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2 Oifig Achomhairc Talmhaíochta 

Bliain dúshlánach ab ea 2004 don Oifig Achomhairc Talmhaíochta. Chomh 

maith le breis fhorbartha a bheith déanta ar an Oifig agus a feidhmeanna, 

bhí an Oifig rannpháirteach in obair thábhachtach nua ag éirí ón Scéim 

Íocaíochta Singil a thabhairt isteach, agus mar thoradh ar seo bhí ardú de 

25% ar ualach oibre Oifigigh Achomhairc agus na foirne tacaíochta. Go 

nádúrtha, mar thoradh ar seo bhí ardú ar an méid ama a thóg sé chun 

achomhairc eile a chríochnú (Féach Alt 4(h)).

Oifig Achomhairc Talmhaíochta

Fuarthas 1,116 achomharc thar 17 scéim éagsúil. Leagann an tuarascáil 

seo amach na príomhfhorbairtí a rinneadh i rith na bliana agus tugann sí 

briseadh síos staitistiúil ar obair na hOifige. Tá trasghearradh de na cásanna 

a déileáladh leo i rith na bliana san áireamh sa tuarascáil, chomh maith le 

moltaí don Roinn Talmhaíochta agus Bia agus meabhrúchán d’iarrthóirí na 

Scéime faoi na botúin athfhillteacha ar a ngearrtar pionóis. 

An Coiste Achomhairc um Íocaíochtaí Singil

Bhunaigh an tAire Talmhaíochta agus Bia Coiste Achomhairc um Íocaíochtaí 

Singil i bhFeabhra 2004 chun déileáil le hachomhairc déanta ag feirmeoirí 

nach bhfuil sásta le cinntí na Roinne maidir le gnéithe éagsúla na Scéime 

Íocaíochta Singil a chur i bhfeidhm. Tá Cathaoirleach neamhspleách ag an 

gCoiste Achomhairc, an tUasal John Duggan, agus tá Oifigigh Achomhairc 

ón Oifig seo ina mbaill den Choiste.

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

Roinn Talmhaíochta agus Bia agus do pháirtithe eile go bhfuil suim acu 

ann, chomh maith lena príomhfheidhm a chomhlíonadh mar thuarascáil 

don Aire Talmhaíochta agus Bia. 

Is é cuspóir na hOifige ná seirbhís achomhairc atá neamhspleách, 

inrochtana, cothrom agus tráthúil a sholáthar d’iarrathóirí ar 

scéimeanna de chuid na Roinne Talmhaíochta agus Bia agus an 

tseirbhís sin a chur ar fáil ar mhodh miochair agus feidhmiúil.

Paul Dillon 

Stiúrthóir Achomhairc Talmhaíochta

Meitheamh 2005

1. Réamhrá ag an Stiúrthóir Achomhairc Talmhaíochta
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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 dteidlíocht faoi scéimeanna 

ainmnithe atá á fheidhmiú ag an Roinn. Leagann an tAcht um Achomhairc 

Talmhaíochta 2001, agus na Rialacháin um Achomhairc Talmhaíochta 2002, 

síos feidhmeanna an Stiúrthóra agus na nOifigeach Achomhairc, na cinntí 

gur féidir achomhairc a dhéanamh fúthu agus na gnáthaimh 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 ráitis mhisin na hOifige, 

tá sé d’aidhm ag an Oifig a bheith cairdiúil don chliant agus a seirbhís a 

sholáthar i slí chúirtéiseach agus éifeachtach. 

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

bhéil áit a thugann 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 a n cháis a phlé, eisítear litreacha cinnidh 

cuimsitheacha chuig an achomharcóir agus an Roinn. Lámhleabhar 

Gnáthaimh Dréachtaíodh Lámhleabhar Gnáthaimh, ag léiriú eolais faoin 

Oifig Achomhairc Talmhaíochta agus sonraí faoi rialacha, ghnáthaimh agus 

léirmhínithe inmheánacha úsáidte ag Oifigigh Achomhairc, in ar dtús i 2002 

agus forbraíodh a thuilleadh é le linn 2004. Is riachtanas dlíthiúil é seo den 

Acht um Shaoráil Faisnéise 1997. Ina measc tá na nithe seo a leanas:

• Struchtúr, Eagraíocht agus Ainmneacha & Poist na mBall Foirne

• Feidhmeanna, Cumhachtaí agus Dualgais 

• Seirbhísí don Phobail (agus conas gur féidir teacht orthu seo)

• Rialacha agus Treoirlínte

• Gnáthaimh Oifige 

• Cineál taifid Coimeádta agus Socruithe Rochtana 

• Cearta Athbhreithnithe agus Achomhairc, Cearta Athbhreithnithe faoi 

SF san áireamh 

2. Oifig Achomhairc Talmhaíochta 2004 
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Plean Gnó 

Cuireadh Plean Gnó do 2004 le céile de réir an Tionscnaimh Bhainistíochta 

Straitéisigh, chun comhordú le Ráiteas Straitéiseach 2003 – 05 na Roinne 

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

déantar athbhreithniú air go rialta. 

Bunachar

Deimhníonn bunachar chun próiseáil agus taifeadadh a dhéanamh ar 

chásanna a fhaigheann an Oifig, agus leabharlann leictreonach de chinntí, 

go bhfuil eolas suas chun dáta ar fáil maidir le stádas chásanna agus 

feidhmíocht iomlán na hOifige. 

Suíomh Gréasáin 

Agus iad feasach ar an dtiomantas do ríomh-Rialtas, sheol an Oifig a suíomh 

gréasáin, www.agriappeals.gov.ie i 2003. Forbraíodh agus feabhsaíodh an 

suíomh gréasán a thuilleadh le linn 2004. Chomh maith le bheith ina foinse 

eolais, is féidir le hachomharcóirí an fhoirm ‘Fógra Achomhairc’ a íoslódáil 

agus achomhairc a chur isteach ar-líne ag an seoladh ríomhphoist seo a 

leanas, appeals.office@agriculture.gov.ie. 

Comhoibriú leis an Roinn Talmhaíochta agus Bia 

Lean teagmháil leanúnach le Rannóga éagsúla na Roinne Talmhaíochta 

agus Bia chun ceisteanna éagsúla a phlé a éiríonn ó chásanna achomhairc 

leanta i 2004. 

Cruinnithe na nOifigeach Achomhairc 

Tionóladh 10 cruinniú d’Oifigigh Achomhairc i 2004. Ba é príomhaidhm 

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

nOifigeach Achomhairc agus chun ábhair a bhaineann le hobair na hoifige 

a phlé. Tionóladh na cruinnithe seo go míosúil de ghnáth.

Seirbhís Chustaiméara 

• Chuir an Oifig aighneachtaí faoi bhráid na Roinne Talmhaíochta 

agus Bia i 2004 maidir lena Cairt Chustaiméara agus a Plean 

Gníomhaíochta Seirbhíse Chustaiméara. 

• Cuireadh rochtain gutháin diailithe dhírigh ar Oifigigh Achomhairc ar 

fáil i rith 2004.
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Ionstraim Reachtúil 507/2004

Shínigh an tAire Talmhaíochta agus Bia I.R Uimhir 507 de 2004, Rialacháin 

an Achta um Achomhairc Talmhaíochta 2001 (Leasú ar an Sceidil) 2004, 

ar 3 Lúnasa 2004 chun ligean don Oifig achomhairc a mheas maidir leis 

an Scéim Faoisimh ar Dhamáiste Sciorradh Talún do Cheantair Phoill an 

Tomáis i gContae Mhaigh Eo.

Oifig an Ombudsman

Faoin Acht um Achomhairc Talmhaíochta 2001, is féidir le hachomharcóirí 

don Oifig a iarraidh go ndéanfadh Oifig an Ombudsman athbhreithniú ar 

a gcás. Go dtí seo tá thart ar 37 cás faighte i 2004 tarchurtha chuig an 

Ombudsman. 

Cásanna scrúdaithe ag an Ombudsman i 2004 37

Astu sin, dúnta ag an Ombudsman 18

Cásanna inar iarr an Ombudsman ar an Oifig seo leasú a dhéanamh 
ar a cinneadh

0
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Bhí éisteachtaí béil i gceist le thart ar 707 achomharc (63% i gcomparáid 

le 58% i 2003) as an 1,116 achomharc faighte i 2004.

