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� An Oifig Achomhairc Talmhaíochta

Leanann an Oifig Achomhairc Talmhaíochta de bheith ag cur seirbhís achomharc 

ar fáil d’fheirmeoirí atá míshásta le cinntí na Roinne Talmhaíochta agus Bia 

maidir lena dteideal faoi scéimeanna áirithe atá sonraithe sa Sceideal atá 

ag gabháil leis an Acht um Achomhairc Talmhaíochta, 2001. Fuarthas 790 

achomharc i 2005 ar fud na scéimeanna difriúla éagsúla. 

Leagann an tuarascáil seo amach na mórfhorbairtí i rith na bliana agus 

tugtar miondealú staitistiúil ar obair na hOifige inti. Tá trasghearradh de 

na cásanna a láimhseáladh i rith na bliana sa tuarascáil, chomh maith 

le moltaí don Roinn Talmhaíochta agus Bia maidir le scéimeanna áirithe. 

Tugann an tuarascáil chun suntais freisin roinnt cásanna neamhchomhlíonta 

a dhéanann iarratasóirí scéime arís agus arís eile agus a mbíonn pionóis 

mar thoradh orthu. 

Bhí laghdú ar an líon achomharc a fuarthas i 2005. B’in mar gheall ar 

thabhairt isteach na Scéime Íocaíochta Aonair, a tháinig in áit Scéimeanna 

Préimhe an AE ar nós Mairteoil Speisialta, Bó Dhiúil, Préimh Chaorach, 

Préimh Maraithe, Cúnamh Limistéir agus Leathnú. Rud eile, bhí laghdú ar 

an líon achomharc REPS de bhrí gur tugadh isteach sceideal pionóis níos 

comhréirí faoin scéim seo. 

Chomh maith le gnáthfheidhmeanna na hOifige, lean an Coiste Achomhairc 

Íocaíochta Aonair de bheith ag scrúdú achomharc i ndáil le cásanna Force 

Majeure agus Iontrálaí Nua/Oidhreachta a d’eascair as an Scéim Íocaíochta 

Aonair. Tá an Coiste Achomhairc Íocaíochta Aonair comhdhéanta d’Oifigigh 

Achomhairc ón Oifig seo agus tá Cathaoirleach neamhspleách air, An 

tUasal John Duggan. 

Tá súil agam go mbeidh an tuarascáil seo úsáideach d’fheirmeoirí, don 

Roinn Talmhaíochta agus Bia agus do pháirtithe leasmhara eile chomh 

maith le bheith ag comhlíonadh a feidhme príomha mar thuarascáil chuig 

an Aire Talmhaíochta agus Bia. 

Is é misean na hOifige ná seirbhís achomharc neamhspleách, 

inrochtana, cothrom agus tráthúil a sholáthar d’iarratasóirí ar 

scéimeanna de chuid na Roinne Talmhaíochta agus Bia, agus 

an tseirbhís sin a thabhairt i gcrích ar shlí chúirtéiseach agus 

éifeachtach. 

 

Paul Dillon 

An Stiúrthóir Achomhairc Talmhaíochta  

Meitheamh 2006
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Bunaíodh an Oifig Achomhairc Talmhaíochta i 2002 chun seirbhís achomhairc 

a chur ar fáil d’fheirmeoirí a d’fhéadfadh a bheith míshásta le cinntí na Roinne 

Talmhaíochta agus Bia maidir lena dteideal faoi scéimeanna ainmnithe atá á 

bhfeidhmiú ag an Roinn. Leagann an tAcht um Achomhairc Talmhaíochta 2001, 

agus na Rialacháin um Achomhairc Talmhaíochta 2002, síos feidhmeanna 

an Stiúrthóra agus na nOifigeach Achomharc, na cinntí ar féidir achomhairc 

a dhéanamh fúthu agus na nósanna imeachta atá le leanúint maidir le 

hachomhairc talmhaíochta.

Chuir bunú na hOifige Achomhairc Talmhaíochta an próiseas achomhairc 

do Scéimeanna na Roinne Talmhaíochta agus Bia ar bhonn reachtúil. Tá 

Oifigigh Achomhairc neamhspleách faoin Acht. De réir ráiteas misin na 

hOifige, tá sé d’aidhm ag an Oifig a bheith báúil don chliant agus a seirbhís 

a thabhairt i gcrích ar shlí chúirtéiseach agus éifeachtach.

Ceann de phríomhghnéithe na hOifige ná ceart an achomharcóra d’éisteacht 

ó bhéal ina dtugann Oifigeach Achomhairc an t-achomharcóir agus oifigigh 

na Roinne le chéile chun an dá thaobh den scéal a chloisteáil agus chun 

ceisteanna a chur. Tar éis fíricí uile an cháis a phlé, eisítear litreacha cinnidh 

cuimsitheacha chuig an achomharcóir agus chuig an Roinn.

An Lámhleabhar Nósanna Imeachta

Dréachtaíodh Lámhleabhar Nósanna Imeachta, ag léiriú eolais faoin Oifig 

Achomhairc Talmhaíochta agus sonraí faoi rialacha, nósanna imeachta agus 

léirmhínithe inmheánacha a bhíonn in úsáid ag Oifigigh Achomhairc, ar dtús 

i 2002 agus forbraíodh tuilleadh é le linn 2005. Is ceanglas dlíthiúil den Acht 

um Shaoráil Faisnéise 1997 é sin. Tá na nithe seo a leanas ann

Struchtúr, Eagraíocht agus Ainmneacha & Ainmniúcháin na nDaoine 

den Fhoireann 

Feidhmeanna, Cumhachtaí agus Dualgais

Seirbhísí don Phobail (agus an tslí ar féidir teacht orthu seo)

Rialacha agus Treoirlínte

Nósanna Imeachta Oifige

Aicmí taifid atá ina seilbh agus Socruithe Rochtana

Cearta Athbhreithnithe agus Achomhairc, Cearta Athbhreithnithe faoi 

Shaoráil Faisnéise san áireamh

•

•

•

•

•

•

•
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� An Oifig Achomhairc Talmhaíochta

Plean Gnó

Cuireadh Plean Gnó do 2005 le chéile de réir an Tionscnaimh um Bainistíocht 

Straitéiseach, chun comhordú le Ráiteas Straitéiseach 2005 – 07 na Roinne 

Talmhaíochta agus Bia. Tá an Plean Gnó mar bhonn d’obair na hOifige agus 

déantar athbhreithniú air go rialta.

Bunachar Sonraí

Cinntíonn bunachar sonraí chun próiseáil agus taifeadadh a dhéanamh ar 

chásanna a fhaigheann an Oifig, mar aon le leabharlann leictreonach de 

chinntí, go mbíonn eolas cothrom le dáta ar fáil maidir le stádas cásanna 

agus feidhmíocht iomlán na hOifige.

Láithreán Gréasáin

Agus í feasach ar an tiomantas do ríomhsheirbhísí an Rialtais, sheol 

an Oifig a láithreán gréasáin, www.agriappeals.gov.ie i 2003. Chomh 

maith le bheith ina fhoinse eolais, is féidir le hachomharcóirí an fhoirm 

‘Nóta Eolais agus Fógra Achomhairc’ a íoslódáil agus achomhairc 

a thaisceadh ar-líne ag an seoladh ríomhphoist seo a leanas, 

appeals.office@agriculture.gov.ie.

Comhoibriú leis an Roinn Talmhaíochta agus Bia

Leanadh den teagmháil leanúnach le Rannáin éagsúla den Roinn Talmhaíochta 

agus Bia chun ceisteanna éagsúla a phlé a d’eascair as cásanna achomhairc 

i 2005.

Cruinnithe na nOifigeach AchomhaircTionóladh 

Tionóladh 11 chruinniú d’Oifigigh Achomhairc i 2005. Ba é príomhchuspóir 

na gcruinnithe seo ná chun comhsheasmhacht a bhunú i gcur chuige na 

nOifigeach Achomhairc agus chun nithe a bhaineann le hobair na hOifige 

a phlé. Tionóladh na cruinnithe seo go míosúil de ghnáth.
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Oifig an Ombudsman

Faoin Acht um Achomhairc Talmhaíochta 2001, is féidir le hachomharcóirí 

chuig an Oifig seo a iarraidh go ndéanfadh Oifig an Ombudsman athbhreithniú 

ar a gcás. Go dtí seo, tá thart ar 12 cás a fuarthas i 2005 tarchurtha chuig 

an Ombudsman.

Cásanna scrúdaithe ag an Ombudsman i 2005 12

Díobh sin, dúnta ag an Ombudsman 6

Cásanna inar iarr an Ombudsman ar an Oifig seo leasú a  0 
dhéanamh ar a cinneadh 
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Den 790 achomharc a fuarthas i 2005, is éisteachtaí ó bhéal a bhí i gceist 

le 449 díobh (63%, arb é an méid ceanann céanna é leis an méid a bhí 

ann i 2004.) 

Ar achomharc a fháil, iarrann an Oifig seo, 

An comhad cuí a fháil ón Roinn Talmhaíochta agus Bia 

Go soláthródh an Rannán cuí den Roinn ráiteas a thaispeánann cé 

chomh forleathan atá fíricí agus áitimh an achomharcóra glactha nó 

díospóidithe.

Déileáiltear le hachomhairc san ord ina bhfaightear iad.

Nuair a fhaightear an comhad ón Roinn, tugann an Stiúrthóir Achomhairc 

Talmhaíochta an cás d’Oifigeach Achomhairc. Ag an bpointe sin déanann 

an tOifigeach Achomhairc teagmháil leis an achomharcóir maidir leis an 

gcás agus chun socruithe a dhéanamh d’éisteacht ó bhéal, má bhíonn 

an t-achomharcóir tar éis ceann a lorg nó má mheasann an tOifigeach 

Achomhairc go bhfuil gá leis.

Tar éis na fíricí go léir sa chás a scrúdú agus a bhreithniú, déanann an tOifigeach 

Achomhairc cinneadh agus eisíonn sé nó sí litir don achomharcóir, ag léiriú 

toradh an achomhairc agus ag tabhairt na cúiseanna leis an gcinneadh.

Ceann de ghnéithe na hOifige ná ceart an achomharcóra ar éisteacht 

ó bhéal ina dtugann an tOifigeach Achomhairc an t-achomharcóir agus 

oifigigh na Roinne le chéile chun an dá thaobh den scéal a éisteacht agus 

chun ceisteanna a chur. Tionóltar éisteachtaí ó bhéal in áiteanna a bhíonn 

cóngarach don achomharcóir ionas go gcinnteofar go mbeadh rochtain 

níos fearr acu ar an bpróiseas achomhairc. Is iad na príomhghnéithe 

d’éisteacht ó bhéal ná,

Tionóltar go príobháideach í agus is i bhformáid neamhfhoirmiúil a 

bhíonn sí.

Bíonn cead ag an achomharcóir uiríoll a bheith aige nó aici ach caithfidh 

sé nó sí a bheith i láthair i bpearsa.

Tionóladh éisteachtaí ó bhéal i ngach contae sa tír. Tuigeann an Oifig um 

Achomhairc Talmhaíochta an gá le bheith feidhmiúil agus mar sin déantar 

iarracht éisteachtaí ó bhéal a chur i ngrúpa i dtreo is go mbeadh Oifigeach 

Achomhairc in ann roinnt éisteachtaí a thionól an lá céanna i réigiún ar leith. 

Leithdháiltear réigiúin den tír ar Oifigigh Achomhairc agus déantar uainíocht 

ar na réigiúin sin go rialta. 

•

•

•

•

3. Nós Imeachta Achomharc agus Éisteachtaí Ó Bhéal
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Fuarthas 790 cás in 2005 i gcomparáid le 1,116 i 2004, laghdú 29%. 

