
 

  Comhfhreagras

Tabharfar freagra ar gach comhfhreagras.  Seachas i gcásanna fíorphráinneacha, pléifear le 
cumarsáid scríofa ó dhaoine den phobal san ord a fhaightear iad, is cuma cén dóigh ar seoladh 
chugainn iad (tríd an bpost, ar ríomhphost, faics).  Tá sé mar aidhm againn:
h freagra cinnte a thabhairt ar 95% d’fhiosruithe scríofa díreacha laistigh de 20 lá oibre; 
h  freagra eatramhach a eisiúint mura dtugaimid freagra ort laistigh de 20 lá oibre;
h  freagra a thabhairt ar gach iarratas maidir le rochtain ar eolas faoin reachtaíocht 

a bhaineann le Cosaint Sonraí agus le Saoráil Faisnéise laistigh de na frámaí ama 
reachtúla. 

ÁR DTIOMANTAS DÁR GCUSTAIMÉIRÍ Á MHEAS

Tá sé de cheart agat sinn a chur ar an eolas mura gcloíonn caighdeán na seirbhíse a fhaigheann 
tú leis na gealltanais atá leagtha amach sa Chairt seo nó má chreideann tú nach gcloíonn gníomh 
nó cinneadh a bhfuil tionchar aige ortsa leis an dlí nó le rialacha, le cleachtas nó le beartas na 
Cartlainne Náisiúnta. 

Mura féidir na hábhair is cúram leat a réiteach leis an mball foirne a raibh tú ag déileáil leis, is 
féidir leat teagmháil a dhéanamh le Stiúrthóir na Cartlainne Náisiúnta.  Maidir le gach cumarsáid 
a fhaightear: 
tabharfar aitheantas di laistigh de 3 lá oibre agus freagrófar í laistigh de 20 lá oibre;
déileálfar léi ar bhealach cothrom agus neamhspleách;
déileálfar léi faoi rún (faoi réir ár n-oibleagáidí faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise) mura 
mian leat a mhalairt.

Má sheasann do ghearán agus/nó má tá dearmad orainne, cuirfi mid ina cheart é chomh luath 
agus is féidir é agus cuirfear míniú agus leithscéal ar fáil.  Má bhíonn tú fós míshásta leis an 
toradh, cuirfi mid ar an eolas tú maidir le do cheart an scéal a chur faoi bhráid an Ombudsman.

AISEOLAS

Measaimid gurb é an bealach is fearr le tuiscint a fháil ar do riachtanais agus ar cad a mbíonn tú 
ag súil leis ná aiseolas a fháil uait.  Chun a chinntiú gur féidir leat do thuairimí agus do bharúlacha 
a chur in iúl dúinn go héasca, tá saoráid aiseolais ar líne ar fáil ar ár láithreán gréasáin ag www.
nationalarchives.ie/aboutus/feedback.html Tá Bosca Tuairimí ar fáil sa Chartlann Náisiúnta freisin 
agus chomh maith leis sin is féidir tuairimí a sheoladh trí litir, ríomhphost nó faics.  Lena chois sin, 
spreagaimid ár bhfoireann chun leas a bhaint as a dteagmháil laethúil le húsáideoirí mar bhealach 
le haiseolas a fháil ar chaighdeán na seirbhíse a chuirtear ar fáil.

SAORÁIL FAISNÉISE (FOI)

Tá tromlach na dtaifead sa Chartlann Náisiúnta ar fáil go réidh le haghaidh comhairliúcháin.  
Bronnann na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise 1997 agus 2003 (na hAchtanna um Shaoráil 
Faisnéise) ar an bpobal an ceart:
 h teacht ar thaifi d atá coinnithe ag comhlachtaí poiblí (faoi réir dhíolúintí áirithe)  
h eolas pearsanta maidir leis an duine féin a cheartú;
h míniú a fháil ar chinntí a bhaineann leis an duine féin.

MOLTAÍ MAIDIR LE FEABHSUITHE

Cuir ar an eolas sinn má tá aon ní ar féidir linn a dhéanamh chun feabhas 
a chur ar ár seirbhís:

DO SHONRAÍ:

Ainm:

Seoladh:

Uimhir theileafóin lae:

Do mholadh:

Ríomhphost:      suggestions@nationalarchives.ie 
Nó scríobh chuig: Ceannasaí Riaracháin
   An Chartlann Náisiúnta
   Sráid an Easpaig 
   Baile Átha Cliath 8.

Sonraítear sna hAchtanna chomh maith, nach mór do gach comhlacht poiblí Leabhair Thagartha 
Alt 15 agus 16 a fhoilsiú ina mbeidh eolas ar a struchtúir, a bhfeidhmeanna agus a seirbhísí, ar 
na taifi d atá á gcoimeád acu, ar na nósanna imeachta i ndáil le hiarratais a dhéanamh faoi na 
hAchtanna, agus a rialacha agus a gcleachtais a bhaineann leis na cinntí a rinne siad maidir le 
daoine den phobal.   Tá Leabhair Thagartha Alt 15 agus 16 na Cartlainne Náisiúnta ar fáil ar ár 
láithreán gréasáin ag www.nationalarchives.ie/freedom_info.html.

Go ginearálta, ní féidir ach taifi d a cruthaíodh ó 21 Aibreán 1998 a iarraidh faoin Acht um Shaoráil 
Fáisnéise.  Má tá eolas pearsanta fút féin sna taifi d a iarann tú áfach, baineann an ceart maidir le 
rochtain a éileamh orthu le gach taifead den sórt sin cibé dáta lena mbaineann siad.  I ngach cás 
ní mór an ceart ar rochtain a chleachtadh de réir na nósanna imeachta atá leagtha síos san Acht, 
agus beidh sin faoi réir aon díolúine chuí ó rochtain dá bhforáiltear san Acht.

Más mian leat iarratas a dhéanamh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise maidir le rochtain a fháil ar 
thaifi d a cheapann tú atá á gcoimeád ag an gCartlann Náisiúnta, ba chóir duit scríobh chuig ár 
nOifi gigh Saorála Faisnéise agus a lua go soiléir go bhfuil tú ag éileamh eolais faoi na hAchtanna 
um Shaoráil Faisnéise.  Ba chóir d’iarratas a sheoladh tríd an bpost nó ar ríomhphost chuig na 
seoltaí atá tugtha ar leathanach deiridh na cairte seo. 

CUIDIGH LINNE CUIDIÚ LEATSA

Chun cuidiú linn ár gcaighdeáin seirbhíse a bhaint amach, bheimis buíoch dá bhféadfá aon uimhir 
thagartha chuí a thabhairt i ngach cumarsáid linn, lena chinntiú go mbeidh na foirmeacha iarratais 
comhlánta go hiomlán, cruinn agus inléite faoin sprioc-am sonraithe (nuair is infheidhme).

Cá bhfuilimid suite?