Ar achomharc a fháil, iarann an Oifig seo, 

• An comhad cuí a fháil ón Roinn Talmhaíochta agus Bia

• Go soláthródh an Rannóg cuí den Roinn ráiteas a thaispeánann 

cé chomh forleathan agus a bhfuil fíricí agus dearbhuithe an 

achomharcóra glactha nó curtha ina gcoinne. 

Déileáiltear le hachomhairc san ord ina bhfaightear iad.

Nuair a fhaigheann sé an comhad ón Roinn, tugann an Stiúrthóir Achomhairc 

Talmhaíochta an cás do 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 bhéil, má tá an t-achomharcóir 

tar éis ceann a lorg nó má cheapann an tOifigeach Achomhairc go bhfuil 

gá leis.

Tar éis na bhfíricí go léir sa chás a scrúdú agus a phlé, déanann an tOifigeach 

Achomhairc cinneadh agus eisíonn sé/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 d’éisteacht bhéil 

áit a thugann an tOifigeach Achomhairc an t-achomharcóir agus oifigigh 

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

ceisteanna a chur. Tionóltar éisteachtaí béil in áiteanna atá cóngarach don 

achomharcóir ionas go gcinnteofaí go mbeadh rochtain níos fearr acu ar an 

bpróiseas achomhairc. Is iad na príomhghnéithe d’éisteacht bhéil ná,

• Tionóltar go príobháideach é agus is i bhformáid neamhfhoirmiúil a 

bhíonn sé.

• Tá cead ag an achomharcóir uiríoll a bheith aige/aici ach caithfidh 

sé/sí a bheith i láthair.

Tionóladh éisteachtaí béil i ngach contae sa tír. Tuigeann an Oifig Achomhairc 

Talmhaíochta an gá le bheith feidhmiúil agus mar sin déanann siad iarracht 

éisteachtaí béil a chur i ngrúpa i dtreo is go mbeadh Oifigeach Achomhairc 

in ann roinnt éisteachtaí a thionóil ar an lá céanna i réigiúin ar leith. Tugtar 

réigiúin den tír do Oifigigh Achomhairc agus déantar na réigiúin seo a athrú 

go rialta.

3. Gnáthamh Achomhairc agus Éisteachtaí Béil
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Fuarthas 1,116 cás i 2004 i gcomparáid le 1,143 i 2003 sin laghdú de 2%. 

4(a) Achomhairc Faighte de réir na Míosa

4(b) Achomhairc Faighte de réir an Chontae

4. Staitisticí – 2004 
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8 Oifig Achomhairc Talmhaíochta 

4(c) Achomhairc Faighte de Réir na Scéime

4(d) Iarratais na Roinne Talmhaíochta agus Bia 2004
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4(e) Torthaí ar Achomhairc Faighte i 2004

Comparáid le 2003 2004 2003

Achomhairc Ceadaithe, Ceadaithe i bPáirt nó 
Athbhreithnithe

33% 38%

Achomhairc Aistarraingthe, Neamhbhailí nó As Am 
agus Comhairle Tugtha 

11% 7%

Dícheadaithe 51% 54%

Oscailte 5% 1%

Téarmaíochta 

Achomharc Ceadaithe: Nuair a ghlacann an tOifigeach Achomhairc leis 

an gcás a chuir an t-achomharcóir ar aghaidh agus nuair a chuireann sé 

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 le 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 ábhair 

nach bhfuil oiriúnach don Oifig, (is é sin Scéimeanna nach bhfuil liostaithe 

ar an Sceideal don Acht um Achomhairc Talmhaíochta), cásanna roimh 

13 Bealtaine 2002, achomhairc dúbailte agus cásanna nár rinne an Roinn 

Talmhaíochta agus Bia aon chinneadh orthu.

          Achomhairc Aistarraingthe, 
       Neamhbhailí, nó As Am agus 
   Comhairle Tugtha
11%

Achomhairc Ceadaithe, 
 Ceadaithe i bPáirt nó 
  Athbhreithnithe
   33%

Oscailte 5%

Dícheadaithe
51%
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As Am: Tá trí mhí ag iarrthóirí ó dháta chinniúna na Roinne chun achomharc 

a dhéanamh agus ní ghlacfar le hachomhairc faighte ina dhiaidh sin. Nuair 

atá coinníollacha eisceachtúla ann, áfach, d’fhéadfadh go gceadódh an 

Stiúrthóir go bpléifear cás a cuireadh isteach tar éis trí mhí.

Comhairle Tugtha: Ceadaíonn an tAcht d’uiríll chuig an Aire faoin Scéim 

Gealltanais Mairteola Náisiúnta agus an Scéim do Cheadú agus do Chlárú 

Mhangairí agus Fhoirgnimh Mhangairí, a bheith tarchurtha 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 measann sé go 

bhfuil an pionós a ghearr an Roinn Talmhaíochta agus Bia i gceart.

Oscailte: Cásanna 2004 le bheith críochnaithe fós go dtí seo. 

Briseadh Síos Iomlán

Comhairle Tugtha 3
Achomhairc Aistarraingthe 26

As Am 47

Achomhairc Neamh-Bhailí 45

Oscailte 53

Athbhreithniú Déanta 
ag an Roinn 132

Achomhairc Ceadaithe 
i bPáirt 131

Achomhairc Ceadaithe 101

Achomhairc Dícheadaithe 578
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4(f) Torthaí de Réir na Scéime Faighte i 2004

Aitheantas Scéime Fa
ig
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An Scéim Chosanta 
Timpeallachta Tuaithe (SCTT)

340 31 9.1  28 8.2  42 12.4  5 1.5  4 1.2  17 5.0  - 0.0 197 57.9  16 4.7

Scéim na Préimhe Mairteola 
Speisialta

259 21 8.1  42 16.2  31 12.0  2 0.8  14 5.4  11 4.2  - 0.0 131 50.6  7 2.7

Scéim na Préimhe  
do Bhó Diúil

188 25 13.3  38 20.2  15 8.0  2 1.1  8 4.3  6 3.2  - 0.0 86 45.7  8 4.3

Scéim na Préimhe Caorach 64 8 12.5  6 9.4  5 7.8  1 1.6  7 10.9  2 3.1  - 0.0 30 46.9  5 7.8

Scéim na Préimhe 
Leathnaithe

35 5 14.3  4 11.4  7 20.0  1 2.9  2 5.7  1 2.9  - 0.0 15 42.9  - 0.0

Scéim Chúnaimh Cheantair 64 5 7.8  5 7.8  9 14.1  3 4.7  3 4.7  3 4.7  - 0.0 28 43.8  8 12.5

Scéim Luath-scoir ón 
bhFeirmeoireacht

30 - 0.0  1 3.3  7 23.3  3 10.0  2 6.7  2 6.7  - 0.0 11 36.7  4 13.3

Scéim Chúnaimh Suiteála 56 3 5.4  2 3.6  6 10.7  6 10.7  1 1.8  3 5.4  - 0.0 34 60.7  1 1.8

Scéim Bhainistíochta 
Dramhaíola Feirme

18 1 5.6  - 0.0  4 22.2  - 0.0  1 5.6  0.0  - 0.0 11 61.1  1 5.6

Scéim Liúntais Chúnaimh do 
Cheantair faoi Mhíbhuntáiste 

25 - 0.0  - 0.0  4 16.0  1 4.0  2 8.0  1 4.0  - 0.0 15 60.0  2 8.0

Gnéithe Neamh-Luachála den 
Scéim Luachála ar-Fheirme 
de Imoibreoirí Eitinne agus 
Brúsalóise 

14 2 14.3  1 7.1  1 7.1  1 7.1  1 7.1  - 0.0  - 0.0 8 57.1  - 0.0

Scéim na Préimhe Maraithe 9 - 0.0  2 22.2  - 0.0  - 0.0  - 0.0  1 11.1  - 0.0 5 55.6  1 11.1

Scéimeanna Feabhsaithe 
Chaighdeáin Sláintíochta 
Déiríochta

5 - 0.0  1 20.0  - 0.0  - 0.0  - 0.0  - 0.0  - 0.0 4 80.0  - 0.0

Scéim Faoisimh do  
Dhamáiste Sciorrtha Talún

4 - 0.0 - 0.0 - 0.0 1 25.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 3 75.0 - 0.0

Clárú Mhangairí 3 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 3 100.0 0 0.0 - 0.0

