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Rialaítear roinnt Scéimeanna sa Chairt seo le dlí an AE/leis an dlí náisiúnta, agus ní 

rialaítear roinnt eile acu ach leis an dlí náisíúnta amháin. Ba chóirt go dtabharfaí faoi 

deara nach féidir cearta a dheonú leis an gCairt seo a rachadh i bhfeidhm ná a d’athródh 

oibriú na ndlíthe úd sa mhéid agus a fheidhmíonn siad i leith na Scéimeanna faoi leith. 
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A. Cairt do Chustaiméirí - Príomhphointí 
Is í aidhm na Cairte chun seachadadh seirbhísí agus scéimeann do chliaint na Roinne a fheabhsú. 

 

Teagmháil trí Ghuthán 
B’fhéidir go mb’éigean duit ceist slándála a fhreagairt nuair a phléann tú leis an Roinn chun do 

chuid ceart príobháideachais a chosaint agus chun comhlíonadh leis na riachtanais do chosaint 

sonraí. 

 Beidh sí mar aidhm again do ghlaonna a fhreagairt laistigh de 20 soicind. 

 Tabharfaimid ár n-ainm ina iomláine, ainm na Rannóige (agus sonraí teagmhála de réir mar 

is cuí) duit 

 Déánfaimid iarracht chun do cheisteanna fhreagairt láithreach bonn. Mura féidir linn é 

sin a dhéanamh, glacfaimid do shonraí agus inseoimid duit cathain ar féidir leat bheith 

ag dúil le cloisteáil uainn in athuair. 

 Pléifear leis na teachtairechtaí a fhágttar ar na saoráidí glórphoist go pras agus beidh sé mar 

aidhm againn an glaonna a thabhairt ar ais laistigh de 1 lá oibre amháin. 

 

Teagmháil trí Litir nó trí ríomhphost 
 Tabharfar freagra don chomhfhreagras laistigh d’uasmhéid de 20 lá oibre. 

 Sa chás nach féidir é sin a dhéanamh is amhlaidh a eiseofar freagra eatramhach duit 

laistigh de 10 lá oibre le sonraí teagmhála an duine a bheidh ag plé le do chomhfhreagras 

agus leis an dáta ar féidir leat bheith ag dúil le freagra iomlán a fháil. 

 Clóbhualfar ainm an bhaill foirne a shíníonn an litir ar gach comhfhreagras. 

 

Cruinnithe 

 Socrófar na cruinnithe de réir mar is féidir ag tráth éigin a oireann duitse, agus ní 
choinneoimid tú ag fanacht orainn gan cúis ar bith. 

 Déanfaimid ár saindícheall i gcónaí chun a chinntiú go ndéantar an gnó go 

príobháideach, agus de réir mar is féidir, is amhlaidh a sholáthróimid seomra cruinnithe 

príobháideach chun d’fhiosrú a phlé. 

 Déanfaimid iarracht chun do cheisteanna a fhreagairt ina n-iomláine. Mura féidir linn é sin a 

dhéanamh is amhlaidh a eagróimid chun glao gutháin a chur ort, nó chun scríobh chugat dá 

mb’fhearr leat é, nó chun cruinniú breise a chur in eagar de réir mar is cuí. 
 

Foinsí Eolais 
 Leanfaimid orainn ag cur cliant ar an eolas go hiomchuí i leith forbairtí suntasacha ar 

bhealach onnghníomhach trínár láithreán gréasáin, trí théacsáil agus trí úsáid na meán 

áitiúil agus náisiúnta; agus soláthróimid eolas cuimsitheach duit i leith ár scéimeanna go 

léir i bhformáid arb áisiúil don úsáideoir í. Ina theannta sin de réir mar is féidir is amhlaidh 

a scríobhfaimid d’fheirmeoirí sna cásanna ina dtarlaíonn athruithe suntasacha do scéim ar 

bith. 

 Eagróimid agus freastalóimid ar chruinnithe eolais phoiblí i leith athruithe móra de réir mar is 

cuí. 
 Táimid tiomanta d’fhorbairt agus feabhsú leanúnach ár seirbhísí ar líne. 

 

An méid ar cheart duit a dhéanamh nuair a dhéanann tú teagmháil leis an Roinn 
 Luaitear uimhreacha tagartha, de réir mar a mbíonn siad ar fáil, i ngach aon chomhfhreagras 

agus cumarsáide; Soláthraítear uimhir ghutháin isló nó seoladh ríomhphoist i do 

chomhfhreagras má tá sí ar fáil. 

 Soláthraítear eolas cruinn soiléir agus cuirtear gach cáipéisíocht thacúil éigeantach isteach; 

 Ceadaítear go mbíonn na hiarratais comhlánaithe ina n-iomláine agus sínithe; 

 Cuirtear na hiarratais isteach in am tráthúil roimh an spriocdháta agus faightear fianaise dá 

bpostáil; 

 Cinntítear go seoltar an comhfhreagras chuig an seoladh ceart; 

 Cuirtear aon athruithe in iúl dúinn d’imthosca ag a bhféadfadh tionchar bheith do d’iarratas; 
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 Freagraítear go tapa d’aon fhiosrú ná iarratas i gcomhair a thuilleadh eolais chun tacú 

le hiarratais. 

 

Is féidir leat moltaí, gearáin nó tograí maidir leis an tseirbhís a fhaigheann tú 

a sholáthar do:  Aonad Cháilíocht na Seirbhíse.  Féach Iarscríbhinn 3 do shonraí 
teagmhála. 

 
Is féidir rochtain a fháil ar cháipéis iomlán na Cairte do 

Chustaiméirí ag: www.agriculture.gov.ie/customerservice 

http://www.agriculture.gov.ie/customerservice
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B. Cairt Chearta na bhFeirmeoirí 
 
Anuas ar na tiomantais ghinearálta a thugtar inár gCairt do Chustaiméirí is amhlaidh 

atáimid ag tabhairt tiomantas sonrach breise dár gcustaiméirí is feirmeoirí: 
 

 Cinnteoidh an DAFM go ndéanfar na cinntí agus na híocaíochtaí laistigh de na 

spriocdhátaí ar a n-aontaítear faoi Chairt Chearta na bhFeirmeoirí 2015 – 2020í na 

Roinne. 

 Rachaidh an Roinn i gcomhairliúchán iomlán leis na hEagrais Feirmeoireachta i leith 

gach sonra scéime 

 Soláthrófar eolas nuashonraithe i leith scéimeanna d’fheirmeoirí i bhformáid arb áisiúil 

dá húsáideoirí í. 
 Soláthar eolais nuashonraithe i leith na nósanna imeachta d’achomharc atá ar fáil mura 

n-éiríonn le hiarratas éigin nó má ghearrtar pionós ina leith. 

 Bíonn an ceart ag gach feirmeoir chun gach cinneadh de chuid na Roinne 

Talmhaíochta a achomharc, agus tabharfar gach cúinse i ngach aon chás san áireamh 

i rith an phróisis achomharc. Ní rachaidh ach roinnt cinntí áirithe chun an AAO i 

gcomhréir lena reachtaíochtsa. 

 Comhoibreoidh foireann na Roinne go hiomlán le haon phróiseas achomhairc. 

 Bunófar na cinntí ar na gnéithe ábhartha de na rialacha agus rialacháin lena rialaítear na 

teidlíochtaí faoi gach aon scéim. Pléifear le hiarratais agus le héilimh scéime go ceart, go 

comhsheasmhach, go cothrom agus go neamhchlaonta i gcomhréir le Rialacháin an AE 

agus le téarmaí agus coinníollacha na scéime ábhartha. 

 Sa tsúil chun cuidiú lena chinntiú go mbíonn na hiarratais scéime rathúil is amhlaidh a 

sholáthróidh an Roinn eolas i leith teorainneacha ama agus coinníollacha arb éigean a 

chomhlíonadh. 

 Freastalóidh an Roinn, an oiread agus is féidir, ar chruinnithe feirmeoirí chun na 

mionsonraí a mhíniú agus a shoiléiriú i ndáil le gach scéim. 

 

 

Sábháilteacht ar Fheirmeacha 
 

Cé gurb é an tÚdarás Sláínte agus Sábháilteachta atá freagrach as sábháilteacht agus sláinte sa 

láthair oibre, lena n-áirítear feirmeacha, is amhlaidh a fhéachfaidh an DAFM chun cúnamh le 

spreagadh na feasachta i leith na sábháilteachta ar fheirmeacha.  Féach an Teachtaireacht faoin 

tSábháilteacht ar Fheirmeacha in Iarscríbhinn 5 leis an gcáipéis seo. Tá a thuilleadh eolais i leith 

na Sábháílteachta ar Fheirmeacha ar fáil ar láithreáin ghréasáin na DAFM agus an HSA. 

 

 

 

Imscrúduithe Feirme  
 

Líon na nImscrúduithe 

 
Is faoi Chairt na bhFeirmeoirí agus i gcomhréir le Rialacháin an AE a rachaidh an Roinn 

Talmhaíochta i mbun an leibhéil seo a leanas d’imscrúduithe feirme thar na Scéimeanna Feirme 

éagsúla:  
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Tábla Ráta na nImscrúduithe 

 

Scéim Feirme Ráta Imscrúduithe 
An Scéim Buníocaíochta agus An Scéim d’Fheirmeoirí 
Óga 

 Imscrúdú incháilitheachta talún 

5% de thairbhithe – 

timpeall 6,500 

 

65% – 85% déanta trí 
chianbhraiteacht 

Limistéir faoi Shrianta Nádúrtha 5% de thairbhithe – timpeall 4500 
chuig 5000 sa bhliain 2015 

Glasú 5% (Gach Ceangaltas) 
 

 (10% don EFA) de thairbhithe 

(óna dteastaíonn cleachtais 

ghlasaithe) 

- timpeall 800 – 1000 
Tras-chomhlíonadh 1% de thairbhithe – timpeall 

1,300 

Aitheantas agus Clárú Bólachta 3% de thréada – timpeall 3,500 

Aitheantas agus Clárú Caorach/Gabhar 3% de thréada (a chaitheann 

5% de líon iomlán na gcaorach 

a shásamh) – timpeall 1,200 

Níotráití Údaráis Áitiúil  Timpeall 1,650 

An Clár Géanómaíochta agus Sonraí Mairteola 5% de rannpháirtithe gníomhacha 

REPS/AEOS/GLAS 5% de rannpháirtithe 
gníomhacha 

STAP  (BTAP agus Plean Airgid Déiríochta imithe in 

éag sa bhliain 2015) 

5% de rannpháirtithe gníomhacha 

An Scéim Feirmeoireachta Orgánaí 5% de rannpháirtithe gníomhacha 

An Scéim Bhoirne 5% de rannpháirtithe gníomhacha 

TAMS II 5% - 20% Formheas roimh ré 
5% - 20% 

Réamhíocaíochta 5% - 

Iaríocaíochta  

Nóta:  Is tríd an gcianbhraiteoireacht a dhéanfar roinnt imscrúduithe. Féadann na 

himscrúduithe bheith comhtháite, rud a laghdóidh líon na bhfeirmeacha ar a dtugtar cuairt dá 

réir. 

 

Prionsabail Ghinearálta 
Beidh feidhm leis na prionsabail seo a leanas i ndáil le himscrúduithe ar an bhfeirm: 

 

1. Is ceangaltas iad na himscrúduithe ar an bhfeirm de chuid Rialacháin an AE agus de 

chuid téarmaí agus coinníollacha go leor scéimeanna arna n-oibriú ag an DAFM. 

2. Déanfar an córas do chur chuige agus tuairisciú na n-imscrúduithe a chaighdeánú thar 

gach cuid den tíre chun comhsheasmhacht agus caitheamh cothrom le gach feirmeoir a 

chinntiú. 

3. Soláthrófar oiliúint agus faisnéis leanúnach don fhoireann imscrúdaithe faoin gcaoi 
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chun a gcuid imscrúduithe agus ceangaltas scéime a stiúradh. 

4. Soláthrófar an oiliúint agus an trealamh éigeantach sa tsláinte agus sábháilteacht don 

fhoireann imscrúdaithe chun dul i mbun a gcuid oibre 

5. Simplítear na nósanna imeachta sa tsúil chun tuiscint shoiléir a chinntiú i leith na 

gceangaltas i measc na gcliant is feirmeoirí; 
6. I gcás na n-imscrúduithe le fógra, is amhlaidh a dhéanfar teagmháil leis an iarratasóir, trí 

ghuthán, chomh luath agus is féidir roimh an tráth ceaptha don imscrúdú, má cuireadh 

moill rómhór ar chigire éigin. Mura féidir an t-imscrúdú a dhéanamh ar an lá ceaptha is 

amhlaidh a dhéanfar socrú malartach, le comhaontú an iarratasóra; 

7. Is iondúil go dtosófar na himscrúduithe ag an bpríomh/mol-ghabháltas, agus de réir mar 

is indéanta. 

8. Cuirfidh an cigire imscrúdaithe iad féin in aithne don fheirmeoir nó don té eile atá 

i láthair nuair a thagann siad, agus soláthróidh siad aitheantas oifigiúil; 

9. Is féidir a rogha duine bheith mar ionadaí an iarratasóra mura féidir leo bheith i láthair. 

10. Mura féidir leis an gcigire imscrúdaithe teacht ar dhuine ar bith ar an bhfeirm nuair a         

thagann siad chun imscrúdú gan fhógra a chomhlíonadh is amhlaidh a fhágfaidh siad agus 

a fhillfidh siad lá éigin eile. Mura mbeadh duine ar bith i láthar an dara cuairt acu is 

amhlaidh a chuirfidh an cigire imscrúdaithe glao ar an iarratasóir agus dul ar aghaidh chun 

an t-imscrúdú a stiúradh. 

11. Is é an cigire imscrúdaithe a sholáthróidh faisnéis fhógra imscrúdaithe don iarratasóir / 

ghníomhaire, a mhíneoidh na cineálacha imscrúduithe a bheidh ann, agus an chaoi a 

ndearnadh an roghnú más féidir ar chor ar bith é (.i. riosca vs randamach) ; 

12. Sa chás go ndiúltódh an t-iarratasóir don imscrúdú chun leanúint ar aghaidh gan fáth maith 

(m.sh. galar tromchúiseach, méala srl.), tabharfaidh an cigire comhairle don iarratasóir faoi 

na himpleachtaí féideartha a bhainfidh leis an gcinneadh úd, lena n-áirítear an fhéidearthacht 

go gcaillfí an íocaíocht ina hiomláine. 

Ceadófar do thréimhse mharana iomchuí do cheachtar den bheirt pháirtithe chun 

machnamh 
ar a seasamhsa. D’fhéadfaí an tréimhse mharana sin a sholáthar freisin i gcás easaontaithe ag 

éirí aníos i gcaitheamh imscrúdaithe. Ceadófar don iarratasóir/ghníomhaire ansin chun 

athmhachnamh faoina gcinneadhsan. Dá mba rud é go gcoinneodh an t-iarratasóir orthu ag 

diúltú chun ligean don imscrúdú chun dul ar aghaidh, is amhlaidh a thuairsceoidh an cigire 

imscrúdaithe an t-ábhar agus na cúinsí dá maoirseoir. Dá mba rud é nach rachadh an t-

imscrúdú ar aghaidh an lá gan cúis mhaith is amhlaidh a chuirfear in iúl don iarratasóir 

b’fhéidir nach mbeadh an íocaíocht indéanta. Tabharfar solúbthacth d’athsceidealú an 

imscrúdaithe mar a mbíonn galar tromchúiseach, méala nó fáth maith éigin eile leis; 

13. Tabharfar don fhoireann imscrúdaithe treoir ar bhonn leanúnach faoin ngá chun caitheamh 

leis an bhfeirmeoir go lánurramach agus go lánchothrom; 

14. Comhtháthófar na himscrúduithe ar an bhfeirm, óna bhféadfadh il-imscrúduithe tarlú 

ar fheirmeacha áirithe; 

15. Sa chás gur imscrúdú neamhfhógartha/comhfhógartha atá mar chuspóir na cuairte is 

amhlaidh a mhíneoidh an cigire imscrúdaithe é sin go soiléir don fheirmeoir; 

16. Déanfar gach imscrúdú gan fhógra ar leithligh ó gach imscrúdú fógartha mura n-iarrann an 

feirmeoir a mhalairt. Tabharfar fógra scríofa don fheirmeoir nuair a thagtar; 

17. Cuirfidh an Cigire in iúl don fheirmeoir agus aontóidh siad leo cathair a fhillfidh siad chun 

na míreanna fógartha den imscrúdú a chomhlíonadh; 

18. Is ar an lá céanna a chaithfear an t-imscrúdú gan fhógra a dhéanamh; 

19. Ní féidir neamhaird a dhéanamh ar sháruithe a thugtar faoi deara i ndáil le himscrúduithe 

iarchurtha; 

20. Ní chuirfidh na himscrúduithe moill leis an íocaíocht sa chás nach bhfuil aon saincheist gan 

réiteach i leith an fheirmeora; 

21. Ní chuirfear moill leis an íocaíocht sa chás gurb é críochnú an imscrúdaithe tras-

chomhlíonta an t-aon saincheist gan réiteach; 

22. Ní fhéadann roinnt earráidí, cé go sáraíonn siad SMR éigin, de chineál mionsáraithe, 

gan smachtbhanna a fháil;  
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23. Stiúrfar gach imscrúdú incháilitheachta faoin dáta pleanáilte, seachas i gcúinsí nár 

samhlaíodh roimh ré, do thosú na híocaíochta agus cinnteofar gach n-íoctar gach 

iarratas glan bailí ón dáta úd; 

24. Soláthrófar réamhthuairisc imscrúdaithe lá na cuairte, don fheirmeoir/d’ionadaí an 

fheirmeora, má tá siad i láthair, lena n-áireofar réamhfhógra dá torthaí. Tabharfar an deis don 

fheirmeoir / d’ionadaí an fheirmeora, cé nach gá dóibh, chun an tuairisc a shíniú. Tabharfar 

an deis don fheirmeoir / d’ionadaí an fheirmeora freisin chun trácht a dhéanamh faoin 

réamhthuairisc imscrúdaithe. Breacfar aon trácht sa tuairisc féin. Ní dhéantar dochar do 

sheasamh an fheirmeora i ndáil le haon phionós a d’fhéadfadh teacht aníos má roghnaíonn 

siad an tuairisc sin a shíniú. 

25. Is féidir imscrúduithe den chineál incháilitheachta talún a stiúradh go cianda agus 

d’fhéadfadh imscrúdú ar an talamh teacht ina ndiaidh de réir mar ba ghá. 