An Chartlann Náisiúnta LoCall: +353 1890 252424
Sráid an Easpaig, T: +353 (0)1 4072 300
Baile Átha Cliath 8, F: +353 (0)1 4072 333
Éire. R: mail@nationalarchives.ie

Láithreán Gréasáin:  www.nationalarchives.ie

     An Chartlann Náisiúnta        

 National Archives

Ráiteas Misin
A chinntiú go gcaomhnaítear na taifi d a bhaineann le hÉirinn, taifi d a bhfuil údar maith 
lena gcaomhnú mar chartlanna a chinntiú; agus a chinntiú go ndéanfar na socruithe 

cuí maidir le fáil ag an bpobal ar na cartlanna.

Cairt Chustaiméirí



ÁR DTIOMANTAS DÁR GCUSTAIMÉIRÍ 

Tá sé mar aidhm ag an gCartlann Náisiúnta seirbhísí a chur ar fáil a dhéanfaidh freastal ar 
riachtanais ár gcustaiméirí agus ar an méid a bhfuil súil acu leis.   Chomh maith leis sin, táimid 
meáite ar aird a thabhairt ar bhur dtuairimí, agus nuair is féidir, céimeanna a ghlacadh maidir leis 
na tuairimí sin faoinár seirbhísí.  Leagann an chairt seo amach na seirbhísí a chuirimid ar fáil agus 
na caighdeáin ar féidir leat a bheith ag súil leo ionas gur féidir ár bhfeidhmíocht a thomhas agus 
a mheas.

ÁR SEIRBHÍSÍ

Is iad príomhfheidhmeanna na Cartlainne Náisiúnta taifi d a fháil agus a chaomhnú agus iad a 
chur ar fáil do chomhchomhairle phoiblí.  Faighimid taifi d na Ranna Stáit, na gcúirteanna agus 
raon oifi gí rialtais chomh maith le taifi d eagraíochtaí, institiúidí agus daoine aonair Éireannacha.

Bunaíodh an Chartlann Náisiúnta an 1 Meitheamh 1988 faoin Acht um Chartlann Náisiúnta, 
1986.  Is cónascadh é ar Oifi g na dTaifead Poiblí in Éirinn (a bunaíodh i 1867) agus Oifi g na Stát-
Pháipéar (a bunaíodh i 1702), agus atá lonnaithe i Sráid an Easpaig, Baile Átha Cliath 8.

AG CUR CARTLANNA AR FÁIL

Seomra Léitheoireachta
Tá Seomra Léitheoireachta Niall McCarthy oscailte don phobal ó Luan go hAoine idir 10.00 agus 
17.00.

Ní bheidh sé ar oscailt laethanta saoire poiblí, idir an Nollaig agus an Bhliain Nua, agus ar feadh 
trí lá i mí na Nollag chun go mbeidh na meáin in ann a theacht ar chartlanna rialtais a bheidh le 
scaoileadh go poiblí.

Tá na dátaí dúnta ar ár láithreán gréasáin:  www.nationalarchives.ie/contactus

Cuairteoirí chuig an Seomra Léitheoireachta:
Tá Ticéad Léitheora bailí riachtanach chun breathnú ar na taifi d.  Cabhróimid leat iarratas a 
dhéanamh ar Thicéad Léitheora.  Tá an fhoirm iarratais ar fáil sa Chartlann Náisiúnta nó is féidir í 
a íoslódáil ónár láithreán gréasáin:
www.nationalarchives.ie/contactus/tickets.html

Ag úsáid na gcartlann:
Tá áiseanna cuardaigh (catalóga) ar fáil go hoscailte inár Seomra Léitheoireachta.  Is féidir teacht 
ar na háiseanna cuardaigh sin ar ríomhaire sa Seomra Léitheoireachta.  
Tá roinnt de na háiseanna cuardaigh sin ar fáil i bhformáid leictreonach ar ár láithreán gréasáin:
www.nationalarchives.ie/search

Siocair go gcoinnítear ár dtaifi d i stóras daingean, ní mór go n-iarrfaí ar fhoireann an tSeomra 
Léitheoireachta iad a thabhairt chugat.  Ba chóir go dtabharfaí na taifi d chugat laistigh de 30 
nóiméad tar éis d’iarratas a dhéanamh.  Coinnítear 30% dár gcartlanna den láithreán; ach ar 
iarratas, ba chóir go mbeadh siad ar fáil duit laistigh de dhá lá oibre.

 Tá a lán taifead ar mhicreascannán agus tá siad ar fáil ar bhonn féinseirbhíse sa Seomra 
Micreascannáin.

 Má tá Ticéad Léitheora agat, is féidir iarratas a dhéanamh ar ríomhphost 3 lá oibre roimh do 
chuairt:  www.nationalarchives.ie/services/public/ordering.html

Tabharfar míniú iomlán duit ar na cúiseanna i gcás nach féidir na cartlanna a chur ar fáil.

Seirbhísí Cóipeála
Cuireann an Chartlann Náisiúnta cóipeanna de na doiciméid go léir ar fáil nuair is féidir.  
D’fhéadfadh srianta a bheith i gceist mar gheall ar fhormáid nó ar íogaireacht na ndoiciméad.  
Féach ar ár láithreán gréasáin: www.nationalarchives.ie/services/public/obtaincopies.html le 
níos mó eolais a fháil amach faoin tseirbhís seo agus faoi sceideal na gcostas. Is é ár n-aidhm a 
chinntiú :
h go mbeidh daoine den phobal a thugann cuairt go pearsanta in ann cóipeanna ón   
 micreascannán a chóipeáil ar pháipéar ar bhonn féinseirbhíse; 
h  gur féidir orduithe fotacóipeála beaga suas le 16 leathanach, a chur ar fáil mar sheirbhís 

láithreach, faoi ghnáth chúinsí;
h go ndéanfar orduithe níos mó ná 16 leathanach a phróiseáil laistigh de 3 lá oibre de  
 ghnáth.  Féach ar ár láithreán gréasáin: www.nationalarchives.ie/services/public/  
 obtaincopies.html
h go ndéanfar orduithe ar chóipeanna deimhnithe a phróiseáil laistigh de 10 lá oibre de  
 ghnáth.  Féach ar ár láithreán gréasáin: www.nationalarchives.ie/services/public/  
 obtaincopies.html

Láithreán Gréasáin
Bainimid úsáid as ár láithreán gréasáin dhátheangach mar mhodh le heolas a thabhairt don 
phobal faoi shéalúchais agus faoi sheirbhísí cartlainne.

Cuirimid áiseanna cuardaigh nua leis le heolas a thabhairt don phobal maidir lenár sealúchais.  
Tugtar an láithreán gréasáin chun dáta le heolas ar uaireanta oscailte, taispeántais ar líne, 
treoracha taighde agus naisc le seirbhísí cartlainne eile.

