin agus bhí sé ar fáil ar feadh 5 seachtaine idir 

mí Dheireadh Fómhair agus mí na Samhna 2019.  Fuarthas 101 freagra. 

 
 

Tá cuid de na príomhthorthaí leagtha amach anseo thíos: 
 

 rinne 34% de na freagróirí leis an Roinn ag lorg faisnéise; 
 

 66% de na freagróirí a bhí faisnéis á lorg acu, chuaigh siad ar thóir na faisnéise sin ar ár 

suíomh gréasáin agus lorg 31% díobh an fhaisnéis a bhí uatha tríd an ríomhphost; 

 75% de na daoine a bhí tar éis féachaint ar ár suíomh gréasáin, bhí siad den tuairim go 

raibh go leor faisnéise ann chun cúis a gcuairte a shásamh; 

 bhí 43% de fhreagróirí den tuairim go raibh ionadaí na Roinne a raibh siad ag déileáil 
 

leo eolasach agus inniúil; 
 

 bhí 52% de fhreagróirí den tuairim go raibh ionadaí na Roinne a raibh siad ag déileáil 

leo béasach agus cairdiúil dóibh; 

 dúirt 53% de fhreagróirí go bhfuarthas réiteach láithreach ar a bhfadhb agus dúirt 21% 
 

eile gur réitíodh a bhfadhb i ndiaidh 1-3 lá; 
 

 dúirt 87% de fhreagróirí go raibh siad sásta nó an-sásta leis an tseirbhís do chustaiméirí 

arna soláthar ag an Roinn; 

 
 

Léirigh an suirbhé réimse amháin a chaithfimid a fheabhsú: 
 

 chuir 25% de fhreagróirí in iúl nach raibh siad in ann an fhaisnéis a bhí uathu a aimsiú ar 

ár suíomh gréasáin 

Chuamar i gcomhairle leis na Comhlachtaí faoi shainchúram na Roinne (arna liostáil ar 

leathanach 35) agus lorgaíomar a dtuairimí faoinár gCairt Custaiméirí. 
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Comhlachtaí faoi shainchúram na Roinne 
 
 
 

Gníomhaireachtaí Tráchtála                                   Bus Átha Cliath 

Bus Éireann 

Iarnród Éireann 

CIÉ 

Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath 
 

Grúpa na Sionainne 
 

Údarás Eitlíochta na hÉireann 

Cuideachta Phort Chorcaí 

Cuideachta Phort Phort Láirge 

Cuideachta Cuain na Gaillimhe 

Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge 
 

Cuideachta Phort Bhaile Átha Cliath 
 

Gníomhaireachtaí Neamhthráchtála                     Bonneagar Iompair Éireann 
 

An tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre 
 

An tÚdarás Náisiúnta Iompair 
 

An Coimisiún um Rialáil Iarnróid 
 

An Lia-Bhiúró um Shábháilteacht ar Bhóithre 
 

An Coimisiún um Rialáil Eitlíochta 
 

An Bord um Thaismí Muirí a Imscrúdú 
 

Coimisinéirí Soilse na hÉireann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabhair do d’aire gur fearr teagmháil a dhéanamh linn tríd an ríomhphost faoi 
láthair. I gcás uimhreacha áirithe teileafóin, féadfaidh nach mbeidh baill foirne 
ann chun an teileafón a fhreagairt mar thoradh ar athruithe sa láthair oibre de 
dheasca COVID-19.
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Príomhoifig Príomhuimhir Seoladh Ríomhphoist 

Roinn Iompair 

Lána Líosain 
 

Baile Átha Cliath 2 DO2 TR60 

01-670 7444 
 

Íosghlao  0761 001601 

info@transport.gov.ie 
   

 

 

Iompar 

    

An tAonad um Imscrúdú Aerthionóiscí 01-604 1513 info@aaiu.gov.ie 

Líne Tuairisce Tionóisce 01-241 1777 
01-604 1293 

Rannóg na nAerphort 01-670 7444 AirportsDivision@transport.gov.ie 

Rannóg na Seirbhísí Eitlíochta 01-604 1131 aviationservices@transport.gov.ie 

Tiománaí agus Feithicil 0818 411 412 Motortax@transport.gov.ie 

Rannóg na Seirbhísí Ríomhaireachta 

Garda Cósta na hÉireann 01-678 3454 IRCGDIVISION@transport.gov.ie 

An Bord um Thaismí Muirí 01-678 3485 MarineCasualtyInvestigationBoard@ 

01-678 3486 transport.gov.ie 

Oifig na Suirbhéireachta Muirí 01-678 3400 MSO@transport.gov.ie 

An tAonad Gnóthaí Raidió Muirí 01-678 3453 radiosurveyors@transport.gov.ie 

An Rannóg um Beartas Sabháilteachta 01-678 3418 maritimesafety@transport.gov.ie 
Muirí 

