
 

Buan-nós Imeachta 
Oibríochta 01-2020
Measúnú Agus Fógra 
Faoi Theagmhas 
Truaillithe  





 MEASÚNÚ AGUS FÓGRA FAOI THEAGMHAS TRUAILLITHE  

i 

 

CLÁR NA nÁBHAR 

LIOSTA GIORRÚCHÁN ........................................................................................................ II 

1 RÉAMHRÁ ...................................................................................................................... 1 

1.1 Raon feidhme 1 

2 FOIRM TUAIRISCTHE TRUAILLITHE ....................................................................... 2 

2.1 Tuairisc tosaigh ar thruailliú (POLREP) 2 

3 FÁIL NA DTUAIRISCÍ TRUAILLITHE ........................................................................ 4 

3.1 Ról IRCG sa tuairisciú 4 

4 AN PRÓISEAS MEASÚNAITHE ................................................................................. 5 

4.1 Sraitheanna freagartha 5 
4.2 Critéir thionscnaimh d’Fhreagra Náisiúnta (sraith 3) 5 

5 FÓGRAÍ ........................................................................................................................... 7 

5.1 Gníomhartha IRCG 7 
5.2 Criosanna eisiaimh sealadacha 7 
5.3 Fógairt do rann rialtais eile 7 
5.4 Fógraí idirnáisiúnta 9 

6 IARRATAS NÁISIÚNTA AR THREALAMH ............................................................ 10 

6.1 Trealamh freagartha truaillithe Gharda Cósta na hÉireann a fháil ar iasacht 10 

 

 

 

 

 

 

 



 MEASÚNÚ AGUS FÓGRA FAOI THEAGMHAS TRUAILLITHE  

ii 

 

LIOSTA GIORRÚCHÁN 

CRF An Coimisiún um Rialáil Fóntas 

DCCAE An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil 

DTTAS An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 

EAS Seirbhís Cúnaimh Trealaimh EMSA 

EMSA An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí 

ERCC Lárionad Comhordúcháin Práinnfhreagartha an Aontais Eorpaigh 

EEZ Limistéar Eacnamaíoch Eisiach 

HMCG Garda Cósta na Ríochta Aontaithe 

HNS Substaintí Guaiseacha agus Díobhálacha 

IMO An Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta 

IRCG Garda Cósta na hÉireann 

LGD An Roinn Rialtais atá i gCeannas 

MAR-ICE Líonra Idirghabhála Muirí EMSA in Éigeandálaí Ceimiceacha 

MEM Bainistiú Móréigeandála 

MER Seomra Éigeandála Muirí 

MRT Foireann Freagartha Muirí 

MRCC Ionad Tarrthála agus Comhordaithe Mhuirí 

MRSC Fo-Ionad Tarrthála Muirí 

NECC An tIonad Náisiúnta Comhordaithe Éigeandálaí 

NECG An Grúpa Náisiúnta Comhordaithe Éigeandálaí 

NCP Plean Teagmhais Náisiúnta (maidir le Sceitheadh Ola/Substaintí Guaiseacha 
agus Díobhálacha ar Muir) 

NMOC An tIonad Náisiúnta Oibríochtaí Muirí 

OPRC An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le hUllmhacht, Freagairt agus Comhar i 
dtaca le hOla-Thruailliú 

OPRC-
HNS 

An Prótacal maidir le hUllmhacht, Freagairt agus Comhar i dtaca le Teagmhais 
Truaillithe le Substaintí Guaiseacha agus Díobhálacha 

OSRL Oil Spill Response Limited 

PAD Rannán Gnóthaí Peitriliam (an DCCAE) 

RPAS Córais Aerárthaí Cianphíolótaithe an EMSA 

SAR Cuardach agus Tarrtháil 

TEZ Crios Eisiaimh Sealadach 
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1 RÉAMHRÁ 

Tá an cháipéis seo ag gabháil leis an bPlean Teagmhais Náisiúnta (NCP) maidir le Sceitheadh 

Ola/Substaintí Guaiseacha agus Díobhálacha ar Muir. Cuimsítear léi na nósanna imeachta as a 

mbaineann Garda Cósta na hÉireann (IRCG) leas nuair a fhaigheann siad tuairisc faoi thruailliú 

mara. 

