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Prionsabail na Scothsheirbhíse
do Chustaiméirí agus do Chliaint na Státseirbhíse
Ina ngnóthaí leis an bpobal, déanfaidh Ranna agus Oifigí Rialtais mar leanas:
Caighdeáin Scothsheirbhíse
Foilseoidh siad ráiteas a rianaíonn an tseirbhís, idir chineál agus chaighdeán, ar féidir le custaiméirí bheith ag
súil léi; agus léireoidh siad an ráiteas go feiceálach sna hionaid ina ndéantar seirbhís a sholáthar.
Comhionannas/Éagsúlacht
Cinnteoidh siad na cearta chun seirbhís chomhionann atá bunaithe ar reachtaíocht chomhionannais, agus
déanfaidh siad freastal ar éagsúlachtaí i dtreo is go dtreiseofar comhionannas do na grúpaí lena mbaineann an
reachtaíocht chomhionannais (ar bhonn inscne, stádas pósta, stádas teaghlaigh, claonadh gnéasach, creideamh
reiligiúnach, aois, míchumas, cine, ballraíocht den Phobal Taistil). Aimseoidh siad na baic ar sheirbhís a fháil a
bhíonn ar dhaoine de dheasca bochtaineachta agus eisiatachta sóisialta agus deacrachtaí geografacha, agus
féachfaidh siad leis na baic sin a chur ar ceal.
Bealaí isteach
Soláthróidh siad oifigí poiblí atá glan, so-iontrála a chinnteoidh priobháideachas agus a bheidh de réir
caighdeán ceirde agus sábháilteachta, agus mar ghné den soláthar seo, a éascóidh iontráil do dhaoine le
míchumais nó le sainriachtanais eile.
Faisnéis
Mar réamhchúram, déanfaidh siad faisnéis shoiléir, thráthúil chruinn a soláthar, a bheidh ar fáil ag gach pointe
teagmhála, agus a oireann do daoine le sainriachtanais. Cinnteoidh siad go mbainfear an leas is mó is féidir as
an Teicneolaíocht Faisnéise agus go mbíonn an fhaisnéis ar shuímh idirlín na seirbhíse poiblí de réir na
dtreoirlínte um fhoilsiú ar an idirlíon. Leanfaidh siad orthu sa tóir ar rialacha, rialacháin, foirmeacha, bileoga
eolais agus gnáthaimh oibre a shimpliú.
Tráthúlacht agus Cúirtéis
Tabharfaidh siad scothsheirbhís le cúirtéis, le tuiscint, agus lena laghad moille, a chothóidh comh-mheas idir an
soláthróir agus an custaiméir. Tabharfaidh siad ainmneacha teagmhála i gcónaí i gcomhfhreagras chun
leanúnachas gnó a éascú.
Gearáin
Cothóidh siad córas dea-phoiblithe, so-fhála, soiléir, simplí chun gearáin faoi chaighdeán na seirbhíse a
láimhseáil.
Achomhairc
Cothóidh siad mar an gcéanna córas foirmiúil achomhairc/athbhreithnithe a bheidh dea-phoiblithe, so-fhála,
soiléir, simplí, do chustaiméirí atá míshásta le cinntí maidir le seirbhísí.
Comhairliúchán agus Measúnú
Beidh cur chuige struchtúrtha comhairliúchán acu i bpáirt le custaiméirí maidir le seirbhísí a fhorbairt, a
sholáthar, agus a mheasúnú. Cinnteoidh siad go ndéantar measúnú éifeachtach ar sheachadadh seirbhísí.
Roghanna
Cuirfidh siad roghanna ar fáil, nuair is indéanta, maidir le soláthar seirbhísí, ar a mbeidh modhanna íocaíochta,
láithreacha pointí teagmhála, uaireanta gnó agus amanta seachadta. Úsáidfidh siad teicneolaíochtaí reatha agus
úra chun na bealaí isteach agus na roghanna is mó a sholáthair agus chun caighdeán seachadta a chinntiú.
Comhionannas na dTeangacha Oifigiúla
Cuirfidh siad scothsheirbhísí ar fáil trí Ghaeilge agus/nó go dátheangach, agus cuirfidh siad in iúl do
chustaiméirí a gceart chun seirbhís a fháil trí cibé teanga oifigiúil is rogha leo.
Comhordú Níos Fearr
Cothóidh siad cur chuig níos fearr chun seirbhísí poiblí a thabhairt ar bhonn níos comhordaithe
comhtháthaithe.
An Custaiméir Inmheánach
Cinnteoidh siad go n-aithnítear baill foirne mar chustaiméirí inmheánacha, go bhfaighidh siad tacaíocht cheart,
agus go rachfar i gcomhairle leo maidir le ceisteanna seachadta seirbhísí.
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Teachtaireacht ón Ard-Rúnaí
Le blianta beaga tá an Roinn ag tabhairt an-chuid aire chun caighdeáin a seirbhísí a chotú
agus a fheabhsú. Déanann ár gcoistí bainistíochta éagsúla agus ár ndoiciméid phleanála
sainchúram de chúrsaí a bhaineann le seirbhís don chustaiméir, amhail caighdeáin a leagan
amach agus maisiúcháin a thionscnamh. Chuireamar tús freisin le struchtúir agus gnáthaimh
níos fearr chun faireachán ar chaighdeáin ár seirbhísí agus chun réimsí a aimsiú inar féidir
tuilleadh feabhsúcháin a dhéanamh.
Sa phlean gníomhaíochta seo, an tríú ceann ó 1997, tá cur síos ar ár gcaighdeáin agus ar ár
spriocanna reatha agus ar na haidhmeanna atá againn chun riar ar ár gcustaiméirí. Léiríonn
sé an t-aiseolas a fuaireamar le blianta beaga, ó chustaiméirí agus ó fhoireann araon, agus na
tuiscintí atá againn de bharr measúnú bliantúil ar an dul chun cinn chun ár gcuspóirí
straitéiseacha a bhaint amach.
Cuideoidh an plean seo linn, amhail na cinn roimhe, chun fócas glé a choinneáil ar ár
gcustaiméirí, chun ár seirbhísí a dhéanamh níos grinne fíneálta, agus chun a chinntiú nach
dtitimid chun deiridh. Is maith lenár gcustaiméirí an tsoiléireacht a bhaineann le plean
gníomhaíochta, agus is deis é dár bhfoireann ár seirbhísí a mheas féachaint an féidir linn ár
n-iarrachtaí a dhéanamh níos éifeachtaí.
Chun an plean seo a ullmhú chuamar i gcomhairle lenár gcliaint. Bhí dlúth-theagmháil
againn freisin leis an bhfoireann i bpríomhréimsí seachadta seirbhísí chun gach deis a
chíoradh d’fhonn tuilleadh feabhsúchán a dhéanamh.
Mar fhocal scoir, ba mhaith liom buíochas a ghabháil le foireann na Roinne as a
dtiomantacht agus as a ndíograis chun seirbhís den scoth a sholáthar dár gcustaiméirí uile.

Tom Considine
Ard-Rúnaí
Nollaig 2004
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Réamhrá
Ár dTiomantacht do Sheirbhís do Chustaiméirí
Sa phlean gníomhaíochta seo tá cur síos soiléir so-fhála ar ár gcaighdeáin seachadta
seirbhíse, agus ar an gcaoi a bhfuilimid ag cloí le Prionsabail na Scothsheirbhíse do
Chustaiméirí. San am céanna, tacaíonn an plean le haidhmeanna nuachóirithe na seirbhíse
poiblí agus leis na cuspóirí atá inár Ráiteas Straitéise.
Tá an Roinn tiomanta do sheirbhís ardchaighdeáin a sholáthar dá custaiméirí, idir
inmheánach agus seachtrach, de réir an chreatlaigh sa doiciméad seo, agus do thuilleadh
feabhsúchán a dhéanamh sna blianta romhainn.