Scéimeanna Fiontraíochta 
Malartacha 

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

Scéimeanna do Thruailliú 
Chlóis Fheirme a Rialú

1 - 0.0 - 0.0 1 100.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 0 0.0 - 0.0
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4(g) Méid ama ón Roinn Talmhaíochta agus Bia  

go dtí an Oifig Achomhairc 

Ba é 23 lá an meán ama tógtha ag an Roinn chun comhaid a chur thar  

n-ais maidir le cásanna i 2004. Ba é 25 lá an meán ama i 2003. Tá briseadh 

síos anseo a leanas de réir na scéime;

Scéim 2004 2003

Scéim Chúnaimh Cheantair 37 33

Scéim Liúntais Chúnaimh do Cheantair faoi 
Mhíbhuntáiste 

23 29

Scéim Luath-scoir ón bhFeirmeoireacht 21 18

Scéim na Préimhe Caorach 20 22

Scéim na Préimhe Maraithe 20 42

Scéim Bhainistíochta Dramhaíola Feirme 33 41

Scéim Feabhsaithe Chaighdeáin Sláintíochta 
Déiríochta

32 30

Scéim Chúnaimh Súiteála 23 26

Gnéithe Neamh-Luachála den Scéim Luachála ar-
Fheirme de Imoibreoirí Eitinne agus Brusolóise

22 39

An Scéim Chosanta Timpeallachta Tuaithe (SCTT) 29 29

Scéim na Préimhe Mairteola Speisialta 19 16

Scéim na Préimhe do Bhó Dhiúil 18 23

Eile 25 47

Nuair atá achomhairc curtha faoi bhráid na hOifige Achomhairc Talmhaíochta, 

iarann an Oifig seo 

• An chomhad ábhartha a fháil ón Roinn Talmhaíochta agus Bia

• Go gcuireann an Rannóg cuí sa Roinn ráiteas ar fáil a léiríonn cé 

chomh forleathan agus a ghlactar leis nó a gcuirtear in aghaidh na 

fíricí agus na tuairimí a chuir an t-achomharcóir ar aghaidh.

Iarann an Oifig ar an Roinn na comhaid a sheoladh thar n-ais laistigh de 

dhá sheachtain den chéad iarratas. Déantar é seo chun a dheimhniú de 

gur féidir achomhairc a chur faoi bhráid Oifigigh Achomhairc gan mhoill 

agus plé a dhéanamh orthu chomh luath agus is féidir.. Cuirtear Meabhráin 

chuig an Roinn nuair ná bhfaightear freagra uaithi gan mhoill. Eisíodh 180 

meabhrán i 2004.
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4(h) An méid ama tógtha ag an Oifig 

Achomhairc chun cinntí a dhéanamh

Ba é 66 lá an meán ama a tógadh do chásanna i 2004 ón uair a fuarthas 

an comhad agus an ráiteas ón Roinn go dtí gur eisíodh cinneadh. Ba é 49 

lá an meán ama do 2003. Tá an t-ardú seo mar thoradh ar an ualach 

oibre breise a bhí ann de bharr an Choiste Achomhairc um Íocaíochtaí 

Singil (féach Rannóg 8).

Tá sprioc de thrí mhí leagadh síos ag an Oifig Achomhairc di féin, 

ón uair fhaigheann sí an achomhairc go dtí an am a eisíonn sí an litir 

chinniúna. Do chásanna i 2004, thóg an meán achomhairc 89 lá.

4(i) Staid ar 31 Nollaig 2004 

Stádas 2004 2003

Cásanna Dúnta 821 841

Obair idir Láimhe – Oifig Achomhairc 200 181

Ag Feitheamh ar Fhreagra na Roinne 95 121

Iomlán ar Láimh 295 302

Iomlán Ar Fad 1,116 1,143

Cásanna dúnta i 2004 in aghaidh Cásanna dúnta i 2003

Cásanna 2004  
dúnta i 2004 821

Cásanna 2003  
dúnta i 2003 841

Cásanna 2003  
dúnta i 2004 300

Cásanna 2002  
dúnta i 2003 205

Méid iomlán na 
gcásanna dúnta i 2004 1,121

Méid iomlán na 
gcásanna dúnta i 2003 1,046
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Cás 1 – Scéim na Préimhe Caorach

Tá sé mar riachtanas ar iarrthóirí, de réir Téarmaí agus Coinníollacha Scéime 

na Préimhe Caorach 2004, caoirigh a choimeád ar feadh 100 lá ón 25ú 

Nollaig 2003 go meán oíche ar an Aoine 2ú Aibreán 2004 (an tréimhse 

choinneála). Nuair a thagann laghdú in uimhreacha i rith na tréimhse 

coinneála mar thoradh ar choinníollacha nádúrtha maidir le saol na tréada, 

agus nach féidir leis an táirgeoir a leithéid de chailliúint a athlíonadh laistigh 

de 20 lá, déanfar íocaíocht ar na caoirigh eile incháilithe fad agus a gcuirfear 

na caillteanais in iúl don Roinn laistigh de 10 lá oibre. 

Chuir an t-achomharcóir iarratas isteach ar 1,100 caorach baineann. 

Rinne an Roinn gnáth chigireacht agus fuarthas go raibh iomlán de 336 

caorach baineann díolta laistigh den tréimhse coinneála. Ba é an chúis a 

tugadh do na caoirigh a dhíol ná go raibh briseadh amach de E-Coli sa 

tréad. Rinne an Roinn cinneadh nach n-íocfar aon phréimh chaorach toisc 

go raibh breis agus 20% de na caoirigh díolta agus deireann na téarmaí 

agus na coinníollacha nár chóir aon phréimh a íoc sa chás seo. Rinneadh 

achomharc ar an gcinneadh seo. 

I gcóip den scrúdú iarbháis ar na huain ón dtréad seo a rinne an Saotharlann 

Tréidliachta Réigiúnach bhí Colibacillosis fáthmheasta sna huain agus léirigh 

sé aistriú imdhíonadh lag neamhghníomhach ón máthair chuig an uan. 

Cuireadh fianaise i bhfoirm grianghraif de na taismí isteach chomh maith. 

Dúirt an t-achomharcóir gur tháinig fadhbanna diana chun cinn go luath i 

ndiaidh tús an tséasúir breithe uain. De réir mar a tháinig an t-am chun an 

dara ghrúpa caorach a bhogadh chuig an bhfeirm-bhaile do bhreith na n-uan, 

bhí imní ann go mbeadh na hainmhithe seo ionfhabhtaithe chomh maith dá 

mbogfaí iad agus rinneadh an cinneadh chun na hainmhithe a dhíol.

Bhí na deacrachtaí a bhain leis an briseadh amach de E-Coli sa tréad 

mínithe go sonrach san achomharc. Dúradh gur bhain an fhadhb le 

vacsaín úsáidte ar na caoirigh agus rinneadh tagairt d’imeachtaí sibhialta 

i leith an chomhlachta a sholáthair an vacsaín. Míníodh scála na faidhbe 

agus ní fhéadfadh teiripí eile an caillteanas mór d’uain a chosc. Dúirt an 

t-achomharcóir gur rinneadh an cinneadh chun na hainmhithe a dhíol ar 

bhonn leasa na n-ainmhithe. Ba é seo an chéad uair a tharla a leithéid de 

fhadhb agus ar scála mar seo ar an bhfeirm. Rinne an t-achomharcóir faillí 

ar an riachtanas fógra a thabhairt don Roinn Talmhaíochta agus Bia maidir 

le caoirigh a chur de láimh laistigh den tréimhse choinneála de bharr an 

éileamh agus an brú a bhí ann ag an am. 

5. Cásanna Achomhairc Roghnaithe
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Níor cheadaíodh an t-achomharc. Fuair an tOifigeach Achomhairc amach nár 

chomhlíonadh an riachtanas de fhógra a thabhairt don Roinn Talmhaíochta 

agus Bia go raibh caoirigh curtha de láimh i rith na tréimhse coinneála. 

Nuair a bhí socruithe á dhéanamh ag an achomharcóir chun na caoirigh 

a dhíol ba cheart go mbeadh a fhios aige go raibh na caoirigh seo laistigh 

den tréimhse choinneála do Scéim na Préimhe Caorach.

Cás 2 – Scéim na Préimhe Mairteola Speisialta

Chuir an t-achomharcóir a dara iarratas isteach do Phréimh Mairteola Speisialta 

i bhFeabhra 2004 maidir le 12 ainmhí. Agus próiseáil á dhéanamh ar an 

iarratas fuair an Roinn amach nár cuireadh in iúl do bhunachar an Chórais 

Monatóireachta Gluaisteachta Eallaigh (CMGE) ag am an iarratas gur bogadh 

9 ainmhí isteach sa tréad. Scríobh an Roinn chuig an achomharcóir ag 

tabhairt ag diúltú an 9 ainmhí agus ar a bheadh pionós céatadán laghdaithe 

dá iarratais ar Scéimeanna Bhuaibheacha mar thoradh.