1.1 RAON FEIDHME 
Clúdaítear leis an gcáipéis seo gach cineál truaillithe mara, cé acu a thagann sé ó longa, cuanta, 

aonaid amach ón gcósta nó ó shaoráidí láimhsithe ola/substaintí guaiseacha agus díobhálacha 

agus foinsí talamh-bhunaithe. Tugtar aghaidh inti ar gach teagmhas laistigh de Limistéar 

Eacnamaíoch Eisiach (EEZ) na hÉireann, nó ar dócha go rachaidh an teagmhas i bhfeidhm ar an 

limistéar sin, faoi mar a thaispeántar i bhFíor 1. 

 

Fíor 1: Limistéar Eacnamaíoch Eisiach (EEZ) na hÉireann, a léirítear mar líne bhán 
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2 FOIRM TUAIRISCTHE TRUAILLITHE 

Fiafróidh an IRCG roinnt faisnéise nuair a gheobhaidh siad tuairiscí faoin truailliú mara. 

Tacóidh sé sin leis an bpróiseas breithmheasa teagmhais, agus cuideoidh chun gníomhartha 

freagartha féideartha a chinneadh ar an leibhéal náisiúnta 

Ba chóir dóibh siúd a sheolann an tuairisc gach iarracht a dhéanamh an oiread faisnéise agus is 

féidir a chur inti, ach níor cheart dóibh moill a chur leis an tuairisciú má bhíonn roinnt faisnéise 

in easnamh nó neamhaithnid. 

2.1 TUAIRISC TOSAIGH AR THRUAILLIÚ (POLREP) 
 

TUAIRISC TOSAIGH AR THRUAILLIÚ (POLREP) 

Chuig: MRCC Bhaile Átha Cliath | Teileafón +353 (0)1 662 0795 | R-phost mrccdublin@dttas.ie   

Ó: Ainm an eintitis thuairiscithe Dáta agus am na 

tuairisce: 

 

1 DÁTA & AM NA 

BREATHNÓIREACHTA 

An mhí, lá agus am a chonacthas an truailliú 

2 AINM & SONRAÍ 

TEAGMHÁLA AN 

BHREATHNÓRA 

Tásc faoin duine a thuairiscigh an teagmhas. Ní mór ainm, 

calafort baile, bratach agus comhartha aitheantais a 

thabhairt más long a rinne an tuairisciú. 

3 SUÍOMH AGUS MÉID AN 

TRUAILLITHE  

Tásc faoi phríomhshuíomh an truaillithe le céimeanna agus 

nóiméid an domhanleithid agus an domhanfhaid, agus 

d’fhéadfaí ina theannta sin achar agus treo-uillinn chuig 

comhartha talún suntasach éigin arb eol don fhaighteoir é.  

Méid measta an truaillithe (e.g. méid na limistéar truaillithe, 

líon tonaí na hola a sceitheadh, nó líon na gcoimeádán, 

bairillí, etc. a cailleadh). Tásc faoi fhad agus leithead an leo a 

thugtar i líon muirmhílte. 

4 TRÉITHE AN TRUAILLITHE Tugtar cineál an truaillithe, e.g. cineál na hola maille le 

slaodacht agus pointe scairdte, ceimiceáin phacáistithe nó 

bulc-cheimiceáin. Tabhair ainm dílis nó uimhir na Náisiún 

Aontaithe más eol duit é. Le haghaidh gach ceann, tabhair 

dealramh freisin, e.g. leachtach, solad snámhach, ola 

leachtach, sloda leathleachtach, meallta tarra, ola 

shíonchaite, mílí na mara, gal infheicthe. Ba cheart aon 

mharcanna ar bhairillí, coimeádáin, etc. a thabhairt. 

5 FOINSE AGUS CÚIS AN 

TRUAILLITHE 

E.g. ó shoitheach, aonad amach ón gcósta nó bunús éigin 

eile. Más soitheach í an fhoinse, cuir in iúl ar tháinig sé ó 

sceitheadh d’aonghnó nó de thaisme. Tabhair tuairisc ghairid 

más é an dara foinse é. Tabhair ainm, cineál, méid, 

comhartha aitheantais, náisiúntacht agus calafort 

clárúcháin an tsoithigh thruaillithe de réir mar is féidir. 

Tabhair cúrsa, luas agus ceann scríbe an tsoithigh má tá sé 

ag gabháil chun bealaigh. 