Cinnteoimid go gcoinneofar ár suíomh chun dáta, go gcomhlíonfaidh sé ceanglais rochtana 
do dhaoine a bhfuil míchumas ag dul dóibh agus go mbainfi dh an t-ábhar lenár gcustaiméirí.  
Fáiltímid roimh bhur dtuairimí i ndáil le cáilíocht ár láithreáin ghréasáin, tuairimí ar féidir a chur in 
iúl leis an tsaoráid aiseolais ar líne.  Féach ar ár láithreán gréasáin:
www.nationalarchives.ie/aboutus/feedback.html

Seirbhís Ghinealais
Cuireann gineolaithe gairmiúla seirbhís chomhairleach ghinealais ar fáil saor in aisce le linn 
uaireanta oscailte.  Ní bheidh gá le coinne. 

 AG FÁIL CARTLANN AGUS AG CUR SÍOS ORTHU

Faighimid cartlanna ó Ranna Stáit, na cúirteanna, daoine aonair agus eagraíochtaí de réir 
fhorálacha an Achta um Chartlann Náisiúnta, 1986.

Cuirimid comhairle agus treoir ar fáil do Ranna Stáit ar réimse ábhar a bhaineann le bainistiú a 
dtaifead: www.nationalarchives.ie/services/government
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Cuirimid dhá imeacht oiliúna ar fáil gach bliain d’fhoireann Ranna Stáit ar a n-oibleagáidí dlíthiúla 
maidir le taifi d a chaomhnú agus ar ainmniú agus aistriú taifead cartlainne chuig an gCartlann 
Náisiúnta.
Cuirimid comhairle agus eolas ar ár seirbhísí ar fáil do dhaoine a d’fhéadfadh a bheith ina 
dtaisceoirí amach anseo, lena n-áirítear daoine aonair agus eagraíochtaí agus institiúidí 
saorálacha.  Féachfaimid le caomhnú ár gcartlann gnó a chur chun cinn trínár Suirbhé ar 
Thaifi d Ghnó.  Tá eolas ar thaiscí a sealbhaíodh le déanaí foilsithe i dtuarascálacha bliantúla an 
Stiúrthóra.

Cruthaímid saoráidí cuardaigh a chloíonn le Caighdeán Ginearálta Idirnáisiúnta um Thuairisciú 
Cartlainne ISAD(G), chun go mbeadh rochtain níos fearr ag úsáideoirí ar chartlanna inár Seomra 
Léitheoireachta agus ar ár láithreán gréasáin. 

 CARTLANNA A CHAOMHNÚ

Faightear cartlanna lena gcaomhnú a chinntiú.  Déantar gach iarracht chun cúram fi siciúil ár 
dtaifead a chinntiú, nuair a bhíonn siad á storáil agus á láimhseáil araon ag an bhfoireann agus ag 
léitheoirí.  Cuirimid oiliúint láimhseála sábháilte ar fáil dár bhfoireann go bliantúil.

 Coinnítear na cartlanna in ionad slán agus déantar monatóireacht laethúil air.  Deisítear doiciméid 
a mbaineann díobháil dóibh inár nAonad Caomhnaithe.

Cinntíonn seirbhísí athghrafacha intí go gcaomhnaítear taifi d a mbaintear úsáid astu go minic trí a 
bheith ar fáil i bhfoirm chóipeanna caomhnaithe.

Cuirtear raon áiseanna caomhnaithe agus comhairle maidir le láimhseáil na dtaifead ar fáil inár 
Seomra Léitheoireachta lena chinntiú go láimhseálann an pobal na bunthaifi d go cúramach. 

Ag tabhairt freagra ortsa

 Teileafón
Beimid ar fáil le freagra a thabhairt ar bhur nglaonna teileafóin idir 9.15 – 17.30; fi osruithe maidir 
leis an Seomra Léitheoireachta, 10.00 – 17.00, Luan go hAoine.  Tá sé mar aidhm againn: 
h ar a laghad 90% de ghlaonna a fhreagairt sula mbuaileann an teileafóin 6 uaire;
h a bheith cúirtéiseach agus sinn féin a chur in aithne;
h a bheith cuiditheach agus eolas cruinn agus soiléir a chur ar fáil duit;
h  a chinntiú go dtabharfaí beannachtaí guthphoist chun dáta mar is cuí
h chun infhaighteacht foirne a léiriú;
h freagra a thabhairt ar gach teachtaireacht guthphoist laistigh de lá oibre amháin.

asááááininnn



ÁR DTIOMANTAS DÁR GCUSTAIMÉIRÍ 

Tá sé mar aidhm ag an gCartlann Náisiúnta seirbhísí a chur ar fáil a dhéanfaidh freastal ar 
riachtanais ár gcustaiméirí agus ar an méid a bhfuil súil acu leis.   Chomh maith leis sin, táimid 
meáite ar aird a thabhairt ar bhur dtuairimí, agus nuair is féidir, céimeanna a ghlacadh maidir leis 
na tuairimí sin faoinár seirbhísí.  Leagann an chairt seo amach na seirbhísí a chuirimid ar fáil agus 
na caighdeáin ar féidir leat a bheith ag súil leo ionas gur féidir ár bhfeidhmíocht a thomhas agus 
a mheas.

ÁR SEIRBHÍSÍ

Is iad príomhfheidhmeanna na Cartlainne Náisiúnta taifi d a fháil agus a chaomhnú agus iad a 
chur ar fáil do chomhchomhairle phoiblí.  Faighimid taifi d na Ranna Stáit, na gcúirteanna agus 
raon oifi gí rialtais chomh maith le taifi d eagraíochtaí, institiúidí agus daoine aonair Éireannacha.

Bunaíodh an Chartlann Náisiúnta an 1 Meitheamh 1988 faoin Acht um Chartlann Náisiúnta, 
1986.  Is cónascadh é ar Oifi g na dTaifead Poiblí in Éirinn (a bunaíodh i 1867) agus Oifi g na Stát-
Pháipéar (a bunaíodh i 1702), agus atá lonnaithe i Sráid an Easpaig, Baile Átha Cliath 8.

AG CUR CARTLANNA AR FÁIL

Seomra Léitheoireachta
Tá Seomra Léitheoireachta Niall McCarthy oscailte don phobal ó Luan go hAoine idir 10.00 agus 
17.00.

Ní bheidh sé ar oscailt laethanta saoire poiblí, idir an Nollaig agus an Bhliain Nua, agus ar feadh 
trí lá i mí na Nollag chun go mbeidh na meáin in ann a theacht ar chartlanna rialtais a bheidh le 
scaoileadh go poiblí.

Tá na dátaí dúnta ar ár láithreán gréasáin:  www.nationalarchives.ie/contactus

Cuairteoirí chuig an Seomra Léitheoireachta:
Tá Ticéad Léitheora bailí riachtanach chun breathnú ar na taifi d.  Cabhróimid leat iarratas a 
dhéanamh ar Thicéad Léitheora.  Tá an fhoirm iarratais ar fáil sa Chartlann Náisiúnta nó is féidir í 
a íoslódáil ónár láithreán gréasáin:
www.nationalarchives.ie/contactus/tickets.html

Ag úsáid na gcartlann:
Tá áiseanna cuardaigh (catalóga) ar fáil go hoscailte inár Seomra Léitheoireachta.  Is féidir teacht 
ar na háiseanna cuardaigh sin ar ríomhaire sa Seomra Léitheoireachta.  
Tá roinnt de na háiseanna cuardaigh sin ar fáil i bhformáid leictreonach ar ár láithreán gréasáin:
www.nationalarchives.ie/search

Siocair go gcoinnítear ár dtaifi d i stóras daingean, ní mór go n-iarrfaí ar fhoireann an tSeomra 
Léitheoireachta iad a thabhairt chugat.  Ba chóir go dtabharfaí na taifi d chugat laistigh de 30 
nóiméad tar éis d’iarratas a dhéanamh.  Coinnítear 30% dár gcartlanna den láithreán; ach ar 
iarratas, ba chóir go mbeadh siad ar fáil duit laistigh de dhá lá oibre.