An Rannóg um Iompar Muirí 01-678 3425 maritimetransport@transport.gov.ie 

An Oifig Mhuir-Thráchtála 01-678 3480 maritimeservices@transport.gov.ie 

Mótarcháin,  Deimhnithe Cláraithe Feithiclí 061 365005 motortax@transport.gov.ie 
agus Úinéireacht Feithicle a Athrú  

 Íosghlao:  0818 411412 

Rannóg um Iompar Poiblí 01-604 1683 PTD@transport.gov.ie 

Rannóg um Infheistíocht in Iompar Poiblí 01-670 7444 transportinvestment@transport.g
ov.ie 

 

An Rannóg um Rialáil Córas Iompair Phoiblí 01-604 1277  
on@transport.gov.ie 

 

Ár Sonraí Teagmhála 
 

 
 

Theileafóin: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabhair do d’aire: Ón 1 Nollaig 2019, gearrfar an táille chéanna ar ghlaonna chuig an uimhir 0761 

agus a ghearrtar ar líne thalún áitiúil, agus áireofar na glaonna sin in aon bheartán a chumhdaíonn 

glaonna chuig líne thalún. Déan teagmháil le do sheirbhís teileafóin féin chun sonraí a fháil.

mailto:info@transport.gov.ie
mailto:info@aaiu.gov.ie
mailto:AirportsDivision@transport.gov.ie
mailto:aviationservices@transport.gov.ie
mailto:Motortax@transport.gov.ie
mailto:IRCGDIVISION@transport.gov.ie
mailto:MarineCasualtyInvestigationBoard@dttas.ie
mailto:d@dttas.gov.ie
mailto:MSO@transport.gov.ie
mailto:radiosurveyors@transport.gov.ie
mailto:maritimesafety@transport.gov.ie
mailto:maritimetransport@transport.gov.ie
mailto:maritimeservices@transport.gov.ie
mailto:motortax@transport.gov.ie
mailto:PTD@transport.gov.ie
mailto:transportinvestment@transport.gov.ie
mailto:transportinvestment@transport.gov.ie
mailto:on@transport.gov.ie
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Rannóg um Shábháilteacht ar 01-604 1406 roadsafety2@transport.gov.ie 
Bhóithre 

Oibreoir um Iompar Bóthair 01-670 7444 rtol@transport.gov.ie 
Íosghlao: 0761 001 601 

Rannóg na mBóithre 01-604 1046 roadsdivision@transport.gov.ie 

Iompar Inbhuanaithe 01-604 1060 nsto@transport.gov.ie 

Rannóga Corparáideacha   

Seirbhís do Chustaiméirí 01-604 1140 info@transport.gov.ie 

An tAonad Measúnaithe 01-604 1667 efeu@transport.gov.ie 
Eacnamaíocha agus 01-604 1668 

An Rannán Airgeadais 01-604 1633 financedivision@transport.gov.ie 

Saoráil Faisnéise 01-604 1178 foi@transport.gov.ie 

An Rannóg Acmhainní 01-604 1374 HRDivision@transport.gov.ie 

An tAonad Iniúchóireachta 01-604 1116 InternalAudit@transport.gov.ie 
Inmheánaí 
Rannóg na Seirbhísí Dlí 01-670 7444 LEGALSERVICES@transport.gov.ie 

An tAonad Comhordaithe 01-604 1196 gcu@transport.gov.ie 
Beartas agus Rialachais 

Preasoifig 01-604 1090 PressOffice@transport.gov.ie 

01-604 1087 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Daonna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabhair do d’aire: Ón 1 Nollaig 2019, gearrfar an táille chéanna ar ghlaonna chuig an uimhir 0761 
agus a ghearrtar ar líne thalún áitiúil, agus áireofar na glaonna sin in aon bheartán a chumhdaíonn 
glaonna chuig líne thalún. Déan teagmháil le do sheirbhís teileafóin féin chun sonraí a fháil.