6 TREO & LUAS NA Tásc faoi threo agus luas na gaoithe i gcéimeanna agus 

mailto:mrccdublin@dttas.ie
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TUAIRISC TOSAIGH AR THRUAILLIÚ (POLREP) 

GAOITHE nóiméid in aghaidh an tsoicind nó i muirmhílte. Tásctar leis 

an treo i gcónaí cén treo óna séideann an ghaoth. 

7 SRUTH NÓ TAOIDE Tásc faoi threo agus luas reatha i gcéimeanna agus i 

muirmhílte agus i ndeichithe muirmhílte. Tásctar leis an treo 

i gcónaí an treo ina sreabhann an sruth. 

8 STAID NA FARRAIGE 

AGUS LÉARGAS 

Tásc faoi staid na farraige mar airde tonnta i méadair. 

Léargas i muirmhílte. 

9 SÍOBADH TRUAILLITHE Tásc faoi chúrsa agus luas an truaillithe i gcéimeanna agus i 

muirmhílte agus i ndeichithe muirmhílte. Tásctar an luas 

síobtha i nóiméid in aghaidh an tsoicind i gcás aerthruaillithe 

(néal gáis). 

10 RÉAMHAISNÉIS E.g. teacht ar thrá le huainiú measta. Torthaí na samhlacha 

matamaiticiúla. 

11 AITHEANTAS NÓ LONGA 

AR AN LÁTHAIR 

Tásc faoin duine a thuairiscigh an teagmhas. Ní mór ainm, 

calafort baile, bratach agus comhartha aitheantais a 

thabhairt más long a rinne an tuairisciú. 

Is féidir tásc a thabhairt faoi longa ar an láthair faoin mír seo 

freisin lena n-ainm, calafort baile, bratach agus comhartha 

aitheantas mura féidir an truaillitheoir a shainaithint agus 

má mheastar gur tharla an sceitheadh le déanaí.  

12 GNÍOMH A GLACADH Gníomh ar bith a ghlactar chun an truailliú a chomhrac. 

13 GRIANGHRAIF NÓ 

SAMPLAÍ 

Tásctar leis ar glacadh grianghraif nó samplaí den truailliú. 

Ba cheart seoltaí cumarsáide an údaráis samplála a 

thabhairt le fios. 
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3 FÁIL NA DTUAIRISCÍ TRUAILLITHE 

3.1 RÓL IRCG SA TUAIRISCIÚ 
D’fhéadfadh tuairiscí faoin truailliú mara teacht ó éagsúlacht foinsí, faoi mar a léirítear i bhFíor 

2. Cothabhálann IRCG cumas oibríochtúil agus cumarsáide 24/7 tríd an Ionad Tarrthála agus 

Comhordaithe Mhuirí (MRCC) agus trí na Fo-Ionaid Tarrthála Muirí (MRSC). Is é an tOifigeach 

Stáisiúin a bhíonn ar dualgas le linn an phróisis thásctha a dhéanfaidh breithmheas ar na 

tuairiscí truaillithe a fhaigheann MRCC nó MRSC. 

 

Fíor 2: Bealaí tuairiscithe truaillithe agus Próiseas inmheánach IRCG maidir le tuairiscí faighte 
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4 AN PRÓISEAS MEASÚNAITHE 

4.1 SRAITHEANNA FREAGARTHA 
Baintear leas as sraitheanna chun teagmhais truaillithe mara a chatagóiriú, mar seo a leanas: 

Sraith 1 is é an t-údarás áitiúil, an t-údarás calafoirt nó oibritheoir an aonaid easchósta 

nó an tsaoráid láimhsithe ola/substaintí guaiseacha agus díobhálacha a fhreagraíonn 

do sceití. 

Sraith 2 is iondúil gurb ionann na sceití sin agus na cinn nach bhfuil ar chumas údaráis 

nó oibreora freagairt dóibh ina n-aonar. Is é údarás calafoirt nó áitiúil a bhíonn i 

gceannas ar an bhfreagra, ag brath ar mhéid an truaillithe san fharraige agus ar an 

gcladach, agus d’fhéadfadh comhoibríochtaí mara agus cósta a bheith i gceist leis. 