4(a) Achomhairc Faighte de réir na Míosa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4(b) Achomhairc Faighte de réir an Chontae

4. Staitisticí – 2005 

0

10

20

30

40

50

60

70

Noll
aig

20
05

Sam
ha

in
20

05

Deir
ea

dh
 Fó

m
ha

ir 2
00

5

M
eá

n F
óm

ha
ir 2

00
5

Lú
na

sa
20

05

Iúi
l 2

00
5

M
eit

he
am

h 20
05

Bea
lta

ine
20

05

Aibr
eá

n 2
00

5

M
ár

ta
20

05

Fe
ab

hr
a 20

05

Ean
áir

20
05

Faighte de réir na Míosa: 790 Cás

100

90

80
74

90

69

85

48
50

58

65

76

63
56 56

0

10

20

30

40

50

60

70

Cill 
M

ha
nt

áin

Lo
ch

 G
ar

m
an

An 
Iar

m
hí

Por
t L

áir
ge

Tio
bra

id Á
ra

nn

Slig
ea

ch

Ros
 C

om
áin

Uíbh 
Fh

ail
í

M
uin

ea
ch

án

An 
M

hí

M
aig

h 
EoLú

An 
Lo

ng
fo

rt

Lu
im

ne
ac

h

Lia
tro

im
La

ois

Cill 
Cha

inn
igh

Cill 
Dar

a

Ciar
ra

í

Gail
lim

h

Bail
e Á

th
a C

lia
th

Dún
 n

a n
Gall

Cor
ca

igh

An 
Clár

An 
Cab

há
n

Cea
th

ar
lac

h

12

35 35

77

32

5

93

33

17
20

25

35

17

67

20
24

28
24

77

25
21

6

36

11

20
15

20

7

Faighte de réir na Míosa: 790 Cás

100

90

80



 

� An Oifig Achomhairc Talmhaíochta

4(c) Achomhairc Faighte de réir Scéime

4(d) Iarratais 2005 ar an Roinn Talmhaíochta agus Bia 
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4(e) Toradh na nAchomharc a Fuarthas i 2005 

 

 

 

 

 

 

 

Téarmaíocht

Achomharc Ceadaithe: Nuair a ghlacann an tOifigeach Achomhairc 

leis an gcás a chuir an t-achomharcóir ar aghaidh agus nuair a 

chuireann sé nó sí an pionós ar neamhní.

Ceadaithe i bPáirt: San áireamh sa chatagóir seo tá cásanna ina 

molann an tOifigeach Achomhairc go ngearrtar pionós laghdaithe 

nó níos lú.

Athbhreithnithe ag an Roinn: Caithfidh an Roinn athbhreithniú 

a dhéanamh ar a cinneadh sula gcuirtear ar aghaidh é chuig 

an Oifig lena mheas. Mar thoradh ar seo, go minic, bíonn 

athbhreithniú ar an gcéad chinneadh bunaithe ar an eolas 

nua a sholáthraíonn an t-achomharcóir don Oifig Achomhairc 

Talmhaíochta.

Neamhbhailí: San áireamh sa chatagóir seo tá achomhairc ar 

nithe nach bhfuil oiriúnach don Oifig, (i.e. Scéimeanna nach bhfuil 

liostaithe ar an Sceideal don Acht um Achomhairc Talmhaíochta), 

cásanna roimh 13 Bealtaine 2002, achomhairc dhúbailte agus 

cásanna nach ndearna an Roinn Talmhaíochta agus Bia aon 

chinneadh iarbhír ina leith.

As Am: Tá trí mhí ag iarratasóirí ó dháta cinnidh na Roinne 

chun achomharc a dhéanamh agus ní ghlacfar le hachomhairc 

a fhaightear ina dhiaidh sin. Nuair a bhíonn coinníollacha 

eisceachtúla ann, áfach, d’fhéadfadh go gceadódh an Stiúrthóir 

breithniú a dhéanamh ar chás a cuireadh isteach tar éis trí mhí. 

 

 Comparáid le blianta roimhe seo; 2005 2004 2003

 Achomhairc Ceadaithe, Ceadaithe i bPáirt nó 
 Athbhreithnithe 36% 33% 38%

 Achomhairc Aistarraingte, Neamhbhailí nó  11% 11% 7%
 As Am agus Comhairle Tugtha  

 Dícheadaithe 49% 51% 54% 

 Ar Oscailt 4% 5% 1%



 

�0 An Oifig Achomhairc Talmhaíochta

Comhairle Tugtha: Ceadaíonn an tAcht d’uiríll a dhéantar chuig an 

Aire faoin Scéim Náisiúnta um Dhearbhú Mairteola agus faoin Scéim 

do Cheadú agus do Chlárú Déilálaithe agus Áitribh Déileáilaithe, 

a tharchur chuig an Stiúrthóir le haghaidh comhairle. Baineann 

an chatagóir seo leis an gcomhairle a thugann an Stiúrthóir.

Achomhairc Dícheadaithe: Nuair nach nglacann an tOifigeach 

Achomhairc leis an gcás a chuir an t-achomharcóir ar aghaidh 

agus go measann sé nó sí gurb é an pionós ceart atá gearrtha 

ag an Roinn Talmhaíochta agus Bia.

Ar Oscailt: Cásanna 2005 nach bhfuil críochnaithe fós go 

dtí seo. 

Miondealú Iomlán

385

93

84

106

30
27

39 251
Achomharc Dícheadaithe

Achomharc Ceadaithe

Achomharc Ceadaithe i bPáirt

Athbhreithnithe ag an Roinn

Ar Oscailt

Achomharc Neamhbhailí

As Am

Achomharc Aistarraingthe

Comhairle Tugtha
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4(f) Toradh de réir na Scéime a Fuarthas i 2005
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An Scéim um Chosaint 
na Timpeallachta 
Tuaithe (REPS)

259 28 10.8  19 7.3  31 12.0  5 1.9  2 0.8  15 5.8  - 0.0 147 56.8  12 4.6

An Scéim Phréimhe 
Mairteola Speisialta

218 28 12.8  36 16.5  48 22.0  6 2.8  11 5.0  7 3.2  - 0.0 78 35.8  4 1.8

Scéim Phréimhe na 
mBó Diúil

116 15 12.9  16 13.8  7 6.0  2 1.7  6 5.2  7 6.0  - 0.0 60 51.7  3 2.6

An Scéim Phréimhe 
Caorach

17 3 17.6  2 11.8  - 0.0  - 0.0  1 5.9  1 5.9  - 0.0 10 58.8  - 0.0

An Scéim Phréimhe 
Leathnaithe

20 1 5.0  - 0.0  - 0.0  - 0.0  1 5.0  4 20.0  - 0.0 13 65.0  1 5.0

Scéim do Chúnamh 
Limistéir

54 5 9.3  5 9.3  11 20.4  2 3.7  2 3.7  3 5.6  - 0.0 22 40.7  4 7.4

Scéim Luathscoir ón 
bhFeirmeoireacht

10 2 20.0  - 0.0  1 10.0  1 10.0  1 10.0  - 0.0  - 0.0 4 40.0  1 10.0

Scéimeanna do 
Chúnamh Suiteála

26 5 19.2  2 7.7  1 3.8  2 7.7  - 0.0  - 0.0  - 0.0 15 57.7  1 3.8

Bainistiú ar Dhramhaíl 
Feirme

20 3 15.0  - 0.0  3 15.0  3 15.0  - 0.0  1 5.0  - 0.0 10 50.0  - 0.0

Scéim do Limistéar faoi 
Mhíbhuntáiste

29 2 6.9  1 3.4  3 10.3  3 10.3  - 0.0  - 0.0  - 0.0 20 69.0  - 0.0

Gnéithe Neamh-
Luachála den Scéim 
Imoibrí

9 1 11.1  3 33.3  - 0.0  1 11.1  - 0.0  - 0.0  - 0.0 3 33.3  1 11.1

An Scéim Phréimhe 
Maraithe

4 - 0.0  - 0.0  - 0.0  - 0.0  - 0.0  1 25.0  - 0.0 2 50.0 1 25.0

Scéimeanna um 
Fheabhsúchán 
ar Chaighdeáin 
Sláintíochta Déiríochta

3 - 0.0  - 0.0  - 0.0  - 0.0  - 0.0  - 0.0  - 0.0 3 100  - 0.0

Scéimeanna 
Liúntais Cúitimh 
Ceantarbhunaithe

1 - 0.0 - 0.0 1 100.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 0 0.0 - 0.0

Clárú Déileálaithe 1 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 1 100.0 0 0.0 - 0.0

Scéim Íocaíochta 
Aonair Feirme (níl bailí 
ag am a fhála)

3 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 3 100.0 - 0.0 - 0.0 0 0.0 - 0.0
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4(g) An tAm ón Roinn Talmhaíochta agus Bia go dtí an 

Oifig Achomhairc 

Don bhliain 2005, ba 17 lá ar an meán a thóg sé ar an Roinn comhaid a 

chur ar ais. Ba 23 lá a bhí sa mheán do 2004. Seo a leanas miondealú 

de réir Scéime:

Scéim 2005 2004 2003

Scéim do Chúnamh Limistéir 28 37 33

Scéim Liúntais Cúitimh do Limistéar faoi 
Mhíbhuntáiste

17 23 29

Scéim Luathscoir ón bhFeirmeoireacht 15 21 18

An Scéim Phréimhe Caorach 12 20 22

An Scéim Phréimhe Leathnaithe 33 20 42

Scéim do Bhainistiú ar Dhramhaíl Feirme 38 33 41

Scéimeanna um Fheabhsúchán ar Chaighdeáin 
Sláintíochta Déiríochta

31 32 30

Scéimeanna do Chúnamh Suiteála 30 23 26

Gnéithe Neamh-Luachála den Scéim ar Luacháil 
ar an bhFeirm i gcomhair Imoibrithe Eitinne agus 
Brúsaóise

26 22 39

An Scéim um Chosaint na Timpeallachta Tuaithe 
(REPS)

26 29 29

An Scéim Phréimhe Mairteola Speisialta 15 19 16

Scéim Phréimhe na mBó Diúil 17 18 23

Eile 41 25 47

Nuair a bhíonn achomhairc taiscthe leis an Oifig Achomhairc Talmhaíochta, 

iarrann an Oifig seo, 

An comhad ábhartha a fháil ón Roinn Talmhaíochta agus Bia 

Go gcuireann an Rannán cuí sa Roinn ráiteas ar fáil a léiríonn cé chomh 

forleathan agus a ghlactar leis nó a dhíospóidítear na fíricí agus na 

háitimh a chuir an t-achomharcóir ar aghaidh.

Iarrann an Oifig ar an Roinn na comhaid a sheoladh ar ais laistigh de dhá 

sheachtain den chéad iarratas. Déantar é seo lena chinntiú gur féidir achomhairc 

a leithdháileadh ar Oifigeach Achomhairc gan mhoill agus go bhféadfar iad 

a bhreithniú chomh luath agus is féidir. Eisítear meabhráin sa chás nach 

bhfreagraíonn an Roinn go pras. Eisíodh 122 meabhrán i 2005.

•

•
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4(h) An tAm a thógann sé ar an Oifig Achomhairc 

cásanna a chinneadh

Do na cásanna 2005, ba é an meán-am a thóg sé déileáil le cás ón uair a 

fuarthas comhad agus ráiteas na Roinne go dtí gur eisíodh cinneadh ná 

73 lá. Ba 66 lá a bhí sa mheán don bhliain 2004. Is ann don ardú mar 

gheall ar an ualach oibre breise atá ann mar gheall ar an gCoiste 

Achomhairc Íocaíochta Aonair (féach Roinn 8).

   

Tá sprioc de thrí mhí leagtha síos ag an Oifig Achomhairc ón am 

a bhfaightear an t-achomharc go dtí go n-eisítear litir cinnidh. Do 

chásanna 2005, mhair an meán-achomharc 89 lá.

4(i) An Staid amhail an 31 Nollaig 2005 

Stádas 2005 2004 2003

Cásanna Dúnta 762 821 841

Obair ar Siúl – An Oifig Achomhairc 13 200 181

Ag Feitheamh ar Fhreagra ón Roinn 15 95 121

Iomlán Idir Lámha 28 295 302

Iomlán ar Fad 790 1,116 1,143

Cásanna a dúnadh i 2005 v Cásanna a dúnadh i 2004

Cásanna 2005 a 
dúnadh i 2005 621

Cásanna 2004 a 
dúnadh i 2004 841

Cásanna 2004 a 
dúnadh i 2005 292

Cásanna 2003 a 
dúnadh i 2004 300

Líon iomlán na 
gcásanna a dúnadh i 
2005* 913

Líon iomlán na 
gcásanna a dúnadh i 
2004 1,121

*Tabhair ar aird: Chomh maith leis na cásanna a dúnadh thuas, dhún 

an Coiste Achomhairc Íocaíochta Aonair 2,546 cás ar an iomlán a bhain 

leis an Scéim Íocaíochta Aonair Feirme. Féach Roinn 8, leathanach 36, le 

haghaidh tuilleadh eolais.
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Cás 1 - An Scéim um Chosaint na Timpeallachta Tuaithe

Thosaigh conradh REPS 2 an achomharcóra i mí Iúil 2001. Léirigh an Plean 

Agra-Chomhshaoil a cuireadh isteach chun tacú leis an iarratas go raibh 

air díon chró ar leith a dheisiú i mbliain 1. Cuireadh plean athbhreithnithe 

isteach i rith 2003, a shonraigh go mbainfí an sean-díon den chró i mbliain 

1 agus gur gcuirfí díon nua air i mbliain 2. 