Dúirt an t-achomharcóir nach raibh sé ar an eolas faoi na socruithe 

fógraíochta nua gluaiseachta ó fheirm go feirm. Dúirt sé chomh maith 

go raibh sé thar bharr a chéile i bhFeabhra 2004, rud a chur isteach ar a 

chuid mhachnaimh. Dúirt an Roinn gur chuir an t-achomharcóir isteach 

ar cheadúnas ar 9ú Feabhra 2004 agus na hainmhithe gluaiste aige ar 6ú 

Feabhra 2004 ach nár chuir sé in iúl don Bhunachar CMGE maidir leis na 

gluaiseachtaí go dtí 8ú Aibreán 2004.

Fuair an tOifigeach Achomhairc amach gur bogadh na hainmhithe chuig 

gabháltas an t-achomharcóra sula d’iarr sé cead chun na hainmhithe a bhogadh 

agus níor cuireadh an bogadh in iúl don bhunachar CMGE go dtí gur chuir 

an Roinn an botún in iúl don achomharcóir. Fuair an tOifigeach Achomhairc 

amach chomh maith nár chuir an t-achomharcóir an chuid den cheadúnas 

a cuireann an t-eolas in iúl don bhunachar CMGE maidir leis na hainmhithe a 

bhogadh isteach ina thréad, agus é tar éis a chur isteach ar cheadúnas. Ba 

é cinneadh an Oifigigh Achomhairc ná gur fhreagracht an achomharcóra é a 

dheimhniú gur cuireadh in iúl i gceart don bhunachar CMGE maidir le ainmhithe 

a éilíodh Préimh Mhairteola Speisialta dóibh. Sheas an tOifigeach le cinneadh 

na Roinne Talmhaíochta agus Bia chun an 9 ainmhí i gceist a dhiúltú. 

Cás 3 –Scéim Náisiúnta Chúnaimh Suiteála. 

Tar éis iarratais a fháil faoin scéim thuasluaite chuir an Roinn in iúl don 

iarrthóir nach raibh sé incháilithe faoin Scéim agus gur sháraigh sé Alt 3 (f) 

de Cháipéis na Scéime agus den Fhoirm Iarratais toisc nach raibh an talamh 
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ar a raibh sé socraithe ina sheilbh a thuilleadh. Deirtear in Alt 3 (f) “Caithfidh 

an t-iarrthóir tabhairt faoi fheirmeoireacht a dhéanamh ar an dtalamh ar a 

raibh sé/sí socraithe ar dtús ar bhonn lánaimseartha ar feadh cúig bliana ar 

a laghad ón dáta chéad-shocraithe”. Rinne sé achomharc chuig an Oifig 

Achomhairc Talmhaíochta.

Chuir an t-achomharcóir in iúl go raibh sé fós ag feirmeoireacht go lánaimseartha. 

Bhí sé tar éis líon na heicteár ar a raibh sé ag déanamh feirmeoireacht a 

mhéadú le léas nua agus gan aon locht air féin, bhris na léasóirí an dá 

bhunléas. 

Tugadh tuiscint don fhíric gurb iad na léasóirí a bhris na léasanna, rud 

nach raibh smacht aige air agus gur lean sé ag feirmeoireacht trí theacht 

ar thalamh nua ar léas agus mar sin bhí sé tar éis spiorad na Scéime a 

chomhlíonadh. Thug an tOifigeach Achomhairc faoi deara go ligeann an 

Roinn do bhriseadh léasa faoin Scéim Luath-Scoir 2000, agus do léas nua 

a dhréachta agus d’fheirmeoir fanacht sa Scéim gan a iarratas a dhéanamh 

neamhbhailí. 

Ceadaíodh an t-achomharc. Iarradh ar an Roinn an sampla den Scéim Luath-

Scoir a thabhairt faoi deara agus an cás á phlé agus an t-achomharcóir a 

scaoileadh ón ngealltanas a thug sé mar atá leagtha amach in Alt 3 (f) agus 

chun glacadh le hAlt 1 (a) toisc gur lean sé ag feirmeoireacht cé gur faoi 

léas nua agus i gceantar nua a bhí sé. Deirtear in Alt 1 (a) gur “ Cuspóir na 

Scéime ná cabhrú le feirmeoirí dea-oilte óga iad féin a bhunú mar fheirmeoirí 

lánaimseartha chun feabhas a chur ar struchtúr na Talmhaíochta”.

Cás 4 – Scéim Náisiúnta Chúnaimh Suiteála 

Fuarthas iarratas faoin Scéim Chúnaimh Suiteála (ar fhoirm IAS1) sa Roinn 

Talmhaíochta agus Bia ar 1ú Aibreán 2003. Toisc gurbh é 2ú Feabhra 2003 an 

dáta tosaithe ar an bhfeirmeoireacht agus gurbh é an 28ú Samhain 2001 an 

spriocdháta don fhoirm IAS1 a chur isteach, cinntíodh go raibh an t-iarratas 16 

mí déanach. Gearradh pionós de 5% in aghaidh na míosa, 80% ar an iomlán, 

ar an iarratas a chur isteach déanach. Deireann Téarmaí agus Coinníollacha 

go gcaithfear an t-iarratas a sheoladh isteach laistigh de 6 mí. Síníodh an 

teorainn ama seo go 9 mí i 2001 de bharr an Ghalair Crúb is Béil.

Leagadh amach an bhonn a bhí leis an achomharc i scríbhinn agus ag 

éisteacht bhéil a thionóladh ar an gcás seo. Tar éis bualadh le comhairleoir 

i 2001 chuir an comhairleoir comhairle ar an achomharcóir chun teacht ar 

roinnt cáipéisí atá ar liosta na gcáipéisí scéime, thart ar 12 cáipéis ar fad, ina 
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measc cáipéisí don Scéim Chúnaimh Suiteála agus an Scéim Luath-Scoir, 

scéim ina raibh sé mar aistrí. Fuair sé iad seo i dteannta leis an liosta agus 

thug sé do chomhairleoir eile iad, comhairleoir gur cuireadh chuige é. In 

Eanáir 2003, thug sé faoi deara nach raibh a iarratas ar an Scéim Chúnaimh 

Suiteála curtha isteach aige. Chuaigh sé i dteagmháil leis an gcomhairleoir 

agus cuireadh in iúl dó nach raibh an dara chomhairleoir ag déileáil leis an 

iarratas ar Chúnamh Suiteála, cé gur chuir an comhairleoir an t-iarratas ar 

Chúnamh Suiteála isteach ina dhiaidh sin ar 1ú Aibreán 2003.

Leagann cáipéis na Scéime Cúnaimh Suiteála amach liosta cuimsitheach de 

dhátaí agus phionóis a bhaineann leis an scéim seo, na cáipéisí atá ag teastáil 

ag an tosach, agus iad siúd atá ag teastáil ag an gcéim íocaíochta agus tá 

foirmeacha iarratais atá le chur isteach san áireamh chomh maith. Tá siad seo go 

léir i bhfoirm leabhráin. Dúirt an t-achomharcóir go ndeachaigh sé i gcomhairle 

le comhairleoir, a mhínigh dó cad iad na cáipéisí a bhí ag teastáil. 

Níl éinne ag cur in aghaidh fíricí an cháis. Cuireadh an t-iarratas ar Chúnaimh 

Suiteála isteach ar 1ú Aibreán 2003. Cinntíodh gurb é 2ú Feabhra 2001 

an dáta tosaithe agus bhí riachtanas air a iarratas IAS1 a chur isteach faoi 

28ú Samhain 2001. Shínigh sé an fhoirm iarratais IAS1 ag deimhniú go 

raibh sé sásta cloí le agus bheith ceangailte le téarmaí agus coinníollacha 

na scéime. Cuireadh an t-iarratas isteach 16 mí déanach agus chinntigh an 

tOifigeach Achomhairc go raibh an cheart ag an Roinn Talmhaíochta agus 

Bia an pionós de 80% a ghearradh ar an íocaíocht SCS agus go raibh sé in 

ord de réir téarmaí agus coinníollacha na scéime SCS. Bhain na rudaí a bhí 

leagtha amach ag an achomharcóir ag an éisteach bhéil agus i scríbhinn, 

agus a bhain lena iarratas a ullmhú agus a chur isteach go déanach, leis 

féin agus lena chomhairleoir agus ní rabhadar mar bhonn chun a phionós 

a chur ar neamhní ná é a laghdú.