 Tá a lán taifead ar mhicreascannán agus tá siad ar fáil ar bhonn féinseirbhíse sa Seomra 
Micreascannáin.

 Má tá Ticéad Léitheora agat, is féidir iarratas a dhéanamh ar ríomhphost 3 lá oibre roimh do 
chuairt:  www.nationalarchives.ie/services/public/ordering.html

Tabharfar míniú iomlán duit ar na cúiseanna i gcás nach féidir na cartlanna a chur ar fáil.

Seirbhísí Cóipeála
Cuireann an Chartlann Náisiúnta cóipeanna de na doiciméid go léir ar fáil nuair is féidir.  
D’fhéadfadh srianta a bheith i gceist mar gheall ar fhormáid nó ar íogaireacht na ndoiciméad.  
Féach ar ár láithreán gréasáin: www.nationalarchives.ie/services/public/obtaincopies.html le 
níos mó eolais a fháil amach faoin tseirbhís seo agus faoi sceideal na gcostas. Is é ár n-aidhm a 
chinntiú :
h go mbeidh daoine den phobal a thugann cuairt go pearsanta in ann cóipeanna ón   
 micreascannán a chóipeáil ar pháipéar ar bhonn féinseirbhíse; 
h  gur féidir orduithe fotacóipeála beaga suas le 16 leathanach, a chur ar fáil mar sheirbhís 

láithreach, faoi ghnáth chúinsí;
h go ndéanfar orduithe níos mó ná 16 leathanach a phróiseáil laistigh de 3 lá oibre de  
 ghnáth.  Féach ar ár láithreán gréasáin: www.nationalarchives.ie/services/public/  
 obtaincopies.html
h go ndéanfar orduithe ar chóipeanna deimhnithe a phróiseáil laistigh de 10 lá oibre de  
 ghnáth.  Féach ar ár láithreán gréasáin: www.nationalarchives.ie/services/public/  
 obtaincopies.html

Láithreán Gréasáin
Bainimid úsáid as ár láithreán gréasáin dhátheangach mar mhodh le heolas a thabhairt don 
phobal faoi shéalúchais agus faoi sheirbhísí cartlainne.

Cuirimid áiseanna cuardaigh nua leis le heolas a thabhairt don phobal maidir lenár sealúchais.  
Tugtar an láithreán gréasáin chun dáta le heolas ar uaireanta oscailte, taispeántais ar líne, 
treoracha taighde agus naisc le seirbhísí cartlainne eile.

Cinnteoimid go gcoinneofar ár suíomh chun dáta, go gcomhlíonfaidh sé ceanglais rochtana 
do dhaoine a bhfuil míchumas ag dul dóibh agus go mbainfi dh an t-ábhar lenár gcustaiméirí.  
Fáiltímid roimh bhur dtuairimí i ndáil le cáilíocht ár láithreáin ghréasáin, tuairimí ar féidir a chur in 
iúl leis an tsaoráid aiseolais ar líne.  Féach ar ár láithreán gréasáin:
www.nationalarchives.ie/aboutus/feedback.html

Seirbhís Ghinealais
Cuireann gineolaithe gairmiúla seirbhís chomhairleach ghinealais ar fáil saor in aisce le linn 
uaireanta oscailte.  Ní bheidh gá le coinne. 

 AG FÁIL CARTLANN AGUS AG CUR SÍOS ORTHU

Faighimid cartlanna ó Ranna Stáit, na cúirteanna, daoine aonair agus eagraíochtaí de réir 
fhorálacha an Achta um Chartlann Náisiúnta, 1986.

Cuirimid comhairle agus treoir ar fáil do Ranna Stáit ar réimse ábhar a bhaineann le bainistiú a 
dtaifead: www.nationalarchives.ie/services/government
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Cuirimid dhá imeacht oiliúna ar fáil gach bliain d’fhoireann Ranna Stáit ar a n-oibleagáidí dlíthiúla 
maidir le taifi d a chaomhnú agus ar ainmniú agus aistriú taifead cartlainne chuig an gCartlann 
Náisiúnta.
Cuirimid comhairle agus eolas ar ár seirbhísí ar fáil do dhaoine a d’fhéadfadh a bheith ina 
dtaisceoirí amach anseo, lena n-áirítear daoine aonair agus eagraíochtaí agus institiúidí 
saorálacha.  Féachfaimid le caomhnú ár gcartlann gnó a chur chun cinn trínár Suirbhé ar 
Thaifi d Ghnó.  Tá eolas ar thaiscí a sealbhaíodh le déanaí foilsithe i dtuarascálacha bliantúla an 
Stiúrthóra.

Cruthaímid saoráidí cuardaigh a chloíonn le Caighdeán Ginearálta Idirnáisiúnta um Thuairisciú 
Cartlainne ISAD(G), chun go mbeadh rochtain níos fearr ag úsáideoirí ar chartlanna inár Seomra 
Léitheoireachta agus ar ár láithreán gréasáin. 

 CARTLANNA A CHAOMHNÚ

Faightear cartlanna lena gcaomhnú a chinntiú.  Déantar gach iarracht chun cúram fi siciúil ár 
dtaifead a chinntiú, nuair a bhíonn siad á storáil agus á láimhseáil araon ag an bhfoireann agus ag 
léitheoirí.  Cuirimid oiliúint láimhseála sábháilte ar fáil dár bhfoireann go bliantúil.

 Coinnítear na cartlanna in ionad slán agus déantar monatóireacht laethúil air.  Deisítear doiciméid 
a mbaineann díobháil dóibh inár nAonad Caomhnaithe.

Cinntíonn seirbhísí athghrafacha intí go gcaomhnaítear taifi d a mbaintear úsáid astu go minic trí a 
bheith ar fáil i bhfoirm chóipeanna caomhnaithe.

Cuirtear raon áiseanna caomhnaithe agus comhairle maidir le láimhseáil na dtaifead ar fáil inár 
Seomra Léitheoireachta lena chinntiú go láimhseálann an pobal na bunthaifi d go cúramach. 