Ár Misean agus Ár nEagraíocht
Misean
Tá ról lárnach ag an Roinn maidir le beartas an Rialtais a chur i bhfeidhm, agus maidir le
comhairle agus tacú a thabhairt don Aire Airgeadais agus don Rialtas um bainistíocht
eacnamaíoch agus airgeadais an Stáit, agus um bainistíocht agus fhorbairt na seirbhíse poiblí
go hiomlán. Agus an chomhairle seo á foirmiú, is treoir don Roinn an misean atá aici, is é sin
“Eacnamaíocht fáis a chur chun cinn a mbeidh de thoradh uirthi
fostaíocht inchothaithe, forás sóisialta agus caighdeáin
mhaireachtála go huile ar ardleibhéal”

Eagraíocht
Déantar obair na Roinne i sé Fho-Roinn mar a leanas:
An Fho-Roinn um Baincéireacht, Airgeadas agus Chúrsaí Idirnáisiúnta, a dhéileálann le
beartas baincéireachta agus rialáil airgeadais; forbairt beartais AE um rialáil earnáil na
seirbhísí airgeadais; feidmhiú an Phlean Forbartha Náisiúnta agus Cistí Struchtúracha agus
Comhtháthaithe AE a tharraingt anuas; beartas AE a chomhordú; Buiséad an AE agus
Beartas Réigiúnach AE; comhoibriú Thuaidh/Theas; ballraíocht na hÉireann in institiúidí
airgeadais idirnáisiúnta; beartas riartha fiachais; beartas um bainistíocht airgeadais agus um
chuntasaíocht rialtais; comhordú agus feidhmiú an Chreatlaigh um Fhaisnéis Bainistíochta;
agus cuntasaíocht, párolla, agus baincéireacht agus seirbhísí do Ranna agus Oifigí éagsúla.
An Fho-Roinn um Buiséad agus Chúrsaí Eacnamaíocha, a dhéileálann le beartas
foriomlán buiséadach, beartas cánachais, beartas agus réamhthuairisciú eacnamaíoch, Ionad
na Seirbhísí Airgeadais Idirnáisiúnta, fónamh do choistí AE agus ECFE um beartas
cánachais agus comhoibriú buiséadach agus eacnamaíoch laistigh den AEA.
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An Fho-Roinn um Sheirbhísí Corparáideacha, a dhéileálann le cúrsaí foirne inmheánacha,
cóiríocht agus beartas eagrúcháin na Roinne, comhordú an phróisis bhainistíochta straitéisí
sa Roinn agus (i gcomhar le Roinn an Taoisigh) sa státseirbhís i gcoitinne, oiliúint foirne,
feidhmiú an bheartais um acmhainní daonna (bainistíocht agus forbairt feidhmíochta san
áireamh), caighdeáin seirbhíse do chustaiméirí, dílárú codanna áirithe d’fheidhmeanna na
Roinne agus feidhmiú inmheánach na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise.
An Fho-Roinn um Eagrúchán, Bainistíocht agus Oiliúint, a dhéileálann le ceisteanna
eagraíochta na státseirbhíse amhail córais, struchtúir, líonta foirne, buiséid riaracháin,
feidhmiú na teicneolaíochta faisnéise, oiliúint agus forbairt foirne, agus socruithe chun
Saoráil Faisnéise a fheidhmiú go héifeachtach sa tseirbhís phoiblí.
An Fho-Roinn um Pearsanra agus Pá, a dhéileálann le beartas um pá agus pinsin sa
tseirbhís phoiblí agus le coinníollacha eile seirbhíse sa státseirbhís, ar a bhfuil earcaíocht,
ardú céime agus comhionannas.
An Fho-Roinn um Chaiteachas Poiblí, a dhéileálann le bainistíocht caiteachais phoiblí agus
ceisteanna beartais, le hinfheistíocht sa bhonneagar agus an PFN, le gnéithe beartais maidir
le comhlachtaí stáit tráchtála, le clár díláraithe na seirbhíse poiblí, le beartas um chonarthaí
Rialtais, le r-sholáthar, leis an gcrannchur náisiúnta, agus le comhpháirtíochtaí poiblí
príobháideacha.

Ár gCustaiméirí
Táimid lántiomanta do sheirbhís ardchaighdeáin a thabhairt dár gcustaiméirí uile. Tá
freagrachtaí orainn i leith an Rialtais, an Aire agus an Aire Stáit, Ranna agus Oifigí eile
Rialtais, agus na hearnála poiblí i gcoitinne. Tá teagmhálacha rialta againn freisin, idir
fhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil, trí struchtúir institiúideacha, le hinstitiuídí an AE, le
háisíneachtaí idirnáisiúnta agus institiúidí airgeadais, le húdaráis réigiúnacha, leis na
comhpháirtithe sóisialta, agus le hiriseoirí, acadúlaigh agus brúghrúpaí.
Lena chois sin, feidhmíonn an Roinn roinnt seirbhísí tábhachtacha corparáideacha thar
cheann cliaint inmheánacha agus seachtracha. Orthu seo tá seirbhís bhainc a sholáthar do
Ranna Rialtais; íocaíocht pinsean le hiar-státseirbhísigh; Teicneolaíocht Faisnéise (TF) a
chur ar fáil; oiliúint agus seirbhísí gaolmhara le haghaidh Ranna eile; agus bainistíocht
acmhainní daonna, TF agus seirbhísí cuntasaíochta a sholáthar dár bhfoireann féin.
Mar fhocal scoir, tá custaiméirí inmheánacha againn, ár bhfoireann féin, trína ndéanaimid
scothsheirbhís a sholáthar dár gcustaiméirí eile.
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Feabhsúcháin Deireanacha ar
Ár gCaighdeáin Seirbhíse
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Feabhsúcháin Deireanacha ar Ár gCaighdeáin Seirbhíse
Tá ár dtiomantacht dár gcustaiméirí go ríléir ó na feabhsúcháin iomadúla atá déanta againn ar
ár gcaighdeáin seirbhíse le blianta beaga, mar atá thíos:

Príomhfheabhsúcháin
Rinneadh roinnt feabhsúchán ginearálta, ar a raibh:
Cinn a bhaineann le Scothsheirbhís do Chustaiméirí
• Mór-athdhearadh ar shuíomh gréasáin na Roinne chun ábhar agus nascleanúint a
fheabhsú le creidiúint WAI as inrochtanacht do dhaoine le míchumas.
• Tús a chur le hoiliúint foirne maidir le seirbhís do chustaiméirí.
• Tús le huimhreacha LoCall, le huimhreacha inrochtana díreacha ag gach ball foirne.
Cinn a bhaineann le Teicneolaíocht Faisnéise
• Feabhsúcháin shuntasacha ar ár bhfostruchtúr ríomhaireachta, ar a bhfuil áis inlín
chun ár gcumarsáid inmheánach fheabhsú.
• Dáileadh faisnéise Buiséadaí i bhformáid leictreonach.
• Feabhsúcháin ar an gcóras leictreonach chun faireachán ar chomhfhreagreas Aire.
• Áiseanna poist an Idirlín tugtha don fhoireann go léir.
Nuachóiriú na Státseirbhíse
• Cuíchóiriú phróiseas pleanála gnó na Roinne, agus san áireamh tús a chur le
doiciméad pleanála gnó gach bliain mar fhorlíonadh ar ár Ráiteas Straitéise.
• Ráiteas um ár gcaighdeáin seirbhíse do chustaiméirí a chur sa Tuarascáil Fhorásach
bhliantúil ar Ráiteas Straitéise na Roinne.
• Cód Caighdeán agus Iompraíochta na Státseirbhíse a thabhairt isteach.
• Córas imréitigh bainc an Phámháistir Ghinearálta a fhorbairt.
Cinn a bhaineann le Bainistíocht Acmhainní Daonna
• Tugadh isteach córas nua um bainistíocht agus fhorbairt feidhmíochta don fhoireann
go léir mar aon le hoiliúint chuí a sholáthar.
• Tugadh isteach plean cuimsitheach um oiliúint agus fhorbairt foirne.
• Tugadh isteach beartas um chomhionannais agus éagsúlacht agus treoirlínte ar
láimhseáil strusa.

