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Réamhrá an Aire 

Is cúis áthais dom an dara tuarascáil bhliantúil seo de chuid na 

Roinne a chur i láthair. Sa bhliain 2017 a cuireadh an Roinn 

Forbartha Tuaithe agus Pobail ar bun agus is ábhar ríméid dom 

an dul chun cinn iontach atá déanta in imeacht tamall gairid 

aimsire ó shin.  

Tá eagar críochnúil curtha ar an Roinn agus í ina heagraíocht 

éifeachtúil i mbun comhoibre agus beartaíochta ar fud an Rialtais 

ar son an phobail i gcoitinne. Ní is tábhachtach, tá toradh chun 

sochair ar fud na tíre ar chláir agus ar scéimeanna na Roinne - 

rud a chuidíonn le háiteanna iontacha a dhéanamh as bailte agus 

sráidbhailte faoin tuath maidir le maireachtáil iontu, oibriú iontu 

agus clann a thógáil iontu.  

Is é atá de mhisean leis an Roinn an fhorbairt tuaithe agus pobail a chur chun cinn agus bonn 

treise a choinneáil faoi phobal beo, soicheallach, inmharthana i gcomharsanachtaí ar fud na 

hÉireann.  Dírítear aird sa tuarascáil bhliantúil seo ar na bealaí ina ndéanann an Roinn sin trí 

thionchar a imirt ar fud an Rialtais ar mhaithe le forbairt na tuaithe agus leis an bhforbairt pobail. 

Trí na bearta cúnta a thabhairt i gcrích a thagann faoin sainchúram a leagtar ormsa, tá d'aidhm 

agam a chinntiú go ndéantar na hacmhainní atá ar fáil ag an Rialtas a chur in úsáid go 

héifeachtúil ionas go ndéantar difríocht dáiríre do na daoine a chónaíonn faoin tuath in Éirinn 

agus don pobal i gcomharsanachtaí éagsúla ar fud na tíre.   

Is ábhar mórtais agam an obair ar fad a rinne an Roinn i rith na bliana 2018 ach is fiú aird faoi 

leith a thabhairt ar bhearta áirithe.  Tharla fógraí cistíochta den chéad uair i rith na bliana 2018 

faoin gCiste Athnuachana agus Forbartha Tuaithe €1 billiún ar gné é de Thionscadal Éireann 

2040 agus a d'fhéadfadh claochlú a chur ar cheantair tuaithe na hÉireann.   

Foilsíodh an straitéis nua maidir leis na leabharlanna poiblí, Ár Leabharlanna Poiblí 2022 – 

Pobail a Spreagadh, a Cheangal agus a Chumasú, i rith na bliana 2018.  Féachtar le feabhas a 

chur ar áisiúlacht, ar úsáid agus ar fheiceálacht na leabharlann. D'éirigh leis an Roinn gradam a 

ghnóthachtáil maidir le Sárfheabhas Seirbhíse don Chustaiméir mar gheall ar an tionscnamh 

maidir le Mo Leabharlann Oscailte anuraidh.  Bhí deis le Comóradh 60 Bliain de Chomórtas na 

mBailte Slachtmhara sa bhliain 2018 ceiliúradh a dhéanamh ar an tionchar ollmhór chun sochair 

a bhí, atá agus a bhíonn ag an gcomórtas seo ar bhailte agus sráidbhailte faoin tuath ar fud na 

hÉireann. 

Is mian liom buíochas a ghabháil le lucht foirne agus bainistíochta na Roinne as an dúthracht 

agus an díograis leanúnach a chaitheann siad leis an obair.  Is mian liom buíochas faoi leith a 

ghlacadh leis an Aire Stáit a bhí roimhe seo sa Roinn, Seán Kyne T.D., as an gcion rífhiúntach 

oibre a rinne sé maidir le cúraimí na Roinne agus ba mhaith liom fáilte a fhearadh roimh an Aire 

Stáit nua sa Roinn, Seán Canney T.D., a tháinig isteach mar Aire Stáit maidir le 



 

—— 

4 

hAcmhainní Nádúrtha, Gnóthaí Pobail agus Forbairt Dhigiteach i mí Deireadh Fómhair 2018.  

Gabhaim buíochas leisean freisin as fiúntas a chuid oibre go dtí seo.  

Tugtar forléargas cuimsitheach sa tuarascáil seo ar an obair shármhaith a rinne gach duine sa 

Roinn agus sna comhlachtaí a thagann faoina coimirce i rith na bliana 2018 agus ar an dícheall a 

dhéantar go leanúnach feabhsú breise a dhéanamh agus misean na Roinne a thabhairt i gcrích i 

rith na bliana 2019 agus blianta níos faide ar aghaidh. 

 

Michael Ring T.D. 

An tAire Forbartha Tuaithe agus Pobail   
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Ráiteas ón Ard-Rúnaí 

Is cúis áthais dom an dara tuarascáil bhliantúil de chuid na Roinne Forbartha Tuaithe agus 

Pobail maidir leis an mbliain 2018 a chur i láthair.  Tugtar forléargas sa tuarascáil ar bhliain 

bhisiúil maidir le hobair na Roinne i mbun polasaithe, cláir agus bearta taca a cheapadh agus a 

chur i gcrích i ndáil le réimse leathan oibre a bhaineann le forbairt na tuaithe, leis an bhforbairt 

pobail agus le beartaíocht eile a chuidíonn leis an dá mhór-réimse sin.   

I rith an tréimhse faoi chaibidil, leanadh den dícheall mór eagrúcháin chun na struchtúir, na 

córais, na feidhmeanna agus na daoine is gá a eagrú ionas gur féidir leis an Roinn beart a 

dhéanamh ar mhaithe leis an bpobal.  Is mar gheall ar an díograis agus an dua a chaith an 

fhoireann ar fad lena gcúram a rinneadh dul chun cinn mór i rith na bliana.  Is mian liom 

buíochas ó chroí a chur in iúl don uile dhuine raibh páirt acu ann.  

Bliain den rath a bhí ag an Roinn maidir leis an misean a thabhairt i gcrích trí chur leis an 

mbeartaíocht i ndáil leis na cláir éagsúla a thagann faoi choimirce na Roinne agus cion tairbhe a 

dhéanamh ar fud an Rialtais maidir le ceisteanna a bhfuil tábhacht leo do dhaoine faoin tuath 

agus don phobal i gcomharsanachtaí na hÉireann go ginearálta.   

Dírítear aird sa tuarascáil seo ar bhearta éagsúla a cuireadh i gcrích i rith na bliana 2018, an 

Ciste Athnuachana agus Forbartha Tuaithe a sheoladh san áireamh, mar chuid de Thionscadal 

Éireann 2040.  Cuirfear infheistíocht shuntasach ar fáil leis sin a chuirfidh bonn treise faoi 

athnuachan na tuaithe, a neartóidh an pobal i gcomharsanachtaí faoin tuath agus a chuideoidh 

leis an athnuachan ar bhailte agus ar shráidbhailte agus ar na ceantair máguaird faoin tuath in 

Éirinn.    

Is mian liom buíochas a ghabháil leis an Aire Michael Ring T.D. agus leis na hAirí Stáit Seán 

Kyne T.D. agus Seán Canney T.D. (a ceapadh i mí Deireadh Fómhair 2018) as an 

gceannródaíocht thréan a léirigh siad maidir le hobair na Roinne i rith na bliana 2018.  Is mian 

liom freisin buíochas a chur in iúl do na gníomhaireachtaí agus do na 

heagraíochtaí páirtnéireachta a chuidíonn linn i dtabhairt na hoibre i gcrích.   

Fágann an dul chun cinn a rinneadh i rith na bliana 2018 go bhfuil bonn treise ar fáil ar féidir cur 

leis de réir mar a leantar de na feidhmeanna a leagtar orainn a thabhairt i gcrích i rith na bliana 

2019.   

 

Kevin McCarthy  

Ard-Rúnaí 
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1 An Roinn agus Obair na Roinne 

Cuireadh an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail ar bun sa bhliain 2017 chun 

soirbhiú don fhorbairt eacnamaíochta i gceantair tuaithe le réimse de chláir 

éagsúla, agus chun treisiú leis an bpobal i gcomharsanachtaí éagsúla, i gceantair 

uirbeacha agus i gceantair tuaithe, a bheith ina láithreacha tarraingteacha 

inmharthana maidir le cónaí, obair agus tógáil clainne.. 

Rinne an Roinn maoirseacht maidir le hollchaiteachas iomlán ba mhó ná €237milliún i rith na 

bliana 2018 agus faoi dheireadh na bliana sin, bhí líon foirne ba mhó ná 190 duine ag an Roinn 

in ionaid i mBaile Átha Cliath, i mBéal an Átha agus in ionaid réigiúnacha eile.  

D'fhoilsigh an Roinn an chéad Ráiteas Straitéise dá cuid i mí Márta 2018 ina leagtar amach 

misean, aisling agus luachanna na Roinne chomh maith le haidhmeanna agus 

cuspóirí straitéiseacha.  

M I S E AN  N A R O I N N E  

 

“Forbairt na tuaithe agus forbairt pobail a chur 

chun cinn ionas go mbíonn bonn daingean faoi 

phobal beo, soicheallach, inmharthana i 

gcomharsanachtaí ar fud na hÉireann” 
 

AN  AI S L I N G  

Is é atá d'aisling ag an Roinn go mbeadh an deis ag an bpobal i ngach comharsanacht in Éirinn 

forás agus forbairt eacnamaíochta agus sóisialta a dhéanamh.  D'fhonn cuidiú leis sin a thabhairt 

i gcrích, oibreoidh an Roinn ar fud an Rialtais ar mhaithe le: 

Cúinsí a thabhairt i gcrích a chuireann bonn faoi bhreis deiseanna eacnamaíochta agus 

fostaíochta i ngach ceantar den tír  

Scéimeanna agus cláir a thabhairt i gcrích a chuidíonn le hathbheochan bhailte agus 

shráidbhailte  

Feabhas a chur ar a áisiúla a bhíonn sé seirbhísí agus craobhchórais sóisialta a thapú ionas go 

gcinntítear caighdeán ard saoil 

A thabhairt gur féidir le pobal atá faoi mhíbhuntáiste mar gheall ar shuíomh tíreolaíochta nó 

ceisteanna sóisialta a theacht chun cinn chomh mór agus is féidir anois agus san am atá 

romhainn  

Cuidiú leis an bpobal i ngach comharsanacht cead cainte a bheith acu maidir lena bhfuil i ndán 

dóibh agus tabhairt faoi chuspóirí an phobail a bhaint amach  
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C U S P Ó I R Í  ST R AI T É I S E A C H A  

 Oibriú ar fud an Rialtais uile chun forbairt eacnamaíochta agus shóisialta na gceantar 

tuaithe a chur chun tosaigh d'fhonn cur le caighdeán an tsaoil ag daoine a chónaíonn 

faoin tuath in Éirinn.  

 Cion tairbhe a dhéanamh maidir le forbairt fhorfheabhsaithe réigiúnach d'fhonn an 

acmhainn forbartha a bheadh i ngach réigiún a thabhairt chun cinn agus leas a 

dhéanamh maidir leis an téarnamh eacnamaíochta. 

 Cuidiú leis an bpobal i gcomharsanachtaí áitiúla, a thabhairt de chumhacht dóibh a gcuid 

riachtanas féin agus a gcuid aidhmeanna féin a leagan amach agus na deiseanna, na 

scileanna agus an misneach a thabhairt dóibh tionchar a imirt ar na próisis déanamh 

cinntí a bhaineann leo agus páirt a ghlacadh sna próisis sin. 

 Cuidiú leis an Earnáil Pobail, Dheonach agus Carthanachta treisiú leis an acmhainn leas 

a dhéanamh maidir leis an tsochaí shibhialta agus treisiú le forás agus forbairt maidir le 

cúrsaí daonchairdis 

 

C O M H O R D Ú  M AI D I R  L E  PO L AS AI T H E  T U A I T H E  AG U S  P O B AI L  

Tá forbairt na tuaithe agus an fhorbairt pobail ar bhearta príomhthábhachta an Rialtais agus 

tagann obair atá ar bun ag líon mór Ranna Rialtais agus gníomhaireachtaí stáit san áireamh leis 

an gcúram. 

Tá an comhordú maidir le seifteanna a dhéanann Ranna éagsúla i ndáil le riachtanais cheantair 

tuaithe agus phobal comharsanachtaí ar fud na hÉireann agus le beartas a cheapadh d'fhonn dul 

chun cinn eacnamaíochta agus sóisialta na réimsí sin den tsochaí a chothú ar cheann de 

phríomhfheidhmeannaigh na Roinne seo.  

