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Alt 15 
 
Réamhrá 
 
Cúlra  
 
Cuireann an tAcht um Shaoráil Faisnéise 1997 trí cheart reachtúil ar bun:  
1. an ceart dlíthiúil ag gach duine rochtain a fháil ar aon eolas atá i seilbh comhlachta poiblí  
2. an ceart dlíthiúil ag gach duine go ndéanfaí eolas oifigiúil maidir leis/léi a leasú nuair atá an         
t-eolas sin neamhiomlán, mícheart nó míthreorach  
3. an ceart dlíthiúil atá ag duine go dtabharfaí cúiseanna dó/di maidir le cinntí a rinneadh a 
d’imigh i bhfeidhm air/uirthi   
 
Dearbhaíonn an tAcht an ceart atá ag baill den phobal an méid rochtana agus is féidir a fháil ar 
eolas oifigiúil, i gcomhréir le leas poiblí agus le ceart príobháideachta atá an duine aonair.  
Ullmhaíodh an leabhar tagartha seo agus foilsíodh é de réir cheanglas Ailt 15 agus 16 an Achta.  
 
Tá sé de cheangal ar gach comhlacht poiblí, de réir Alt 15 den Acht, eolas poiblí a fhoilsiú ar 
shaincheisteanna mar seo a leanas:  
• struchtúr agus eagrúchán 
• feidhmeanna, dualgais agus cumhachtaí  
• seirbhísí a sholáthraítear don phobal, agus an chaoi ar féidir fónamh a bhaint astu seo  
• cineálacha taifead atá i seilbh an chomhlachta poiblí agus na socruithe atá ann chun gur féidir 
leis an bpobal rochtain a fháil ar thaifid dá leithéid faoin Acht um Shaoráil Faisnéise  
• cearta maidir le hathbhreithniú agus achomhairc i gcoinne cinntí a dhéantar faoin Acht  
 
Bhí feidhm ag an Acht um Shaoráil Faisnéise (Leasú) 2003 ón 11 Aibreán 2003. Tugann an tAcht 
seo isteach cúpla leasú tábhachtach ar Acht 1997, go háirithe maidir le hAlt 19 (Taifid Rialtais), 
Alt 20 (Pléití Comhlachtaí Poiblí), Alt 24 (Slándáil, Cosaint agus Caidreamh Idirnáisiúnta agus Alt  
47 (Táillí). 
 
Ceadaíonn an tAcht um SF rochtain phoiblí ar thaifid nach gceadaítear de ghnáth seachas sin. 
Tá rochtain ar eolas faoin Acht faoi réir dhíolúintí áirithe agus baineann nósanna imeachta agus 
teorainneacha ama sainithe leis.   
 
Tá cóipeanna den cháipéis seo ar fáil saor in aisce ón Oifigeach Saorála Faisnéise, 
Ceanncheathrú Met Éireann, Cnoc Ghlas Naíon, Baile Átha Cliath 9. Is féidir cóipeanna a fháil ag 
an seoladh seo saor in aisce, ag an bhfáiltiú. Is féidir an cháipéis a fháil freisin ar ár suíomh 
gréasáin ag http://www.met.ie 
 
Faoin Alt 16, tá sé de cheangal ar chomhlacht poiblí faoin Acht cur síos ginearálta ar na rialacha 
agus na treoracha a úsáideann an comhlachtaí poiblí i gcur i bhfeidhm a scéimeanna agus a 
chláir a fhoilsiú. Go hachomair, seo a leanas aidhmeanna an Ailt seo:  
 
•  cuidiú leis an bpobal tuiscint níos fearr a fháil ar a gcearta agus a dteidlíochtaí i leith 
 scéimeanna agus cláir áirithe 
•  cur leis an muinín atá ag an bpobal as an bpróiseas cinnteoireachta  
• a chur ar chumas an chomhlachta ardchaighdeán a bhaint amach sa léirléamh agus sa 
 chur i bhfeidhm a dhéanann sé ar fhorálacha reachtúla atá le meas  
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Eolas a chuirtear ar fáil ar bhonn gnáthaimh 
 
Cuireann Met Éireann eolas ar fáil don phobal ar bhonn gnáthaimh maidir lena fheidhmeanna 
agus lena ghníomhaíochtaí. Leanfar ar aghaidh ag cur a leithéid d'eolas ar fáil gan aon ghá úsáid 
as a bhaint as an Acht um Shaoráil Faisnéise.  
Is féidir teacht ar eolas faoi fheidhmeanna agus faoi ghníomhaíochtaí Met Éireann chomh maith 
ar an suíomh Gréasáin http://www.met.ie 
Tá na tAcht um Shaoráil Faisnéise ann chun gur féidir leis an bpobal teacht ar eolas atá i seilbh 
comhlachtaí poiblí agus nach bhfuil ar fáil ar bhonn gnáthaimh ar bhealaí eile. Tá rochtain ar 
eolas faoin Acht faoi réir dhíolúintí áirithe agus baineann nósanna imeachta agus teorainneacha 
ama sainithe leis.   
 
 
Sonraí Meitéareolaíochta  
 
(Faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, tá taifid ar féidir le ball den phobal a iniúchadh, nó cóip díobh 
a bhreith leo, saor in aisce nó tar éis táille a íoc, lasmuigh de raon an Achta seo) 
Cuireann Met Éireann sonraí meitéareolaíochta ar fáil saor in aisce (de bhun a róil seirbhíse 
poiblí) nó ar phraghas a aontaítear (mar shampla nuair a chuirtear sonraí coimisiúnaithe ar fáil ar 
iarratas). Dá bhrí sin, tá na sonraí meitéareolaíochta uile ar fáil saor in aisce nó faoi réir 
íocaíochta, agus ar an gcaoi sin tá siad lasmuigh de raon an Achta um Shaoráil Faisnéise.  
Dá réir sin, diúltófar d’iarratais um Shaoráil Faisnéise de ghnáth, agus cuirfear an t-iarratasóir ar 
an eolas (tar éis a leithéid de chomhairle a chur orthu) go bhfuil 'gnáthrochtain' ar fáil ar na taifid 
seo cheana féin.   
 
 
 
 
Ráiteas Misin  
An misean atá againn ná breathnú, miondealú agus fáistiniú a dhéanamh ar 
aimsir agus ar aeráid na hÉireann, agus raon seirbhísí meitéareolaíochta 
agus eolas gaolmhar den scoth a sholáthar dár gcustaiméirí. 
 
Is é atá is gceist sa Ráiteas Misin ná go ndéanfaimid, mar Sheirbhís Meitéareolaíochta, 
na nithe seo a leanas:   
 

• ár ndícheall a chinntiú go ndéantar saol agus maoin an phobail a chosaint trí 
réamhaisnéis aimsire agus rabhaidh thráthúla a eisiúint  

 
• oibriú go héifeachtach ar mhaithe le rathúnas náisiúnta agus le cuspóirí an Rialtais trí 

sheirbhísí meitéareolaíochta cuí a sholáthar do gach earnáil 
 

• dualgais an Stáit a chomhlíonadh maidir le seirbhísí meitéareolaíochta a sholáthar don 
earnáil eitlíochta  

 
• sástacht an chustaiméara a chinntiú trí anailís chúramach a dhéanamh ar aiseolas ón 

úsáideoir deiridh, agus trí fheabhas leanúnach a chur ar raon agus ar chaighdeán ár 
seirbhísí, ar chostéifeacht ár gcuid oibríochtaí agus ar chaighdeán iomlán na seirbhíse  

 
• timpeallacht oibre ghairmiúil agus thacúil a chothú d'fhonn fostaithe atá tiomanta dá 

gcuid oibre a mhealladh agus a choinneáil  
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• a chinntiú go ndéantar bonneagar meitéareolaíochta costéifeachtach den scoth a 

chothú agus feabhas a chur air, ag teacht le ceanglais agus acmhainní náisiúnta  
 

• cur le caighdeán ár gcartlanna clíomeolaíocha agus rochtain éasca agus éifeachtach a 
chur ar fáil ar ár mbunachair shonraí  

 
• páirt a ghlacadh san fhorbairt leanúnach atá ar bun ar mheitéareolaíocht agus ar a 

feidhmeanna, i gcomhar lenár bpáirtithe meitéareolaíochta Eorpacha agus leis an 
bpobal eolaíochta i gcoitinne  

 
• oibriú ar mhaithe leis an monatóireacht éifeachtach agus leis an dea-bhainistíocht ar an 

gcomhshaol nádúrtha   
 

 
Saoráil Faisnéise & Rúndachta – Ráiteas Polasaí  
 
Agus Met Éireann ag comhlíonadh fhorálacha na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise 1997 agus 
2003, tá sé de pholasaí aige a chinntiú go bhfuil an rochtain is mó agus is féidir ar fáil ar na taifid 
atá ina sheilbh. Nuair a theastaíonn ó dhuine go gcoimeádfadh Met Éireann eolas faoi rún a 
chuireann sé/sí ar fáil do Met Éireann, ar chúiseanna tráchtála nó eile, ní mór dó/di é sin a chur in 
iúl do Met Éireann agus na cúiseanna leis a shonrú. Déanfaidh Met Éireann a dhícheall a leithéid 
d’eolas a choinneáil faoi rún, faoi réir a oibleagáidí faoin dlí, lena n-áirítear an tAcht um Shaoráil 
Faisnéise. Sa chás go ndéantar iarratas go scaoilfí a leithéid d'eolas faoin Acht um Shaoráil 
Faisnéise, rachaidh Met Éireann i gcomhairle leis an soláthraí ar dtús sula ndéanfaidh sé 
cinneadh an t-eolas sin a chur ar fáil. Má chinntear an t-eolas sin a shaoráil i gcoinne tola aon tríú 
páirtí tá sé de cheart ag an tríú páirtí sin an cinneadh a achomharc.  
 