Sraith 3 is iondúil gur casta, faide agus troime ina n-éifeacht iad na sceití, agus nach 

bhfuil sé ar chumas na n-údarás áitiúil, an údaráis chalafoirt nó oibreoir na saoráide a 

ndeachaigh siad i bhfeidhm orthu nó atá i mbaol leo chun freagairt dóibh. Is faoi stiúir 

náisiúnta dhéantar an freagra, agus d’fhéadfadh réimse ranna rialtais a bheith i gceist 

leis. Is é an IRCG a bhíonn i gceannas ar chomhordú agus ar mhaoirseacht, a 

d’fhéadfadh glao ar acmhainní náisiúnta agus tacaíocht idirnáisiúnta a iarraidh. 

Soláthraítear an creat sa Phlean Teagmhais Náisiúnta (NCP) do gach Sraith, ach 

dírítear ar na Teagmhais le haghaidh Sraith 3 ann. 

4.2 CRITÉIR THIONSCNAIMH D’FHREAGRA NÁISIÚNTA (SRAITH 3) 
Ní shainítear critéir dhochta sa NCP chun freagra náisiúnta (Sraith 3) a thionscnamh. Is faoin 

mBainisteoir Taisme agus Truaillithe Loinge (nó an t-oifigeach údaraithe má bhíonn siad as 

láthair) chun measúnú a dhéanamh ar an gcás agus as gníomhartha éigeantacha a ghlacadh. Is í 

an treoir ámh a d’fhéadfaí teagmhas Sraith 3 a thionscnamh más rud é: 

 go dtagann an riosca de thruailliú mór óna dteastaíonn oibríocht tarrthála ó thaisme 

loingis éigin;  

 teastaíonn imscaradh trealaimh mhuiriompartha nó aeriompartha chun sceitheadh ola 

nó substainte guaisí agus díobhálaí (NHS) ó long ar farraige a choimeád faoi smacht, a 

easrú nó a neodrú;  

 teastaíonn imscaradh trealaimh mhuiriompartha nó aeriompartha chun sceitheadh ola 

nó substainte guaisí agus díobhálaí ó aonad amach ón gcósta a choimeád faoi smacht, 

a easrú nó a neodrú, nach bhfuil ar chumas oibreoir an aonad é a imscaradh; 

 teastaíonn imscaradh acmhainní náisiúnta faoi stiúir náisiúnta chun sceitheadh ola nó 

substainte guaisí agus díobhálaí laistigh de limistéar údaráis calafoirt a choimeád faoi 

smacht, a easrú nó a neodrú; nó gníomh éigin eile nach bhfuil ar chumas an údaráis 

calafoirt agus an údaráis áitiúil i gceist; nó 

 iarrann údarás áitiúil go n-imscarfaí trealamh cladaigh náisiúnta faoi stiúir náisiúnta 

toisc nach bhfuil an gníomh ar chumas an údaráis áitiúil tar éis ceadú do shocruithe 

tacaíochta frithpháirteacha ar bith le húdaráis chomharsanacha. 

Mura meastar gá a bheith le freagra náisiúnta (Sraith 3) a thionscnamh, d’fhéadfadh an IRCG 

cúnamh a thabhairt ar chaoi ar bith trí acmhainní a imscaradh ón stoc-charn náisiúnta chun 

tacú le freagróirí Shraith 2 na n-údarás áitiúil, nó leis na húdaráis áitiúla féin. Soláthraítear 
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foirm shamplach in Alt 6 trínar féidir iarratas a dhéanamh trealamh a scaoileadh ón stoc-charn 

náisiúnta. 

Is amhlaidh nuair a thionscnaítear freagra Sraith 3 ar dócha go ndearbhófar an teagmhas mar 

mhór-éigeandáil freisin, arna sainiú in Alt 1.5 den Chreat um Bainistiú Móréigeandálaí (MEM) 

mar: 

“ Is é atá i Móréigeandáil ná teagmhas, de ghnáth gan rabhadh ar bith roimh ré, ina ngintear nó 

ina mbagraítear bás nó gortú, briseadh trom ar sheirbhísí riachtanacha nó dochar ar mhaoin 

nó ar an gcomhshaol nó ar bhonneagar thar ghnáthchumais na bpríomhsheirbhísí éigeandála 

sa cheantar ina dtarlaíonn an teagmhas; agus óna dteastaíonn gníomhachtú nósanna 

imeachta breise sonracha agus cur i bhfeidhm acmhainní breise le freagra éifeachtach agus 

comhordaithe a áirithiú.” 
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5 FÓGRAÍ 

5.1 GNÍOMHARTHA IRCG 
Is amhlaidh dá dtionscnófaí freagra náisiúnta (Sraith 3) a bhunófaí Foireann Freagartha Muirí 

(MRT) ag Seomra Éigeandála Muirí (MER) laistigh den Ionad Náisiúnta Oibríochtaí Mara 

(NMOC). 