Struchtúir um Scothsheirbhís do Chustaiméirí
Tá Oifigeach um Scothsheirbhís do Chustaiméirí (OSC) ann le comhairle a thabhairt agus le
faireachán a dhéanamh ar na caighdeáin seirbhíse do chustaiméirí ar fud na Roinne.
Tá Oifigigh Chaidrimh SC ainmnithe i ngach Fo-Roinn chun cuidiú le feidhmiú an phlean
seo. Is féidir teagmháil leis an Oifigeach SC ag Tithe an Rialtais, Sráid Mhuirfean
Uachtarach, Baile Átha Cliath 2 nó ag (01) 604 5519.
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Sásamh Custaiméara agus Aiseolas
Déanfaimid ár ndícheall chun riachtanais ár gcustaiméirí a shásamh i ngach réimse d’obair
na Roinne, agus chuige sin lorgaímid aiseolas leanúnach agus moltaí conas is féidir ár
seirbhísí a fheabhsú tuilleadh. Tá tráchtchártaí ar fáil inár n-ionaid fáiltithe le tamall, agus tá
áis ar an dul céanna ar ár suíomh gréasáin. Déanaimid suirbhéanna freisin ar ár gcustaiméirí
agus ar ár gcliaint chun a chinntiú go gcomhlíontar ár gcaighdeáin seirbhíse.

Cóid Chleachtais
Tá Cóid Chleachtais i bhfeidhm don fhoireann chun déileáil le custaiméirí a scríobhann, a
ghlaonn de theileafón nó a thagann isteach chun oifigí na Roinne. [Féach Aguisíní A, B
agus C.]
Daoine a Thagann Isteach chun na Roinne
Feartar fáilte roimh dhaoine a thagann chun oifigí na Roinne, riartar orthu le cúirtéis,
agus déileáiltear lena ngnó go héifeachtúil gasta. Spreagaimid ár gcuairteoirí chun
coinne a dhéanamh roimh ré, más féidir, agus aon sainriachtanais atá acu a lua chun
moill a sheachaint nuair a thagann siad. Bímid ar oscailt le haghaidh gnó ag na
huaireanta seo: Luan go Déardaoin, 9.15 am go 5.30 pm agus Aoine 915 am go 5.15
pm.
Scairteoirí Teileafóin
Caithfidh eolas a bheith ag gach ball foirne ar an gCód Cleachtais um Úsáid an
Teileafóin. De ghnáth bíonn ár malartán ar oscailt lá oibre ó 9.15 am go 5.30 pm,
agus seirbhís theoranta ar fáil idir 8.00 agus 9.15 am agus ó 5.30 go 7.30 pm. Tá áis
ghuthphoist ag an Roinn freisin, agus uimhir LoCall - 1890 66 10 10 - ionas gur
féidir le duine áit ar bith sa tír glaoch ar an Roinn ar rátaí áitiúla teileafóin.
Comhfhreagras ón bPobal
Faoinár Cód Cleachtais um Chomhfhreagras ón bPobal féachaimid le comhfhreagras
a láimhseáil go gasta. I gcás mórán den chomhfhreagras is gá taighde agus
comhchomhairleacht. Dá bharr sin, ní féidir freagra deiridh a chur amach i gcónaí
laistigh den sprioc-am, ach coinnímid an comhfhreagróir ar an eolas faoin dul chun
cinn. Tá tráthanna den bhliain freisin, amhail an tréimhse roimh an mBuiséad agus
an mBille Airgeadais, nuair nach féidir i gcónaí cloí lenár spriocanna.
Is mian leis an Roinn a chinntiú go ndéileáiltear le comhfhreagras de gach cineál gan
mhoill. Ach ní gá gur ionann ár nósanna imeachta i leith sreanglitreacha agus a
leithéidí, agus cinn a thagann de r-phost san áireamh, agus an gnáthamh atá inár gcód
cleachtais.

Foirmeacha
Níl mórán foirmeacha gnó ag an Roinn, ach sa mhéid go bhfuil, cinntímid go mbíonn siad
chomh simplí agus chomh héasca le comhlánú agus is féidir. Féachfar tuilleadh ar an scóip
atá ann chun foirmeacha a rochtain agus a chomhlánú ar líne.

8

Foilseacháin
Eisíonn an Roinn roinnt foilseachán, idir rialta agus ócáideach, is spéis leis an bpobal, leis na
meáin, le hanailíseoirí eacnamaíocha agus airgeadais, agus leis an bpobal acadúil.
Cinntímid go mbíonn ár bhfoilseacháin de réir ár ngnáthchaighdeáin deartha, go mbíonn siad
tráthúil, cruinn agus i gcomhréir le riachtanais ár spriocléitheoirí. Maidir leis seo:
• scaipimid tuarascálacha agus faisnéis eile trínár suíomh gréasáin.
• scaipimid faisnéis Bhuiséadach agus eile i bhformáid leictreonach.
• bíonn ár bhfoilseacháin ar taispeáint inár n-ionaid fáiltithe.
• nuair is cuí, cuirtear foilseacháin na Roinne ar fáil i nGaeilge.
• nuair is indéanta, agus nuair a iarrtar, cuirtear foilseacháin ar fáil ar bhealach a
oireann do dhaoine le radharc lagaithe.

Teicneolaíocht
Tá an Roinn tiomanta don teicneolaíocht nua-aimseartha is fearr a úsáid. Air seo tá an
tIdirlíon agus áis inlín, chun a chinntiú go mbíonn ár seirbhísí, idir inmheánach agus
seachtrach, den chaighdeán is airde. Inár bplean TF tá tiomantacht do scothsheirbhís do
chustaiméirí agus chun a chinntiú nach scaipfear ach ábhar cuí ar líonra na Roinne.

Cumarsáid trí Ghaeilge
Tacaíonn an Roinn go gníomhach leis an dátheangachas a fhorbairt ar fud na státseirbhíse trí
Ghaeleagras, le ranganna Gaeilge, agus le comhairle agus cúnamh a thabhairt maidir le
seirbhísí dátheangacha a fhorbairt don phobal. Lena chois sin, cuirtear foilseacháin na
Roinne ar fáil i nGaeilge nuair is cuí.

Comhionannas
Inár mbeartas um Chomhionannas agus Éagsúlacht cuirtear béim ar na prionsabail atá le
comhlíonadh ag an bhfoireann i ndáil leis an bpobal agus le foirmiú beartais. I gcuid dár
gcúrsaí oiliúna, agus Scothsheirbhís do Chustaiméirí san áireamh, tá modúil um
chomhionannas agus idirdhealú le haghaidh foirne túslíne agus le haghaidh iontrálaithe nua a
ionduchtú.

Saoráil Faisnéise
Tháinig an tAcht um Shaoráil Faiséise i bhfeidhm in Aibreán 1998. Cuireann sé iallach ar
Ranna faisnéis a sholáthar i dtaobh a struchtúr, a bhfeidhmeanna agus a seirbhísí, agus i
dtaobh na rialacha, na ngnáthamh agus na dtreoirlínte a úsáidtear chun cinntí agus moltaí a
dhéanamh. Tá an fhaisnéis ábharach le fáil i dhá fhoilseachán ón Aonad um Shaoráil
Faisnéise. Anuas air sin, tá neart eolais a bhaineann le feidhmiú an Achta um Shaoráil
Faisnéise ar shuíomh gréasáin na Roinne.
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An Custaiméir Inmheánach

Féachaimid i gcónaí le riar ar riachtanais ár bhfoirne agus iad i mbun ghnó na Roinne chun
ár gcuspóirí a bhaint amach. Ar na céimeanna a tugadh chun na háiseanna agus na seirbhísí
dár gcustaiméirí inmheánacha a fheabhsú tá:
• Córas nua um bainistíocht agus fhorbairt feidhmíochta a thionscnamh chun cuidiú le
baill aonair foirne a lánchumas a bhaint amach agus chun díriú níos soiléire ar na
cuspóirí atá faoina gcúram (agus cuspóirí um sheachadadh seirbhíse san áireamh).
• Clár cuimsitheach oiliúna agus forbartha a thionscnamh don fhoireann go léir agus
méadú dá réir ar aonad oiliúna na Roinne chun comhairle agus cúnamh a thabhairt
maidir le riachtanais oiliúna aonair.
• Struchtúir nua a chruthú chun tacú le cumarsáid inmheánach agus chun naisc níos
dlúithe a bhunú idir na Fo-Ranna agus na sraitheanna bainistíochta. Orthu seo tá na
coistí seasta bainistíochta thar cheann Rúnaithe Cúnta, Príomhoifigigh, agus LeasPhríomhoifigigh faoi seach. Bíonn comhdháil bhliantúil ann don Roinn anois, freisin.
• Tá athbhreithniú déanta ar phróiseas comhpháirtíochta na Roinne chun a chinntiú go
bhfónann sé do riachtanais foirne ar gach leibhéal. Bunaíodh fóram ionadaíoch chun
ceisteanna Caidrimh Thionscalaíochta a láimhseáil agus tá tús curtha le bunachar
sonraí ar líne chun eolas ar imeachtaí an Choiste Chomhpháirtíochta a scaipeadh.
• Tá an Roinn tiomanta freisin ar thimpeallacht dhearfach oibre dá foireann a chruthú
agus a chothú. Chuige sin tá beartas dian i bhfeidhm maidir le ciapadh, ciapadh
gnéasach agus bullaíocht.