Cúnamh do Dhaoine faoi Mhíchumas  
 
Tá an tOifigeach SF ar fáil chun cúnamh a sholáthar do dhaoine faoi mhíchumas ar mhian leo a 
gcearta a bhaint amach faoin Acht um SF (m.sh. glacadh le hiarratais ó bhéal ó iarratasóirí nach 
féidir leo léamh, rudaí a chló amach nó scríobh de bharr a míchumais, chun gur féidir leis an 
iarratasóir taifid a iniúchadh nó go ndéanfaí na taifid a mhíniú dó nó di). 
 
 
Tá tuairim is 235 duine fosaithe le Met Éireann, agus iad ag obair ag 14 suíomh éagsúla. Tá Met 
Éireann eagraithe i struchtúr rannógach ina bhfuil ocht rannóg mar atá léirithe sa léaráid thíos.  
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Struchtúr Eagraíochtúil  
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Tacaíocht 
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Theicniúil 
Tom 

Sheridan 

An Rannóg 
Seirbhísí 
Eitlíochta 

David 
Murphy 

An Rannóg 
Réamhais. 
Ginearálta 

Michael 
Walsh  

An Rannóg 
Riaracháin & 

Oiliúna 
Eamon 
Murphy  

An Rannóg 
Tráchtála 

Liam 
Campbell  

An Rannóg 
Clíomeolaí. 
& Breath. 

Liam Keegan

An Rannóg 
Ionsraim. & 
Monatóir. 

Chomhshaoil 
Liam Burke 

An Rannóg 
TF         

Paul Halton

An Rannóg 
Taighde & 
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Cur Síos ar na Rannóga 
 
d 
Director’s Office 
1 Oifig an Stiúrthóra  
 
1.1 Ról na hOifige  
Feidhmíonn Oifig an Stiúrthóra mar lárionad riaracháin do na leibhéil is airde bainistíochta in Met 
Éireann.  
 
1.2 Na Seirbhísí a chuireann an Oifig ar fáil  
1  Tacaíocht riaracháin agus rúnaíochta don Stiúrthóir agus do Stiúrthóirí Cúnta,   
 lena n-áirítear  

• rianú ar chomhfhreagras  
• éascú ar chruinnithe, cruinnithe Coiste Bainistíochta (ManCom) san áireamh  
•comhordú ar ábhar faisnéise 

2 Comhaid phearsanra faoin bhfoireann a choinneáil  
 
2 An Rannóg Tráchtála  
Ceann na Rannóige: Liam Campbell 
 
2.1 Ról na Rannóige  
 
Tá dhá phríomhfhreagracht ar an Rannóg Tráchtála: 
•  cur le cumas tuillimh ioncaim Met Éireann trí mhargaíocht ghairmiúil a dhéanamh ar a 
 tháirgí agus ar a sheirbhísí  
•  a chinntiú go bhfuil raon oiriúnach táirgí meitéareolaíochta ar an gcaighdeán ceart ar fáil 
 do Met Éireann agus dá chustaiméirí sa tseirbhís phoiblí  
 
 
Féachann an Rannóg seo le cur le bunachar cliant Met Éireann, agus féachann sé leis na 
custaiméirí reatha a spreagadh cur leis an méid úsáide a bhaineann siad as táirgí agus seirbhísí 
meitéareolaíochta. Déanann an Rannóg seo a dícheall oibriú i gcomhar le Rannóga eile chun 
feabhas a chur ar chur i láthair agus ar dháileadh na dtáirgí atá ann faoi láthair, freagairt 
d'éileamh ó chustaiméirí agus caighdeán ard cúraim chustaiméara a chothú.  
 
2.2 Na seirbhísí a chuireann an Rannóg ar fáil  
 
1 Plé/idirbheartaíocht le custaiméirí, le custaiméirí ionchasacha, le tríú páirtithe ar an teileafón, ar 
facs, sa phost, duine le duine   
2 Idirchaidreamh le Rannóga eile chun na táirgí a bhfuil gá leo a chur ar fáil do chustaiméirí  
3 Idirchaidreamh le ECOMET 
4 Fógraíocht  
5 Gach gné a bhaineann le rannpháirtíocht Met Éireann i dtaispeántais, le tacaíocht ó Rannóga 
eile  
6 Tuarascálacha Bliantúla a fhoilsiú  
2.3 An tEolas atá ar Fáil  
1 Cóipeanna den Tuarascáil Bhliantúil  
2 Bileoga Eolais  
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3 Sonraí faoi sheirbhísí caighdeánacha réamhaisnéise  
4 Nósanna imeachta agus táillí ECOMET  
2.4 An áit a bhfuil teacht ar an eolas sin i láthair na huaire  
 
Ceann na Rannóige Tráchtála, Met Éireann, Cnoc Ghlas Naíon, Baile Átha Cliath 9 
Fón: 01-8064244 • Facs: 01-8064247 
 
2.5 Cineálacha taifead a choinnítear  
 
1 Sonraí faoi chomhfhreagras, faoi chomhaontuithe srl. le custaiméirí indibhidiúla  
2 Eolas faoi earnálacha margaidh (taighde margaidh srl. ) 
 
 
3 An Rannóg Seirbhísí Eitlíochta  
Ceann na Rannóige: David Murphy 
 
3.1 Ról na Rannóige  
 
Cuireann an Rannóg Seirbhísí Eitlíochta raon leatha seirbhísí ar fáil d’eitlíocht shibhialta, 
mhíleata agus ghinearálta, de réir chaighdeáin agus mholtaí an ICAO agus de réir nósanna 
imeachta náisiúnta freisin, a chinntear ó am go ham. Is é atá sa Rannóg seo ná an Lár-Oifig 
Eitlíochta in Aerfort na Sionainne, áit a mbíonn Ceann na Rannóige lonnaithe de ghnáth, agus na 
hOifigí Meitéareolaíochta i mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh, in Aerfort Chnoc Mhuire agus ag 
Aeradróm Casement. Chomh maith leis sin, tá an Rannóg freagrach as seirbhísí a chur ar fáil do 
roinnt Aerfort Réigiúnach ar fud na tíre. Feidhmíonn an Rannóg Seirbhísí Eitlíochta mar 
lárphointe idir Met Éireann, Údarás Eitlíochta na hÉireann, na húdaráis aerfoirt, agus  na 
gníomhaireachtaí idirnáisiúnta éagsúla chomh fada agus a bhaineann a gcuid gníomhaíochtaí le 
meitéareolaíocht eitlíochta.  
 
3.2 Na seirbhísí a chuireann an Rannóg ar fáil  
 
1 Cuirtear saineolas aimsire a bhaineann le hEitlíocht ar fáil ag Oifigí Meitéareolaíochta sna 
haerfoirt sa tSionainn, i mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh agus i gCnoc Mhuire agus ag Aeradróm 
Casement.  
2 Seomraí beaga áit a dtugtar eolas do phíolótaí, in Aerfoirt Bhaile Átha Cliath agus Chorcaí 
3 Déantar eolas Meitéareolaíochta Oibríochtúil a tharchur ar líonraí teileachumarsáide 
idirnáisiúnta agus tá sé ar fáil do ghnáthúsáideoirí ar an teileafón agus ar facs  
 
3.3 An tEolas atá ar Fáil  
 
1 Tá sonraí faoi na seirbhísí atá ar fáil san fhoilseachán National Aeronautical 
Information Publication (A.I.P.) 
2 Déantar eolas úsáideora a dháileadh i bhfoirm Bileoga Eolais Aerloingseoireachta (A.I.C.anna) 
agus Fógraí d'Eitleoirí (NOTAManna) 
 
3.4 An áit a bhfuil teacht ar an eolas i láthair na huaire  
 
Ceann na Rannóige, Met Éireann, Aerfort na Sionainne, Co. an Chláir  
Fón: 061-471542 • Facs: 061-472737 
 
3.5 Cineálacha taifead a choinnítear  
 
1 Taifid faoi réamhaisnéisí a eisíodh (de réir rialacháin ICAO) 
2 Comhfhreagras le heagraíochtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta faoi chúrsaí eitlíochta  
3 Comhfhreagras le haerlínte agus le comhlachtaí aeir maidir le riachtanais seirbhísí  
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4 An Rannóg Teicneolaíochta Faisnéise (TF) 
Ceann na Rannóige: Paul Halton 
 
4.1 Ról na Rannóige  
 
Tá an Rannóg seo freagrach as an gcuid is mó d'áiseanna ríomhaireachta agus 
teileachumarsáide Met Éireann a sholáthar agus a fhorbairt, agus as cothú a dhéanamh ar na 
caighdeáin TF a aontaíodh maidir le gníomhaíochtaí ríomhaireachta ar cineach cumhachtaí ina 
leith do Rannóga eile.  
 