Cás 5 - Scéim Chosanta Timpeallachta Tuaithe

Thosaigh an t-achomharcóir a bheith bainteach san SCTT i Samhain 1994. 

Tháinig droch-shláinte air, áfach, sa 3ú bliain dá phlean SCTT agus níor 

chuir sé isteach ar íocaíochtaí ina dhiaidh sin. Scríobh an Roinn chuig an 

achomharcóir i Márta 1998 ag cur in iúl dó go rabhadar ag cur críoch lena 

rannpháirtíocht san SCTT. Scríobh an t-achomharcóir chuig an Roinn ag 

míniú a ghalair agus lorg sé athbhreithniú ar an gcinneadh. Tar éis teastas 

leighis a fháil ar a ghalar dúirt an Roinn go raibh sí sásta glacadh lena 

aistarraingt ón SCTT faoin gcéim force majeure atá sna rialacha (míchumas 

gairmiúil fadtéarmach).
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Tar éis dó biseach a fháil scríobh an t-achomharcóir chuig an Roinn ag lorg 

cead páirt a ghlacadh san SCTT arís agus chuir sé plean SCTT 2 isteach i 

Samhain 2003. Chinntigh an Roinn, áfach, toisc go raibh an t-achomharcóir 

ag fáil íocaíochtaí Scéime Roinne eile i rith a tréimhse easláinte, d’iarr sí 

aisíocaíocht ar an airgead SCTT a bhí faighte aige ó Phlean SCTT 1, méid de 

�6,100.73 agus níor chuir sí é sa chatagóir aistarraingthe ón SCTT ar bhonn 

force majeure de bharr míchumais ghairmiúil fadtéarmach é a thuilleadh. Bhí 

an Roinn den tuairim láidir gur ar bhonn míchumais ghairmiúil fadtéarmach 

a d’aistarraing sé ó SCTT i 1998 agus bhí teastas leighis aige ag deimhniú 

nach raibh sé in ann leanúint ar aghaidh ag feirmeoireacht dá bharr. 

Fuair an tOifigeach Achomhairc go raibh an Roinn tar éis a chur in iúl don 

achomharcóir go bhféadfadh sé aistarraingt ón Scéim ar an mbonn force 

majeure ach níor mhíníodh dó cad iad impleachtaí a leithéid de rud a 

dhéanamh, agus níor mhíníodh dó go mbeadh air éirí as an bhfeirmeoireacht 

agus rinneadh tagairt an t-am ar fad dá aistarraingt ón SCTT. Fuair an 

tOifigeach Achomhairc go raibh dualgas ar an Roinn an t-achomharcóir a 

chur ar an eolas maidir leis an toradh a bheadh ar a aistarraingt ón SCTT 

ar an mbonn force majeure . Ba é cinneadh an Oifigigh Achomhairc ná nár 

gá don achomharcóir an t-airgead a aisíoc maidir lena chonradh SCTT 1.

Cás 6 – Scéim Chosanta Timpeallachta Tuaithe

Bhí an t-achomharcóir rannpháirteach san SCTT agus rinne sé achomharc ar 

chinneadh na Roinne Talmhaíochta agus Bia pionós de 120% a ghearradh 

tar éis torthaí chigireacht Iniúchta. San áireamh sa phionós bhí 100% 

d’fhianaise sofheicthe de dhramhaíl ag sní isteach i slí uisce agus 20% do 

neamh-chloí le ainmhithe a gheimhriú pleanáilte le toradh póitseála talún. 

Rinne sé an t-achomharc ar an mbonn nach raibh an cró leis an sileadh 

in úsáid ach go sealadach agus nach raibh sé ach faighte aige le déanaí, 

agus nár scaoileadh na hainmhithe amach le déanaí. Bhí sé den tuairim 

nár rinne na hainmhithe póitseáil ar an dtalamh.

Dúirt an Roinn go raibh an fhéidearthacht de shileadh dramhaíola ag cúl 

chró scaoilte agus bhí an baol féideartha méadaithe ag caidhséar briste 

nach mór díreach os a chionn. Ní fhaca na cigirí an dramhaíl ag sileadh 

isteach ins an cúrsa uisce ach bhíodar den tuairim gur bhagairt dáiríre a 

bhí ann don chúrsa uisce nach raibh ach cúpla troigh uaidh. 

Fuair na cigirí amach go raibh an t-achomharcóir ag cothú eallaigh ó 

chothaitheoir ciorclach agus mheasadar go raibh damáiste dian déanta ar an 

dtalamh timpeall an chothaitheora, cé gur ghlacadar go raibh an dlús stoic 



Tuarascáil Bhliantúil 2004

 

19

ar na páirceanna ina raibh na heallaigh laistigh den dlús stoic de 1.1aonad 

/ha a bhí amuigh i rith an gheimhridh. Ní raibh aon trácht ar eallaigh a bheith 

amuigh i rith an gheimhridh i bplean SCTT an achomharcóra.

Fuair an tOifigeach Achomhairc go raibh baol truaillithe ann seachas fianaise 

sofheicthe de dhramhaíl ag sní isteach sa chúrsa uisce mar atá leagtha síos 

sa rannóg pionóis de choinníollacha na scéime, ceadaíodh an t-achomharc 

maidir leis an ábhar seo. Maidir leis na hainmhithe a bheith amuigh sa 

gheimhreadh fuair an tOifigeach Achomhairc gur thángthas ar phóitseáil 

agus toisc nach raibh aon chead do seo sa plean agus nár soláthraíodh do 

chothú breise, sheas an tOifigeach leis an bpionós de 20% a gearradh.

Cás 7 – Scéim Chosanta Timpeallachta Tuaithe

Rinne an duine sa chás seo achomharc maidir le rannpháirtíocht a mháthair, 

nach maireann, san SCTT. Thosaigh a mháthair san SCTT ar 01/11.01 

agus fuair sí íocaíocht ar feadh dhá bhliana, a chlúdaigh an tréimhse go dtí 

an 31/10/03. Thosaigh a tríú bliain den SCTT ar 01/11/03 agus cuireadh 

iarratas isteach le aghaidh íocaíochta don tríú bliain ar 09/12/03. Fuair sí 

bás, áfach, in Eanáir 2004, ag am nuair nach raibh próiseáil déanta ar an 

íocaíocht maidir leis an tríú bliain. Chuir an Roinn Talmhaíochta agus Bia 

críoch leis an gconradh SCTT agus dhiúltaigh sí aon airgead a íoc maidir 

leis an tríú bliain den SCTT. 

Rinneadh achomharc ar an gcinneadh ar an mbonn go ndéanfar íocaíochtaí 

SCTT roimh ré, go raibh an t-éileamh déanta ar an 09/12/03 roimh a bás, 

gur lean a mhac ar aghaidh ag cloí le riachtanais SCTT maidir le bliain 3, 

agus nach raibh sé inn ann a bheith rannpháirteach faoina ainm féin san 

SCTT go dtí go raibh probháid faighte agus an uimhir thréada athraithe.

Agus an achomhairc á phlé, Rialacháin AE a rialaíonn na scéime mar atá 

leagtha amach i gcáipéisí scéime a cuireadh chuig gach iarrthóir SCTT agus 

go háirithe, deireann alt 30 de na téarmaí agus coinníollacha

‘Nuair a fhaigheann iarrthóir bás le linn tréimhse an phlean cuirfear “Force 

Majeure” i bhfeidhm, ag cur críoch leis an gconradh agus ní iarrfar aon 

aisíocaíocht ar chúnamh atá íoctha cheana.’