Ag an gcéad iniúchadh i rith 2002, fuarthas amach nach raibh díon an 

chró deisithe, dá bhrí sin cinneadh nach raibh na gealltanais i ndáil leis an 

gclós déanta mar a bhí beartaithe agus forchuireadh pionós de 20% de 

réir fhorálacha Iarscríbhinn 1 de Dhoiciméad Scéim REPS dar dáta an 27 

Samhain 2000. Nuair a rinneadh an dara iniúchadh i mí Feabhra 2004 ní 

raibh an díon deisithe go fóill agus dúblaíodh an pionós 20% go dtí 40% 

de réir fhorálacha Dhoiciméad Scéim REPS dar dáta an 27 Samhain 2000. 

Rinneadh an tríú iniúchadh i mí na Samhna 2004; agus arís ní raibh díon 

an chró deisithe. De bhrí go ndearnadh an t-iniúchadh seo tar éis an 1 

Meitheamh 2004, bhí feidhm leis na téarmaí agus na coinníollacha atá 

i nDoiciméad Scéim REPS dar dáta an 5 Feabhra 2004. Sonraíonn na 

téarmaí agus coinníollacha sin atá in Iarscríbhinn 1 go laghdófaí go dtí 10% 

an pionós faoi Bheart 8 do gheallúintí i ndáil leis an bhfeirm nó le clós na 

feirme nach mbíonn déanta de réir mar a beartaíodh. De bhrí gurbh é seo 

an tríú cás de neamhchomhlíonadh, mhéadaigh an Roinn an pionós faoina 

ceathair go dtí 40% de réir fhorálacha Dhoiciméad Scéim REPS dar dáta 

an 27 Samhain 2000.

Rinne an tOifigeach Achomharc teagmháil leis an Roinn agus thug ar aird 

ós rud é gur tharla an t-iniúchadh deiridh tar éis an 1 Meitheamh 2004 go 

raibh feidhm leis an sceideal pionóis athbhreithnithe faoi REPS 3 de réir 

fhorálacha Chiorclán Uimh. 11/04 na Roinne. Faoi théarmaí agus coinníollacha 

Dhoiciméad Scéim REPS dar dáta an 5 Feabhra 2004 ag Iarscríbhinn 1, tá 

an pionós faoi Bheart 8 maidir le gealltanais i ndáil le feirm nó clós feirme 

nach ndéantar de réir mar a beartaíodh laghdaithe go dtí 10%. Deirtear in 

Iarscríbhinn 1 freisin: I gcás sárú a dhéantar arís agus arís eile i rith thréimhse 

chomhaontú REPS, déanfar an pionós cuí a dhúbailt. Má dhéantar an sarú 

céanna arís, bheidh foirceannadh agus aisíoc an airgid go léir a íocadh mar 

thoradh air”. De bhrí nach raibh aon fhoráil déanta don phionós a mhéadú 

faoi ceathair, d’athraigh an Roinn an pionós go dtí 20%, dúbailt ar an bpionós 

10%, de réir fhorálacha Dhoiciméad Scéim REPS dar dáta an 5 Feabhra 

2004. Sheas an tOifigeach Achomhairc leis an gcinneadh sin

5. Cásanna Achomhairc Roghnaithe
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Cás 2 – Cúnamh Limistéir

Rinne an t-achomharcóir iarratas faoi Scéim um Chúnamh Limistéir 2003 

chun go n-íocfaí cúnamh curaíochta leis agus mhéadaigh sé an limistéar 

curaíochta a ndearnadh an t-iarratas air ag úsáid foirm leasaithe na Scéime 

um Chúnamh Limistéir roimh an dáta deiridh den 31ú Bealtaine 2003. 

Tar éis léirmhíniú a dhéanamh ar na dáileachtaí mar a éilíodh ag baint 

úsáide as Cianbhrathadóireacht (íomhánna satailíte) d’eisigh an tAonad 

um Chúnamh Limistéir iarratas go ndéanfaí na dáileachtaí a ndearnadh 

éileamh ina leith a iniúchadh. I mí na Nollag 2003, rinneadh iniúchadh ar na 

dáileachtaí curaíochta agus fuarthas amach gur sean-fhéarach buan a bhí 

sna dáileachtaí a ndearnadh éileamh ina leith. Níor eisíodh aon íocaíochtaí 

leis an bhfeirmeoir i ndáil leis an éileamh curaíochta 2003 ag aon tráth.

Ba é an pionós a d’fhorchuir an Roinn ar an achomharcóir ná gur diúltaíodh 

cúnamh curaíochta dó do bhliain an iarratais agus gur asbhaineadh méid 

a bhí comhionann leis an méid sin a bheadh íoctha murach gur braitheadh 

an neamhchomhlíonadh as íocaíochtaí ina dhiaidh sin.

Níor tugadh aon fhianaise don Oifigeach Achomhairc a léireodh gur cuireadh 

iarmhairtí na nithe a fuarthas amach in iúl don achomharcóir go foirmiúil sular 

cuireadh na hasbhaintí íocaíochta in aghaidh íocaíochtaí préimhe eile. 

I measc cúiseanna achomhairc an achomharcóra bhí a ráiteas gur chuir 

sé litir chuig an Aonad um Chúnamh Limistéir i Meitheamh 2003 lena 

éileamh curaíochta iomlán a tharraingt siar, agus go raibh sé i gceist aige 

an barr gránaigh a chur nuair ba ghá ach gur chuir an aimsir cosc air sin 

a dhéanamh mar gheall, cuid mhór, ar an gcineál ithreach atá ina chuid 

talún. Tugadh fianaise ó chonraitheoir an achomharcóra a bhí ag teacht 

lena chás maidir le coinníollacha talún. 

Thug an tOifigeach Achomhairc ar aird gur cuireadh Foirm Leasaithe 2003 

chuig an Roinn i mBealtaine 2003 laistigh de 8 lá ón dáta deiridh chun 

barra scéime a chur, agus nach raibh sonraithe ann ach an talamh breise 

a ndearnadh iarratas ina leith le haghaidh cúnamh curaíochta a íoc. Dúradh 

san fhianaise a thug an conraitheoir go ndearnadh an cinneadh gan barr a 

chur an 27ú Bealtaine, 2003. Bhí an rogha fós ann an 27ú Bealtaine 2003 

an t-éileamh Ceantair a athrú go dtí foráiste. Níor agóidíodh cás na Roinne 

go mb’fhéarach bhuan a bhí sa talamh.
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Níorbh ann d’aon chruthúnas infhíoraithe d’aon fhógra a thabhairt don 

Roinn go raibh an t-éileamh gránaigh á tharraingt siar i 2003 agus ní raibh 

aon taifead ag an Aonad um Chúnamh Limistéir d’aon litir ina leith seo a 

fháil tar éis dóibh na seiceálacha a iarradh a dhéanamh.

Chinn an tOifigeach Achomhairc, de bhrí gur iarratas 2003 é go bhfuil sé 

rialaithe ag Rialachán (CE) 2419/2001 ón gCoimisiún Eorpach agus de réir 

an rialacháin sin, ní dhéantar aon íocaíocht don bhliain lena mbaineann i 

gcásanna gur lú an limistéar ná an limistéar éilithe agus meastar go bhfuil 

dearbhú bréige déanta ag an achomharcóir. I gcás go mbíonn an difríocht 

idir an limistéar éilithe agus an limistéar a bhíonn déanta amach níos mó 

ná 20% is é an limistéar a bhíonn déanta amach a úsáidtear chun an méid 

cabhrach a dhiúltaítear a ríomh agus baintear úsáid as an limistéar sin, más 

ann, chun an méid cabhrach a bheidh ag dul ar aghaidh go dtí an chéad 

bhliain eile a ríomh agus nach ndéanfar íocaíocht leis an achomharcóir ina 

leith. Is náid a bhí sa limistéar déanta amach gránaigh sa chás seo, dá bhrí 

sin feidhmíodh an asbhaint den mhéid comhionann leis an méid a bheadh 

eisithe ar an limistéar éilithe go deimhin go míchuí faoi scéim 2003. 

Ba é cinneadh an Oifigigh Achomhairc, cé gur seasadh le staid na Roinne 

maidir leis an neamhchomhlíonadh a fuarthas, ná an pionós a chur i 

bhfeidhm faoi mar a fhoráiltear dó faoin Rialachán. Níor fhoráil Rialachán 

(CE) 2419/2001 ón gCoimisiún ach d’íocaíocht do mhéid comhionann leis 

an méid a bheadh eisithe ar an ‘limistéar déanta amach’ de bhun Airteagal 

31(2) den rialachán agus sa chás seo, sin náid de bhrí nach bhfuarthas 

aon ghránaigh. Chiallaigh sé sin nach bhféadfaí aon phionós riaracháin a 

chur i bhfeidhm ar an bhfeirmeoir sna trí bliana ina dhiaidh sin. Ar an tslí 

sin d’éirigh i bpáirt leis an achomharc. 

Tá forchur pionós den sórt sin do 2004 á rialú ag Rialachán (CE) 118/2004 

ón gCoimisiún, a leasaíonn Rialachán (CE) 2419/2001 ón gCoimisiún.

Cás 3 – Cúnamh Limistéir

Chuir an t-achomharcóir a iarratas ar Chúnamh Limistéir 2004 isteach an 

20ú Aibreán 2004. Bhí 26 dáileacht talún ina iarratas agus achar iomlán 

foráiste de 44.96 Ha. Próiseáladh iarratas an achomharcóra ar an bhfaisnéis 

a fuarthas. Ar phróiseáil an iarratais, áfach, tháinig fadhb chun cinn le péire 

de na dáileachtaí. Fuarthas amach go raibh foraoiseacht sna dáileachtaí 

sin a bhí dearbhaithe mar limistéar foráiste agus de bhrí nár thug sé fógra 

don Aonad um Chúnamh Limistéir sula ndearna siad teagmháil leis, tháinig 
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cás ró-éilimh chun cinn. Chuir an tAonad um Chúnamh Limistéir in iúl don 

achomharcóir go raibh ró-éileamh foráiste de 16.17% aige agus de réir 

Théarmaí agus Coinníollacha na Scéime um Chúnamh Limistéir cuireadh 

pionós de dhúbailt na difríochta i bhfeidhm nuair a bhí an limistéar a bhí 

incháilithe chun críocha íocaíochta á dhéanamh amach. Laghdaíodh a 

limistéar foráiste incháilithe ó 38.47 Ha go dtí 26.03 Ha do Scéim 2004.

Rinne an t-achomharcóir achomharc ar an gcinneadh sin chuig an Oifig 

Achomhairc Talmhaíochta an 24ú Márta 2005. Tionóladh éisteacht ó bhéal 

an 15ú Meitheamh 2005. Dúirt an t-achomharcóir go raibh an dá dháileacht 

a bhí i gceist faoi fhéar an tráth ar taisceadh an t-iarratas ar Chúnamh 

Limistéir ach gur cuireadh iad go gairid ina dhiaidh sin. Dúirt sé freisin 

nuair a chuir sé ceist ar a chomhairleoir foraoiseachta i ndáil leis an iarratas 

ar Chúnamh Limistéir gur dúradh leis nach raibh aon ghá an tAonad um 

Chúnamh Limistéir a chur ar an eolas mar go raibh an rannóg foraoiseachta 

faoi rialú na Roinne Talmhaíochta agus Bia agus go gcuirfeadh an rannóg 

foraoiseachta an tAonad um Chúnamh Limistéir ar an eolas. D’áitigh sé 

freisin go raibh air uimhreacha Chóras Aitheantais Dáileachtaí Talún (LPIS) 

an dá phlásán foraoiseachta a chur ar fáil agus gur chóir don dá rannóg 

sa Roinn a bheith i mbun cumarsáide lena chéile. 