Breithneoidh an IRCG chomh luath agus is féidir na gníomhartha seo a leanas a ghlacadh ar 

dócha go mbainfidh imscaradh acmhainní agus pearsanra IRCG náisiúnta leo:   

 Aerfhaireachas ar an teagmhas a ordú le breathnóir le taithí nó a cuireadh faoi oiliúint 

chuige sin más féidir. 

 Imscrúdú na loinge a shocrú le duine nó le foireann cháilithe iomchuí.  D’fhéadfaí é sin 

a dhéanamh mar chuid den mheasúnacht a dhéantar roimh oibríocht tarrthála, ach 

d’fhéadfaí faisnéis a ghiniúint leis a bheadh tábhachtach don fhreagairt ar an truailliú. 

 Na nithe seo a leanas a chur ar fuireachas nó a imscaradh:  

o Spraeáil easróra ó aerárthaí nó ó longa. 

o Coimeád ola faoi smacht agus trealamh athshlánaithe. 

 Infhaighteacht soithí tarraingtí oiriúnacha a fháil amach. 

 Infhaighteacht long tarrthála agus lictéarachta a fháil amach.  

 An long a threorú chuig Áit Tearmainn  

 Cumhachtaí idirghabhála reachtúla a úsáid  

 Réamhaisnéisí sonracha a fháil  

 Samhaltú cinniúna agus treochta a dhéanamh agus measúnú tosaigh a dhéanamh ar 

éifeacht an truaillithe. 

 Ceannas ar aerspás i bhfoisceacht na taisme a iarraidh, agus  

 Crios Eisiaimh Sealadach (TEZ) a bhunú – féach Alt 5.2.  

5.2 CRIOSANNA EISIAIMH SEALADACHA 
Cumasaítear le hAlt 38 den Acht um Shábháilteacht Mhuirí 2005 (arna leasú leis an Acht 

Iascaigh Mara agus Dlínse Muirí 2006) oifigeach údaraithe chun Crios Eisiaimh Sealadach 

(TEZ) a fhógairt chun a áirithiú gur féidir oibríochtaí Cuardaigh agus Tarrthála (SAR) agus 

athshlánaithe a stiúradh go sábháilte. Dílsítear an t-údarás chun TEZ a eisiúint nó a aisghairm 

do Stiúrthóir IRCG nó d’Oifigigh Bharántaithe. Ní bheidh an TEZ infheidhmithe ach amháin ar 

Uiscí Teorann na hÉireann i.e. laistigh den teorainn 12 mhíle. 

Is féidir an Treoir faoin Acht a ainmniú le cosc nó srianadh sealadach le seoltóireacht soithí 

laistigh de limistéar sonraithe nó de limistéir shonraithe a áireamh; nó bunú agus cothabháil 

TEZ timpeall ar shoitheach, ar dhéanmhas nó ar rud éigin eile atá báite, curtha go tóin poill, 

damáistithe nó i nguais, chun na críche ligean do threoracha nó gníomhartha a dhéanamh mar 

chuid d’oibríochtaí SAR agus athshlánaithe. 

Ní mór an TEZ a aisghairm chomh luath agus a mheastar é a bheith neamhriachtanach a 

thuilleadh. 

5.3 FÓGAIRT DO RANN RIALTAIS EILE 
Sa chás go measann IRCG go mbaineann dóthain scála agus géire le teagmhas muirí chun 

comhordú, tacaíocht agus cumarsáid rialtais náisiúnta níos forleithne a fháil; féadfaidh siad 

iarratas a dhéanamh tríd an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, DTTAS (an Roinn 
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Rialtais atá i gCeannas, LGD) go slógfaí an Grúpa Náisiúnta Comhordaithe Éigeandálaí (NECG). 