Déantar sin trí oibriú i gcomhar lenár gcomhleacaithe sa Rialtas ar gach leibhéal, Coistí 

Aireachta agus caidreamh idir Airí san áireamh, d'fhonn a chinntiú go mbaineann cur chuige 

uilechuimsitheach le beartas an Rialtais a dtugtar gach réimse den phobal san áireamh leis gan 

bheann ar ionad ná ar chúrsaí déimeagrafaíochta.   

E AG AR  AR D B H AI N I ST Í O C H T A  

An tArd-Rúnaí agus triúr Rúnaithe Cúnta, freagrach as na Rannóga éagsúla, Forbairt Tuaithe 

agus Gnóthaí Réigiúnacha, Forbairt Pobail, agus Forbairt Corparáide agus Straitéise faoi seach, 

atá ar Bhord Bainistíochta na Roinne.  

Tá sonraí breise maidir le heagar na Roinne agus na sraitheanna bainistíochta ar fáil ar 

www.whodoeswhat.gov.ie 

 

http://www.whodoeswhat.gov.ie/
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2 Feidhmeanna na Roinne  

AN  R AN N Ó G  F O R B AR T H A P O B AI L  

Tá trí aonad faoi leith sa Rannóg Forbartha Pobail; maidir le Tacaíocht agus Cláir Pobail agus 

Deonacha, le Cuimsiú Sóisialta agus Pobal na gComharsanachtaí, agus le Forbairt na 

Leabharlann agus an Beartas Pobail. 

Tá de chuspóir roimh an Rannóg Forbartha Pobail an fhorbairt ar phobal beo, soicheallach, 

inmharthana i gceantair uirbeacha agus i gceantair tuaithe a chur chun cinn trí chreat 

comhleanúnach polasaithe agus straitéis a chur i bhfeidhm a chuireann bonn treise faoin earnáil 

pobail agus dheonach.  Ar cheann de na príomhaidhmeanna, tá cur chuige níos eagraithe a 

thabhairt i gcrích maidir le bearta áitiúla agus pobail a bhfuil maoiniú poiblí á dhéanamh orthu 

agus sin trí fhorbairt bhreise a thabhairt ar ról na nÚdarás Áitiúil leis na Pleananna Áitiúla 

Eacnamaíochta agus Pobail (LECP) agus na Coistí Áitiúla Forbartha Pobail (LCDC). Cuspóir eile 

is eas caidreamh an tsaoránaigh leis an Údarás Áitiúil a chothú trí na Líonraí Rannpháirtíochta 

Poiblí (PPN) agus treisiú le saorálaíocht agus é a spreagadh. 

 

Fógraíonn Ciste Nuálaíochta Sóisialta na hÉireann buaiteoirí maidir le Ciste na gComharsanachtaí 

Seasmhacha 
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Ar na réimsí eile oibre a thagann faoi chúram na Rannóige seo, tá maoirseacht i ndáil leis an 

Rialtóir Carthanais, Pobal agus Sábháilteacht Uisce Éireann; Forbairt na Leabharlann; an 

fhorbairt ar cheangal an Rialtais le cúrsaí Daonchairdis; riarachán agus maoirseacht maidir leis 

an gClár Gníomhachtúcháin Pobail agus Cuimsithe Sóisialta (SICAP) agus réimse leathan de 

scéimeanna cistíochta eile do ghrúpaí pobail agus deonacha, ina measc an Clár Feabhsúcháin 

Pobail, an Clár Seirbhísí Pobail agus an Scéim maidir le hAláraim do Dhaoine Aosta. 

 

AN  R AN N Ó G  F O R B AR T H A T U AI T H E &  G N Ó T H AÍ  R É I G I Ú N AC H A  

Cúig cinn d'aonaid atá sa Rannóg seo, maidir le Cláir agus Polasaithe Tuaithe, Polasaí agus 

Bearta Oibriúcháin LEADER, Seirbhísí Cigireachta, Straitéis Tuaithe agus Fiontraíocht 

Shóisialta, agus Forbairt Réigiúnach agus Nuálaíocht.  

Is é príomhchuspóir a leagtar ar an Rannóg Forbartha Pobail agus Gnóthaí dul chun cinn 

fadtéarmach eacnamaíochta agus sóisialta i gceantair tuaithe na hÉireann a chur chun cinn agus 

a chothú trí chur chuige comhordaithe ar fud an Rialtais.  Tá Plean Gníomhaíochta an Rialtais 

maidir le Forbairt na Tuaithe ar cheann de na príomhuirlisí maidir leis an obair sin a thabhairt i 

gcrích.  Leagtar amach sraith de bhearta sa Phlean Gníomhaíochta sin d'fhonn an acmhainn a 

bheadh i bpobal agus i bhfiontar faoin tuath a thabhairt chun tosaigh le creatchóras de bhearta 

cúnta ar an leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil.    

Ar na réimsí eile a leagtar de chúram ar an Rannóg, tá an Clár LEADER 2014-2020 a chur i 

bhfeidhm, scéimeanna éagsúla eile a chuidíonn le fóillíocht faoin aer, athnuachan bailte agus 

sráidbhailte agus obair bheag infreastruchtúir i gceantair tuaithe, agus comhordú ar chomórtas 

na mBailte Slachtmhara.   

Tá an Rannóg freagrach as an mbeartas maidir le fiontraíocht shóisialta a fhorbairt agus bíonn 

ról tábhachtach léi maidir le forbairt réigiúnach, go háirithe i ndáil leis an bhforbairt ar Chonair 

Eacnamaíochta an Atlantaigh, comhordú maidir le páirt na Roinne san obair maidir leis na 

Straitéisí Réigiúnacha Spáis agus Eacnamaíochta agus cúnamh taca maidir le córas ardluais 

leathanbhanda agus teileachumarsáide a chur ar fáil ar fud cheantair tuaithe na hÉireann.  Is í 

an Rannóg a dhéanann maoirseacht freisin maidir le Coimisiún Forbartha an Iarthair. 

AN  R AN N Ó G  F O R B AR T H A C O R P AR ÁI D E  AG U S  S T R A I T É I S E   

Tagann trí aonad faoi scáth na Rannóige Forbartha Corparáide agus Straitéise: Forbairt 

Eagraíochta agus Acmhainní Daonna, Cúrsaí Airgeadais agus Meastóireachta, agus Tacaíocht 

Chorparáide agus Ciste na Tuaithe.  Tá foireann na rannóige lonnaithe sa dá ionad de chuid na 

Roinne, i mBaile Átha Cliath agus i mBéal an Átha.  

Tá an Rannóg seo freagrach as ceannródaíocht a dhéanamh maidir le hacmhainn cheapadh 

beartais na Roinne agus as cur leis an acmhainn sin agus as feabhas a chur ar an gcomhordú 

maidir le cúrsaí polasaithe taobh istigh den Roinn agus in éineacht le ranna eile de réir mar is gá. 

Féachann foireann na ngnóthaí corparáide taobh istigh den Roinn le feidhmiú de réir an 

tsárchleachtais i mbun seirbhísí corparáide a chur ar fáil de réir an chlár oibre maidir le 
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hathchóiriú na hearnála poiblí.  Tagann san áireamh le seirbhísí corparáide, maoirseacht ar 

acmhainní daonna agus ar fhorbairt na heagraíochta; cúrsaí airgeadais agus soláthair; iniúchadh 

inmheánach; straitéis cumarsáide agus TEC agus tacaíocht infreastruchtúir.  Tá bun tábhacht 

leis an Rannóg maidir le straitéis na Roinne a thabhairt i gcrích agus is í atá freagrach as 

ceannródaíocht a dhéanamh maidir leis an dícheall feabhas a chur ar phróisis oibre agus as 

treisiú le feidhmeanna taighde agus meastóireachta go hinmheánach sa Roinn.  

 Is í an Rannóg seo freisin a dhéanann ceannródaíocht maidir leis an gCiste Athnuachana agus 

Forbartha Tuaithe faoi Thionscadal Éireann 2040, infheistíocht €1 billiún de chuid an Rialtais i 

gceantair tuaithe agus i bpobal na hÉireann, a thabhairt i gcrích. 

 

Heather Humphreys, an tAire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, Michael Ring, an tAire Forbartha 

Tuaithe agus Pobail, Seán Canney, Aire Stáit sa Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail an tráth ar 

fógraíodh na tograí ar éirigh leo maidir leis an gCiste Athnuachana agus Forbartha Tuaithe i gCarraig 

Mhachaire Rois  
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3 Caiteachas 2018  

Rinne an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail, i rith bhliain tosaigh 

feidhmiúcháin na Roinne, beartaíocht ar mhaithe leis an bpobal i 

gcomharsanachtaí éagsúla agus le ceantair faoin tuath ar fud na hÉireann le 

réimse leathan de chláir agus de thionscadail.  

Rinne an Roinn caiteachas iomlán €237.4 milliún i rith na bliana 2018 maidir le trí cinn de chláir 

straitéiseacha.  Tugtar san áireamh leis sin €7.7 milliún a bhí á thabhairt ar aghaidh ón mbliain 

2017. 

 

 

 

 

Fortbairt tuaithe 
agus gnóthaí 
réigiúnacha 

(€87.6m)

Fortbairt Pobail  (€145.8m)

An tÚdarás Rialála 
Carthanas ( €4 

mhilliún )

Forbairt Tuaithe agus Pobail 
2018 Ollchaiteachas €237.4 milliún
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4 Príomhbhearta na Bliana 2018 

 Mar chuid de Thionscadal Éireann 2040, seoladh an Ciste Athnuachana agus 

Forbartha Tuaithe sa bhliain 2018 a bhfuil de chuspóir leis athnuachan na tuaithe a 

chur chun cinn sa chaoi is gur féidir le bailte móra, sráidbhailte agus na ceantair 

tuaithe máguaird a theacht chun cinn ar bhealach inmharthana mar ionaid 

bhríomhara cónaithe agus oibre. Tá buiséad iomlán €1 billiún i gceist amach go dtí 

an bhliain 2027 agus fógraíodh 84 togra a bhfuil cúnamh airgid €86m á thabhairt ina 

leith tar éis an chéad ghairm ar iarratais maidir leis an gCiste.   

 Foilsíodh an straitéis nua maidir leis na leabharlanna poiblí, Ár Leabharlanna Poiblí 

2022 – Pobail a Spreagadh, a Cheangal agus a Chumasú i mí Bealtaine 2018.  

Féachtar le teacht níos áisiúla a bheith ar na leabharlanna, a n-úsáid a bheith níos 

furasta agus iad a bheith níos feiceálaí.  Trína chur leis an rath a bhí ar na straitéisí 

go dtí seo, cuirfear bacanna ar úsáid de leataobh trí dheireadh a chur le fíneáil 

leabharlainne agus cuidiú le beartaíocht a spreagann úsáid agus ballraíocht, 

infheistíocht €8 milliún san acmhainn TEC san áireamh chomh maith le leathnú ar 

sheirbhís My Open Library a fhágann gur féidir le baill na leabharlainne leas a bhaint 

as an tseirbhís taobh amuigh de na gnáth uaireanta oscailte.  

 Bhain an Roinn amach na spriocanna beartaíochta agus caiteachais ar fud réimsí 

uile na gclár straitéiseach i rith na bliana 2018. 

 Cuireadh Aonad Meastóireachta ar bun sa Roinn chun treisiú le leibhéal an obair 

thaighde agus meastóireachta a dhéantar i ndáil le polasaithe, cláir, scéimeanna 

agus comhlachtaí/gníomhaireachtaí a thagann faoi choimirce na Roinne; agus chun 

cuidiú le réimsí ar gá athbhreithniú agus athmheastóireacht a dhéanamh ina leith a 

thabhairt chun suntais.  

 Lean an tAonad Foghlama agus Forbartha d'oibriú go dlúth leis an lucht foirne chun 

cúrsaí oiliúna agus oideachais d'ardchaighdeán a thabhairt chun cinn agus 

maoirseacht a dhéanamh ina leith.  Cuireadh níos mó ná 580 lá oiliúna ar fáil don 

fhoireann i rith na bliana 2018.  

 Lean an Fhoireann Cumarsáide den obair le hAonaid taobh istigh den Roinn chun 

ábhar áisiúil a fhorbairt le cur ar shuíomh idirlín na Roinne a bheidh á athrú go dtí 

ardán Gov.ie sa bhliain 2019. 

 Cuireadh cistí €21.3 milliún ar fáil do 224 tionscadal ar fud na tíre faoin Scéim 

Athnuachana na mBailte agus na Sráidbhailte 2018. 

 Seoladh Tionscnamh Píolótach maidir le Cónaí i Lár an Bhaile i mí Deireadh Fómhair 

2018 agus cistíocht €100,000 á chur ar fáil do shé cinn de bhailte ar an gcéad dul 

síos chun áititheoireacht a spreagadh i mbailte agus i sráidbhailte faoin tuath. 