26. I gcás na n-imscrúduithe lena mbaineann caoraigh, tabharfaidh an Roinn san áireamh na 

cúinsí, agus leanfaidh sí na prótacail chomhaontaithe leis na heagrais feirmeoireachta i 

ndáil le locadh aimsir na n-uan.  

27. Agus imscrúduithe á ndéanamh sna ceantair chaorach sléibhe is amhlaidh a thabharfaidh an 

Roinn san áireamh uainiú na n-imscrúduithe i gcoibhneas le breith na n-uan agus nuair a 

bhogtar na caoraigh chun an tsléibhe agus uaidh, soláthróidh sí dóthain fógra lamháltas chun 

imthosca uathúla agus caillteanais sna ceantair shléibhe a thabhairt san áireamh. 
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Tábla Fhógra na nImscrúduithe 
 

Scéim Feirme Cuspóir 

(Incháilitheacht

, limistéar srl) 

Fógartha nó 

Neamhfhógar

tha 

Tréimhse fógra 

Tugtha 

Tréimhse fógra de 

laethanta 

An Scéim 

Buníocaíochta 

- 

Incháilitheach

t 

Ceangaltais 

Incháilitheac

hta 

Féadfar í a fhógairt sa 

chás nach gcuireann sí 
sin isteach ar an gcuspóir 

ná ar an éifeachtacht. 

Is féidir an fógra a 

thugtar bheith suas 

chuig an uastréimhse is 

incheadaithe 

An íostréimhse éigeantach 

ach suas chuig uaslíon 14 

lá 

An Scéim 

Buníocaíochta 

– Tras-

chomhlíonadh 

Ceangaltais Tras-

chomhlíonta (Tras-

chomhlíonadh Iomlán 

lena n-áirítear gach 

SMR & GAEC) 

 

 

 

 

Aitheantas agus 

Clárúchán 

Muc/Eallaigh/Caorach/

Gabhar 

Féadfar í a fhógairt 

seachas i gcás 

Sláinteachais Bhia agus 

Bheathaithe, sa chás 

nach gcuireann sí sin 

isteach ar an gcuspóir 

ná ar an éifeachtacht. 

 

 

Féadfar í a fhógairt don 

Aitheantas agus 

Clárúchán Ainmhithe sa 

chás nach gcuireann sí 
sin isteach ar an gcuspóir 

ná ar an éifeachtacht. 

Is féidir an fógra a 

thugtar bheith suas 

chuig an Uastréimhse 

is incheadaithe 

 

 

 

 

 

 

Is féidir an fógra a 

thugtar bheith suas 

chuig an uastréimhse is 

incheadaithe 

An íostréimhse is gá ach 

suas chuig uastréimhse 14 

lá 

 

 

 

 

 

 

 

An íostréimhse éigeantach 

ach suas chuig uaslíon 48 

uair 

Glasú Ceangaltais ghlasaithe Féadfar í a fhógairt sa 

chás nach gcuireann sí 
sin isteach ar an gcuspóir 

ná ar an éifeachtacht 

Is féidir an fógra a 

thugtar bheith suas 

chuig an uastréimhse is 

incheadaithe 

An íostréimhse éigeantach 

ach suas chuig uaslíon 14 

lá 

Limistéir faoi 

Shrianta 

Nádúrtha (ANC) 

Ceangaltais 

Incháilitheac

hta 

Féadfar í a fhógairt sa 

chás nach gcuireann sí 
sin isteach ar an gcuspóir 

ná ar an éifeachtacht 

Is féidir an fógra a 

thugtar bheith suas 

chuig an uastréimhse is 

incheadaithe 

An íostréimhse éigeantach 

ach suas chuig uaslíon 14 

lá 

Feirmeoir óg Ceangaltais 

Incháilitheac

hta 

Féadfar í a fhógairt sa 

chás nach gcuireann sí 
sin isteach ar an gcuspóir 

ná ar an éifeachtacht 

Is féidir an fógra a 

thugtar bheith suas 

chuig an uastréimhse is 

incheadaithe 

An íostréimhse éigeantach 

ach suas chuig uaslíon 14 

lá 

Géanómaíoch

t agus Sonraí 
Mairteola 

Ceangaltais 

Incháilitheac

hta 

Féadfar í a fhógairt sa 

chás nach gcuireann sí 
sin isteach ar an gcuspóir 

ná ar an éifeachtacht. 

Is féidir an fógra a 

thugtar bheith suas 

chuig an uastréimhse is 

incheadaithe 

An íostréimhse éigeantach 

ach suas chuig uaslíon 14 

lá 

Aistriú 

Feasa 

Ceangaltais 

Incháilitheac

hta 

Féadfar í a fhógairt sa 

chás nach gcuireann sí 
sin isteach ar an gcuspóir 

ná ar an éifeachtacht. 

Is féidir an fógra a 

thugtar bheith suas 

chuig an uastréimhse is 

incheadaithe 

An íostréimhse éigeantach 

ach suas chuig uaslíon 14 

lá 

 

TAMS 
Ceangaltais 

Incháilitheac

hta 

Féadfar í a fhógairt sa 

chás nach gcuireann sí 
sin isteach ar an gcuspóir 

ná ar an éifeachtacht 

Fógra tugtha Is iondúil gur ionann an 

fógra a thugtar agus 24-48 

uair 

GLAS, 

GLAS + 

Comhlíonadh le 

tiomantais GLAS 

Gach 

imscrúdú 

neamhfhógart

ha 

Fógra ar bith tugtha Neamhfhógartha 

 

REPS 

Comhlíonadh le 

tiomantais REPS 

Gach 

imscrúdú 

neamhfhógart

ha 

Fógra ar bith tugtha Neamhfhógartha 

AEOS Comhlíonadh le 

tiomantais AEOS 

Gach 

imscrúdú 

neamhfhógart

ha 

Fógra ar bith tugtha Neamhfhógartha 



11  

Roghnú Cásanna d’Imscrúdú 
Tá dhá mhodh ann trínar féidir cásanna a roghnú, .i. go randamach agus trí riosca. Teastaíonn ó na 

rialacháin go roghnaítear idir 20% agus 25% de na cásanna go randamach ón daonra go léir agus go 

roghnaítear an fuílleach trí riosca. Caithfear monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtacht na rioscaí as 

a mbaintear leas gach bliain agus iad a choigeartú de réir mar is gá chun a chinntiú gur ábhartha agus 

éifeachtach iad na fachtóirí riosca as a mbaintear leas. Foilseofar na cineálacha coitianta neamh-

chomhlíonta ar láithreán gréasáin na Roinne ar bhonn bliantúil. 

 

Is teicníocht í an chianbhraiteacht mar a mbaintear leas as íomhánna deireanacha a gabhadh le 

satailítí chun achar agus brat talún na ndáileachtaí talún a dheimhniú, agus trína seachnaítear dá réir 

an t-éileamh d’imscrúdú talún. 

 

 

Slánaíocht Dliteanais Phoiblí 

 
Cumhdaíonn an tSlánaíocht Stáit an Roinn i dtaca lena hoifigigh ag dul i mbun a ndualgas oifigiúil 

ag suíomh ar bith. Féach láithreán gréasáin na Gníomhaireachta um Éilimh ar an Stát i gcomhair a 

thuilleadh eolais ag http://stateclaims.ie/ 
 

Teicneolaíocht na Faisnéise agus Seirbhísí ar Líne 
 Táimid tiomanta d’fhorbairt agus feabhsú leanúnach ár seirbhísí ar líne. Áireofar leis sin 

an tsaoráid chun clárú i gcomhair seirbhísí leictreonacha na Roinne anois agus amach 

anseo, agus chun nuashonruithe a fháil trí ríomhphost agus/nó trí sheirbhís 

gearrtheachtaireachtaí (SMS). 

 Agus seirbhísí ar líne ar fáil i láthair na huaire i gcomhair scéimeanna Íocaíochta, 

Gluaiseachta agus Inrianaitheachta Ainmhithe, Agra-Chomhshaoil agus eile, is amhlaidh a 

leanfaimid orainn ag formhéadú agus ag feabhsú na seirbhísí sin de réir mar is féidir. 

 Táimid tiomanta do rolladh amach na saoráide “Féin-Seirbhíse Airgeadais” mar a mbeidh 

an cumas ag cliaint na Roinne chun (a) féachaint go slán ar a gcuid sonraí íocaíochta go léir 

lena n-áirítear radharc (b) téacs íocaíochta, cóipeáil agus priontáil an ráitis íocaíochta 

bliantúla agus (c) leas a bhaint as cártaí dochair/creidmheasa chun aon táillí ná fiachais a 

íoc. 

 Is amhlaidh a sholáthrófar eolas cuimsitheach ar ár láithreán gréasáin i leith 

ghníomhaíochtaí na Roinne agus i leith ár scéimeanna agus seirbhísí go léir, agus leanfar 

ar aghaidh ag fógairt forbairtí suntasacha go hiomchuí. 

 
Tábla Achomair 

Íocaíochtaí 

 

Scéim Feirme Dátaí/Spriocanna Íocaíochta 

Limistéir faoi 

Shrianta 

Nádúrtha (ANC) 

Tosóidh an íocaíocht iomlán sa tríú seachtain de 

Mheán Fómhair le sprioc d’íocaíocht 100% i ndáil le 

cásanna soiléire 

http://stateclaims.ie/
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An Scéim 

Buníocaíochta agus  

Glasíocaíocht 

 

 

 

 

Scéim Feirmeoirí Óga 

Cúltaisce Náisiúnta 

Réamhíocaíochtaí: !00% de na cásanna glanta agus 

90% de gach iarratas le híoc an 16 Deireadh Fómhair 

 

Íocaíochtaí Comhardaithe: sprioc de 100% 

de na hiarratais go léir an 1 Nollaig 

 

 

Spriocdháta íocaíochta an 1 Nollaig i leith gach iarratas. 

Arna íoc mar íocaíocht iomlán. 

 

Spriocdháta íocaíochta an 1 Nollaig i leith gach iarratas. 

Arna íoc mar íocaíocht iomlán. 

AEOS/GLAS/REPS Tosóidh íocaíocht suas le 75% an tríú seachtain de 

mhí Dheireadh Fómhair. 

Tosóidh íoc na hiarmhéide 25% nuair a bheidh 

gach imscrúdú críochnaithe, arb iondúil gur lár 

mhí na Nollag é. 
 

TAMS II Eiseofar íocaíocht laistigh de 3 seachtaine ó fhormheas 

d’íocaíocht nuair a chinntítear gur críochnaíodh an 

saothar i gcomhréir le téarmaí agus coinníollachca na 

scéime 
 

Géanómaíocht & Sonraí 
Mairteola 

 

Tosóidh na híocaíochtaí i lár mhí na Nollag sa bhliain 

iarratais 

Aistriú Feasa Eiseofar Íocaíocht 100% sa tréimhse 3 mhí tar éis 

chríochnú an chonartha bhliantúil. 

An Scéim 

Feirmeoireachta 

Orgánaí 

Tosóidh íocaíocht suas le 75% an tríú seachtain de 

mhí Dheireadh Fómhair. 

Tosóidh íoc na hiarmhéide 25% nuair a bheidh 

gach imscrúdú críochnaithe, arb iondúil gur lár 

mhí na Nollag é. 
An Scéim Bhoirne Tosófar leis na híocaíochtaí i mí Feabhra an bhliain 

dár gcionn, le híocaíocht 100% arna tabhairt trí 
thráthchuid shingil. Táthar ag rolladh na scéime 

reatha isteach sa bhliain 2015 agus is i rith na bliana 

úd a fhorbrófar mionsonraí na scéime nua (Déanfar an 
scéim sin a athstruchtúrú agus a fhormhéadú ón 
mbliain 2016 ar aghaidh agus beidh spriocanna nua 
de dhíth faoin tráth sin)  

 

 
 

Scéimeanna Bliantúla Bunaithe ar Achar 
(Áirítear leis na scéimeanna: BPS, Glasú, ANC, Scéim Feirmeoirí Óga, Cúltaisce Náisiúnta, 

An An Scéim Bhoirne) 

 

Eolas d’Iarratasóirí 
 Tacar de na léarscáileanna is nuashonraithe dá bhfuil ar fáil, litir chumhdaigh, Foirmeacha 

iarratais réamhphriontáilte agus Téarmaí agus Coinníollacha na Scéime, lena n-áirítear 

achoimre d’athruithe; eiseofar iad siúd do gach iarratasóir go mór roimh spriocdháta na 

Scéime Buníocaíochta (BPS) d’fháil na n-iarratas. Is faoin gclúdach céanna a eiseofar gach 

cáipéisíocht. 

 Oibreofar línte cabhrach saintiomanta i rith na bliana chun fiosruithe a fhreagairt i leith an 

chaoi chun foirmeacha iarratais a chomhlánú, na roghanna atá ar fáil do thaisceadh iarratas 
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agus do gach fiosrú eile ar nós dátaí íocaíochta agus méideanna dlite. 

 Beidh saoráidí deisce fáilte ann ag Oifigí Phort Laoise chun éascú d’iarratasóirí le fiosruithe 

i ndáil leis an BPS agus le scéimeanna eile nach í. 

 Eagrófar Comhdhálacha, Seimineáir Faisnéise agus freastal ar mhórimeachtaí 
feirmeoireachta poiblí, m.sh. an Comórtas Náisiúnta Treabhdóireachta. 

 Soláthrófar nuashonruithe rialta trí na meáin feirmeoireachta i leith spriocdhátaí iarratais 

agus cheangaltais na foirme iarratais BPS. 

 

 

Próiseas Iarratais 
Glacfar le Foirmeacha Iarratais Chomhlánaithe agus léarscáileanna tionlacain ar líne, i gcruachóip 

leis An Post nó trí sheachadadh láimhse chuig Aonad na nÍocaíochtaí Díreacha.  Féach 

Iarscríbhinn 3 i gcomhair mionsonraí teagmhála. 

 

Caithfidh an Roinn na gníomhairí a thaisceann iarratais ar son feirmeoirí a chlárú agus a 

fhormheas. 
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Próiseas Íocaíochta 
Foráiltear sna Rialacháin AE reatha go ndéanfar íocaíochtaí faoin Scéim Buníocaíochta laistigh den 

tréimhse idir 1 Nollaig agus 30 Meitheamh den bhliain dár gcionn de réir an fhéilire.  Tabharfar 

íocaíochtaí in uaslíon dhá thráthchuid laistigh den tréimhse úd. Ceadaítear a thuilleadh do na Ballstáit, 

roimh 1 Nollaig ach tráth nach luaithe ná 16 Deireadh Fómhair, chun réamhíocaíochtaí a thabhairt do 

suas chuig 50% i leith na n-íocaíochtaí díreacha úd. 
 

 Tosófar leis na réamhíocaíochtaí 50% go huathoibríoch an 16 Deireadh Fómhair gach 

bliain, leis an sprioc chun 100% de na cásanna glanta agus 90% de gach iarratas a íoc sa 

chéad seachtain. 

 Tosófar leis na híocaíochtaí comhardaithe an 1 Nollaig gach bliain leis an sprioc chun 

100% de gach iarratasóir a íoc faoin dáta úd. 

o Bunófar an dá cheann thuas don bhliain 2015 ar theidlíochtaí soláthair, agus 

íocfar aon iarmhéid i mí an Mhárta 2016 

 Tosóidh na híocaíochtaí ANC sa 3ú  seachtain de mhí Mheán Fómhair leis an sprioc chun 

100% de chásanna glanta sa tseachtain úd. 

 

Réiteach Fadhbanna agus Fiosruithe 
 

Fógraítear gach fiosrú tar éis iarratais, cé is moite d’fhiosruithe i leith dlúis stocála, d’fheirmeoirí 
chomh luath agus is féidir tar éis a n-aitheanta agus, faoi thráth nach déanaí ná roimh 1 Meán 
Fómhair i leith ANC agus roimh 15Meán Fómhair i leith BPS. Má fhreagraíonn an t-iarratasóir 
laistigh de 14 lá agus ar an gcuntar gur leor 
é an freagra sin chun gach deacracht gan réiteach a ghlanadh, is amhlaidh a thabharfar an t-

iarratas chun críche lena íoc faoin spriocdháta.  Beidh sé mar aidhm ag an Roinn chun plé le 
gach fadhb faoin 15 Meán Fómhair i leith iarratasóirí san ANC agus faoin 15Deireadh Fómhair i 
leith gach iarratas eile. 

 
Déanann an Roinn rití íocaíochta rialta tar éis 16Deireadh Fómhair chun a chinntiú go n-íoctar 

gach iarratas go pras. 

 

Scéimeanna Eile 
(Áirítear leis na scéimeanna:  REPS, GLAS, GLAS +, AEOS, An Scéim 

Feirmeoireachta Orgánaí,  TAMS II, Aistriú Feasa ) 

 

Bíonn na cáipéisí seo a leanas ar fáil ar láithreán gréasáin na Roinne. 

 Téarmaí agus Coinníollacha 

 Foirm Iarratais/Próiseas ar Líne coibhéiseach 

 Costais Tagartha 

 Bileog Mharcála 

 Sonraíochtaí Teicniúla 

 

Próiseas Iarratais 
 

 Caithfear na foirmeacha iarratais a chomhlánú ar líne i leith an chuid is mó de na 

scéimeanna - éascófar do rochtain ag gníomhairí. 

 Tarlóidh rangú na n-iarratas ar bhunús tráinsí. Tabharfar na hiarratais incháilithe 

neamhrathúla anonn chuig an tráinse dár gcionn. 

 

 

Próiseas Íocaíochta 
Eiseofar an íocaíocht nuair a chinntítear gur críochnaíodh an saothar i gcomhréir le téarmaí agus 

coinníollacha na scéime i gceist.  Beidh feidhm le spriocdháta do chomhlánú na n-oibreacha 

infheistíochta ábhartha. 
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An Maolú Níotráití 
Ach na rialálacha arna socrú leis na rialacháin Níotráití a chur i bhfeidhm, is é an cuspóir foriomlán 

ná chun forfheidhmiú inchreidte an rialacháin a chinntiú agus chun tacú le leanúint ar aghaidh an 

Mhaolaithe arna shlánú ag Éirinn faoin Treoir. 

Chun cúnamh le feirmeoirí chun fanacht laistigh de na teorainneacha, is amhlaidh a leanfaidh an 

DAFM ar aghaidh: 

 Ag foilsiú ráiteas eatramhacha Nítrigine agus Fosfair ar líne i leith na dtrí thréimhse gach 

bliain (Eanáir go Meitheamh, Eanáir go Lúnasa agus Eanáir go Deireadh Fómhair). 

 Ag eisiúint téacsanna gréasáin ag tabhairt fhigiúirí Nítrigine in aghaidh an heicteáir i 

leith na dtréimhsí eatramhacha céanna leis na feirmeoirí úd a réamh-mheastar de bheith 

ag druidim leis an teorainn 170kg nó de bheith os a cionn ag deireadh na bliana, agus atá 

cláraithe don tseirbhís seo.  