Aiseolas ón bhFoireann
Foinse fhíorthábhachtach aiseolais dúinn ar ár seirbhísí, agus ar an gcaoi a bhfuil ag éirí linn
riachtanais ár gcustaiméirí a shásamh, is ea ár bhfoireann, go háirithe iad siúd a mbíonn
teagmháil dhíreach acu leis an bpobal. Lorgaítear tuairimí agus moltaí uathu ar bhealaí
éagsúla chun breis feabhsúchán a aimsiú. Orthu sin tá an timthriall pleanála gnó gach bliain,
an timthriall bainistíochta feidhmíochta, aithbhreithnnithe áitiúla ar chórais agus ar
ghnáthaimh, agus tuairimí is moltaí a chuirtear faoai bhráid an Oifigigh SC nó na nOifigeach
Caidrimh.

Gearáin
Má bhíonn custaiméir míshásta leis an tseirbhís, tá de cheart acu gearán faoi. Mura féidir
leis an mball foirne nó leis an rannóg an gearán a réiteach, tig leis an gcustaiméir gearán a
dhéanamh leis an Oifigeach SC (01- 604 5519) a dhéanfaidh an scéal a fhiosrú i dteannta leis
an Oifigeach Caidreamh cuí. Má bhíonn an custaiméir míshásta leis an toradh, is féidir leis
nó léi a éileamh go ndéanfaidh oifigeach níos sinsearaí, nó oifigeach i bhFo-Roinn eile sa
Roinn, athbhreithniú ar an gcás. Ní bhaineann an gnáthamh seo ó chearta reachtúla an
chustaiméara, agus an ceart chun an scéal a chur faoi bhráid an Ombudsman san áireamh.
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Treoir an Ombudsman
Tá dualgas ar gach oifigeach bheith eolach ar The Ombudsman's Guide to Standards of Best
Practice for Public Servants. Is féidir teacht ar an Treoir seo ag www.ombudsman.gov.ie
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Ár gClár chun Tuilleadh Feabhsúchán
a Bhaint Amach 2004-2007
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Ár gClár chun Tuilleadh Feabhsúchán a Bhaint Amach
2004-2007
Cairt Chustaiméara
Déanfaimid:
Cairt Chustaiméara a fhoilsiú a leagann amach go soiléir na caighdeáin i gcoitinne a bhfuil
tiomantacht ag an Roinn cloí leo maidir le dearadh agus le seachadadh a cuid seirbhísí.
Cinnte de go mbíonn ár bhfoireann go léir eolach ar an gCairt agus ar na tiomantachtaí atá
ann.

Plean Gníomhaíochta um Sheirbhís do Chustaiméirí
Mar chuid dár n-iarrachtaí leanúnacha chun feasacht ar ár seirbhísí a leathnú:
Foilseoimid agus scaipfimid leagan nuashonraithe den Phlean Gníomhaíochta um Sheirbhís
do Chustaiméirí.
Léireoimid ár gCairt Chustaiméara agus na prionsabail um SC inár n-ionaid fáilte agus ar ár
suíomh gréasáin.
Maoineoimid tionscnaimh SC as an gCiste um Bainistíocht Athraigh.

Comhionannas agus Éagsúlacht
Mar chuid de bheartas comhtháthaithe Bhainistíocht Acmhainní Daonna don
státseirbhís:
Leanfaimid orainn ag tabhairt comhairle agus cuidiú do Ranna i dtaca le beartais na
státseirbhíse um chomhionannas agus éagsúlacht.
Tacóimid le socruithe oibre cuí sa státseirbhís a oireann don teaghlach, ar a mbeidh
comhroinnt oibre, obair thráth téarma agus teileashaothar.
Leanfaimid le pleananna chun naíolanna nua a oscailt agus a fheidhmiú mar chuid de
Thionscnamh na Státseirbhíse um Chúram Leanaí.
Feidhmeoimid moltaí na Tuarascála um Fhostaíocht agus Dul Chun Cinn Gairmréime i gcás
daoine le míchumas sa Státseirbhís.
Leanfaimid linn ag faireachán ar bheartas na státseirbhíse, A Positive Working Environment,
agus líon na foirne oilte atá ar fáil mar imscrúdaitheoirí san áireamh.
Laistigh den Roinn:
Cinnteoimid go mbíonn an fhoireann feasach i gcónaí maidir lenár dtreoirlínte ar chiapadh,
ar chiapadh gnéasach agus ar bhullaíocht, le cois na gceann um láimhseáil strusa, agus
maidir lenár mbeartas um chomhionannas agus éagsúlacht.
Leanfaimid orainn ag spreagadh níos mó ban chun páirtiú sna gráid sinsearach bainistíochta.
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Cinnteoimid go mbeidh ár bhfoireann feasach i gcónaí ar na socruithe atá ar fáil a oireann
don teaghlach, agus comhroinnt oibre agus saoire thráth téarma san áireamh.
Tosóimid scéim thrialach teileashaothair chun a fháil amach cén fiúntas a bheadh ag an áis
seo ar bhonn níos leithne.
Leanfaimid le tuilleadh feabhsúchán ar áiseanna na Roinne le haghaidh daoine le míchumais.
An réimse seirbhísí a sholathraímid do bhaill foirne le héisteacht nó radharc lagaithe,
leanfaimid orainn á soláthar, agus más féidir maiseoimid iad.
Maidir le córais nua a chuirtear isteach sa Roinn, cinnteoimid, nuair is indéanta, go mbeidh
siad inúsáidte ag custaiméirí le míchumas , idir inmheánach agus seachtrach.

Bealaí Isteach agus Sábháilteacht
Rudaí a dhéanfaimid:
Beimid dílis do chód cleachtais na Roinne maidir le cuairteoirí a fháiltiú chun na Roinne.
Leanfaimid le comharthaíocht shásúil a chur i nGaeilge agus i mBéarla inár n-ionaid
fáiltithe.
Leanfaimid orainn, mar is gá, le feabhsú na mbealaí isteach chuig foirgnimh na Roinne i
gcomhair daoine le míchumas nó le laige luadair.
Coinneoimid ar ardleibhéal ár n-ionaid fáiltithe agus ár n-áiseanna eile le haghaidh
cuairteoirí.
Leanfaimid orainn ag soláthar cóiríocht oifige chuí dár bhfoireann agus timpeallacht oibre a
bheidh taitneamhach slán.

Soláthar Faisnéise
Rudaí a dhéanfaimid:
Leanfaimid orainn ag simpliú, oiread agus is féidir, na rialacha, na rialacháin, na foirmeacha
agus na gnáthaimh trína ndéanaimid ár ngnó
Cinnteoimid go bhfoilseofar in am foilseacháin go léir na Roinne.
Déanfaimid faireachán ar ár suíomh gréasáin lena chinntiú go mbíonn ar fáil ann i gcónaí
réimse leathan d’ábhar cuí a mbeidh spéis ag an bpobal ann, agus go mbíonn se de réir na
riachtanas reachtúil maidir le hinrochtanacht.
Coinneoimid pinsinéirí na státseirbhíse ar an eolas is déanaí maidir lena dteidlíochtaí agus na
seirbhísí a chuireann an Pámháistir Ginearálta ar fáil.
Cuirfimid Nuachtlitir Bhliantúil chuig pinsinéirí státseirbhíse.
Déanfaimid faireachán ar fheidhmiú ár gcóras chun comhfhreagras Aire agus iarratais
rochtana um Shaoráil Faisnéise a riar.
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Leanfaimid orainn ag tabhairt comhairle agus tacaíochta do Ranna maidir le feidhmiú an
Achta um Shaoráil Faisnéise.
Tapóimid na deiseanna a thugann cora nua na teicneolaíochta dúinn chun ár gcórais
bhainistíochta faisnéise a fheabhsú.
Leanfaimid orainn ag nuashonrú an Chóid Phearsanra.