 Lean an Roinn den obair in éineacht le Coimisiún Forbartha an Iarthair d'fhonn treisiú 

le hobair an Choimisiúin ar thionscnamh Chiste Infheistíochta an Iarthair. Chonair 

Eacnamaíochta an Iarthair. 



 

—— 

13 

 Ceadaíodh 224 tionscadal dar luath iomlán €20.8 milliún faoin Scéim maidir le 

hInfreastruchtúr Fóillíochta faoin Aer 2018.  

 Tugadh maoiniú faoin gclár CLÁR sa bhliain 2018 maidir le 389 tionscadal beag 

infreastruchtúir dar luach iomlán €11.8 milliún i ndáil le 4 cinn de bhearta: 

Sábháilteacht Scoileanna/Pobail; Ionaid Spraoi; Cúnamh do Lucht 

Céadbheartaíochta; Gluaisteacht agus Iompar maidir le Cúram Ailse. 

 Ceadaíodh níos mó na €20 milliún i ndáil le hobair fheabhsúcháin faoin Scéim 

Feabhsúcháin Áitiúil i rith na bliana 2018. 

 Cheadaigh na Grúpaí Gníomhaíochta Áitiúla maoiniú ba mhó ná €38 milliún i rith na 

bliana 2018 i ndáil le 1,034 tionscadal éagsúil faoin gclár LEADER. 

 Seoladh Tionscnamh Bia LEADER dar luach €15 milliún chun cúnamh taca a chur ar 

fáil do tháirgeoirí ceardaíochta agus do tháirgeoirí beaga bia agus deochanna. 

 Seoladh an Clár Gníomhachtúcháin Pobail agus Cuimsiú Sóisialta (SICAP) nua le 

maoiniú €190 milliún maidir le seirbhísí líne tosaigh idir 2018-2022. 

 Cuidíodh le 31,967 duine agus le 2,558 grúpa i gcomharsanachtaí áitiúla faoin gclár 

SICAP i rith na bliana 2018.  

 Seoladh an Clár nua Feabhsúcháin Pobail (CEP) agus cuidíodh le líon is mó ná  

3,000 tionscadal le cistíocht iomlán €13 milliún. 

 Tá 24 gairm ar iarratais foilsithe ag Ciste Nuálaíochta Sóisialta Éireann agus níos mó 

ná 900 iarratas maidir le nuálaíocht shóisialta tagtha as gach cuid den tír. 

 Rinneadh leithroinnt €3.5 milliún maidir le hinfreastruchtúr tacaíochta don 

tsaorálaíocht ar fud na tíre.   

 Bhí €1.2 milliún a chur ar fáil sa bhliain 2019 maidir le hardú céime na n-ocht gcinn 

de Sheirbhísí Eolais Saorálaíochta go mbeadh ar chéim na Lárionad Saorálaíochta 

mar chuid de Phlean Gníomhaíochta Chiste na gCuntas Díomhaoin 2018. 

 Tugadh athbhreithniú ar Chiste na gCuntas Díomhaoin chun críche i mí Iúil 2018 

agus rinneadh a chur i láthair. 

 Seoladh páipéar Ghairm ar Thuairimí i mí na Nollag 2018 mar chéim tosaigh maidir 

le straitéis náisiúnta saorálaíochta a chur le chéile. 

 Ceadaíodh níos mó ná 19,000 rannpháirtí faoi Scéim Aláraim na nDaoine Aosta sa 

bhliain 2018, ardú 56%. 

 Fógraíodh pleananna maidir leis an gcéad Deireadh Seachtaine Náisiúnta Pobail, 

The Big Hello, a eagrú i mí Bealtaine 2019. 

 Foilsíodh an Dara Tuarascáil ar an Dul chun Cinn i ndáil leis an bPlean 

Gníomhaíochta maidir le Forbairt na Tuaithe i mí Bealtaine 2018 agus an 

Tríú Tuarascáil ar an Dul chun Cinn i mí na Samhna 2018. 

 Chuir an Roinn €44 milliún ar fáil faoi Chlár na Seirbhísí Pobail i rith na bliana 2018. 
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Infheistícoht

€8 milliún 
Sa tSeirbhís 
Leabharlann 

Poiblí 

€21.3 m 

Scéim 
Athnuachana 
Bailte agus 
Sráidbhailte 

 

LEADER 
€38 milliún 

1,034 
thionscadal 

ceadaithe 

1,081Ceist Pharlaiminte ar tugadh 

freagra ina leith 

502 Ionadaíocht faighte 

58 FOI próiseáilte 

118 Preasráiteas eisithe 

2 Díospóireacht i dTosach Suí 

 

 
 

 

€13 milliún 
3,000 tionscadal 

An Clár 
Feabhsúcháin 

Pobail 

Ciste 
Nuálaíochta 

Sóisialta 
Éireann 

24 glaoch 
900 iarratas 

faighte 

An Ciste 
Athghiniúna agus 
Forbartha Tuaithe 
€1 bhilliún sna 10 

mbliana amach 

romhainn 

 
CLÁR 
€11.8  
389 

thionscadal 

 

Scéim um 
Infreastruchtúr 

Áineasa faoin Aer 
€20.8 mhilliún 
224 tionscadal 

 

 
SICAP 
€38m 

2,558 grúpa 
31,967 duine 

aonair 

 

An Scéim 
maidir le 

hAláraim do 
Dhaoine 

Aosta 
19,000 

rannpháirtí 
ceadaithe 

 

  

CSP 
€44 mhilliún 
2,000 post 

412 eagraíocht 
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5 Forbairt Pobail 

L Í O N R AÍ  R AN N P H ÁI R T Í O C H T A P O B AI L  ( P P N S)  

Tá Líonraí Rannpháirtíochta Pobail curtha ar bun in ngach limistéir Údaráis Áitiúil.  Is é 

príomhfheidhm atá leo deis a thabhairt don phobal áitiúil, agus a chur ar a gcumas, 

idirchaidreamh a dhéanamh leis an rialtas áitiúil agus le reachtaíocht eile a bhaineann le hábhar 

ar mhaithe leis an bpobal féin.  

Lean an Roinn, i rith na bliana 2018, de chúnamh praiticiúil a chur ar fáil do na líonraí PPN.  

Tugtar san áireamh leis sin cistíocht leanúnach a chur ar fáil, bunachar sonraí maidir le 

Bainistíocht ar an gCaidreamh le Cliaint a chur ar fáil don uile Líonra PPN de réir a chéile agus 

oiliúint a chur ar fáil. Anuas ar an méid sin, d'fhógair an Roinn i ndeireadh na bliana 2018 go 

raibh cistí breise á gcur ar fáil sa bhliain 2019 maidir le hOibrí Cúnta i ngach líonra PPN a 

chuideoidh leis an Oibrí Acmhainne PPN. 

 

Ball de Líonraí Rannpháirtíochta Pobail na hIarmhí i mbun cainte ag Comhdháil Bhliantúil na Líonraí 

PPN i mBaile Átha Luain 

Lean an dara Grúpa Comhairleach Náisiúnta PPN, ar a bhfuil ionadaithe thar ceann na 

ngeallsealbhóirí go léir, den obair agus tionóladh ceithre cinn de chruinnithe i rith na bliana 2018. 

Chuir an grúpa seo go mór leis an obair maidir le tionscnaimh éagsúla de chuid na líonraí PPN, 

ar a n-áirítear Tuarascáil Bhliantúil 2017 a fhoilsiú agus socruithe a dhéanamh do Chomhdháil 

Náisiúnta Bhliantúil Líonraí PPN na bliana 2018.  
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Foilsíodh an dara Tuarascáil Bhliantúil Náisiúnta de chuid na Líonraí Rannpháirtíochta Pobail, i 

leith na bliana 2017, ar an 4 Meán Fómhair 2018. Luaitear sa tuarascáil gur tháinig méadú i rith 

na bliana 2017 ar líon na mball sna líonraí PPN go raibh líon ba mhó ná 12,800 eagraíocht 

ceangailte leo.  Lean an pátrún céanna i rith na bliana 2018 gur sáraíodh líon 15,000 ball 

Eagraíodh an dara Comhdháil Náisiúnta de chuid na líonraí PPN i mBaile Átha Luain i mí Meán 

Fómhair 2018 agus í á riar ag Líonra PPN na hIarmhí.  Eagraíodh clár oibre spéisiúil de 

cheardlanna agus de chainteanna le linn na comhdhála chomh maith le turais chuig láithreacha 

éagsúla i gContae na hIarmhí, i gContae Ros Comáin agus i gContae Uíbh Fháilí inar bhuail na 

toscairí le heagraíochtaí pobail áitiúla atá páirteach ina líonra PPN féin, leis an Údarás Áitiúil 

agus le gníomhaireachtaí eile.  

S AO R ÁL AÍ O C H T  

Tá creat comhtháite de chúnamh taca d'earnáil na n-eagraíochtaí pobail agus deonacha á chur 

ar fáil le bearta cúnta agus le clár na Roinne i ndáil le hobair phobail agus le hobair dheonach. 

Rinneadh íocaíochtaí dar luach €3.47m le 21 Ionad Saorálaíochta, ocht gcinn de Sheirbhísí 

Eolais Saorálaíochta agus le ceithre cinn d'eagraíochtaí tacaíochta náisiúnta maidir le hobair 

shaorálaíochta i rith na bliana 2018. Ar na bearta eile a rinneadh chun saorálaíocht a chur chun 

cinn, bhí deontas €200,000 a cheadú i rith na bliana 2018 i dtaca le forfheabhsú ar chórais TE 

maidir le hardáin de chuid Boardmatch agus Saorálaíocht Éireann.  

Luaitear ar cheann d'fhorálacha Phlean Gníomhaíochta Chiste na gCuntas Díomhaoin 2018 

€1.2m a chur ar fáil sa bhliain 2019 maidir le forfheabhsú ar an ocht gcinn de Sheirbhísí Eolais 

Saorálaíochta go mbeidh ar chéim Ionaid Saorálaíochta d'fhonn infreastruchtúr saorálaíochta ar 

chomhchéim leanúnach a bheith ar fáil ar fud na tíre ar fad. Cuireadh tús i rith na bliana 2018 leis 

an bplé leis na geallsealbhóirí maidir leis an tionscnamh seo a thabhairt i bhfeidhm.  

Seoladh páipéar Ghairm Tuairimí freisin i mí na Nollag 2018 ar an gcéim tosaigh maidir le 

straitéis náisiúnta saorálaíochta a chur le chéile.   

C Ú R S AÍ  D AO N C H AI R D I S  AG U S  C R U I N N I Ú  AI R G I D   

Lean an Roinn i rith na bliana 2018 de chistíocht a chur ar fáil d'eagraíochtaí príomhthábhachta 

maidir le costais lárnacha, bunaithe ar chistíocht meaitseála.  

Philanthropy Ireland  

Gealladh €75,000 in aghaidh na bliana i leith na mblianta 2017 agus 2018 araon faoin gconradh 

le Philanthropy Ireland.  Díríonn Philanthropy Ireland, trí imeachtaí idirchaidrimh, taighde agus 

comhoibre le páirtnéirí oiriúnacha, lucht gairme i saol an ghnó agus ceannairí ionchais ar 

dheonú.  Tá d'aidhm ag an eagraíocht an fiúntas atá, agus an bhuntáiste a d'fhéadfadh a bheith, 

le bearta daonchairdis ag na príomhgheallsealbhóirí a chur in iúl, go háirithe do dhreamanna a 

d'fhéadfadh tabhairt faoi bhearta daonchairdis, idir chomhlachtaí agus dhaoine aonair.   

Príomhbhearta na bliana 2018: Philanthropy Ireland 

 sonraí bonnlíne beachta agus taighde chruinn maidir le tabhartas daonchairdis in Éirinn a 

chur ar fáil   
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 díriú ar bhonn straitéise ar dhreamanna áirithe den daonra d'fhonn leibhéal an tabhartais 

in Éirinn a thabhairt chun cinn  

 bonn a chur faoi fhorbairt beartais go fadtéarmach, an beartas poiblí agus polasaithe 

lucht tabhartais. 

 

Charities Institute Ireland 

Gealladh €220,000 in aghaidh na bliana i leith na mblianta 2017 agus 2018 araon faoin gconradh 

le Charities Institute Ireland. 

Príomhbhearta na bliana 2018: Charities Institute Ireland 

cuidiú le charthanais feidhmiú de réir an tsárchleachtais i mbun airgead a chruinniú - rialáil 

dhocht chuí mar bhonn treise faoi thuairiscíocht den fhollasacht agus an dea-rialachas. 

beartas cánachais a fhorbairt trína ndreasaítear tabhartas  

sonraí iontaofa a chur ar fáil faoin leibhéal reatha maidir le tabhartas daonchairdis in Éirinn agus 

an deis foráis a bheadh i ndán go ceann idir trí agus cúig bhliana.   

cúnamh taca agus infheistíocht maidir le hoideachas agus oiliúint i mbailiú airgid 

abhcóidíocht ar son earnáil na carthanachta e.g. an Scéim Cúitimh maidir le CBL do Charthanais 

a thabhairt isteach mar a rinneadh faoi Bhuiséad 2018. 