Ag tabhairt freagra ortsa

 Teileafón
Beimid ar fáil le freagra a thabhairt ar bhur nglaonna teileafóin idir 9.15 – 17.30; fi osruithe maidir 
leis an Seomra Léitheoireachta, 10.00 – 17.00, Luan go hAoine.  Tá sé mar aidhm againn: 
h ar a laghad 90% de ghlaonna a fhreagairt sula mbuaileann an teileafóin 6 uaire;
h a bheith cúirtéiseach agus sinn féin a chur in aithne;
h a bheith cuiditheach agus eolas cruinn agus soiléir a chur ar fáil duit;
h  a chinntiú go dtabharfaí beannachtaí guthphoist chun dáta mar is cuí
h chun infhaighteacht foirne a léiriú;
h freagra a thabhairt ar gach teachtaireacht guthphoist laistigh de lá oibre amháin.

asááááininnn



ÁR DTIOMANTAS DÁR GCUSTAIMÉIRÍ 

Tá sé mar aidhm ag an gCartlann Náisiúnta seirbhísí a chur ar fáil a dhéanfaidh freastal ar 
riachtanais ár gcustaiméirí agus ar an méid a bhfuil súil acu leis.   Chomh maith leis sin, táimid 
meáite ar aird a thabhairt ar bhur dtuairimí, agus nuair is féidir, céimeanna a ghlacadh maidir leis 
na tuairimí sin faoinár seirbhísí.  Leagann an chairt seo amach na seirbhísí a chuirimid ar fáil agus 
na caighdeáin ar féidir leat a bheith ag súil leo ionas gur féidir ár bhfeidhmíocht a thomhas agus 
a mheas.

ÁR SEIRBHÍSÍ

Is iad príomhfheidhmeanna na Cartlainne Náisiúnta taifi d a fháil agus a chaomhnú agus iad a 
chur ar fáil do chomhchomhairle phoiblí.  Faighimid taifi d na Ranna Stáit, na gcúirteanna agus 
raon oifi gí rialtais chomh maith le taifi d eagraíochtaí, institiúidí agus daoine aonair Éireannacha.

Bunaíodh an Chartlann Náisiúnta an 1 Meitheamh 1988 faoin Acht um Chartlann Náisiúnta, 
1986.  Is cónascadh é ar Oifi g na dTaifead Poiblí in Éirinn (a bunaíodh i 1867) agus Oifi g na Stát-
Pháipéar (a bunaíodh i 1702), agus atá lonnaithe i Sráid an Easpaig, Baile Átha Cliath 8.

AG CUR CARTLANNA AR FÁIL

Seomra Léitheoireachta
Tá Seomra Léitheoireachta Niall McCarthy oscailte don phobal ó Luan go hAoine idir 10.00 agus 
17.00.

Ní bheidh sé ar oscailt laethanta saoire poiblí, idir an Nollaig agus an Bhliain Nua, agus ar feadh 
trí lá i mí na Nollag chun go mbeidh na meáin in ann a theacht ar chartlanna rialtais a bheidh le 
scaoileadh go poiblí.

Tá na dátaí dúnta ar ár láithreán gréasáin:  www.nationalarchives.ie/contactus

Cuairteoirí chuig an Seomra Léitheoireachta:
Tá Ticéad Léitheora bailí riachtanach chun breathnú ar na taifi d.  Cabhróimid leat iarratas a 
dhéanamh ar Thicéad Léitheora.  Tá an fhoirm iarratais ar fáil sa Chartlann Náisiúnta nó is féidir í 
a íoslódáil ónár láithreán gréasáin:
www.nationalarchives.ie/contactus/tickets.html

Ag úsáid na gcartlann:
Tá áiseanna cuardaigh (catalóga) ar fáil go hoscailte inár Seomra Léitheoireachta.  Is féidir teacht 
ar na háiseanna cuardaigh sin ar ríomhaire sa Seomra Léitheoireachta.  
Tá roinnt de na háiseanna cuardaigh sin ar fáil i bhformáid leictreonach ar ár láithreán gréasáin:
www.nationalarchives.ie/search

Siocair go gcoinnítear ár dtaifi d i stóras daingean, ní mór go n-iarrfaí ar fhoireann an tSeomra 
Léitheoireachta iad a thabhairt chugat.  Ba chóir go dtabharfaí na taifi d chugat laistigh de 30 
nóiméad tar éis d’iarratas a dhéanamh.  Coinnítear 30% dár gcartlanna den láithreán; ach ar 
iarratas, ba chóir go mbeadh siad ar fáil duit laistigh de dhá lá oibre.

 Tá a lán taifead ar mhicreascannán agus tá siad ar fáil ar bhonn féinseirbhíse sa Seomra 
Micreascannáin.

 Má tá Ticéad Léitheora agat, is féidir iarratas a dhéanamh ar ríomhphost 3 lá oibre roimh do 
chuairt:  www.nationalarchives.ie/services/public/ordering.html

Tabharfar míniú iomlán duit ar na cúiseanna i gcás nach féidir na cartlanna a chur ar fáil.

Seirbhísí Cóipeála
Cuireann an Chartlann Náisiúnta cóipeanna de na doiciméid go léir ar fáil nuair is féidir.  
D’fhéadfadh srianta a bheith i gceist mar gheall ar fhormáid nó ar íogaireacht na ndoiciméad.  
Féach ar ár láithreán gréasáin: www.nationalarchives.ie/services/public/obtaincopies.html le 
níos mó eolais a fháil amach faoin tseirbhís seo agus faoi sceideal na gcostas. Is é ár n-aidhm a 
chinntiú :
h go mbeidh daoine den phobal a thugann cuairt go pearsanta in ann cóipeanna ón   
 micreascannán a chóipeáil ar pháipéar ar bhonn féinseirbhíse; 
h  gur féidir orduithe fotacóipeála beaga suas le 16 leathanach, a chur ar fáil mar sheirbhís 

láithreach, faoi ghnáth chúinsí;
h go ndéanfar orduithe níos mó ná 16 leathanach a phróiseáil laistigh de 3 lá oibre de  
 ghnáth.  Féach ar ár láithreán gréasáin: www.nationalarchives.ie/services/public/  
 obtaincopies.html
h go ndéanfar orduithe ar chóipeanna deimhnithe a phróiseáil laistigh de 10 lá oibre de  
 ghnáth.  Féach ar ár láithreán gréasáin: www.nationalarchives.ie/services/public/  
 obtaincopies.html

Láithreán Gréasáin
Bainimid úsáid as ár láithreán gréasáin dhátheangach mar mhodh le heolas a thabhairt don 
phobal faoi shéalúchais agus faoi sheirbhísí cartlainne.

Cuirimid áiseanna cuardaigh nua leis le heolas a thabhairt don phobal maidir lenár sealúchais.  
Tugtar an láithreán gréasáin chun dáta le heolas ar uaireanta oscailte, taispeántais ar líne, 
treoracha taighde agus naisc le seirbhísí cartlainne eile.