 Ag eisiúint ráiteas Nítrigine & Fosfair dheireadh na bliana do na feirmeoirí úd a sháraíonn 

na teorainneacha sa bhliain de réir an fhéilire 

 Ag eisiúint téacsanna gréasáin deireadh na bliana do na feirmeoirí úd atá gar don 

teorainn 170/250kg sa bhliain ábhartha agus atá cláraithe don tseirbhís sin. 

Tarraingítear aird don cheangaltas go gcaithfear an cháipéisíocht a thaisceann feirmeoirí chun 
figiúirí níotráití a laghdú, .i. Taifid 3 (onnmhairí), 4 (gluaiseachtaí sealadacha - caoraigh 
amháin) agus 5 (comhaontuithe cíosa/innilte) bheith taiscthe faoi thráth nach déanaí ná 
31Nollaig sa bhliain ábhartha. 

 

Is i gcomhthéacs an cháis fheabhsaithe is amhlaidh a athbhreithneofar líon na n-imsrúduithe 

níotráití amach anseo. 

 

Nósanna Imeachta Gearán, Athbhreithnithe agus Achomharc 

Conas gearán a dhéanamh 
Oibreoimid go crua chun ionchais agus riachtanais ár gcustaiméirí a shásamh. 

 

Má tá tú míshásta i leith aon ghné dár seirbhísí agus dár dtiomantais ghinearálta i leith seirbhíse, 

déan teagmháil le bainisteoir na rannóige i gceist, agus féachfaidh siadsan isteach san ábhar 

duitse. 

 

Féadfaidh tú scríobh go díreach chuig Aonad Cháilíocht na Seirbhíse freisin.  Tabharfaimid 

aitheantas do do ghearán laistigh de thrí lá oibre, agus déanfaimid iarracht chun plé le do ghearán 

laistigh de 15 lá oibre. Cuirfimid ar an eolas tú dá gcaithfimis dul i mbun a thuilleadh taighde, agus 

déanfaimid iarracht chun é sin a chríochnú laistigh de 30 lá oibre. Is féidir na mionsonraí iomlána a 

fháil ar ár Nós Imeachta do Ghearáin ó Chustaiméirí. 
 

Is féidir gearáin a dhéanamh freisin faoi Chód Cleachtais na Rannóige (a bhfuil cóip de ar fáil ar 

láithreán gréasáin na Roinne). Féadfar na gearáin úd a sheoladh go díreach chuig Aonad Cháilíocht 

na Seirbhíse freisin. 

 

Is féidir gearáin a thabhairt aníos ag an gCoiste Monatóireachta freisin i ndáil leis na 

saincheisteanna thuas:  

Is in Iarscríbhinn 3 a fhaightear sonraí teagmhála d’Aonad Cháilíocht na Seirbhíse. 

Tiocfaidh an Rannóg Fiosrúchán faoi réir na nósanna imeachta gearán, athbhreithnithe agus acomharc 

céanna le gach rannóg eile den Roinn. Tiocfaidh an Rannóg Fiosrúchán faoi réir Choiste 

Monatóireachta na Cairte freisin. 
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Nósanna Imeachta 

Athbhreithnithe / Achomharc 

Athbhreithniú Inmheánach 
Is féidir le hiarratais ar athbhreithniú nó ar achomharc teacht aníos ar go leor fáthanna. Is féidir le 

hachomhairc teach aníos ó cheaduithe riaracháin nó ón bpróiseas imscrúdaithe féin, bíodh sé ina 

chianphróiseas nó ar an talamh. Foráiltear sa phróiseas den chéad chéim i gcomhair athbhreithniú 

inmheánach laistigh den Roinn agus i gcomhair athbhreithniú seachtrach ina dhiaidh sin más gá. 
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Athbhreithniú Nósanna Imeachta Riaracháin 
Sa chás go mbíonn feirmeoirí míshásta le toradh a n-iarratais ar scéim éigin nó le ceangaltais 

riaracháin is amhlaidh a fhéadann siad, sa chéad chéim, athbhreithniú den chinneadh a lorg i 

scríbhinn. Is féidir athbhreithnithe a lorg sa chéad chéim ón mbainisteoirí rannóige íocaíochta 

[scéim] faoi leith lena mbaineann. I gcás íocaíochtaí faoin Scéim Buníocaíochta (BPS), ba cheart na 

hiarratais ar athbhreithniú tosaigh a dhíriú ar: Ainm an chinnteora (HEO/Bainisteoir de ghnáth), 

Aonad na nÍocaíochtaí Díreacha. Féach Iarscríbhinn 3 i gcomhair mionsonraí teagmhála. 

 

Athbhreithniú ar Chásanna Imscrúdaithe Talún (Incháilitheacht/Glasú/Tras-

chomhlíonadh) 
Maidir leis an BPS, is féidir leis an bhfeirmeoir, má tá siad míshásta le torthaí an imscrúdaithe, 

athbhreithniú a lorg i leith an chinnidh ón gCigire Dúiche ábhartha, faoi mar a shonraítear i litir 

fhógra thorthaí an imscrúdaithe (litir FN). 

 

Athbhreithniú ar Imscrúduithe Cianbhraiteachta 
Más mian leis an bhfeirmeoir athbhreithniú a lorg i leith torthaí imscrúdaithe cianbhraiteachta is 

féidir leosan iarratas ar athbhreithniú a thaisceadh leis na Rannóg d’Imscrúduithe Ciabhraiteachta.  

Féach Iarscríbhinn 3 i gcomhair mionsonraí teagmhála. 

 

Athbhreithniú Imscrúduithe Eile 
Sa chás nach bhfuil an t-iarratasóir sásta le haon torthaí imscrúdaithe eile is féidir leo 

athbhreithniú inmheánach den chéad chéim a lorg laistigh den tseirbhís chigireachta. Is sna 

litreacha fógartha torthaí a sholáthrófar mionsonraí i leith na roghanna achomhairc agus na 

mionsonraí teagmhála dá bhfuil ar fáil.  

 

Achomharc 
Mura réitítear an seasamh leis an athbhreithniú inmheánach chun sástacht an fheirmeora, is féidir 

achomhairc a thabhairt go dtí Oifig na nAchomharc Talmhaíochta (AAO), ar gníomhaireacht reachtúil 

neamhspleách í, a sholáthraíonn seirbhís achomharc ar neamhspleách, neamhchlaonta agus shaor in 

aisce í d’fheirmeoirí a bhíonn míshásta le cinntí na DAFM maidir lena dteidlíochtaí faoi scéimeanna 

áirithe.   Caithfear na hachomhairc a thaisceadh leis an AAO laistigh de thrí mhí ó dháta na litreach 

fógartha do na feirmeoirí i leith chinneadh deiridh na Roinne. Is féidir an spriocdháta 3 mhí sin a 

shíneadh ar bhunús gach cás ina aonar i gcásanna áirithe mar a measann an stiúrthóir é bheith 

iomchuí. Is san Acht um Achomhairc Thalmhaíochta 2001, i dteannta leis na Rialacháin um 

Achomhairc Thalmhaíochta 2002 (arna leasú), a leagtar síos feidhmeanna na hoifige, an cinntí a 

ndéanfar achomharc ina leith agus na nósanna imeachta le leanúint i ndáil le hachomhairc 

thalmhaíochta. 

Is ó dháta fháil gach cáipéisíocht ábhartha a bheidh sé mar aidhm ag an Oifig Achomharc chun a 

cuid torthaí a thabhairt chun conclúide laistigh de thréimhse 3 mhí. 

 

Bíonn mionsonraí iomlána i leith na nósanna imeachta achomhairc, lena n-áirítear mionsonraí na 

Scéimeanna arna gcumhdach, ar fáil ar láithreán gréasáin An Oifig Achomharc Talmhaíochta ag 

www.agriappeals.gov.ie nó ó oifigí áitiúla na Roinne. Ba cheart go gcuirfí seoladh An Oifig 

Achomharc Talmhaíochta leis na hachomhairc. Féach Iarscríbhinn 3 i gcomhair mionsonraí 

teagmhála. 

 

Má bhraitheann an t-iarratasóir ag deireadh an nóis imeachta d’achomhairc nár pléadh lena gcás 

go cuí, is féidir leo cúnamh a lorg ón Ombudsman ach teagmháil a dhéanamh le hOifig an 

Ombudsman.  Féach Iarscríbhinn 3 i gcomhair mionsonraí teagmhála. 

 

Monatóireacht na Cairte 
Bunófar Coiste chun monatóireacht a dhéanamh ar fhorfheidhmiú na Cairte seo 

d’Fheirmeoirí.  

 

http://www.agriappeals.gov.ie/
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Struchtúr agus ról an choiste: 

 Is é Cathaoirleach neamhspleách a bheidh mar chathaoirleach an Choiste; 

 Is é an tAire a cheapfaidh an Cathaoirleach tar éis comhairliúcháin leis na 

Comhlachtaí Feirme; 

 Beidh ionadaíocht ag na Comhlachtaí Feirme agus ag an Roinn ar an gCoiste; 

 Buailfidh an Coiste le chéile trí huaire in aghaidh na bliana, nó cibé uaireanta ar a n-

aontaítear mar mhalairt; 

 Seachadadh seirbhíse agus spriocdhátaí/spriocanna íocaíochta i dtaca le scéimeanna 

nua, nó athruithe do thiomantais na Cairte; is féidir leis an gCoiste iniúchadh a 

dhéanamh orthusan. 

Déanfaidh an Coiste monatóireacht ar; 
 

 Dul chun cinn i dtreo gnóthachtálacha íocaíochta/spriocanna cinnteoireachta a bunaíodh 

faoin gCairt seo; 

 Dul chun cinn i dtreo ghnóthú agus fhorfheidhmiú spriocanna eile a bunaíodh faoin 

gCairt seo; 

 Caighdeáin seirbhíse i ndáil le scéimeanna agus seirbhísí ar fud gach Rannóg, lena 

n-áirítear Rannóg na bhFiosrúchán, lena bhfeidhmíonn an Chairt seo. 

 Caighdeáin seirbhíse i ndáil le haon scéim nua a thugtar isteach le linn saolré na Cairte 

seo. 

 

Is í an Roinn a sholáthróidh dóthain faisnéise don Choiste Monatóireachta chun a ról a fheidhmiú 

go héifeachtach. 

 

Simpliú 
Maidir leis an simpliú, is amhlaidh atá an tAire agus an Roinn ag dul i mbun cláir shimpliúcháin 

chuimsithigh i leith imscrúduithe, na híocaíochta dírí agus an tras-chomhlíonta faoin tionscnamh a 

sheol Coimisinéir Talmhaíochta an AE thiar i mí Eanáir 2015, agus glacfar leis na torthaí de réir mar 

is cuí mar chuid d’fhorfheidhmiú na Cairte d’Fheirmeoirí 2015-2020. 
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C. Tiomantais Sonracha faoi Scéimeanna agus Seirbhísí 

 

COLÚN CAP I 
 

 

1. AN SCÉIM BUNÍOCAÍOCHTA (BPS) 
 

Foirmeacha iarratais 
 Coinneofar an fhoirm iarratais seo chomh simplí agus is féidir amach anseo. 

 Beidh gach sonra ábhartha dá mbíonn ar fáil don Roinn réamhphriontáilte sna foirmeacha 

roimh a n-eisiúint. 

 Rachaidh an Roinn i gcomhairliúchán leis na comhpháirtithe sóisialta feirmeoireachta roimh 

an gcríochnú. 

 Leanfaidh an Roinn ar aghaidh le formhéadú úsáid na teicneolaíochta go sonrach i ndáil le 

comhdú ar líne na n-iarratas sa tsúil chun an cuspóir comhroinnte a ghnóthú de mhéadú líon 

na n-iarratas ar líne chuig 90,000 ar a laghad sa bhliain 2015 agus 100,000 sa bhliain 2016. 

 

Dátaí iarratais 
 Rachfar i gcomhairliúchán leis na comhlachtaí feirme gach aon bhliain maidir le spriocdháta 

oiriúnach. 

 Féachfaidh an Roinn chun an tréimhse iarratais a oscailt chomh luath agus is féidir gach aon 

bhliain. 

 

Pionóis d’iarratais déanacha 
 Gearrtar pionóis d’iarratais déanacha. Tá tréimhse 25 lá de réir an fhéilire ann tar éis an 

spriocdháta chun glacadh le hiarratais déanacha agus le haon cháipéisíocht thacúil 

éigeantach.  Gearrfar pionós de chaillteanas 1% sna híocaíochtaí in aghaidh an lae oibre agus 

a fhaightear an t-iarratas go déanach sa tréimhse sin seachas i gcásanna ina bhfíoraítear 

imthosca force majeure. Óir gurb ionann an t-iarratas BPS sa bhliain 2015 agus an t-iarratas i 

gcomhair teidlíochtaí íocaíochta, foráiltear i Rialacháin an AE do phionós 3% breise in 

aghaidh an lae oibre i ndáil leis an íocaíocht faoin Scéim Buníocaíochta 2015. 

 

Fiosruithe a Réiteach 
Tabharfar aghaidh ar fhiosruithe trí leas a bhaint as an nós imeachta seo a leanas: 

 

Céim Gníomh ag an Roinn Gníomh leis an 

bhFeirmeoir 1. Fadhb aitheanta i 

gcaitheamh na 

gceaduithe riaracháin 

Litir leis an iarratasóir 

faoi 15Meán Fómhair ag 

a dhéanaí, ag leagan 

amach chineál an 

fhiosraithe agus na 

hiarmhairtí dóchúla mura 

réitítear é. 

Freagairt laistigh de na 14 

lá ag soláthar míniú nó 

soiléiriú faoin tsaincheist. 

2. Ní fhreagraíonn an 

t-iarratasóir laistigh 

de 14 lá 

Litir mheabhrúcháin don 

iarratasóir, ag lorg freagra 

láithreach bonn. 

Freagairt go láithreach 

 

Beidh sé mar aidhm ag an Roinn chun plé le gach fadhb faoin 15 Meán Fómhair i leith iarratais 

na BPS. 

 
Tabharfar aon fhreagra a thugann an t-iarratasóir ag Céimeanna 1 nó 2 san áireamh sula nglactar le 

cinneadh. Mura bhfaightear aon fhreagra laistigh de 14 lá ó dháta eisiúna an mheabhrúcháin, is 

amhlaidh a ghlacfar cinneadh i leith fhíorais an cháis ar láimh. Ní dhéanfaidh sé sin aon dochar do 

cheart an iarratasóra chun an cinneadh a athbhreithniú i bhfianaise thaisceadh faisnéise breise nó 

soiléiriú ag céim níos deireanaí. 

 



20  

Imscrúduithe 
Déanfaidh an Roinn leas na cianbhraiteachta i leith na gceaduithe sin a bharrfheabhsú. 

 

Imscrúduithe Incháilitheachta 
Rachfar i mbun imscrúduithe incháilitheachta chun: 

 Fíorú go bhfreagraíonn an t-achar iarbhír a fhógraítear san fhoirm/sna foirmeacha 

BPS/Glasaithe don achar iomlán dá bhfuil ar fáil don iarratasóir i gcomhair tréimhse ó 

thosach na bliana chuig dáta lena n-áirítear 31Bealtaine nó ó dháta éigin roimh 31Bealtaine 

chuig deireadh na bliana. 

 I gcás na n-éileamh ANC, is amhlaidh a chaitheann an t-iarratasóir bheith i gceannas orthu 

ar feadh na bliana go léir; 

 A chinntiú nach bhfuil éilimh fhorluiteacha ná dúblacha ann; 

 Fíorú nach ndearnadh tailte a fógraíodh de bheith ina bhféarach buan a threabhadh 

agus nár baineadh leas astu chun barra arúla a chur; 

 Fíorú go ndearnadh na laghduithe iomchuí i leith gach achar neam-incháilithe ar nós 

scrobarnaí, foirgneamh feirme, bóithre srl.; 

 Fíorú gur áiríodh gach talamh san fheirm leis an iarratas agus/nó go bhfuil comhaontú cíosa i 

bhfeidhm tráth an imscrúdaithe, i gcomhair talún cíosaithe/léasaithe.  

 Caitheann na comhaontuithe cíos bheith i bhfeidhm freisin tráth an imscrúdaithe, i 

gcomhair chíosadh gearrthéarmacha na talún tar éis 31Bealtaine 

 Fíorú gurb incháilithe iad gach talamh a fógraíodh d’íocaíocht. 

 Féachfaidh an Roinn chun dul i mbun gach imscrúdú incháilitheachta faoi na dátaí 
íocaíochta. 

 
 

Imscrúduithe Glasaithe 
Déanfar na himscrúduithe chun comhlíonadh le cleachtais Ghlasaithe a chinntiú i leith:  Éagsúlú 

Barr; Limistéir faoi Fhócas Éiceolaíochta; agus Cosaint an Fhéaraigh Bhuain (ón mbliain 2017 ar 

aghaidh). 

 

 Roghnófar íosmhéid 5% d’iarratasóirí nach foláir dóibh cleachtais ghlasaithe a leanúint i 

gcomhair imscrúduithe glasaithe. 

 Roghnófar 5% breise d’iarratasóirí nach foláir do Limistéir faoi Fhócas Éiceolaíochta 

(EFA) bheith acu i gcomhair imscrúdú sa bhliain 2015. (Teastófar an ráta imscrúdaithe 

breise sin nó go mbeidh bunachar sonraí EFA ann). 

 Ní mór imscrúduithe breise a dhéanamh san fhómhar mar a roghnaíonn iarratasóir 

cumhdach glas nó idirbharra chun an riachtanas éagsúlaithe barr a shásamh. 

 

Imscrúduithe Tras-chomhlíonta 
Is éagsúil iad na himscrúduithe tras-chomhlíonta ó imscrúduithe incháilitheachta, agus gearrfar aon 

smachtbhannaí tras-chomhlíonta tar éis don incháilitheacht bheith bunaithe. Ní chuirfear moill leis an 

íocaíocht sa chás gurb é an tras-chomhlíonadh an t-aon saincheist gan réiteach. 

 

Bíonn feidhm leis na forálacha tras-chomhlíonta freisin d’iarratais faoi Scéim na Limistéar faoi 

Shrianta Nádúrtha (ANC) agus faoi scéimeanna achar-bhunaithe Cholún 2 eile. Cuirfear aon 

phionós Tras-chomhlíonta chun feidhme freisin i leith íocaíochtaí faoi na Scéimeanna seo. 