 

C I ST E  N U ÁL AÍ O C H T A S Ó I S I AL T A É I R E A N N  

Cuireadh Ciste Nuálaíochta Sóisialta Éireann (SIFI) ar bun i mí Iúil 2013 chun cuidiú le bearta 

nuálaíochta sóisialta a thionscnamh agus a chothú a mbeadh tionchar chun athraithe i ndán leo 

maidir le géarcheisteanna sóisialta atá le sárú in Éirinn, ceisteanna maidir leis an dífhostaíocht 

agus an timpeallacht san áireamh. 

Rinneadh foráil do €5 milliún in iomláine as Ciste na gCuntas Díomhaoin do SIFI, comhar 

páirtnéireachta idir an earnáil phríobháideach agus an Rialtas, i rith thréimhse na mblianta 2014 

go dtí 2017 chun bonn treise a chur faoina bhunú agus a fhorbairt.  Cuireadh síneadh leis an 

socrú sin go dtí mí Bealtaine 2018 agus athdheimhníodh an tráth sin gealltanas an Rialtais cistí 

meaitseála a chur ar fáil i leith thabhartais daonchairdis phríobháideacha arna gcruinniú ag an 

gCiste Nuálaíochta go ceann na dtrí bliana anonn go dtí deireadh mí Bealtaine 2021. 

Tá ról príomhthábhachta leis an nuálaíocht shóisialta ar an leibhéal náisiúnta agus an leibhéal 

pobail maidir le bonn daingean a choinneáil faoi phobal sláintiúil ilchuimsitheach.  Tá an 

gealltanas seo faoi Chlár an Rialtais a chomhlíonadh ar cheann de bhearta tús áite na Roinne.  

Tharraing an ciste SIFI €4.8 milliún anuas as Ciste na gCuntas Díomhaoin i rith na bliana 2018.  

Faoi dheireadh na bliana 2018, bhí níos mó ná €15.2 milliún de chistíocht cruinnithe ag an gciste 

SIFI, 50% trí thabhartas daonchairdis príobháideach  agus 50% ón Rialtas.  

Chuir na cistí sin bonn faoi 14 clár maidir le ceisteanna faoi leith chomh maith le caipiteal agus 

cúnamh foráis a chur ar fáil maidir le 61 beart nuálaíochta in Éirinn, cúnamh san áireamh maidir 
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le tionscnaimh d'fhonn pobal téagartha a chothú, dul i ngleic le cruacheisteanna maidir le sláinte 

meabhrach na n-óg, teicneolaíocht ar mhaithe leis an tsochaí, fiontraíocht shóisialta a fhorbairt, 

cur in aghaidh mhíbhuntáiste oideachais, maireachtáil neamhspleách na ndaoine aosta agus 

cúrsaí comhionannais.   

Chuir cuideachtaí de leithéid Google.org, Medtronic, Mason Hayes & Curran, IPB Insurance, 

Banc Aontais Éireann agus Bank of America cistí agus cúnamh daonchairdis ar fáil chomh maith 

le fiontair bheaga agus meánmhéide, fondúireachtaí, iontaobhais agus daoine aonair.  

 
Éire Aoischóiriúil 

Deonaíodh €78,100 i leith an tionscadail seo faoi Phlean Gníomhaíochta 2018 Chiste na 

gCuntas Díomhaoin. 

Tá cur chuige i gcomhar i gceist leis an tionscnamh seo idir Éire Aoischóiriúil (arna eagrú ag 

Comhairle Chontae na Mí), Comhairle Chontae Lú, Comhairle Chontae Fhine Gall, Comhairle 

Cathrach agus Comhairle Chontae Luimnigh agus Malartán Dhul in Aois go Cliste na hÉireann  

(ISAX). Tá de chuspóir leis an tionscadal craobhchóras de dhaoine scothaosta atá "ceangailte 

go digiteach" a chruthú i mbailte agus i sráidbhailte éagsúla faoin tuath.  

 
Togra Píolótach maidir le Teicneolaíocht BHome agus BWell  

Deonaíodh cistí €169,365 i leith an tionscadail seo faoi Phlean Gníomhaíochta 2018 Chiste na 

gCuntas Díomhaoin. 

Baineann an togra le cistíocht do dhá Thionscadal Taispeántais maidir le Teicneolaíocht Chúnta 

ar gnéithe bun tábhachtacha den tseirbhís BConnect ag ALONE iad.  Pacáiste de ghnéithe 

éagsúla den Teicneolaíocht Chúnta atá in  BHome lena gcuirtear eolas tábhachtach ar fáil go 

tráthúil a chuidíonn le daoine maireachtáil go neamhspleách mar gheall ar bheart i gcás 

éigeandála agus idir ghníomhartha forbheartacha.  Feidhmchlár do ghléasanna póca atá in 

BWell atá ceangailte le r-shláinte agus dírithe ar dhaoine aosta.  Tá ALONE ag obair i gcomhar 

le Comhairle Cathrach na Gaillimhe maidir leis an teicneolaíocht a chur ar fáil san áras cónaithe 

ag 60 duine scothaosta.  

S C É I M  AL ÁR AI M  D O  D H A O I N E  AO S T A  

Tar éis athbhreithniú a dhéanamh maidir leis an Scéim Aláraim do Dhaoine Aosta, tháinig leagan 

nua den scéim i bhfeidhm i mí na Samhna 2017.  Bhí roinnt athruithe i gceist faoin scéim nua, 

ina measc, monatóireacht saor in aisce an chéad bhliain agus athbhreithniú maidir le 

coinníollacha faoi dhaoine ag maireachtáil ina n-aonar. 

Leis na hathruithe sin agus leis an bhfógraíocht a rinneadh ar an Scéim, ghlac cuid mhór páirt 

ann i rith na bliana 2018 agus bhí ardú 56% ar líon na n-iarratais ar glacadh leo i gcomórtas leis 

an mbliain 2017.  Ceadaíodh níos mó ná 19,200 iarratas i rith na bliana 2018 agus rinneadh 

caiteachas beagnach €7m.  
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Scéim seo a bhraitheann ar an éileamh agus coinnítear faoi athbhreithniú í ionas gur cinnte gur 

féidir an chistíocht is gá a chur ar fáil chun riachtanais na n-iarratasóirí ar fad atá incháilithe a 

shásamh. 

 

Tháinig éileamh breise maidir leis an Scéim Aláraim do Dhaoine Aosta sa bhliain 2018 

S C É I M  C Ú N T A D ' E A G R AÍ O C H T AÍ  N ÁI S I Ú N T A  

Cuirtear cistíocht ilbhliana ar fáil d'eagraíochtaí náisiúnta faoin Scéim Cúnta d'Eagraíochtaí 

Náisiúnta (SSNO) i ndáil leis na costais lárnacha a bhaineann lena gcuid seirbhísí a chur ar fáil.  

Cuireadh tús leis an scéim reatha ar an 1 Iúil 2016 agus leanfaidh sí go dtí an 30 Meitheamh 

2019.  Pobal a dhéanann an obair riaracháin ar an scéim reatha thar ceann an Aire.  

Is gné bhun tábhachtach de chúnamh na Roinne maidir le ról na hearnála atá sa scéim seo a 

chuidíonn le sochaí shibhialta beo bríomhar a chothú agus feabhas a chur ar an saol ag na 

daoine is mó atá faoi mhíbhuntáiste.  

Tá leithroinnt iomlán €16.7milliún i gceist ar feadh ré feidhme 2016-2019 na scéime agus 

rinneadh caiteachas beagnach €6 milliún i rith na bliana 2018 le 71 eagraíocht náisiúnta pobail 

agus deonach. 

Rinne an Roinn athbhreithniú i gcomhar le Pobal ar Scéim 2016-2019 i rith na bliana 2018.  

Fógraíodh i mí na Nollag 2018 go mbeidh leagan nua den Scéim á thabhairt chun cinn agus 

táthar ag tnúth le tús a chur leis an scéim nua sin i lár na bliana 2019. 
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AN  C L ÁR  G N Í O M H AC H T Ú C H ÁI N  P O B AI L  AG U S  C U I M SI Ú  SÓ I S I AL T A 

( S I C AP )  

Faoin gClár 

Gníomhachtúcháin 

Pobail agus 

Cuimsiú Sóisialta 

(SICAP) cuirtear 

cistí ar fáil do 

Chuideachtaí 

Forbartha Áitiúla 

chun oibriú le 

dreamanna agus 

daoine imeallaithe 

go dtí go mbíonn 

siad ullamh leas a 

bhaint as na gnáth 

sheirbhísí.  

 

Seoladh clár nua 

cúig bhliana SICAP 

dar luach €190m i 

rith na bliana 2018 

tar éis próiseas 

náisiúnta 

comhairliúcháin a 

dhéanamh leis na 

geallsealbhóirí.  

Bhí leas as an 

obair shuntasach 

ina leith sin maidir 

le clár a leagan 

amach a 

fhreastalaíonn don 

riachtanas a shonraítear, a chruthaíonn éifeachtacht níos mó agus a laghdaíonn ar an obair 

riaracháin.  Tugtar léargas leis an léaráid grafaice thuas ar na príomhathruithe i gcomparáid le 

Clár SICAP 2015-2017. 
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Foilsíodh tuarascáil cheann tréimhse maidir le clár 

SICAP 2015-2017 i mí Meán Fómhair 2018.  Le linn 

ré feidhme an chláir sin, chuidigh an clár SICAP le 

110,044 duine agus le 5,028 Grúpa Pobail Áitiúil 

(LCG). Cuireadh níos mó ná €100m ar fáil faoi chlár 

SICAP 2015-2017 do na daoine agus do na 

comharsanachtaí is géire atá faoi mhíbhuntáiste in 

Éirinn. 

Léirítear príomhthorthaí na tuarascála sa dá léaráid 

grafaice atá leis seo. 

C L ÁR  S I C AP  2 0 1 8 - 2 0 2 2   

Baineann an clár SICAP nua leis an tréimhse 2018-

2022. Déanann an Roinn seo maoiniú ar an gclár 

agus déanann na Cuideachtaí Forbartha Áitiúla an 

obair a chur i gcrích.   

Áirítear ar phríomhbhearta na bliana 2018: 

 cúnamh a thabhairt ar bhonn 

pearsanta do 31,967 duine faoi 

mhíbhuntáiste. 

 Níos mó ná 45,364 ag freastal ar 

fhoghlaim feadh saoil nó ar sheisiúin eolais 

maidir leis an margadh saothair  

 Níos mó ná €46,000 a bhronnadh 

ar 270 fiontar nua thionscanta. 

 D'éirigh le níos mó ná 1,600 

duine post a fháil. 

 Chuir níos mó ná 3,000 duine 

gnó dá gcuid féin ar bun. 

 Ghlac níos mó ná 14,500 duine 

páirt i gCúrsaí Foghlama Feadh Saoil  

 Tugadh cúnamh do 2,558 Grúpa 

Pobail Áitiúil (LCG)  



 

—— 

22 

 

D'fhonn feabhas breise a chur ar an gclár: 

 tá córas monatóireachta níos fearr curtha ar bun chun tuairisc a choinneáil ar shonraí 

lárnacha maidir leis an gcaidreamh le Grúpaí Pobail Áitiúla agus le daoine a fhaigheann 

cúnamh a cheapadh.  

 rinneadh Deis maidir leis an Dul chun Cinn a Thomhas a dhearadh i rith na bliana 2018 

ionas go gcoinnítear tuairisc ar an dul chun cinn a dhéanann daoine a fhaigheann 

cúnamh.  Cuidíonn seo le lucht úsáide sheirbhís SICAP na réimsí inar féidir forbairt 

phearsanta agus forbairt ghairmiúil a dhéanamh a thabhairt chun suntais agus cuirfear 

feabhas freisin ar an tuairiscíocht maidir le deá-thorthaí breise. Beidh tástáil phíolótach ar 

bun i rith na bliana 2019 

 Fostaíodh an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta chun obair thaighde a 

dhéanamh maidir le clár SICAP.  Foilsíodh an páipéar seo a leanas i mí Iúil 2018: The 

goals and governance of the social inclusion and community activation programme 

(SICAP) 2015-2017: a mixed methods study. 

 D'eagraigh Pobal 50 seisiún cúnta i gcomhar leis an  Roinn i rith na bliana 2018 ag ar 

tháinig 1,073 rannpháirtí ó na Cuideachtaí Forbartha Pobail Áitiúla agus na Cuideachtaí 

Forbartha Áitiúla.  