Tar éis éisteachta ó bhéal, rinne an Roinn athscrúdú ar a achomharc agus 

d’athbhreithnigh sí a cinneadh bunaidh. Ghlac an Roinn Talmhaíochta agus 

Bia leis go raibh an rannóg foraoiseachta faoi rialú na Roinne Talmhaíochta 

agus Bia ó Eanáir 2004 agus dá bhrí sin gurbh eol di gur cuireadh foraoiseacht 

ar an dá dháileacht talún a bhí dearbhaithe ar dtús báire mar foráiste ó 

iarratas an achomharcóra agus phróiseáil an Roinn a iarratas le limistéar 

foráiste incháilithe de 38.47 Ha gan aon phionós a ghearradh.

Cás 4 – An Scéim Phréimhe Mairteola Speisialta

Tar éis iarratas a dhéanamh faoin scéim thuas, chuir an Roinn in iúl don 

iarratasóir go raibh 4 cinn de na hainmhithe nach raibh incháilithe, mar nach 

raibh siad cláraithe ar an gcóras CMMS. Chuir an Roinn in iúl freisin dó gur 

diúltaíodh na hainmhithe sin mar gur sháraigh sé míreanna 11 agus 16(c) 

de Théarmaí agus Coinníollacha na Scéimeanna. Faoin dá cheannteideal 

atá sna Téarmaí agus Coinníollacha “An tIarratas a Chomhlánú” Mír 11, 

5ú Aithint, deirtear go gcaithfidh an táirgeoir a chinntiú go bhfuil sé/sí ag 

éileamh ar ainmhithe incháilithe sa mhéid go bhfuil siad “Taifeadta i gceart 

ar an mBunachar Sonraí CMMS” agus faoin gceannteideal “Oibleagáidí 

Eile – An tIarratasóir”, deir Mír 16 (c) go soiléir go gcaithfigh an t-iarratasóir 
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“Gluaiseachtaí aon ainmhí, isteach sa tréad nó amach as an tréad, agus bás 

ainmhithe ar an bhfeirm a chur in iúl don bhunachar sonraí CMMS”.

Dúirt an t-achomharcóir gur mhainnigh an ceannaitheoir an deimhniú 

gluaiseachta a chur sa phost chuig an CMMS agus nárbh eol dó go raibh 

an dualgas ar an gceannaitheoir a chinntiú go ndearnadh é sin. D’iarr 

an t-achomharcóir athbhreithniú ar an Roinn ach sheas an Roinn lena 

cinneadh.

Ina achomharc chuig an Oifig Achomhairc, thug an t-achomharcóir na 

cúiseanna céanna arís don achomharc sa mhéid gur fhág sé faoin díoltóir é 

fógra a thabhairt don CMMS agus nár thuig sé go raibh an dualgas airsean 

freisin fógra a thabhairt dóibh.

Dícheadaíodh an t-achomharc, mar nár chloí sé le Téarmaí agus Coinníollacha 

na Scéime mar a bhfuil cur síos déanta air i gcinneadh na Roinne. 

Cás 5 - An Scéim um Chosaint na Timpeallachta Tuaithe

Cuireadh tús le conradh REPS 2 na n-achomharcóirí an 1 Feabhra 2002. 

Eisíodh íocaíocht i ndáil leis na céad trí bliana. Chuir na hachomharcóirí in 

iúl don Roinn nár mhian leo páirt a ghlacadh sa Scéim a thuilleadh i dtús 

Feabhra 2005, le litir agus trí chúl Fhoirm 1C a chomhlánú.

Chuir na hachomharcóirí iarratas isteach faoin Scéim Luath-Scoir an 21 

Márta 2005. Chun iarratas na n-achomharcóirí a éascú chun dul isteach 

sa Scéim Luath-Scoir, tarraingíodh suas léas a d’aistrigh an talamh go dtí 

tríú páirtí, bhí dáta feidhme den 31 Nollaig 2004 ar an léas sin. Níor chuir 

an tríú páirtí Plean Agra-Comhshaoil agus iarratas REPS isteach go dtí 

Lúnasa 2005.

Faoi théarmaí agus coinníollacha Dhoiciméad Scéim REPS dar dáta an 27 

Samhain, 2000 ag mír 23, i gcás go n-aistríonn duine a chuid nó a cuid talún 

go léir agus go leantar de Phlean REPS nó go mbíonn an talamh curtha 

san áireamh i bPlean nua REPS ag an gcéad cothrom bliana eile, ní bheidh 

ar an aistreoir an t-airgead a íocadh a aisíoc. Deir mír 23 freisin, “I gcás 

nach leantar den phlean, beidh ar an aistreoir an cúnamh a íocadh a aisíoc. 

Féadfar eisceachtaí a dhéanamh, áfach, i gcás go stopann rannpháirtí de 

bheith ag feirmeoireacht agus go mbíonn trí bliana den phlean críochnaithe 

agus nach féidir leis an gcomharba leanúint den phlean.” Sa chás seo, 

aistríodh an talamh mí amháin roimh dheireadh an tríú bliain i REPS. De bhrí 

nach raibh trí bliana iomlána críochnaithe ag na hachomharcóirí sa Scéim 
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REPS sular aistríodh an talamh, d’fhéadfadh an Roinn cúiteamh iomlán 

ar an airgead go léir a íocadh a lorg de réir théarmaí agus choinníollacha 

na Scéime REPS. Mar gheall ar chúinsí eisceachtúla an cháis, áfach, níor 

lorg an Roinn cúiteamh ach amháin ar an íocaíocht REPS a rinneadh i 

ndáil leis an tréimhse tar éis don talamh a aistriú ó úinéireacht dhlíthiúil na 

n-achomharcóirí, comhionann le mí amháin íocaíochta. 

Rinne na hachomharcóirí achomharc ar an gcinneadh bunaithe ar an gcás 

go raibh siad fós i mbun feirmeoireachta ar an talamh a bhí i gceist go dtí 

go ndearnadh an Tréaduimhir díomhaoin an 1 Feabhra 2005. 

Tar éis na fíricí a scrúdú, chinn an tOifigeach Achomhairc go raibh an talamh 

aistrithe go dlíthiúil trí léas le dáta feidhme an 31 Nollaig 2004. Níor chuir 

an t-aistrí an talamh san áireamh i bPlean nua REPS faoi dháta an chéad 

chothrom bliana eile tar éis an aistrithe (i.e. faoin 1 Feabhra 2005). Tá mír 

23 de na téarmaí agus na coinníollacha soiléir i gcásanna den sórt sin go 

mbeidh ar an aistreoir an cúnamh a íocadh a aisíoc. 

Chinn an tOifigeach Achomhairc go raibh an Roinn Talmhaíochta agus Bia 

flaithiúil ina léirmhíniú ar théarmaí agus coinníollacha an Doiciméid Scéime 

sa chás seo agus dhícheadaigh an tOifigeach an t-achomharc.

Cás 6 – An Scéim do Limistéar faoi Mhíbhuntáiste 

Mheas an Roinn nár éirigh le rannpháirtí i gcláir 2001 agus 2002 den 

Scéim do Limistéar faoi Mhíbhuntáiste ceanglas na Scéime go gcaithfidh 

an rannpháirtí a bheith ina chónaí nó ina cónaí laistigh d’achar comaitéara 

laethúil de 70 míle den ghabháltas ar a bhfuil liúntas cúitimh á éileamh a 

shásamh. Ar theacht ar an tátal go raibh an t-achar comaitéara idir baile an 

rannpháirtí agus a gabháltas níos mó ná 70 míle chuir an Roinn deireadh 

lena rannpháirtíocht sa chlár do Limistéar faoi Mhíbhuntáiste agus lorg an 

roinn aisíoc ar an airgead a íocadh léi i 2001 agus 2002.

Cuireadh achomharc isteach chuig an Oifig Achomhairc Talmhaíochta. Mhaígh 

an t-achomharc go raibh an fad i ‘líne dhíreach’ idir baile an rannpháirtí agus 

a gabháltas níos lú ná 70 míle agus gur shásaigh sé sin go leordhóthanach 

ceanglas na Scéime do Limistéar faoi Mhíbhuntáiste go mbeadh rannpháirtí 

Scéime ina chónaí nó ina cónaí laistigh d’achar comaitéara laethúil de 70 

míle de ghabháltas an rannpháirtí. 

Dhícheadaigh an tOifigeach Achomhairc an t-achomharc. Ghlac sé leis go 

raibh an fad i líne dhíreach idir teach an rannpháirtí agus a gabháltas níos 
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lú ná 70 míle. Chinn sé, áfach, go raibh an t-achar comaitéara – an fad ar 

feadh an bhóthair sa chás seo – níos mó ná 70 míle agus dhícheadaigh sé 

an t-achomharc ar an mbonn sin.

Rinne an rannpháirtí gearán chuig an Ombudsman agus mhaígh gur thacaigh 

Alt 11(e) den Acht Léiriúcháin, 1937, lena léirmhíniú gur chóir an fad óna 

baile go dtí a gabháltas a thomhas i líne dhíreach. Deir Alt 11(e) den Acht 

Léiriúcháin, 1937 “Gach focal no abairt a bhaineann leis an bhfaid slí idir dhá 

phuinte agus gach tagairt don fhaid slí o phuinte no go puinte, léireofar iad, 

maran léir a mhalairt do bheith beartuithe, mar nithe bhaineann leis an bhfaid 

slí sin no thagrann don fhaid slí sin ar n-a tomhas i líne dhíreach ar phlána 

chothrománach”.

Tarchuireadh an gearán chuig an Ombudsman go dtí an Oifig um Achomhairc 

Talmhaíochta. Chinn Oifigeach Achomhairc nua nach raibh aon fhorais aige 

chun cinneadh an Oifigigh Achomhairc roimhe sin a chur ar ceal. 

Chinn an tOifigeach Achomhairc go léiríonn forálacha na Scéime do Limistéar 

faoi Mhíbhutáiste “a mhalairt do bheith beartaithe” sa mhéid agus go dtagraítear 

do “achar comaitéara” seachas díreach don achar. Chinn an tOifigeach 

Achomhairc, chun go mbeadh forais aige chun an cinneadh roimhe sin a chur 

ar ceal, go gcaithfeadh an gearánaí a léiriú go raibh ar a cumas comaitéireacht 

i líne dhíreach a dhéanamh idir a háitreabh agus a gabháltas feirme. Níor 

éiligh an gearánaí gur raibh ar a cumas sin a dhéanamh. B’amhlaidh, dá 

bhrí sin, go ndearna sí comaitéireacht le bóthar idir a baile agus a gabháltas 

agus ar an tslí sin go raibh aistear níos mó ná teorann achair comaitéara 70 

míle atá ceadaithe ag forálacha na Scéime do Limistéar faoi Mhíbhuntáiste 

á dhéanamh aici. 

Cás 7 - An Scéim um Chosaint na Timpeallachta Tuaithe

Bhí Beart Forlíontach “Pórtha Áitiúla i mBaol Dul in Éag” sa phlean REPS 

sa chás seo. Faoin mBeart Forlíontach fuair an feirmeoir íocaíocht bhreise. 

Ghlac leis an Roinn Talmhaíochta & Bia leis an bPlean Agra-Chomhshaol agus 

cheadaigh an t-iarratas REPS.

Ba choinníoll faoin mBeart Forlíontach seo gur sliocht bhaineann amháin den 

phór cláraithe le cumann póir ar dháta tar éis an cheadaithe a bhí incháilithe 

d’íocaíocht aon uaire ag an tráth a ndearnadh an chéad chlárú faoi REPS II. 

Faoin gcatagóir ‘Pórtha Tearca’ seo, rinne an Roinn íocaíocht earráideach don tsuim 

de €1360. Dúirt rannpháirtithe na Scéime gur thuig siad go mbeadh Láir Chonamara 
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cláraithe incháilithe le haghaidh íocaíochta agus nár thug siad faoi deara gur do 

shliocht bhaineann na lárach amháin a bhí an Scéim. Nuair a tháinig an íocaíocht 

fhorlíontach ón Ronn ghlac siad leis go mb’íocaíocht údarásach a bhí ann mar nach 

ndearna siad aon iarratas sainiúil seachas an iarratais tosaigh a rinne said le bheith 

rannpháirteach i REPS.

