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Tuigeann Teagasc, mar aon lena chuid
custaiméirí agus leis an bpobal i
gcoitinne, an tábhacht a bhaineann le
hardchaighdeán seirbhísí. Cé go
mbíodh sé i gcónaí de nós ag Teagasc
béim a leagan ar chaighdeán a chuid
seirbhísí, bheartaíomar le déanaí
athbhreithniú a dhéanamh ar an
réimse seirbhísí atá á gcur ar fáil
againn agus ceangaltais ar leith a chur
i scríbhinn maidir le caighdeán na

seirbhísí sin. Chuige sin, tá sé i gceist againn Cairt Chustaiméirí
agus Plean Gníomhaíochta um Sheirbhísí do Chustaiméirí a
fhoilsiú. Tugann an Chairt cur síos ar ár gcuid ceangaltas maidir
leis an gcaighdeán seirbhísí a chuirimid ar fáil do chustaiméirí, atá
bunaithe den chuid is mó ar na prionsabail a bhaineann leis na
seirbhísí a chuirtear ar fáil do chustaiméirí san Earnáil Phoiblí.
Tugtar cuntas sa Phlean Gníomhaíochta ar na nithe faoi leith a
dhéanfaimid lena chinntiú go gcomhlíonfar na ceangaltais sa
Chairt féin.

Tá athruithe suntasacha ag tarlú in earnáil an talamhbhia i láthair
na huaire i ngeall ar na leasuithe radacacha a rinneadh ar an
bPolasaí Comónta Talmhaíochta le déanaí, ina measc, na
híocaíochtaí díchúplaithe feirme, léirscaoileadh trádála ar fud an
domhain agus athruithe i ndearcadh tomhaltóirí maidir le

roghanna bia, le caighdeán bia agus le cúrsaí sábháilteachta. Tá
sé i gceist ag Teagasc a chuid seirbhísí a chur in oiriúint do na
dúshláin seo agus, chuige sin, leagfar béim faoi leith ar
chaighdeán seirbhísí ionas go mbeidh rath orainn féin agus ar ár
gcuid custaiméirí san am atá le teacht.

Bíonn Teagasc ag brath ar an bhfoireann oibre chun seirbhísí a
chur ar fáil agus ní mór foireann oilte dea-intinneach a bheith ann
chun seirbhisí a chur ar fáil. Tá an t-ádh dearg ar Teagasc sa
mhéid is go bhfuil foireann den scoth againn. Leagann an
tionscnamh um sheirbhísí do chustaiméirí béim faoi leith ar bhaill
foirne mar chustaiméirí inmheánacha agus glacann an plean
gníomhaíochta céimeanna oibriúcháin lena chinntiú go spreagtar
an fhoireann oibre chun ardchaighdeán seirbhísí a chur ar fáil.
Chomh maith leis sin glactar céimeanna oibriúcháin lena chinntiú
go gcuirtear feabhas ar na háiseanna sna hionaid éagsúla ar
mhaithe le custaiméirí agus le baill foirne.

Is mór an chúis áthais dom an Plean Gníomhaíochta um Sheirbhísí
do Custaiméirí a chur os bhur gcomhair agus creidim go láidir go
gcuirfidh sé go mór leis an tSeirbhís Ardchaighdeáin do
Chustaiméirí a chuireann Teagasc ar fáil.

Jim Flanagan
Stiúrthóir
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TÁ SÉ D’AIDHM AG TEAGASC:

• Taighde ardchaighdeáin, seirbhísí comhairleacha, seirbhísí
oideachais agus seirbhísí oiliúna a chur ar fáil dár gcuid
custaiméirí go léir.

• Forbairt leanúnach a dhéanamh ar an bhfoireann a
chuireann na seirbhísí seo ar fáil.

• Forbairt agus uasghrádú leanúnach a dhéanamh ar na
hionaid éagsúla atá ag Teagasc agus ar na háiseanna
tacaíochta a bhaineann le soláthar seirbhísí.

3

RÁITEAS MISIN
Is é an misean atá againn ná:

“Bonn neamhspleách údarasach taighdeolais, mar aon le seirbhísí aistrithe
teicneolaíochta agus oiliúna, a chur ar fáil i dtaca le forbairt inbhuanaithe tionscal
na talmhaíochta agus próiseála bia, ionas go mbeidh an tionscal sin in ann freagairt
go tairbheach d’éilimh agus do riachtanais tomhaltóirí agus freastal a dhéanamh ar
shochaí agus ar eacnamaíocht bheo na tuaithe.”
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Is léarscáil é an plean seo – an chéad Phlean Gníomhaíochta um
Sheirbhísí do Chustaiméirí a chuir Teagasc i bhfeidhm riamh – de na
forbairtí i leith seirbhísí do chustaiméirí a bheidh á ndéanamh
againn go ceann trí bliana. Beidh sé de phríomhaidhm againn
feabhas a chur ar Teagasc mar eagraíocht chumasach éifeachtach.
Tacaíonn an Plean Gníomhaíochta seo leis an gCairt Chustaiméirí, a
forbraíodh de thoradh an tionscnaimh um Chairt Chustaiméirí, a
sheol an Taoiseach i mí na Nollag 2002, agus cuirtear san áireamh
ann an dá phrionsabal déag atá ag eagraíochtaí na seirbhísí poiblí i
dtaca le seirbhísí a chur ar fáil.

Tugtar cuntas ar Chairt Chustaiméirí Teagasc ar leathanaigh 17-19
den doiciméad seo agus tugtar cuntas ar ár bPlean Gníomhaíochta
i leith feabhas a chur ar sheirbhísí ar leathanaigh 20-30.

Glacadh comhairle fhorleathan le baill foirne chun an Chairt
Chustaiméirí agus an Plean Gníomhaíochta um Sheirbhísí do
Chustaiméirí a ullmhú. Chomh maith leis sin rinneadh dhá suirbhé
i measc custaiméirí seachtracha, i.e. suirbhé ar 500 mac léinn a bhí
ag freastal ar chúrsaí oiliúna de chuid Teagasc agus suirbhé eile ar
4,000 cliant de chuid ár seirbhísí comhairleacha. Chuir siad seo go
mór leis an aiseolas leanúnach a thagann isteach chugainn de
thairbhe an bhaint a bhíonn againn le gach gné d’earnáil an
talamhbhia,

Aithníonn Teagasc na hathruithe atá ag tarlú maidir le riachtanais
tionscal an talamhbhia agus, i ngeall air sin, tuigimid go gcaithfimid
a bheith freagrúil agus nuálaíoch sa chaoi a gcuirimid seirbhísí ar
fáil. Ní mór ceangaltas agus tacaíocht iomlán foirne a bheith ar fáil
chun ardchaighdeáin feabhais i seirbhísí do chustaiméirí a bhaint
amach. Tabharfar oiliúint i seirbhísí do chustaiméirí agus i gcúrsaí
comhairliúcháin do bhaill foirne agus glacfaidh siad sin páirt iomlán
i bhforbairt chuspóirí i leith seirbhísí do chustaiméirí, a chuirfear
san áireamh i bpleananna aonaid ghnó don bhliain 2005, agus go
bliantúil ina dhiaidh sin. Ar an gcaoi sin, déanfar deimhin de go
gcuirfear cuspóirí eagraíochtúla i bhfeidhm chun feabhas a chur le
seirbhísí do chustaiméirí, de réir mar atá siad leagtha síos sa
Phlean Gníomhaíochta um Sheirbhísí do Chustaiméirí agus déanfar
iad a mheas ag leibhéal an Aonad Gnó, de réir mar a thagann siad
faoi chúram laethúil foirne.

Fáiltímid roimh aiseolas i leith ár gcuid seirbhísí ó chustaiméirí, ó
eagraíochtaí feirmeoireachta agus ó gach earnáil de chuid tionscal
an talamhbhia. Tá sé i gceist againn painéil chustaiméirí a chur ar
bun go luath agus suirbhéireacht a dhéanamh ar chustaiméirí níos
minice, chun treoir a thabhairt dúinn féin maidir le feabhsú
seirbhísí.

1. RÉAMHRÁ
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2.1  Cumhachtaí agus Freagrachtaí

Faoin Acht Talmhaíochta, 1988 (Taighde, Oiliúint agus Comhairle),
is iad seo a leanas freagrachtaí reachtúla Teagasc:

• Seirbhísí oideachais, oiliúna agus comhairlithe a chur ar fáil
nó a chur chun críche i dtaca le talmhaíocht, le
gairneoireacht agus le foraoiseacht.

• Faisnéis eolaíoch phraiticiúil a bhailiú agus a chur ar fáil do
thionscal na talmhaíochta de réir mar is gá.

• Taighde agus forbairt talmhaíochta a dhéanamh, a chur chun
cinn, a mhisniú, a chomhardú, a éascú agus a choimeád faoi
léirmheas (taighde agus forbairt i leith próiseáil bia agus i
leith an tionscal próiseála bia san áireamh).

Mar chuid de na freagrachtaí seo, ní mór freastal a dhéanamh ar
riachtanais an bhiashlabhra iomlán ‘ón bhforc go dtí an fheirm’ trí
sheirbhísí iomlánaithe taighde, comhairle agus oiliúna a chur ar
fáil.

2.2 Seirbhísí Taighde

Cuireann an taighde a dhéanann Teagasc bonn neamhspleách
údarásach eolais ar fáil i dtaca le riachtanais fhorbartha agus
inbhuanaitheachta earnáil an talamhbhia. Cabhraíonn sé leis an
tionscal freastal a dhéanamh ar éilimh thomhaltóirí trí heolas nua a
chur ar fáil agus trí heolas a chur ar fáil ón bpobal eolaíoch
idirnáisiúnta. Bíonn tábhacht mhór ag baint leis an taighde seo sa
mhéid is go dtugann sé treoir i bhforbairt theicneolaíoch, go
gcuireann sé eolas ar fáil maidir le forbairt pholasaithe san earnáil
talamhbhia agus i gceantair thuaithe agus go gcabhraíonn sé leis an
tionscal i gcoitinne freastal a dhéanamh ar riachtanais
dhianiarrthacha na gcustaiméirí.