Cinnteoimid go gcoinneofar ár suíomh chun dáta, go gcomhlíonfaidh sé ceanglais rochtana 
do dhaoine a bhfuil míchumas ag dul dóibh agus go mbainfi dh an t-ábhar lenár gcustaiméirí.  
Fáiltímid roimh bhur dtuairimí i ndáil le cáilíocht ár láithreáin ghréasáin, tuairimí ar féidir a chur in 
iúl leis an tsaoráid aiseolais ar líne.  Féach ar ár láithreán gréasáin:
www.nationalarchives.ie/aboutus/feedback.html

Seirbhís Ghinealais
Cuireann gineolaithe gairmiúla seirbhís chomhairleach ghinealais ar fáil saor in aisce le linn 
uaireanta oscailte.  Ní bheidh gá le coinne. 

 AG FÁIL CARTLANN AGUS AG CUR SÍOS ORTHU

Faighimid cartlanna ó Ranna Stáit, na cúirteanna, daoine aonair agus eagraíochtaí de réir 
fhorálacha an Achta um Chartlann Náisiúnta, 1986.

Cuirimid comhairle agus treoir ar fáil do Ranna Stáit ar réimse ábhar a bhaineann le bainistiú a 
dtaifead: www.nationalarchives.ie/services/government
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Cuirimid dhá imeacht oiliúna ar fáil gach bliain d’fhoireann Ranna Stáit ar a n-oibleagáidí dlíthiúla 
maidir le taifi d a chaomhnú agus ar ainmniú agus aistriú taifead cartlainne chuig an gCartlann 
Náisiúnta.
Cuirimid comhairle agus eolas ar ár seirbhísí ar fáil do dhaoine a d’fhéadfadh a bheith ina 
dtaisceoirí amach anseo, lena n-áirítear daoine aonair agus eagraíochtaí agus institiúidí 
saorálacha.  Féachfaimid le caomhnú ár gcartlann gnó a chur chun cinn trínár Suirbhé ar 
Thaifi d Ghnó.  Tá eolas ar thaiscí a sealbhaíodh le déanaí foilsithe i dtuarascálacha bliantúla an 
Stiúrthóra.

Cruthaímid saoráidí cuardaigh a chloíonn le Caighdeán Ginearálta Idirnáisiúnta um Thuairisciú 
Cartlainne ISAD(G), chun go mbeadh rochtain níos fearr ag úsáideoirí ar chartlanna inár Seomra 
Léitheoireachta agus ar ár láithreán gréasáin. 

 CARTLANNA A CHAOMHNÚ

Faightear cartlanna lena gcaomhnú a chinntiú.  Déantar gach iarracht chun cúram fi siciúil ár 
dtaifead a chinntiú, nuair a bhíonn siad á storáil agus á láimhseáil araon ag an bhfoireann agus ag 
léitheoirí.  Cuirimid oiliúint láimhseála sábháilte ar fáil dár bhfoireann go bliantúil.

 Coinnítear na cartlanna in ionad slán agus déantar monatóireacht laethúil air.  Deisítear doiciméid 
a mbaineann díobháil dóibh inár nAonad Caomhnaithe.

Cinntíonn seirbhísí athghrafacha intí go gcaomhnaítear taifi d a mbaintear úsáid astu go minic trí a 
bheith ar fáil i bhfoirm chóipeanna caomhnaithe.

Cuirtear raon áiseanna caomhnaithe agus comhairle maidir le láimhseáil na dtaifead ar fáil inár 
Seomra Léitheoireachta lena chinntiú go láimhseálann an pobal na bunthaifi d go cúramach. 

Ag tabhairt freagra ortsa

 Teileafón
Beimid ar fáil le freagra a thabhairt ar bhur nglaonna teileafóin idir 9.15 – 17.30; fi osruithe maidir 
leis an Seomra Léitheoireachta, 10.00 – 17.00, Luan go hAoine.  Tá sé mar aidhm againn: 
h ar a laghad 90% de ghlaonna a fhreagairt sula mbuaileann an teileafóin 6 uaire;
h a bheith cúirtéiseach agus sinn féin a chur in aithne;
h a bheith cuiditheach agus eolas cruinn agus soiléir a chur ar fáil duit;
h  a chinntiú go dtabharfaí beannachtaí guthphoist chun dáta mar is cuí
h chun infhaighteacht foirne a léiriú;
h freagra a thabhairt ar gach teachtaireacht guthphoist laistigh de lá oibre amháin.

asááááininnn
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Tá sé mar aidhm ag an gCartlann Náisiúnta seirbhísí a chur ar fáil a dhéanfaidh freastal ar 
riachtanais ár gcustaiméirí agus ar an méid a bhfuil súil acu leis.   Chomh maith leis sin, táimid 
meáite ar aird a thabhairt ar bhur dtuairimí, agus nuair is féidir, céimeanna a ghlacadh maidir leis 
na tuairimí sin faoinár seirbhísí.  Leagann an chairt seo amach na seirbhísí a chuirimid ar fáil agus 
na caighdeáin ar féidir leat a bheith ag súil leo ionas gur féidir ár bhfeidhmíocht a thomhas agus 
a mheas.

ÁR SEIRBHÍSÍ

Is iad príomhfheidhmeanna na Cartlainne Náisiúnta taifi d a fháil agus a chaomhnú agus iad a 
chur ar fáil do chomhchomhairle phoiblí.  Faighimid taifi d na Ranna Stáit, na gcúirteanna agus 
raon oifi gí rialtais chomh maith le taifi d eagraíochtaí, institiúidí agus daoine aonair Éireannacha.

Bunaíodh an Chartlann Náisiúnta an 1 Meitheamh 1988 faoin Acht um Chartlann Náisiúnta, 
1986.  Is cónascadh é ar Oifi g na dTaifead Poiblí in Éirinn (a bunaíodh i 1867) agus Oifi g na Stát-
Pháipéar (a bunaíodh i 1702), agus atá lonnaithe i Sráid an Easpaig, Baile Átha Cliath 8.

AG CUR CARTLANNA AR FÁIL

Seomra Léitheoireachta
Tá Seomra Léitheoireachta Niall McCarthy oscailte don phobal ó Luan go hAoine idir 10.00 agus 
17.00.

Ní bheidh sé ar oscailt laethanta saoire poiblí, idir an Nollaig agus an Bhliain Nua, agus ar feadh 
trí lá i mí na Nollag chun go mbeidh na meáin in ann a theacht ar chartlanna rialtais a bheidh le 
scaoileadh go poiblí.

Tá na dátaí dúnta ar ár láithreán gréasáin:  www.nationalarchives.ie/contactus

Cuairteoirí chuig an Seomra Léitheoireachta:
Tá Ticéad Léitheora bailí riachtanach chun breathnú ar na taifi d.  Cabhróimid leat iarratas a 
dhéanamh ar Thicéad Léitheora.  Tá an fhoirm iarratais ar fáil sa Chartlann Náisiúnta nó is féidir í 
a íoslódáil ónár láithreán gréasáin:
www.nationalarchives.ie/contactus/tickets.html

Ag úsáid na gcartlann:
Tá áiseanna cuardaigh (catalóga) ar fáil go hoscailte inár Seomra Léitheoireachta.  Is féidir teacht 
ar na háiseanna cuardaigh sin ar ríomhaire sa Seomra Léitheoireachta.  
Tá roinnt de na háiseanna cuardaigh sin ar fáil i bhformáid leictreonach ar ár láithreán gréasáin:
www.nationalarchives.ie/search

Siocair go gcoinnítear ár dtaifi d i stóras daingean, ní mór go n-iarrfaí ar fhoireann an tSeomra 
Léitheoireachta iad a thabhairt chugat.  Ba chóir go dtabharfaí na taifi d chugat laistigh de 30 
nóiméad tar éis d’iarratas a dhéanamh.  Coinnítear 30% dár gcartlanna den láithreán; ach ar 
iarratas, ba chóir go mbeadh siad ar fáil duit laistigh de dhá lá oibre.