Fuarthas amach le hinniúchadh allamuigh de chuid na Roinne ina dhiaidh 

sin gur láir Chonamara cláraithe amháin a bhí ann. Níor rugadh aon searrach 

don láir seo i rith thréimhse phlean REPS agus dá bhrí sin níor chóir go 

mbeadh aon íocaíocht déanta. Ní raibh siad i dteideal na híocaíochta seo 

a rinneadh go hearráideach faoi théarmaí agus coinníollacha na Scéime. 

Ní raibh aon sliocht bhaineann acu ón láir seo le linn a rannpháirtíochta 

sa Scéim.

Chuir an Roinn in iúl dóibh go gcaithfí an íocaíocht de _1360 a rinneadh go 

hearráideach a aisghabháil móide ús de _148.86. D’admhaigh an Roinn go 

ndearnadh earráid chomh fada agus a bhain leis an íocaíocht a dhéanamh 

faoin gcatagóir ‘Pórtha Tearca’. Thóg sé dhá bhliain áfach ar an Roinn an 

neamhréireacht a thabhairt faoi deara.

Faoi Mhír 27 de théarmaí agus coinníollacha REPS 11 (a shínigh siad) ‘i 

gcás nach ndéantar íocaíocht laistigh de thréimhse réasúnach, féadfar ús 

a chur i bhfeidhm ---‘’.

Cé gur ghlac an tOifigeach Achomhairc leis gur chóir íocaíocht a aisghabháil 

níor mheas an tOifigeach go mbedh sé cothrom ná réasúnach i bhfianaise 

moill na Roinne in aithint na faidhbe go ndéanfaí ús a éileamh sna himthosca 

sin. 

Sa chás seo cinneadh nár chóir aon ús a ghearradh 

Cás 8 – An Scéim Phréimhe Mairteola Speisialta

Chuir an t-achomharcóir iarratas isteach ar Phréimh Mairteola Speisialta, 

a fuarthas san Aonad um Phréimh Mairteola Speisialta an 12/02/2004 i 

ndáil le 17 dtarbh. Nuair a próiseáladh an t-iarratas fuarthas amach go 

mb’ainmhithe baineanna a bhí i dhá ainmhí a cuireadh isteach ar phréimh mar 

thairbh agus nach raibh siad ag comhlíonadh na riachtanas do bhunachar 

sonraí an Chórais Gluaiseachta agus Monatóireachta Eallaigh (CMMS) 

ar dáta an iarratais. Scríobh an tAonad um Phréimh Mairteola Speisialta 

chuig an achomharcóir an 11/05/2005 á chur in iúl dó go raibh sé ag sárú 

Mír 11(b) de Théarmaí agus Coinníollacha de Phréimh Mairteola Speisialta 
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agus de Scéim Phréimhe Tarbh an AE. Chuir an litir seo in iúl dó freisin 

gur measadh gur diúltaíodh na haimhnithe óna iarratas agus go dtabhófaí 

céatadán de laghdú mar phionós, a cuireadh i bhfeidhm ar a iarratais ar 

an Scéim Bólachta i 2004. 

Lorg an t-achomharcóir athbhreithniú ar an gcinneadh sin agus scríobh 

an tAonad um Phréimh Mairteola Speisialta chuige an 19/09/2005 ag 

seasamh leis an gcinneadh bunaidh á rá go raibh an dualgas ar an Tréad-

Úinéir Cláraithe a chinntiú i gcónaí go raibh na hainmhithe dá raibh sé ag 

déanamh iarratais ina leith ag comhlíonadh an CMMS ag tráth an iarratais. 

Cuireadh in iúl don achomharcóir gur chuir sé ainmhithe bhaineanna isteach 

le haghaidh Préimh Tairbh agus, de bhrí nach bhfuair an tAonad um Phréimh 

Mairteola Speisialta aon fhógra den earráid sin, go raibh an cinneadh na 

hainmhithe sin a dhiúltú ceart agus de réir Rialacháin an AE agus de réir 

na dTéarmaí agus Coinníollacha atá ag rialú na Scéime.

Rinne an t-achomharcóir achomharc ar an gcinneadh sin chuig an Oifig 

Achomhairc Talmhaíochta an 29/09/2005. Sa litir achomhairc, dúirt an 

t-achomharcóir nuair a chuaigh a athair le cuid de na beithígh a dhíol an 

27/11/2004 gur tugadh faoi deara go mb’ainmhithe bhaineanna a bhí 

go deimhin i bpéire de na hainmhithe a raibh iarratas déanta ina leith le 

haghaidh Préimh Tairbh, ach gur eallach fireann a bhí curtha síos dóibh ar 

na cártaí aitheantais. Dúirt an t-achomharcóir go ndeachaigh sé láithreach 

go dtí an Oifig Ceantair Beostoic áitiúil de chuid na Roinne Talmhaíochta 

agus Bia chun na cártaí aitheantais eallaigh a athrú. 

Cheadaigh an t-oifigeach achomhairc an t-achomharc. Chinn sé gur luadh i 

Mír 11 de Scéim Phréimhe Mairteola Speisialta an AE 2004, ‘Nuair a bhíonn 

gach iarratas á chomhlánú, caithfidh na táirgeoir a chinntiú gur ar ainmhithe 

incháilithe amháin a bhíonn sé nó sí ag éileamh préimhe trína sheiceáil, nuair 

a bhíonn an fhoirm iarratais á taisceadh, i ndáil le gach ainmhí a chuirtear 

isteach le haghaidh préimhe: gur ainmhí fireann nach bhfuil coillte é má 

táthar á chur isteach le haghaidh Préimh Tairbh agus go bhfuil sé taifeadta 

i gceart ar an mbunachar sonraí CMMS.’ Chinn an tOifigeach Achomhairc 

gurbh é freagracht an iarrthóra é a chinntiú go raibh na hainmhithe a raibh 

iarratas ar Phréimh Mairteola Speisialta á dhéanamh ina leith incháilithe 

agus curtha in iúl i gceart don bhunachar sonraí CMMS ag tráth an iarratais. 

Thug an tOifigeach Achomhairc ar aird de bhrí go mb’ainmithe baineanna 

a bhí i bpéire de na hainmhithe nach raibh sé i dteideal Préimh Mairteola 

Speisialta a fháil ina leith ach chinn sé freisin nár chóir pionós a chur ar an 
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achomharcóir as an earráid sin. Thug an tOifigeach Achomhairc ar aird 

gur dúradh i Mír 14 de Théarmaí agus Coinníollacha na Scéime Préimhe 

Mairteola Speisialta an AE 2004: ‘Ní bheidh feidhmiú pionós i gceist leis 

na codanna sin den iarratas préimhe i gcás go gcuireann an feirmeoir in 

iúl don Roinn i scríbhinn go bhfuil an t-iarratas ar chúnamh mícheart, nó 

go bhfuil sé éirithe mícheart ó rinneadh é a thaisceadh, ar an gcoinníoll 

nach raibh sé curtha in iúl don fheirmeoir go raibh sé i gceist ag an Roinn 

iniúchadh a dhéanamh nó nach raibh aon mhírialtacht san iarratas curtha in 

iúl cheana féin don fheirmeoir ag an Aonad um Phréimh Mairteola Speisialta. 

Bhreithnigh an tOifigeach Achomhairc, nuair ab eol don achomharcóir go 

raibh dhá ainmhí baineanna aige a raibh cártaí aitheantais eallaigh fireanna 

leo go ndeachaigh sé go dtí oifig na Roinne chun an earráid a cheartú. 

Chomhlánaigh an t-achomharcóir foirm ER94B don dá ainmhí a bhí i gceist 

ag ceartú gnéas na n-ainmhithe agus ag lorg cártaí aitheantais eallaigh 

eile le cur ina n-áit. Chinn an tOifigeach Achomhairc gur ag an tráth seo 

amháin a fuair an tAonad um Phréimh Mhairteola Speisialta amach faoin 

earráid. Chinn an tOifigeach Achomhairc de bhrí gur ainmhithe baineanna 

a bhí sa dá ainmhí a bhí i gceist, nach raibh siad i dteideal Préimh Mairteola 

Speisialta a fháil ach de bhrí gur chuir an t-achomharcóir an earráid in iúl 

don Roinn Talmhaíochta agus Bia sula bhfuair an Roinn amach faoi, gur 

chóir na hainmhithe atá i gceist a scriosadh den iarratas gan aon phionós 

a chur i bhfeidhm ar a chuid iarratas ar Scéimeanna Bólachta 2004. 

Cás 9 – REPS 

Cuireadh pionós 15% i bhfeidhm maidir le neamhchomhlíonadh le Beart 3, 

Cosaint Sruthchúrsaí, de REPS tar éis cinntí as iniúchadh ar an bhfeirm. 

Rinneadh iniúchadh comhlíonta lena sheiceáil gur cloíodh leis na gheallúintí 

sonraithe don scéim. Fuair an cigire amach nach raibh fál curtha timpeall ar 

shruthchúrsa ar an ngabháltas. Thug an tuarascáil ar aird nach raibh aon 

fhianaise ann gur ardaíodh fál. Taispeánadh fál corntha suas i gcró don 

oifigeach iniúchta lá an iniúchta agus dúradh leis gur bhásaigh searrach 

Conamara tar éis dul i bhfostú i bhfál a bhí curtha suas ar feadh an 

tsruthchúrsa. Dúirt an feirmeoir gur baineadh anuas an fál ionas nach 

dtarlódh rud den chineál sin arís. 

Luaigh achomharc a d’ullmhaigh an pleanálaí REPS go raibh fál curtha 

timpeall ar shruthchúrsa mar ba ghá faoi Bheart 3, agus gur baineadh anuas 

an fál díreach roimh an iniúchadh mar gheall ar bhás an tsearraigh tar éis dul 

i bhfostú san fhál. Dúirt sí go raibh fianaise shoiléir ann gur cuireadh suas 
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an fál agus go raibh an fál féin corntha i gcró ar an bhfeirm. Dúirt sí gurb í 

an t-aon chúis a bhí leis an bhfál a bhaint anuas ná chun aon chontúirt do 

na hainmhithe a chosc. 

D’éiligh Beart 3 den phlean go ndéanfaí fál a chur ar an sruthchúrsa i 

bplásán 2 a bheadh 1.5 méadar ó bharr an bhruaigh faoi dheireadh na 

chéad bhliana den scéim. Ba dheimhin leis an gcigire go raibh fál curtha 

suas de réir mar ba ghá faoi shonraíochtaí an phlean. Le linn scrúdú an 

achomhairc, dheimhnigh an t-oifigeach iniúchta go raibh fál caorach sreinge 

cearnógach corntha i gcró agus go raibh fianaise ann a thabharfadh le 

tuiscint go raibh an fál curtha suas ar feadh an tsruthchúrsa. Mhínigh an 

feirmeoir gur baineadh anuas an fál tar éis bás an tsearraigh. Níor luaigh 

an t-oifigeach iniúchta sa tuairisc nach raibh aon bhólacht i bplásán 2 lá 

an iniúchta. Léirigh soiléiriú ar an gceist le linn an phróisis achomhairc go 

raibh dhá chapall ar na tailte i rith an iniúchta agus nach raibh rochtain ag 

eallach ar an bplásán nó ar an sruthchúrsa ag tráth an iniúchta. Ní raibh 

an t-eolas sin curtha sa tuarascáil iniúchta.

Deir sonraíochtaí na scéime REPS go gcuirfear cosc ar rochtain ag bólacht 

go dtí laistigh de 1.5 méadar faoi dheireadh na chéad bhliana den phlean. 

Chinn an tOifigeach Achomhairc nár chóir an pionós a chur i bhfeidhm 

sa chás seo, mar nach raibh an t-eallach in ann dul chomh fada leis an 

sruthchúrsa lá an iniúchta agus dá bhrí sin nár sáraíodh sonraíochtaí Bheart 

3 den scéim. 

Ceadaíodh an t-achomharc. 