Tá an clár á chur i bhfeidhm i naoi gcinn d’aonaid (féach Aguisín I)
agus tá 300 tionscadal, a bhfuil baint acu le próiseáil bia agus le
talmhaíocht, idir lámha againn – agus tá 50% de na tionscadail sin á
ndéanamh trí chomhoibriú le comhpháirtithe Éireannacha agus
Eorpacha. Tá baint dhíreach, nó idirchaidreamh, ag níos mó ná an
cheathrú chuid de na tionscadail seo le tionscal an talamhbhia

2. AN CHAOI A gCUIRIMID
SEIRBHÍSÍ AR FÁIL

TEAGASC CUSTOMER SERVICE ACTION PLAN  2004-2006
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2.2.1 Taighde Bia

Tá tuairim is 180 ball foirne ag glacadh páirte sa taighde atá idir
lámha sa dá ionad taighde bia atá againn:
• An tIonad Náisiúnta Bia, Baile an Ásaigh, Baile Átha Cliath 15.
• An tIonad Taighde Táirgí Déiríochta, Páirc Uí Mhórdha,

Mainistir Fhear Maí, Co. Chorcaí.

Is iad cuspóirí an taighde bia, na seirbhísí um fhorbairt
theicneolaíoch agus na gcláir oiliúna ná:
• Eolas agus teicneolaíochtaí a chur ar fáil i leith iomaíochais

agus nuálaíochta i dtionscal próiseáil bia na hÉireann agus
cúram a dhéanamh de shábháilteacht agus d’ardchaighdeán bia.

• Teicneolaíocht a aistriú chuig comhlachtaí bia agus scileanna
in earnáil an bhia a mhéadú.

2.2.2 Taighde Talmhaíochta

Tá os cionn 500 ball foirne ag glacadh páirte sa taighde
talmhaíochta atá ar siúl sna hionaid seo a leanas:
Ionad Mhic Mhaoilíosa, Baile Átha an Rí, Co. na Gaillimhe
(Táirgeadh Caorach, Táirgeadh Eallaigh)
An Ghráinseach, Dún Samhnaí, Co. na Mí (Táirgeadh Mairteola)
Páirc Uí Mhórdha, Mainistir Fhear Maí (Táirgeadh Déiríochta agus Muc)

Páirc na Darach, Ceatharlach (Táirgeadh Barr)
Caisleán Bhaile Sheáin, Loch Garman (Talmhaíocht Comhshaoil
Inbhuanaithe)
Cionn Sáile, Bóthar Mhullach Íde, Baile Átha Cliath
(Gairneoireacht/Foraoiseacht)
An tIonad Taighde um Gheilleagar Tuaithe, Baile Átha an Rí, Co. na
Gaillimhe (Eacnamaíocht agus Forbairt Tuaithe)

Is iad na cuspóirí atá i gceist ná eolas agus teicneolaíochtaí a chur
ar fáil chun:
• Táirgeadh iomaíoch nuálaíoch talmhaíochta a chur chun cinn

agus eolas a chur ar fáil i dtaca le polasaí.
• Geilleagar agus sochaí bheoga a chruthú i ngach ceantar tuaithe.
• Cúram a dhéanamh d’inbhuanaitheacht tionscal na

talmhaíochta agus na gairneoireachta in Éirinn.

2.3 Seirbhís Chomhairleach

Tá 680 ball foirne páirteach i Seirbhís Chomhairleach Teagasc
agus is é príomhchuspóir na seirbhíse ná acmhainn chaipitiúil
shainiúil dhaonna a fhorbairt ar fheirmeacha teaghlaigh chun
iomaíochas idirnáisiúnta a bhaint amach, chun cur le hioncam ar
fheirmeacha agus taobh amuigh díobh agus chun an comhshaol a
chosaint. Tá an tseirbhís seo solúbtha agus tá sé de chumas aici
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cabhrú le custaiméirí dul i ngleic le hathruithe agus le
coigeartuithe leanúnacha agus, go háirithe, leis an athshuíomh a
bhíonn de dhíth chun feirmeoireacht iomaíoch a chomhcheangal
de chleachtas maith feirmeoireachta.

Cuirtear seirbhísí comhairleacha ar fáil ó líonra 90 oifig atá ag
Teagasc agus iad suite ar fud na tíre. Tugtar liosta de na
príomhoifigí áitiúla in Aguisín II. I measc na seirbhísí a chuirimid
ar fáil, bíonn cuairteanna comhairleacha ar fheirmeacha,
comhairle san oifig nó ar an nguthán, nuachtlitreacha teicniúla,
seimineáir, pléghrúpaí, siúlóidí feirme agus suíomh idirlín do na
cliaint. Chomh maith leis sin foilsítear an iris “Today’s Farm” do
chliantfheirmeoirí gach dara mí. Baineann tuairim is 65,000
teaghlach feirme úsáid as na seirbhísí, agus cuirtear dianseirbhís
ar fáil do níos mó ná leath díobh sin.

Cuireann an tSeirbhís Chomhairleach ceithre chlár tosaíochta ar fáil:

2.3.1 Clár Anailíse Roghanna do Theaghlaigh Feirme

Is é cuspóir an chláir seo ná a chur ar chumas teaghlaigh gnó
feirme agus cúinsí teaghlaigh a mheas faoi mar atá siad i láthair
na huaire, anailís a dhéanamh ar na roghanna atá ar fáil agus
modhanna forbartha a aithint i gcomhthéacs na deighilte idir tacaí
AE agus táirgeadh talmhaíochta agus athruithe struchtúracha
eile. De réir suirbhé a rinneadh le déanaí, shíl 73% dár gcuid cliant

go raibh sé ‘an-tábhachtach’ go bhforbródh Teagasc seirbhís den
chineál sin agus, anuas air sin, shíl 20% eile go raibh sé
‘tábhachtach’.

2.3.2 Clár um Chomhshaol agus um Chleachtas Maith
Feirmeoireachta

Cuireann an clár seo seirbhísí comhairleacha agus oiliúna i leith
comhshaoil, ardcaighdeán bia agus leas ainmhithe ar fáil
d’fheirmeoirí. Ina measc sin cuirtear pleanáil agus tacaíocht ar
fáil don Scéim um Chosaint Chomhshaoil Tuaithe (REPS), mar aon
le seirbhísí pleanála um bainistíocht mhionchothaitheach.

2.3.3 Clár Teicneolaíochta agus Gnó

Cuireann an clár seo seirbhísí tacaíochta teicniúla agus airgeadais
ar fáil d’fheirmeoirí chun cabhrú leo coigeartuithe riachtanacha a
dhéanamh ionas go mbeidh siad fós iomaíoch ina gcuid fiontar.

2.3.4 Clár Oiliúna do Dhaoine Fásta

Cuireann an clár seo le heolas agus le scileanna teaghlaigh feirme
ar bhonn leanúnach sa chaoi go mbíonn siad in ann dul i ngleic
gan stró le dúshláin chomhshaoil a bhíonn ag síorathrú. Chomh
maith leis sin tacaíonn sé leis na trí seirbhísí comhairleacha eile a
luadh thuas.
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2.4 Seirbhísí Oideachais agus Oiliúna 

Is iad príomhchuspóirí na Seirbhísí Oideachais agus Oiliúna ná:
freastal a dhéanamh ar riachtanais oideachais agus oiliúna
iontrálaithe óga sa talamhaíocht, sa ghairneoireacht agus i
bhfiontair ghaolmhara; soláthar a dhéanamh maidir le scileanna
agus le riachtanais foghlama saoil do theaghlaigh feirme; agus
freastal ar riachtanais oiliúna comhlachtaí bia Éireannacha.

2.4.1  Iontrálaithe Óga

Glacann tuairim is 280 ball foirne, ó Teagasc agus ó choláistí
príobháideacha talmhaíochta (féach Aguisín III), páirt sna
Seirbhísí Oideachais agus Oiliúna agus cuireann siad réimse
gairmchúrsaí agus cúrsaí tríú leibhéal, agus iad creidiúnaithe ar
bhonn náisiúnta, ar fáil do dhaoine óga, a mbíonn suim acu sa
talmhaíocht, sa ghairneoireacht agus i bhfiontair bunaithe ar an
talamh nó ar thionscal an talamhbhia. Glacann tuairim is 800
duine óg páirt sna cúrsaí seo gach uile bhliain agus cuirtear deis
ar fáil dóibh dul ar aghaidh chuig leibhéal céime.
Toisc suim a bheith ag cuid mhór daoine san fheirmeoireacht
pháirtaimseartha, cuirtear cúrsaí ar fáil taobh amuigh de
ghnáthuaireanta oibre, a fhad agus is féidir. Chomh maith leis sin
tá sé i gceist againn cúrsaí ríomhfhoghlama agus cúrsaí
cianfhoghlama a éascú agus a fhorbairt.

Leagtar béim faoi leith sna cúrsaí a chuirtear ar fáil d’iontrálaithe
óga ar riachtanais fhorbartha a bhaineann le:

• Feirmeoirí a bheidh ag trádáil amach anseo nó a bheidh ag
iarraidh fostaíocht a fháil i dtionscail a thagann faoi scáth na
talmhaíochta
Tugann HETAC creidiúint do bheagnach 200 ionrálaí óg a
ghlacann páirt i gcúrsaí comhpháirteacha de chuid Teagasc
agus an Insititiúid Teicneolaíochta.
Toisc socraíocht chomhpháirteach a bheith déanta idir
coláistí talmhaíochta, coláistí gairneoireachta agus institiúidí
teicneolaíochta, cuirtear dámhachtainí ar leibhéal an
Teastais Náisiúnta agus an Dioplóma Náisiúnta ar fáil
d’fhoghlaimeoirí.