Tráthúlacht agus Cuirtéis
Rudaí a dhéanfaimid:
Cuirfimid caighdeáin SC chun cinn laistigh den Roinn, agus cinnteoimid go leagann ár
bhfoireann béim ar thráthúlacht agus ar chúirtéis inár ngnóthaí go léir le custaiméirí.
Soláthróimid oiliúint um sheirbhís do chustaiméirí don fhoireann túslíne agus beidh modúl
SC inár gcúrsaí ionduchtaithe d’iontrálaithe nua.
Beimid dílis dár gCóid chleachtais um chomhfhreagras agus ghlaonna teileafóin agus nuair a
thagann daoine isteach chun na Roinne. [Féach Aguisíní A, B agus C.]
I gcás comhfhreagrais i scríbhinn:
 Féachfaimid le lánfhreagra a eisiúint ar 75% den chomhfhreagras laistigh de 15 lá
oibre.
 Mura féidir lánfhreagra a chur amach sa tréimhse seo, eiseoimid freagra eatramhach,
ag míniú an scéil.
 Scríobhfaimid go soiléir, gan bhéarlagair nuair is féidir, agus má úsáidimid téarmaí
teicniúla, míneoimid iad.
 Tabharfaimid ainm agus fo-uimhir theileafóin teagmhála, agus seoladh r-phoist de
réir mar is cuí.
 Freagróimid i nGaeilge litreacha a thagann chugainn i nGaeilge.
I gcás glaonna teileafóin:
 Freagróimid glaonna teileafóin gan mhoill le cúirtéis agus luafaimid ár n-ainm agus ár
réimse oibre, beimid cabhrach cúirtéiseach i gcónaí, agus soláthróimid oiread eolais
agus is féidir.
 Mura féidir linn déileáil le ceist láithreach, breacfaimid síos sonraí an fhiosraitheora,
agus glaofaimid ar ais laistigh de lá oibre amháin nó ag am a oireann dó/di.
 Beidh ár nguthphost beo nuair nach bhfuimimid ag ár ndeasc, agus féachfaimid le
freagra a chur ar ghuthphost gan mhoill nuair is féidir, agus de ghnáth laistigh d’aon lá
oibre.
 Tabharfaimid ár nUimhir Dhiailithe Dhíreach ionas nach gá do scairteoirí rialta teacht
tríd an nasc-chlár.
 Déanfaimid ár ndícheall cuidiú le daoine ar mian leo gnó a dhéanamh trí Ghaeilge.
I gcás daoine a thagann isteach chun ár n-oifigí:
 Déileálfaimid le gach cuairteoir le hurraim agus le cúirtéis, agus tabharfar an oiread
príobháideachais dóibh agus is féidir.
 Déileálfaimid le fiosruithe le héifeacht agus le luas.
 Cinnteoimid go mbeidh n-áiseanna fáiltithe agus cruinnithe go glan, so-iontrála, agus
ar ardchaighdeáin compoird agus sábháilteachta.
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 Mura mbaineann fiosrú leis an Roinn seo, déanfaimid ár ndícheall an custaiméir a
threorú go dtí Roinn nó Oifig a bheidh in ann cabhair a thabhairt.
 Déanfaimid ár ndícheall cuidiú le daoine ar mian leo gnó a dhéanamh trí Ghaeilge
 Cuirfimid an lucht fáiltithe ar an eolas nuair atáimid ag súil le cuairteoirí, agus
déanfaimid ár ndícheall freastal ar dhaoine a thagann gan choinne.

Gearáin agus Achomhairc
Rudaí a dhéanfaimid:
Déileálfaimid le gearáin gan mhoill, le comhbhá agus faoi rún, le tuiscint chuí do
mhothúcháin an ghearánaí agus do chearta gach duine lena mbaineann.
Freagróimid gach gearán laistigh de 15 lá oibre. Mura féidir sin, seolfaimid freagra
eatramhach amach, ag míniú an scéil agus ag rá cathain is féidir bheith ag súil le freagra
deifnídeach.
Mura féidir an gearán a réiteach leis an mball foirne nó leis an rannóg lena raibh an
custaiméir ag plé, is féidir leis an gcustaiméir gearán a dhéanamh leis an Oifigeach um
Scothsheirbhís do Chustaiméirí. Má tá an custaiméir míshásta leis an toradh, is féidir an cás
a chur faoi athbhreithniú oifigigh níos sinsearaí nó oifigigh i bhFo-Roinn eile sa Roinn.
Má sheastar leis an ngearán agus/nó má tá botún déanta againn, cuirfimid an scéal ina cheart,
agus tabharfaimid míniú don ghearánaí.
Cuirfimid an custaiméir ar an eolas go bhfuil de cheart breise aige/aici an scéal a chur faoi
bhráid an Ombudsman.
Déanfaimid faireachán agus athbhreithniú ar ghearáin lena chinntiú go gceartófar earráidí
agus go gcaomhnófar na caighdeáin seachadta seirbhíse.

Comhchomhairleacht agus Measúnú
Rudaí a dhéanfaimid chun aiseolas ar ár seirbhísí a fháil:
Tabharfaimid deis dár gcustaiméirí páirt a ghlacadh in ullmhú ár gCairt Chustaiméara agus
ár bPlean Gníomhaíochta um Sheirbhís do Chustaiméirí.
Reachtálfaimid suirbhéanna ó am go ham i ndáil le gnéithe dár seirbhísí.
Trí na rudaí seo—ár gcoistí éagsúla bainistíochta, ár dtimthriall bliantúil um pleanáil ghnó,
athbhreitheanna ar bhainistíocht feidhmíochta, ár gcomhdháil bhliantúil, agus modhanna
eile—cothóimid aiseolas ón bhfoireann ar ár seirbhísí agus ar bhealaí chun iad a fheabhsú.
Soláthróimid tráchtchártaí saorphoist i ngach ionad fáiltithe agus beidh áis aiseolais ar líne ar
ár suíomh gréasáin.

Roghanna
Cuirfimid lenár roghanna seachadta seirbhíse, nuair is féidir, ar na bealaí seo
go háirithe:
Teicneolaíocht nua a úsáid le breis solúbthachta a chur ar fáil chun seirbhísí a sheachadadh.
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Faisnéis a chur ar fáil go leictreonach trínár suíomh gréasáin agus trí r-phost.
Níos mó dár n-íocaíochtaí a dhéanamh trí aistriú leictreonach cistí.
Leanúint le forbairt an chórais tairisceana ar líne do ghnóthais atá ag lorg conarthaí ón
tseirbhís phoiblí.
Breis scóipe a lorg chun foirmeacha a rochtain agus a chomhlánú ar líne.

Seirbhísí trí Ghaeilge
Cuirfimid chun cinn seachadadh feabhsaithe ár seirbhísí Ghaeilge trí:
Leanúint go gníomhach ag tacú le forbairt an dátheangachais ar fud na státseirbhíse trí
Ghaeleagras, le ranganna Gaeilge, agus le comhairle agus cúnamh chun seirbhísí
dátheangacha don phobal a fhorbairt.
Ár ndualgais faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 a chomhlíonadh, agus san áireamh
anseo tá ullmhú scéime faoin Acht chun leibhéal ár seirbhísí poiblí trí Ghaeilge a fheabhsú.
Liosta de chainteoirí Gaeilge sa Roinn a ullmhú.
Gach iarracht a dhéanamh chun freastal ar chustaiméirí a ghlaonn de theileafón nó a thagann
isteach chun na Roinne agus ar mian leo gnó a dhéanamh tr Ghaeilge.
Comhfhreagras i nGaeilge a fhreagairt i nGaeilge.

Comhordú Níos Fearr
Cothóimid cur chuige níos comhordaithe comhtháthaithe chun ár seirbhísí a
sheachadadh trí mheán na rudaí seo:
Páirt a ghlacadh sa réimse leathan de choistí agus de líonraí idir-ranna a chuidíonn linn ár
gcuspóirí a bhaint amach.
Ár ngaolmhaireacht le Ranna eile a athmheas trínár bproiseas pleanála gnó.
Comhchuspóirí gnó a lorg i bpáirt le Ranna eile, go háirithe trí úsáid nuálach na
teicneolaíocht faisnéise.
Modhanna a scrúdú chun an leibhéal comhordaithe idir rannóga difriúla na Roinne a
fheabhsú d’fhonn cur le cuimsitheacht ár bhfreagraí ar éilimh ó Ranna agus Oifigí eile.