Cás 10 - An Scéim um Chosaint 

na Timpeallachta Tuaithe 

Níor léirigh iarratas REPS 1 teideal dlíthiúil soléirithe ar gheadán talún a 

cuireadh isteach i gcomhair maoiniú REPS 1. D’fhéach an t-iarrthóir ar 

choincheap ‘Áitíocht Thairbhiúil’ de chuid REPS 1 le teacht ó gan aon teideal 

dlíthiúil a bheith aige. Thug sé an mhionscríbhinn riachtanach ar aird agus 

chuir sé an talamh isteach i gcomhair maoinithe REPS. Chinn an Roinn, 

áfach, nár thug imthosca an iarratasóra an teideal dó go ndéileálfaí leis 

mar Áititheoir Tairbhiúil chun críocha REPS mar nach raibh aon cheangal 

teaghlaigh idir an t-iarratasóir agus an t-úinéir cláraithe. Dhícheadaigh an 

Roinn an talamh a bhí i gceist agus d’fhorchuir pionóis. 

D’fhoráil coincheap Áitíocht Thairbhiúil REPS 1 d’imthosca nach raibh 

teideal dlíthiúil soléirithe ag an iarratasóir REPS ar an talamh a raibh sé/sí 
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ag déanamh feirmeoireachta air ach go raibh ceangal teaghlaigh aige nó 

aici le húinéir iarbhír na talún. In imthosca den sórt sin, ba faoin iarratasóir a 

bhí sé mionnscríbhinn a chur ar fáil, in ionad fianaise soléirithe d’úinéireacht, 

go raibh sé nó sí in áitíocht neamhdhíospóidithe agus in úinéireacht na 

talún a bhí i gceist agus ag fáil aon chíosanna agus brabúis, le 5 bliana 

roimhe sin ar a laghad. 

Thug an t-iarratasóir faoi deara, fad a bhí sé ag ullmhú iarratas REPS 1, 

i 1996, nach raibh teideal dlíthiúil aige ar gheadán den talamh a raibh sé 

beartaithe aige a chur isteach le haghaidh maoiniú REPS. Roimhe sin, ghlac 

an t-iarratasóir leis go raibh úinéireacht agus lánteideal aige ar an ngeadán 

áirithe talún sin. Cheannaigh an t-iarratasóir a chuid talún go léir ó dhíoltóir 

amháin i 1979. Bhí comhaontú déanta aige talamh go léir an dhíoltóra a 

cheannach agus ghlac sé leis go raibh an geadán atá i gceist san áireamh 

sna fóiliónna a aistríodh ina ainm faoi théarmaí an díolacháin. 

Go deimhin, ní raibh an geadán atá i gceist in aon cheann de na fóiliónna 

a aistríodh chuig an iarratasóir. Bhí sé i bhfóilió a bhí go hiomlán ar leithligh. 

Níor aistrigh an fóilió sin go dtí an t-iarratasóir agus d’fhan sé in ainm an 

díoltóra. 

Faoin am ar thionscain an t-iarratasóir an próiseas le dul isteach i REPS 

1 bhí an díoltóir básaithe agus ní fhéadfaí gníomhas aistrithe, an talamh a 

thabhairt ar aghaidh don iarratasóir, a fhorghníomhú a thuilleadh. Thionscain 

an t-iarratasóir próiseas chun teideal na talún a fháil trí phróiseas ‘Alt 49’. 

Chun críocha REPS 1 thug an t-iarratasóir mionnscríbhinn ar aird ag 

éileamh Áitíocht Thairbhiúil ar an talamh. Glacadh leis an talamh i gcomhair 

mhaoinithe REPS 1 bunaithe ar an mionnscríbhinn. 

Bhásaigh an t-iarratasóir i rith shaolré a phlean REPS 1. Lean céile an 

iarratasóra leis an bplean. Tháinig an próiseas Alt 49 a thionscain an 

t-iarratasóir chun críche agus tháinig teideal na talún a bhí i gceist chuig 

ainm an iarratasóra tar éis a bháis. 

Chinn iniúchadh Roinne nach raibh aon cheangal teaghlaigh iarbhír ag an 

iarratasóir le húinéir bhunaidh na talún agus nach raibh sé i dteideal é a 

mheas mar Áititheoir Tairbhiúil chun críocha REPS. Dhícheadaigh an Roinn 

an geadán talún le haghaidh maoiniú REPS agus lorg na híocaíochtaí a 

rinneadh i leith na talún a fháil ar ais. 

Chuir an t-achomharc ar chinneadh na Roinne béim ar an gcás go raibh sé 

i gceist ag an gconradh bunaidh (1979) idir an díoltóir agus an t-iarratasóir 
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talamh iomlán an díoltóra a aistriú go dtí an t-iarratasóir. Ba trí thimpiste 

seachas d’aon ghnó nár aistríodh teideal an gheadáin talún chuig an 

iarratasóir. 

Chinn an tOifigeach Achomhairc nach raibh an ceangal teaghlaigh ba ghá 

ag an iarratasóir le go measfaí é a bheith ina Áititheoir Tairbhiúil. Chinn an 

tOifigeach Achomhairc freisin, áfach, gurbh é an t-iarratasóir úineir de facto 

na talún ag an tráth a ndeachaigh sé le clár REPS 1 – de réir an choincheapa 

d’úineireacht talún a bhfóráiltear dó le rialacha REPS 1 – agus go raibh sé 

i dteideal an talamh a chur isteach le haghaidh maoiniú REPS 1 gan dul i 

muinín fhorálacha na hÁitíochta Tairbhiúla. 

De réir rialacha REPS 1, d’fhéadfaí úinéirí atá ag feitheamh ar chlárú mar 

aon le húinéirí/úsáideoirí neamhchláraithe neamhdhíospóidithe a rangú 

mar ‘úinéirí’ ar a gcuid talún. Chinn an tOifigeach Achomhairc gur shásaigh 

imthosca an iarratasóra na critéir úinéireachta sin, á thabhairt ar aird, ina 

leith seo, go raibh an t-iarratasóir i mbun feirmeoireachta ar an talamh 

díospóidithe ó 1979, go raibh próiseas Alt 49 chun teideal ar an talamh a 

fháil tionscanta aige i 1996 agus go raibh a úinéireacht fhadtéarmach de 

facto ar an talamh deimhnithe go héifeachtach ag an Stát nuair a dheonaigh 

sé teideal iomlán na talún air i 2003. Ceadaíodh an t-achomharc.

Cás 11 – REPS 

Cuireadh pionós 35% i bhfeidhm maidir le neamhchomhlíonadh le Beart 3, 

5, 6 agus 9 de phlean REPS tar éis cinntí as iniúchadh.

Thuairisc an cigire go raibh an fál i bplásáin 3 agus 4 níos lú ná an 1.5m 

a bhí riachtanach ó bharr bhruach an tsruthchúrsa. Bhí an fál sreinge a 

bhí mar theorainn feirme i gcúinne thiar theas de phlásán 3 tarraingthe 

siar, ag tabhairt deis do bhólacht rochtain láithreach a fháil ar an bplásán 

in aice láimhe. Bhí lotnaidicíd iarmharach curtha i bplásán 1 laistigh den 

teorainn riachtanach de 1.5m ó na fálta sceach agus níor cloíodh le himeall 

neamhshaothraithe de 1.5m ar a laghad sa phlásán seo. Thuairisc an 

t-oifigeach iniúchta go raibh an t-imeall neamhshaothraithe idir 0.6m agus 

0.8m ar feadh teorainneacha thuaidh agus thoir thuaidh phlásán 1. 

D’iarr an pleanálaí REPS go ndéanfaí athbhreithniú ar an bpionós á rá go 

raibh sé beartaithe claiseanna srutha a ghlanadh agus go raibh an obair sin 

le críochnú sula n-aistreofaí an fál amach an t-achar ba ghá. Bhí an chlais 

srutha sin díreach glanta agus ní raibh an fál aistrithe amach an tseachtain 

sin mar gheall ar thiomantais oibre. Luaigh an pleanálaí go raibh sé beartaithe 
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ag an bhfeirmeoir na tailte atá cóngarach do phlásán 3 a cheannach ach gur 

bhásaigh an díoltóir i dtimpiste bóthair. Bhí sé i gceist leanúint de cheannach 

na talún ach rinne bás an díoltóra ceist an díolacháin níos casta. Maidir le 

gan a chinntiú gur coinníodh na himill ghoirt dhóthanacha, leagadh é sin ar 

earráid a rinne an conraitheoir nuair a bhí plásán 1 á chur. 

San fhógra achomhairc, ghlac an feirmeoir leis an bpionós a gearradh air as 

gan bólacht a choinneáil amach ón sruthchúrsa. Thug sé tuairisc go raibh 

socruithe go mór chun cinn chun an talamh cóngarach do phlásán 3 a 

cheannach nuair a maraíodh an díoltóir agus dúirt sé go raibh sé i gceist aige 

leanúint ar aghaidh leis an gceannach. Tugadh fianaise dhoiciméadach ón 

mbanc ag faobhadh an airgeadais don idirbheart ar aird agus dúirt sé nach 

raibh ann ach cúrsaí ama sula mbeadh an ceannach foirmiúil tugtha chun 

críche. Bhí sé ag feirmeoireacht ar an talamh idir an dá linn. Tugadh ráiteas 

ón gconraitheoir maidir leis na socruithe do spraeáil agus do threabhadh na 

talún i gcomhair barr geamhchruithneachta. Dúirt an conraitheoir gur thug 

an t-achomharcóir treoracha soiléire beachta dó maidir leis na himill ghoirt 

chuí a bhí riachtanach chun comhlíonadh le REPS. Mhínigh sé nár chuir sé 

é sin ina luí go soiléir ar fhostaí a bhí ag oibriú an innealra, nár chinntigh gur 

cloíodh leis na himill ghoirt dhóthanacha. 

Cuireadh fianaise dhoiciméadach ar fáil don Oifigeach Achomhairc go raibh 

aistriú na talún comhaontaithe agus go raibh sé curtha go dtí clárlann na talún 

ag an tráth ar bhásaigh an díoltóir. Bhí rochtain ag eallach an achomharcóra 

ar an talamh sin de bhrí go raibh an próiseas clárúcháin ar feitheamh agus 

d’éiligh sé nach raibh a fhios aige go raibh air REPS 1A a chur isteach. 

Tar éis fianaise an cháis a scrúdú, cinn an tOifigeach Achomhairc nach raibh 

an talamh a bhí lámh le plásán 3 liostaithe ar an bplean REPS ná nach raibh 

REPS 1A ann don talamh sin. Cuireann sonraíochtaí na scéime an fhreagracht 

ar an iarratasóir an talamh go léir sa phlean atá faoina úinéireacht/á shaothrú 

aige nó aici/faoina rialú a fhógairt mar aon leis an tslí a sealbhaítear an talamh 

sin. Bíonn ar rannpháirtithe aon talamh breise a fhaightear a chur in iúl don 

Roinn laistigh de shé seachtaine. D’uireasa na ndoiciméad cuí, ní raibh an 

talamh in aice láimhe ina chuid de phlean REPS an fheirmeora agus bhí 

cúinne thiar theas de phlásán 3 ina chuid de theorainn sheachtrach na talún 

a cuireadh isteach don scéim. 

Seasadh leis an gcinneadh pionós 10% a chur i bhfeidhm de bhrí nach raibh 

an suíomh seo stoc-dhíonaithe sa chás seo. 
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Ba léir nár cloíodh leis an gceanglas íosta d’imill 1.5m faoi Bhearta 6 agus 9 i 

bplásán 1 agus glacadh leis gur mar gheall ar an gconraitheoir talmhaíochta 

a tharla an earráid sin óir nár chinntigh sé go raibh na himill chuí fágtha ag 

céimeanna spraeála agus treafa an tsaothraithe. Chinn an tOifigeach Achomharic 

gur chóir don fheirmeoir teagmháil a dhéanamh leis an Roinn nuair a tugadh 

an fhadhb seo faoi deara agus míniú a thabhairt. De bhrí nach bhfuair an 

Roinn amach go raibh na himill ghoirt níos lú ná na sonraíochtaí scéime go 

dtí lá an iniúchta, seasadh le pionós neamhchomhlíonta a fhorchur. 

Dícheadaíodh an t-achomharc seo. 