• Feirmeoirí lánaimseartha agus páirtaimseartha sa todhchaí
Glacann tuairim is 600 duine óg in aghaidh na bliana páirt i
gcláir Ghairmtheastais i leith talmhaíochta, gairneoireachta,
foraoiseachta agus capall agus tugann FETAC aitheantas do
na cúrsaí sin. Anuas air sin cuirtear cláir oiliúna 100 uair an
chloig agus 80 uair an chloig ar fáil mar chuid den tSeirbhís
Chomhairleach agus i gcoláistí, chun tacaíocht a thabhairt
d’fheirmeoirí páirtaimseartha a mbíonn oiliúint tríú leibhéal
faighte acu agus ar mhaith leo úsáid a bhaint as cúnamh stáit
nó as dreasachtaí stáit.
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2.4.2 Oiliúint d’Fheirmeoirí Aosacha

Tá sé d’aidhm againn, sa chlár cuimisitheach oiliúna atá againn
d’fheirmeoirí aosacha (féach Leathanach 7 freisin), an
teicneolaíocht agus an t-eolas is déanaí a chur ar fáil maidir le
táirgeadh, le bainistíocht airgeadais, le rialúchán comhshaoil, le
sábháilteacht agus ardchaighdeán bia, le teicneolaíocht an eolais
agus le héagsúlú tuaithe. Baintear úsáid as cur chuige módúlach,
mar aon le siollabais agus modhanna measúnaithe
caighdeánaithe, i gcláir oiliúna na n-aosach.

2.4.3 Oiliúint i dTionscal an Talamhbhia

Tá tábhacht an-mhór ar fad ag baint le cúrsaí eolais i dtionscal an
bhia in Éirinn. Dá brí sin, ní mór don earnáil seo a poitéinseal i
leith acmhainní daonna a uasmhéadú sa chaoi go gcuirfear lena
cumas iomaíochta agus nuálaíochta. Chuige sin cuireann Teagasc
oiliúint eolaíoch chreidiúnaithe ar fáil dóibh siúd a bhíonn ag obair
in earnáil an bhia. Cuirtear oiliúint ar fáil de réir sceideal oiliúna a
fhoilsítear gach bliain agus cuirtear oiliúint oiriúnaithe
inchuideachta ar fáil freisin.

2. 5 Struchtúr Bainistíochta

Tá aon bhall déag ar an Údarás agus bíonn siadsan freagrach as
polasaithe. Is é an Stiúrthóir a bhíonn mar

Phríomhfheidhmeannach agus bíonn sé de dhualgas air gach gné
den eagraíocht a bhainistiú. Cabhraíonn Coiste Bainistíochta leis
an Stiúrthóir polasaithe a chur i bhfeidhm. Is iad na baill atá ar an
gCoiste Bainistíochta ná Ceanna na sé Stiúrthóireachtaí agus
Coiste Riaracháin, roghnaithe ó Cheanna Feidhmeanna
Corporáideacha agus ó Cheanna Rann sa Phríomh-Oifig. Bíonn
cúig fhochoiste ann chomh maith agus téarmaí tagartha faoi leith
acu.

Déantar bainistíocht ghníomhaíochtaí a chur i bhfeidhm ar bhonn
struchtúr bainistíochta (Aguisín V) agus bíonn línte sainmhínithe
freagrachta agus údaráis i gceist. Tagann Ceanna
Stiúrthóireachtaí, Ceanna Ionaid Taighde, Bainisteoirí Ceantair
(Seirbhísí Comhairleacha) agus Príomhoidí Coláistí le chéile go
rialta lena chinntiú go gcoinnítear an fhoireann ar an eolas agus
go dtugtar deis labhartha dóibh maidir le hathruithe ar bith a
bhaineann leis an eagraíocht.

2.6 Cuspóirí Teagasc

Tá straitéis shoiléir ag Teagasc maidir le cur chun cinn sé cinn de
chuspóirí ardleibéil,
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Cuspóir 1: Iomaíocht agus Nuálaíocht i dTáirgeadh Talmhaíochta
Earnáil táirgthe talmhaíochta a chruthú, a bheidh iomaíoch agus
nuálaíoch ar bhonn idirnáisiúnta agus a mbeidh ardchaighdeán
inbhuanaitheachta ag baint léi.

Cuspóir 2: Iomaíocht agus Nuálaíocht i bPróiseáil Bia
Earnáil próiseála bia a chruthú, a bheidh dírithe ar an margadh
agus a bheidh iomaíoch agus nuálaíoch ar bhonn idirnáisiúnta.

Cuspóir 3:  Inmharthanacht Tuaithe
Cur le cumas teaghlaigh feirme inmharthanacht a chur i gcrích
agus páirt iomlán a ghlacadh i ngeilleagar agus i sochaí bheoga
tuaithe.

Cuspóir 4:  Córais Inbhuanaithe Talmhaíochta
Córais talmhaíochta agus córais phróiseála bia – inbhuanaithe ó
thaobh comhshaoil, leasa ainmhithe, sábháilteacht cheirde agus
timpeallacht oibre de – a chur i gcrích.

Cuspóir 5:  Sláine an Bhiashlabhra
Tacú le táirgeadh bia in Éirinn chun freastal ar ionchais
tomhaltóirí ó thaobh caighdeáin, sábháilteachta agus folláine de.

Cuspóir 6:  Eagraíocht Chumasach Éifeachtach Éifeachtúil
An eagraíocht a dhéanamh níos cumasaí, níos éifeachtaí agus níos
éifeachtúla sa chaoi go mbeimid in ann ár misean agus ár gcuid
cuspóirí a chur i gcrích.

2.7 Ár bPlean Gníomhaíochta faoi “Inbhuanú Dul Chun Cinn”:

De réir mar is gá faoin gcomhaontú um chomhpháirtíocht
shóisialta, “Inbhuanú Dul Chun Cinn”, tá Plean Gníomhaíochta
curtha le chéile ag Teagasc agus tugtar cuntas ann ar na
tionscnaimh nuachóirithe a bhfuil sé i gceist againn a chur chun
cinn le linn tréimhse an chomhaontaithe. Ar an gcaoi sin táthar ag
súil go n-éireoidh an eagraíocht níos éifeachtaí agus níos
éifeachtúla agus go mbeidh sé de chumas aici athrú agus forbairt
sa chaoi go mbeimid in ann ár gcuid cuspóirí ardleibhéil a chur i
gcrích. Tá 60 ceangaltas i gceist sa Phlean Gníomhaíochta seo
agus baineann siad sin le:

10
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• seirbhísí ardchaighdeáin do chustaiméirí
• úsáid éifeachtach a bhaint as acmhainní
• eolas inrochtana a chur ar fáil do phobail na feirmeoireachta

agus tuaithe i dtaca le sábháilteacht feirme, le hathruithe i
gcaighdeáin chomhshaoil (e.g. an Treoir um Níotráití) agus
leasa ainmhithe.

• caidreamh tionsclaíoch cobhsaí
• córais um bainistíocht feidhmiúcháin
• nuachóiriú agus solúbthacht
• gníomhaíocht foirne agus idirfheidhme
• úsáid a bhaint as Teicneolaíocht an Eolais (IT)
• socraíochtaí aitíopúla oibre
• patrúin tinrimh
• athchóiriú foirne
• bainistíocht ar athruithe agus nuafhorbairtí
• oiliúint foirne
• neartú comhpháirtíochtaí
• comhionannas deiseanna do bhaill foirne

2.8  Oiliúint agus Forbairt Foirne

Aithníonn Teagasc an tábhacht a bhaineann le hoiliúint maidir le
tacú le baill foirne na ceangaltais thuas a bhaineann leis an
bPlean Gníomhaíochta a chur i gcrích. Chuige sin, bunóidh gach
Ceann Stiúrthóireachta foireann tionscadail chun clár forbartha
foirne a chur le chéile ar bhonn bliantúil. Ar an gcaoi sin déanfar
deimhin de go mbeidh na riachtanais oiliúna a aithnítear sa
Chóras um Bainistíocht Feidhmiúcháin agus Forbartha (PMDS) ar
aon dul le tosaíochtaí eagraíochta agus go gcuirtear chun críche
iad taobh istigh den bhuiséad atá ar fáil. Bunaíodh aonad oiliúna
agus forbartha foirne sa bhliain 2005 agus beidh sé sin ag
feidhmiú mar acmhainne oiliúna neamhtheicniúla agus mar thaca
do Cheanna Stiúrthóireachtaí sa chlár forbartha. Anuas air sin
beidh an t-aonad freagrach as tionscnaimh oiliúna a oibriú go
forleathan san eagraíocht.

Chun tacú le cur i láthair an Phlean Gníomhaíochta um Sheirbhísí
do Chustaiméirí, cuirfear lá oiliúna faoi leith ar fáil do gach ball
foirne, cuma cén ceantar nó cén grád lena mbaineann sé/sí.
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2.9 Luachanna Custaiméirí agus Prionsabail Oibriúcháin
Inmheánacha

Is foinsí faisnéise agus eolais iad na Seirbhísí Taighde, Comhairle,
Oideachais agus Oiliúna, a chuireann baill foirne ar fáil agus, mar
chustaiméirí inmheánacha, bíonn seirbhísí tacaíochta ar fáil dóibh
féin ón eagraíocht. Aithnítear go bhfuil tábhacht mhór ag baint le
sármhaitheas na foirne agus le hardchaighdeán na seirbhísí
tacaíochta a chuirtear ar fáil dóibh i dtaca le seirbhísí
ardchaighdeáin a chur ar fáil do chustaiméirí taobh amuigh den
eagraíocht. Aithníonn Straitéis Teagasc um Bainistíocht
Acmhainní Daonna (Nollaig 2003) na treoirluachanna a thugann
spreagadh do bhaill na heagraíochta tacaíocht a thabhairt do
bhaill foirne agus tionchar a bheith acu ar a ngnáthiompar san
ionad oibre. Ina measc siúd tá:
• Spreagadh i leith Seirbhísí – a bhíonn le feiceáil sa

cheangaltas chun seirbhísí imeallacha tosaigh a chur ar fáil de
réir mar a bhíonn siad á lorg ag cliaint agus ag scairshealbhóirí.