Is í an Oifig Pleanála Éigeandálaí (OEP), an Roinn Cosanta a thionólann é, agus is é Aire nó 

oifigeach sinsearach na Roinne sin a bheidh mar chathaoirleach air. Is ag an Ionad Náisiúnta 

Comhordaithe Éigeandálaí (NECC) laistigh de shaoráid OEP i mBaile Átha Cliath a bhuaileann 

an NECG le chéile. 

Is cuma an dtionóltar NECG nó nach dtionóltar, eagraíonn an IRCG go bhfaigheadh réimse 

ranna agus gníomhaireachtaí rialtais tuairiscí staide nuair a thionscnaítear teagmhas náisiúnta 

(Sraith 3). Taispeántar i bhFíor 3 na príomheagraíochtaí a d’fhéadfadh tuairiscí a fháil, ag brath 

ar shonraí an teagmhais. 

 

 

Fíor 3: Príomheagraíochtaí rialtais a d’fhéadfadh tuairiscí staide truaillithe a fháil 
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5.4 FÓGRAÍ IDIRNÁISIÚNTA 
Féadfaidh IRCG fógraí idirnáisiúnta a thabhairt má bhaineann an bhagairt leis an truailliú mara: 

 dul i bhfeidhm ar leasanna na dtíortha comharsanacha; nó 

 cumas freagartha náisiúnta a shárú, agus cúnamh de dhíth ó thíortha eile chuige. 

5.4.1 an Ríocht Aontaithe 

Tá Meabhrán Tuisceana ag Garda Cósta na Ríochta Aontaithe (HMCG) agus IRCG chun 

éifeachtacht na freagartha a mhéadú ar theagmhais chuardaigh agus tarrthála, tarrthála muirí 

agus idirghabhála agus truaillithe i Muir Éireann, nó de réir mar is iomchuí, laistigh de 

chriosanna freagrachta gach Stáit don chuardach agus tarrtháil agus chun truailliú a chomhrac, 

ar teagmhais iad a d’fhéadfadh dul i bhfeidhm ar leasanna na Ríochta Aontaithe agus na 

hÉireann araon. 

5.4.2 an tAontas Eorpach 

Bíonn an Sásra Cosanta Sibhialta AE ar fáil freisin le cúnamh a thabhairt trína Lárionad 

Comhordúcháin Práinnfhreagartha (ERCC). D’fhéadfadh ERCC feidhmiú mar bhealach do 

thacaíocht níos forleithne dá dtarlódh móréigeandáil mhara, lena n-áirítear acmhainní na 

Gníomhaireachta Eorpaí um Shábháilteacht Mhuirí (EMSA). 

5.4.3 Comhaontú Bonn 

Is é Comhaontú Bonn an sásra trína gcomhoibríonn naoi Rialtas timpeall ar an Mhuir Thuaidh 

agus na farraigí mórthimpeall uirthi, in éineacht leis an Aontas Eorpach, chun dul i ngleic leis 

an truailliú le hola agus le substaintí díobhálacha eile. Is dócha go mbeidh comhordú dlúth ann 

idir an tacaíocht tríd an gComhaontú els agus sásraí AE. 

5.4.4 An Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta (IMO) 

Is féidir leis an IMO tacaíocht a chomhordú ó shínitheoirí an Choinbhinsiúin OPRC agus an 

Phrótacail OPRC-HNS. 

5.4.5 Oil Spill Response Limited (OSRL) 

Is Ball Comhlach é IRCG de Oil Spill Response Limited (OSRL) Soláthraítear rochtain ráthaithe 

leis sin ar chumas freagartha leathan OSRL ar bhonn 24/7. Tá príomh-stoc-charn OSRL le fáil 

in Southampton sa Ríocht Aontaithe. 

 

Fíor 4: Socruithe déthaobhacha agus iltaobhacha ar thacaíocht fhéideartha 
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6 IARRATAS NÁISIÚNTA AR 

THREALAMH 

6.1 TREALAMH FREAGARTHA TRUAILLITHE GHARDA CÓSTA NA HÉIREANN 
A FHÁIL AR IASACHT 

6.1.1 Trealamh ar iasacht 

Ba cheart go liostófaí an trealamh a ligfear ar iasacht nó a d’iarrfaí. 