 

Baineann dhá eochairghné leis an Tras-chomhlíonadh: 

 Riachtanas d’fheirmeoirí chun comhlíonadh le roinnt Ceanglas Bainistíochta Reachtúil 

(SMRí); agus 

 Riachtanas chun an talamh a chothabháil i nDea-Riocht Talmhaíochta agus Comhshaoil 

(GAEC).  Ina theannta sin is amhlaidh atá oibleagáid ar Bhallstáit chun a chinntiú nach 

dtarlaíonn aon laghdú suntasach i líon na talún faoi fhéarach buan (2015 & 2016). 

 

Tá na caighdeáin reatha SMRí agus GAEC ar fáil ar láithreán gréasáin na Roinne. 
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Mionsáruithe den Tras-chomhlíonadh 
Ní thagann smachtbhanna don fheirmeoir go huathoibríoch mar thoradh ar sháruithe de na ceangaltais 

tras-chomhlíonta. Féadann cur chun feidhme an chórais lamháltais teacht mar thoradh ar 

mhionsáruithe den tras-chomhlíonadh, rud a thabharfaidh suas le trí mhí don fheirmeoir chun an 

neamh-chomhlíonadh a réiteach. Cuirfear an neamh-chomhlíonadh in iúl don fheirmeoir mar ar ceann 

beag an t-aon saincheist a bhraitear le linn imscrúdáithe, agus tabharfar foirm Fhógra Gnímh 

Cheartaithigh (RAN) dóibh ina bhfaighdfear mionsonraí an neamh-chomhlíonta agus lena gcuirfear 

an feirmeoir ar aon eolas i leith an cheangaltais chun an sárú a réiteach laistigh de thrí mhí agus chun 

Cuid 2 den RAN a sheoladh ar ais chuig an oifig áitiúil laistigh den tréimhse shonraithe. Teastóidh 

ceaduithe fíorúcháin leantacha ó gach cás lena mbaineann mionsáruithe de na ceangaltais tras-

chomhlíonta chun a chinntiú gur comhlíonadh an gníomh ceartaitheach. Is í an Roinn a chinnteoidh 

go ndéantar na ceaduithe sin ar bhealach riaracháin, de réir mar is féidir. Beidh toradh an 

imscrúdaithe glan agus gheobhaidh an feirmeoir fórgra scríofa foirmiúil chun a dheimhniú gur glan 

anois é toradh an imscrúdaithe mar ar fíoraíodh gur ceartaíodh an mion-neamhchomhlíonadh laistigh 

den tréimhse ama shonraithe. Maidir leis an líon fíortheoranta cásanna nach gceartaítear an neamh-

chomhlíonadh laistigh den tréimhse shonraithe áfach, is é smachtbhanna 1% ar a laghad é toradh an 

imscrúdaithe. Faightear tuilleadh mionsonraí de na smachtbhannaí agus samplaí den mhion-

neamhchomhlíonadh in Iarscríbhinn 1. 

 

Saincheisteanna Ginearálta 
Sa chás go gcinneann feirmeoirí le féarach gan aon ainmhí a choinneáil ar a ngabháltas is amhlaidh 

nach foláir dóibh dá ainneoin sin chun a chinntiú go gcothabháiltear an talamh a fhógraítear 

d’íocaíocht i riocht oiriúnach don iníor nó don saothrú gan aon ghníomh ullmhúcháin seach na 

gnáthmhodhanna agus an gnáthinnealra talmhaíochta. 

 

Cur chuige ceadaithe d’Aitheantas agus Clárúchán Ainmhithe 
 Déanfar na ceaduithe ID agus clárúcháin ar bhunús samplach de réir mar is féidir. 

 Ní bheidh locadh, i ngabhlach slán, ag teastáil ach amháin nuair a aithnítear fadhbanna. 

 Beidh locadh ag teastáil i gcás na gcaorach i gcomhair sampla den tréad. 

 Nuair a cheadaítear clárúchán na n-ainmhithe is amhlaidh a dhéanfaidh an cigire trastagairt 

do shonraí na Roinne i ndáil leis an tréad i gcoinne an chláir/pasanna agus duillíní ábhartha. 

 

Pionóis 
Soláthraítear mionsonraí i ndáil le cinntiúchán na bpionós scéime i dTéarmaí agus Coinníollacha na 

scéime gach aon bhliain agus ba cheart do na hiarratasóirí ina leith sin dul i dtaithí ar Théarmaí agus 

Coinníollacha gach scéim ábhartha. 

 

Údaráis Rialála 
Is ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, arna creidiúnú mar Ghníomhaireacht Íoctha an AE, atá 

an phríomhfhreagracht as a chinntiú go ndéantar na leibhéil tras-chomhlíonta is gá. Cé go luíonn 

gnáth-fhorfheidhmiú agus gnáth-fhorghníomhú na Rialachán Reachtúil atá mar bhonn faoin tras-

chomhlíonadh ar na hÚdaráis Rialála éagsúla, ar nós Údarás Áitiúil nó na Seirbhíse Páirceanna 

Náisiúnta agus Fiadhúlra; is í an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara i gcomhthéacs na scéimeanna 

íocaíochta dírí a dhéanfaidh an ceadú i leith comhlíonta. 
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COLÚN CAP II 
 

2. SCÉIM NA LIMISTÉAR FAOI SHRIANTA NÁDÚRTHA (ANC) 

 

Próiseas Iarratais 
Is ionann an próiseas iarratais don ANC agus an ceann don BPS, agus déantar tagairt do 

leathanach de cháipéis na Cairte seo i gcomhair faisnéise ina leith sin. 
 

Nós imeachta chun dul i ngleic le fadhbanna 
Fógraítear gach fiosrú tar éis iarratais, cé is moite d’fhiosruithe i leith dlúis stocála, 

d’Fheirmeoirí chomh luath agus is féidir tar éis a n-aitheanta agus, faoi thráth nach déanaí ná 

roimh 1 Meán Fómhair. 

Má fhreagraíonn an t-iarratasóir laistigh de 14 lá agus ar an gcuntar gur leor an freagra sin 

chun gach deacracht gan réiteach a ghlanadh, is amhlaidh a thabharfar an t-iarratas chun 

críche lena íoc faoin spriocdháta.  Beidh sé mar aidhm ag an Roinn chun plé le gach fadhb 

faoi 1 Meán Fómhair. 

 

Tabharfar aghaidh ar fhadhbanna trí leas a bhaint as an nós imeachta seo a leanas: 

 

Céim Gníomh ag an Roinn Gníomh leis an 

bhFeirmeoir 1. Fadhb achair aitheanta 

i gcaitheamh na 

gceaduithe riaracháin 

Litir chuig an iarratasóir ina 

leagtar amach chineál na 

faidhbe agus na hiarmhairtí 
dóchúla mura réitítear í. 

Freagairt laistigh de na 14 

lá ag soláthar míniú nó 

soiléiriú faoin bhfadhb 

2. Ní fhreagraíonn an 

t-iarratasóir laistigh 

de 14 lá 

Litir mheabhrúcháin ag 

lorg freagra láithrigh. 

Freagair 

 

Tabharfar aon fhreagra a thugann an t-iarratasóir ag Céimeanna 1 nó 2 san áireamh sula nglactar le 

cinneadh. Mura bhfaightear aon fhreagra laistigh de 14 lá ó dháta eisiúna an mheabhrúcháin, is 

amhlaidh a dhéanfar cinneadh i leith fhíorais an cháis ar láimh. Ní dhéanfaidh sé sin aon dochar do 

cheart an iarratasóra chun an cinneadh a athbhreithniú i bhfianaise thaisceadh faisnéise breise nó 

soiléiriú. 

 

Bíonn feidhm leis na forálacha tras-chomhlíonta freisin d’iarratais faoi Scéim na Limistéar faoi 

Shrianta Nádúrtha (ANC).  Cuirfear aon phionós Tras-chomhlíonta chun feidhme freisin i leith 

íocaíochtaí faoin Scéim seo. 

 

Íocaíocht 
Cuirfear tús le híocaíochtaí sa 3ú  seachtain de mhí Mheán Fómhair gach aon bhliain. 

 

Imscrúdú 
Tagann 5% d’iarratasóirí faoi réir imscrúdaithe faoin ANC lena mbaineann fíorú talún agus stoic. 

 

Pionóis 
Soláthraítear mionsonraí i leith pionós ANC i dTéarmaí agus Coinníollacha na scéime gach aon 

bhliain, agus ba cheart d’iarratasóirí dul i gcomhairle leis an gcáipéis úd i gcomhair na 

gceangaltas reatha ina leith sin. 
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3. AN CLÁR GÉANÓMAÍOCHTA AGUS SONRAÍ MAIRTEOLA 

 
 

Fuair An Clár Géanómaíochta agus Sonraí Mairteola (BDGP) formheas faoi airteagal 28 de 

Rialachán 1305/2013 um thacaíocht don fhorbairt tuaithe ag an gCiste Talmhaíochta Eorpach 

don Fhorbairt Tuaithe. 

 

Cuspóirí 
 Géire na n-astuithe gáis cheaptha teasa a ísliú trí cháilíocht agus éifeachtúlacht an tréada 

mairteola náisiúnta a fheabhsú. 

 Fiúntais ghéiniteacha an tréada mairteola náisiúnta a fheabhsú trí bhailiú sonraí agus 

géinitíopaí d’ainmhithe roghnaithe, rud a ligfidh d’fheidhmiú an roghnaithe ghéanómaíochta 

sa tréad mairteola. 

Táthar ag dúil gur fusa d’fheirmeoirí trí leas a bhaint as géinitíopáil agus bailiú sonraí an stoc 

póraithe is fearr a aithint óna bhfaighidh siad a n-ainmhithe athsholáthair agus go dtiocfaidh laghdú 

sa deireadh thiar trí roghnú na n-ainmhithe úd de cháilíocht níos airde i líon na n-astuithe ó earnáil 

na talmhaíochta in Éirinn. 

 
Incháilitheacht 

Tá an clár ar oscailt d’fheirmeoirí le ba diúil, atá os cionn 18 bliaina d’aois agus ag a mbíonn 

tréaduimhir bhailí, nó a chuir isteach ar thréaduimhir faoi spriocdháta an Chláir seo. Ní cheadófar 

d’iarratasóirí chun rannpháirt a ghlacadh sa Chlár más rud é go mbíonn ainmhithe acu tráth an 

spriocdháta, a rugadh sna blianta 2012, 2013 nó 2014, atá ionfhabhtaithe go seasmhach leis an 

BVD. Caithfear na hainmhithe a bheirtear sa bhliain 2015, agus sna blianta ina diaidh sin, a bhaint 

den tréad chuig cnioglann laistigh de 7 seachtaine ó thoradh tástála dearfach nó 

neamhchonclúideach. Déanfar monatóireacht ar an gcomhlíonadh leis na ceangaltais BVD ar 

bhonn bliantúil, agus tiocfaidh dícháiliú ón gClár mar thoradh ar mhainneachtain chun 

comhlíonta. 

 

Iarratas 
Eisítear foirmeacha iarratais do gach feirmeoir le ba diúil ar rugadh gamhna dóibh sa bhliain 2014. 
Ba é an 5ú  Meitheamh 2015 an spriocdháta d’fháil na n-iarratas sa bhliain 2015. Beidh ar 
rannpháirithe iarratas a dhéanamh le híocaíocht faoin gClár gach aon bhliain. Is féidir é sin a 
dhéanamh ar an iarratas don Scéim Buníocaíochta. 

 

Ceangaltais 
Beidh ar na rannpháirtithe chun dul i mbun na dtiomantas seo a leanas: 

 Gach lao nuabheirthe a chlárú, uimhir an athar a thabhairt agus suirbhé i leith na fusachta 

beirthe a chomhlánú; 

 Suirbhé bliantúil ICBF a chomhlánú maidir le sonraí ar nós bheogacht agus shomhúinteacht 

an ghamhna, chumas diúil na mba, sómhúinteacht agus fáthanna ciondíothaithe i leith na 

dtarbh tréada, srl;  

 Dóthain stoic phóraithe a chothabháil chun bheith in ann a choibhéis de 60% ar a laghad de 

na hainmhithe tagartha a ghéinitíopáil go bliantúil 

 Cion d’ainmhithe le fiúntas géiniteach níos airde a choinneáil ar ghabháltas. Mionsonraítear 

na critéir do thairbh thréada agus ba athsholáthair i dtéarmaí agus coinníollacha an Chláir; 

 Treoraí Carbóin arna tháirgeadh ag Bord Bia agus Teagasc a chomhlánú i gcomhar le 

comhairleoir arna fhormheas ag an Roinn.  Is í an Roinn a íocfaidh as costas an Treoraí 
Carbóin; 

 Freastal ar chúrsa BDGP.  Is é an cúrsa, arna éascú ag soláthraí oiliúna arna fhormheas ag an 

Roinn, a fheidhmeoidh mar réamhchúrsa don BGDP, eolas i leith na gceangaltas, mionsonraí 
i leith bailiú sonraí srl. 
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Íocaíochtaí faoin gClár 
Ríomhfar na híocaíochtaí ar bhunús líon na mba ar rugadh gamhna dóibh sa bhliain 2014 agus ar 

líon na heicteár incháilithe de thalamh farae a fógraíodh san iarratas don Scéim Íocaíochta 

Aonair 2014. D’fhéadfaí i gcúinsí teoranta áirithe leas a bhaint as ba ar rugadh gamhna dóibh 

agus as talamh incháilithe a fógraíodh sa bhliain 2015. 

Ríomhfar an t-achar uasta is iníoctha trí líon na mba ar rugadh gamhna dóibh a roinnt ar 1.5. Íocfar 

íocaíochtaí ar an gceann is ísle as an t-achar uasta is iníoctha nó an talamh farae incháilithe a 

fógraíodh ag an ráta €142.50 don chéad 6.66 heicteár agus ag €120 d’fhuílleach na heicteár. Má 

laghdaítear an t-achar uasta is iníoctha, nó an talamh farae a fhógraítear, cibé acu is lú, faoi 20% nó 

níos mó, is amhlaidh nach mbeidh cead ag an iarratasóir chun leanúint ar aghaidh ag glacadh 

rannpháirte sa Chlár. 

Samhlaítear go gcuirfear tús le híocaíochtaí i mí na Nollag 2015 agus go leanfaidh siad ar 

aghaidh ar bhonn rialta de réir mar a chomhlíonann rannpháirtithe leis na ceangaltais. 

 

Imscrúduithe 
Mar a chéile le gach scéim eile is amhlaidh a theastaíonn faoi Rialacháin an AE go ndéantar na 

himscrúduithe ar 5% ar a laghad de thairbhithe an BDGP. Is amhlaidh de réir mar is féidir go 

ndéanfar na himscrúduithe faoin BDGP i gcomhar le himscrúduithe do na scéimeanna eile. 

 

Is féidir an fógra a thugtar bheith suas chuig an uastréimhse 14 lá is incheadaithe de réir mar a 

theastaíonn. 

 

Pionóis 
Is i dTéarmaí agus Coinníollacha na Scéime a leagfar amach na mionsonraí i ndáil le pionóis. 

 

 

Réiteach fiosraithe 
Is féidir fiosruithe a thaisceadh leis an Rannóg Mairteolra – Féach Iarscríbhinn 3 i gcomhair 

mionsonraí teagmhála. 
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4. AN SCÉIM UM AISTRIÚ FEASA 
 

Próiseas Iarratais 
 Bainfidh cur chuige an dá chéim leis an bpróiseas iarratais 

o Glaoch tosaigh ar Léiriú Spéise ag Éascaitheoirí 
o Clárú Grúpaí ag Éascaitheoirí formheasta 

 Is ar líne a bheidh an próiseas iarratais i gcomhréir le beartas na Roinne i leith 

fhormhéadú úsáid na teicneolaíochta 

 Rachaidh an Roinn i gcomhairliúchán leis na comhpháirtithe sóisialta feirmeoireachta roimh 

an gcríochnú. 

 

Dátaí iarratais 
 Rachfar i gcomhairliúchán leis na páirtithe sóisialta feirmeoireachta gach aon bhliain maidir 

le spriocdháta oiriúnach 

 Féachfaidh an Roinn chun an tréimhse iarratais a oscailt chomh luath agus is féidir gach aon 

bhliain. 

 

Íocaíochtaí 
Eiseofar íocaíocht 100% sa tréimhse 3 mhí tar éis chríochnú na gconarthaí bliantúla. 

 

Imscrúduithe 
Déanfar imscrúdú ar fheirmeoirí i ndáil le: 

 Freastal ar chruinnithe mar a leagtar amach sna Téarmaí & Coinníollacha 

 comhlánú Plean Feabhsúcháin Feirme ar leithligh i gcomhréir leis na Téarmaí & 

Coinníollacha 

 

Roghnú Cásanna d’Imscrúdú 
Óir gurb í seo an chéad bhliain den scéim is amhlaidh a roghnófar na cásanna d’imscrúdú i 

dtaca le feirmeoirí ar bhonn randamach.  Is meascán den riosca agus den randamacht a bheidh i 

roghnú na mblianta ina dhiaidh sin. 

 

Pionóis 
Leagfar amach mionsonraí i ndáil le pionóis i dTéarmaí agus Coinníollacha gach aon bhliain. 

 

 

Fiosruithe a Réiteach 
Tabharfar aghaidh ar fhiosruithe trí leas a bhaint as an nós imeachta seo a leanas: 

 

Céim Gníomh ag an Roinn Gníomh leis an 

bhFeirmeoir 1. Fadhb aitheanta i 

gcaitheamh na 

gceaduithe riaracháin 

Litir chuig an iarratasóir ina 

dtugtar achoimre de chineál 

an fhiosraithe agus na 

hiarmhairtí dóchúla mura 

réitítear é 

Freagairt laistigh de na 14 

lá ag soláthar míniú nó 

soiléiriú faoin tsaincheist. 
2. Ní fhreagraíonn an 

t-iarratasóir laistigh 

de 14 lá 

Litir mheabhrúcháin don 

iarratasóir, ag lorg freagra 

láithreach bonn. 

Freagairt go láithreach 

 

Tabharfar aon fhreagra a thugann an t-iarratasóir ag Céimeanna 1 nó 2 san áireamh sula nglactar le 

cinneadh. Mura bhfaightear aon fhreagra laistigh de 14 lá ó dháta eisiúna an mheabhrúcháin, is 

amhlaidh a ghlacfar cinneadh i leith fhíorais an cháis ar láimh. 
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5. AN SCÉIM UM CHAOMHNÚ AN CHOMHSHAOIL TUAITHE (REPS) 

 
 

Iarratas ar íocaíocht bhliantúil 
 Taisc iarratas don Scéim Buníocaíochta (BPS)(lena n-áirítear éileamh íocaíochta REPS  

4) leis an Aonad Íocaíochtaí Díreacha faoi 15 Bealtaine. 