• Meas agus Dea-mhéin – idir lucht bainistíochta agus baill
foirne, idir chomhghleacaithe agus idir baill foirne agus cliaint.

• Rannpháirtíocht – atá neadaithe chomh daingean sin i
gcultúr na heagraíochta go nglactar léi mar ghnáthmhodh oibre.

• Ceangaltas d’Fheabhsúchán Leanúnach – daoine
nuálaíocha ag cuartú bealaigh níos fearr.

• Timpeallacht Thacúil Oibre – fíorchúram i leith an duine
aonair ó thaobh lucht bainistíochta agus comhghleacaithe de.

• Éiteas na hEarnála Poiblí – déanfaimid an rud ceart go
fadtéarmach agus ó thaobh na scairshealbhóirí de.

Is iad seo a leanas na Prionsabail Oibriúcháin a mbíonn ár
ngníomartha straitéise bunaithe orthu:

• Fostaímid agus tugaimid ardú céime do na daoine is fearr,
bunaithe ar a n-inniúlacht chun an obair a dhéanamh agus
chun deiseanna, forbairt agus aitheantas a chur ar fáil go
cothrom ar fud na heagraíochta.

• Tugaimid tús áite do dhínit foirne agus d’ardcháilíocht
bheatha san ionad oibre. Ní ghlactar ach le hiompar a léiríonn
dea-mhéin agus meas ar chomhghleacaithe agus ar chliaint.

• Bainimid feidhm as Córais imeallacha tosaigh HR chun cur
le gníomhaíocht agus le forbairt ár gcuid daoine.

• Tugaimid baill foirne ar bord trí chabhrú leo páirt iomlán a
ghlacadh i bhforbairt Pleananna Gnó san áit ina mbíonn siad
ag obair. Déanaimid cinnte de go n-oibríonn struchtúir
chomhpháirtíochta sa chaoi go mbaintear úsáid as
poitéinseal foirne chun cur leis an ionchur a bhíonn acu i
bhforbairt a dtimpeallacht oibre féin agus chun cuspóirí na
heagraíochta a chur i gcrích.

• Aithnímid an tábhacht a bhaineann le bheith ag obair as
lámha a chéile ag gach leibhéal den eagraíocht agus feictear an
méid sin sa chur chuige foireannbhunaithe a bhíonn againn
laistigh de agus trasna disciplíní, ranna agus tíreolaíochta.
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• Tuigimid an tábhacht a bhaineann le forbairt foirne mar
phríomhriachtanas de chuid eagraíocht eolais ar bith. Bíonn sé
de dhualgas ar an bhfoireann agus ar na daoine a bhíonn ag
obair inti forbairt foirne a chur chun cinn.

• Déanaimid ár ndícheall ár n-eagraíocht a thógáil i gcomhthéacs
cur chuige bunaithe ar inniúlacht. Úsáidimid córais inniúlachta
chun cabhrú le pleanáil ghairme agus chomharbais.

• I gcomhthéacs na hearnála poiblí, aithnímid go gcuireann baill
foirne go mór le dul chun cinn na heagraíochta i dtaca le
hardchaighdeán gnó a chur i gcrích, ar bhealaí a bheidh ar aon
dul le héiteas na heagraíochta.

• Aithnímid go bhfuil sé den riachtanas eolas iomlán cruinn
tráthúil a chur ar fáil do bhaill foirne maidir le nithe a bhaineann
lena dtimpeallacht oibre.

2.10 Suíomh Idirlín

Tá suíomh idirlín don phobal i gcoitinne againn ag www.teagasc.ie.
Clúdaíonn sé seo:
• Sonraí i dtaca le seirbhísí taighde, comhairle agus oiliúna
• Cóipeanna de phreaseisiúintí
• Sonraí maidir le hócáidí poiblí atá le teacht

• Tuairiscí i leith tionscnaimh taighde
• Imeachtaí comhdhála
• Gnáth-thuairiscí Teagasc
• Cláir fhíoras comhairleach
• Eolas faoi dheiseanna oibre san eagraíocht agus faoi

fholúntais atá le líonadh
• Eolas ginearálta faoin eagraíocht, an t-eolas seo a leanas

san áireamh: cóipeanna den Tuairisc Bhliantúil is déanaí, den
Ráiteas Straitéise, den Phlean Gnó Cúig Bliana agus
d’oibleagáidí faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 1997 (FOI)

• Ainmneacha agus seoltaí baill thábhachtacha foirne inár
gcuid aonaid ghnó, uimhreacha gutháin agus facs agus
seoltaí ríomhphoist san áireamh.

Tá suíomh idirlín faoi leith againn do chliantfheirmeoirí chomh
maith. Tá cuid mhór eolais theicniúil, mar aon le heolas faoi
sheirbhísí idirghníomhacha do chliantfheirmeoirí ar an suíomh seo.

Tá suíomh inlín againn do bhaill foirne mar chustaiméirí
inmheánacha. Cuireann an suíomh seo eolas cuimsitheach ar fáil
do na baill faoi na seirbhísí tacaíochta inmheánacha atá ar fáil
dóibh.
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Teach Pháirc na Darach

2.11  An tAcht um Shaoráil Faisnéise

Comhlíonaimid ár gcuid oibleagáidí faoin Acht um Shaoráil
Faisnéise 1997 (FOI). De réir an achta sin, bíonn sé de cheart ag
daoine, faoi eisiaimh/shrianta áirithe:
• taifid i seilbh Teagasc a rochtain
• eolas míchruinn nó neamhiomlán i dtaifid phearsanta a

cheartú
• fáthanna a fháil i dtaca le cinntí a bhaineann leo féin

Scrúdaíonn Oifigeach Teagasc um Shaoráil Faisnéise iarratais i
leith an FOI sula gcuirtear iad faoi chúram bhaill foirne a mbíonn
sé de dhualgas orthu feidhmiú mar Chinnteoirí.

Chun caighdeáin um sheirbhísí ardchaigheáin a leagan síos,
cuirfidh Teagasc an dá phrionsabal déag seo a leanas san
áireamh, faoi mar a dhéanann na Ranna Státseirbhíse agus
eagraíochtaí san Earnáil Phoiblí:
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Caighdeáin Seirbhísí Ardchaighdeáin
Ráiteas a fhoilsiú agus breac-chuntas ann ar nádúr agus ar
chaighdeán na seirbhísí a mbíonn custaiméirí ag súil leo agus é a
chur ar taispeáint go poiblí san ionad soláthar seirbhísí.

Comhionannas/Éagsúlacht
Cearta maidir le cóireáil chothrom faoi mar atá bunaithe ar
reachtaíocht chomhionannais a chinntiú agus éagsúlacht a chur
san áireamh chun cur le comhionannas na ngrúpaí atá clúdaithe
ag an reachtaíocht chomhionannais [faoi chúinsí inscne, stádas
pósta, stádas teaghlaigh, claonta ghnéasaigh, creidimh, aoise,
míchumais, cine agus ballraíochta de chuid an lucht siúil].

Bacainní i gcoinne rochtain seirbhísí – do dhaoine a bhíonn ag
fulaingt bhochtanais, do dhaoine a bhíonn ag fulaingt eisiaimh
shóisialta agus dóibh siúd a mbíonn bacainní tíreolaíocha i dtaca
le seirbhísí ag cur as dóibh – a aithint agus a dhíothú.

Fisiceach/Rochtain
Oifigí poiblí glana inrochtana a chur ar fáil ionas go gcinnteofar
príobháideachas, go gcloífear le caighdeáin sábháilteachta agus
cheirde agus, mar chuid de sin, rochtain a éascú do dhaoine
míchumasacha agus do dhaoine a mbeadh riachtanais shainiúla
acu.

Eolas
Cur chuige réamhghníomhach a chinntiú maidir le heolas soiléir

tráthúil cruinn a bheith ar fáil i gcónaí, a dhéanfaidh freastal orthu
siúd a mbíonn riachtanais shainiúla acu. A chinntiú go mbainfear
lánúsáid as Teicneolaíocht an Eolais agus go gcloífidh an t-eolas a
bheidh ar fáil ar shuímh idirlín na seirbhísí poiblí leis na treoracha
a bhaineann le foilsítheoireacht idirlín.

Leanúint den iarracht chun rialacha, rialacháin, foirmeacha,
bileoga faisnéise agus gnásanna a shimpliú.

Tráthúlacht agus Cúirtéis
Seirbhísí ardchaighdeáin a chur ar fáil go cúirtéiseach,
mothálach, gan mhoill agus atmaisféar cóimheasa a chothú idir
soláthróirí agus custaiméirí.

Liosta ainmneacha teagmhála a thabhairt inár gcuid ráitis
chumarsáide i dtreo is go ndéanfar idirbhearta leanúnacha a
éascú.

Gearáin
Córas simplí trédhearcach inrochtana a fhoilsiú agus a chur ar fáil
chun déileáil le gearáin a bhaineann le caighdeán seirbhísí.

Achomhairc
Ar an gcaoi chéanna, córas foirmiúil inrochtana trédhearcach
achomhairc/athbhreithnithe a fhoilsiú agus a chur ar fáil do
chustaiméirí a bheidh míshásta le cinní a dhéanfar i dtaca le
seirbhísí.
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Comhairle agus Meastóireacht
Cur chuige struchtúrtha a sholáthar ionas go mbeidh comhairle
shuntasach ar fáil do chustaiméirí, a mbeidh siad féin páirteach
ann, i dtaca le forbairt agus soláthar seirbhísí agus le
hathbhreithniú a dhéanamh orthu. Meastóireacht shuntasach ar
sholáthar seirbhísí a chinntiú.