 Tá a lán taifead ar mhicreascannán agus tá siad ar fáil ar bhonn féinseirbhíse sa Seomra 
Micreascannáin.

 Má tá Ticéad Léitheora agat, is féidir iarratas a dhéanamh ar ríomhphost 3 lá oibre roimh do 
chuairt:  www.nationalarchives.ie/services/public/ordering.html

Tabharfar míniú iomlán duit ar na cúiseanna i gcás nach féidir na cartlanna a chur ar fáil.

Seirbhísí Cóipeála
Cuireann an Chartlann Náisiúnta cóipeanna de na doiciméid go léir ar fáil nuair is féidir.  
D’fhéadfadh srianta a bheith i gceist mar gheall ar fhormáid nó ar íogaireacht na ndoiciméad.  
Féach ar ár láithreán gréasáin: www.nationalarchives.ie/services/public/obtaincopies.html le 
níos mó eolais a fháil amach faoin tseirbhís seo agus faoi sceideal na gcostas. Is é ár n-aidhm a 
chinntiú :
h go mbeidh daoine den phobal a thugann cuairt go pearsanta in ann cóipeanna ón   
 micreascannán a chóipeáil ar pháipéar ar bhonn féinseirbhíse; 
h  gur féidir orduithe fotacóipeála beaga suas le 16 leathanach, a chur ar fáil mar sheirbhís 

láithreach, faoi ghnáth chúinsí;
h go ndéanfar orduithe níos mó ná 16 leathanach a phróiseáil laistigh de 3 lá oibre de  
 ghnáth.  Féach ar ár láithreán gréasáin: www.nationalarchives.ie/services/public/  
 obtaincopies.html
h go ndéanfar orduithe ar chóipeanna deimhnithe a phróiseáil laistigh de 10 lá oibre de  
 ghnáth.  Féach ar ár láithreán gréasáin: www.nationalarchives.ie/services/public/  
 obtaincopies.html

Láithreán Gréasáin
Bainimid úsáid as ár láithreán gréasáin dhátheangach mar mhodh le heolas a thabhairt don 
phobal faoi shéalúchais agus faoi sheirbhísí cartlainne.

Cuirimid áiseanna cuardaigh nua leis le heolas a thabhairt don phobal maidir lenár sealúchais.  
Tugtar an láithreán gréasáin chun dáta le heolas ar uaireanta oscailte, taispeántais ar líne, 
treoracha taighde agus naisc le seirbhísí cartlainne eile.

Cinnteoimid go gcoinneofar ár suíomh chun dáta, go gcomhlíonfaidh sé ceanglais rochtana 
do dhaoine a bhfuil míchumas ag dul dóibh agus go mbainfi dh an t-ábhar lenár gcustaiméirí.  
Fáiltímid roimh bhur dtuairimí i ndáil le cáilíocht ár láithreáin ghréasáin, tuairimí ar féidir a chur in 
iúl leis an tsaoráid aiseolais ar líne.  Féach ar ár láithreán gréasáin:
www.nationalarchives.ie/aboutus/feedback.html

Seirbhís Ghinealais
Cuireann gineolaithe gairmiúla seirbhís chomhairleach ghinealais ar fáil saor in aisce le linn 
uaireanta oscailte.  Ní bheidh gá le coinne. 

 AG FÁIL CARTLANN AGUS AG CUR SÍOS ORTHU

Faighimid cartlanna ó Ranna Stáit, na cúirteanna, daoine aonair agus eagraíochtaí de réir 
fhorálacha an Achta um Chartlann Náisiúnta, 1986.

Cuirimid comhairle agus treoir ar fáil do Ranna Stáit ar réimse ábhar a bhaineann le bainistiú a 
dtaifead: www.nationalarchives.ie/services/government
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Cuirimid dhá imeacht oiliúna ar fáil gach bliain d’fhoireann Ranna Stáit ar a n-oibleagáidí dlíthiúla 
maidir le taifi d a chaomhnú agus ar ainmniú agus aistriú taifead cartlainne chuig an gCartlann 
Náisiúnta.
Cuirimid comhairle agus eolas ar ár seirbhísí ar fáil do dhaoine a d’fhéadfadh a bheith ina 
dtaisceoirí amach anseo, lena n-áirítear daoine aonair agus eagraíochtaí agus institiúidí 
saorálacha.  Féachfaimid le caomhnú ár gcartlann gnó a chur chun cinn trínár Suirbhé ar 
Thaifi d Ghnó.  Tá eolas ar thaiscí a sealbhaíodh le déanaí foilsithe i dtuarascálacha bliantúla an 
Stiúrthóra.

Cruthaímid saoráidí cuardaigh a chloíonn le Caighdeán Ginearálta Idirnáisiúnta um Thuairisciú 
Cartlainne ISAD(G), chun go mbeadh rochtain níos fearr ag úsáideoirí ar chartlanna inár Seomra 
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asááááininnn



 

  Comhfhreagras

Tabharfar freagra ar gach comhfhreagras.  Seachas i gcásanna fíorphráinneacha, pléifear le 
cumarsáid scríofa ó dhaoine den phobal san ord a fhaightear iad, is cuma cén dóigh ar seoladh 
chugainn iad (tríd an bpost, ar ríomhphost, faics).  Tá sé mar aidhm againn:
h freagra cinnte a thabhairt ar 95% d’fhiosruithe scríofa díreacha laistigh de 20 lá oibre; 
h  freagra eatramhach a eisiúint mura dtugaimid freagra ort laistigh de 20 lá oibre;
h  freagra a thabhairt ar gach iarratas maidir le rochtain ar eolas faoin reachtaíocht 

a bhaineann le Cosaint Sonraí agus le Saoráil Faisnéise laistigh de na frámaí ama 
reachtúla. 

ÁR DTIOMANTAS DÁR GCUSTAIMÉIRÍ Á MHEAS

Tá sé de cheart agat sinn a chur ar an eolas mura gcloíonn caighdeán na seirbhíse a fhaigheann 
tú leis na gealltanais atá leagtha amach sa Chairt seo nó má chreideann tú nach gcloíonn gníomh 
nó cinneadh a bhfuil tionchar aige ortsa leis an dlí nó le rialacha, le cleachtas nó le beartas na 
Cartlainne Náisiúnta. 