4.2 Na seirbhísí a chuireann an Rannóg ar fáil  
 
1 Córais táirgeachta TF a oibriú  
2 Crua-earraí, bogearraí agus córais chumarsáide TF a chothabháil  
3 Polasaí TF a fhorbairt; pleanáil do riachtanais TF na todhchaí a bheidh ag Met Éireann  
4 Soláthar a eagrú do threalamh agus do bhogearraí TF  
5 Córais nua TF a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm  
6 Oiliúint TF agus tacaíocht úsáideora  
 
4.3 An tEolas atá ar Fáil  
 
1 Ráitis straitéise ar shaincheisteanna TF a bhaineann le Faisnéis, Ailtireacht Theicniúil agus 
Feidhmchláir  
2 Pleananna Oibre Bliantúla  
4.4 An áit a bhfuil teacht ar an eolas i láthair na huaire  
Ceann na Rannóige TF, Met Éireann, Cnoc Ghlas Naíon, Baile Átha Cliath 9 
Fón: 01-8064261 • Facs: 01-8064247 
 
4.5 Cineálacha taifead a choinnítear  
 
1 Tuairiscí ar obair TF  
2 Cáipéisí agus comhfhreagras a bhaineann le pleanáil, le heagrú agus le hoiliúint TF  
3 Comhfhreagras le gníomhaireachtaí Éireannacha agus idirnáisiúnta ar chúrsaí a bhaineann le 
TF  
4 Eolas faoi sholáthar trealaimh TF  
5 Comhfhreagras ar chúrsaí teicniúla a bhaineann le soláthar sonraí do chustaiméirí  
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5 An Rannóg Réamhaisnéise Ginearálta  
Ceann na Rannóige: Michael Walsh 
 
5.1 Ról na Rannóige  
 
Cuireann an Rannóg seo raon leatha seirbhíse réamhaisnéise agus rabhaidh ar fáil tríd an Oifig 
Anailíse agus Réamhaisnéise (CAFO) agus tríd Oifig Aimsire RTÉ. I measc na gcustaiméirí tá na 
meáin, gnóthais thionsclaíocha agus tráchtála, an Rialtas agus Comhlachtaí Poiblí, údaráis 
áitiúla, an pobal i gcoitinne agus daoine eile a úsáideann a leithéid d’eolas. Chomh maith leis sin, 
tá an Rannóg freagrach as idirchaidreamh le custaiméirí eile maidir lena riachtanais ó lá go lae.  
5.2 Na seirbhísí a chuireann an Rannóg ar fáil  
 
1 Réamhaisenéisí aimsire agus rabhaidh d’aimsir ar talamh agus ar muir  
2 Seirbhísí aimsire don raidió, don teilifís, do pháipéir nuachta 
3 Seirbhísí aimsire ardchostais ar an teileafón agus facs  
4 Comhairleoireacht maidir le seirbhísí réamhaisnéise  
5 Seirbhísí Rabhaidh maidir le Radaíocht Ultraivialait agus Ózón ag leibhéal na talún  
6 Comhairle Aimsir-Bhainteach do na Gníomhaireachtaí Stáit i gcásanna géarchéime -  
mar shampla dianaimsir, timpistí núicléacha agus doirteadh nimhiúil  
 
5.3 An tEolas atá ar Fáil  
 
1 Lámhleabhair thagartha satailíte agus radair  
2 Lámhleabhair de chuid na hEagraíochta Meitéareolaíochta Domhanda  
3 Leabhair thagartha mar gheall ar theicnící réamhaisnéise  
4. Breathnadóireachtaí agus réamhaisnéisí aimsire  
 
5.4 An áit a bhfuil teacht ar an eolas i láthair na huaire  
 
Ceann na Rannóige Teicneolaíochta Faisnéise, Met Éireann, Cnoc Ghlas Naíon, Baile Átha 
Cliath 9 
Fón: 01-8064208 • Facs: 01-8064275 
 
5.5 Cineálacha taifead a choinnítear  
 
1     Fógraí oifige oibríochtúla  
2 Taifid faoi réamhaisnéisí aimsire agus rabhaidh a eisíodh  
 
6 An Rannóg Ionstraimíochta agus Monatóireachta Comhshaoil  
Ceann na Rannóige: Liam Burke 
 
6.1 Ról na Rannóige  
 
Tá an fhreagracht fhoriomlán ar an Rannóg seo as ionstraimí agus trealamh a fháil agus a 
chothabháil don eagraíocht. Chomh maith leis sin tá sí freagrach as oibríochtaí i Réadlann 
Dhairbhre, agus as gníomhaíochtaí monatóireachta comhshaoil Met Éireann.  
 
6.2 Na seirbhísí a chuireann an Rannóg seo ar fáil  
 
1 Freastal ar riachtanais oibríochtúla meitéareolaíochta le réitigh theicniúla 
2 Soláthar trealaimh  
3 Braiteoirí agus córais a chothabháil, a dheisiú agus a chalabrú  
4 Feidhmiú stáisiún aeir uachtaraigh Dhairbhre 
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5 Feidhmiú chláir mhonatóireachta gheoifisiceacha agus chomhshaoil  
6 Anailís cheimiceach sa saotharlann ar aer agus ar shamplaí báistí  
7 Rialú Cáilíochta agus anailís ar shonraí  
8 Sonraí a sholáthar do Bhunachair Shonraí Dhomhanda  
6.3 An tEolas atá ar fáil  
1 Treoir maidir le hIonstraimí Meitéareolaíochta agus Modhanna Breathnadóireachta (An 
Eagraíocht Meitéareolaíochta Dhomhanda)  
2 Lámhleabhair ábhar eile de chuid na hEagraíochta Meitéareolaíochta Domhanda  
3 Seirbhís Meitéareolaíochta d’Aerloingseoireacht Idirnáisiúnta – A. 3 
(ICAO) 
 
6.4 An áit a bhfuil teacht ar an eolas i láthair na huaire  
 
Ceann na Rannóige Ionstraimíochta agus Monatóireachta Comhshaoil  
Met Éireann, Cnos Ghlas Naíon, Baile Átha Cliath 9 
Fón: 01-8064259 • Facs: 01-8064247 
 
6.5 Cineálacha taifead a choinnítear  
 
1 Comhfhreagras, meamraim inmheánacha, plécháipéisí, tuarascálacha, cáipéisí faoi 
ionstraimíocht, cáipéisí faoi sholáthar, conarthaí  
2 Sonraí geoifisiceacha agus atmaisféaracha  
 
7 An Rannóg Clíomeolaíochta agus Breathndadóireachtaí  
Ceann na Rannóige: Liam Keegan 
 
7.1 Ról na Rannóige  
 
An phríomhfhreagracht atá ar an Rannóg ná feidhmiú mar an t-ionad náisiúnta le haghaidh eolais 
chlíomeolaíochta.  
 
7.2 Na seirbhísí s chuireann an Rannóg ar fáil  
 
1 Iniúchadh, cothabháil agus forbairt ar líonraí stáisiún sionoptacha, clíomeolaíochta agus báistí 
Met Éireann  
2 Na sonraí a fhaightear ó na líonraí seo a bhailiú, a chur ar taifead, rialú cáilíochta a dhéanamh 
orthu agus iad a chur i gcartlann  
3 Bainistiú a dhéanamh ar chartlann ríomhaire-bhunaithe  
4 Freagairt d'iarratais ó chustaiméirí ar shonraí clíomeolaíochta  
5 Idirchaidreamh a dhéanamh leis an Eagraíocht Meitéareolaíochta Dhomhanda maidir le cúrsaí 
clíomeolaíochta  
6 Ionadaíocht a dhéanamh thar ceann Met Éireann ar eagraíochtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta 
ábhartha  
7 Foilseacháin Chlíomeolaíochta  
 
7.3 An tEolas atá ar fáil  
 
1 Sonraí maidir leis an aimsir in Éirinn – idir thosca ag amanna ar leith agus mheáin agus 
treochtaí fadtéarmacha  
2 Cartlann ríomhaire-bhunaithe ar shonraí aimsire ó 1941 amach. Cuirtear sa chartlann 
luachanna báistí, teochta, gaoithe agus gréine, a ghlactar gach uair chomh maith le luachanna 
laethúla. Baintear úsáid astu seo chun eolas ar leith a chur ar fáil do chliaint chomh maith le cur 
síos ginearálta ar aimsir agus ar aeráid na hÉireann                 
3 Tá sonraí ar fáil don tréimhse roimh 1941 den chuid is mó ar na cláir bhunaigh nó i raon 
foilseachán. Tá sonraí ar fáil don dara leath den 19ú haois agus den 20ú haois.  
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7.4 An áit a bhfuil teacht ar an eolas i láthair na huaire  
 
An Deasc Fiosrúcháin Chlíomeolaíochta, Met Éireann, Cnoc Ghlas Naíon, Baile Átha Cliath 9 
Fón: 01-8064260 • Facs: 01-8064216 
 
7.5 Cineálacha taifead a choinnítear  
 
1 Taifid ar iniúchtaí ar stáisiúin sionoptacha, clíomeolaíochta agus báistí  
2 Taifid ar na freagraí a tugadh ar iarratais le haghaidh sonraí clíomeolaíochta  
3 Comhfhreagras le gníomhaireachtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta faoi chúrsaí clíomeolaíochta 
agus hidreolaíoch  
4. Taifid ar bhreathnadóireachtaí aimsire  
 
8 An Rannóg Taighde agus Feidhmithe  
Ceann na Rannóige: Ray McGrath 
 
8.1 Ról na Rannóige  
 
Téann an Rannóg Taighde agus Feidhmithe i mbun buntaighde agus taighde feidhmeach i 
gcomhthéacs spriocanna agus freagrachtaí foriomlána Met Éireann. An príomhchúis go 
roghnaítear tionscadail taighde ar leith ná go bhfuil gá le réamhaisnéisí aimsire agus seirbhísí 
bainteacha atá níos beaichte agus níos sonraí. Tá an taighde atá idir lámha faoi láthair dírithe ar 
na nithe seo a leanas: (a) feabhas a chur ar réamhaisnéisí aimsire oibríochtaúla trí fhorbairt a 
dhéanamh ar shamhaltacha uimhriúla fáistinithe aimsire agus (b) raon táirgí feidhmchláir a 
fhorbairt bunaithe ar an taighde don phobal i gcoitinne, don earnáil talmhaíochta, do thionscail 
agus don earnáil mara. Chomh maith leis sin, tá an Rannóg freagrach as seirbhísí leabharlainne 
Met Éireann.  
  