Cás 12 – REPS 

Tar éis iarratas a dhéanamh faoin scéim thuas, thug an Roinn cead don 

achomharcóir agus tosaíodh ar an scéim an 1 Iúil 2003. Faoi Bheart 8 de 

phlean REPS ceanglaíodh ar an achomharcóir an obair seo a leanas a 

dhéanamh i mBliain 1 maidir le Plásáin 25/25A, Dramhiarann, Seanfhuinneoga 

agus Dramhaíl Scaoilte; “Glan suas an dramhaíl go léir atá ar an bhfeirm 

agus dumpáil in Ionad Dramhaíola Údaráis Áitiúil í chomh luath agus is féidir i 

mBliain 1 den phlean, aon rud atá luaite thuas agus atá le coinneáil, ba chóir 

é a stóráil go néata sa chlós nó i gcróite, coinnigh an fheirm agus an clós 

feirme néata agus slachtmhar i gcónaí.” Tar éis iniúchta an 8 Meán Fómhair 

2004, chuir an Roinn in iúl don achomharcóir go raibh siad ag gearradh 

pionós 10% mar gheall nach raibh an obair déanta i mbliain 1 mar a bhí 

leagtha amach sa phlean ceadaithe. 

D’iarr an t-achomharcóir athbhreithniú á rá go raibh fostaíocht eile aige 

agus nach raibh an t-am aige an obair a dhéanamh sa tréimhse ama a bhí 

leagtha amach sa phlean ceadaithe. Sheas an Roinn lena cinneadh pionós 

10% a ghearradh.

Ina achomharc chuig an Oifig Achomhairc, luaigh an t-achomharcóir arís nach 

raibh an t-am aige an obair a dhéanamh mar gheall ar a chuid fostaíochta 

ar láthair amach ón bhfeirm.

Cé gur cuireadh na cúiseanna achomhairc san áireamh fós féin dícheadaíodh 

an t-achomharc, mar nach ndearna sé an obair i mbliain 1 den phlean 

ceadaithe. Cuireadh in iúl don achomharcóir go raibh an dualgas air an obair 

a dhéanamh mar a bhí sonraithe sa phlean.
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Cás 13 – REPS 
Chuir an tréad-úinéir tús le rannpháirtíocht i scéim REPS le héifeacht ón 1ú 

Samhain 2001. Ag iniúchadh ar an bhfeirm i Márta 2004, fuarthas go raibh 

sé ag sárú REPS faoi roinnt beart agus gearradh pionós de 140%. Bhain an 

pionós le Beart 2 – geimhriú ainmhithe taobh amuigh 10%, Beart 5 – Fálta gan 

a bheith bearrtha 20%, Fál sceach bainte 100%, agus Beart 8 – Dreach an 

chlóis feirme 10%. 

Lorg sé athbhreithniú ar an gcinneadh seo buanithe ar a riocht liachta agus freisin 

ó tharla nach raibh cur amach ag daoine den teaghlach a chabhraigh leis fad a 

bhí sé breoite ar na ceanglais feirme faoin scéim. Chomh maith leis sin, d’áitigh 

sé nárbh fál sceach a bhí san fhál a baineadh ach roinnt crann beithe agus go 

bhfuil an limistéar curtha in athuair ó shin. 

Ag an éisteacht ó bhéal agus sna doiciméid a chuir sé isteach, rinne sé cur síos 

ar na cúiseanna dá achomharc, d’admhaigh sé nach raibh gach rud gan locht ar 

an bhfeirm lá an iniúchta, ach mhaígh sé gur mar gheall ar a riocht liachta é sin. 

Luaigh sé go ndearnadh diagnóis ar dtús dó i lár 2003 agus go ndeachaigh sé 

faoi obráid aon lae i mí na Samhna 2003. Ina dhiaidh sin, bhí biseach ag teacht 

air sa bhaile. Mhínigh sé go raibh a theaghlach trína chéile ag an scéala faoina 

bhreoiteacht. Dúirt sé freisin go raibh an fál a baineadh i ndrochriocht agus nach 

bhféadfaí féachaint air mar fhál ar chor ar bith. Mhínigh sé go raibh go leor bearnaí 

móra ann a raibh an t-eallach ag dul chuig uisce tríd. Ní raibh sé cinnte cathain 

a rinneadh an obair, rinneadh é i Samhain 2003 nó in earrach 2004.

Dúirt sé go raibh na hainmhithe a facthas cruinnithe le chéile agus iad réidh lena 

ndíol, go raibh sé ag báisteach gan staonadh le dhá lá roimhe sin, ach go raibh 

an aimsir tirim roimhe sin.

Mhínigh sé gur mheas sé go raibh an pionós an-dian agus nár thug sé aon 

dreasacht do dhaoine óga, cosúil lena mhac, dul le feirmeoireacht. Dúirt sé go 

raibh feabhsúcháin go leor déanta maidir le rialú truaillithe ach gur mhothaigh 

sé nár tugadh aitheantas dó sin.

Mhínigh an tOifigeach Achomhairc go bhfuil rannpháirtíocht i scéim REPS á 

rialú ag plean REPS a tharraing an pleanálaí suas i gcomhar leis an iarratasóir. 

Leagann doiciméad na scéime an cás amach go soiléir maidir le cothabháil na 

feirme agus teorainneacha gort, a mheastar a bheith ina ngnáthóga,

‘Fágfaidh aon chur isteach ar ghnáthóga, seachas mar chuid den phlean 

agra-chomhshaoil, an t-iarratasóir neamh-incháilithe don scéim’.

Ní raibh aon díospóid gur baineadh an fál. Cé gur tugadh ar aird, go ndúirt an 

t-achomharcóir go raibh an fál i ndroch-chaoi agus go raibh sé athchurtha 
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anois, fós is amhlaidh an cás go raibh an fál aitheanta mar fhál sceach sa 

phlean (marcáilte buí). Go deimhin, bhí an fál seo curtha isteach aige i gcomhair 

cothabhála (taobh-bhearradh) i mbliain 1 dá phlean. Tá baint aon fhál sceach, 

atá marcáilte i bplean REPS, ag dul glan in aghaidh théarmaí agus coinníollacha 

na scéime. Bhí aige, má mheas sé go raibh an fál aitheanta go mícheart, sin a 

chur in iúl don Roinn Talmhaíochta agus Bia, rud nach ndearna sé.

Bhreithnigh an tOifigeach Achomharc riocht liachta an achomharcóra agus an 

éifeacht a bhí aige ar a chuid gníomhaíochtaí feirmeoireachta. Mhínigh sé gur chur 

a riocht, a ndearnadh diagnóis air i lár 2003, agus a raibh obráid ann dó i Samhain 

2003, strus as cuimse air féin agus ar a theaghlach. Mar sin féin, níor chuir sé faoi 

deara dó a bheith imithe ón bhfeirm ar feadh tréimhse fada ama. Mhínigh sé gur 

bhfuair sé conraitheoir ar conradh chun an t-uiscebhealach a ghlanadh. Bhí an 

dualgas ar an achomharcóir dá bhrí sin a mhíniú go soiléir don chonraitheoir cad 

é an obair a bhí sé ag iarraidh a fháil déanta agus gur chóir cúram a ghlacadh 

gan aon fhál/gnáthóg a bhí ann a bhaint. Bhí fianaise ann go rabhthas ag obair ar 

an uiscebhealach lá an iniúchta i Márta 2004, riar maith ama tar éis na hobráide. 

Is é sin, bhí cuaillí agus sreang ar an talamh agus roinnt fianaise go rabhthas ag 

dó in aice láimhe. Níor glacadh leis go mb’fhachtóir shuntasach a riocht liachta 

ina chumas treoir a thabhairt don chonraitheoir ar a raibh de dhíth.

Measadh freisin nach bhféadfaí a riocht liachta a mheas mar fhachtóir shuntasach 

maidir leis an bpionós do gheimhriú amuigh na n-ainmhithe, mar go raibh 

eallach roghnaithe le díol aige agus amuigh sna goirt ag am an iniúchta. Cé gur 

admhaíodh go raibh sé ag báisteach le dhá lá roimh dháta an iniúchta, thug an 

cigire ar aird go raibh 25-30% de dhamáiste talún ann agus mheas an cigire nár 

chóir go mbeadh ainmhithe fágtha amuigh sna coinníollacha sin.

Tugtar ar aird go raibh conraitheoir fostaithe aige chun an sruthchúrsa a ghlanadh, 

dá bhrí sin bhí an rogha aige conraitheoir a fhostú freisin chun an fál a bhearradh 

(taobh-bhearradh) mura raibh sé in ann an obair a dhéanamh é féin.

D’áitigh an t-achomharcóir go raibh na pionóis an-dian. Mar sin féin, tá an 

sceideal pionóis do neamhchomhlíonadh gach ceann de bhearta scéim REPS 

leagtha amach sa sceideal pionóis a eisítear ag tús gach scéime. Tá na pionóis 

seo san áireamh freisin ag cúrsaí oiliúna REPS, ar fhreastail an t-achomharcóir 

ar cheann díobh i mí Feabhra 2003.

Ar na saincheisteanna go léir a bheith breithnithe, chinn an tOifigeach Achomhairc 

dá bhrí sin go raibh cinneadh na Roinne Talmhaíochta agus Bia cuí agus de réir 

sonraíochtaí an scéime. Dícheadaíodh an t-achomharc.
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6. Moltaí don Roinn Talmhaíochta agus Bia ag 
eascairt as na Cásanna Achomhairc

Aithníodh an moltaí seo trí chásanna achomhairc agus níl siad curtha in 

ord tábhachtachta.

1. Nuair a bhíonn foirm REPS 1C á seoladh, ba chóir don Roinn “Seicliosta” 

a eisiúint don fheirmeoir. Tá fás ag teacht ar an líon feirmeoirí a mbíonn 

fostaíocht acu ar láthair amach den fheirm agus b’fhéidir nach raibh 

siad dírithe ar chlós na feirme a choinneáil néata an t-am go léir agus 

d’fhéadfadh sé go raibh siad siléigeach ina gcuid oibre agus go 

mbeadh pionós mar thoradh air sin. D’fhéadfadh na “Meabhráin” nó 

na “Seicliostaí” sin cabhrú leis an bhfeirmeoir pionós a sheachaint tríd 

an obair a dhéanamh de réir mar is gá. 

2. Ba chóir go scrúdódh Rannán NBAS éifeachtacht na nósanna imeachta 

fógartha i ndáil le hidirbheartaíochtaí ó fheirm go feirm chun go mbeadh a 

fhios ag an díoltóir nó an ceannaitheoir go bhfuil fógra faoi ghluaiseachtaí 

ainmhithe tugtha don bhunachar sonraí CMMS. Amanna fágann an 

ceannaitheoir faoin díoltóir é fógra a thabhairt don CMMS gan a thuiscint 

go mbíonn an dualgas air féin freisin fógra a thabhairt dóibh.

 3. Sna litreacha pionóis ba chóir don Roinn idirdhealú soiléir a dhéanamh 

idir éilimh dhúbailte ar fhoraoiseacht agus ar thailte foráiste. I gcásanna 

áirithe eisíodh litir ag rá go raibh éileamh dúbailte ar thailte réitithe. Mar 

sin féin, níor bhain sé seo ach leis an ngné foraoiseachta den éileamh 

agus bhí fadhb fós leis an éileamh foráiste. Thuig an feirmeoir go raibh 

na fadhbanna go léir réitithe.

4. Maidir le go leor achomharc faoin scéim do Bhainistiú ar Dhramhaíl 

Feirme agus na Scéimeanna Sláintíochta Déiríochta inar chuir feirmeoirí 

isteach ar chúnamh deontais ar threalamh soghluaiste agus ar threalamh 

fuaraithe agus stórála bainne, bhí an mhír a cheannach roimh an 

iarratais ar dheontas nó sular eisíodh litir ceadaithe i gceist leis. Amanna 

ceannaítear an trealamh ar bhonn práinne i gcás go mbíonn an próiseas 

iarratais ar eolas ag an iarratasóir ach go mothaíonn sé nó sí nach féidir 

leis nó léi iarratas a dhéanamh sula gceannaíonn sé nó sí an trealamh. 