Rogha
Rogha a chur a fáil, nuair a bhíonn a leithéid indéanta, i dtaca le
soláthar seirbhísí – modhanna íocaíochta, suímh phointí
teagmhála, uaireanta oscailte agus uaireanta seachadta san
áireamh. Úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí atá ar fáil nó atá ag
teacht chun cinn chun inrochtaineacht agus ardchaighdeán
soláthair a chur ar fáil a fhad agus is féidir.

Comhionannas Teangacha Oifigiúla
Seirbhísí ardchaighdeáin a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge
agus/nó ar bhonn dátheangach agus custaiméirí a chur ar an
eolas go bhfuil sé de cheart acu gnó a dhéanamh trí cheann ar bith
de na teangacha oifigiúla.

16

Comheagar Feabhsaithe
Cur chuige feabhsaithe i dtaca le seirbhísí poiblí a chothú ar
bhealach comheagraithe comhtháite.

Custaiméirí Inmheánacha
A chinntiú go dtabharfar aitheantas do bhaill foirne mar
chustaiméirí inmheánacha agus go dtabharfar tacaíocht agus
deiseanna comhairliúcháin dóibh i dtaca le soláthar seirbhísí.

4.1  Réamhrá

Mar phríomhsholáthróir taighde, seirbhísí comhairleacha agus
oiliúna d’earnáil an talamhbhia, glacann Teagasc ról tábhachtach
i bhforbairt nuálaíochta, táirgiúlachta, ardchaighdeáin agus
scileanna san earnáil seo.
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Chuige sin, tá cuspóirí, spriocanna straitéiseacha, agus straitéisí
soiléire ag Teagasc. Tá an ceangaltas chun Seirbhísí
Ardchaighdeáin do Chustaiméirí a chur ar fáil ar cheann de na
príomhstraitéisí sin. Ghlacamar comhairle go forleathan lenár
gcuid scairshealbhóirí agus le baill foirne chun caighdeáin a
fhorbairt i dtaca leis na nithe seo a leanas:
• Ceangaltais dár gcuid custaiméirí
• An ní a mbíonn ár gcuid custaiméirí ag súil leis nuair a

dhéanann siad teagmháil linn.
• Conas is féidir lenár gcuid custaiméirí cabhrú linn.
• An chaoi a ndéanaimid déileáil le moltaí agus le gearáin.

4.2  Ceangaltais dár gcuid Custaiméirí

Le linn dúinn seirbhísí a chur ar fáil cinnteoimid
• Go ngníomhóidh baill foirne go proifisiúnta eiticúil.
• Go gcaitear le custaiméirí le dínit agus le meas.
• Go gcoinnítear ina rún eolas ar bith a bhíonn againn i dtaobh

gnó ár gcuid custaiméirí.
• Go gcuirtear eolas soiléir cruinn tráthúil ar fáil maidir lenár

gcuid seirbhísí.

Déanfaimid cinnte de, a fhad agus is féidir, go mbeidh áiseanna
ár gcuid custaiméirí
• Glan compordach agus go gcloíonn siad le rialacháin sláinte

agus sábháilteachta.

• Inrochtana do gach duine, daoine ar mhíchumas san
áireamh.

• Socruithe bithshlándála a bheith déanta nuair is cuí.

Fad is a bheidh teagmháil againn le custaiméirí ar chuairteanna
oifige/feirme
• Beidh baill foirne ar fáil chun coinní a dhéanamh leo le linn

gnáthuaireanta oibre.
• Má dhéanann custaiméirí coinne roimh ré, beidh duine éigin

ann chun bualadh leo ag an am sceidealta. I gcás moille ar
bith cuirfear custaiméirí ar an eolas faoi sin.

• Beidh baill foirne ullmhaithe go maith do na cruinnithe seo
agus beidh siad cabhrach cúirtéiseach.

Moltar do chustaiméirí teagmháil a dhéanamh leis an bhfoireann
chun comhairle/cuairteanna a shocrú.

Le linn dúinn ócáidí a eagrú
• Déanfaimid cinnte de go gcuirfear custaiméirí ar an eolas

maidir le hócáidí, ar a laghad trí lá roimh ré.
• Déanfaimid cinnte de go gcrochfar cuaillí eolais (comharthaí

bóthair) nuair is gá agus go gcuirfear tús poncúil leis na
hócáidí ag an am a bheidh fógraithe.

Le linn dúinn eolas a chur ar fáil
• Déanfaimid ár ndícheall eolas teicniúil a chur ar fáil do
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chustaiméirí ar bhealach simplí sothuigthe.
• Déanfaimid cinnte go gcuirfear an t-eolas is deireanaí ar ár

suíomh idirlín agus go mbeidh sé éasca an suíomh a úsáid.
• Féachfaimid chuige go mbeidh ardchaighdeán agus

comhsheasmhacht i gceist sa chaoi a gcuirtear eolas ar fáil
do chustaiméirí.

Chun caighdeán ár gcuid seirbhísí a chothabháil
• Geallaimid go ndéanfar piar-athbhreithniú idirnáisiúnta ar ár

gcuid seirbhísí taighde ar bhonn rialta.
• Cuirfimid chun cinn foilseachán torthaí taighde in irisí a

ndéantar piar-athbhreithniú idirnáisiúnta orthu.

4.3  Nithe ar féidir lenár gcuid custaiméirí a bheith ag súil leo
nuair a dhéanann siad teagmháil linn

Ar an nguthán
• Beimid ar fáil chun glaonna ó chustaiméirí a fhreagairt le linn

gnáthuaireanta oibre.
• Caithfear go cúirtéiseach cabhrach le duine ar bith a ghlaonn

orainn agus éistfear go hómósach lena mbeidh le rá ag an
duine sin.

• Mura mbíonn an ball foirne atá á lorg ar fáil, cuirfear an
custaiméir i dteagmháil le duine éigin eile, nó glacfar na
sonraí a bhaineann leis an gceist agus déanfar cinnte de go
ndéanfar teagmháil leis an gcustaiméir arís ag am cuí.

• Tabharfar freagraí ar fhiosrúcháin ghutháin agus
ghuthphoist taobh istigh de lá oibre amháin. Mura féidir
freagra cinnte a thabhairt taobh istigh den tréimhse sin ama,
cuirfear an custaiméir ar an eolas maidir leis an am a
mbeidh freagra iomlán ar fáil.

I Scríbhinn
• Tá sé d’aidhm againn freagra a thabhairt ar gach

teachtaireacht scríofa taobh istigh de chúig lá oibre. Mura
féidir linn, ar chúis ar bith, freagra a thabhairt taobh istigh
den tréimhse sin, seolfar nóta admhála chuig an gcustaiméir
agus cuirfear in iúl dó/di cathain a bheidh freagra iomlán ar fáil.

• Cuirfidh an ball foirne a (h)ainm féin, mar aon le sonraí
teagmhála, le gach teachtaireacht scríofa.

• Tabharfar freagra ar fhiosrúcháin ríomhphoist taobh istigh
de dhá lá oibre.

Seirbhís trí Ghaeilge
• Déanfaimid ár ndícheall cabhrú le custaiméirí ar mhaith leo

gnó a dhéanamh linn trí mheán na Gaeilge.

4.4 Conas is féidir lenár gcuid custaiméirí cabhrú linne?

Tig le custaiméirí cabhrú linn ar na bealaí seo a leanas:
• Scéala a chur chugainn más gá moill a chur ar choinne nó

coinne a chur ar ceal.

18
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• Cuirtéis agus meas a léiriú do bhaill foirne.
• Scéala a chur chuig ball foirne roimh ré maidir leis an gceist

atá le plé ionas go mbeifear in ann ullmhúchán cuí a dhéanamh.
• Eolas/doiciméid ar bith a bhíonn á lorg ag baill foirne a chur

ar fáil gan mhoill.

4.5 Polasaí maidir le moltaí agus gearáin a láimhseáil

Ba mhaith linn seirbhís ardchaighdeáin a chur ar fáil i gcónaí agus
fáiltímid roimh aiseolas ó chustaiméirí i dtaca leis an gcaoi ar
féidir linn feabhas a chur lenár seirbhís. I gcás custaiméirí ar bith
a bheith míshásta tugaimid cuireadh dóibh an t-eolas cuí a
thabhairt dúinn, go háirithe ós rud é go mbíonn sé de cheart acu
gearán a dhéanamh. Déanfar gearáin chustaiméirí a láimhseáil go
cothrom neamhlaofa agus déanfar fiosrúchán ceart ar na gearáin
sin; agus má tharlaíonn botún a bheith déanta againn gabhfaimid
ár leithscéal agus déanfaimid an scéal a chur ina cheart a luaithe
agus is féidir. Geallaimid nach mbeidh tionchar ar bith ag na
gearáin a dhéanann custaiméirí ar an gcaoi a gcaithfimid leo ina
dhiaidh sin.

19

PLEAN GNÍOMHAÍOCHTA TEAGASC UM SHEIRBHÍSÍ DO CHUSTAIMÉIRÍ 2004-2006

Tá gnáthamh simplí againn chun gearáin a láimhseáil:

• Iarrfar ar chustaiméirí insint don bhall foirne a mbíonn siad
ag déileáil leo de ghnáth céard é go díreach atá ag cur as
dóibh. Is féidir an méid sin a dhéanamh go pearsanta, ar an
nguthán nó i scríbhinn.

• Tabharfar freagra don chustaiméir taobh istigh de chúig lá
oibre. Mura mbíonn an méid sin indéanta, tabharfaimid míniú
ar an scéal.

• Má bhíonn custaiméirí fós míshásta, tig leo gearán foirmiúil
a dhéanamh i scríbhinn leis an gCeann Ionaid, leis an
mBainisteoir Ceantair nó le Príomhoide an Choláiste, de réir
mar a oireann. [Féach Aguisín I, II agus III chun sonraí a
fháil]. Eiseofar freagra scríofa taobh istigh de chúig lá oibre.
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5.1 Réamhrá

Geallann Teagasc go gcuirfear tús le réimse gníomhaíochtaí, le linn na
tréimhse 2004-2006, chun feabhas a chur le caighdeán a chuid seirbhísí.
Le linn dúinn a bheidh ag tabhairt faoi na gníomhaíochtaí seo, cuirfimid san
áireamh an dá phrionsabal déag a ndearnamar cur síos orthu i gCaibidil 3.