 
8.2 Na seirbhísí a chuireann an Rannóg ar fáil  
 
1 Bunaighde, go príomha laistigh den chlár eolaíochta HIRLAM  
2 Cothabháil oibríochtúil ar shamhlacha HIRLAM agus WAM  
3 Forbairt ar chórais grafaic bhogearraí  
4 Saintáirgí a fhorbairt chun tacú le hoifigí oibríochtúla  
5 Seirbhísí tacaíochta agraimeitéareolaíoch, comhshaoil agus mara  
6 Leabharlann meitéareolaíochta Met Éireann a fheidhmiú agus a chothú  
7. An tionscadal um Athrú Aeráide (C4I) 
 
8.3 An t-eolas atá ar fáil  
 
1 Sonraí faoi rannpháirtíocht Met Éireann’s sa tionscadal HIRLAM 
2 Eolas úsáideora ar shonraí reatha HIRLAM agus WAM, agus ar na staidéir mhara agus 
chlíomeolaíocha a dtugann Met Éireann fúthu  
3 Sonraí fíoraithe ar réamhaisnéisí HIRLAM agus WAM  
4. Sonraí faoi rannpháirtíocht Met Éireann ar an tionscadal C4I  
 
8.4 An áit a bhfuil teacht ar an eolas i láthair na huaire  
 
Ceann na Rannóige Taighde agus Feidhmithe,  
Met Éireann, Cnoc Ghlas Naíon, Baile Átha Cliath 9 
Fón: 01-8064204 • Facs: 01-8064247 
 
8.5 Cineálacha taifead a choinnítear  
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1 Comhfhreagras maidir le rannpháirtíocht i dtionscnaimh thaighde náisiúnta agus idirnáisiúnta  
2 Comhfhreagras a mbaineann leasa talmhaíochta agus mara leo 
3 Catalóga leabharlainne  
 
9 An Rannóg Riaracháin agus Oiliúna  
Ceann na Rannóige: Eamon Murphy 
 
9.1 Ról na Rannóige  
 
Tá an phríomhfhreagracht ar an Rannóg seo as cúrsaí airgeadais, buiséid, pearsanra, soláthairtí 
agus cóiríochta. Comhlíonann sé a fhreagrachtaí i gcomhthéacs an chaidrimh atá ann idir Met 
Éireann agus comhlachais a dhéanann ionadaíocht thar ceann na foirne. Bíonn dlúth-
chomhoibriú idir an Rannóg seo agus na hAonaid Phearsanra agus Airgeadais sa mháthair-
Roinn (An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil (RCORA). Is ar an Rannóg 
Riaracháin agus Oiliúna atá an fhreagracht as feidhmeanna oiliúna Met Éireann. Féachann an 
Rannóg seo le riachtanais oiliúna a aithint, i gcomhairle le Rannóga eile, agus féachann leis na 
riachtanais sin a chomhlíonadh. Bíonn dlúthchaidreamh idir an Rannóg agus an tAonad 
Forbartha Corparáidí den Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil sna cúrsaí seo. 
Chomh maith leis sin, oibríonn an Rannóg seo go dlúth le Rannóga eile a bhíonn i mbun oiliúna 
de gach saghas ó am go ham, agus leis an bhfoireann ag Aeradróm Casement a bhíonn i mbun 
oiliúint meitéareolaíochta.   
 
9.2 Na seirbhísí a chuireann an Rannóg ar fáil  
 
1 Idirchaidreamh le RCORA, go háirithe maidir le cúrsaí acmhainní daonna agus buiséid  
2 Riaradh foriomlán ar chórais airgeadais agus chuntasaíochta  
3 Idirchaidreamh ginearálta le raon eagraíochtaí idirnáisiúnta (WMO, 
ECMWF, EUMETSAT) 
4 Córas comhdaithe ginearálta Met Éireann a chothabháil  
5 Pleanáil eagraíochtúil, go háirithe maidir leis an Tionscnamh Bainistíochta Straitéisí  
6 Cóiríocht agus fearastú a chothabháil  
7 Maoirseacht agus monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an Achta um Shábháilteacht, 
Sláinte agus Leas ag an Obair, 1989. 
8 Pleanáil agus feidhmiú, i gcomhairle le Ceann gach Rannóige, ar chláir oiliúna agus forbartha 
foirne  
9 Idirbheartaíocht agus comhaontuithe le forais a dhéanann ionadaíocht thar ceann na foirne  
10 Seirbhísí tacaíochta rúnaíochta ginearálta  
11 Soláthar ar sholáthairtí oifige ginearálta agus ar nithe eile inchaite  
12 Freagrach as iarratais SF. 
13. Polasaí a bhaineann le fostaíocht a chur i bhfeidhm.  
 
 
 
 
9.3 An t-eolas atá ar fáil  
 
1 Eolas faoi dheiseanna fostaíochta in Met Éireann 
 

2 Sonraí faoi sholáthar foirne  
 

9.4 An áit a bhfuil teacht ar an eolas i láthair na huaire  
 
Ceann na Rannóige Riaracháin agus Oiliúna  
Met Éireann, Cnoc Ghlas Naíon, Baile Átha Cliath 9 
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Fón: 01-8064206 • Facs: 01-8064247 
 
9.5 Cineálacha taifead a choinnítear  
 
1 Taifid faoi bhuiséid, faoin bhfoireann agus faoi chúrsaí airgeadais  
2 Comhfhreagras ginearálta le heagraíochtaí éagsúla idirnáisiúnta agus le seirbhísí 
meitéareolaíochta náisiúnta eile  
3 Sonraí faoi phlé agus faoi chomhfhreagras maidir le cúrsaí cóiríochta  
4. Comhfhreagras leis an RCORA  
5. Sonraí faoi Bainistíocht Feidhmíochta  
 
 
Rialacha agus Cleachtais  
1 Forálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise  
 
Faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, tá aon duine i dteideal iarratas a dhéanamh ar rochtain eolais 
nach mbeadh ar fáil go poiblí seachas sin. Féadfaidh gach duine an t-eolas seo a leanas a lorg:  
 
•  rochtain ar thaifid atá i seilbh Met Éireann 
•  ceartú ar eolas pearsanta maidir leis/léi atá i seilbh Met Éireann agus atá míchruinn, 
 neamhiomlán, nó mírthreorach 
•  na cúiseanna a bhí le cinntí a rinne Met Éireann ar cúiseanna iad a d’imigh i bhfeidhm 
 air/uirthi  

 
 
Tá na taifid seo a leans laistigh de raon an Achta: 
 
•  gach taifead a bhaineann le heolas pearsanta atá i seilbh Met Éireann 

is cuma cathain a cruthaíodh an t-eolas sin  
•  taifid phearsanta faoin bhfoireann atá ag obair le Met Éireann faoi láthair, ar eolas é a 
 cruthaíodh ón 21 Aibreán 1995 amach agus na taifid a cruthaíodh roimh an dáta sin áit a 
 bhfuil na sonraí á n-úsáid, nó go bhfuil sé ar intinn iad a úsáid, ar bhealach a théann i 
 gcion go neamhfhabhrach ar an duine i gceist, nó a d'fhéadfadh dul i gcion orthu go 
 neamhfhabhrach  
•  gach taifead eile a cruthaíodh ó dháta tosaigh an Achta i.e. 21 Aibreán 1998  
•  aon taifid eile a bhfuil gá leo chun tuiscint a fháil ar thaifead reatha, fiú amháin má 
 cruthaíodh iad roimh 21 Aibreán 1998 
 
2 Iarratais faoin Acht um Shaoráil Faisnéise  
 
In Met Éireann, déanfar iarratais faoin Acht um Shaoráil Faisnéise a láimhseáil go lárnach agus 
ní mór iad a sheoladh, ar dtús, chuig  
An tUas. J. Bourke, An tOifigeach Saorála Faisnéise, 
Met Éireann, Cnoc Ghlac Naíon, Baile Átha Cliath 9, 
Fón: 01-8064246 • Facs: 01-8064247 
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Conas Eolas a Fháil 
Pléifidh oifigigh ainmnithe le hiarratais ar shaoráil faisnéise (tugtar na cinnteoirí ar na hoifigigh 
seo go hinmheánach ). Seo a leanas cinnteoirí Met Éireann: An tUasal Colm Faherty (Oifigeach 
Meitéareolaíochta Sinsearach) agus An tUasal Séamus Daltún (Príomh-Oifigeach 
Meitéareolaíochta). 
 
Nóta: I gcásanna áirithe, d’fhéadfaí táillí a ghearradh maidir le soláthar eolais (Féach Cuid 8 
thíos). 
 
3 Do iarratas a thiomsú  
 

(a)  Ní mór do d’iarratas a bheith i scríbhinn agus ní mór dó a chur in iúl go bhfuil an 
 t-eolas á lorg agat faoin Acht um Shaoráil Faisnéise  

 
(b)  Má tá freagra uait i bhformáid ar leith (fótachóip, diosca ríomhaire srl.) luaigh é 
 sin i d’iarratas le do thoil  

 
            (c)  Bí chomh sonraí agus chomh sainiúil agus is féidir nuair atá d'iarratas á   
  thiomsú agat, mar go gcuideoidh sé sin le Met Éireann déileáil leis an   
  iarratas. Má tá aon fhadhb agat in ullmhú d’iarratais beidh foireann Met   
  Éireann sásta cuidiú leat  
 

(d)  D’fhéadfaí iarraidh ort fianaise a thabhairt gur tusa atá ag déanamh an   
 iarratais, go háirithe nuair atá eolas pearsanta á lorg agat (m.sh. teastas   
 breithe, pas, ceadúnas tiomána srl. a chur ar fáil) 

 
(e)  Cuir uimhir teileafóin lae ar fáil chun gur féidir dul i dteagmháil leat chun sonraí  
 d’iarratais a shoiléiriú más gá. De ghnáth, tá sé de cheangal ar Met Éireann 
 freagra a thabhairt ar iarratas laistigh de 4 seachtaine.   