mailto:roadsafety2@transport.gov.ie
mailto:rtol@transport.gov.ie
mailto:roadsdivision@transport.gov.ie
mailto:nsto@transport.gov.ie
mailto:info@transport.gov.ie
mailto:efeu@transport.gov.ie
mailto:financedivision@transport.gov.ie
mailto:foi@transport.gov.ie
mailto:HRDivision@transport.gov.ie
mailto:InternalAudit@transport.gov.ie
mailto:LEGALSERVICES@transport.gov.ie
mailto:gcu@transport.gov.ie
mailto:PressOffice@transport.gov.ie
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Oifig an Ard-Rúnaí 01-604 1348 secretarygeneral@transport.gov.i
e 

Oifigí na nAirí   

An tAire Eamon Ryan 01-604 1082 minister@transport.gov.ie 

An tAire Stáit Hildegarde Naughton 01-604 1034 hildegarde@transport.gov.ie 

 

 

Tabhair do d’aire gur fearr teagmháil a dhéanamh linn tríd an ríomhphost faoi 
láthair. I gcás uimhreacha áirithe teileafóin, féadfaidh nach mbeidh baill foirne 
ann chun an teileafón a fhreagairt mar thoradh ar athruithe sa láthair oibre de 
dheasca COVID-19.

mailto:secretarygeneral@transport.gov.ie
mailto:secretarygeneral@transport.gov.ie
mailto:minister@transport.gov.ie
mailto:hildegarde@transport.gov.ie
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Aguisín A 
 

 

Nós Imeachta chun Gearán a Dhéanamh 
 

 
Táimid tiomanta go hiomlán do sheirbhís ardchaighdeáin agus cóir chomhionann a chur 

ar fáil dár gcustaiméirí go léir.  Má tharlaíonn sé, áfach, nach bhfuil tú sásta le caighdeáin 

na seirbhíse a fuair tú ón Roinn, nó leis an mbealach a cuireadh an tseirbhís sin ar fáil 

duit, tá sé de cheart agat gearán a dhéanamh. Leagtar amach thíos an próiseas chun 

gearán a dhéanamh. 

 

 
Ní  chumhdaítear  na  rudaí  seo  a  leanas  leis  an  nós  imeachta  seo  chun  gearán  a 

dhéanamh: 

 Gearáin a bhaineann le gníomhaireachtaí faoi shainchúram na Roinne Is 
féidir 

 

teacht   ar   shonraí   teagmhála   na   ngníomhaireachtaí   uile   a   thagann   faoi 

shainchúram na Roinne  anseo. 

 Gearáin  a  bhaineann  le  Roinn,  Aire  nó  gníomhaireacht  eile  a  thagann  
faoi 

 

shainchúram Roinne eile 
 

 Achomhairc i gcoinne cinntí arna dtógáil i gcoinne fheidhmiú an Chláir Caipitiúil 
 

Spóirt nó Chlár Linnte Snámha na nÚdarás Áitiúil 
 

 Gearáin a bhaineann le hAlt 38 den Acht um Míchumas Is féidir eolas a fháil 

faoin Acht seo ar ár suíomh gréasáin  anseo 

 Cúrsaí ar ábhar dlíthíochta iad 
 

 Cúrsaí atá curtha faoi bhráid an Ombudsman. 

  Iarratais nó achomhairc um  Shaoráil Faisnéise nó um Rochtain ar Fhaisnéis maidir 

leis an gComhshaol. 
 
 

 

Ról agus Freagrachtaí na gCustaiméirí: 
 

 

Déileálfar le gach gearán go mion, go cothrom agus le cuirtéis. Ar a shon sin, iarraimid ort 

go gcaitheann tú go measúil béasach lenár mbaill foirne. I bhformhór na gcásanna, 

léiríonn ár ngearánaithe iompar réasúnta; ní ghlacfar, áfach, le hiompar ionsaitheach, 

maslach nó bagrach, nó iompar a ídíonn méid díréireach ama agus acmhainní mar 

https://www.gov.ie/en/collection/0533ba-agencies-under-the-aegis-of-the-department-of-transport-tourism-and-/
https://www.gov.ie/en/organisation-information/8178b2-access-officer/
http://www.dttas.ie/corporate/english/freedom-information-foi-and-foi-publication-scheme
https://www.gov.ie/en/organisation-information/095dad-access-to-information-on-the-environment/
https://www.gov.ie/en/organisation-information/095dad-access-to-information-on-the-environment/
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thoradh ar mhéid na teagmhála atá á déanamh. Tá sé de cheart againn deireadh a chur le 

glaoch teileafón má mheastar gur duine ionsaitheach, maslach, trodach nó achrannach as 

cuimse an glaoiteoir. Cuirfidh an ball foirne a ghlacfaidh leis an nglao in iúl don
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ghlaoiteoir gur iompar do-ghlactha atá ar siúl aige/aici agus go gcuirfear deireadh leis na 

nglao má leantar ar aghaidh leis an iompar sin. 