5.2 Caighdeáin Seirbhísí Ardchaighdeáin 

Foilseofar ráiteas agus cur síos ann ar nádúr agus ar chaighdeán
na seirbhísí ar féidir le custaiméirí a bheith ag súil leo agus
cuirfear ar taispeáint é ag pointí soláthar seirbhísí.

5. PLEAN GNÍOMHAÍOCHTA UM
FHEABHSÚCHÁN SEIRBHÍSÍ

20

Céim Ghníomhaíochta CUSTAIMÉIRÍ A SPRIOCDHÁTA TÁSCAIRÍ FEIDHMIÚCHÁIN
BHAINFIDH LEAS AS

Cairt a ullmhú do Chustaiméirí Gach duine 2005 Cuirfear críoch leis an gCairt 
Chustaiméirí roimh Eanáir 2005

Polasaí Teagasc, “inniúlacht seirbhísí do Gach duine 2006 Méid áirithe de shonruithe poist, “inniúlacht
chustaiméirí” a uchtú, le bheith ina seirbhísí do chustaiméirí” san áireamh,
phríomhriachtanas do bhaill foirne amach anseo. a bheith ina riachtanas scileanna

Seachtar ball foirne a oiliúint mar oiliúnaithe Gach duine 2004 Oiliúint a bheith curtha ar sheachtar 
inmheánacha chun oiliúint i leith feasacht ball foirne mar oiliúnaithe inmheánacha
seirbhíse do chustaiméirí a chur ar fáil
Oiliúint i leith feasacht seirbhíse do Gach duine Leanúnach Céadatán áirithe foirne le hoiliúint
chustaiméirí a chur ar fáil do bhaill reatha 
foirne agus do nuabhaill foirne
Tuairimí agus moltaí a lorg ó phríomh- Gach duine Meitheamh Críoch a chur leis an bpróiséas comhairliúcháin
scairshealbhóirí i dtaca leis na sonraí -Lúnasa 2004
sa Chairt do Chustaiméirí agus sa Phlean 
Gníomhaíochta um Sheirbhísí do Chustaiméirí
Seirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí a Gach duine 2005 go 2006 Méid áirithe d’Aonaid Ghnó/ Phleananna
bheith ina cuid de phróiséas pleanála gnó agus Seirbhísí Ardchaighdeáin do Chustaiméirí
gach Aonad Gnó. mar spriocanna gníomhaíochta
Tuairisc bhliantúil a thabhairt ar dhul chun cinn Gach duine Leanúnach Suirbhéanna custaiméirí
maidir le caighdeáin seirbhíse a chur i gcrích
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PLEAN GNÍOMHAÍOCHTA TEAGASC UM SHEIRBHÍSÍ DO CHUSTAIMÉIRÍ 2004-2006

5.3 Cothromaíocht/Éagsúlacht

Na cearta cothromaíochta a chuireann reachtaíocht
chomhionannais ar fáil a chinntiú, agus éagsúlacht a chothú, sa
chaoi go gcuirfear comhionannas ar fáil do na grúpaí a bhíonn
clúdaithe ag reachtaíocht chomhionannais (ar chúinsí inscne, stádas
pósta, stádas teaghlaigh, claonta ghnéasaigh, creidimh, aoise,

míchumais, cine agus ballraíochta de chuid an lucht siúil). Bacainní
a chuireann cosc ar inrochtaineacht seirbhísí do dhaoine a mbíonn
bochtanas nó eisiamh sóisialta nó bacainní tíreolaíochta ag cur
isteach orthu a aithint agus a dhíothú.

CÉIM GHNÍOMHAÍOCHTA CUSTAIMÉIRÍ A SPRIOCDHÁTA TÁSCAIRÍ SAOTHRAITHE
BHAINFIDH LEAS AS

Feasacht ar chomhionannas Foireann Iomlán + 2006 Céatadán foirne a mbeidh reachtaíocht
/ éagsúlacht a chothú san fhoireann Custaiméirí chomhionannais léite acu

Inscne-phrofaíocht a dhéanamh ar Gach custaiméir Leanúnach Gnásanna a bheith ann i dtaca le
fhoilseacháin, ar ghnásanna agus ar hinscne-phrofaíocht a dhéanamh ar
chomhfhreagras Teagasc fhoilseacháin agus ar chomhfhreagras
Gníomhartha a chur i bhfeidhm chun Gach duine Leanúnach Méid gníomhartha a mbeidh forbairt
úsáid níos éifeachtaí a bhaint as déanta orthu
Teicneolaíocht an Eolais
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5.4 Inrochtaineacht Fhisiceach 

Oifigí glana inrochtana a chur ar fáil don phobal, a mbeidh
príobháideachas agus ardchaighdeáin cheirde agus sábháilteachta ar

fáil iontu, agus inrochtaineacht do dhaoine ar mhíchumas nó do dhaoine a
mbíonn riachtanais speisialta acu a bheith i gceist mar chuid den chuspóir sin.

CÉIM GHNÍOMHAÍOCHTA CUSTAIMÉIRÍ A SPRIOCDHÁTA TÁSCAIRÍ SAOTHRAITHE
BHAINFIDH LEAS AS

Athbhreithniú/Iniúchadh Gach duine 2005 An líon iniúchtaí foirgnimh a bheidh
(a) bacainní ar inrochtaineacht fhisiceach do curtha i gcrích sna hionaid go léir
chustaiméirí, taobh istigh agus taobh amuigh
(b) caighdeán na láithreacha feithimh in 
oifigí seirbhísí comhairleacha

Costais a oibriú amach agus soláthar a Gach duine 2005 Liosta gníomhaíochta agus cuntas ann ar
dhéanamh i leith athruithe/uasghrádaithe na réimsí tosaíochta atá roghnaithe agus
struchtúrtha a aithnítear sa phróiséas iniúchta ar an soláthar airgeadais a dhéanfar i 

mbuiséid aonaid ghnó

A chinntiú go dtugtar dearbhthosaíocht Gach duine Leanúnach An céatadán aonad atá ag freagairt
d’inrochtaineacht fhisiceach in athshlachtú do riachtanais inrochtaineachta
oifigí Teagasc

A chinntiú go gcomhlíonann foirgnimh Teagasc Gach duine Athbhreithniú An céatadán aonad a mbíonn
reachtaíocht Sláinte Ceirde agus Sábháilteachta Bliantúil ráiteas ábharthach tráthúil déanta acu

A chinntiú go mbeidh príobháideachas ar fáil Gach duine Leanúnach sa An céatadán aonad a mbíonn áiseanna
do chliaint sna hionaid éagsúla bhliain 2005 agus   príobháideachais acu do chliaint

sa bhliain 2006
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PLEAN GNÍOMHAÍOCHTA TEAGASC UM SHEIRBHÍSÍ DO CHUSTAIMÉIRÍ 2004-2006

CÉIM GHNÍOMHAÍOCHTA CUSTAIMÉIRÍ A SPRIOCDHÁTA TÁSCAIRÍ SAOTHRAITHE
BHAINFIDH LEAS AS

Foireann a oiliúint lena chinntiú go mbeidh Gach duine Leanúnach Céatadán foirne oilte
eolas, scileanna agus tréithe acu chun 
seirbhís ardchaighdeáin a chur ar fáil

Tuilleadh forbartha agus cur chun cinn a Cliaint agus Leanúnach Suirbhé cliant i dtaca le fiúntas
dhéanamh ar shuíomh idirlín chliaint Teagasc foghlaimeoirí de chuid suíomh idirlín
i gcomhairle le custaiméirí seirbhísí comhairleacha

Cur chuige simplí soiléir a bheith againn Gach duine Leanúnach Céatadán foilseachán ag comhlíonadh 
maidir le foilseacháin do chustaiméirí a gcuid dualgas

Treoir mhaith cleachtais chumarsáide a Gach duine 2005 agus 2006 Céatadán aonaid ghnó a dhéanann
fhorbairt agus a thabhairt ar bord athchóiriú ar chód cleachtais

Lámhleabhar i leith ‘Cleachtais agus Gnásanna Na cliaint 2005 Céatadán aonaid ghnó a dhéanann athchóiriú
Oibre’ do na Seirbhísí Comhairleacha chomhairleacha ar Chleachtais agus ar Ghnásanna Oibre
a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm go léir

5.5 Eolas

Cur chuige forghníomhach a ghlacadh maidir le heolas soiléir tráthúil
cruinn a bheith ar fáil ag gach pointe teagmhála chun freastal a
dhéanamh ar riachtanais daoine a mbíonn riachtanais shainiúla
acu. A chinntiú go mbaintear lánleas as an bpoitéinseal a chuireann

Teicneolaíocht an Eolais ar fáil agus go leanann an t-eolas a chuirtear
ar fáil ar shuímh idirlín na seirbhísí poiblí na treoirlínte a bhaineann
le foilseachán idirlín. Leanúint leis an iarracht chun rialacha,
rialacháin, foirmeacha, bileoga eolais agus gnásanna a shimpliú.
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agus custaiméirí. Ainmneacha teagmhála a chur ar fáil i ngach
scéala oifigiúil chun idirbhearta leanúnacha a éascú.