Dílárú
I gcomhthéacs an dílárithe atá beartaithe chun mórchuid dár seirbhísí a chur go dtí an
Tulach Mhór agus Cill Dara déanfaimid mar a leanas:
Cinnteoimid go bhfeidmheofar na hathruithe eagraíochta agus eile go héifeachtach.
Bainfimid lánúsáid as deiseanna an díláraithe cun dearadh agus seachadadh ár seirbhísí a
fheabhsú.
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Leanfaimid orainn ag soláthar seirbhís ardchaighdeáin sna réimsí lena mbaineann dílárú.
Cuirfimid bearta i bhfeidhm chun go mbeidh ár gcustaiméirí ar an eolas i gcónaí faoi
athruithe an díláraithe, go háirithe na cinn sin a bhaineann leo go díreach.
Láimhseálfaimid na cúrsaí díláraithe go léir le cúram agus le tuiscint.

An Custaiméir Inmheánach
Leanfaimid orainn ag cinntiú go mbíonn ár bhfoireann, na ‘custaiméirí inmheánacha’,
sásta lena dtimpeallacht oibre agus leis na córais agus na struchtúir atá ann chun tacú
leo ina gcuid oibre. Féachfaimid ach go háirithe leis na rudaí seo a dhéanamh:
Trí Choiste Comhpháirtíochta na Roinne, leanfaimid orainn aghaidh a thabhairt ar réimse
leathan de cheisteanna a bhaineann le leas agus le feidhmíocht foirne.
Trínár gcoistí seasta bainistíochta agus tríd an timthriall pleanála gnó gach bliain lorgóimid
aiseolas ón bhfoireann maidir le riachtanais athraitheacha na heagraíochta agus na
timpeallachta oibre.
Tríd an timthriall bainistíochta gnó gach bliain fiosróimid tuairimí na foirne ar nithe a
bhaineann lena leas agus lena bhfeidhmíocht san ionad oibre.
Maille lenár gcomhdháil bhliantúil, leanfaimid orainn ag soláthar cainteanna lóin,
ceardlanna agus taispeántaí eile don fhoireann, ar réimse ábhar a bhaineann leis na cleachtais
is fearr san ionad oibre.
Leanfaimid orainn ag cur ar fáil don fhoireann, trí bhunachar sonraí ar líne, imeachtaí ár
gCoiste Chomhpháirtíochta Roinne, agus cáipéisí eile a bhaineann le cúrsaí Acmhainní
Daonna agus bainistíocht an athraigh.
Cinnteoimid go mbíonn ár gclár cuimsitheach oiliúna agus forbartha don fhoireann ag teacht
i gcónaí lena riachtanais, agus go maiseofar é go cuí de réir mar is gá.
Tríd an gCoiste Chomhpháirtíochta Roinne agus trí Chomhairle na Roinne, tabharfaimid
aghaidh ar na ceisteanna a eascraíonn as an dílárú
Soláthróimid dár bhfoireann réimse roghanna oibre a oireann don teaghlach, ar a mbeidh
comhroinnt oibre, saoire thráth téarma agus fleisc-am.
Tionscnóimid scéim thrialach teileashaothair chun a fháil amach cén fiúnta a bheadh ag an
áis seo ar bhonn níos leithne.
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Aguisíní
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Aguisín A
Cód Cleachtais um Fháiltiú roimh Chuairteoirí Pearsanta
1.

Tabharfar cúirtéis agus urraim do gach cuairteoir.

2.

Iarrtar ar chuairteoirí pearsanta coinne a dhéanamah roimh ré, más féidir.

3.

Má tá cuairteoir le teacht chugat (agus cúiréirí is tiománaithe tacsaí san áireamh), cuir
an t-ionad fáiltithe ar an eolas.

4.

Inseoidh an fhoireann fáiltithe duit nuair a thagann cuairteoir pearsanta. Ní foláir duit
teacht láithreach go dtí an t-ionad fáiltithe.

5.

Sineoidh cuairteoirí pearsanta na leabhar cuairteoirí, ag breacadh a n-ainm, ainm a neagraíochta (más ann dó), ainm an duine atá le bualadh leo, an t-am agus an dáta.

6.

Iarrfar ar chuairteoirí fanacht san áit suí.

7.

Nuair is eol duit roimh ré an cuairteoir agus a ghnó, bheadh sé cuí, de ghnáth, an gnó a
phlé leis an gcuairteoir i d’oifig.

8.

Is féidir déileáil le mionfhiosruithe san áit suí do chuairteoirí. Ach más gá
príobháideachas, is cóir go mbeadh an cruinniú in áit ar leith.

9.

Ná fágtar cuairteoirí ag fanacht rófhada san ionad fáiltithe. Má chuirtear moill ort,
socraigh le comhghleacaí bualadh leis an gcuairteoir. ..Coinneoidh an fhoireann fáiltithe
súil ar chuairteoirí, lena chinntiú nach bhfágtar iad ag fanacht rófhada.

10. Más mian le cuairteoirí gnó a dhéanamh trí Ghaeilge, féachfar chuige sin oiread agus is

féidir.
11. Baill foirne atá ag bualadh le cuairteoirí, is cóir dóibh bheith gléasta go cuí.

Beidh an

fhoireann fáiltithe sa tsainéide cheart agus a n-ainmlipéad orthu.
12. Cinnteoidh FRSC go dtugtar oiliúint chuí don fhoireann go léir a bhuaileann le

cuairteoirí go rialta.
13. Mura féidir leis an Roinn cabhrú le cuairteoir, is cóir gach iarracht a dhéanamh an duine

a threorú go dtí oifig phoiblí a bheidh in ann déileáil leis an ngnó. Sa chás sin, ba
chabhair é, b’fhéidir, ligean don chuairteoir teileafón an ionaid fáiltithe a úsáid sula
mbuaileann sé/sí bóthar go dtí oifig phoiblí eile.
14. Cuirfear suíocháin ar fáil le haghaidh cuairteoirí sna hionaid fáiltithe.
15. B’fhéidir go dtiocfaidh cuairteoir i rothchathaoir, nó go mbeidh míchumais chloisteála

nó radhairc ar dhaoine. Daoine eile, b’fhéidir go mbeidh aois mhaith orthu. Riarfar
orthu seo go léir le tuiscint agus go cuí an méid is mó is féidir.
16. Tabharfaidh FRSC ainmneacha agus uimhreacha teileafóin na mball foirne go léir sa

Roinn atá réidh chun déileáil le fiosruithe i nGaeilge.
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17. Tá cairt eagraíochta ar fáil don fhoireann ar an líonra inmheánach. Nuashonraítear í go

rialta.
18. Beidh cás taispeána iata i ngach ionad fáiltithe ina mbeidh cóipeanna reatha de

phríomhfhoilseacháin na Roinne. Más mian le cuairteoirí ceann acu a cheannach, is
cóir a rá leo go bhfuil siad ar díol in Oifig Díolta Foilseachán Rialtais, Sun Alliance
House, Sráid Theach Laighean (Molesworth), Baile Átha Cliath 2 (01-661 3222).
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Aguisín B
Cód Cleachtais um Úsáid an Teileafóin
1.

Freagrófar gach glao, nó scairt, teileafóin go gasta.

2.

Tabhair d’ainm iomlán agus ainm do rannóige nuair a fhreagraíonn tú an teileafón.

3.

In áit scairteoirí a choinneáil ar an líne, tabhair cuireadh dóibh a n-ainm agus a n-uimhir
a thabhairt duit, má bhíonn siad sásta go nglaofá ar ais orthu.

4.

Má bhíonn ort an glao a aistriú go ball foirne eile, abair ainm agus uimhir an duine sin
leis an scairteoir, agus cinntigh go n-aistrítear an glao i gceart.

5.

Is cóir don mhalartán ainm na Roinne a rá nuair a fhreagraíonn siad glao.

6.

Tabhair d’Uimhir Diailiú Díreach Isteach (DDI) más féidir. Tugann sin deis do
scairteoirí lasmuigh glao ort go díreach in áit dul tríd an malartán. (Tabhair faoi deara go
bhfuil DDI ar fáil ar fud na tíre, ach go bhfuil sé faoi réir ciantáillí.)