 

Rinneadh na spriocanna náisiúnta forghinearálta a shárú mar a leagtar amach thíos: 

 

SICAP 2018 Sprioc Toradh % Feidhme 

PRF 1 (grúpaí) 2,219 2,558 115% 

PRF 2 (daoine) 27,452 31,967 116% 

 

Tharla go ginearálta, leibhéal níos airde den obair i gcomhar agus den chur faoi bhráid maidir le 

gníomhaireachtaí, eagraíochtaí agus Grúpaí Áitiúla Contae maidir leis an gClár SICAP a 

thabhairt i bhfeidhm, go háirithe an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialta, na Boird 

Oideachais agus Oiliúna, Feidhmeannach na Seirbhísí Sláinte, Comhairlí Contae agus 

dreamanna eile réigiúnacha agus áitiúla. 

 

C Ú N AM H  E I L E  D O N  P H O B AL  AT Á F AO I  M H Í B H U N T ÁI S T E   

Airítear ar an gcúnamh airgid eile a tugadh chun cuidiú leis an bpobal atá faoi mhíbhuntáiste: 

 €1.59 milliún a cuireadh ar fáil do Chumann Naomh Uinseann de Pól agus do Protestant 

Aid. 
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 €448,000 a cuireadh ar fáil mar mhaoiniú maidir le Clár Tacaíochta Phobal Lár na 

Cathrach do Chomharchumann Lár na Cathrach i mBaile Átha Cliath.  

 €100,000 a cuireadh ar fáil i rith na bliana 2018 maidir le Plean Gníomhaíochta Ceantair i 

ndáil le ceantar Ghort na Silíní in iarthar Bhaile Átha Cliath.   

 €1.879 milliún de chistíocht maidir le tionscnaimh eile a raibh béim ina leith ar an 

ilchuimsiú sóisialta. 

 

Tá ionadaíocht ag an Roinn freisin ar fhóraim éagsúla idir-rannacha, mar shampla An Straitéis 

Náisiúnta maidir le Féinmharú a Chosc agus An Straitéis Náisiúnta Drugaí, a dtagann an péire 

acu faoi cheannródaíocht na Roinne Sláinte, agus Straitéis Náisiúnta maidir leis an Lucht Siúil 

agus na Romaigh a thagann faoi cheannródaíocht na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais.  

Sa bhliain 2018, chuir an Roinn Grúpa Oibre Idir-rannach neamhfhoirmeálta ar bun maidir le 

hIonchuimsiú Sóisialta chun cur leis an lón eolais agus deiseanna a iniúchadh chun feabhas a 

chur ar an gcomhordú agus ar an gcomhoibriú ar fud na ranna Rialtais. 

   

T I O N S C N AM H  C H E AN T AR  L ÁR C H AT H R AC H  O I R T H U A I S C E AR T  B H AI L E  

ÁT H A C L I AT H   

Chuir an Roinn beagnach €3.5 milliún ar fáil i rith na bliana 2018 maidir le tionscnaimh i gceantar 

Lárchathrach Oirthuaisceart Bhaile Átha Cliath a mhaoiniú.  Áirítear orthu sin, ócáidí teaghlaigh, 

obair óige, cúram leanaí, tionscnaimh caidrimh, gníomhaíocht spóirt, tograí ealaíne, obair 

athchóiriúcháin agus obair eile chun feabhas a chur ar an gceantar.  Cuireadh cistí ar fáil freisin 

do chlár píolótach maidir le fostaíocht shóisialta a ndearnadh 50 post a chruthú dá bharr i réimsí 

éagsúla, mar shampla, cúram leanaí, seirbhísí iarscoile, obair óige, aire do dhaoine aosta agus 

cúrsaí timpeallachta. 

  

AN  C L ÁR  F E AB H S Ú C H ÁI N  P O B AI L  ( C EP )  

Rinneadh athbhreithniú i ndáil le scéim RAPID agus le Scéim na nÁiseanna Pobail i rith na 

bliana 2018 d'fhonn cur chomh mór agus a d'fhéadfaí le héifeachtúlacht na scéimeanna sin 

maidir le riachtanais an phobail a shásamh.  Shocraigh an Roinn ar na scéimeanna a 

chónascadh agus aon leithroinnt ghinearálta amháin a dhéanamh leis na hÚdaráis Áitiúla chun 

tabhairt faoi mhíbhuntáiste i gceantair uirbeacha agus i gceantair tuaithe faoin aon scéim 

amháin, an Clár Feabhsúcháin Pobail, a seoladh i rith na bliana 2018. 

Cuireadh cistí €13m ar fáil faoin gclár CEP maidir le 3,000 togra ar fud na tíre, ionas go 

bhféadfadh grúpaí pobail feabhas a chur ar áiseanna i gceantair faoi mhíbhuntáiste.  Bhí 

€500,000 den chistíocht curtha de leataobh maidir le Botháin na bhFear.  

D'eascair an clár nua as an gcéad bheart suntasach oibre maidir le caomhchóiriú a thabhairt ar 

scéimeanna agus ar chláir a thagann faoi scáth na Roinne.  Tugadh dhá scéim isteach le chéile 

ionas go gcuirtear cistí chun áiseanna a fheabhsú ar fáil anois ar bhealach atá níos sochóirithe 



 

—— 

24 

agus níos luathbheartaí ar an leibhéal áitiúil.  Na coistí LCDC a dhéanann an riarachán ina leith 

agus beidh an clár á rith arís i rith na bliana 2019. 

 

R I AL Ú  M AD R AÍ  

Thug an Roinn an t-athbhreithniú chun críche i rith na bliana 2018 ar na haighneachtaí a 

cuireadh faoi bhráid mar gheall ar an mbeart comhairliúcháin poiblí faoi Threoirlínte leasaithe i 

ndáil le Bunachas Pórúcháin Madraí.  Foilsíodh achoimre i mí Feabhra 2018 ar na freagraí a 

tháinig.  Tar éis na freagraí a tháinig a mheas agus caidreamh breise a dhéanamh leis na 

geallsealbhóirí, d'fhoilsigh an Roinn Treoirlínte leasaithe maidir le Bunachas Pórúcháin Madraí i 

mí Iúil 2018.  Tháinig siad sin i bhfeidhm an 1 Eanáir 2019 agus tá siad á gcur i bhfeidhm. 

Chuir an Roinn tús ansin le hathbhreithniú ar an reachtaíocht i ndáil leis an réimse seo d'fhonn 

aon leasú is gá ar an reachtaíocht faoin Acht um Bunachais Pórúcháin Madraí 2010 a chur chun 

cinn.  

Chuir an Roinn tús freisin le hathbhreithniú ar na coinníollacha atá i bhfeidhm maidir le smacht ar 

mhadraí in Éirinn, i ndáil le madraí de gach cineál agus le madraí de phór faoi leith.  Tá i gceist 

páipéar comhairliúcháin ar an ábhar seo a fhoilsiú i rith na bliana 2019.  

I rith na bliana 2018, thiomsaigh an Roinn ábhar staitisticí maidir le beartaíocht na n-údarás áitiúil 

maidir le smacht ar mhadraí i rith na bliana 2017 agus foilsíodh an t-ábhar sin.  Léirítear laghdú 

leanúnach ar líon na madraí a ndéantar eotanáis ina leith agus ar líon na madraí a chuirtear i 

bpónaí in Éirinn.  D'eisigh na húdaráis áitiúla 200,828 ceadúnas madraí i rith na bliana 2018 

agus ceadúnas saoil a bhí in 814 acu sin.   

 

C L ÁR  N A S E I R B H Í S Í  P O B AI L   

Leagadh an fhreagracht as Clár na Seirbhísí Pobail (CSP) ar an Roinn Forbartha Tuaithe agus 

Pobail ó mhí Eanáir 2108 ar aghaidh.  Tugtar cúnamh faoin gclár CSP d'eagraíochtaí pobail i 

mbun seirbhísí áitiúla a chur ar fáil trí chóras fiontraíochta sóisialta agus déantar ranníocaíocht 

maidir le costas na foirne. Is iondúil go dtugtar cúnamh d'eagraíochtaí ionas go dtugtar isteach 

easnamh sna seirbhísí agus sna háiseanna atá ar fáil go háitiúil a bhfágfaí d'uireasa na scéime 

seo nach mbeidís ar fáil ar chor ar bith.    

Mheas an Roinn gurbh thráthúil an rud athbhreithniú a dhéanamh ar an gclár i bhfianaise ról 

agus freagracht na Roinne maidir le fiontraíocht shóisialta chomh maith le forbairt áitiúil agus 

forbairt pobail.  Cuireadh tús leis an athbhreithniú le beart comhairliúcháin le 

geallsealbhóirí, maidir le scóip an athbhreithnithe, i rith na bliana 2018. Meastar go dtabharfar an 

t-athbhreithniú chun críche i ndeireadh na bliana 2019.  

 

CSP 2018: 

 Chuir an Roinn €44 milliún ar fáil faoin gclár i rith na bliana 2018. 
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 Cuireadh ranníocaíocht comhchistíochta ar fáil faoin gclár CSP maidir le costas líon is 

mó ná 2,000 post i 412 eagraíocht.  

 Tugadh tuairim is 30 iarratasóir nua faoi scáth an chláir i rith na bliana 2018.  

 D'eagraigh an Roinn próiseas comhairliúcháin maidir le scóip na dtéarmaí tagartha i ndáil 

leis an athbhreithniú i mí Deireadh Fómhair agus mí na Samhna 2018.  Ba é an próiseas 

comhairliúcháin sin an chéad chéim den chaidreamh agus tháinig níos mó ná 80 

aighneacht faoi bhráid.   

 Ar an 16 Deireadh Fómhair 2018, d'fhógair an tAire síneadh aon uaire sa bhliain 2019 le 

Ciste Cúnta an Chlár CSP le €1 milliún breise á chur ar fáil do na heagraíochtaí is mó atá 

ina chall.  Fuair tuairim is 260 eagraíocht cúnamh ón gciste.  

 

AN  B E AR T AS  P O B A I L  

Tá cúram ginearálta ar an Roinn maidir le comhordú ar fud an rialtais i ndáil le bearta cúnta a 

threisíonn le forbairt áitiúil agus le forbairt pobail.  Cuirtear comhairle agus cúnamh taca ar fáil do 

na húdaráis áitiúla i ndáil le Coistí Forbartha Pobail Áitiúla (LCDC) agus Pleananna Áitiúla 

Eacnamaíochta agus Pobail (LECP) a leagan amach agus an bainistíocht a dhéanamh ina leith.  

Tá an Roinn freagrach freisin as an gCreatbhearas maidir le Forbairt Áitiúil agus Pobail a leagan 

amach agus a chur i bhfeidhm. 

 

Na Coistí Forbartha Pobail Áitiúla  

Tá coistí LCDC curtha ar bun i ngach údarás áitiúil ionas go dtugtar i bhfeidhm comhordú níos 

mó sa chaoi a gcuirtear chuig an bhforbairt áitiúil agus pobail i limistéar an údaráis áitiúil chomh 

maith le pleanáil agus maoirseacht a dhéanamh ar an gcistíocht don fhorbairt áitiúil agus pobail 

sa limistéar.  Is iad na gnéithe pobail de na Pleananna Áitiúla Eacnamaíochta agus Pobail 

(LECP) 6 bliana, trína ndéantar an fhorbairt eacnamaíochta agus an fhorbairt phobail agus áitiúil 

ar na limistéir a chur chun cinn agus a threisiú, na príomhbhealaí ina dtugtar obair na gcoistí i 

gcrích.  

33 Coiste LCDC ar fad atá ann – coiste LCDC amháin in aghaidh gach limistéar údaráis áitiúil 

ach amháin i gcás Chontae Chorcaí mar a bhfuil trí cinn de choistí LCDC. 

 

An Creatbheartas maidir le Forbairt Áitiúil agus Pobail 

Cuirtear creat for-réiseach maidir le forbairt áitiúil agus le forbairt pobail ar fáil leis an 

gCreatbhearas maidir le Forbairt Áitiúil agus Pobail ionas go gcuirtear bonn treise faoi 

chaidreamh an Stáit leis na hearnálacha agus go leagtar amach "bearta príomhthábhachta 

náisiúnta agus creat do chur chuige trasrialtais a thabhairt i gcrích ar an leibhéal áitiúil agus ar 

an leibhéal náisiúnta".  Tá an Creatbheartas ar cheann de phríomhcholúin beartais na Roinne. 
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An Polasaí Pobail i rith na bliana 2018 

Athbhreithniú ar na Coistí LCDC  

Cuireadh tús i rith na bliana 2017 le hathbhreithniú ar na coistí LCDC d'fhonn treisiú leis an 

bhforbairt fhadtéarmach orthu mar phríomhchóras comhordúcháin go háitiúil ar an réimse 

leathan de bhearta forbartha áitiúla agus pobail a gcuirtear cistí poiblí ar fáil ina leith. Tugadh 

mórchuid na hoibre ar an athbhreithniú chun críche i rith na bliana 2018 agus d'aontaigh an 

grúpa stiúrtha dréacht de na moltaí.  Táthar ag tnúth leis an athbhreithniú a thabhairt chun críche 

faoi lár na bliana 2019.   