 
4 Ceart Athbhreithnithe nó Achomhairc  
 
Leagtar amach san Acht sraithe díolúintí atá ann chun eolas íogair a chosaint áit a bhféadfaí 
díobháil a dhéanamh do leasa lárnacha an Stáit nó do thríú páirtithe dá nochtfaí an t-eolas sin. 
Nuair a dhéanann Met Éireann na forálacha seo a ghairm, maidir le heolas a choinneáil siar, is 
féidir an cinneadh sin a achomharc. Is féidir cinntí maidir le rochtain iarchurtha, táillí, modh 
rochtana, srl. a achomharc freisin. Tá sonraí faoi mheicníochtaí achomhairc (Athbhreithniú 
Inmheánach agus Athbhreithniú déanta ag an gCoimisinéir) luaite anseo thíos. 
 

3 Athbhreithniú Inmheánach  
 
Is féidir leat athbhreithniú inmheánach a lorg ar an gcéad chinneadh, agus déanfaidh oifigeach ag 
leibhéal níos airde an t-athbhreithniú sin, ar na coinníollacha seo a leanas:  
 
a)  má tá tú míshásta leis an gcéad fhreagra i.e. eolas diúltaithe duit, modh    
 rochtana, táillí, srl., nó  
 
b) mura bhfuil freagra faighte agat laistigh de 4 seachtaine ó chéadchuir tú d'iarratas 
 isteach. Breathnaítear ar a leithéid mar dhiúltú agus tugann sé an cead duit dul ar 
 aghaidh chuig an athbhreithniú inmheánach  
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Tá Bord Athbhreithnithe Inmheánaigh ag Met Éireann ar a bhfuil trí bhall foirne: 
An tUasal Liam Burke (Meitéareolaí Sinsearach), An Dr. James Hamilton 
(Meitéareolaí) agus an tUasal David Fitzgerald (Príomh-Oifigeach Meitéareolaíochta). 
Is é/í Ceann na Rannóige Riaracháin agus Oiliúna a dhéanfaidh athbhreithniú inmheánach maidir 
leis na céadchinntí a dhéantar ar iarratais Saorála Faisnéise a bhaineann le taifid phearsanra. 
Ní mór gach iarratas ar athbhreithniú inmheánach a chur isteach i scríbhinn chuig:  
An tUasal J. Bourke, An tOifigeach Saorála Faisnéise, 
Met Éireann, Cnoc Ghlas Naíon, Baile Átha Cliath 9 
Fón: 01-8064246 • Facs: 01-8064247 
 
Ní mór iarratais ar athbhreithniú inmheánach a chur isteach laistigh de 4 seachtaine ón gcéad 
chinneadh. Ní mór do Met Éireann an chéad athbhreithniú a chur i gcrích laistigh de 3 
seachtaine. De ghnáth, ní mór an t-athbhreithniú inmheánach a chur i gcrích sular féidir 
achomharc a chur faoi bhráid an Choimisinéara Faisnéise.  
 

4 Athbhreithniú a dhéanann an Coimisinéir  
 
Nuair atá an t-athbhreithniú inmheánach i gcrích, is féidir leat athbhreithniú neamhspleách ar 
chinneadh a lorg ón gCoimisinéir Faisnéise. Chomh maith leis sin, mura bhfuil freagra faighte 
agat ar d’iarratas ar athbhreithniú inmheánach laistigh de 3 seachtaine, breathnaítear air seo mar 
dhiúltú agus is féidir leat achomharc a chur faoi bhráid an Choimisinéara Faisnéise. Is féidir 
achomhairc i scríbhinn a sheoladh díreach chuig an gCoimisinéar Faisnéise ag an seoladh seo a 
leanas: Oifig an Choimisinéara Faisnéise, 18 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2         
Fón: 01-6785222 • Facs: 01-6610570 
 
 
Táillí  
  
Go bunúsach tá 2 chineál táillí ann a bhfuil feidhm acu faoin Acht um Shaoráil Faisnéise: 
    
1.  Táillí a ghabhann le hiarratas ar thaifead nó ar athbhreithniú ar chinneadh:   

 
Ní mór táille €15 a sheoladh le haon hiarratas ar thaifid seachas taifid nach bhfuil ach eolas 
pearsanta fút féin iontu. Tá táille laghdaithe - €10 - i bhfeidhm maidir lena leithéid d’iarratas má tá 
clúdach cárta leighis agat. Níl feidhm ag ceachtar den tá tháille sin más eolas pearsanta fút féin 
atá i gceist.  

 
Ní mór táille €75 a sheoladh le hiarratais ar athbhreithniú inmheánach ar chinneadh a rinne 
comhlacht poiblí. Tá táille laghdaithe - €25 - i bhfeidhm má tá clúdach cárta leighis agat. Ní 
ghearrtar aon táille ar iarratais ar athbhreithniú inmheánach más eolas pearsanta fút féin atá i 
gceist nó má bhaineann sé le cinneadh táille nó éarlais a ghearradh.  
 
Ní mór táille €150 a sheoladh le hiarratais ar athbhreithniú a dhéanann an Coimisinéir Faisnéise. 
Tá táille laghdaithe - €50 – i bhfeidhm má tá clúdach cárta leighis agat nó maidir le hathbhreithniú 
a bhaineann le heolas áirithe faoi thríú páirtí. Ní ghearrtar aon táille ar iarratais ar athbhreithniú 
más eolas pearsanta fút féin atá i gceist nó má bhaineann sé le cinneadh táille nó éarlais a 
ghearradh.  
 
2    Táillí/éarlaisí maidir leis an gcostas ar thaifid a shaoráiltear a chuardach, a fháil agus a 
chóipeáil.   
 
Is féidir táille a ghearradh ar iarratasóirí don t-am a chaitear ag lorg na dtaifead a thugtar dóibh, 
agus d'aon chostas fótachóipeála a bhíonn ar an gcomhlacht poiblí an t-eolas sin a chur ar fáil 
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dóibh. Ní dócha go mbeadh costais dá leithéid i gceist maidir le soláthar eolais phearsanta. Ní 
féidir táille a ghearradh ar iarratasóirí don am a chaitear ag déanamh cinnidh maidir le hiarratas 
ar eolas a shaoráil.    
 
D’fheadfaí iarraidh ort éarlais a íoc nuair is dócha go sáróidh an táille €50.79. Sna cásanna seo, 
ní mór don chomhlacht poiblí, má iarrtar é sin orthu, cúnamh a thabhairt don duine den phobal an 
t-iarratas a leasú chun gur féidir méid na héarlaise a laghdú nó a chealú.  
 
Is féidir táillí cuardaigh agus aisghabhála a tharscaoileadh sna cásanna seo a leanas:  
- nuair a sháródh an costas a bheadh ar an táille a bhailiú agus cuntas a choinneáil de 

méid na táille féin; 
- nuair a bheadh an t-eolas mar chúnamh ar leith i leith tuiscint a fháil ar shaincheist a 

bhfuil tábhacht náisiúnta agus baint léi; nó, 
- i gcás eolas pearsanta, nuair nach mbeadh sé réasúnta a leithéid de tháille a ghearradh 

ag cur san áireamh acmhainn an iarratasóra.  
 

Rialacháin um Shaoráil Faisnéise (Táillí) 2003 
Achoimre  
Cheap an tAire Airgeadais rialacháin ag leagan síos táillí chun críche alt 47(6A) den Acht um 
Shaoráil Faisnéise 1997. Beidh feidhm ag na táillí seo a leanas maidir le hiarratais SF faoin alt  7 
den Acht um SF (iarratais ar rochtain ar thaifid) agus iarratais faoin alt 14 (athbhreithniú 
inmheánach) agus alt 34 (athbhreithniú a dhéanann an Coimisinéir Faisnéise) a fhaightear ar an  
7 Iúil 2003 nó dá éis: 
 
Iarratais ar thaifid 

o Ní mór gnáth-tháille €15 a sheoladh le hiarratais SF faoin alt 7 le haghaidh taifid nó 
taifead ina bhfuil eolas neamhphearsanta.  

o Tá táille laghdaithe - €10 - i bhfeidhm dóibh siúd a bhfuil clúdach cárta leighis acu.  
 

Ní ghearrtar táille ar na hiarratais seo a leanas:  
 

(a)  iarratas faoi alt 7 ar thaifead nó ar thaifid nach bhfuil iontu acu eolas pearsanta   
 faoin iarratasóir féin.  
 
(b)  iarratas faoin alt  17 (an ceart atá ag duine leasú a dhéanamh ar thaifid a   
 bhaineann le heolas pearsanta ). 
 
(c)  iarratas faoi alt 18 (an ceart atá ag duine eolas a fháil maidir le gníomhartha chomhlacht 
 poiblí a théann i gion ar an duine sin). 
 
Athbhreithniú Inmheánach  

o Ní mór gnáth-tháille €75 a sheoladh isteach le hiarratas ar athbhreithniú inmheánach faoi 
alt 14. 
Tá táille laghdaithe - €25 - i bhfeidhm má tá clúdach cárta leighis ag an duine a 

 dhéanann an t-iarratas nó más cleithiúnaí an t-iarratasóir de dhuine a bhfuil cárta leighis 
 aige/aici. 

 
Ní ghearrtar táille ar na hiarratais seo a leanas ar athbhreithniú inmheánach:  
 
(a)  iarratas a bhaineann le cinneadh maidir le taifid nach bhfuil iontu ach eolas   
 pearsanta faoin iarratasóir féin.  
 
(b)  iarratas maidir le cinneadh faoi alt 17 (an ceart atá ag duine leasú a dhéanamh   
 ar thaifid a bhaineann le heolas pearsanta). 
 