Sa chás seo, fuair an Roinn Talmhaíochta agus Bia iarratas ar íocaíocht don 

tríú bliain ar 09/12/03. Cuireadh críoch leis an gconradh in Eanáir 2004, ar 

dháta báis a mháthair, de réir téarmaí agus coinníollacha na scéime. Dúirt an 

t-achomharcóir gur cheart go mbeadh an íocaíocht eisithe níos luaithe. Agus 
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na fíricí scrúdaithe, fuair an tOifigeach Achomhairc cé nár eisíodh an íocaíocht 

ag am báis a mháthair, nach maireann, bhí sé seo go mór laistigh den teorainn 

ama comhaontaithe sa Phrótacal ar Íocaíochtaí Díreacha d’fheirmeoirí, is é 

sin, próiseáil/sceidil do cheadú íocaíochta laistigh de dheich seachtain agus 

íocaíocht déanta laistigh d’aon mhí i ndiaidh ceada a fháil. Cé gur glacadh 

leis gur lean an t-achomharcóir le plean SCTT a mháthair, ní raibh dualgas 

air é sin a dhéanamh agus ba chart go mbeadh a phleanálaí tar éis é sin 

a chur in iúl dó. Tá Alt 30 an-soiléir agus gan débhrí agus toisc go raibh a 

mháthair imithe ar shlí na fírinne sula eisíodh an íocaíocht don tríú bliain, fuair 

an tOifigeach Achomhairc go raibh cinneadh na Roinne Talmhaíochta agus 

Bia i gceart an uair seo. Níor cheadaíodh an t-achomharc.

Cás 8 - 2003 Scéim Liúntais Chúitimh 

do Cheantair faoi Mhíbhuntáiste 

Ceann de riachtanais na Scéime Liúntais Chúitimh do Cheantair faoi 

Mhíbhuntáiste ná go gcoimeádfadh an t-iarrthóir íosleibhéal stoic de 0.15 

aonad beostoc in aghaidh an heicteáir (ab/ha). D’fhógair an t-achomharcóir 

limistéir foráiste glan de 42.73 heicteár ina iarratas ar Chúnamh Ceantair 

agus choimeád sé 7 beithíoch faoi 24 mí d’aois ar an ngabháltas do 

dhá cheann de na dátaí daonáirimh a úsáideadh le dlús stocála a oibriú 

amach do riachtanas íosta na scéime de 0.15 ab/ha. Mar thoradh ar seo 

fuarthas amach go raibh dlús stocála de 0.04 ab/ha ag an achomharcóir 

do chuspóirí na scéime seo. Dúirt an t-achomharcóir gur chuir a phlean 

SCTT bac air go leor beithígh a choimeád chun coinníollacha na Scéime 

Cúitimh Ceantar-Bunaithe a shásamh. 

Fuair an tOifigeach Achomhairc amach gur cheadaigh plean SCTT an 

achomharcóra dó suas go 11 beithíoch a choimeád ar feadh 1 go 2 bliain 

ar fhéarach samhraidh. Deireann a phlean gurb é an dlús stoic uasta 

ceadaithe ná 0.15 ab/ha – mar an gcéanna le dlús stoic íosta na Scéime 

Liúntais Chúitimh Ceantar-Bunaithe. Ní raibh an plean SCTT soiléir maidir 

le hainmhithe a choimeád amuigh i rith an gheimhridh agus cheap an 

tOifigeach Achomharc nach raibh sé soiléir an bhféadfaí stoc a chothú i 

rith na míonna geimhridh.

Cé go dtugann an Scéim Liúntais Chúitimh do Cheantair faoi Mhíbhuntáiste 

srianta stoic san áireamh, curtha i bhfeidhm faoi scéimeanna agus polasaithe 

comhshaoil sa chás seo, fuair an tOifigeach Achomhairc amach go raibh 

dlús stoic an achomharcóra i bhfad níos lú ná an t-uasmhéid ceadaithe ag 

a phlean SCTT agus toisc nach raibh bac ar an achomharcóir an leibhéal 
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stoic de 0.15 ab/ha a choimeád thar an tréimhse neamh-gheimhridh, 

dícheadaigh an tOifigeach Achomhairc an t-achomharc.

Cás 9 – Gnéithe Neamh-Luachála den Scéim Luachála 

ar-Fheirme do Imoibreoirí Eitinne agus Brúsalóise

Deireann rialacháin Sláinte Ainmhithe go bhfuil riachtanas dlíthiúil chun tástáil 

réamh-ghluaiseachta a dhéanamh ar gach ainmhí incháilithe (baineann 

agus tairbh thar 12 mí d’aois) do Bhrúsalóis, seachas iad siúd atá ag dul 

díreach chuig marú. Le bheith incháilithe don ráta is airde do chúiteamh 

imoibreora Brúsalóise caithfidh na rudaí seo a leanas ar a laghad a bheith 

déanta; chomh maith leis an riachtanas tástála réamh-ghluaiseachta reachtúil, 

caithfear tástáil iar-ghluaiseachta a dhéanamh ar gach ainmhí incháilithe a 

ceannaíodh ón uair a rinneadh an tástáil tréada deireanach, ach ar a laghad 

sa sé mhí roimh an mbriseadh síos laistigh de 30 lá ón lá a ceannaíodh iad 

agus cloí le rialacháin eile Sláinte Ainmhithe.

Tar éis dídhaoiniú ar thréad an achomharcóra, gearradh pionós 25% ar 

chúiteamh deontais Ráta Caighdeánach faoin Scéim Dhíothaithe Brúsalóise. 

Rinneadh dídhaoiniú ar an tréad roimhe seo faoi rialacha BSE, tugadh 

tréaduimhir nua, agus ceannaíodh ainmhithe d’fhonn táirgeadh bhainne a 

thosú arís. Tugadh fógra teorannach eile don tréad agus ghlac an Roinn 

Talmhaíochta agus Bia cinneadh dídhaoiniú a dhéanamh ar an tréad. 

Ní raibh tástáil fola iar-ghluaiseachta déanta laistigh den tréimhse 30 lá ar 

thromlach na n-ainmhithe a ndearnadh dídhaoiniú orthu. Shocraigh an Roinn 

go ngearrfar pionós 25% mar gheall ar theip chun cloí leis an riachtanas 

seo. Dúirt an t-achomharcóir go raibh moill curtha ar thrialacha fola na 

n-ainmhithe go dtí go raibh na ceannacháin ar fad déanta Bhí socruithe 

déanta leis an tréidlia chun an tréad a thástáil, ach bhí fógra eisithe an lá 

roimh ré den teip sa tástáil bhainne. 

Dúirt an t-achomharcóir nach mbeadh air stoc déiríochta a cheannach 

mura mbeadh dídhaoiniú déanta ar an tréad de bharr BSE agus go raibh 

sé ag fanacht go dtí go mbeadh an tréad iomlán aige sula ndéanadh sé 

an tástáil iar-ghluaiseachta. Thuig sé go mbeadh aon phionós curtha ar na 

hainmhithe imoibrithe agus ní ar an tréad iomlán. Tháinig na hainmhithe go 

léir isteach sa tréad trí ghluaiseachtaí ó fheirm-go-feirm agus bhí ceadúnais 

ghluaiseachta faighte ag na díoltóirí do na hainmhithe agus an tástáil réamh-

ghluaiseachta déanta. Thuig an feirmeoir gurb é an cleachtas ab fhearr ná 

tástáil fola a dhéanamh ar an tréad ar fad ar ócáid amháin. 
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Dúirt an t-achomharcóir go raibh imní mhór air faoin modh a úsáideann 

an Roinn chun úinéirí tréada a chur ar an eolas mar gheall ar impleachtaí 

riachtanais na tástála 30-lá iar-ghluaiseachta. Rinneadh tagairt do cháipéis 

a eisíodh i Lúnasa 1998 do gach úinéir tréada maidir leis na scéimeanna 

díothaithe galair. D’imigh roinnt mhaith ama idir eisiúint na cáipéise seo agus 

dídhaoiniú na tréada. Bhí cúis argóinte faoin litir a eisíodh i 2003 go feirmeoirí 

maidir lena ndualgais faoi chláir Dhíothaithe Eitinne agus Brúsalóise. Ní 

raibh aon tagairt déanta don tástáil 30-lá iar-ghluaiseachta sa cháipéis seo 

ach pléadh é sa litir an bhliain dar gcionn agus dúirt sé nár rinne an Roinn 

Talmhaíochta agus Bia soiléir é cathain a rinneadh dídhaoiniú ar an tréad.