Cúnamh do na Coistí LCDC 

Chuir an Roinn níos mó ná €2 milliún ar fáil i rith na bliana 2018 chun cuidiú leis an mbainistíocht 

ar choistí LCDC, leis na pleananna LECP a chur i bhfeidhm agus le bonn treise a chur faoin 

bhfeidhm pobail atá ag teacht chun cinn maidir leis na húdaráis áitiúla mar chuid den athchóiriú 

ar an rialtas áitiúil agus ar an bpróiseas forbartha. Tugtar san áireamh leis sin cion airgid maidir 

le costas 61 post i 31 údarás áitiúil i rith na bliana 2018.  

Plean Straitéise maidir leis an gCreatbheartas  

Cuireadh Grúpa Oibre Trasearnála (CSG) ar bun chun cuidiú le plean straitéise a leagan amach 

maidir leis an gCreatbheartas maidir le Forbairt Áitiúil agus Pobail 2015 chomh maith le straitéis 

chun cuidiú leis an earnáil pobail agus an earnáil dheonach.  Tá ionadaithe ar an ngrúpa thar 

ceann phríomhearnálacha na ngeallsealbhóirí, forbairt pobail, forbairt áitiúil agus an earnáil 

phobail agus dheonach san áireamh, chomh maith le hionadaithe ón rialtas láir agus ón rialtas 

áitiúil.  Tar éis dian chomhairliúchán a dhéanamh ón mbliain 2017 i leith, lenar bhain dhá 

chruinniú den Ghrúpa CSG agus ceithre chruinniú d'fhoghrúpaí CSG i rith na bliana 2018, tá 

réimse cuspóirí ardleibhéil agus bearta oibre aontaithe ag an ngrúpa CSG.  Tá an Roinn i mbun 

oibre faoi láthair ar na bearta sin a chur i gcomhthéacs chuspóirí an chreata ionas gur féidir an 

straitéis a leagan amach go críochnúil.  Táthar ag tnúth leis an bplean straitéise a thabhairt chun 

críche i rith na bliana 2019.  

AN  C L ÁR  S Í O C H ÁN A AG U S  AT H M H U I N T I R I S  2 0 1 4 - 2 0 2 0   

( P E AC E  I V )  

Clár trasteorann atá in PEACE IV a ndéanann an tAontas Eorpach comhchistíocht ina leith faoi 

Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa.  Comhlacht Chláir Speisialta an AE (SEUPB) a 

dhéanann an bhainistíocht ina leith thar ceann Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Ríochta 

Aontaithe.  Tá de chuspóir leis an gClár PEACE IV bonn treise a chur faoin tsíocháin agus faoin 

athmhuintearas agus cobhsaíocht shóisialta agus eacnamaíochta a chur chun cinn i dTuaisceart 

Éireann agus i réigiún na teorann in Éirinn (an Cabhán, Dún na nGall, Liatroim, Lú, Muineacháin 

agus Sligeach), le béim faoi leith ar bhearta a chothaíonn dlús idir pobail éagsúla.   

Tá luach iomlán €270 milliún leis an gClár.  Déanann an tAontas Eorpach maoiniú ar 85% (€229 

milliún) le ranníocaíocht 15% (€41 milliún) ó rialtas na hÉireann agus ó rialtas na Ríochta 

Aontaithe (c. €9 milliún agus €32 milliún faoi seach). 
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Is 'Roinn Freagrach' an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail agus déantar, dá réir sin, cistíocht 

a chur ar fáil maidir le ceithre cinn de phríomhchuspóirí – Oideachas i gComhar; Leanaí agus 

Daoine Óga; Spásanna agus Seirbhísí i gComhar; agus Caidreamh Tairbheach a Chothú. 

 

PEACE IV sa bhliain 2018: 

 Leanadh le hobair an Chláir faoi théamaí PEACE IV i rith na bliana 2018 agus cuidíodh 

le pleananna gníomhaíochta údaráis áitiúla in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann a chur i 

bhfeidhm chomh maith le tionscnaimh éagsúla maidir le 'spásanna i gcomhar' de chuid 

na n-údarás áitiúil agus ghrúpaí eile áitiúla agus réigiúnacha. 

 Chuir an Roinn €3.985 milliún ar fáil i rith na bliana 2018 faoi théamaí éagsúla.  

 Ceadaíodh chomh maith sé cinn de thograí maidir le "Spás i gComhar" ar fud 

Thuaisceart Éireann agus Chontaetha le Teorainn in Éirinn agus cuireadh cistíocht €38.7 

milliún ina leith i rith na bliana 2018. 

 

F O R B AI R T  N A L E AB H AR L AN N  

Cuireann Aonad na Roinne maidir le Forbairt Leabharlann cúnamh taca ar fáil i ndáil le forbairt 

straitéiseach agus cur i bhfeidhm na seirbhísí leabharlannaíochta ag na húdaráis áitiúla.  Chun 

na críche sin, oibríonn an Roinn i gcomhar le Cumann na mBainisteoirí Contae agus Cathrach 

(CCMA), leis na húdaráis áitiúla, leis an nGníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil (LGMA) 

agus leis an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil. 

 

An Clár maidir le hInfheistíocht Chaipitil sna Leabharlanna  

 Chuir an Roinn €710,000 ar fáil i rith na bliana 2018 faoin gClár maidir le hInfheistíocht 

Chaipitil sna Leabharlanna i ndáil le sé cinn de thionscadail, ina measc Leabharlann 

Thuaisceart Chluain Dolcáin (Baile Átha Cliath), Leabharlann Phort Laoise (Contae 

Laoise), Leabharlann Mheathas Troim (Longfort), Leabharlann na hInse (Contae an 

Chláir), Leabharlann Shráid Chaoimhín (Baile Átha Cliath), Leabharlann Bhaile Átha Í 

(Contae Chill Dara) agus leabharlann taistil i gCiarraí.  Leathnaíodh le clár na hoibre i 

mí Deireadh Fómhair nuair a fógraíodh obair ar leabharlanna i nDún na nGall agus i 

Stigh Lorgan chomh maith le breis cistíochta i ndáil leis na Leabharlanna i Meathas 

Troim, in Inis agus i bPort Laoise.  

 Seoladh Straitéis nua maidir leis na Leabharlanna Poiblí – Ár Leabharlanna Poiblí 2022 – 

Pobail a Spreagadh, a Cheangal agus a Chumasú, ar an 14 Meitheamh 2018 

 Fógraíodh cistí deontais €8 milliún maidir le feabhas ar an acmhainn TEC, seirbhísí agus 

áiseanna digiteacha sna leabharlanna poiblí le €6 milliún á chur ar fáil ag an Roinn 

Forbartha Tuaithe agus Pobail agus tuairim is €2 milliún ó na hÚdaráis Áitiúla. 

 Chuir an Roinn €200,000 de chistí ar fáil freisin maidir leis an tionscnamh Éire Sláintiúil 

ag Do Leabharlann.   
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Straitéis nua na Roinne maidir le Leabharlanna Poiblí 

Ár Leabharlanna Poiblí 2022 – Pobail a Spreagadh, a Cheangal agus a Chumasú 
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6 Forbairt Tuaithe agus Gnóthaí Réigiúnacha 

C L ÁR   

Clár saindírithe maidir le hinfheistíocht caipitil i gceantair tuaithe ina bhfuil ísliú suntasach tagtha 

ar na daonra atá sa chlár CLÁR (Ceantair Laga Ard-Riachtanais). Seoladh an clár ar dtús i mí 

Deireadh Fómhair 2001 ach tháinig deireadh sa bhliain 2010 le hiarratais faoin scéim.  Chuir an 

tAire Ring tús in athuair leis an scéim sa bhliain 2016 chun cuidiú leis an bhforbairt ar cheantair 

ainmnithe faoin tuath trí thionscadail caipitil ar mhionscála.  

Cuireadh os cionn €11 milliún ar fáil faoin gclár CLÁR sa bhliain 2018 i ndáil le 389 togra chun 

feabhas a chur ar chúrsaí sábháilteachta i gcóngar scoileanna agus áiseanna pobail, áiseanna 

spraoi a chur ar fáil i gcomharsanachtaí agus trealamh a chur ar fáil do lucht céadbheartaíochta 

deonach.  Cuireadh cúnamh ar fáil faoin gclár CLÁR freisin maidir le feithiclí a cheannach chun 

seirbhísí iompair saor ó tháille a chur ar fáil do dhaoine a bhfuil gá acu le feithicil ar féidir í a 

úsáid le cathaoir rothaí chun freastal ar chúram lae nó ar chóir leighis de chineál eile nó ar 

sheirbhísí faoisimh agus/nó do dhaoine a bhfuil gá acu le córas iompair idir an baile agus 

ospidéal maidir le cóir leighis faoin gClár Náisiúnta Cúram Ailse.  

Tá cúnamh tugtha faoin gclár CLÁR do líon is mó ná 1,250 togra ar fud na hÉireann ón mbliain 

2016 i leith. 

Cuireadh tús i mí na Samhna 2018 le hathbhreithniú ar an gclár CLÁR d'fhonn iniúchadh a 

dhéanamh ar limistéir CLÁR de réir sonraí Dhaonáireamh 2016.  Tá an t-athbhreithniú sin ar bun 

i gcónaí agus beidh aird chomh maith ar an gceist maidir le tosca eile, seachas ísliú daonra, a 

thabhairt san áireamh maidir le ceantair a ainmniú ina gceantair incháilithe maidir le CLÁR san 

am atá romhainn. 

 

AN  S C É I M  M AI D I R  L E  H I N F R E AS T R U C H T Ú R  F Ó I L L Í O C H T A F AO I N  AE R   

Tá an Scéim maidir le hInfreastruchtúr Fóillíochta faoin Aer ar cheann de na gnéithe a ghabhann 

le Plean Gníomhaíochta an Rialtais maidir le Forbairt Tuaithe.  Cuirtear cistí ar fáil faoin scéim 

don fhorbairt ar ghnéithe nua den infreastruchtúr fóillíochta faoin aer nó d'obair riachtanach 

cothabhála, feabhsúcháin nó bolscaireachta maidir le gnéithe den infreastruchtúr fóillíochta faoin 

aer atá ar fáil cheana féin in Éirinn, ina measc bealaí glasa, bealaí gorma, bealaí siúlóide agus 

slite eile ar fud na tíre. 

Faoi scéim na bliana 2018, ceadaíodh cistíocht beagnach €21 milliún do 224 togra ó na 

hiarratais a tháinig chuig an Roinn ó na Cuideachtaí Forbartha Áitiúla, ó na hÚdaráis Áitiúla agus 

ó Ghníomhaireachtaí Stáit.  
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Slí ar cuireadh cistí ina leith ar fáil faoi Scéim na mBealaí Siúlóide 

AN  S C É I M  F E AB H S Ú C H ÁI N  Á I T I Ú I L  ( L I S )  

Is scéim an Scéim Feabhsúcháin Áitiúil maidir le hobair dheisiúcháin ar bhóithre neamh phoiblí 

nach dtagann faoi choimirce na n-údarás áitiúla ar an ngnáth bhealach.  Tá an-tábhacht leis an 

scéim ag daoine a bhfuil cónaí orthu i gcuid mhór ceantar tuaithe mar gheall go gcuirtear 

feabhas faoin scéim ar an mbealach isteach chuig a gcuid tithe cónaithe nó chuig a gcuid 

feirmeacha.  

Déantar tairbhe maidir le caighdeán an tsaoil ag daoine i gceantair tuaithe leis an infheistíocht 

san obair fheabhsúcháin ar na bóithre seo. Chuir an Roinn €20.8 milliún de chistíocht do 

bhóithre faoin scéim LIS ar fáil i rith na bliana 2018. 

 

C O M Ó R T AS  N A M B AI L T E  SL AC H T M H AR A AG U S  C O M Ó R T AI S  

G H AO L M H AR A  

Tá Comórtas an mBailte Slachtmhara á rith ón mbliain 1958 i leith.  Bord Fáilte (Fáilte Éireann sa 

lá atá inniu ann) a sheol an comórtas an chéad lá riamh agus tá sé faoin tráth seo faoi choimirce 
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na Roinne.  SuperValu a dhéanann urraíocht ar leibhéal an teidil ar an gcomórtas agus ba í an 

bhliain 2018 an seachtú bliain agus fiche acu i mbun urraíochta air.  

Tá comórtas na mBailte Slachtmhara ar an tionscadal áitiúil timpeallachta is iomráití agus is mó 

aird ag an bpobal.  Lios Tuathail i gContae Chiarraí a bhuaigh an phríomhdhuais sa chomórtas 

sa bhliain 2018.  