5.6 Tráthúlacht agus Cúirtéis

Seirbhísí ardchaighdeáin a chur ar fáil go cúirtéiseach mothálach
gan mhoill agus atmaisféar cóimheasa a chothú idir soláthróiri

CÉIM GHNÍOMHAÍOCHTA CUSTAIMÉIRÍ A SPRIOCDHÁTA TÁSCAIRÍ SAOTHRAITHE
BHAINFIDH LEAS AS

Cloí le prótacal i dtaca le tráthúlacht Gach duine Leanúnach Leibhéil sástachta i measc custaiméirí
agus le cúirtéis de réir mar a shainítear 
iad sa Chairt do Chustaiméirí

Córas a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm Gach duine 2005 Córas a bheith ann chun monatóireacht
chun eolas rialta a thabhairt do chliaint a a dhéanamh ar an líon cliant a bhíonn  
bhíonn ag fanacht le seirbhísí maidir leis ag fanacht le seirbhísí agus ar an am ar 
an am ar dócha na seirbhísí sin a bheith ar fáil dócha seirbhísí a bheith ar fáil

A chinntiú go bhfógrófar ócáidí deich lá, Gach duine Leanúnach Céatadán fógraí eisithe in am
ar a laghad, roimh ré agus a chinntiú go 
bhfaighidh cliaint cuirí pearsanta trí lá, 
ar a laghad, roimh ócádí ina gceantair féin
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PLEAN GNÍOMHAÍOCHTA TEAGASC UM SHEIRBHÍSÍ DO CHUSTAIMÉIRÍ 2004-2006

5.7 Gearáin

Córas simplí dea-fhógraithe trédhearcach inrochtana a
chothabháil chun déileáil le gearáin faoi chaighdeán na seirbhísí a
chuirtear ar fáil.

CÉIM GHNÍOMHAÍOCHTA CUSTAIMÉIRÍ A SPRIOCDHÁTA TÁSCAIRÍ SAOTHRAITHE
BHAINFIDH LEAS AS

Foirm aiseolais i dtaca le caighdeán seirbhísí Gach duine 2005 Céatadán ionad a mbeidh
a fhorbairt agus a chur ar fáil in oifigí foirmeacha aiseolais chustaiméirí ar fáil iontu
áitiúla agus ar shuíomh idirlín na gcliant

Prótacal i leith déileáil le gearáin Gach duine 2005 Céatadán ionaid ghnó a mbeidh prótacal
chustaiméirí a fhorbairt agus a chur i á chur i bhfeidhm iontu
bhfeidhm

Oiliúint a chur ar fáil do bhainisteoirí líne Gach duine 2005 Líon bainisteoirí a mbeidh oiliúint faighte acu
ar an gcaoi cheart le gearáin a láimhseáil 
agus a réiteach

Gnás déileála le gearáin ó bhaill foirne  Custaiméirí inmheánacha 2005 Líon gearán cláraithe ag an
faoi sheirbhísí tacaíochta inmheánacha a  Roinn HR
fhorbairt agus a chur i bhfeidhm
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5.8 Achomhairc

Ar an gcaoi chéanna, córas foirmiúil simplí dea-fhógraithe
trédhearcach inrochtana achomhairc/athbhreithnithe a
chothabháil do chustaiméirí nach mbíonn sásta le cinntí a
dhéantar maidir le seirbhísí.

CÉIM GHNÍOMHAÍOCHTA CUSTAIMÉIRÍ A SPRIOCDHÁTA TÁSCAIRÍ SAOTHRAITHE
BHAINFIDH LEAS AS

Gnás achomhairc a fhorbairt agus a Gach duine 2005 Gnás achomhairc a bheith ann
chur i bhfeidhm
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PLEAN GNÍOMHAÍOCHTA TEAGASC UM SHEIRBHÍSÍ DO CHUSTAIMÉIRÍ 2004-2006

5.9 Comhairliúchán agus Meastóireacht
Cur chuige struchtúrtha a fhorbairt i leith comhairliúcháin – leis agus tríd an gcustaiméir
– i dtaca le forbairt, le soláthar agus le hathbhreithniú seirbhísí.

CÉIM GHNÍOMHAÍOCHTA CUSTAIMÉIRÍ A SPRIOCDHÁTA TÁSCAIRÍ SAOTHRAITHE
BHAINFIDH LEAS AS

Painéil chustaiméirí a bhunú chun dul i Custaiméirí inmheánacha 2005 An líon painéal a bheidh ann
gcomhairle le chéile maidir le soláthar agus seachtracha
seirbhísí amach anseo

Sceideal suirbhéanna custaiméirí seachtracha Gach duine 2005 An líon suirbhéanna a bheidh déanta
a chur le chéile agus a chur i bhfeidhm le linn in am. Foilseachán, ar an inlíon,
saol an phlean agus na torthaí a fhoilsiú ar an de sceideal pleanáilte suirbhéanna
inlíon agus ar shuíomh idirlín na gcliant custaiméirí agus de thorthaí, de réir

mar a bhíonn siad ar fáil

Comhairliúchán leanúnach a dhéanamh Gach duine Leanúnach Líon cruinnithe le grúpaí
le grúpaí comhairleacha tionscail agus le comhairleacha tionscail
heagraíochtaí feirme agus le heagraíochtaí feirme

Grúpa monatóireachta (a bheadh ag teacht Gach duine 2005 Grúpa inmheánach a bheith ann
le chéile go bliantúil) a bhunú chun Foilseachán struchtúr trédhearcach
monatóireacht a dhéanamh agus chun praghsála
comhairle a thabhairt i dtaca le praghsáil i 
gcomhthéacs soláthar seirbhísí 
comhairleacha
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5.10 Rogha

Roghanna a chur ar fáil, más féidir, i dtaca le soláthar seirbhísí –
modhanna íocaíochta, suímh theagmhála, uaireanta oscailte agus
amanna soláthair san áireamh. Úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí

CÉIM GHNÍOMHAÍOCHTA CUSTAIMÉIRÍ A SPRIOCDHÁTA TÁSCAIRÍ SAOTHRAITHE
BHAINFIDH LEAS AS

Cúrsaí oiliúna a chur ar fáil Custaiméirí nach féidir leo Leanúnach Líon cúrsaí oiliúna curtha ar fáil
taobh amuigh de freastal ar chúrsaí oiliúna le linn taobh amuigh de gnáthuaireanta
ghnáthuaireanta oibre ghnáthuaireanta oibre oibre.

Plean a fhorbairt chun rogha Gach duine 2006 Plean forbartha
níos leithne a chur ar fáil do 
chustaiméirí

CÉIM GHNÍOMHAÍOCHTA CUSTAIMÉIRÍ A  SPRIOCDHÁTA TÁSCAIRÍ SAOTHRAITHE
BHAINFIDH LEAS AS

Liosta baill foirne atá in ann Custaiméirí a roghnaíonn 2005 Liosta a bheith foilsithe
seirbhísí a chur ar fáil trí seirbhísí trí mheán na Gaeilge a úsáid
mheán na Gaeilge a ullmhú 
agus a fhoilsiú

Mórfhoilseacháin chorparáideacha Custaiméirí a roghnaíonn seirbhísí Leanúnach Líon mórfhoilseachán corporáideach
a fhoilsiú i nGaeilge trí mheán na Gaeilge a úsáid ar fáil i nGaeilge

5.11 Comhionannas Teangacha Oifigiúla

Ardchaighdeán seirbhísí a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge
agus/nó ar bhonn dátheangach agus eolas a thabhairt do

chustaiméirí maidir lena gceart ceann ar bith de na teangacha
oifigiúla a úsáid i soláthar seirbhísí.

atá ar fáil nó atá ag teacht chun cinn, lena chinntiú go gcuirfear
uasmhéid inrochtaineachta, roghanna agus caighdeáin soláthair
ar fáil.
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PLEAN GNÍOMHAÍOCHTA TEAGASC UM SHEIRBHÍSÍ DO CHUSTAIMÉIRÍ 2004-2006

CÉIM GHNÍOMHAÍOCHTA CUSTAIMÉIRÍ A SPRIOCDHÁTA TÁSCAIRÍ SAOTHRAITHE
BHAINFIDH LEAS AS

Leanúint den obair in éineacht Cliaint a bhaineann le Leanúnach Líon comhchlár
le lucht tionsclaíochta chun seirbhísí comhairleacha
comhchláir a fhorbairt agus a 
chur i ngníomh  

Obair go rannpháirteach le gach Gach duine Leanúnach Líon nascálacha le:
earnáil de chuid tionscal na An Roinn Talmhaíochta agus
talmhaíochta agus an bhia i dtaca Bia; Ranna Rialtais eile; Gníomhaíochtaí
le soláthar seirbhísí Rialtais; Eagraíochtaí Idirnáisiúnta;

Institiúidí Ardoideachais; 
Comhlachtaí ionadaíochta tionscail; 
Gníomhaíochtaí Forbartha Áitiúla; 
Eagraíochtaí trasteorann.

5.12 Comhordú Níos Fearr

Cur chuige, comhordaithe agus iomlánaithe níos fearr, a chothú i
dtaca le soláthar seirbhísí poiblí.
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5.13 An Custaiméir Inmheánach

A chinntiú go dtugtar aitheantas do bhaill foirne mar chustaiméirí
inmheánacha, go dtugtar tacaíocht cheart dóibh agus go nglactar
comhairle leo maidir le cúrsaí a bhaineann le soláthar seirbhísí.