Tar éis scrúdú a dhéanamh ar fhianaise an cháis, le haird ar leith tugtha 

do cháipéisí curtha ar fáil ag an Roinn Talmhaíochta agus Bia, eisíodh 

bileoga comhairle nua do fheirmeoirí i Márta 2002 “Advice for Keepers for 

minimising the risk of infections with Brucellosis”. Bhí eolas mar gheall ar 

theip an úinéara/choimeádaí chun an tástáil fola Brúsalóise deonach 30-lá 

iar-ghluaiseachta a dhéanamh ar gach ainmhí incháilithe a bogadh isteach 

sa ghabháltas agus na laghduithe ar an Ollmhéid Difreálach dá bharr, léirithe 

freisin i bhfoilseacháin bhliantúla eisithe ag an Roinn, cosúil leis an leabhrán 

Scéimeanna agus Seirbhísí. Bunaithe ar na foinsí eolais seo, níor ghlac an 

tOifigeach Achomhairc leis an ráiteas nár thug an Roinn Talmhaíochta agus 

Bia go leor eolais do fheirmeoirí maidir le riachtanais faoi na scéimeanna 

díothaithe galair. Ní féidir an ráta níos airde cúitimh a íoc mura bhfuil an tástáil 

30-lá iar-ghluaiseachta déanta. Dícheadaíodh an t-achomharc. D’aontaigh 

an tOifigeach Achomhairc leis an gcinneadh pionós 25% a ghearradh ar 

an gcúiteamh íoctha agus an tréad Catagóir Ráta Caighdeánach a chur i 

bhfeidhm faoin Scéim Dhíothaithe Brusalóise. 

Cás 10 – Scéim Luath-Scoir

Bhí an t-achomharc seo déanta ar son na n-achomharcóirí ag a gComhairleoir 

Talmhaíochta. Rinne na hachomharcóirí iarratas ERS i 2002 agus fuarthas 

amach go raibh a n-ioncam lasmuigh den bhfeirm níos mó ná an 75% 

d’ioncam iomlán atá ceadaithe faoin scéim agus go raibh sé sin bun os 

cionn le coinníoll 5.7 a deireann “agus 25% ar a laghad d’aonaid ioncaim 

iomlána faighte ó fheirmeoireacht sa bhliain roimhe sin”. Ní raibh an ioncam 

lasmuigh den bhfeirm, mar a tugadh ar an iarratas, curtha in oiriúint le ceann 

a thógáil don bhliain chánach ghearr 2001. Ba cheart é a athchóiriú in airde 

de réir comhairle na Roinne i gCiorclán na Scéime 86/2001. Diúltaíodh 

iarratas 2002. 
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I 2003 chuir na hachomharcóirí iarratas eile isteach le hioncam tuillte lasmuigh 

den bhfeirm i rith na bliana 2002 i bhfad níos lú ná roimhe sin. Sa chás seo 

diúltaíodh iarratas na n-achomharcóirí faoi choinníoll difriúil atá in alt 5.7 de 

choinníollacha na scéime toisc gur chuir an t-aistrí talamh an aistreora in 

iarratas Cúnaimh Cheantair na bliana roimhe sin “caithfidh aistreoir incháilithe 

a bheith ag feirmeoireacht ina aonar nó le ball dá chlann/páirtí ar feadh 10 

bliana sula síníonn sé aistriú/tíolacadh nó dáta feidhmiúcháin a léas”.

Bhí na tailte ligthe amach ar cíos i 2002 go dtí an t-aistrí ainmnithe sa chéad 

iarratas agus d’fhógair an t-aistrí na tailte sin do chúiseanna Cúnaimh 

Cheantair. Éiríodh as an léas sin agus rinneadh léas nua laistigh de 3 mí 

leis an aistrí céanna arís.

Is é an chúis go ndearna an Comhairleoir achomharc ná gur choimeád 

a chliaint beithígh i rith na bliana 2002 agus mar sin go raibh siad ag 

feirmeoireacht le 10 bliana sular shínigh siad an léas i 2003. Dúirt sé mar 

sin go raibh iarratas ERS 2003 bailí.

Agus an cás á fhiosrú ag an Oifigeach Achomhairc fuair sé neamhréiteach 

in uimhreacha na mbeostoc a úsáideadh le hioncam feirme a ríomh in 

iarratas ERS 2002 i gcomparáid le huimhreacha na mbeostoc a bhí le 

feiceáil ó thaifid an Chórais Mhonatóireachta Gluaiseachta Eallaigh do na 

hachomharcóirí, agus gur chuir an neamhréiteach seo isteach go diúltach 

ar na hachomharcóirí sa chéad iarratas.

Toisc gur dhiúltaigh an Roinn iarratas 2002 de bharr ioncam oiriúnaithe 

lasmuigh den bhfeirm, d’aontaigh said athbhreithniú a dhéanamh ar an 

iarratas arís tar éis d’fhigiúirí oiriúnaithe do bheostoic teacht chun cinn. 

Chuir comhairleoir na n-achomharcóirí na figiúirí oiriúnaithe do bheostoic ar 

aghaidh chuig an Roinn. Tar éis bailíochtú a dhéanamh ar na figiúirí leasaithe, 

d’eisigh an Roinn cinneadh athbhreithnithe agus ghlac said leis go raibh 

an t-iarratas bunaidh bailí, rud a d’fhág go n-íocfaí na n-achomharcóirí faoi 

ERS ó dháta an chéad iarratais i 2002.
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(Aithníodh iad seo trí chásanna achomhairc agus níl siad in ord 

tábhachta).

1. Nuair a chuirtear scéal faoi bhás tréadaí chuig aon rannóg den Roinn 

tá sé riachtanach go ndéanfar fógra foirmiúil mar gheall ar an mbás 

le gach rannóg atá ag déileáil le scéimeanna, chun íocaíochtaí a 

stopadh agus chun conarthaí a chur ar ceal srl., lena chinntiú nach 

ndéantar ró-íocaíocht ar dheontais

2. Nuair a fhaightear amach nach bhfuil an CMGE á chomhlíonadh, tá 

dualgas ar an Roinn, chomh maith leis an tréadaí, a chinntiú go ndéantar 

an neamh-ghéilliúlacht a cheartú. Dúirt an Roinn “Faoi dlíthe AE agus 

dlíthe náisiúnta tá coimeádaí ainmhithe bólachta freagrach as clár tréada 

ar an bhfeirm a choinneáil agus fógra a thabhairt do bhunachar sonraí 

ríomhairithe an Údaráis Inniúil do gach gluaiseacht isteach agus amach 

ón ngabháltas, gach breith agus bás ar an ngabháltas agus na dátaí ar 

a dtarlaíonn na heachtraí seo (laistigh de thréimhse ama áirithe – seacht 

lá de ghnáth) . Is é ról na Roinne ná an bunachar sonraí a thabhairt 

suas chun dáta tar éis fógra a fháil ó choimeádaithe. Ní féidir leis an 

Roinn neamh-ghéilliúlacht choimeádaí leis an CMGE a cheartú mura 

bhfaigheann siad fógra cuí ón gcoimeádaí”. 

3. Maidir leis an gcóras Ceadúnais Ghluaiseachta, níl sé soiléir ón 

bhfoirm cén duine ar chóir dóibh fógra a chur ar ais go dtí an Roinn, 

is é sin an ceannaitheoir nó an díoltóir. Tugtar rabhadh don bheirt 

acu é seo a dhéanamh cé nach bhfuil ach duillín pollta amháin. Dúirt 

an Roinn “Bunaíodh an córas réamh-imréiteachta ainmhithe do 

ghéilliúlacht CMGE roimh dhíolachán príobháideach nó ghluaiseacht 

ó fheirm go feirm faoin reachtaíocht náisiúnta IR Uimhir 655 de 2003. 

Déanann an coimeádaí lena mbaineann an gabháltas nó an áitreabh 

ar a bhfuil an ainmhí atá le bogadh lonnaithe faoi láthair, iarratas ar 

Theastas Comhlíonta CMGE. Eisítear an Teastas Géilliúlachta CMGE 

leis an gcoimeádaí chun Comhlíonadh CMGE a dhearbhú roimh 

ghluaiseacht an ainmhí. 

 Tá trí chuid sa Teastas. Coimeádann an díoltóir nó an té ar leis 

tréaduimhir an ainmhí an barr, ba cheart an cuid lárnach a thabhairt 

do cheannaitheoir an ainmhí/na n-ainmhithe agus caithfidh an díoltóir 

agus an ceannaitheoir bun an Teastais a shíniú agus é a chur ar ais 

chuig an nGníomhaireacht Ghluaiseachta ag am na gluaiseachta 

chun a dhearbhú go bhfuil an ghluaiseacht tar éis tarlú. Ní gnó 

 6. Moltaí don Roinn Talmhaíochta agus  
Bia ag éirí as Cásanna Achomhairc
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na Roinne é a rá an é an díoltóir nó an ceannaitheoir ar cheart an 

fhoirm a chur ar ais. Níl aon mhaitheas ag baint le fógra dúbailte a 

dhéanamh leis an mbunachar sonraí. Téann sé chun tairbhe an dá 

pháirtí a chinntiú go bhfuil nuashonrú déanta ar an CMGE”.