 

60 Bliain de Chomórtas SuperValu na mBailte Slachtmhara 

Sa bhliain 2018, d'fhógair an tAire Ring scéim deontais dar luach €1.4 milliún chun ceiliúradh a 

dhéanamh ar chomóradh 60 bliain de Chomórtas SuperValu na mBailte Slachtmhara.  Bhí cead 

faoin scéim seo ag gach coiste áitiúil cur isteach ar dheontas idir €1,000 agus €4,000 i ndáil leis 

an obair a dhéantar. 

Ar an 19 Bealtaine 2018, nochtaigh an tUachtarán, Micheál D. Ó hUiginn, leacht i gCnocán an 

Éin Fhinn i gContae Thiobraid Árann mar cheiliúradh ar éacht an bhaile sin maidir le comórtas na 

bliana 2017 a bhuachan.  

Cuireadh Cnocán an Éin Fhinn isteach freisin ar chomórtas Communities in Bloom 2018, 

comórtas idirnáisiúnta do bhuaiteoirí na gcomórtas náisiúnta a eagraítear i gCeanada gach 

bliain.  

Comórtas uile oileáin atá i gComórtas Bhailte Sárchoinnithe na hÉireann ina n-ainmnítear aon 

bhaile amháin as gach catagóir de na hocht gcatagóir i bpríomhchomórtas na mBailte 
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Slachtmhara.  D'eagraigh Comhairle Taitneamhachta Thuaisceart Éireann searmanas na 

ngradam i mí Meitheamh 2018 i mBéal Feirste agus bronnadh an gradam ar Bhaile Raghnaill i 

gContae Aontroma.  Géisill i gContae Uíbh Fháilí a bhuaigh an gradam don tSráidbhaile 

Sárchoinnithe, Béal an Átha i gContae Mhaigh Eo an gradam don Bhaile Mór Sárchoinnithe agus 

Droichead na Banna i gContae an Dúin an gradam don Lárionad Mór Uirbeach Sárchoinnithe.  

Comórtas de chuid na hEorpa is ea Entente Floral a n-ainmnítear dhá bhaile a chruthaíonn go 

sármhaith sa chomórtas náisiúnta le cur isteach air.  Ba iad Dún Garbháin i gContae Phort 

Láirge agus Inis Tíog i gContae Chill Chainnigh a fuair ainmniúcháin na hÉireann sa bhliain 2018 

de bharr Chomórtas SuperValu na mBailte Slachtmhara agus bhain siad Gradam Airgid agus 

Gradam Óir amach faoi seach.  Bhronn an giúiré gradam speisialta 2018 Chathaoirleach an 

Ghiúiré maidir leis an Athrú Aeráide a Mhaolú ar Dhún Garbháin mar gheall ar Bhealach Glas 

Phort Láirge.  

S C É I M  AT H N U AC H A N  N A M B AI L T E  AG U S  N A S R ÁI D B H AI L T E   

Tugadh Scéim Athnuachan na mBailte agus na Sráidbhailte isteach an dara leath den bhliain 

2016 agus tá beagnach €53 milliún ceadaithe go dtí seo maidir le líon is mó ná 670 togra ar fud 

na tíre.   

Ceadaíodh cistíocht €21.3 milliún sa bhliain 2018 i ndáil le 224 togra faoi Scéim Athnuachan na 

mBailte agus na Sráidbhailte.  Tá réimse beartaíochta i gceist leis na tograí sin, idir obair 

fheabhsúcháin ar an bhfearann poiblí ionas gur tarraingtí an baile nó an sráidbhaile ag muintir na 

háite agus ag cuairteoirí araon, agus tionscnaimh chun jabanna a chruthú, mar shampla mol 

fiontraíochta nó mol digiteach a chruthú. 

Cuireadh tús le tionscnamh píolótach chun áitriú cónaitheach i mbailte agus i sráidbhailte tuaithe 

i rith na bliana 2018.  Faoin tionscnamh píolótach sin, tá suas le €100,000 á chur ar fáil i ndáil le 

sé cinn de bhailte atá rannpháirteach sa scéim.  Beidh úsáid as an gcistíocht sin ag na hÚdaráis 

Áitiúla chun dul i mbun caidrimh le pobal na háite agus leis an lucht gnó d'fhonn seifteanna 

praiticiúla a thabhairt chun suntais a chuirfeadh le líon na ndaoine a dhéanann cónaí sna bailte 

faoin tuath. 

L E AD E R   

Cuirtear cúnamh taca ar fáil faoi Chlár LEADER maidir le Straitéisí Forbartha Áitiúla a leagan 

amach agus a chur i bhfeidhm i ndáil le gach ceantar in Éirinn taobh amuigh de theorainneacha 

na bpríomhchathracha.  Cuireann Grúpaí Gníomhaíochta Áitiúla (LAG) na straitéisí i bhfeidhm i 

ngach ceantar faoi leith agus é de chumhacht ag na grúpaí mar gheall ar an gclár maoiniú a 

dhéanamh ar chineálacha éagsúla infheistíochta, infheistíocht maidir le forbairt fiontraíochta, 

cruthú fostaíochta, cuimsiú sóisialta agus cosaint agus feabhsú na timpeallachta san áireamh. 

B'ionann an caiteachas iomlán ar LEADER i rith na bliana 2018 agus €23 milliún. Áirítear ar na 

cora ba thábhachtaí maidir le LEADER i rith na bliana 2018: 

 Cistíocht €38 milliún a cheadú i ndáil le 1,034 tionscadal LEADER.  B'ionann sin agus 

méadú níos mó ná faoi dhó ar an tsuim a ceadaíodh sa bhliain 2017  (€16 milliún).  

D'fhág sin go raibh cistíocht €55.3 milliún ceadaithe i ndáil le líon níos mó ná 1,600 
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tionscadal LEADER ón tráth ar cuireadh tús leis an gclár nua sa bhliain 2016 anuas go 

deireadh na bliana 2018.  Bhí 349 iarratas maidir le tograí eile, i mbun cistíocht €21.7 

milliún a éileamh, á bpróiseáil ag deireadh na bliana 2018.  

 Rinne an Roinn 589 íocaíocht dar luach €12.5 milliún le líon níos mó ná 500 urra 

tionscadail faoi leith agus sin i gcomparáid le híocaíochtaí tionscadail dar iomlán tuairim 

is €660,000 sa bhliain 2017.  

 Cruthaíodh 180 post nua (CLA) i bhfiontair a fuair cúnamh faoi LEADER agus coinníodh 

bonn faoi 589 post reatha (CLA) sa bhreis ar an líon sin ar fud earnálacha éagsúla. 

 Tugadh chun críche an obair ar áiseanna turasóireachta a tharraing tuairim is 350,000 

cuairteoir. 

 Ghlac níos mó ná 6,600 ógánach páirt i dtionscadail óige faoin tuath a bhí curtha i gcrích 

go hiomlán. 

 Sheol an tAire Forbartha Tuaithe agus Pobail i bpáirt leis an Aire Talmhaíochta, Bia agus 

Mara Tionscnamh Bia LEADER, le buiséad €15 milliún, i mí Bealtaine 2018. Beidh 

cistíocht ríthábhachtach ar fáil faoin tionscnamh seo a chuideoidh le táirgeoirí 

ceardaíochta agus táirgeoirí beaga bia agus deochanna.  Bhí cistí dar luach beagnach 

€700,000 ceadaithe faoi dheireadh mhí na Nollag 2018 i ndáil leis na 15 tionscadal 

tosaigh faoin tionscnamh. 

 

Coinníodh caidreamh leanúnach ar bun le geallsealbhóirí LEADER d'fhonn cur i bhfeidhm an 

chláir a fheabhsú, go mór mór leis an dara Fóram Airí LEADER a eagraíodh i mí Meán Fómhair 

2018. Tháinig sin tar éis an rath a bhí ar Fhóram na bliana 2017 ag ar sonraíodh 31 Beart a 

chuirfeadh feabhas ar an gclár. Thug Fóram na bliana 2018 deis den chéad uair freisin comhairle 

a ghlacadh maidir leis an stiúir a chuirfí ar an gcéad Chlár LEADER eile.  Lean an Roinn freisin i 

rith na bliana 2018 den chlár oibre leis na Grúpaí Gníomhaíochta Áitiúla maidir le cothú 

acmhainne.  Mar chuid de sin, eagraíodh ceardlanna dírithe ar théamaí cistíochta LEADER 

maidir le Cúrsaí Timpeallachta, Cuimsiú Sóisialta agus Ceangal Leathanbhanda. 

I rith na bliana 2018, faoi mar atá dlite faoi Rialacháin de chuid an AE maidir le Clár LEADER 

2014-2020, tugadh faoi bhearta rialála maidir le héileamh ar chabhair deontais de chuid 

LEADER a tháinig maidir le 34 tionscadal faoi leith.  Chomh maith leis an obair sin, tháinig dhá 

thionscadal eile faoi réir seiceáil ex post. Rinneadh seiceáil ex post i ndáil le 84 tionscadal a 

ndearnadh maoiniú orthu faoi Chlár LEADER 2007-2013 d'fhonn a shonrú an rabhthas ag 

comhlíonadh na gcoinníollacha maidir le fad seasmhacht a leagtar síos i Rialacháin an AE.  

Rinneadh 16 beart rialála ar leibhéal na nGrúpaí Gníomhaíochta Áitiúla, 

Páirtnéirí Forfheidhmiúcháin san áireamh, maidir le héileamh ar chistí riaracháin i rith na bliana 

2018. 

P L E AN  G N Í O M H AÍ O C H T A M AI D I R  L E  F O R B AI R T  T U AI T H E  

Seoladh Fíorú Acmhainneacht na Tuaithe, Plean Gníomhaíochta Rialtas na hÉireann maidir le 

Forbairt Tuaithe, i mí Eanáir 2017. Luaitear bearta éagsúla sa Phlean Gníomhaíochta atá á gcur 

i gcrích ar fud an Rialtais, ag gníomhaireachtaí Stáit agus ag eagraíochtaí eile i rith na mblianta 
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2017-2019 chun bonn a chur faoin bhforbairt eacnamaíochta agus shóisialta i gceantair tuaithe 

in Éirinn. Tá na bearta faoin bPlean Gníomhaíochta dírithe ar bhonn daingean a chur faoi phobal 

inmharthana, an pobal a chumasú agus a chothú; an leas is fearr a bhaint as sócmhainní 

turasóireachta, cultúir agus oidhreachta; agus feabhas a chur ar chúrsaí ceangail agus caidrimh i 

gceantair tuaithe.  

Déanann Coiste Monatóireachta maoirseacht maidir leis an dul chun cinn a dhéantar ar bhearta 

faoin bPlean Gníomhaíochta a chur i bhfeidhm.  Tá an tAire Michael Ring T.D. ina 

Chathaoirleach ar an gCoiste Monatóireachta agus ionadaithe sinsearacha ó na Ranna Rialtais 

a bhaineann le hábhar ina gcomhaltaí chomh maith le hionadaithe gheallsealbhóirí tábhachtacha 

maidir le cúrsaí na tuaithe.  Chomh maith le monatóireacht a dhéanamh ar an dul chun cinn 

maidir le bearta an Phlean Gníomhaíochta, rinne an Coiste scrúdú faoi leith maidir le téamaí 

éagsúla a bhfuil tábhacht mhór leo faoin tuath in Éirinn, ina measc sláinte meabhrach, cruthú 

fostaíochta, an clár LEADER, obair na nGrúpaí Gníomhaíochta i Limistéir Áitiúla Iascaigh, agus 

an tionchar a d'fhéadfadh a bheith ag an mBreatimeacht ar an bpobal i gceantair faoin tuath.  

Tionóladh trí cinn de chruinnithe de chuid an Choiste Monatóireachta i rith na bliana 2018 agus 

bhí an tAire Ring sa chathaoir i gcás na gcruinnithe sin go léir.  

Déantar tuarascálacha ar an dul chun cinn maidir le bearta a luaitear sa Phlean Gníomhaíochta 

maidir le Forbairt Tuaithe a fhoilsiú faoi dhó sa bhliain.  Foilsíodh dhá Thuarascáil ar an Dul chun 

Cinn i rith na bliana 2018.  Tugtar cuntas ar chásanna staidéir freisin sna tuarascálacha ina 

léirítear an tionchar chun sochair atá ag na bearta ar an bpobal i gceantair faoin tuath.   

Tá deá-thoradh, ó thaobh breis fostaíochta sna réigiúin agus infheistíocht bhreise i dtionscadail 

agus i gcomharsanachtaí ar fud na tíre, á thabhairt i gcrích leis an gcur chuige comhordaithe 

uile-rialtais maidir leis an bPlean Gníomhaíochta.  Ón mbliain 2015 i leith, tá ardú 146,000 ar líon 

na ndaoine atá fostaithe i réigiúin taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath, toradh a sháraíonn sprioc 

an Rialtais maidir le135,000 faoin mbliain 2020.   