 Cuirfear an leibhéal céanna pionóis leis an iarratas BPS chun feidhm don íocaíocht REPS 

más mall é an t-iarratas BPS.  Is i dtéarmaí agus coinníollacha na scéime atá liost de na 

pionóis dá bhfuil ar fáil. 

 

 

Íocaíochtaí 
 Bainfidh na híocaíochtaí leis an tréimhse gach bliain de réir an fhéilire lena mbíonn 

rannpháirtí i REPS 4. 

 Ní phróiseálfar agus ní íocfar íocaíocht 75%, ach amháin mar a dteastaíonn gníomh 

leantach, nuair a bhíonn gach ceadú riaracháin do REPS agus BPS comhlánaithe. Is í an 

sprioc chun na gceaduithe riaracháin sin a chríochnú faoi dheireadh mhí na Samhna. 

 Ní phróiseálfar agus ní íocfar íocaíocht 25%, ach amháin mar a dteastaíonn gníomh 

leantach, nuair a bhíonn na cinn deireanacha de na ceaduithe ar an láthair do REPS 

críochnaithe. Is í an sprioc chun na gceaduithe riaracháin sin a chríochnú faoi dheireadh 

mhí na Nollag. 

 Ní féidir limistéir a bhreithniú d’íocaíocht ach amháin na cinn a fhógraítear ar an IACS 

agus a áirítear leis an bhfógra BPS. 

 Tabhófar pionóis de bharr neamh-chomhlíonta le téarmaí agus coinníollacha na scéime. 

 

Pionóis 
 Is ionann na pionóis agus na cinn a leagtar amach i dTéarmaí agus Coinníollacha na Scéime. 
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6. AEOS (An Scéim um Roghanna Agra-Chomhshaoil) 

 
 

Iarratas ar íocaíocht bhliantúil 
 Cuir isteach iarratas don Scéim Bun-Íocaíochta (BPS)(lena n-áirítear éileamh 

íocaíochta AEOS) chuig An tAonad Íocaíochtaí Díreacha faoi 15 Bealtaine. 

 Cuirfear an leibhéal céanna pionóis leis an iarratas mall BPS chun feidhme don íocaíocht 

AEOS más mall é an t-iarratas BPS. 

 

 

Íocaíochtaí 
 Ní phróiseálfar agus ní íocfar íocaíocht 75% i nDeireadh Fómhair, ach amháin mura 

dteastaíonn aon ghníomh leantach, nuair a bheidh gach ceadú riaracháin do AEOS 

comhlánaithe. 

 Is í an sprioc chun na gceaduithe riaracháin sin a chríochnú faoi thús mhí Dheireadh 

Fómhair gach bliain. 

 Ní phróiseálfar agus ní íocfar íocaíocht 25%, ach amháin mar a dteastaíonn gníomh 

leantach, nuair a bhíonn na cinn deireanacha de na ceaduithe ar an láthair do AEOS 

críochnaithe. Is í an sprioc chun na gceaduithe riaracháin sin a chríochnú faoi lár mhí na 

Nollag gach bliain. 

 Ní féidir limistéir a bhreithniú d’íocaíocht ach amháin na cinn a fhógraítear ar an IACS 

agus a áirítear leis an bhfógra BPS. Tabhófar pionóis de bharr neamh-chomhlíonta le 

téarmaí agus coinníollacha na scéime. 

 

Pionóis 
 Is ionann na pionóis agus na cinn a leagtar amach i dTéarmaí agus Coinníollacha na Scéime. 
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7. GLAS agus GLAS + (An Scéim Ghlas ar Bheagán Carbóin do Chomhshaol na 

Talmhaíochta) 

 
 

Próiseas Iarratais 
 Is ar líne a chaitear na foirmeacha iarratais a chomhlánú 

 Caithfidh gur Pleanálaí FAS formheasta a thaisceann iad 

 Tarlóidh rangú na n-iarratas ar bhunús tráinsí 
 Fógrófar glacadh isteach sa scéim agus dáta tosaithe an chonartha GLAS 

d’iarratasóirí rathúla i scríbhinn. 

 Fógrófar i scríbhinn d’iarratasóirí nár roghnaíodh, agus cothabhálfar a gcuid iarratas ar an 

mbunachar sonraí GLAS lena n-áireamh sa tráinse dá éis sin, leis an rogha chun an Plean a leasú 

agus é a ataisceadh don chéad tráinse eile. 

 

 

Éileamh íocaíochta bliantúla 
 Taisc iarratas don Scéim Buníocaíochta (BPS)(lena n-áirítear éileamh íocaíochta GLAS) leis an 

Aonad Íocaíochtaí Díreacha faoi 15 Bealtaine. 

 Cuirfear an leibhéal céanna pionóis leis an iarratas mall BPS chun feidhme don íocaíocht GLAS 

más mall é an t-iarratas BPS (lena n-áirítear an t-éileamh íocaíochta GLAS). 

 

Próiseas Íocaíochta 
Eiseofar suas le híocaíocht 75% den mhéid bliantúil nuair a bheidh an chéad fhoireann rialuithe agus 

ceaduithe curtha i gcrích; eiseofar íocaíocht fhuílleach an 25% nuair a bheidh gach rialú agus ceadú a 

theastaíonn de réir an rialacháin curtha i bhfeidhm. Tugtar faoi deara: beidh feidhm leis an bpróiseas 

mionsonraithe thíos ón uair a bheidh GLAS i mbun oibriúcháin iomláin - b’fhéidir go gcaithfear an 

próiseas a athrú den chéad bhliain den scéim nua. 

 

Íocaíochtaí 
 Ní phróiseálfar agus ní íocfar íocaíocht 75% i nDeireadh Fómhair, ach amháin mura 

dteastaíonn aon ghníomh leantach, nuair a bheidh gach ceadú riaracháin do GLAS 

comhlánaithe. 

 Is í an sprioc chun na gceaduithe riaracháin sin a chríochnú faoi thús mhí Dheireadh Fómhair 

gach bliain. 

 Ní phróiseálfar agus ní íocfar íocaíocht 25%, ach amháin mar a dteastaíonn gníomh leantach, 

nuair a bhíonn na cinn deireanacha de na ceaduithe ar an láthair do GLAS críochnaithe.  Is í an 

sprioc chun na gceaduithe riaracháin sin a chríochnú faoi lár mhí na Nollag gach bliain. 

 Ní féidir limistéir a bhreithniú d’íocaíocht ach amháin na cinn a fhógraítear ar an IACS agus a 

áirítear leis an bhfógra BPS. B’fhéidir gurbh iníoctha é an t-achar breise thar an achar incháilithe 

do BPS i leith talún coimíneachta. 

 

Pionóis 
 Is ionann na pionóis agus na cinn a leagtar amach i dTéarmaí agus Coinníollacha na Scéime. 
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8. AN SCÉIM FEIRMEOIREACHTA ORGÁNAÍ (OFS) 

 
 

Próiseas Iarratais 
 Caithfear na foirmeacha iarratas a chomhlánú ar líne; 

 Éascófar do rochtain na ngníomhairí más amhlaidh a bhaintear leas as gníomhaire. 

 

 

Próiseas Íocaíochta 
Eiseofar suas le híocaíocht 75% den mhéid bliantúil nuair a bheidh an chéad fhoireann rialuithe agus 

ceaduithe curtha i gcrích; eiseofar íocaíocht fhuílleach an 25% nuair a bheidh gach rialú agus ceadú a 

theastaíonn de réir an rialacháin curtha i bhfeidhm, agus nuair a bheidh fógra ceann bliana i leith 

gníomhaíochta feirmeoireacht taiscthe.  Tugtar faoi deara: beidh feidhm leis an bpróiseas 

mionsonraithe thíos ón uair a bheidh OFS i mbun oibriúcháin iomláin 

– b’fhéidir go gcaithfear an próiseas a athrú den chéad bhliain den scéim nua. 
 

 Bainfidh na híocaíochtaí leis an tréimhse gach bliain de réir an fhéilire lena mbíonn 

rannpháirtí sa scéim 

 Ní phróiseálfar agus ní íocfar íocaíocht 75% i nDeireadh Fómhair, ach amháin mura 

dteastaíonn aon ghníomh leantach, nuair a bheidh gach ceadú riaracháin comhlánaithe 

 Is í an sprioc chun na gceaduithe riaracháin sin a chríochnú faoi thús mhí Dheireadh Fómhair 

gach bliain. 

 Ní phróiseálfar agus ní íocfar íocaíocht 25%, ach amháin mar a dteastaíonn gníomh leantach, 

nuair a bhíonn na cinn deireanacha de na ceaduithe ar an láthair críochnaithe agus ar fháil fógra 

Cheann Bliana. Is í an sprioc chun na gceaduithe riaracháin sin a chríochnú faoi lár mhí na 

Nollag gach bliain, agus is é 28 Feabhra an bhliain dár gcionn an spriocdháta d’fhógraí EOY. 

 Ní féidir limistéir a bhreithniú d’íocaíocht ach amháin na cinn a fhógraítear ar an IACS agus a 

áirítear leis an bhfógra BPS 

 

 

Pionóis 
 Is ionann na pionóis agus na cinn a leagtar amach i dTéarmaí agus Coinníollacha na Scéime. 

 

Tuilleadh Faisnéise 
Bíonn na cáipéisí seo a leanas ar fáil ar láithreán gréasáin na Roinne. 

 Téarmaí agus Coinníollacha 

 Foirm Iarratais (teimpléad amháin, óir go gcaithfear an t-iarratas a dhéanamh ar líne) 
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9. TAMS II (Scéim Spriocdhírithe Nuachóirithe Talmhaíochta) 
 

Próiseas Iarratais 
 Is ar líne a chaithfear na foirmeacha iarratais a chomhlánú i leith gach scéim TAMS II; 

 Éascófar do rochtain na ngníomhairí más amhlaidh a bhaintear leas as gníomhaire. 

 

Tarlóidh rangú na n-iarratas ar bhunús tráinsí.   Tabharfar iarratais incháilithe neamhrathúla anonn 

go dtí an chéad tráinse eile. Mar a meastar iarratais bheith neamhrathúil sa tráinse deireanach faoi 

scéim éigin ar leith, is amhlaidh a chinnteofar iad de bheith neamh-incháilithe. 

 

Formheasanna 
 Eisiúint formheasta tar éis roghnú iarratas bailí laistigh de 3 mhí 
 Bunófar áireamh an deontais ar an gceann is ísle de: 

a) Costas Tagartha, nó 

b) Costas molta an iarratasóra, nó 

c) Costais de réir na n-admhálacha 

 Athbhreithneofar na costais tagartha ag cruinnithe an choiste monatóireachta 

 

Próiseas Íocaíochta 
Eiseofar íocaíodh nuair a chinnteofar gur tugadh an saothar chun críche i gcomhréir le téarmaí agus 

coinníollacha na scéime. Beidh feidhm le spriocdháta do chomhlánú na n-oibreacha infheistíochta 

ábhartha. 

 

 Formheas d’íocaíocht laistigh de 2 mhí tar éis éileamh ar íocaíocht a fháil (lena n-áirítear 

cáipéisí bailí tacaíochta) agus comhlánú na n-infheistíochtaí i gcomhréir leis na sonraíochtaí 

 Eiseofar íocaíocht laistigh de 3 seachtaine ó fhormheas d’íocaíocht 

 Seolfar na hadmhálacha ar ais láithreach tar éis fhormheas na híocaíochta. 

 

Pionóis 
 Is ionann na pionóis agus na cinn a leagtar amach i dTéarmaí agus Coinníollacha na Scéime. 

 

 

Tuilleadh Faisnéise 
Bíonn na cáipéisí seo a leanas ar fáil ar láithreán gréasáin na Roinne. 

 Téarmaí agus Coinníollacha 

 Foirm Iarratais (le comhlánú ar líne) 

 Costais Tagartha 

 Bileog Mharcála 

 Sonraíochtaí Teicniúla 
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Íocaíochtaí Státchiste  

10. SCÉIMEANNA DEONTAIS AGUS PRÉIMHE 

FORAOISEACHTA Dátaí/Foirmeacha Iarratais 
Níl aon spriocdhátaí i leith fháil na n-iarratas do na scéimeanna.  Baintear leas as an bhfoirm 

iarratais chaighdeánach (Foirm 1) don fhormheas roimh ré i leith gach scéim. Caitheann gach 

iarratas ar dheontas formheas scríofa roimh ré na Roinne a fháil. Aon tionscadal a chuirtear ar 

aghaidh gan an formheas úd, ní bheidh sé incháilithe do chúnamh deontais agus féadfaidh an t-

úinéir bheith i mbaol ionchúisimh. 

 

 

Ceaduithe Riaracháin 
 Aithníonn an Roinn gach iarratas ar fhormheas nuair a fhaightear iad; 

 Tarchuirtear an t-iarratas réamh-fhormheasta go dtí an Cigire ábhartha lena mheasúnú agus 

lena mholadh - áirítear leis an measúnú scagthástáil mhionsonraithe chun a chinntiú an 

dteastaíonn measúnú tionchair timpeallachta (MTT) nó measúnú iomchuí (MI); 

 Má aithnítear aon chúrsaí timpeallachta is amhlaidh a tharchuirfear an t-iarratas go dtí an 

comhlacht comhairliúcháin iomchuí, m.sh. an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra, 

An Taisce, an tÚdarás Áitiúil, An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil nó Iascaigh 

Intíre Éireann - is í 4 seachtaine an íostréimhse do chomhairliúchán leis na comhlachtaí úd, ach 

is féidir é sin a shíneadh de ghnáth faoi 4 seachtaine breise; 

 Cuirtear mionsonraí gach iarratas ar láithreán gréasáin na Roinne agus is féidir le haon duine 

ar mian leo aighneacht a dhéanamh laistigh de 4 seachtaine ón bhfógra sin; 

 Más mó an fhorbairt mholta ná 25 heicteár is amhlaidh a tharchuirtear an t-iarratas go dtí an 

tÚdarás Áitiúil ábhartha dá dtuairimí; 

 Más mó an suíomh ná 50 heicteár is amhlaidh a theastaíonn Measúnacht Tionchair 

Timpeallachta agus a chaitheann Ráiteas Tionchair Timpeallachta bheith i dteannta leis an 

iarratas, agus diúltófar dó murab amhlaidh. 

 

 

Tá an Roinn tiomanta d’idirchaidreamh leanúnach le gach comhlacht comhairiliúcháin chun a 

chinntiú go gcoinnítear agaí slánúcháin i leith na dtarchur chomh híosta agus is féidir. 

 

Formheas 
Cé is moite d’aon tarchur éigeantach go dtí comhlachtaí forordaithe, is amhlaidh a fhaigheann 

gach iarratas foraoiseachta réamh-mheasúnú deisce formheasta, le cion éigin acu roghnaithe 

d’imscrúdú allamuigh. 

Má tá an Roinn sásta go mba cheart don fháschoill dul ar aghaidh is amhlaidh a eiseofar litir 

fhormheasta ina dtáscfar na téarmaí agus coinníollacha trínar féidir an fháschoill a dhéanamh. 

 

Íocaíocht 
Caithfidh an t-iarratasóir agus foraoiseoir cláraithe beirt na hiarratais ar íocaíocht (Foirm 2) a 

chomhlánú agus a shíniú chun incháilitheacht d’íocaíocht a dheimhniú.   Íoctar méid deontais seasta 

leis an Scéim Feabhsúcháin don Fhoraoisiú agus don Choillearnach (Tanúchán agus Aire)(ar féidir 

liúntas breise fálaithe a áireamh leis i gcás an Fhoraoisithe agus nach dteastaíonn fianaise 

cháipéisíochta uaidh i leith costas ar sheoladh an iarratais. Ní foláir d’fhaighteoirí na cabhrach 

deontais faoi gach scéim chun críocha an iniúchta chun sonraisc i ndáil le saothar déanta a choinneáil 

ar feadh tréimhse 6 bliana. Bíonn na scéimeanna foraoiseachta eile bunaithe ar chostais ina n-

iomláine, agus caithfear fianaise cháipéisíochta den chaiteachas agus de na hadmhálacha a sholáthar 

tráth an iarratais don deontas. 

 

Féadann iarratasóirí údarás a thabhairt d’íocaíochtaí deontais le foraoiseoir cláraithe nó le cuideachta 

foraoiseachta ach leas a bhaint as cáipéis údaraithe a shásaíonn ceangaltais an Aire. Is comhaontú 

saorálach atá sna húdaruithe úd idir an t-iarratasóir agus a bhforaoiseoir cláraithe nó a gcuideachta. 
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Imscrúduithe 
Fógróidh an Roinn d’iarratasóir i leith imscrúdú molta ag Oifigeach Údaraithe (Cigire Foraoiseachta). 

Is trí theachtaireacht téacs a sheolfar an fógra, mar ar thug an t-iarratasóir uimhir fhóin phóca bhailí.  

Cuirfear an fógra i dtéacs an lá sula mbeidh an t-imscrúdú chun tosú. I gcásanna teoranta mar nach 

féidearthacht é sin, is amhlaidh a eiseofar fógra téacs chomh luath agus is féidir roimh an imscrúdú 

molta. Ní hionann an fógra sin agus coinne chun bualadh leis an iarratasóir. 

 

Féadann timpeall 40% d’iarratais deontais teacht faoi réir imscrúdú suímh tar éis a roghnaithe trí 

anailís riosca.  Ina theannta sin is amhlaidh a roghnaítear 5% d’iarratais phréimhe dá n-imscrúdú gach 

aon bhliain. Íoctar an deontas foraoisithe agus an chéad phréimh nuair a bhíonn an Roinn sásta go 

ndearnadh na hoibreacha i gcomhlíonadh leis an scéim. Bíonn an dara deontas tráthchoda iníoctha 

agus is féidir é a éileamh tar éis an ceathrú bliain, faoi réir bhunú sásúil na fáschoille. Íoctar na 

préimheanna go bliantúil bunaithe ar an bhfad faoi mar a imlíníodh i gcáispéis na scéime faoi seach. 

Seoltar foirm éilimh bhliantúil chuig úinéirí na foraoise ar bhonn bliantúil. Iarrtar ar an úinéir chun 

fógairt, i measc nithe eile, go gcothabháiltear an fháschoill agus go gcoinníonn siad orthu ag sásamh 

choinníollacha na scéime. 

Leanfaidh an Roinn ar aghaidh ag athbhreithniú na rátaí imscrúdaithe bunaithe ar an leibhéal 

comhlíonta a ghnóthaítear.  Is faoin Iarratasóir agus an Foraoiseoir Cláraithe chun a chinntiú go 

gcomhlíonann na hiarratasóirí agus na fógraí ceangaltais na scéime. 