CÉIM GHNÍOMHAÍOCHTA CUSTAIMÉIRÍ A SPRIOCDHÁTA TÁSCAIRÍ SAOTHRAITHE
BHAINFIDH LEAS AS

A chinntiú go ndéantar freastal ar Gach custaiméir Leanúnach Plean oiliúna a chur ar fáil
riachtanais oiliúna a aithnítear trí ar bhonn bliantúil
phróiséas an PMDS

A chinntiú go cuirtear Straitéis HR Gach custaiméir Leanúnach Príomhchuspóirí na Straitéise 
Teagasc i ngníomh go hiomlán HR a bhaint amach
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PLEAN GNÍOMHAÍOCHTA TEAGASC UM SHEIRBHÍSÍ DO CHUSTAIMÉIRÍ 2004-2006
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IONAID TAIGHDE

IONAID TAIGHDE BIA

Ionad Taighde Táirgí Déiríochta, Páirc Uí Mhórdha, Mainistir Fhear Maí, Co. Chorcaí.
Guthán: 025 42222  Facs: 025 42340

An tIonad Náisiúnta Bia, Baile an Ásaigh, Baile Átha Cliath 15.
Guthán: 01 8059500  Facs: 01 8059550

IONAID TAIGHDE TALMHAÍOCHTA 

Ionad Mhic Mhaoilíosa, Baile Átha an Rí, Co. na Gaillimhe (Táirgeadh Caorach, Táirgeadh Eallaigh)
Guthán: 091 845845  Facs: 091 845847

An Ghráinseach, Dún Samhnaí, Co. na Mí (Táirgeadh Mairteola)
Guthán: 046 9061100  Facs: 046 9026154

Páirc Uí Mhórdha, Mainistir Fhear Maí (Táirgeadh Déiríochta agus Muc)
Guthán: 025 42222  Facs: 025 42340

Caisleán Bhaile Sheáin, Loch Garman (Talmhaíocht Comhshaoil Inbhuanaithe)
Guthán: 053 71200  Facs: 053 42004

Cionn Sáile, Bóthar Mhullach Íde, Baile Átha Cliath (Gairneoireacht/Foraoiseacht)
Guthán: 01 8460644  Facs: 01 8460524

Páirc na Darach, Ceatharlach (Táirgeadh Barr)
Guthán: 059 9170200  Facs: 059 9182097

An tIonad Taighde um Gheilleagar Tuaithe, Baile Átha an Rí, Co. na Gaillimhe (Eacnamaíocht agus Forbairt Tuaithe)
Guthán: 091 845200  Facs: 091 844296

AGUISÍN I
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PRÍOMHOIGIGÍ COMHAIRLEACHA ÁITIÚLA

Baile Átha Cliath Ionad Taighde Chionn Sáile, Bóthar Mhullach Íde, BÁC 17.  Teil. (01) 8460644
Cabhán, An An Oifig Chomhairleach, Béal Átha hÉis.  Teil. (049) 4338300
Ceatharlach An Fhaiche, An Tullach.  Teil. (059) 9151210
Ciarraí An Pailliún, Páirc Aibhistín de Stac, Trá Lí.  Teil. (066) 7125077
Cill Chainnigh Bóthar Cheanannais, Cill Chainnigh.  Teil. (056) 7721153
Cill Dara Bóthar na Mainistreach, An Nás.  Teil.  (045) 879203
Cill Mhantáin Plás Wentworth, Cill Mhantáin.  Teil. (0404) 67315
Clár, An Bóthar an Stáisiúin, Inis.  Teil. (065) 6828676
Corcaigh Thiar Bóthar Chill Barra, Dún Mánmhaí.  Teil. (023) 45113
Corcaigh Thoir Bóthar Fhearann na Laoi, Corcaigh.  Teil. (021) 4545055
Dún na nGall An Cabhán Íochtarach, Bealach Féich.  Teil. (074) 9131189
Gaillimh An Oifig Thaighde, Baile Átha an Rí.  Teil. (091) 845800
Iarmhí, An Radharc an Chloig, Bóthar Átha Cliath, An Muileann gCearr.  Teil. (044) 40721
Laois 1 Bailtíní na Páirce, Port Laoise.  Teil. (0502) 21326
Liatroim Sráid an Droichid, Cora Droma Rúisc.  Teil (071) 9620028
Loch Garman An Oifig Thaighde, Caisleán Bhaile Sheáin, Loch Garman. Teil. (053) 42622
Longfort, An An Lár, An Longfort (043) 41021
Lú Bóthar Bhaile Átha Cliath, Dún Dealgan.  Teil. (042) 9332263
Luimneach Sráid Pharnell, Luimneach.  Teil. (061) 415922
Maigh Eo Teach Michael Davitt, Caisleán an Bharraigh.  Teil. (094) 9021944
Mhí, An Bóthar Cheanannais, An Uaimh.  Teil. (046) 9021792
Muineachán Coill Seanaigh, Muineachán.  Teil. (047) 81888
Port Láirge An Seandún, Dún Garbháin.  Teil. (058) 41211
Ros Comáin Sráid na Mainistreach, Ros Comáin.  Teil. (0906) 626166
Sligeach Cois na hAbhann, Sligeach.  Teil. (071) 9142286
Tiobraid Árann Theas Carraigín, Cluain Meala.  Teil. (052) 21300
Tiobraid Árann Thuaidh Bóthar an Droimín, An tAonach.  Teil (067) 31225
Uíbh Fhailí Cluain Minse, Tulach Mhór.  Teil. (0506) 21405

33

PLEAN GNÍOMHAÍOCHTA TEAGASC UM SHEIRBHÍSÍ DO CHUSTAIMÉIRÍ 2004-2006

AGUISÍN II
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COLÁISTÍ AGUS IONAID OILIÚNA ÁITIÚLA

COLÁISTÍ TALMHAÍOCHTA

Coláiste Talmhaíochta Bhéal Átha hÉis, Béal Átha hÉis, Co an Chabháin.
Teil: 049 4338108   Facs: 049 4338540

Coláiste Talmhaíochta Chloich na Coillte, Cloich na Coillte, Co. Chorcaí.
Teil: 023 33302   Facs: 023 34449

Coláiste Talmhaíochta Chill an Daltúnaigh, Baile an Phoill, Co. Chill Chainnigh.
Teil: 051 644400   Facs: 051 643797

Coláiste Talmhaíochta an Ghoirtín, Baile an Gharraí, Ros Cré, Co. Thiobraid Árann.
Teil: 067 21282   Facs: 067 21290

Coláiste Talmhaíochta na mBráithre Proinsiasacha, An Creagán, Co. na Gaillimhe.
Teil: 0905 79205   Facs: 0905 79276

Coláiste Talmhaíochta na Sailéiseach, Pailís Chaonraí, Co. Luimnigh.
Teil: 061 393100   Facs: 061 393005

COLÁISTÍ GAIRNEOIREACHTA

Coláiste Gairneoireachta Chill an Daltúnaigh, Baile an Phoill, Co. Chill Chainnigh.
Teil: 051 643105   Facs: 051 643797

Coláiste Gairneoireachta Taitneamhaí, Na Gairdíní Lusanna Náisiúnta, Glasnaíon, BÁC 9.
Teil: 01 8374388   Facs: 01 8366329

Coláiste Gairneoireachta na Sailéiseach, Baile an Bhairínigh, Droim Rí, Co. na Mí.
Teil: 01 8259392   Facs: 018259632

IONAID OILIÚNA ÁITIÚLA

Déan teagmháil leis na príomhionaid oiliúna áitiúla de réir mar atá siad ar an liosta in Aguisín II.

AGUISÍN III

34

7678 FLOW TEXT - Irish  27/07/2005  15:03  Page 34



35

AGUISÍN IV

Stiúrthóir

Riarachán Seirbhísí Bainistíochta Taighde Bia Taighde Talmhaíochta Seirbhísí Comhairleacha Oiliúint & Forbairt

Acmhainní Daonna Meastóireacht Ionad Taighde  An Ghráinseach Aonaid Bhainistíochta Stiúrthóir Cúnta
Táirgí Déiríochta /Baile Átha an Rí Cheantair

Seirbhísí Taighde Bainistíochta Stiúrthóir Cúnta Coláistí Teagasc
An Cabhán/Muineachán Béal Átha hÉis

Forbairt Foirne Sláinte & Sábháilteacht Ionad Taighde Táirgí An Clár Cloich na Coillte
Pháirc Uí Mhórdha Dún na nGall Cill an Daltúnaigh

Teicneolaíocht Pháirc (Solchóid agus Áth Cliath/An Mhí/Lú Coláiste Gairneoireachta 
Seirbhísí Eolais  Uí Mhórdha Teo Cill Mháille san áireamh) Gaillimh Taitneamhaí

& Leabharlainne Liatroim/Sligeach Coláistí Príobháideacha
An Longfort/Ros Comáin An Goirtín

Airgeadas Maigh Eo An Creagán
(Seirbhísí agus Maoin Tuairisciú ar Phlean An tIonad Náisiúnta Bia Uíbh Fhailí/An Iarmhí Pailís Chaonraí

Chorporáideach san áireamh) Forbartha Náisiúnta (An Ráithín san áireamh) Baile an Bhairínigh
Páirc na Darach

Teicneolaíocht Eolais Ardchaighdeán Ceannairí Chláir Taighde Caisleán Bhaile Sheáin Stiúrthóir Cúnta
agus Chumarsáide Seirbhísí do Chustaiméirí Ceatharlach/Cill Mhantáin

Corcaigh Thoir
Corcaigh Thiar

Ciarraí
Pleanáil Ghnó &  Cill Dara/Laois Cláir Fhorbartha

Bainistíocht Rioscaí Cill Chainnigh/Port Láirge
Luimneach

Iniúchadh Inmheánach Geilleagar Tuaithe Tiobraid Árann Gairneoireacht
Seirbhísí Tógála (Suirbhe Náisiúnta Feirme Loch Garman

Comhordú Pleanála agus san Áireamh)

Tuairiscithe Straitéisí Sainseirbhísí Comhairleacha Muca
Bainistíocht & Teicneolaíocht

Clár Taighde Déiríocht
Forbairt Thar Lear Ceannairí Stoc Tirim Foraoiseacht

Soláthar Ainmhithe Curaíocht
Úsáid Chomhshaoil & Talún Comhshaol

Soláthar Barr Forbairt Tuaithe Dearbhú Curaclaim 
Eacnamaíocht & Stiúrthóir Cúnta agus Ardchaighdeáin
Forbairt Tuaithe Straitéis agus Pleanáil

Caidreamh Poiblí

agus Cumarsáid

le Custaiméirí

PLEAN GNÍOMHAÍOCHTA TEAGASC UM SHEIRBHÍSÍ DO CHUSTAIMÉIRÍ 2004-2006
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AGUISÍN V
IONAID TEAGASC
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