4. Nuair a fheictear éileamh dúbailte liostaithe mar Fhoraoise agus san 

áireamh freisin do Chúnamh Ceantair, cuirtear an feirmeoir ar an eolas 

mar gheall ar sin. Is é an cás go minic ná go bhfaigheann an feirmeoir 

scéal ón rannóg Fhoraoise go bhfuil an fhadhb réitithe agus an t-aon 

tagairt atá ann ná uimhir fhoraoise. I gcásanna áirithe ceapann an 

feirmeoir go bhfuil gach rud ceart go leor toisc gur eisíodh litir ón 

“Roinn” á rá sin. Bíonn mearbhall áirithe ar fheirmeoirí toisc go bhfuil 

an Rannóg Fhoraoise faoi stiúir na Roinne Talmhaíochta. Níl aon rud 

le cur in iúl go bhfuil fadhb fós ann le gné an Chúnaimh Cheantair de 

nó go bhfuil impleachtaí do Chúnamh Ceantair má ghlactar le hachar 

Foraoise. Ba cheart tagairt a dhéanamh don deis go mbeadh botúin 

go fóill ann.

5. Ba cheart go ndéanfadh an Roinn scrúdú ar an moill a bhíonn ar 

thorthaí ghnéithe géilliúlachta do 5% de scrúduithe iniúchta a chur in 

iúl. (Seo athrá ar mholadh i dTuarascáil Bhliantúil 2004).

 Tá curtha in iúl ag an Roinn go bhfuil fiosrú á dhéanamh acu ar shlite 

chun déileáil go tráthúil le fadhbanna géilliúlachta a tharlaíonn le linn 

cigireachtaí iniúchta.

6. Faoin Scéim Chúnaimh Suiteála, ba cheart go n-eiseodh an Roinn 

meabhrúchán d’iarrthóirí lena bhfoirmeacha IAS2 a sheoladh ar 

aghaidh, sula mbíonn an sprioc-am de 30 mí suas. 
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(Aithníodh iad 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 do fhógraí curtha chuig  

an CMGE.

Aitheantas agus Clárú

• Teip ar sheiceáil go bhfuil fógra tugtha don Chóras Monatóireachta 

Gluaiseachta Eallaigh (CMGE) nuair a cheannaítear ainmhithe go 

príobháideach (feirm go feirm)

• Teip ar ghamhna a chlibeáil in am agus clibeanna cuí a choimeád  

ar ainmhithe eile

• Teip ar bhreitheanna a chlárú laistigh den tréimhse ceadaithe

• Teip ar Chlár Tréada a choimeád suas chun dáta

An Scéim Chosanta Timpeallachta Tuaithe (SCTT)

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

ar aghaidh é.

Teip ar obair sceidealta a dhéanamh cosúil le,

• Fálta teorannacha a choimeád stoc-dhíonach

• Fálta a chur timpeall ar shruthanna más gá

• Botháin a phéinteáil

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

phlean SCTT

• Fálta sceacha a chaomhnú.

Rudaí eile atá comónta i measc iarrthóirí SCTT ná

• Teip ar phlean a leasú chun athruithe in achar na feirme a thaispeáint 

(is é sin gan fógra a thabhairt mar gheall ar thalamh ar léas nó ar cíos 

nó talamh atá díolta nó ceannaithe)

• Teip ar fhógra a thabhairt agus plé a dhéanamh leis an bpleanálaí 

maidir le fadhbanna leis an bplean a chur i bhfeidhm

• Teip ar ghnéithe riaracháin, mar shampla foirmeacha SCTT 1A agus 

SCTT 1C a sheoladh ar ais in am

• Teip ar sheiceáil a dhéanamh le pleanálaí sula ndéantar aon obair a 

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

nua a dhéanamh nó teorainn a bhogadh. 

7. Botúin a tharlaíonn go minic agus gnéithe neamh-
ghéilliúlachta ag iarrthóirí scéime le pionóis mar thoradh
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Scéimeanna Infheistíochta Ar-Fheirme

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

Roinn Talmhaíochta agus Bia

• Teip ar chead pleanála a fháil roimh aois 35 bliana a shroicheadh 

– teip ar 15% breise a fháil.

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

háirithe foirmeacha IAS1.

• Teip ar a chinntiú go bhfaightear Cáilíochtaí Oideachais ag am an 

iarratais nó laistigh de dhá bhliain.

Scéim Luath-Scoir

• Léasanna nach bhfuil tugtha chun críche agus dualgais léasanna 

nach bhfuil comhlíonta

• Teip ar an aistrí feirmeoireacht a dhéanamh ar an talamh pinsin agus 

an talamh méadaithe go léir.

Scéim Íocaíochta Singil 

• Teip ar ghabháltais talún ar fad a fhógairt.

• Teip ar leasuithe a sheoladh ar aghaidh in am.

• Teip ar nithe curtha i leataoibh a bhainistiú

• Teip ar fhoraois a bhaint ó limistéir foráiste nuair atá talamh curtha.

Scéim Liúntais Chúitimh do Cheantair faoi Mhíbhuntáiste

• Teip ar dhlús stoic íosta a choimeád

• Gan a bheith ag cónaí laistigh de fhad ar féidir taistil go laethúil  

(70 míle)
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I bhFeabhra 2004, bhunaigh an tAire Talmhaíochta agus Bia ag an am, 

Joe Walsh TD, Coiste Achomhairc um Íocaíochtaí Singil, chun déileáil le 

hachomhairc déanta ag feirmeoirí nach bhfuil sásta le cinntí na Roinne maidir 

le gnéithe éagsúla na Scéime Íocaíochta Singil a chur i bhfeidhm. 

Tá an tUasal John Duggan ina Chathaoirleach ar an gCoiste Achomhairc 

agus tá an Coiste déanta suas 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 mar bhall den bhord de Bord 

Bia agus an Irish Dairy Board.

Dúirt an tAire Walsh ón tús go ndéanfadh an Coiste Achomhairc um Íocaíochtaí 

Singil scrúdú ar achomhairc maidir le cinntí na Roinne faoi shocruithe Force 

Majeure. Dúirt sé go ndéileálfadh an Coiste Achomhairc nua le hachomhairc 

ó fheirmeoirí aonair maidir le gnéithe eile den Scéim Íocaíochta Singil a chur 

i bhfeidhm, teidil sealadacha ar Íocaíochtaí Singil agus cinntí aonaracha 

maidir le teidil ón gCúlchiste Náisiúnta a dháileadh san áireamh 

Bhí 19 cruinniú ag an gCoiste i 2004. Rinne an Coiste measúnú ar 2,092 cás 

le linn an ama sin, agus rinne siad moltaí leis an Roinn, mar seo a leanas,

Moladh Líon

Achomharc Ceadaithe 190

Achomharc Dícheadaithe 1,902

Iomlán 2,092

Nóta: Bhí líon suntasach de chásanna Force Majeure oiriúnach d’earnáil 

eile, m.sh. Cúlchiste Náisiúnta. Nuair a bhí sé soiléir go ndearna an 

feirmeoir iarratas faoin mbeart mícheart, chuir an Coiste ar aghaidh 

go dtí an rannóg ceart iad. Dícheadaíodh roinnt achomhairc force 

majeure toisc nach raibh aon tairbhe ag baint leo don fheirmeoir.

8. Coiste Achomharc Íocaíochta Singil
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9. Foireann na hOifige Achomhairc Talmhaíochta 

Stiúrthóir Achomhairc Talmhaíochta 

Mr. Paul Dillon

Joan McMahon Uasal# 

Príomh-Oifigeach

Oifigigh Achomhairc

An tUasal Bill Callanan 

An tUasal Jerry Caseyl# 

An tUasal Pat Coman 

An tUasal Oliver Cronin* 

An tUasal Pat Keena* 

An tUasal Oliver Molloy 

An tUasal Michael Moloney 

Marian O’Brien Uasal 

An tUasal Sean O’Donncha# 

An tUasal Gary O’Donnell 

An tUasal David Walsh

*A d’fhág Oifig i rith 2004
#A tháinig go dtí an Oifig i rith 2004

Riarachán

An tUasal Seán Bell 
Ard-Oifigeach 
Feidhmiúcháin

An tUasal George Fennell 
Oifigeach Feidhmiúcháin

Karen Bermingham Uasal 
Martina Cuddy Uasal 
Audrey Lyons Uasal 
Oifigigh Chléireachais

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