7.

Tá uimhir LoCall– 1890 66 10 10 – ag an Roinn. Is féidir le scairteoirí áit ar bith sa tír í
a úsáid chun teagmháil leis an malartán i mBaile Átha Cliath faoi réir an táille theileafóin
áitiúil.

8.

Tá eolaí teileafóin na Roinne ar fáil ar an líonra inmheánach, agus nuashonraítear é go
rialta. Má bhíonn uimhir folíne uait faoi dheifir, diailigh “0” chun cabhair ón malartán a
iarraidh.

9.

Más amhlaidh nach mbeidh tú ag do dheasc, aistrigh do ghlaonna, le do thoil, go
guthphost nó go ball foirne eile. Ós rud é gur fearr le mórán scairteoirí labhairt díreach
le duine eile, is fearr an dara rogha.

10. Cinntigh go mbíonn do theachtaireacht taifeadta guthphoist ar bhonn reatha, agus abair

cathain a éistfidh tú le do theachtaireachtaí isteach.
11. Seiceáil do ghuthphost, le do thoil, a luaithe a fhilleann tú ar d’oifig.

Is cóir an

guthphost a sheiceáil ó am go chéile i rith an lae, más féidir.
12. Freagair do theachtaireachtaí guthphoist go gasta, nuair is féidir, agus féach, de ghnáth,

le freagra a chur laistigh d’aon lá oibre.
13. Freagróidh do guthphost gach glao isteach. Is féidir leat teacht orthu lasmuigh den

Roinn má úsáideann tú fón tadhalltuine. (Ós féidir le duine lasmuigh rochtain ar do
ghuthphost, tá sé tábhachtach, ar chúiseanna slándála, nach n-úsáideann tú uimhir
d’fholíne mar phasfhocal.)
14. Féach le riar ar scairteoirí teileafóin ar mian leo gnó a dhéanamh trí Ghaeilge.
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Aguisín C
Cód Cleachtais um Chomhfhreagras ón bPobal
agus r-phost san áireamh
1.

2.

Is cóir comhfhreagras a oscailt a luaithe a fhaightear é, agus é a chur ansin go dtí an
rannóg chuí.
Is cóir r-phost a sheiceáil go rialta.

3.

Is cóir déileáil go gasta leis an gcomhfhreagras go léir. Mura féidir freagra deifnídeach
a chur amach laistigh de 15 lá oibre, is cóir freagra eatramhach a chur, ag rá go bhfuil an
gnó idir lámha fós agus go gcuirfear freagra deifnídeach faoina leithéid de dháta.
(Uaireanta, is fear a d’oirfeadh glao teileafóin don chás.)

4.

Déanfar faireachán leictreonach ar chomhfhreagras Aire agus ar iarratais um Shaoráil
Faisnéise. Déanfaidh an Roinn faireachán, ar bhonn samplach, ar an bhfeidhmíocht i
gcás cineálacha eile comhfhreagrais, chun a chinntiú go bhfuiltear ag cloí leis na
caighdeáin.

5.

Is cóir go mbeadh ainm teagmhála ar gach fhreagra, agus uimhir theileafóin, le cois
uimhir DDI an oifigigh (604 + folíne). Má tá cónaí ar an gcomhfhreagaí lasmuigh de
cheantar Bhaile Átha Cliath, is cóir an uimhir LoCall (1890 66 10 10) a lua chomh maith.

6.

Bíodh na freagraí chomh soiléir agus is féidir, agus saor ó bhéarlagair. Más gá téarmaí
teicniúla a úsáid, mínigh iad.

7.
8.

Tabhair freagra i nGaeilge ar chomhfhreagras i nGaeilge.
Corruair, b’fhéidir, iarrfaidh an tOifigeach um Scothsheirbhís do Chustaiméri ar
rannóga tráchtchártaí nó foirmeacha suirbhé do chustaiméirí a chur amach leis an
gcomhfhreagras le linn tréimhse áirithe.

Fiosruithe i dtaobh na gcód seo, agus moltaí chun iad a fheabhsú, is cóir iad a chur chuig an
Oifigeach um Scothsheirbhís do Chustaiméirí - Esther McCarthy Uas., (01-604 5519).
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Aguisín D
Pointí Teagmhála agus Láithreacha
Teileafón: Príomhlíne:
LoCall:
Facs:
R-phost:
R-phoist aonair
Príomh-Shuíomh Gréasáin:

(01) 676 7571
1890 66 10 10
(01) 6789936
webmaster@finance.irlgov.ie
túsainm.sloinne@finance.gov.ie
www.finance.gov.ie

Suímh ghréasáin eile:
Aonad Comhpháirtíochtaí Poiblí Príobháideacha
Plean Forbartha Náisiúnta
r-Sholáthar

www.ppp.gov.ie
www.ndp.gov.ie
www.etenders.gov.ie

Láithreacha

Príomh-Oifigí/Feidhmeanna

Sráid Uachtarach Mhuirfean

Oifig an Aire
Oifig an Aire Stáit
Oifig an Ard-Rúnaí
Preas-Oifig
Fo-Roinn um Chaiteachas Poiblí
Fo-Roinn um Buiséad agus Eacnamaíocht
Fo-Roinn um Baincéireacht, Airgeadas agus Cúrsaí
Idirnáisiúnta
Fo-Roinn um Eagrúchán, Bainistíocht agus Oiliúint
Fo-Roinn um Sheirbhísí Corparáideacha

2-4 Rae Mhuirfean

Fo-Roinn um Chaiteachas Poiblí
Comhpháirtíochtaí Poiblí Príobháideacha

73-79 Sráid an Mhóta Íochtarach Fo-Roinn um Pearsanr agus Pá
Fo-Roinn um Baincéireacht, Airgeadas agus Cúrsaí
Idirnáisiúnta
15 Sráid Haiste Íochtarach

Beartas um Soláthar Poiblí
MIF/Cuntasaíocht Rialtais
Plean Forbartha Náisiúnta /Oifig FaisnéiseFTC
Aonad Rialála Airgeadais CFRE

Lárionad Setanta
Sráid Nassau

Oifig an Chuntasóra
Oifig an Phámháistir Ghinearálta – Baincéireacht

Foirgneamh Frederick
Sráid Fhreidric Theas

Oifig an Phámháistir Ghinearálta – Pinsin
An Príomh-Oifigeach Leighis
Plean Forbartha Náisiúnta / Aonad Measúnaithe CSE
Lárionad d’Fhorbairt Bainistíochta agus Eagrúcháin
Gaeleagras
Lárionad Oiliúna Teanga

Teach Lansdún,
Bóthar Lansdún

Láithreacha i gceart ag am foilsithe, ach faoi réir athraithe
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Teagmhálacha Foirne
Chun Diailiú Díreach Isteach (DDI) : Roimh fholínte a thosaíonn le
•

4, cuir 6318 + trí dhigit dheiridh (caith an 4 ar leataobh)

•

5, cuir 604 + 4 dhigit na folíne

•

6, cuir 639 + 4 dhigit na folíne

Ábhar

Ainm__

Folíne

Cuntais
Brainse na gCuntas
Státchiste
Cuntasaíocht Rialtais
Iniúchóireacht Inmheánach
Aonad Airgeadais Inmheánach
Baincéireacht PMG
Pinsin PMG
Tuarastail

Monica Connell
Jim Stafford
Kevin Nolan
Maria Ward
Noel Tallon
Donal Woods
Graham Rigney
Niall Quinn

5234
5240
6263
4262
5605
5278
5312
5251

Baincéireacht agus Airgeadas
Reachtaíocht Tomhaltais
Cuntais Neamhghníomhacha
Banc Eorpach Infheistíochta
Cúrsaí Ginearálta Baincéireachta
Árachas, Comhair Chreidmheasa
Idirghabhálaithe Airgeadais
Struchtúr Nua Rialála
GBCN (NTMA)

Finbarr Kelly
Matthew McGann
Siobhan O'Higgins
Dympna McCorry
Declan Cahill
John Moore
Paul O'Brien
Brendan O'Leary

5833
5532
5685
4040
4139
5568
4120
5563

Aoife O'Sullivan
Alan Mahon
Eve Francis

4009
4074
5839

Cúrsaí Buiséid

Beartas Ginearálta Buiséid
Réamhfhaisnéis/Anailís Chánach
Comhshocrú um Chobhsaíocht
agus Fhorás