Ba chóir nós imeachta aonfhoirmeach d’oibreacha éigeandála den sórt 

sin a chur ar bun agus ba chóir feirmeoirí a chur ar an eolas faoi.
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5. Níor chóir ús a ghearradh i gcás cúitimh ar shuimeanna a íocadh faoi 

REPS ach amháin de réir Airteagal 49 de Rialachán (CE) 2419/2001 ón 

gCoimisiún. “Déanfar ús a ríomh don tréimhse idir an fógra d’oibleagáid 

aisíoca a thabhairt don fheirmeoir agus an t-aisíoc nó an asbhaint”. Ní 

fhoráltar d’ús a ghearradh ar feadh tréimhsí eile ar aisíocaíochtaí REPS 

faoin rialachán seo. 

6. Ba chóir go gcuirfeadh an Roinn córas cuimsitheach/tráthúil i bhfeidhm 

lena chinntiú nach n-eisítear íocaíochtaí REPS tar éis conradh a 

fhoirceannadh de bharr bás an rannpháirtí, agus ba chóir fógra a 

thabhairt don neasghaol láithreach ar fhógra an bháis go bhfuil an 

conradh REPS foirceannta. 

7. Ba chóir go mbeadh scrúdú níos mionsonraithe ann faoi theideal talún 

sula gceadaítear conarthaí REPS.

8. Nuair a dhéantar tréaduimhir a chlárú/athrú, ba chóir liosta de na 

scéimeanna a oibríonn an Roinn a eisiúint chuig an tréad-úinéir, mar 

aon le foirmeacha/téarmaí agus coinníollacha nuair is iomchuí, ar nós 

cúnamh Suiteála do na tréad-úinéirí go léir faoi 35. 

9. Ba chóir go mbeadh pionóis i ndáil le comhlíonadh CMMS agus 

ródhearbhú talún i gcomhréir leis an gcion agus i gcoibhneas leis an 

tairbhe atá le baint amach ag an tréad-úinéir. 

 Tá sé ráite ag an Roinn chomh fada agus a bhaineann le scéimeanna 

arna maoiniú ag an AE go bhfuil na forálacha do phionóis leagtha síos 

sna Rialacháin.

10. I gcás nach gcuirtear cead gluaiseachta ainmhithe ar ais, ba chóir don 

Roinn é a leanúint suas, agus/nó rogha de ‘níor tharla aon ghluaiseacht’ 

a bheith ar an gcead. Ba chóir go mbeadh na focail ‘Cuir ar ais an fhoirm 

seo’ ar chuid íochtarach an chárta nó a leithéid a bheith ar thaobh na 

mionsonraí den chárta

.
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Aithníodh na saincheisteanna seo trí chásanna achomhairc agus níl siad 

in ord tábhachta

Ginearálta

• Ba cheart go gcoimeádfadh gach iarrthóir taifid chuimsitheacha, do gach 

Scéim. Caithfear cruthúnas postais a choinneáil den chomhfhreagras 

ar fad leis an Roinn agus d’fhógraí a chuirtear chuig an CMMS.

•  Ba cheart go mbeadh na spriocamanna ar eolas ar na feirmeoirí agus 

ba cheart dóibh cloí leo. Má thagann imthosca eisceachtúla chun cinn, 

ba chóir dóibh dul i gcomhairle leis an Roinn. 

Aitheantas agus Clárú

•  Gan seiceáil go bhfuil fógra tugtha don Chóras Monatóireachta Gluaiseachta 

Eallaigh (CMMS) nuair a cheannaítear ainmhithe go príobháideach (feirm 

go feirm)

•  Gan laonta a chlibeáil in am agus ainmhithe eile a choinneáil clibeáilte 

i gceart

•  Gan breitheanna a chlárú laistigh den tréimhse ama sonraithe

•  Gan an Clár Tréada a choimeád cothrom le dáta 

 

An Scéim um Chosaint na Timpeallachta Tuaithe (REPS)

•  Gan an plean REPS a scrúdú go mion leis an bpleanálaí sula gcuirtear 

ar aghaidh é. 

Gan obair sceidealta a dhéanamh cosúil le,

•  Fálta teorann a choimeád stoc-dhíonach

•  Fálta a chur timpeall ar shruthchúrsaí, más gá

•  Cróite a phéinteáil

•  Cóiríocht do bheostoic a chur ar fáil mar atá leagtha síos sa phlean 

REPS

•  Fálta sceach a chothabháil

 

7. Earráidí a dhéanann iarratsóirí scéime arís agus arís eile agus 
ceisteanna neamhchomhlíonta a mbíonn pionóis mar thoradh orthu



 

�� An Oifig Achomhairc Talmhaíochta

Rudaí eile atá coitianta i measc iarratasóirí REPS ná

• Gan an plean a leasú chun athruithe in achar na feirme a thaispeáint 

(i.e. gan fógra a thabhairt mar gheall ar thalamh ar léas nó ar cíos, nó 

talamh atá díolta nó ceannaithe)

• Gan fadhbanna i bhfeidhmiú an phlean a chur in iúl don phleanálaí 

agus gan na fadhbanna sin a plé leis nó léi 

• Gan gnéithe riaracháin, mar shampla foirmeacha REPS 1A agus REPS 

1C a sheoladh ar ais in am.

• Gan seiceáil a dhéanamh le pleanálaí sula dtosaítear ar aon obair a 

d’fhéadfadh cur isteach ar an bplean REPS, m.sh. bealach isteach 

nua a dhéanamh nó teorainneacha a bhogadh.

• Rannpháirtithe REPS a bheith ag baint fálta sceach, nó cuid díobh, 

le haghaidh bealach isteach, oibreacha láithreáin nó rochtain gach 

iarratas a dhéanamh ar mhaolú ón Roinn trína bpleanálaí REPS ar 

dtús agus gan an maolú sin a bheith faighte acu. 

Scéimeanna Infheistíochta ar an bhFeirm

• Ag dul ar aghaidh le hobair gan cead a bheith faighte i scríbhinn ón 

Roinn Talmhaíochta agus Bia

• Gan cead pleanála a fháil roimh aois 35 bliana a shlánú – gan cáiliú 

don 15% breise.

• Iarratais ar Chúnaimh Suiteála á sheoladh ar aghaidh go déanach, go 

háirithe foirmeacha IAS1.

• Gan a chinntiú go mbíonn Cáilíochtaí Oideachais faighte ag am an 

iarratais nó laistigh de dhá bhliain de. 

An Scéim Luathscoir

• Léasanna nach bhfuil tugtha chun críche agus dualgais léasanna nach 

bhfuil comhlíonta 

• Gan an t-aistrí a bheith ag feirmeoireacht ar an talamh pinsin agus an 

talamh méadaithe go léir (ERS1). 
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An Scéim Íocaíochta Aonair

• Gan na dáileachtaí talún go léir a fhógairt.

• Gan leasuithe a sheoladh ar aghaidh in am.

• Gan talamh curtha i leataobh a bhainistiú

• Gan foraois a bhaint ó limistéir foráiste nuair a bhíonn talamh curtha. 

• Gan iarratas a dhéanamh ar 50% ar a laghad den limistéar dearbhaithe 

incháilithe i rith na 3 bliana tagartha don Scéim Íocaíochta Aonair i 

gcás go mbíonn a íocaíocht nó a híocaíocht Scéime Íocaíochta Aonair 

comhdhlúite ag an bhfeirmeoir. 

Scéim Liúntais Chúitimh do Limistéar faoi Mhíbhuntáiste

• Gan cónaí a bheith ar an iarratasóir laistigh den achar comaitéarachta 

laethúil (70 míle)

• Gan an dlús stoic íosta atá de dhíth ar thailte faoi mhíbhuntáiste a 

cuireadh isteach chun go n-íocfaí Liúntas Cúitimh do Limistéar faoi 

Mhíbhuntáiste a chothabháil. 



 

�� An Oifig Achomhairc Talmhaíochta

I bhFeabhra 2004, bhunaigh an tAire Talmhaíochta agus Bia ag an am, Joe 

Walsh TD, Coiste Achomhairc Íocaíochta Aonair, chun déileáil le hachomhairc 

ó fheirmeoirí nach mbíonn sásta le cinntí na Roinne maidir le cur i bhfeidhm 

ghnéithe éagsúla den Scéim Íocaíochta Aonair.

Is é an tUasal John Duggan atá ina Chathaoirleach ar an gCoiste Achomhairc 

agus tá an Coiste comhdhéanta d’Oifigigh Achomhairc ón Oifig Achomhairc 

Talmhaíochta . Is feirmeoir é an tUasal Duggan agus is iar-Chathaoirleach é 

ar Avonmore agus Glanbia Plc. Mar sin tá taithí aige ar gach gné d’earnáil 

na talmhaíochta. Bhíodh an tUasal Duggan ina chomhalta boird de Bord 

Bia agus Bord Déiríochta na hÉireann.

Scrúdaíonn an Coiste Achomhairc Íocaíochta Aonair achomhairc i ndáil le 

cinntí na Roinne Talmhaíochta agus bia faoi shocruithe Force Majeure agus 

Iontrálaí Nua/Oidhreachta. Dícheadaíodh roinnt achomharc Force Majeure 

mar nach raibh aon sochar ann don fheirmeoir. 

Déileálann an Coiste Achomhairc Íocaíochta Aonair freisin le hachomhairc 

ó fheirmeoirí aonair maidir le gnéithe eile den Scéim Íocaíochta Aonair, lena 

n-áirítear leithdháileadh teideal ón gCúltaisce Náisiúnta. 

Bhí 21 chruinniú ag an gCoiste i 2005. Thug an Coiste breithniú ar 2,546 

cás chun críche le linn an ama sin, agus rinne siad moltaí don Roinn, mar 

atá leagtha amach sa tábla thíos. Chomh maith leis sin, scrúdaigh an Coiste 

Achomhairc Íocaíochta Aonair 22 cás ina raibh tuilleadh eolais ag teastáil sula 

bhféadfaí cinneadh a dhéanamh bunaithe ar an eolas a bhí ar fáil. Cuireadh 

na cásanna sin ar ais chuig an Aonad um Íocaíocht Aonair, agus déanfaidh 

an Coiste iad a athscrúdú nuair a bheidh an t-eolas riachtanach curtha ar 

fáil. Rinne an Coiste cinntí freisin i ndáil le 78 Cás Préimhe Déiríochta, ar 

ceadaíodh 12 díobh agus ar dícheadaíodh 66 díobh.

8. An Coiste Achomhairc Íocaíochta Aonair 

Líon Iomlán Cásanna
a Scrúdaíodh

2004      %    2005        %

Ceadaithe

Dícheadaithe

Neamhbhailí

2,095   2,102 

190       9%     252        12%

1,876    90%    1,838      87%

29         1%        12          1%

Cásanna Force Majeure Cásanna Iontrálaí Nua/Oidhreachta

Líon Iomlán Cásanna 
a Scrúdaíodh

Ceadaithe

Dícheadaithe

Neamhbhailí

2004      %    2005        %

-            -   444

-            -          41          9%

-            -         401       90%

-            -            2          1%
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An Stiúrthóir Achomhairc Talmhaíochta

An tUasal Paul Dillon

Leas-Stiúrthóir

An tUasal John Murphy#

Riarachán

An tUasal Seán Bell* 
Sinéad Geraghty, Uasal# 
Ard-Oifigeach 
Feidhmiúchán

An tUasal George Fennell 
Oifigeach Feidhmiúcháin 

Karen Bermingham, Uasal 
Martina Cuddy, Uasal 
Audrey Lyons, Uasal* 
Oifigigh Cléireachais

Mary O’Connell, Uasal 
Oifigeach Cléireachais 
Sealadach

Fáltais Achomhairc agus Bainistiú 
Comhad, Riarachán Ginearálta 
agus Cóiríocht, Tacaíocht 
d’Oifigigh Achomhairc, Cothabháil 
agus Forbairt TF, Staitisticí agus 
Comhfhreagras Ginearálta.

Oifigigh Achomhairc

 
Miriam Cadwell, Uasal#

An tUasal Bill Callanan 

An tUasal Jerry Casey

An tUasal Pat Coman

An tUasal Oliver Molloy

An tUasal Michael Moloney

An tUasal Marian O’Brien 

An tUasal Seán Ó Donncha

An tUasal Gary O’Donnell 

An tUasal David Walsh

9. Foireann na hOifige Achomhairc Talmhaíochta 

* D’fhág an Oifig i rith 2005

# Chuaigh leis an Oifig i rith 2005
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Augusíní
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