Mura féidir na hábhair is cúram leat a réiteach leis an mball foirne a raibh tú ag déileáil leis, is 
féidir leat teagmháil a dhéanamh le Stiúrthóir na Cartlainne Náisiúnta.  Maidir le gach cumarsáid 
a fhaightear: 
tabharfar aitheantas di laistigh de 3 lá oibre agus freagrófar í laistigh de 20 lá oibre;
déileálfar léi ar bhealach cothrom agus neamhspleách;
déileálfar léi faoi rún (faoi réir ár n-oibleagáidí faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise) mura 
mian leat a mhalairt.

Má sheasann do ghearán agus/nó má tá dearmad orainne, cuirfi mid ina cheart é chomh luath 
agus is féidir é agus cuirfear míniú agus leithscéal ar fáil.  Má bhíonn tú fós míshásta leis an 
toradh, cuirfi mid ar an eolas tú maidir le do cheart an scéal a chur faoi bhráid an Ombudsman.

AISEOLAS

Measaimid gurb é an bealach is fearr le tuiscint a fháil ar do riachtanais agus ar cad a mbíonn tú 
ag súil leis ná aiseolas a fháil uait.  Chun a chinntiú gur féidir leat do thuairimí agus do bharúlacha 
a chur in iúl dúinn go héasca, tá saoráid aiseolais ar líne ar fáil ar ár láithreán gréasáin ag www.
nationalarchives.ie/aboutus/feedback.html Tá Bosca Tuairimí ar fáil sa Chartlann Náisiúnta freisin 
agus chomh maith leis sin is féidir tuairimí a sheoladh trí litir, ríomhphost nó faics.  Lena chois sin, 
spreagaimid ár bhfoireann chun leas a bhaint as a dteagmháil laethúil le húsáideoirí mar bhealach 
le haiseolas a fháil ar chaighdeán na seirbhíse a chuirtear ar fáil.

SAORÁIL FAISNÉISE (FOI)

Tá tromlach na dtaifead sa Chartlann Náisiúnta ar fáil go réidh le haghaidh comhairliúcháin.  
Bronnann na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise 1997 agus 2003 (na hAchtanna um Shaoráil 
Faisnéise) ar an bpobal an ceart:
 h teacht ar thaifi d atá coinnithe ag comhlachtaí poiblí (faoi réir dhíolúintí áirithe)  
h eolas pearsanta maidir leis an duine féin a cheartú;
h míniú a fháil ar chinntí a bhaineann leis an duine féin.

MOLTAÍ MAIDIR LE FEABHSUITHE

Cuir ar an eolas sinn má tá aon ní ar féidir linn a dhéanamh chun feabhas 
a chur ar ár seirbhís:

DO SHONRAÍ:

Ainm:

Seoladh:

Uimhir theileafóin lae:

Do mholadh:

Ríomhphost:      suggestions@nationalarchives.ie 
Nó scríobh chuig: Ceannasaí Riaracháin
   An Chartlann Náisiúnta
   Sráid an Easpaig 
   Baile Átha Cliath 8.

Sonraítear sna hAchtanna chomh maith, nach mór do gach comhlacht poiblí Leabhair Thagartha 
Alt 15 agus 16 a fhoilsiú ina mbeidh eolas ar a struchtúir, a bhfeidhmeanna agus a seirbhísí, ar 
na taifi d atá á gcoimeád acu, ar na nósanna imeachta i ndáil le hiarratais a dhéanamh faoi na 
hAchtanna, agus a rialacha agus a gcleachtais a bhaineann leis na cinntí a rinne siad maidir le 
daoine den phobal.   Tá Leabhair Thagartha Alt 15 agus 16 na Cartlainne Náisiúnta ar fáil ar ár 
láithreán gréasáin ag www.nationalarchives.ie/freedom_info.html.

Go ginearálta, ní féidir ach taifi d a cruthaíodh ó 21 Aibreán 1998 a iarraidh faoin Acht um Shaoráil 
Fáisnéise.  Má tá eolas pearsanta fút féin sna taifi d a iarann tú áfach, baineann an ceart maidir le 
rochtain a éileamh orthu le gach taifead den sórt sin cibé dáta lena mbaineann siad.  I ngach cás 
ní mór an ceart ar rochtain a chleachtadh de réir na nósanna imeachta atá leagtha síos san Acht, 
agus beidh sin faoi réir aon díolúine chuí ó rochtain dá bhforáiltear san Acht.

Más mian leat iarratas a dhéanamh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise maidir le rochtain a fháil ar 
thaifi d a cheapann tú atá á gcoimeád ag an gCartlann Náisiúnta, ba chóir duit scríobh chuig ár 
nOifi gigh Saorála Faisnéise agus a lua go soiléir go bhfuil tú ag éileamh eolais faoi na hAchtanna 
um Shaoráil Faisnéise.  Ba chóir d’iarratas a sheoladh tríd an bpost nó ar ríomhphost chuig na 
seoltaí atá tugtha ar leathanach deiridh na cairte seo. 

CUIDIGH LINNE CUIDIÚ LEATSA

Chun cuidiú linn ár gcaighdeáin seirbhíse a bhaint amach, bheimis buíoch dá bhféadfá aon uimhir 
thagartha chuí a thabhairt i ngach cumarsáid linn, lena chinntiú go mbeidh na foirmeacha iarratais 
comhlánta go hiomlán, cruinn agus inléite faoin sprioc-am sonraithe (nuair is infheidhme).

Cá bhfuilimid suite?

An Chartlann Náisiúnta LoCall: +353 1890 252424
Sráid an Easpaig, T: +353 (0)1 4072 300
Baile Átha Cliath 8, F: +353 (0)1 4072 333
Éire. R: mail@nationalarchives.ie

Láithreán Gréasáin:  www.nationalarchives.ie

     An Chartlann Náisiúnta        

 National Archives

Ráiteas Misin
A chinntiú go gcaomhnaítear na taifi d a bhaineann le hÉirinn, taifi d a bhfuil údar maith 
lena gcaomhnú mar chartlanna a chinntiú; agus a chinntiú go ndéanfar na socruithe 

cuí maidir le fáil ag an bpobal ar na cartlanna.

Cairt Chustaiméirí
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thagartha chuí a thabhairt i ngach cumarsáid linn, lena chinntiú go mbeidh na foirmeacha iarratais 
comhlánta go hiomlán, cruinn agus inléite faoin sprioc-am sonraithe (nuair is infheidhme).

Cá bhfuilimid suite?

An Chartlann Náisiúnta LoCall: +353 1890 252424
Sráid an Easpaig, T: +353 (0)1 4072 300
Baile Átha Cliath 8, F: +353 (0)1 4072 333
Éire. R: mail@nationalarchives.ie

Láithreán Gréasáin:  www.nationalarchives.ie

     An Chartlann Náisiúnta        

 National Archives

Ráiteas Misin
A chinntiú go gcaomhnaítear na taifi d a bhaineann le hÉirinn, taifi d a bhfuil údar maith 
lena gcaomhnú mar chartlanna a chinntiú; agus a chinntiú go ndéanfar na socruithe 

cuí maidir le fáil ag an bpobal ar na cartlanna.

Cairt Chustaiméirí
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