Róil agus Freagrachtaí na Roinne: 
 

An chéad rud a dhéanfaimid ná a chinntiú go dtiteann an gearán faoi shainchúram ár 

mBeartas um Ghearáin. Mura dtiteann do ghearán faoi shainchúram ár mbeartas, 

cuirfimid é sin in iúl duit a luaithe agus is féidir. (Mionsonraítear na saincheisteanna nach 

dtagann faoin mbeartas sa chuid thuas: “Ní chumhdaítear na rudaí seo a leanas leis an 

nós  imeachta  seo  chun gearán  a  dhéanamh”.        Táimid  tar  éis  cúig phrionsabal  a 

fhorbairt lena leanúint nuair a bhíonn gearán á láimhseáil agus á réiteach againn. 

 

1. Rochtain agus cúnamh Is féidir teacht ar ár bpróiseas láimhseála gearán ar ár suíomh 
 

gréasáin agus trí theagmháil a dhéanamh lenár mball foirne. Má tá 

rud ar bith a chuireann isteach ar do chumas gearán a dhéanamh, 

cuir ár nOifigeach Rochtana ar an eolas faoi sin agus déanfaimid ár 

ndícheall cabhrú leat. (Tá an tOifigeach Rochtana freagrach as 

cúnamh a sholáthar, a shocrú nó a chomhordú le haghaidh daoine 

atá faoi mhíchumas a dteastaíonn uathu seirbhísí arna gcur ar fáil 

ag an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt a rochtain.)  Tá na 

sonraí teagmhála ar fáil sa mhír ‘Príomhtheagmhálaithe’ ar 

2. Cóir chothrom agus réasúnta Caithfear go tráthúil cuirtéiseach tuisceanach agus measúil le 

duine ar bith a dhéanann gearán. Déanfaimid neamhchlaontacht, 

rúndacht agus trédhearcacht a choinneáil agus gearáin á 

mbainistiú againn.  Coinneoimid taifid maidir le do ghearán ar 

leithligh ó thaifid eile agus cinnteoimid nach rachaidh gearán arna 

dhéanamh agat de mheon macánta chun aimhleasa duit riamh 

3. Éifeachtúlacht agus 
 

Freagrúlacht 

Tabharfaimid admháil laistigh de 5 lá oibre go bhfuarthas do 
 

ghearán. Déanfaimid an gearán a fhiosrú agus tabharfar freagra 

duit laistigh de 20 lá oibre. I gcás nach féidir é sin a dhéanamh, 

seolfar freagra eatramhach chugat ina mínítear an mhoill agus a 

déarfaidh leat cathain a sheolfar freagra iomlán chugat. 

4. Cuntasacht agus tuairisciú Tá foireann uile na Roinne ar an eolas faoi caighdeáin agus 

nósanna imeachta na seirbhíse atá leagtha amach sa bheartas seo 

agus i gCairt na Roinne um Sheirbhís do Chustaiméirí. 
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5. Feabhsúchán Má fhaighimid gearán, úsáidfimid an t-aiseolas a fhaighimid chun 

 athbhreithniú a dhéanamh ar ár bpróisis agus nósanna imeachta. 

Déanfaimid gach iarracht foghlaim ónár mbotúin chun a chinntiú 

nach ndéanfar na botúin chéanna arís is arís eile. 

Conas gearán a dhéanamh 
 
Is  féidir  gearán  a  dhéanamh  i  bpearsa,  ar  an  teileafón,  i  scríbhinn  nó  i 

ríomhphost. Ar mhaithe le soiléire, tá sé cabhrach gearáin a fháil i scríbhinn nó 

tríd  an  ríomhphost.   Baineann 3 leibhéal  ar  leith  lenár bpróiseas láimhseála 

gearán. 