6.1.2 Coinníollacha 

1. Fanfaidh an trealamh ina mhaoin le Garda Cósta na hÉireann (IRCG), ar rannán de chuid 

DTTAS é; agus d’fhéadfaí é a aisghairm tráth ar bith le húsáid in áit éigin eile má 

mheasann an Roinn é sin a bheith riachtanach. 

2. Soláthróidh an t-iasachtaí mionsonraí den phointe seachadta agus den fhaighteoir, agus 

tabharfaidh fógra réasúnta faoi fhilleadh ar iosta an stoc-chairn. 

3. Aontóidh an t-iasachtaí costais iompair a íoc chuig an iosta stoc-chairn agus uaidh mura 

mbaineann siad leas as a n-iompar féin. 

4. Áiritheoidh an t-iasachtaí go mbíonn an trealamh luchtaithe, díluchtaithe, stóráilte agus 

oibrithe ag foireann inniúil i gcomhréir leis an treoir sábháilteachta arna leagan amach sa 

litríocht theicniúil a soláthraítear leis an trealamh nó arna fhógairt ag an IRCG nó ag a 

ghníomhairí. 

5. Soláthróidh an t-iasachtaí cosaint shlán don trealamh le linn tréimhse iasachta, agus ní 

thabharfaidh siad an trealamh amach ar iasacht chuig páirtí éigin eile gan toiliú an IRCG. 

6. Seolfaidh an t-iasachtaí an trealamh ar ais go dtí an iosta stoc-chairn i mbail chomhchosúil 

leis an mbail ina bhfuarthas é, nó íocfaidh as glanadh, deisiú nó athsholáthar. 

7. Is é an t-iasachtaí a árachóidh an trealamh don IRCG in aghaidh cailliúna nó damáiste le 

linn na tréimhse iasachta. 

8. Ní ghlacfaidh an Roinn le haon dliteanas as cúiteamh ar ghortuithe ná ar dhamáiste, a 

d’fhéadfadh tarlú mar thoradh ar an iasacht nuair a bhíonn an trealamh lasmuigh de 

smacht an IRCG nó a ghníomhairí. 

9. Tiocfaidh an trealamh a sheoltar ó stórais faoi réir rátaí fruilithe fuireachais nó úsáide, faoi 

mar a shonraítear ar láithreán gréasáin na Roinne, agus is é an t-iasachtaí a bheidh faoi 

dhliteanas an IRCG a íoc; 

a) cibé táille agus a aontaíodh i scríbhinn idir an t-iasachtaí agus an IRCG nó a 

ghníomhairí roimh an úsáid sin: nó 

b) Mura mbaineann feidhm le (a) thuas, cibé táille agus a fhógraíonn an IRCG nó a 

ghníomhairí i scríbhinn chuig an iasachtaí ag tráth ar bith roimh an úsáid sin, lena linn 

agus ina diaidh sin. 

6.1.3 Sonraí iasachtaí 

Ba cheart ainm, ainmniú, eagraíocht agus sonraí teagmhála an iasachtaí a sholáthar. Caithfear 

glacadh leis na téarmaí agus coinníollacha thuas, caithfidh an doiciméadacht a bheith sínithe, 

dátaithe agus seolta chuig an IRCG. 
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Cáipéis faoi rialú: Is cáipéis faoi rialú an cháipéis seo. Is í Rannóg 

Ullmhachta, Freagartha agus Pleanála Gharda 

Cósta na hÉireann a dhéanann aon athbhreithniú 

agus leasú a fhaomhadh. 

Aiseolas: Má tá aiseolas agat faoin gcáipéis seo, seol é 

chuig IRCGDIVISION@dttas.gov.ie, ionas gur 

féidir é a bhreithniú sa chéad athbhreithniú eile 

den phlean seo. 

Séanadh: Cé go ndearnadh gach uile chúram agus dícheall 

cuí agus an fhaisnéis seo á baint, á hanailísiú agus 

á cur i dtoll a chéile, ní thugann Garda Cósta na 

hÉireann aon ghealltanas go bhfuil an fhaisnéis 

arna cur ar fáil saor ó locht.  

2020 bliain a fhoilsithe 

Garda Cósta na hÉireann 

An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 

Lána Líosain 

Baile Átha Cliath 

D02 TR60. 

Tá an doiciméad seo ar fáil freisin ar ár láithreán gréasáin: 

http://www.dttas.ie/maritime/english/irish-coast-guard-ircg 
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