 18

(c)  iarratas maidir le cinneadh faoi alt 18 (an ceart atá ag duine eolas a fháil maidir le 
 gníomhartha chomhlacht poiblí a théann i gion ar an duine sin). 
 
(d)  iarratas maidir le cinneadh táille nó éarlais a ghearradh, nó táille nó éarlais áit a luaitear 
 méid áirithe. 
 
Athbhreithniú a dhéanann an Coimisinéir Faisnéise  

o Ní mór gnáth-tháille €150 a sheoladh isteach le hiarratais le go ndéanfadh an Coimisinéir 
Faisnéise athbhreithniú ar chinntí a rinne comhlachtaí poiblí faoi alt 34. 

o Tá táille laghdaithe - €50 – i bhfeidhm sna cásanna seo a leanas:   
 

(a)  má tá cárta leighis ag an duine atá ag déanamh an iarratais nó más cleithiúnaí  
 na t-iarratasóir de dhuine a bhfuil cárta leighis aige/aici  
 
(b)  tá a leithéid de dhuine sonraithe in alt 29(2) i.e. tríú páirtí a bhfuil an ceart 
 aige/aici iarratas díreach a chur faoi bhráid an Choimisinéara Faisnéise áit a 
 gcineann comhlacht poiblí an t-eolas a shaoráil ar bhonn leasa poiblí. 
 

o Ní ghearrtar táille ar na hiarratais seo a leanas a sheoltar chuig an gCoimisinéir 
Faisnéise:  

 
(a)   iarratas a bhaineann le taifid nach bhfuil iontu ach eolas pearsanta faoin    
  iarratasóir.  
(b)   iarratas maidir le cinneadh faoi alt 17 (an ceart atá ag duine leasú a   

  dhéanamh ar thaifid a bhaineann le heolas pearsanta) 
 
(c)   iarratas maidir le cinneadh faoi alt 18 (an ceart atá ag duine eolas a fháil maidir  

  le gníomhartha chomhlacht poiblí a théann i gion ar an duine sin). 
 

 
(d)   iarratas maidir le cinneadh táille nó éarlais a ghearradh a sháraíonn  

€25.00 faoi alt 47 i ndáil le cuardach, aisghabháil agus fótachóipeáil ar thaifid  
 (níl cinntí maidir le táillí nó éarlais a ghearradh do chuardach, aisghabháil 
 agus/nó fótachóipeáil atá níos lú ná €25 faoi réir athbhreithnithe ag an 
 gCoimisinéir Faisnéise ). 

 
(e)   iarratas maidir le cinneadh táille a ghearradh faoi alt 47(6A), nó táille áit a  

  luaitear an méid go sonrach, faoi alt 47(6A), ar an mbonn nach bhfuil aon eolas  
  pearsanta maidir leis an iarratasóir sna taifid agus áit nach bhfuil cárta   
  leighis ag an iarratasóir agus nach cleithiúnaí é/í de dhuine a bhfuil cárta leighis  
  aige/aici.  
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Cineál Iarratais Gnáth-tháille* Táille Laghdaithe  ** 
 
Iarratas ar thaifead 
 
An Chéad Iarratas 
 
Athbhreithniú Inmheánach  
 
Athbhreithniú a dhéanann an 
Coimisinéir Faisnéise  

 
 
 

€15 
 

€75 
 

€150 

 
 
 

€10 
 

€25 
 

€50 

Iarratas ar thaifead ina bhfuil 
eolas pearsanta  

Saor in Aisce Saor in Aisce 

Iarratas faoi alt 17 
go leasófaí eolas pearsanta 
ar taifead atá mícheart, 
neamhiomlán nó míthreorach  

Saor in Aisce Saor in Aisce 

Iarratas faoi alt 18 
go gcuirfí in iúl na cúiseanna 
a bhain le cinneadh a 
dhéanamh a théann i gcion 
ar an duine  

Saor in Aisce Saor in Aisce 

 
 
 
* Ní ghearrfar táille nuair a dhéanann duine cinneadh a achomharc maidir le táille nó éarlais a 
ghearradh faoi alt 47 den Acht um SF  
** Gearrfar táille laghdaithe i ndáil le tríú páirtithe a dhéanann achomharc ar chinneadh a rinne 
comhlacht poiblí a gcuid eolais a shaoráil ar bhonn leasa phoiblí  
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Ceisteanna Coitianta maidir le Táillí  
 
Rialacháin um Shaoráil Faisnéise (Táillí) 2003 
 
Cathain a thosaíonn na rialacháin? 
Tá feidhm ag na rialacháin ón 7 Iúil 2003 agus baineann siad le hiarratais SF agus le 
hathbhreithniú ar iarratais ón dáta sin amach.  
 
Céard faoi iarratais nó iarratais ar athbhreithniú roimh an dáta sin? 
Ní chuirtear isteach ar iarratais nó athbhreithniú ar iarratais roimh an 7 Iúil 2003.  
 
An táillí sa bhreis ar tháillí cuardaigh, aisghabhála agus fótachóipeála na dtaifead iad na 
táillí nua? 
Is ea. Tá na táillí seo leagtha síos faoi alt 47(6A) den Acht um SF agus is táillí sa bhreis iad ar 
tháillí agus éarlaisí ar féidir iad a chur i bhfeidhm faoi alt 47 maidir le cuardach, aisghabháil agus 
fótachóipeáil ar thaifead a ndéantar iad a shaoráil don iarratasóir.  
 
Céard a tharlaíonn mura n-íoctar táille? 
Beidh an t-iarratas indiúltaithe faoi alt 10 den Acht um SF ar an mbonn go bhfuil táille, atá 
iníoctha faoi alt 47, gan íoc. Sula ndiúltaítear iarratas ar an mbonn seo, ámh, ní mór do 
chomhlachtaí poiblí an deis a thabhairt don iarratasóir dul ar aghaidh leis an iarratas.  
Moltar úsáid a bhaint as an alt seo a leanas le cur san áireamh in admhálacha a eisítear mar 
fhreagra ar iarratas ar eolas neamhphearsanta nach bhfuil an táille chuí in éineacht leis: 
Ní mór táille €15 a íoc sular féidir d'iarratas ar SF a phróiseáil. Is féidir leat an táille seo a íoc ar 
na bealaí seo a leanas: seic, dréacht bainc nó ordú bainc chuig [comhlacht poiblí]. Tá táille 
laghdaithe i bhfeidhm má tá clúdach cárta leighis agat, agus sa chás sin ní mór duit sonraí a 
sholáthar maidir le huimhir chláraithe an chárta leighis agus an bhoird sláine a d'eisigh é chomh 
maith le do thoiliú go ndéanfar na sonraí sin a dheimhniú leis an mbord sláinte cuí.  
 
Cad a tharlóidh sa chás go bhfuil díospóid ann leis an iarratasóir cibé acu an eolas 
pearsanta atá á lorg acu nó nach ea? 
Murar féidir teacht ar réiteach, ní mór an t-iarratasóir a chur ar an eolas faoin gcinneadh go bhfuil 
táille le híoc agus iad a chur ar an eolas go bhfuil sé de cheart acu go ndéanfaí athbhreithniú ar 
an gcinneadh sin faoi alt 14. 
 
Ní ghearrtar aon táille d’iarratais ar athbhreithniú inmheánach maidir le cinntí a bhaineann 
le táillí agus éarlaisí a ghearradh.  
Ba chóir diúltú don iarratas féin faoi alt 10 ar an mbonn go bhfuil táille faoi alt 47(6A) gan íoc.  Má 
chuirtear ar ceal an cinneadh táille a ghearradh toisc athbhreithniú inmheánach nó ina dhiaidh sin 
trí athbhreithniú a rinne an Coimisinéir Faisnéise, breathnófar ar an gcinneadh diúltú don iarratas 
mar chinneadh nach raibh cóir ar an gcéad dul síos agus athmhúslófar an t-iarratas láithreach.  
 
Cén chaoi ar féidir le comhlachtaí poiblí a chinntiú go bhfuil iarratasóir clúdaithe ag cárta 
leighis? 
Cé go n-iarrtar ar chomhlachtaí poiblí úsáideoirí a chur ar an eolas faoina dteidlíochtaí faoin Acht, 
is ar an iarratasóir féin atá an dualgas clúdach cárta leighis a éileamh nuair atá iarratas á 
dhéanamh acu agus an fhianaise chuí a sholáthar, chun tacú le ráiteas go bhfuil clúdach cárta 
leighis aige/aici. I measc na sonraí a bhfuil gá leo mar fhianaise tá uimhir chláraithe an chárta 
leighis, an bord sláinte a d’eisigh an cárta leighis, agus toiliú an duine atá ag déanamh an 
iarratais go bhfuil cead na sonraí a dheimhniú leis an mbord sláinte.  
 
Céard a tharlaíonn má tá fianaise ann a thugann le tuiscint go bhfuil tríú páirtí ag úsáid 
cárta leighis chun iarratas a dhéanamh thar a c(h)eann?  
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Ní chuireann na rialacháin san áireamh sa sainmhíniú ‘sealbhóir cárta leighis’ agus ‘cleithiúnaí’ 
duine atá ag déanamh iarratais thar ceann duine eile, atá ag iarraidh an gnáth-tháille a 
sheachaint, dar le ceann na rannóige.   
 
Céard a tharlóidh sa chás go bhfuil díospóid ann maidir le sealbhóir cárta leighis? 
Nuair atá iarratasóir in ainm is a bheith clúdaithe ag cárta leighis agus nár éirigh leis/léi é sin a 
chruthú chun sástachta cheann na rannóige, ní mór é/í a chur ar an eolas go bhfuil an gnáth-
tháille iníoctha agus é/í a chur ar an eolas go bhfuil sé de cheart aige/aici athbhreithniú a lorg ar 
an gcinneadh faoi alt  14. 
 