 

 

Leibhéal 1: 
 

Ba cheart do ghearáin a threorú ar dtús chuig an mball foirne sa Rannán lena 

raibh tú ag déileáil. Nó más fearr leat, is féidir do ghearán a chur chuig 

bainisteoir laistigh den Rannán sin. Déanfaidh ár bhfoireann ansin gach 

iarracht déileáil leis an bhfadhb gan mhoill. Is féidir sonraí teagmhála a fháil le 

haghaidh gach Rannán laistigh den Roinn sa mhír  Déan Teagmháil Linn ar ár 

suíomh gréasáin. 

Ba cheart go leor faisnéise a chur ar fáil chun cabhrú linn cúinsí do ghearáin a 

thuiscint.  Cabhróidh sé linn déileáil go pras le do ghearán má thugann tú an 

fhaisnéis seo a leanas dúinn: 

 D’ainm agus do sheoladh; 
 

 Uimhir theileafóin lae, má tá tú sásta go ndéanfaimid teagmháil leat ar an 

teileafón - uaireanta bíonn sé níos éasca cúrsaí a réiteach ar an teileafón; 

 Ainm an oifigigh/na n-oifigeach a bhí ag déileáil leat; 
 

 An dáta/na dátaí ar ar tharla do theagmháil linn; agus 
 

 Mionsonraí maidir le cúis do mhíshástachta (lena n-áirítear uimhreacha 

tagartha ábhartha, má tá a leithéid agat). 

 

 
Má tá tú míshásta leis an bhfreagra a tugadh ar do ghearán, is féidir an gearán é a 

chur ar aghaidh chuig an mBainisteoir um Sheirbhísí do Chustaiméirí: 

An Rannán um Athchóiriú, Cumarsáid agus Pleanáil Éigeandála 
 

An Roinn Iompair,  

Lána Líosain, 

Baile Átha Cliath 2

https://www.gov.ie/en/organisation/department-of-transport-tourism-and-sport/?referrer=/dttas/?referrer=/contacts-search/?field_sector_tid=all
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D02 TR60 
 
 

Gach gearán arna fháil ag an mBainisteoir um Sheirbhísí do Chustaiméirí,  tabharfar 

admháil laistigh de 3 lá oibre go bhfuarthas é. De ghnáth, déileálfaimid le gearáin a 

chuirtear chuig an mBainisteoir um Sheirbhísí do Chustaiméirí laistigh de 15 lá oibre. 

Féadfaidh tréimhse níos faide ná sin a bheith i gceist i gcás cásanna níos casta, áfach. 

Ina leithéid de chás, déanfaimid teagmháil leat, míneoimid an mhoill duit agus 

tabharfaimid tuairim duit faoin dáta a bheidh ár breithniú curtha i gcrích againn.   Má 

cheaptar go mbeadh coimhlint leasa i gceist gearán á chur ar aghaidh chuig an mBainisteoir um 

Sheirbhísí do Chustaiméirí, cuirfear ar aghaidh é chuig Ceann an Aonaid é agus ceapfaidh sé/sí 

duine eile chun aghaidh a thabhairt ar an ngearán. 

 
 

Ar an gcéad dul síos, socróidh an Bainisteoir um Sheirbhísí do Chustaiméirí go 

ndéanfaidh oifigeach eile seachas an t-oifigeach/na hoifigigh a bhí ag déileáil leis ag an 

tús breithniú cúramach ar an ngearán. Scrúdóidh an Bainisteoir um Sheirbhísí do 

Chustaiméirí an tuarascáil seo chun teacht ar an mbealach ceart chun déileáil le do 

ghearán, ag dul i gcomhairle le daoine eile de réir mar is cuí. 

 
 

Má sheastar le do ghearán, réiteoimid an botún, más féidir, tabharfar míniú iomlán duit 

agus gabhfaimid ár leithscéal leat. 

 
 

Leibhéal 3: 
 
 

Má tá tú míshásta leis an bhfreagra arna thabhairt ag ár mBainisteoir um Sheirbhísí do 

Chustaiméirí, tá sé de cheart agat achomharc a dhéanamh ar Oifig an Ombudsman. Tá 

an tOmbudsman neamhspleách go hiomlán ar an Rialtas agus is seirbhís saor in aisce é. 

 
 

Seoladh: 
 

Oifig an Ombudsman 
 

6 Ardán Phort an Iarla 
 

Baile Átha Cliath 2 
 

D02 W773 
 

Teileafón: 01 6395600 
 

Íosghlao: 1890 22030 
 

Ríomhphost: complaints@ombudsman.ie

mailto:complaints@ombudsman.ie
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