 

Léarscáiliú 
Leanfaidh an Roinn ar aghaidh ag cur chun cinn agus ag feabhsú uirlisí ar líne agus a leasa ag 

Foraoiseoirí Cláraithe chun taifeadadh cruinn achair ag iarratasóirí a éascú nuair a dhéantar éilimh chun 

tacú le híocaíochtaí deontais. Cuireann an Roinn uirlisí mar sin ar fáil anois d’Fhoraoiseoirí Cláraithe 

laistigh den chóras ríomhaireachta iNET. Cuideoidh taifeadadh cruinnt na n-achar incháilithe agus 

úsáid leanúnach na dteicneolaíochtaí ar nós GPS chun tarlúint na ró-éileamh amach anseo a laghdú. 

Cuirfear cóipeanna de léarscáileanna ar fáil d’iarratasóirí ach iarratas a fháil. Is faoin iarratasóir agus a 

bhforaoiseoir cláraithe chun a chinntiú gur cruinn é an t-iarratas a thaisctear. Is ina leith sin a íocfaidh 

an Roinn an t-achar is lú a éilíonn an t-iarratasóir de bheith incháilithe dá íoc nó an t-achar agus a 

chinneann an Roinn de bheith incháilithe.  Ní tharlóidh aon laghdú sa phréimh ná aisghabháil na n-

íocaíochtaí deontais agus préimhe mar ar cruinn é an t-éileamh agus nach mbaintear aon talamh ón 

éileamh dá éis sin agus a gcothabhálann an feirmeoir an fháschoill don chaighdeán éigeantach. 
 

Saincheisteanna Inniúlachta 
Ní foláir d’iarratasóir gan íocaíocht deontais ná préimhe foraoise a éileamh i ndáil le haon achar, a 

áirítear le héileamh faoi cheann ar bith eile de na scéimeanna achar-nasctha. Is amhlaidh tar éis 

athruithe i Rialacháin an AE lena rialaítear an Córas Buníocaíochta, atá an talamh a foraoisíodh ón 

mbliain 2009 i leith incháilithe chun íocaíocht BPS a tharraingt síos ar an gcuntar go sásaíonn an 

talamh foraoisithe ceangaltais áirithe. 

 

Baineann an Roinn leas as teicneolaíocht léarscáilithe ríomhaireachta chun a chinntiú gurb 

amhlaidh atá, chun tomhas  an achair a éilítear agus chun an léarscáil a sholáthraítear a 

chroscheadú i gcoinne taifid na Roinne. 

 

Achomhairc 
Aon iarratasóir faoi aon cheann de na Scéimeanna Foraoiseachta arna n-oibriú ag an Roinn atá 

míshásta le cinneadh éigin ina gcás; féadann siad athbhreithniú i leith an chinnidh sin a lorg sa chéad 

chéim trí scríobh chuig an Rannán Rannóige Forsaoiseachta ábhartha, ag leagan amach na forais ar a 

bhfuiltear ag lorg an athbhreithnithe. 

 

 Má tá an t-iarratasóir ar íocaíocht faoi Scéim éigin fós míshásta leis an gcinneadh tar éis an 

athbhreithnithe úd, féadann siad achomharc a thabhairt i gcoinne an chinnidh chuig an Oifig 

Achomharc Talmhaíochta, Cúirt Choill Mhinsí, Co. Laoise. 

 

Táthar ag moladh Coiste Achomharc Foraoiseachta a bhunú chun dul i ngleic le hachomhairc 

i gcoinne iarratas ar cheadúnais (leagan agus leasúchán ón aer) agus le hachomhair nach 

dtagann faoi shainchúram na hOifige Achomharc Talmhaíochta. 
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Tráthanna don Scéim Deontais 
 

Scéim Iarratas Imscrúdú Íocaíocht 

Scéimeanna Deontais Ó cheann ceann na 
bliana. 

 

Formheas na n-iarratas 

bailí laistigh de 10 

seachtaine seachas 

mar a dteastaíonn 

comhairliúchán de réir 

an dlí; idir 14 agus 18 

seachtain sna cásanna 

sin de réir mar is 

féidir. Ní féidir leis an 

iarratasóir dul ar 

aghaidh leis an 

bplandú má fhaightear 

agóidí laistigh de 21 lá 

ó eisiúint an 

fhormheasa nó go 

dtagtar ar chinneadh i 

leith an achomhairc 

Foirm 1 - Tuairim 

40% de leibhéal 

Imscrúdaithe 

 

Foirm 2 agus 3 – 

Tuairim 50% de 

leibhéal 

Imscrúdaithe 

 

Athbhreithnítear na 

leibhéil imscrúdaithe 

ag brath ar an leibhéal 

comhlíonta 

Laistigh de 6 

seachtaine do 

chásanna neamh-

imscrúdaithe nó 12 

seachtaine mar a 

dteastaíonn imscrúdú 

i gcás na n-iarratas 

bailí/comhlánaithe. 

Scéim Phréimhe 

Foraoiseachta 

Ó cheann ceann na 
bliana. 

Imscrúdú 

réamhíocaíochta ar 

bith. Imscrúduithe 

bliantúla 5% 

Rith oll-íocaíochta 

bliantúil i mí 
Aibreáin ach leanann 

na híocaíochtaí ar 

aghaidh ó cheann 

ceann na bliana. 

 

 

Is chun próiseáil na n-iarratas foraoiseachta réamh-fhormheasta, deontais agus préimhe a shruthlíniú 

a sholáthraíonn an Roinn córas ríomhaireachta ar líne, ar a dtugtar IFORIS iNet, lena n-áirítear 

freisin stóráil na léarscáileanna don fhoraoiseacht le cabhair dheontais atá plandaithe cheana féin. Is 

tríd an gcóras a sholáthraítear saoráidí do chuideachtaí foraoiseachta chun ligean dóibh iarratais 

foraoiseachta a gcliant a thaisceadh agus a bhainistiú thar an idirlíon. Ligeann sé freisin do na 

hiarratasóirí foraoiseachta chun cur isteach ar líne dá bpréimh foraoiseachta bhliantúil; agus chun a 

ligean do na húinéirí foraoiseachta sin féachaint ar a stair íocaíochta agus ar léarscáileanna a 

bplandúchán foraoiseachta. 

 

Faightear rochtain ar IFORIS iNet trí láithreán gréasáin na Roinne ag www.agfood.ie.  Na húinéirí 

foraoise nach bhfuil cláraithe do Sheirbhísí ar Líne; is féidir leo clárú chuige sin ag www.agfood.ie. 
 

Ceadúnais do Leagan 

Crann 

 
Iarratas Eisithe 

Ó cheann ceann na bliana Cinntí i leith iarratas laistigh de 4 mhí ó fháil 

na n-iarratas 

http://www.agfood.ie/
http://www.agfood.ie/
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11. AN GHAIRNEOIREACHT 

 

 
Scéim Chabhrach Infheistíochta d’Fhorbairt na hEarnála Tráchtála Gairneoireachta 

 

 

Iarratais 
Seoltar an scéim go bliantúil trí mheán preasráitis agus cuirtear fógraí ag tabhairt cuiridh d’iarratais 

sna meáin náisiúnta/feirmeoireachta. 

 

Cuirtear téarmaí agus coinníollacha ábhartha na scéime agus an fhoirm iarratais ar fáil ar láithreán 

gréasáin na Roinne. 

 

Rialuithe/Ceaduithe 
 

Ceaduithe Riaracháin: 100% ceaduithe réamh-fhormheasta agus réamhíocaíochta 

 

Imscrúduithe ar an bhfeirm: 100% ceaduithe réamhíocaíochta 

 

Íocaíochtaí 
Eiseofar an íocaíocht ach a gcomhlánaítear na ceaduithe riaracháin agus cigireachta go sásúil tar éis 

fháil an éilimh ar íocaíocht cabhrach agus na cáipéisíochta tacúla riachtanaí. 

 
Is amhlaidh a íocfar faoi 31  Nollaig gach éileamh comhlánaithe ar íocaíochta, a fhaightear ar an 
spriocdháta nó roimhe sin d’fháil na n-éileamh agus a mheastar de bheith incháilithe dá n-íoc tar éis 
ceaduithe riaracháin agus cigireachta. 

 

 

Achomhairc 
Sna cásanna mar a gcuireann an Roinn dícheadú íocaíochta chun feidhme, is amhlaidh a thabharfar lá 

is fiche don iarratasóir ó dháta an fhógra fhoirmiúil i leith dícheadú chun achomharc a thabhairt i 

gcoinne chinneadh na Roinne. 

 

Ba chóir go dtaiscfí na hachomhairc i scríbhinn ag tabhairt fáthanna nár chóir go gcuirfí aon phionós i 

bhfeidhm. Caitheann gach cáipéisíocht a mheasann an t-iarratasóir bheith ábhartha don achomharc 

bheith i dteannta leis an achomharc, murar taisceadh leis an Roinn cheana féin í. 

 

Cuirfear toradh an athbhreithnithe in iúl don iarratasóir i scríbhinn. 
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12. SCÉIMEANNA DO SHLÁINTE AINMHITHE  

 

Scéimeanna Díothaithe Eitinne Bólachta agus Brúsallóise 

 
Is iondúil nach n-íocfaidh feirmeoirí as níos mó ná tástáil TB amháin in aghaidh na bliana agus 

nach n-íocfaidh siad as aon tástáil nuair a bhíonn siad faoi shrianadh. 

 

Is ar bhunús gach cás ann féin a bhreithneofar iarratais ó fheirmeoirí a fhaightear sa RVO, roimh 

an dáta is déanaí don tástáil i litir fhógra na DAFM, i gcomhair chuir siar gearrthéarmach na 

tástála (seachas atástáil frithghníomhaí) de bharr cúinsí eisceachtúla (méala, éagumas 

gearrthéarmach de bharr galair, aimsir dhoineanta), ag féachaint go háirithe don éileamh chun 

leathadh sa tréad nó i dtréada na gcomharsan a chosc. Ní éireoidh aon smachtbhanna mar a 

ngéilltear don iarratas, ach is amhlaidh a chuirfear srianadh leis an tréad ón mbundáta nó go 

bhfaighidh sé slánchead tríd an tástáil iarchurtha”. 

 

Tréada Srianta 
 Déanfaidh an Roinn gach iarracht chun teagmháil a dhéanamh le húinéir an tréada trí ghuthán 

roimh an srianadh agus, coinneoidh an RVO taifid de na hiarrachtaí úd sa chás nach féidir é 

sin a dhéanamh. Seolfar téacs freisin ag tabhairt comhairle faoin srianadh (Tréad Innéacs 

agus tadhlach, lot sa mhonarcha) sa chás go bhfuil a bhfón póca cláraithe ag feirmeoir éigin 

leis an DAFM. 

 Cuireann an Roinn na tréada ina nochtar frithghníomhaithe faoi mheasúnú eipidéimeolaíochta 

ar dtús.  

 Sa chás go meastar cuairt ar an bhfeirm bheith de dhíth m.sh. i gcás tréada ardphriacail (cé 

nach eisiach dó é), tabharfaidh Cigire na Roinne cuairt ar úinéir an tréada, laistigh de 5 lá 

oibre ó fháil na tuairisce tástála chun foinse an chliste a chinntiú. Is ionann tréad “ardriosca” 

agus tréad ina raibh eachtra eitinne bólachta (bTB) roimhe seo le 2 eallach ionfhabhtaithe le 

heitinn ar a laghad inar tolgadh an eitinn agus inar leathadh laistigh den tréad í.  Bíonn riosca 

níos airde d’atolgadh na bTB sna tréada úd ná na tréada nár tharla eachtra bTB mar sin iontu. 

Méadaítear riosca an atolgtha de réir mar a mhéadaíonn géire an tsrianta roimhe sin. 

 Cuirfidh an Roinn na torthaí agus bearta bithshlándála iomchuí i gcumarsáid d’úinéir an 

tréada. 

 

Broic 
 Gabhálfar na broic sna cásanna ina n-aithnítear iad mar an fhoinse dhóchúil do chliseadh 

éigin, i gcomhréir leis na treoirlínte ar ar aontaíodh leis an Roinn Comhshaoil agus Rialtais 

Áitiúil, agus cuirfear tús léi ag an dáta is luaithe agus is féidir laistigh de thréimhse 3 mhí ó 

shrianadh gabháltais éigin, seachas i gcás tréimhse druidte ag tosach na bliana, nuair nach 

féidir leis an ngabháil tarlú i limistéir nua mar gheall ar chúrsaí pórúcháin ná ag tráthanna 

eile mar ar dóichí go mbeidh na hiarrachtaí gabhála neamhrathúil ar chúiseanna éiceolaíocht 

na mbroc nó na lóistíochta. 

 Tarlóidh athshuirbhéireacht agus athghabháil na limistéar a ndeachthas i bhfeidhm orthu de 

réir mar a aithnítear gníomhaíocht agus uair amháin gach re 12 mí thar thréimhse 5 bliana ó 

chéad bhaint na mbroc. 

 Cuirfear in iúl do na húinéirí tréada i leith tosú na ngabhálacha agus i leith líon na mbroc a 

gabhadh, ar chríochnú an phróisis ghabhála. Tabharfar comhairle d’úinéirí tréada i leith beart 

chun trais-seoladh ó bhroic go dtí na heallaí a íoslaghdú (m.sh. fálú/prótacail bheathaithe, 

srl.). 

 

Cúiteamh 
Tar éis nochtadh na bhfrithghníomhaithe as a bhféadfadh an cúiteamh bheith iníoctha, soláthrófar 

d’úinéirí tréada leabhrán dar teideal “Socruithe Cúitimh don Eitinn Bhólachta agus don Bhrúsallóis-

Faisnéis Thábhachtach don Fheirmeoir”, (Leabhrán Eolais), ina leagtar amach mionsonraí na 

socruithe cúitimh agus an cháipéis is déanaí maidir le praghsanna treoirlínteacha.  Tá faisnéis ar fáil 

freisin ar láithreán gréasáin na Roinne faoin Eitinn Bhólachta ag: 
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http://www.agriculture.gov.ie/animalhealthwelfare/diseasecontrol/bovinetbbrucellosiseradicationsche 

mes/whatisbovinetb/ nó  Cliceáil anseo 

http://www.agriculture.gov.ie/animalhealthwelfare/diseasecontrol/bovinetbbrucellosiseradicationschemes/whatisbovinetb/
http://www.agriculture.gov.ie/animalhealthwelfare/diseasecontrol/bovinetbbrucellosiseradicationschemes/whatisbovinetb/
http://www.agriculture.gov.ie/animalhealthwelfare/diseasecontrol/bovinetbbrucellosiseradicationschemes/whatisbovinetb/
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Scéim Luachála Margaidh ar an bhFeirm 
 Cuirfidh luachálaithe dea-cháilithe luacháil ar na heallaí a bhaintear mar fhrithghníomhaithe 

ag luach an mhargaidh a mbainfeadh leo dá ndíolfaí ar an margadh oscailte ag an tráth sin iad. 

 Is iad baill foirne na Roinne a dhéanfaidh teagmháil le húinéirí tréada tar éis nochtadh na 

bhfrithghníomhaithe sa tréad chun luachálaí éigin a roghnú.  Tar éis chríochnú an phróisis 

luachála agus i gcomhairle leis an gcoimeádaí, is amhlaidh a eagróidh an RVO do bhaint 

na n-ainmhithe ag an dáta is luaithe agus is féidir laistigh de thréimhse 10 lá, cé is moite de 

mhoilleanna a fheictear in imthosca reachtúla ar leith ar nós cógas leighis a thabhairt do na 

hainmhithe is frithghníomhaithe, leas agus infhaighteacht an chumais mharaithe. 

 Tabharfar suas le hainmneacha cúigir luachálaithe oiriúnacha do na húinéirí tréada, a 

chónaíonn laistigh de 80 ciliméadar ón ngabháltas. Méadófar an ga thar an teorainn úd i 

gcásanna lena mbaineann tréada a mheastar bheith ina “saintréada ardfhiúntais”. 

 Ní foláir do luachálaithe dul i mbun na luachálacha laistigh de 3 lá oibre ó fhógra a fháil ón 

Roinn, agus chun na luachálacha a thíolacadh i scríbhinn chuig an dá pháirtí (Foirm V13) 

laistigh de 2 lá oibre ó chríochnú na luachála. Is í an Roinn a íocfaidh as costas an chéad 

luacháil. 

 Bíonn 4 lá oibre ag an Roinn agus ag úinéir an tréada araon tar éis fháil an chéad luacháil 

chun na luachanna inchurtha a bhreithniú agus chun glacadh leo/diúltú dóibh a dheimhniú. Is 

í Foirm V8 an fhoirm iomchuí d’úinéir an tréada ina leith sin. Sa chás go ndiúltaíonn an 

Roinn don chéad luacháil, rachfar i dteagmháil le húinéir an tréada thar an nguthán agus 

eiseofar litir dheimhnithe laistigh den tréimhse 4 lá. 

 Sa chás nach nglacann ceachtar den dá pháirtí leis an gcéad luacháil, is féidir í sin a 

achomharc chuig luachálaí éigin eile ar an bpainéal.  Is féidir leis an bpáirtí a dhéanann an t-

achomharc an luachálaí a roghnú ón liosta a sholáthraítear.  Is í an Roinn a íocfaidh 

lánchostais na n-achomharc arna dtionscnamh aici, agus is iad na feirmeoirí a íocfaidh as cuid 

de chostas achomhairc arna thionscnamh acusan, faoi mar a leagtar amach sa Leabhrán 

Eolais. Sa chás go ndiúltaíonn an dá pháirtí don chéad luacháil, is amhlaidh a thabharfar an 

deis d’úinéir an tréada an luachálaí a roghnú, agus is é an páirtí a roghnaíonn an luachálaí a 

íocfaidh an costas iomchuí.  
 Beidh luacháil achomhairc mar shéanadh na bunluachála. 

 Is féidir ceachtar den dá pháirtí an t-ábhar a tharchur chuig Painéal Eadrána mura mbíonn aon 

chomhaontú ann tar éis achomhairc éigin, agus is ceangailteach é a chinneadhsan. Caitear 

iarratas ar achomharc chuig an bPainéal Eadrána a thaisceadh leis an Roinn i scríbhinn san 

fhoirm iarratais ábhartha tráth nach déanaí ná 14 lá ó dháta thuairisc an luachálaí (V13). 

Ciallóidh mainneachtain chun an fhoirm ábhartha a sheoladh ar ais laistigh den tréimhse ama 

shonraithe go mbeidh an cás neamh-incháilithe lena bhreithniú ag an bPainéal Eadrána. Sa 

chás má reáchtáiltear éisteacht Eadrána is é an Painéal Eadrána a chinnfidh cén páirtí a 

íocfaidh as costais an phróisis Eadrána.  