Beartas Acmhainní Daonna na Státseirbhíse
An Príomh-Oifigeach Leighis
Martina Kiely
Coinníollacha Neamh-Phá
Maurice Kiely
Cód Pearsanra
Francis Byrne
Ardú Céime
Jake Byrne
Earcaíocht
Colm O'Neill
Beartas Taistil
Finbarr O'Hannrachain

5341
5739
5420
5421
5422
5448

Nuachóiriú na Státseirbhíse
Buiséid Riaracháin
Treoirlínte Comhairleoireachta
Dílárú
Eitic i gCúrsaí Rialtais
Beartas Comhionannais
Bainistíocht Airgeadais
Saoráil Faisnéise

4002
5544
5675
4019
5462
6223
5461

Marie Ralph
Eamon Geoghegan
Mary Nash
Paul Murphy
Deirdre MacRory
Brendan Walker
Gerry Quinlan
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Reachtaíocht um Earcaíocht
Struchtúir Rialtais

Karen Milsopp
Patricia Purtill

4277
5589

Saoráil Faisnéise (inmheánach)
Aonad Inmheánach um TBS
Leabharlann
Preas-Oifigeach
Soláthar Foirne

Colm McGlynn
Esther McCarthy
Eddie Joyce
Mary McLarney
Eimer Harding
Patricia Ballantine
Robert Pye
Ailish Farragher
Brian Meenan
Mary McCarthy

5664
5519
4029
6613184
6613762
5501
5800
4061
5875
4034

Eacnamaíocht
Eacnamaíocht Eorpach
Anailís Mhaicreacnamaíoch
Comhpháirtíocht Shóisialta

Scline Scott
Kate Levey
Colm O'Connor

5857
5823
5772

Teicneolaíocht Faisnéise
Seirbhísí Forbartha
r-Rialtas
Córais AD agus Pinsin
Ciste na Sochaí Faisnéise
Tacaíocht Líonraí
Beartas um Fhoinse Oscailte
Creatlaigh Soláthair
Beartas Teicneolaíochta

Cathal Hunter
John Foley
Gary Masterson
Jimmy McMeel
Sinead Reynolds
Liam Kelly
Colleen Whelan
Enda Holland

5057
5014
5068
5063
5000
5061
5127
5016

Idirnáisiúnta, AE
Ciste Comhtháthaithe
Maoiniú Thodhchaí
CFRE
Cláir Interreg AE
Comhordú Beartais AE
Forais Airgeadais Idirnáisiúnta
PFN/CSE
Cláir Thuaidh/Theas
Cistí Struchtúracha

Liam Hennessy
Alan Dunne
Aidan O'Brien
Conor O’Reilly
Terry Jennings
Joe Ainsworth
TJ Fleming
Orlaith Mannion
Ann Martin

5722
5499
5758
5752
5471
4024
5726
5419
6280

Seirbhísí Corparáideacha
Cóiríocht
Seirbhís don Chustaiméirí
Aonad Oiliúna na Roinne
Seirbhís Chúnaimh d’Fhostaithe

Seirbhísí Eagrúcháin agus Oiliúna
Gaeleagras
Alison Reade
Lárionad Oiliúna Teanga
Moira Heery
Forbairt Eagraíochta
Teresa Lowth
Sean Fitzpatrick
Oiliúint
Angelena Amphlett

5041
5034
5130
5170
5154

Caiteachas Poiblí
Talmhaíocht
Vótaí Oideachais
Fiontair/Trádáil/Fostaíocht

6335
6344
6303

Fidelma Ryan
Conall O'Connor
Steven Fadian
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Comhshaol
Pobal, Tuath & Gaeltacht
Vóta Sláinte
Grúpa Dlí agus Cirt
Comhlachtaí Thuaidh/Theas
Comhpháirtíocht Phoiblí
Phríobháideach
Soláthar Poiblí
Leas Sóisialach
Teileachumarsáid
Iompar

Godfrey Craig
Pat Kiernan
Victoria Cahill
Pat Smyth
Eddie Forde
Carol Coughlan

5712
6341
5807
4012
6334
6285

Teresa Ryan
John Naughton
Pat Keane
Mary Kelly

6234
5859
6324
4073

Comhordú Caiteachais Phoiblí
Caiteachas Caipitil
Caiteachas Reatha
Athbhreithniú ar Chaiteachas

Benny Molloy
Karen Hill
Geraldine Merrick

5548
5537
4017

Pá na Seirbhíse Poiblí
Pá na Státseirbhíse
Geraldine McCarthy
Na Fórsaí Cosanta
Jill Broe
Earnáil Oideachais
Brian Naughter
Pá an Gharda
Simon McGrath/Angela Whiston
Earnáil Sláinte/Pá Údarás Áitiúil
Alice Smith
Beartas um Pá Seirbhíse Poiblí
Tony Cleary
Earnáil Leathstáit
Sighle de Barra

5413
5402
4579
5446
5411
5410
5407

Pinsin na Seirbhíse Poiblí
Comhairle Achtúireach
Beartas um Pinsin Státseirbhíse
Riarachán Pinsin
Coimisiún Pinsean
Fiosruithe Pámháistir Ghinearálta

John Reilly
Seamus O'Dwyer
Michael Duffy
Henry O'Mara
Graham Rigney

5453
5759
5495
5493
5312

Cánachas*
CGC/CCÚCT/CFC
Cáin Chorparáideach
Mál
Bille Airgeadais
Cáin Ioncaim
Cáin Idirnáisiúnta
CBL

Anne Marie Ross
Ian Kelleher
David O Sullivan
Ciaran Caverly
Aiden Madden
Mary Farrell
Ronan O’Reilly

5879
5622
5805
5597
5617
5553
5812

* Nóta faoi Fhiosrúcháin Chánachais
Sa chéad áit is cóir ceisteanna faoi chúrsaí cánachais a threorú go dtí Oifig na
gCoimisinéirí Ioncaim - Teileafón 878 0000
Tá na hainmneacha i gceart ag am foilsithe ach faoi réir athraithe níos déanaí.
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Relevant Glossary — Gluais Ábharach
Acrainmneacha

Acronyms

AD (Acmhainní Daonna)

HR (Human Resources)

BAD (Bainistíocht Acmhainní Daonna)

HRM (Human Resource Management)

CBL (Cáin Bhreisluacha)

VAT (Value Added Tax)

CCÚCT (Cáin Choinneála ar Ús Cuntas

DIRT (Deposit Interest Retention Tax)

Taisce)
CGC (Cáin ar Ghnóthachain Chaipitiúla)

CGT (Capital Gains Tax)

CFT (Cáin ar Fháltais Chaipitiúla)

CAT (Capital Acquisitions Tax)

CFRE (Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na

ERDF (European Regional Development

hEorpa

Fund)

CSE (Ciste Sóisialta Eorpach)

ESF (European Social Fund)

FRSC (Fo-Roinn um Sheirbhísí

CSD (Corporate Services Division)

Corparáideacha)
FTC (Frámaíocht um Thacaíocht

CSF (Community Support Framework)

Chomhphobail)
GBCN (Gníomhaireacht Bainistíochta
an Chisteáin Náisiúnta)

NTMA (National Treasury Management
Agency)

PFN (Plean Forbartha Náisiúnta)

NDP (National Development Plan)

SC (Scothsheirbhís do Chustaiméirí)

QCS (Quality Customer Service)

SF (Saoráil Faisnéise)

FOI (Freedom of Information)

TBS (Tionscnamh Bainistíochta Straitéisí) SMI (Strategic Management Initiative)
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Téarmaí

Terms

athrach
Bainistíocht Athraigh
comhchomhairleacht
comhroinnt oibre
creidiúnú
cuíchóirigh
deifnídeach
faireachán
gairmréim
gnóthas
inlíon
laige luadair
modúl
nascleanúint
nuachóirigh
nuálach
sreanglitir
tadhalltuine
teileashaothar
timthriall
tionscain
tionscnamh
tráth téarma

change (process, situation)
Change Management
joint consultation
worksharing
accreditation
streamline
definitive
monitoring
career
business firm
intranet
impaired mobility
module
navigation (computer)
modernise
innovative
chain letter
touch tone
teleworking
cycle
initiate
initiative
term time
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