Níl aon táille le haghaidh iarratais ar athbhreithniú inmheánach maidir le cinntí ar tháillí 
agus éarlaisí a ghearradh.  
Ba chóir diúltú don iarratas féin faoi alt 10 ar an mbonn go bhfuil táille ar mhéid áirithe atá 
iníoctha faoi alt 47(6A) gan íoc. Má chuirtear ar ceal an cinneadh táille a ghearradh toisc 
athbhreithniú inmheánach nó ina dhiaidh sin trí athbhreithniú a rinne an Coimisinéir Faisnéise, 
breathnófar ar an gcinneadh diúltú don iarratas mar chinneadh nach raibh cóir ar an gcéad dul 
síos agus athmhúslófar an t-iarratas láithreach.  
 
Céard faoi iarratais ar mheascán d'eolas pearsanta agus neamhphearsanta?  
Ní bhaineann an díolúine le haghaidh taifid ina bhfuil eolas pearsanta (agus d’aon athbhreithniú a 
dhéantar ina dhiaidh sin faoi ailt 14 nó 34) ach le hiarratais ar eolas pearsanta amháin a 
bhaineann leis an iarratasóir. Má bheartaíonn an t-iarratasóir leanúint ar aghaidh le hiarratas 
'measctha', tá táille inghearrtha díreach faoi mar a bheadh dá mbeadh eolas neamhphearsanta á 
lorg aige/aici.  
 
An bhfuil foráil ann le go n-aisíocfaí táillí? 
Forálann na rialacháin go n-aisíocfar táille faoi alt 47(6A) má aistharraingíonn iarratasóir iarratas 
ar athbhreithniú, de réir na bhforálacha ábhartha den Acht (ailt 7(8), 14(8) nó 34(5)). 
 
Níl táillí inaisíoctha más cinneadh ilchineálacha atá ann nó má chuirtear ar ceal é ag an gcéim 
athbhreithnithe inmheánaigh nó sheachtraigh.  
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Alt 16 
Réamhrá  
Is soláthraí seirbhíse é Met Éireann, agus ní chuireann sé scéimeanna ná cláir i bhfeidhm ar 
féidir  leis an pobal úsáid a bhaint astu. Tá an chuid seo teoranta, dá réir sin, sa chur síos a 
dhéantar ann ar ghnéithe áirithe ginearálta a bhaineann le hoibríochtaí Met Éireann.  
Cúlra  
Bhunaigh an Stát Met Éireann sa bhliain 1936 chun freastal ar riachtanais na n-aerseirbhísí nua 
trasatlantacha ó Fhaing. Cé gur chaith Met Éireann a chéad deich go cúig bliana déag ag 
soláthar seirbhísí don earnáil eitlíochta a bhí ag forleathnú ag an uair, diaidh ar ndiaidh chuir sé 
lena ghníomhaíochtaí réamhaisnéise chun freastal ar riachtanais speictream leathan úsáideoirí 
eolais aimsire - ina measc lucht talmhaíochta, mara, tionscail agus na meáin chumarsáide.  
Ar cheann de ghníomhaíochtaí lárnacha Met Éireann bhí bailiú sonraí clíomeolaíochta ar fud na 
tíre – ó stáisiúin mheitéareolaíochta a bhí a n-oibrí ag Met Éireann é féin, agus ó stáisiúin bheaga 
báistí agus clíomeolaíochta a bhí á gcomh-rith ag gníomhaireachtaí seirbhíse agus daoine 
príobháideacha – chun go bhféadfaí cartlann a chur le chéile a raibh a dhóthain sonraí ann chun 
cur síos ar aeráid na hÉireann.  
Ó na 1950idí déanacha bhí rannpháirtíocht Met Éireann i monatóireacht chomhshaoil ag dul i 
méid de réir a chéile - mar shampla leibhéil radaighníomhaíocht san aer agus sa bháisteach a 
mheas, chomh maith le tiúcháin na báistí aigéadaí. Ar na gníomhaíochtaí comhshaoil is déanaí 
atá idir lámha tá monatóireacht ar ózón strataisféarach agus ar radaíocht ultraivialait.  
Bhí Met Éireann i gcónaí mar bhunchuid den Státseirbhís. Faoi láthair tá sé nasctha leis an Roinn 
Comhshaoil, Oidhreachta & Rialtais Áitiúil.  
 
Nósanna Imeachta Tairisceana  
Bronnann Met Éireann conarthaí de réir na dtreoirlínte a foilsíodh in ‘Public Procurement’, Eagrán 
1994 Edition, atá ar fáil ó Oifig Díolacháin Foilseacháin Rialtais. De bhreis air sin tá conarthaí TF 
faoi réir noirm sholáthair atá i nótaí gluaise, treoirlínte agus teimpléid na Roinne Airgeadais, mar 
a ndéantar iad a nuashonrú ó am go chéile.  
 
Oibríochtaí 
Déantar rialú ar oibríochtaí Met Éireann toisc a bhallraíocht le heagraíochtaí idirnáisiúnta 
éagsúla, nó téann an bhallraíocht sin i bhfeidhm ar a oibríochtaí:   
 
1 An Eagraíocht Meitéareolaíochta Dhomhanda (WMO – World Meteorological Organisaion) 
 
Is gníomhaireacht speisialaithe í an Eagraíocht Meitéareolaíochta Dhomhanda de chuid na 
Náisiún Aontaithe. Tá sí lonnaithe sa Ghinéiv, agus cuireann sí guth údarásach ar fáil ó thaobh 
cúrsaí eolaíochta de ar staid agus ar ghnásaíocht atmaisféar agus aeráid an Domhain.  
Na cuspóirí atá ag WMO ná éascú a dhéanamh ar chomhoibriú idirnáisiúnta i gcur ar bun líonraí 
de stáisiúin chun breathnadóireachtaí meitéareolaíochta agus hidreolaíocha a dhéanamh, maille 
le breathnadóireachtaí eile; agus cothú a dhéanamh ar mhalartú gasta eolais mheitéareolaíochta; 
ar chaighdeánú ar bhreathnadóireachtaí meitéareolaíochta agus ar fhoilsiú ar aon réim ar 
bhreathnadóireachtaí agus ar staitisticí. Chomh maith leis sin, cuireann sí chun cinn an úsáid a 
bhaintear as meitéareolaíocht i gcúrsaí eitlíochta, i loingseoireacht, maidir le fadhbanna uisce, 
talmhaíocht agus gníomhaíochtaí daonna eile, cothaíonn sí hidreolaíocht oibríochtúil agus 
spreagann sí taighde agus oiliúint sa mheitéareolaíocht.   
Feidhmíonn gach ceann de chórais bhreathnadóireachta aimsire Met Éireann, chomh maith lena 
nósanna imeachta maidir le gnáthmhalartú sonraí aimsire, i gcomhréir le rialacháin WMO.  
 
2 An Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta (ICAO – International Civil Aviation 
Organisation) 
 
Bunaíodh ICAO i 1944 chun forbairt dhea-eagraithe na heitlíochta sibhialta ar fud an domhain a 
chothú. Seo sainghníomhaireacht de chuid na Náisiún Aontaithe, agus leagann sé síos 
caighdeáin agus rialacháin idirnáisiúnta atá riachtanach do shábháilteacht, do shlándáil, 
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d'éifeachtacht agus do rialtachta an aerthaistil agus feidhmíonn an ghníomhaireacht mar mheán 
don chomhoibriú i ngach réimse den eitlíocht shibhialta sna 187 stát a bhfuil conradh aici leo.  
 
I measc fheidhmeanna eile an ICAO tá siad seo a leanas: 
1 forbairt, leasú agus glacadh le caighdeáin idirnáisiúnta sna cúrsaí go léir a bhaineann le 
haerárthaigh, le haerfhiúntas agus leis an iliomad áiseanna agus seirbhísí a thacaíonn leo sin  
2 pleananna réigiúnacha aerloingseoireachta a chur ar bun, i gcomhar le Stáit   
3 caighdeáin a cheapadh agus cuidiú le Stáit lena gcuid slándáil eitlíochta  
4 cuidiú le Stáit atá tearc ar acmhainní caighdeáin ICAO a shroicheadh, trí ghníomhaíochtaí 
teicniúla comhoibritheacha  
5 sonraí staitistiúla eitlíochta agus staidéir eacnamaíochta a bhailiú agus a fhoilsiú  
6 coinbhinsiúin dlí aeir idirnáisiúnta a dhréachtú  
7 monatóireacht a dhéanamh ar an tionchar atá ag oibríochtaí eitlíochta sibhialta ar an 
gcomhshaol agus caighdeáin ábhartha a fhorbairt  
Tá na seirbhísí uile a chuireann Met Éireann ar fáil d’eitlíocht shibhialta faoi réir rialacháin an 
ICAO. 
 
3 Ionad Eorpach do Réamháisnéisí Aimsire Meántréimhseacha (ECMWF - The European Centre 
for Medium-Range Weather Forecasts ) 
 
Seo eagraíocht atá lonnaithe in Reading, Sasana. Tacaíonn na hocht Stát déag Eorpacha leis an 
eagraíocht: An Bheilg, An Danmhairg, Poblacht Chónaidhme na Gearmáine, An Spáinn, an 
Fhrainc, An Ghréig, Éire, An Iodáil, Lucsamburg, an Ísiltír, An Iorua, An Ostair, An Phortaingéil, 
An Eilvéis, An Fhionlainn, An tSualainn, An Tuirc, An Ríocht Aontaithe. Tá comhaontuithe 
comhoibrithe i gcrích leis an gCróit, leis an Íoslainn, leis an Ungáir agus leis an tSlóivéin.  
 