 Ar feitheamh cinntiúcháin ag an bPainéal Eadrána, is amhlaidh a íocfaidh an Roinn íocaíocht 

eatramhach idir 85% - 90% den luacháil is ísle. 

 

Nós Imeachta d’Achomhairc i leith Gnéithe Neamh-Luachála de na Scéimeanna 

Díothaithe 
(i) Sa chás gur mian le húinéir tréada athbhreithniú a iarraidh den chinneadh i ndáil lena n-

íocaíochtsa, ba cheart dóibh an t-achomharc a thaisceadh leis an HEO san RVO áitiúil.   

Tabharfar an rogha don úinéir tréada, mura n-éiríonn leo san athbhreithniú seo, chun an cás a 

achomharc níos faide chuig an bPríomh-Oifigeach Cúnta Réigiúnach (RAP). Caithfear na 

hachomhairc a thaisceadh laistigh de 2 mhí ón gcinneadh ábhartha, agus cuirfear na cinntí 
achomhairc in iúl don úinéir tréada laistigh de 2 mhí ó fháil gach faisnéis agus cáipéisíocht 

ábhartha. 

 

(ii) Má tá an t-úinéir tréada, tar éis dóibh an cinneadh RAP a fháil, fós míshásta leis an 

gcinneadh, féadann siad achomharc a thabhairt i gcoinne an chinnidh chuig an Oifig 
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Achomharc Talmhaíochta, Cúirt Choill Mhinsí, Co. Laoise. 
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Critéir Ghinearálta is Infheidhme do na scéimeanna Eitinne agus Brúsallóise 
 

Ceaduithe riaracháin 
Déantar na ceaduithe sula n-eisítear íocaíocht chun a chinntiú go mbíonn gach cáipéisíocht ábhartha ar 

fáil agus nár sháraigh an t-úinéir/coimeádaí aon cheann d’fhorálacha na reachtaíochta, ná rialuithe 

gluaiseachta, sainaitheanta agus eile faoi mar a leagadh síos faoi na Scéimeanna Díothaithe Galair. 

 

Saincheisteanna Inniúlachta 
Is coinníollach í an teidlíocht d’íoc cúitimh ar shásamh an úinéara/choimeádaí i gceist na gceangaltas 

a bhaineann leis na scéimeanna éagsúla, lena n-áirítear comhlíonadh leis an reachtaíocht ábhartha. 

Féadann an tAire diúltú d’íoc cúitimh, ina iomláine nó cuid de, sa chás nach sásaíonn 

úinéir/coimeádaí na forálacha réamhluaite nó sa chás go mbíonn an tAire sásta gur mhainnigh an t-

úinéir/coimeádaí chun comhoibriú leis na hoifigigh údaraithe nó le Cigirí Tréidliachta na Roinne agus 

iad i mbun a gcuid dualgas faoi na Scéimeanna. 

 

Tráthchlár d’íoc cúitimh faoi na Scéimeanna Díothaithe Eitinne Bólachta agus 

Brúsallóise 
 

Seirbhís Spriocthráth Seachadta 

Cúiteamh - Scéimeanna Díothaithe Eitinne 

Bólachta agus Brúsallóise 
Íocfar an cúiteamh Eitinne agus Brúsallóise laistigh de 

3 seachtaine ón dáta a fhaightear an cháipéisíocht 

éigeantach. 

 

Nóta: Eiseofar foirmeacha iarratais do na húinéirí tréada 

a aithníonn an Roinn go mb’fhéidir gurbh incháilithe 

iad don Scéim Cruatain. 

 

Scéimeanna Eile do Shláinte Ainmhithe  
 

BSE 
Oibríonn an DAFM beartas páirtbhánaithe nuair a dheimhnítear BSE i dtréad éigin. Baineann baint (i) 

an ainmhí/na n-ainmhithe dearfacha do BSE, (ii) na gcohórt breithe agus beathaithe (faoi mar a 

shainítear i reachtaíocht an AE) agus (iii) na sleachta. Tar éis deimhniú na diagnóise BSE is amhlaidh 

a eagróidh an DAFM chun an t-ainmhí/na hainmhithe a luacháil i gcomhréir le hIonstraim Reachtúil 

Uimhir 195 de 1990. 

 

Caitheann na húinéirí/coimeádaithe tréada a chinntiú gur cláraithe ina dtréad iad aon 

ainmhí/ainmhithe a thugtar dá luacháil i gcomhréir leis an AHCS ag tráth deimhnithe an BSE. Ba 

cheart go bpléifí aon neamhréireacht le foireann an NBAS ag an DVO áitiúil. 

 

An Scráibeach 

 Déantar clár tástála cuimsitheach don Scráibeach ag na seamlais agus sna cnioglanna. 

 Is í Oifig Réigiúnach Tréidliachta áitiúil na DAFM a chuirfidh toradh dearfeach don 

scráibeach in iúl d’úinéirí tréada laistigh de lá amháin tar éis na scagthástála, agus a 

thabharfaidh aon fhaisnéis breise a theastaíonn ó úinéir an tréada ar láimh. 

 Cuirtear socruithe i dtoll a chéile do ghéinitíopáil na dtréad ionfhabhtaithe agus do shocrú i 

gcomhair diúscairt na n-ainmhithe ar leochaileach don Scráibeach iad ach a ndeimhnítear na 

torthaí. 
 

Is ó Dheireadh Fómhair 2003 i leith is iad na tréada ina ndeimhnítear agus ina ngéinitíopáiltear an 

Scráibeach Chlasaiceach, agus ní bhánaítear agus ní mharaítear lasmuigh den slabhra bia ach amháin 

na hainmhithe is leochailí don ghalar. 
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Bíonn cúiteamh iníoctha faoin Luacháil Margaidh ar an bhFeirm i leith póraitheoirí, agus bíonn 

íocaíocht cruatain de €84 in aghaidh na caora pórúcháin a dhiúscraítear iníoctha freisin tar éis 

diúscairt gach póraitheoir leochaileach. 

 

Faoi na nósanna imeachta reatha i gcás ráibe den Scráibeach is amhlaidh a thabharfaidh VI ón 

Roinn cuairt ar an bhfeirm. 

 

An Próiseas Luachála 

 Bíonn an deis ag úinéirí tréada chun luachálaí a roghnú ó liosta cúigir ina ndúiche, faoi 

réir infhaighteachta agus ar an gcuntar nach dtagann moill sa luacháil thar níos mó ná 14 

lá ó dháta an roghnaithe ó roghnú dá leithéid.  Sa chás nach bhfuil an chéad luachálaí a 

roghnaíodh ar fáil, bíonn an deis acu chun an dara luachálaí a roghnú. 

 Ceadaítear do luacháil achomhairc má bhíonn ceachtar den dá pháirtí míshásta leis an 

gcéad luacháil. Is féidir le ceachtar den dá pháirtí tarchur chuig eadránaí a iarraidh.  Beidh 

luacháil achomhairc mar shéanadh na bunluachála, agus beidh torthaí an eadránaí 
ceangailteach ar an dá pháirtí. 

 

 

 
 

Dátaí Sceideal Íocaíochta BSE agus na Scráibí 

  
Cúiteamh BSE Íocfar íocaíochtaí laistigh de 3 seachtaine ó sholáthar na 

cáipéisíochta comhlánaithe. 

Cúiteamh na Scráibí Íocfar íocaíochtaí laistigh de 3 seachtaine ó sholáthar na 

cáipéisíochta comhlánaithe. 

 

 

Córas Diúscartha d’Ainmhithe Tite 
Féachfaidh an Roinn chun a chinntiú go mbíonn córas ainmhithe tite/diúscartha ar 

éifeachtach agus iomaíoch é ar fáil do gach feirmeoir. 

 

 

Clár Cúitimh BVD 
Tugadh isteach Clár Cúitimh BVD thiar sa bhliain 2012. Is éard is cuspóir leis an gClár ná chun 

teagmhas an BVD sa Tréad Náisiúnta a íoslaghdú trí thástáil na ngamhna nuabheirthe don BVD, 

agus chun dreasacht a thabhairt dá gciondíothú mar a meastar na gamhna úd de bheith 

ionfhabhtaithe go seasmhach (PI).  Dealaítear na rátaí íocaíochta don bhliain 2015 ina ndá 

chatagóir: 

 
Tréada Mairteola: 

 

I gcás na n-ainmhithe a bheirtear idir 1 Eanáir 2015 agus 30 Aibreán 2015 inclusive, agus an 

dá dháta sin san áireamh is amhlaidh a dhéanfar íocaíocht i leith gach gamhain incháilithe de 

phór mairteola a bhaintear go dtí cnioglann, seamlas nó gléasra feola, agus a thaifeadfar dáta 

báis dóibh mar seo a leanas sa chóras Sainaitheanta agus Gluaiseachta Ainmhithe (AIM): 

 

 €140 má bhaintear an gamhain an 11 Meitheamh 2015, nó 

roimhe sin, nó 

 €90 má bhaintear an gamhain idir 12 Meitheamh 2015 agus 25 Meitheamh 2015, agus an 

dá dháta sin san áireamh 

 
I gcás na n-ainmhithe a bheirtear idir 1 Eanáir 2015 agus 31 Nollaig 2015, agus an dá 
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dháta sin san áireamh is amhlaidh a dhéanfar íocaíocht i leith gach gamhain incháilithe de 

phór déiríochta a bhaintear go dtí cnioglann, seamlas nó gléasra feola, agus a thaifeadfar 

dáta báis dóibh mar seo a leanas sa chóras Sainaitheanta agus Gluaiseachta Ainmhithe 

(AIM): 

 

 €140 má bhaintear an gamhain laistigh de 5 seachtaine ó thástáil dhearfach nó 

neamhchonclúideach, nó 

 €90 má bhaintear é laistigh de 7 seachtaine ó thástáil dhearfach nó neamhchonclúideach 

 

Tréada Déiríochta: 

I gcás na n-ainmhithe a bheirtear idir 1 Eanáir 2015 agus 31 Nollaig 2015, agus an dá dháta sin 

san áireamh is amhlaidh a dhéanfar íocaíocht i leith gach gamhain incháilithe de phór déiríochta a 

bhaintear go dtí cnioglann, seamlas nó gléasra feola, agus a thaifeadfar dáta báis dóibh mar seo a 

leanas sa chóras Sainaitheanta agus Gluaiseachta Ainmhithe (AIM): 

 

 €100 má bhaintear an gamhain an 11 Meitheamh 2015, nó roimhe sin, nó 

 €50 má bhaintear an gamhain idir 12 Meitheamh 2015 agus 25 Meitheamh 2015, agus an dá 

dháta sin san áireamh 

 

I gcás na n-ainmhithe a bheirtear idir 1 Bealtaine 2015 agus 31 Nollaig 2015 is amhlaidh a 

dhéanfar íocaíocht i leith gach gamhain incháilithe de phór déiríochta a bhaintear mar seo a 

leanas: 
 

 €100 má bhaintear an gamhain laistigh de 5 seachtaine ó thástáil dhearfach nó 

neamhchonclúideach, nó 

 €50 má bhaintear an gamhain laistigh de 7 seachtaine ó thástáil dhearfach nó 

neamhchonclúideach 

 

Ní dhéanfar aon íocaíocht mura mbaintear gach ainmhí PI, idir chinn incháilithe agus neamh-

incháilithe, a bheirtear sa bhliain 2015 faoin dáta is déanaí den dá dháta i ngach aon ásc thuas.  
Ina theannta sin caithfear na hainmhithe PI a bheirtear roimh 1Eanáir 2015 a bhaint faoin 

dáta is déanaí den dá dháta seo a leanas, 11 Meitheamh 2015 nó laistigh de 7 seachtaine ó dháta 

an chéad tástáil dhearfeach nó neamhchonclúideach, agus taifeadtar dáta báis dóibh sa chóras 

Sainaitheanta agus Gluaiseachta Ainmhithe (AIM) 
 

Eiseoidh an Roinn foirm iarratas do na feirmeoirí ar féidir leo bheith incháilithe do 

chúiteamh bunaithe ar na torthaí tástála a thaisctear leis an Roinn.  Ní theastaíonn ach foirm 

iarratais amháin chun ballraíocht a ghlacadh sa Chlár, beag beann ar líon na n-ainmhithe PI 

sa bhliain. 

 

Caithfear na foirmeacha iarratais a shíniú agus a sheoladh ar ais chuig an Rannóg Chúiteamh 

BVD.  Féach Iarscríbhinn 3 i gcomhair mionsonraí teagmhála. 

 

Eiseofar íocaíocht faoin gclár sa dara ráithe den bhliain dár gcionn tar éis chomhlánú gach 

ceadú comhlíonta ábhartha. 

 

Scéimeanna AHI 
 

Is é coiste monatóireachta na Cairte d’Fheirmeoirí a dhéanfaidh monatóireacht ar spriocdhátaí i leith 

na scéimeanna AHI. 
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Iarscríbhinn 1. Lamháltais 
 

Tras-chomhlíonadh 

 

Baineann trí Limistéar leis an Tras-Chomhlíonadh ó 1 Eanáir 2015 ar aghaidh. 

 

Cuimsíonn Limistéar 1 an Comhshaol, an tAthrú Aeráide agus Dea-Riocht Talmhaíochta na 

talún, agus áirítear leis: 

 

 Rialacháin Níotráití (SMR 1), 

 Caomhnú na nÉan Fiáin (SMR 2), 

 Caomhnú na nGnáthóg Nádúrtha agus na Flora agus Fauna Fiáine (SMR 3) agus 

 7 gcaighdeán GAEC 

o GAEC 1 - Bunú stráicí maolánacha, 

o GAEC 2 – Údarú um úsáid an uisce don Uisciúchán, o

 GAEC 3 – Cosain an Screamhuisce ón Truailliú, o
 GAEC 4 – Íos-Chlúdach Fásúil, 
o GAEC 5 – Creimeadh Ithreach, 
o GAEC 6 – Cothabháil an Ábhair Orgánaigh sna Ithir, 
o GAEC 7 – Coinneáil Gnéithe Tírdhreacha/Cosc chúngach na speiceas ionrach is 

plandaí. 

 

Cuimsíonn Limistéar 2 Sláinte Phoiblí, Ainmhithe agus Plandaí, agus áirítear leis: 

 Sláinteachas an Bhia & an Bheathaithe (SMR 4), 

 Sainaithint & Clárú na Muc (SMR 6), 

 Sainaithint & Clárú na nEallaí (SMR 7), 

 Sainaithint & Clárú na gCaorach/nGabhar (SMR 8), 

 Galair Ainmhithe (TSE- SMR 9) agus 

 Táirgí Cosanta Plandaí (SMR 10). 

 

Ar deireadh, cuimsíonn Limistéar 3 Leas Ainmhithe, agus áirítear leis: 

 Leas na nGamhna (SMR 11), 

 Leas na Muc (SMR 12) agus 

 Leas na nAinmhithe (SMR 13). 

 

Sa chás go mbraitear sáruithe roinnt SMR/GAEC ag imscrúdú éigin, ríomhtar na smachtbhannaí 

Tras-chomhlíonta don Fhaillí agus Intinn laistigh de Limistéar agus cuirtear iad ansin leis na 

smachtbhannaí Atarlaithe (iltarlú), a fhéadann tarlú thar na trí Limistéar go léir, le teacht mar 

thoradh sa smachtbhanna foriomlán. 

 

Cuirtear teorainneacha mar seo a leanas leis na smachtbhannaí: 

 Ní féidir leis an smachtbhanna uasta Faillí laistigh de Limistéir 5% a shárú nuair a chuirtear é 

leis trasna na Limistéar 

 Ní féidir leis an smachtbhanna uasta Atarlaithe (Iltarlú) trasna Limistér 15% a shárú  

 Ní féidir leis an smachtbhanna uasta Faillí agus Atarlaithe uasta 15% a shárú nuair a 

chuirtear le chéile iad 

 

Níl aon uasteorainn le smachtbhannaí don Intinn trasna na 3 Limistéar, ach cuirtear uasteorainn le 

haom smachtbhanna Intinne laistigh de Limistéar nuair a mheastar le smachtbhanna Faillí nó le 

smachtbhanna Intinne éigin eile é. Tagann smachtbhannaí níos ísle foriomlána as sin don Tras-

chomhlíonadh sa chás ina sáraíonn iarratasóir roinnt SMR/GAEC laistigh de Limistéar agus trasna 

Limistéar freisin. 

 

Samplaí 

 Má fhaigheann feirmeoir smachtbhanna 5% do Níotráití agus smachtbhanna 5% do sháruithe 

eallaigh IDR, atá in dá limistéar ar leithligh, is amhlaidh a fhaigheann an feirmeoir 
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smachtbhanna 5% amháin (óir go gcuirtear uasteorainn fhoriomlán leis an bhFaillí ag 5%) 

agus ní bhfaigheann siad smachtbhanna 10%, dá mb’amhlaidh dá gcuirfí le chéile an dá 

smachtbhanna. 

 Má fhaigheann feirmeoir smachtbhanna 3% do sháruithe IDR eallaigh agus smachtbhanna 3% 

do sháruithe IDR Caorach (tagann an dá smachtbhanna úd faoin Limistéar céanna) agus 3% 

do sháruithe Níotráití (Limistéar éagsúil) is ionann an smachtbhanna foriomlán agus 5% agus 

ní 9% óir gurb ionann uasteorainn an smachtbhanna don Fhaillí agus 5%, bíodh sé laistigh de 

Limistéar agus nuair a chuirtear le chéile thar Limistéir é. 

 Má fhaigheann feirmeoir smachtbhanna Intinne 20% agus GAEC 7 20% i gcomhair 

bhaint Ghné Tírdhreacha is amhlaidh a fhaigheann an feirmeoir smachtbhanna singil 20% 

(óir go dtagann siad faoin Limistéar céanna Tras-chomhlíonta) 

 Má fhaigheann feirmeoir smachtbhanna 20% do Níotráití agus smachtbhanna 20% do Leas 

na nGamhna (dhá limistéar ar leithligh) agus smachtbhanna Atarlaithe 9% don IDR 

Eallaigh; is ionann an smachtbhanna foriomlán a ghearrfear agus 49% (dhá smachtbhanna 

intinne ó dhá Limistéar éagsúla curtha le chéile agus Atarlú curtha leis an smachtbhanna 

úd ansin). 

 

Lamháltas do mhionchásanna neamh-chomhlíonta 
Is ann do chóras lamháltais i leith mionchásanna neamh-chomhlíonta ar an gcuntar go nglactar 

gníomh ceartaitheach laistigh de 3 mhí. Is amhlaidh ar imscrúdú glan is toradh leis an ngníomh 

ceartaitheach sin go huathoibríoch.   