 
Seo a leanas príomhchuspóirí an Ionaid:  
1 modhanna uimhriúla a fhorbairt don réamhaisnéisiú aimsire meántréimhseach  
2 réamhaisnéisí aimsire meántréimhseacha a ullmhú, ar bhonn rialta, le go ndáilfí iad ar 
sheirbhísí meitéareolaíochta na mBallstát  
3 taighde eolaíochta agus teicniúil dírithe ar fheabhas a chur ar na réamhaisnéisí seo  
4 sonraí meitéareolaíochta cuí a bhailiú agus a stóráil  
Chomh maith leis sin, bíonn an tIonad i mbun na ngníomhaíochtaí seo a leanas:  
1 cuireann sé cuid dá áiseanna ríomhaireachta ar fáil dá Bhallstáit le haghaidh a gcuid taighde  
2 cuidíonn sé le cur i bhfeidhm chláir na hEagraíochta Meitéareolaíochta Domhanda  
3 cuireann sé ardoiliúint ar fáil don fhoireann eolaíochta sna Ballstáit i réimsí a bhaineann le 
fáistiniú uimhriúil aimsire  
4 cuireann sé a chuid sonraí óna chartlanna fairsinge ar fáil d'fhorais sheachtracha.  
Faigheann Met Éireann aschur ECMWF gach lá, agus tá sé mar bhunús dá réamhaisnéisí 
meántréimhseacha (i.e. 3-7 roimh ré). 
 
 
4 An Eagraíocht Eorpach d'Úsáid Satailítí Meitéareolaíochta (EUMETSAT - European 
Organisation for the Exploitation of Meteorological 
Satellites ) 
 
Is eagraíocht idir-rialtais é EUMETSAT a cruthaíodh de bhun coinbhinsiúin a chomhaontaigh na 
19 Stát Eorpacha:  An Ostair, An Bheilg, An Danmhairg, An Fhionlainn, An Fhrainc, Poblacht 
Chónaidhme na Gearmáine, An Ghréige, Éire, An Iodáil, Lucsamburg, An Ísiltír, An Iorua, An 
Phortaingéil, An tSlóvaic, An Spáinn, An tSualainn, An Eilvéis, An Tuirc agus an Ríocht 
Aontaithe.  Is iad na Stáit seo a chuireann maoiniú ar fáil do chláir EUMETSAT agus iad sin 
príomhúsáideoirí na gcóras aige.  
Oibríochtaí 
Tá comhaontuithe comhoibrithe ag EUMETSAT leis an iliomad Stát eile.  
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An príomhchuspóir ag EUMETSAT ná córais satailítí meitéareolaíochta oibríochtúla a chur ar 
bun, a chothabháil agus a úsáid. Tá EUMETSAT freagrach as na satailítí a sheoladh agus iad a 
oibriú agus as na sonraí ón tsatailít a chur ar fáil d'úsáideoirí deiridh chomh maith le cur leis an 
monatóireacht oibríochtúil ar an aeráid agus athrú aeráide domhanda a bhrath.  
Bunaíodh EUMETSAT i 1988 agus tá a cheanncheathrú in Darmstadt, 
sa Ghearmáin. Laistigh de dheich mbliana bhí dea-eagar ar an eagraíocht agus bhí an 
fhreagracht dhíreach air as a satailítí a bhí ag fithisiú agus as cláir nua chun a chinntiú go 
mbeadh leanúnachas ann sna breathnadóireachtaí. Chomh maith leis sin, tá sé anois ar cheann 
de na príomhpháirtithe atá i mbun córas satailíte atá ag breathnú an phláinéid uile, ag cur ar 
chumas na hEorpa a páirt a ghlacadh sa mhonatóireacht ar aimsir agus ar aeráid an domhain. 
Toisc an rath a bhí ar a chuid oibre cuireadh sonraí tábhachtacha satailíte ar fáil ní hamháin don 
Eoraip ach don iliomad tíortha atá i mbéal forbartha agus atá anois ag brath ar a shonraí agus ar 
a chórais.  
In Met Éireann, tá na sonraí satailíte seo mar áis riachtanach don réamhainnéiseoir agus é/í ag 
déanamh diagnóise ar fhorbairtí aimsire, agus mar ionchur tábhachtach a chuirtear isteach sna 
córais uimhriúla fáistinithe aimsire.  
 
5 An tionscadal idirnáisiúnta HIRLAM (High-Resolution Limited-Area Model)  
 
Is fiontar comhoibritheach é an tionscadal idirnáisiúnta HIRLAM idir na tíortha Nordacha, An 
Spáinn, An Ísiltír agus Éire. An aidhm atá leis ná forbairt agus cothabháil a dhéanamh ar 
shamhail uimhriúil réamhaisnéise aimsire gearrthréimhseach le go mbainfeadh forais 
rannpháirteacha úsáid oibríochtúil as. Tá an tionscadal HIRLAM faoi stiúir Chomhairle HIRLAM, 
ar a bhfuil stiúrthóirí na bhforas rannpháirteach, agus déanann Grúpa Bainistíochta bainistiú ar an 
tionscadal.  
Ritear an tsamhail HIRLAM ceithre huaire in aghaidh an lae ar chórais ríomhaireachta Met 
Éireann i nGlas Naíon. Cuireann gach samhail a ritear treoir ar fáil do réamhaisnéiseoirí don 
chéad 48 uair an chloig eile.  
 
 
 
6 Comhoibriú Eorpach sa Mheitéareolaíocht (ECOMET - European Co-operation in Meteorology ) 
 
Is EIG (Grúpáil Leasa Eacnamaíochta) é ECOMET faoin dlí AE. Seo a leanas na cuspóirí atá 
aige  
• feabhas a chur ar an saormhalartú tacar sonraí idir na baill  
• cuidiú le baill a mbonneagar a chothabháil agus a fheabhsú  
• cur le hinúsáidteacht eolais mheitéareolaíochta laistigh de limistéar ECOMET  
• caighdeán na sonraí, na dtáirgí, agus na seirbhísí ag baill an ghrúpála a chothabháil agus a 
fheabhsú, a gcuid úsáide a mhéadú agus feabhas a chur ar a ndáileadh   
• na tosca cearta a chruthú chun gur féidir le baill an ghrúpála forbairt a dhéanamh ar a 
ngníomhaíochtaí eacnamaíocha  
Tá Met Éireann ina bhall de ECOMET agus tá a ghníomhaíochtaí tráchtála de réir rialacha 
ECOMET. 
 
 
 

5 Líonra Meitéareolaíochta Eorpach (EUMETNET - European Meteorological Network ) 
 
Is líonra cuíosadh nua é EUMETNET, agus is é a bhí i gceist leis ná go mbeadh líonra 
comhoibrithe scaoilte go leor ann i measc na seirbhísí meitéareolaíochta náisiúnta Eorpacha 
(NMSanna). Sainaithneoidh na NMSanna ábhair ar a bhféadfaidís comhoibriú agus déanfaidh 
siad, ar bhonn deonach, aontú ar rannpháirtíocht i dtionscadail sainithe. Feidhmeoidh NMS 
amháin mar ionad comhordaithe agus riaracháin do gach tionscadal agus féadfaidh sé freisin an 
obair forbartha a dhéanamh. Beidh toradh na hoibre sin ar fáil do na NMSanna atá 
rannpháirteach.  
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Gluais Téarmaí  
 
 
CAFO – (The Central Analysis and Forecast Office in Glasnevin). Lár-Oifig Anailíse agus 
Réamhaisnéise i nGlas Naíon. Seo an phríomhoifig oibríochtúil sa Rannóg Réamhaisnéise 
Ginearálta.  
 
CAO – (Central Aviation Office) Lár-Oifig Eitlíochta in Aerfort na Sionainne. Seo an phríomhoifig 
oibríochtúil sa Rannóg Seirbhísí Eitlíochta. 
 
C4I – (Community Climate Change Consortium for Ireland) – Comhchoiste Athrú Aeráide na 
hÉireann 
 
ECMWF – (The European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) Ionad Eorpach do 
Réamhaisnéisí Aimsire Meántréimhseacha in Reading, Sasana. Tá ocht mballstát déag ina mbaill 
de ECMWF, agus cuireann sé gnáthréamhaisnéisí aimsire ar fáil, maille le clár buntaighde 
fairsing a reáchtáil.  
 
ECOMET – (European Co-operation in Meteorology) - Comhoibriú Eorpach sa Mheitéareolaíocht. 
Seo Grúpáil Leasa Eacnamaíochta laistigh den Aontas Eorpach.  
 
EUMETSAT – (The European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites) – 
Eagraíocht Eorpach d'Úsáid Satailítí Meitéareolaíochta, lonnaithe in Darmstadt na Gearmáine. 
 
HIRLAM – (High-Resolution Limited-Area Model). Seo samhail uimhriúil ghearrthréimhseach 
fáistinithe aimsire, a d’fhorbair comhchoiste idir tíortha Nordacha, An Spáinn, An Ísiltír agus Éire.  
 
ICAO – (The International Civil Aviation Organisation) – Is gníomhaireacht de chuid na Náisiún 
Aontaithe í an Eagraíocht Idirnáisiúnta Eitlíochta Sibhialta, a leagan síos caighdeáin agus 
rialacháin d’eitlíocht shibhialta.   
 
LÍONRA SIONOPTACH – Líonra de stáisiúin bhreathnadóireachta (idir stáisiúin le foireann agus 
stáisiúin uathoibríocha) a chuireann tuairiscí ar fáil faoin aimsir gach uair an chloig.  
 
WAM – Tonnsamhail ardtaifigh a ritheann Met Éireann go hoibríochtúil.  
 
WMO – (World Meteorological Organisation). Is gníomhaireacht de chuid na Náisiún Aontaithe í 
an Eagraíocht Meitéareolaíochta Dhomhanda a rialaíonn agus a chomhordaíonn comhoibriú 
idirnáisiúnta sa mheitéareolaíocht.  