 

Cuirtear ualú chun feidhme mar a bhfaightear neamh-chomhlíonadh ag imscrúdú.  Ní ghearrtar 

aon phionós ar ualuithe suas le 6 phointe, ach caithfear an neamh-chomhlíonadh a cheartú 

laistigh de 3 mhí. 

 

Pionós Ualaithe 
<=6 phointe Neamhní 

> 6 agus <=26 1% 

> 26 agus <=46 3% 

>46 pointe 5% 
 

Is iondúil go ngearrtar smachtbhanna 20% mar a meastar neamh-chomhlíonadh de bheith ina ‘Intinn’. 

Is féidir é sin a laghdú chuig 15% nó a mhéadú chuig 100% ag brath ar Mhéid, Géire, Buaine agus 

atarlú an neamh-chomhlíonta. Eisiafar an t-iarratasóir ón scéim chabhrach sa bhliain dár gcionn i 

gcásanna Ró-mhéide, Ró-ghéire, Ró-bhuaine nó mar ar cinntíodh neamh-chomhlíonadh athfhillteach 

intinneach. 

 

Ní hiondúil go dtiocfaidh smachtbhanna láithreach bonn ó na cnámha scéil seo a leanas, 

astu féin, faoin tSainaithint agus Clárú Buaibheach 
 

1. Suas le 30% de na hainmhithe i dtréad éigin inar thit an 2ú  clib ar lár agus a bhfuil teist 

ag an bhfeirmeoir chun clibeanna cluaise athsholáthair a ordú. 

2. Neamhréireacht i gClár an Tréada (cé is moite de mhainneachtain chun clár a chothabháil) 

3. An Clár Tréada bheith neamh-chomhlánaithe ar feadh suas le 6 mhí ach na duillíní ábhartha 

bheith ar fáil leis an gclár 

4. Iontrálacha ar iarraidh ón gclár tréada ar feadh suas le 2 mhí mar a mbíonn an 

cháipéisíocht thacúil ábhartha ar fáil nó ar feadh 1 mí amháin mura mbíonn aon 

cháipéisíocht ar fáil (cé is moite den mhainneachtain chun clár a chothabháil) 

5. Neamhréireachta pas agus/nó barrachais pasanna d’ainmhithe nach bhfuil ar an 

mbunachar sonraí AIM tráth an imscrúdaithe 

6. Pasanna ar iarraidh 

7. Suas le 2 ainmhí leis an dá chlib ar iarraidh sna tréada suas le 150 ainmhí mar arb 

inaitheanta iad na hainmhithe agus ar ordaigh an feirmeoir clibeanna cluaise 

athsholáthair roimh an imscrúdú 

8. Suas le 3 ainmhí leis an dá chlib ar iarraidh sna tréada idir 150 agus 300 ainmhí mar arb 
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inaitheanta iad na hainmhithe agus ar ordaigh an feirmeoir clibeanna cluaise 

athsholáthair roimh an imscrúdú 

9. Suas le 4 ainmhí leis an dá chlib ar iarraidh sna tréada thar 300 ainmhí mar arb 

inaitheanta iad na hainmhithe agus ar ordaigh an feirmeoir clibeanna cluaise 

athsholáthair roimh an imscrúdú 

10. Earráid nó neamhréireacht chléireach sa phróiseas fógra AIM ar an gcuntar go 

bhfreagraíonn an feirmeoir in am trátha d’aon litir fhiosraithe. 

 

Ní thiocfaidh smachtbhanna as na meascáin de na cásanna thuas ach an oiread freisin: 

1. Neamhréireachtaí sa chlár agus an dá chlib bheith ar iarraidh ag brath ar mhéid an tréada, 

mar arb inaitheanta iad na hainmhithe agus ar ordaigh an feirmeoir clibeanna cluaise 

athsholáthair sula bhfuair siad fógra faoin imscrúdú 

2. Neamhréireachtaí sa chlár agus earráid chléireach san fhógra 

3. Neamhréireachtaí um pasanna agus an dá chlib bheith ar iarraidh ag brath ar mhéid an 

tréada, mar arb inaitheanta iad na hainmhithe agus ar ordaigh an feirmeoir clibeanna 

cluaise athsholáthair sula bhfuair siad fógra faoin imscrúdú 

4. Neamhréireachtaí pas agus earráidí cléireacha san fhógra 

5. Pas ar iarraidh agus neamhréireachtaí cláir 

6. An dá chlib ar iarraidh ó ainmhithe (ag brath ar mhéid an tréada) agus earráidí cléireacha 

san fhógra 

7. Ainmhithe leis an dá chlib bheith ar iarraidh (ag brath ar mhéid an tréada) agus mar arb 

inaitheanta iad na hainmhithe agus ar ordaigh an feirmeoir clibeanna cluaise athsholáthair 

roimh an imscrúdú agus barrachas pasanna d’ainmhithe nach bhfuil ar an mbunachar sonraí 
AIM tráth an imscrúdaithe. 

 

Ní thiocfaidh smachtbhanna ó na cnámha scéil seo a leanas, astu féin, faoin tSainaithint agus 

Clárú Caorach 
 

1. Neamhréireacht i gClár an Tréada (cé is moite de mhainneachtain chun clár a chothabháil) 

2. An Clár Tréada bheith neamh-chomhlánaithe ar feadh suas le 6 mhí ach an cháipéisíocht 

thacúil ábhartha bheith ar fáil leis an gclár 

3. Iontrálacha ar iarraidh sa chlár tréada ar feadh suas le 2 mhí mar a mbíonn an cháipéisíocht 

thacúil ábhartha ar fáil nó ar feadh 1 mí amháin mura mbíonn aon cháipéisíocht ar fáil (cé is 

moite den mhainneachtain chun clár a chothabháil) 

4. Neamhréireachtaí san áireamh bliantúil mar ar lú ná 3% iad na neamhréireachtaí (5% sna 

tréada sléibhe) 

5. Níor taifeadadh an t-áireamh bliantúil sa chlár tréada sna trí bliana roimhe sin 

6. Clibeáil mhícheart ar chaoraigh. 
 

Beidh feidhm leis na lamháltais seo a leanas i leith clibeanna ar iarraidh mar ar cuireadh clib leis an 

gcaora ach iad bheith caillte aici: 

1. Suas le 4 ainmhí le clibeanna ar iarraidh sna tréada suas le 50 ainmhí 
2. Suas le 5 ainmhí le clibeanna ar iarraidh sna tréada idir 51 agus 100 ainmhí 
3. Suas le 8 n-ainmhí le clibeanna ar iarraidh sna tréada idir 101 agus 150 ainmhí10 n-

ainmhí le clibeanna ar iarraidh sna tréada idir 151 agus 200 ainmhí 
4. Suas le 13 ainmhí le clibeanna ar iarraidh sna tréada idir 201 agus 250 ainmhí 
5. Suas le 16 ainmhí le clibeanna ar iarraidh sna tréada idir 251 agus 300 ainmhí 
6. Suas le 19 ainmhí le clibeanna ar iarraidh sna tréada idir 301 agus 400 ainmhí 
7. Suas le 24 ainmhí le clibeanna ar iarraidh sna tréada idir 401 agus 600 ainmhí 
8. Suas le 30 ainmhí le clibeanna ar iarraidh sna tréada idir 601 agus 1,000 ainmhí 
9. Suas le 36 ainmhí le clibeanna ar iarraidh sna tréada thar 1,000 ainmhí 
10. Earráid/neamhréireacht chléireach sa duillín seolta 

11. 1 Duillín seolta ar iarraidh 
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Ní thiocfaidh smachtbhanna as na meascáin de na cásanna thuas ach an oiread freisin: 

 
1. Neamhréireachtaí sa chlár agus clibeanna ar iarraidh ó ainmhithe ag brath ar mhéid an 

tréada 
2. Neamhréireachtaí san áireamh bliantúil agus clibeanna ar iarraidh ó ainmhithe ag brath ar 

mhéid an tréada 

3. Clibeanna ar iarraidh ó ainmhithe (ag brath ar mhéid an tréada) agus earráidí cléireacha sa 

duillín seolta. 
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Iarscríbhinn 2: Tábla Cineálacha Imscrúduithe 
 

 

Scéim An Cineál 

Imscrúdaithe 

(m.sh. ar an 

bhFeirm, Glasú, 

Tras-

chomhlíonadh, 

ANC) 

Leibhéal Ceadaithe Féach an 

leathanac

h sa 

Chairt 
An Scéim 

Buníocaíoc

hta 

Incháilitheach

t Tras-

chomhlíonta 

5% don 

incháilitheacht 

3% don IDR & 

1% don Tras-

chomhlíonadh 

iomlán 

15 

Glasíocaíocht EFA 

Éagsúlú Barr 

Féarach Buan 

10% 16 

Feirmeoir Óg Incháilitheacht 5% 10 

Limistéir faoi 

Shrianta 

Nádúrtha 

Incháilitheacht 5% 18 

An Scéim 

Sonraí agus 

Géanómaíochta 

Mairteola 

Incháilitheach

t Tras-

chomhlíonta 

5% 
1% 

19 

Aistriú Feasa Incháilitheacht 5% 21 
REPS Incháilitheacht 5% 22 
AEOS Incháilitheacht 5% 23 
GLAS Incháilitheacht 5% 24 

An Scéim 

Feirmeoirea

chta 

Orgánaí 

Ceaduithe gur 

críochnaíodh 

tionscadal le cabhair 

deontais i gcomhréir 

leis na Téarmaí & 

Coinníollacha 

100% 25 

TAMS Incháilitheacht Suas chuig 100% 26 
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Iarscríbhinn 3:  Sonraí Teagmhála 
 

Aonad Cháilíocht na Seirbhíse 
An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara; Ionad 

Gnó Grattan 

Bóthar 

Bhaile Átha 

Cliath, Port 

Laoise 

Co. Laoise Fón: 057 8694331 Ríomhphost:  qualityserviceunit@agriculture.gov.ie 
 
 

An tAonad Íocaíochtaí Díreacha  
An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara; Oifigí 

an Rialtais 

Seanbhóthar 

Mhainistir na 

Laoise, Port Laoise 

Co. Laoise Fón:  0761 064438 
 

 

Rannóga Imscrúduithe Cianbhraiteachta; An 

Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara; Oifig an 

Rialtais 

Seanbhóthar 

Mhainistir na 

Laoise, Port Laoise 

Co. Laoise Fón 057 8674400 nó 1890 200 506 
 

Rannóg na Scéimeanna Mairteola 

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara; Oifigí 

an Rialtais 

Seanbhóthar 

Mhainistir na 

Laoise, Port Laoise 

Co. Laoise Fón: lo-call 0761-064423 Ríomhphost:  

beefschemes@agriculture.gov.ie 
 

 

An Oifig Achomharc 

Talmhaíochta, Cúirt 

Choill Mhinsí,  

Port Laoise 

Co. Laoise Fón: Lóghlao 0761-064418 nó 

057-8631900 Láithreán Gréasáin: 

www.agriappeals.gov.ie. 
 

 

 

Oifig an Ombudsman, 18 

Sráid Líosáin Íochtarach 

Baile Átha Cliath 2. Fón 01-6395600 

nó Lóghlao 1890 223030 Ríomhphost:  

ombudsman@ombudsman.irlgov.ie 
 
 

 

mailto:qualityserviceunit@agriculture.gov.ie
mailto:beefschemes@agriculture.gov.ie
http://www.agriappeals.gov.ie/
mailto:ombudsman@ombudsman.irlgov.ie
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Rannóg na Scéime Cúitimh BSE; An Roinn 

Talmhaíochta, Bia agus Mara; Foirgnimh an 

Rialtais 

Seanbhóthar 

Mhainistir na 

Laoise, Port Laoise 

Co. Laoise Fón:  057 8674400 nó 1890 200 506 
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Iarscríbhinn 4:  Gluais na nGiorrúchán agus Téarmaí  
 

 

 

AA 

 

Measúnú Iomchuí 
  

 

 

AAO 

 

An Oifig Achomharc Talmhaíochta 

 

 

GLAS 

 

An Scéim Ghlas ar 

Bheagán Carbóin do 

Chomhshaol na 

Talmhaíochta 

 

AEOS 
An Scéim um Roghanna Agra-
Chomhshaoil 

 

HEO 
 

Ardoifigeach Feidhmiúcháin 

 

 

AES 

Talmhaíocht, Comhshaol agus 

Struchtúir 

 

 

IACS 

 

Córas Comhtháite Riaracháin 

agus Rialaithe 

 

AHCS 

Córas Ríomhaireachta don tSláinte 
Ainmhithe 

 

IAS 
 

Scéim Cabhrach Suiteála 

 

 

AIM 

Sainaithint agus 

Gluaiseacht Ainmhithe 

 

 

LPIS 

 

Scéim Sainaitheanta Dáileachtaí 
Talún 

 

ANC 

Limistéar faoi Shrianta Nádúrtha  

NBAS 
 

An Scéim do Ráthú Náisiúnta na 

Mairteola  

BPS 
An Scéim Buníocaíochta  

OFMV 
 

An Scéim Luachála Margaidh ar an 

bhFeirm  

 

BSE 

Einceifileapaite 

Spúinseach 

Bhólachta 

 

 

OIE 

 

An Eagraíocht Dhomhanda um 

Shláinte Ainmhithe 
 

DAFM 
An Roinn Talmhaíochta, Bia 

agus Mara 

 

QSU 
 

Aonad Cháilíocht na Seirbhíse 

 

 

DAS 

Scéim na Limistéar faoi 
Mhíbhuntáiste 

 

 

RAP 

 

Príomhoifigeach Cúnta 

Réigiúnach 

 

 

DHS 

 

Caighdeáin Sláinteachais Déiríochta 
 

 

REPS 

 

An Scéim um Chaomhnú an 

Chomhshaoil Tuaithe 

 

DVO 
Oifig Tréidliachta Dúiche  

SIU 
 

Aonad Fiosrúcháin Speisialta 

 

CE 
 

An Coimisiún Eorpach 
 

 

SMR 

 

Ceanglais 

Bhainistíochta 

Reachtúla MTT Measúnacht Tionchair Timpeallachta  
SPS 

 

An Scéim Íocaíochta Aonair 

 

 

AE 

 

 

An tAontas Eorpach 

 

 

TAMS 

 

Scéim Spriocdhírithe 

Nuachóirithe 

Talmhaíochta FEPS An Scéim um Chaomhnú an 

Chomhshaoil Foraoise 

 

TB 
 

An Eitinn Bhólachta 

FWM Bainistiú Dramhaíola Feirme YFIS Scéim Suiteála d’Fheirmeoirí Óga 

 

 

GAEC 

 

Dea-Riocht 

Talmhaíochta agus 

Comhshaoil  
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Iarscríbhinn 5: 
 

 

 

 
 

Teachtaireacht don 

tSábháilteacht ar 

Fheirmeacha 

  

 

Baineann tábhacht leis an tsábháilteacht ar fheirmeacha do gach duine a 

bhíonn páirteach san fheirmeoireacht. 

 

Tá eolas ar fáil ar Láithreán Gréasáin an Údaráis Sláínte agus 

Sábháilteachta i leith na limistéar seo a leanas den tSábháilteacht ar 

Fheirmeacha: 

 

 Réamhchúraimí agus Measúnú Riosca 

 Feithiclí agus Innealra 

 Beostoc 

 Daoine Scothaosta agus Óga ar Fheirmeacha 

 Guaiseacha eile 

 An Fhoraoiseacht 

 Eolas Ginearálta 

 

Tabhair cuairt ar limistéar faoin tSábháilteacht ar 

Fheirmeacha de chuid Láithreán Gréasáin an HSA ag: 

http://www.hsa.ie/eng/Your_Industry/Agriculture_Forestry/ 
 

Tabhair cuairt ar limistéar faoin tSábháilteacht ar Fheirmeacha de 

chuid na Roinne ag: 

http://www.agriculture.gov.ie/customerservice/farmsafety/#d.en.19229 

http://www.hsa.ie/eng/Your_Industry/Agriculture_Forestry/
http://www.agriculture.gov.ie/customerservice/farmsafety/%23d.en.19229
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Iarscríbhinn 6. 
 

AN ROINN TALMHAÍOCHTA, BIA AGUS MARA 
IAN (Fógra Comhairleach Imscrúdaithe) 

Ainm an Iarratasóra:    
 

Tréaduimhir: Dáta: / / Tráth:    
 

Roghnaíodh tusa d’imscrúdú ar an bhfeirm. 

 

Táthar i mbun imscrúdú Tras-chomhlíonta ar d’fheirmse inniu. Faoi mar a theastaíonn ó 

Rialacháin an AE, is imscrúdú neamhfhógartha é seo nach féidir fógra ar bith a thabhairt ina 

leith. 

 

Foráiltear do thabhairt an fhógra i gcás gnéithe den imscrúdú seo áfach.  Déanfar an chuid 

seo den imscrúdú ag tráth níos déanaí mura n-iarrann tú go ndéantar na codanna sin inniu. 

 
 Dáta níos déanaí den    

 

 Inniu 

 
 

Chun an t-achar ama a chaitear ar an bhfeirm a íoslaghdú ba mhór an cuidiú é dá 

gcuirfeá gach taifead a bhaineann le do cheangaltais tras-chomhlíonta ar fáil ag imscrúdú 

neamhfhógartha. 

 

Is ionann uimhir fhóin phóca an Oifigigh Imscrúdaithe agus:    
 

Síniú an Oifigigh Imscrúdaithe: Síniú an Fheirmeora    
 

 
 

 
 

 

 

 
Imscrúduithe Fógartha/Neamhfhógartha 

Gan fhógra - Sláinteachas an Bhia & an Bheathaithe (SMR 4), TSE (SMR 9) agus Leas 

na nGamhna, na Muc agus na nAinmhithe Eile (SMR 11 - 13) 

- Déantar iad siúd go léir thuas mar chuid de na himscrúduithe Tras-

chomhlíonta iomlána 
Fógra 

 

(féadfar é a 

sholáthar sa 

chás nach 

gcuireann 

sé sin 

isteach ar 

chuspóir ná 

ar 

éifeachtacht 

an 

imscrúdaith

e) 

- Sainaithint agus Clárú na nEallaí (SMR7), na gCaorach/na nGabhar 

(SMR8) agus na Muc (SMR 6) 

- Imscrúduithe Incháilitheachta Talún 

- An Treoir maidir le Níotráití (SMR 1) 

- Caomhnú na nÉan Fiáin (SMR2) 

- Caomhnú na nGnáthóg Nádúrtha agus Flora agus Fauna Fiáine (SMR 3)  

- Táirgí Cosanta Plandaí (Lotnaidicídí) (SMR 10) 

- 7 gCaighdeán GAEC 

 