Leanann ré feidhme an Phlean Gníomhaíochta maidir le Forbairt Tuaithe go deireadh na bliana 

2019 agus tá béim ag an Roinn feasta ar an gcéad chéim eile den bheartas maidir le forbairt 

tuaithe.  Ar cheann de na príomhnithe a bheidh le tabhairt i gcrích ag an Roinn i rith na bliana 

2019, beidh an fhorbairt ar straitéis/beartas tuaithe a thiocfaidh i ndiaidh an Phlean 

Gníomhaíochta maidir le Forbairt Tuaithe ar dheireadh a theacht le tráthchlár 2017-2019 an 

phlean sin.   

Mar bheart tosaigh maidir le beartas nua maidir le gnóthaí tuaithe a leagan amach, rinne an 

Roinn comheagrú agus cómaoiniú i gcomhar le hAcadamh Ríoga na hÉireann ar shraith de thrí 

sheimineár faoin bhforbairt tuaithe – faoin teideal ‘Rural Conversations’ – i ndeireadh na bliana 

2018 agus i dtús na bliana 2019.  Bhí na seimineáir dírithe ar fhorbairt eacnamaíochta, ar an 

dlús sóisialta agus ar phobal inmharthana faoin tuath.  Beidh breis comhairliúcháin ar siúl ag an 

Roinn i rith na bliana 2019 d'fhonn tuairimí a fháil ó na geallsealbhóirí faoin ábhar dúshláin, agus 

na deiseanna, a bheidh roimh cheantair tuaithe in Éirinn go ceann tréimhse cúig bhliana agus na 

bearta polasaí a shonrú a theastaíonn chun tabhairt faoin ábhar dúshláin a shárú agus na 

deiseanna a thapú. 
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F I O N T R AÍ O C H T  S H Ó I S I A L T A 

I mí Iúil 2017, leagan an fhreagracht maidir le cúrsaí beartais mar gheall ar an bhfiontraíocht 

shóisialta ar an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail.  Tá ceannródaíocht déanta ag an Roinn 

maidir le gealltanas an Rialtais, Beartas Náisiúnta maidir le Fiontraíocht Shóisialta lena 

gcuimsítear réimse iomlán na beartaíochta maidir leis an earnáil sin a fhorbairt agus a fhoilsiú 

(Beart 99), sa Phlean Gníomhaíochta maidir le Forbairt Tuaithe a thabhairt i gcrích. 

Rinneadh dul chun cinn suntasach i rith na bliana 2018 maidir le ceapadh an bheartais a bhfuil 

obair thaighde agus bearta comhairliúchán a rinne an Roinn i gcomhar le Social Finance 

Foundation ina bhonn eolais ina leith. Déanann fiontair shóisialta cion mór tairbhe maidir leis an 

dul chun cinn eacnamaíochta agus sóisialta in Éirinn trí phostanna a chruthú agus trí réimse 

seirbhísí a chur ar fáil, mar shampla, cúram sa bhaile, spreagadh fostaíochta, fáilteachas, 

lónadóireacht, mion díolachán, seirbhísí comhshaoil agus tithíocht shóisialta.  

Beidh an Beartas Náisiúnta maidir le Fiontraíocht Shóisialta á fhoilsiú i rith na bliana 2019 agus 

cuirfear leis sin le Straitéis chun Treisiú leis an Earnáil Phobail agus Dheonach in Éirinn agus leis 

an Straitéis Náisiúnta nua maidir le Saorálaíocht, iad sin araon á gceapadh ag an Roinn chomh 

maith.  Ar a gcur in éineacht, beidh an sraith tionscnamh sin ina mbonn treise faoi réimse iomlán 

na n-eagraíochtaí a chuireann seirbhísí ar fáil don phobal nó a théann i ngleic le ceisteanna 

sóisialta, cibé trí ghnás oibre an fhiontair shóisialta nó trí chóras seirbhísí pobail níos traidisiúnta. 

C O N AI R  E AC N AM AÍ O C H T A  AN  AT L AN T AI G H  ( AE C )  

Cuireadh Conair Eacnamaíochta an Atlantaigh ar bun i mí Márta 2017 d'fhonn an leas is fearr is 

féidir as acmhainní agus sócmhainní na mol eacnamaíochta agus phobal na gcomharsanachtaí 

le cósta thiar na hÉireann a thabhairt i gcrích i ndáil le hinfheistíocht a mhealladh, bonn a chur 

faoi chruthú fostaíochta agus maitheas a dhéanamh maidir le feabhas ar chaighdeán an tsaoil ag 

muintir na gceantar sin.  Tá an tAire Stáit Seán Canney ina chathaoirleach ar an Tascfhórsa ar a 

bhfuil ionadaithe sinsearacha thar ceann earnáil an ghnó, Ranna Rialtais a bhaineann le hábhar, 

comhlachtaí poiblí eile agus forais oideachais tríú leibhéal.  

Tá an obair maidir leis an AEC ag dul ar aghaidh go maith go dtí seo.  Tá trí cinn d'fhoghrúpaí 

curtha ar bun ag Tascfhórsa AEC a bhfuil béim acu ar an dul chun cinn a choinneáil ar bun 

maidir leis na príomhréimsí straitéiseacha, Cúrsaí Infreastruchtúir, Spás Fiontraíochta, agus 

Cúrsaí Cumarsáide.   

Chomh maith leis an méid sin, tá craobhchóras na nOifigeach AEC i ngach ceann den 10 

Údarás Áitiúil i réigiún an AEC curtha ar bun agus comhchistíocht ina leith á chur ar fáil ag an 

Roinn.  Cuidíonn an craobhchóras sin le hobair an Tascfhórsa agus na bhFoghrúpaí.  Chuir an 

Roinn cistí €474,783 ar fáil maidir le tionscnamh an AEC i rith na bliana 2018.   

Ó tharla an acmhainn breise a bhaineann leis na hOifigigh AEC ar fáil anois, tá na foghrúpaí ag 

dul i mbun mapála ar na hacmhainní maidir le spás fiontraíochta atá ar fáil i mbailte móra 

príomhthábhachta i réigiún an AEC, straitéis cumarsáide agus branda a fhorbairt maidir le 

réigiún an AEC ar fad, r-litir míosúil a fhoilsiú agus tograí infreastruchtúir a mbeadh buntáiste leo 

sa réigiún a thabhairt chun suntais.  
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Tá cúram leagtha ag an Roinn freisin ar Choimisiún Forbartha an Iarthair (WDC) feidhmiú mar 

chomhlacht comhordúcháin maidir le clár an AEC.  Chomh maith leis sin, tá tús curtha ag an 

gCoimisiún WDC, ar sin a iarraidh don Roinn, le togra chun soláthraithe uile seirbhísí 'Moil" i 

réigiún an AEC a thabhairt chun suntais agus caidreamh a chothú leo ar mhaithe le straitéis a 

thabhairt chun cinn ar fud an réigiúin a chinnteodh go mbaintear an leas is éifeachtúla is féidir as 

acmhainní den sórt sin.  Tá an obair ar an tionscadal sin ar siúl faoi láthair.  

T AS C F H Ó R S A C H Ó R AS  AN  F Ó N  P Ó C A AG U S  AN  C H Ó R AI S  

L E AT H AN B H AN D A  

D'fhoilsigh Tascfhórsa Chóras an Fón Póca agus an Chórais Leathanbhanda, faoi 

chathaoirleacht an Aire Stáit Seán Canney, athbhreithniú na bliana 2018 i mí Feabhra 2019.  Tá 

ionadaithe thar ceann na bpríomhgheallsealbhóirí ar an Tascfhórsa a dhíríonn ar cheisteanna 

éagsúla a chuireann isteach ar sheirbhísí leathanbhanda agus fón póca a chur ar fáil.  As an 34 

beart a bhí le cur i gcrích i rith na bliana 2018, tá 16 tugtha chun críche go hiomlán agus an obair 

chun cinn go mór maidir le ocht gcinn eile.   

Tá roinnt d'fhuílleach na mbeart tugtha ar aghaidh mar chuid de Chlár Oibre 2019.  Tháinig de 

thoradh ar Fhóram Náisiúnta 2018 Gheallsealbhóirí an Tascfhórsa (ag ar tháinig réimse leathan 

geallsealbhóirí, mar shampla ionadaithe ó chomhlachtaí teileachumarsáide, soláthraithe idirlín i 

gceantair tuaithe, Ranna Rialtais, údaráis áitiúla agus eile) a bhí ar siúl i mBéal Átha na Sluaighe 

i mí Deireadh Fómhair go ndearnadh clár oibre a leagan amach don bhliain 2019 lena 

mbaineann 35 beart nua d'fhonn feabhas a chur ar chúrsaí ceangail ar fud na tíre.  

 

An tAire Stáit, Seán Kyne, ag Fóram Náisiúnta Geallsealbhóirí Thascfhórsa na gCóras Fón Póca 
agus Leathanbhanda, Béal Átha na Sluaighe 
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Áirítear ar na bearta a cuireadh i gcrích i rith na bliana 2018, mapa maidir leis na réimsí inar 

féidir ceangal le fón póca amuigh faoin aer arna fhoilsiú ag an Rialtóir Cumarsáide (ComReg) ar 

láithreán gréasáin an rialtóra.  Arna chur sin in éineacht le torthaí thionscnamh tástála ComReg 

le gairid maidir le sásra láimhe agus an deis comparáide ar líne maidir le praghsanna, is fearr an 

deis atá ag an tomhaltóir anois rogha lán eolais a dhéanamh maidir le fón póca agus soláthraí 

seirbhíse.  

N U ÁI L  D H I G I T E AC H  

Chuir an Roinn níos mó ná €800,000 ar fáil i rith na bliana 2018 mar chistí do 21 Údarás Áitiúil i 

ndáil le cúnamh taca a thabhairt maidir le tionscadail dhigiteacha den nuáil.  Ar na tionscadail a 

ndearnadh maoiniú ina leith, bhí tionscnamh turasóireachta i gCiarraí, ceamaraí íomhánna 

teirmeacha d'fhonn daoine a thabhairt slán ó bhaol a mbáis i nGaillimh, troscán sráide SMART i 

bhFine Gall agus gnéithe infreastruchtúir maidir le córas an fón póca i nDún na nGall. 

O I F I G I G H  L E AT H AN B H AN D A  

Leanann an Roinn de chúnamh taca a chur ar fáil i ndáil le hOifigigh Leathanbhanda na nÚdarás 

Áitiúil ar fud an Stáit.  Feidhmíonn an tOifigeach Leathanbhanda mar aon phointe caidrimh agus 

comhfhreagrais amháin idir an tÚdarás Áitiúil, oibritheoirí teileachumarsáide agus an pobal.  

Tarraingíodh aird ar an obair a dhéanann siad a bheith ar an ngné is tábhachtaí ar fad  maidir 

leis an mbrostú breise le gairid faoi fhorbairt teileachumarsáide ar fud na tíre. Chuir an Roinn 

suim iomlán de €1,050,000 ar fáil mar chúnamh taca maidir le tuarastal na nOifigeach 

Leathanbhanda sa bhliain 2018.  

W I F I 4 E U  

Chuidigh an Roinn i rith na bliana 2018 leis na hÚdaráis Áitiúla agus iad ag cur isteach ar 

dhearbháin faoi chlár WiFi4EU an Choimisiúin Eorpaigh.  Bronnadh 62 dearbhán, dar luach 

iomlán €930,000, ar údaráis áitiúla na hÉireann, ceann de na rátaí bronnta ab airde ar fud na 

hEorpa.  Tá geallta ag an cuidiú leis an tionscnamh trí chiste meaitseála suas le €15,000 in 

aghaidh an dearbháin a chur ar fáil. 
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7 Forbairt Corparáide agus Straitéise  

Ba í an bhliain 2018 an chéad bhliain iomlán feidhmiúcháin ag an Roinn.  D'fhéach an eagraíocht 

le forfheabhsú breise a thabhairt ar an bhfeidhm nua corparáide ionas go bhféadfaí straitéis na 

Roinne a thabhairt i gcrích go héifeachtúil – tús a chur leis an obair ar an Straitéis AD trí 

chaidreamh a chothú leis an bhfoireann, na haonaid maidir le meastóireacht agus le cumarsáid 

straitéiseach a chur ar bun agus a chinntiú go mbíonn teacht ag an bhfoireann ar na gnéithe 

infreastruchtúir cuí chun a gcuid oibre a dhéanamh. Admhaíodh dícheall an chomhair maidir leis 

an Roinn nua a chur ar bun ar bhealach a thabharfadh deá-thoradh i gcrích nuair a bhíothas i 

measc na n-iomaitheoirí deiridh sa chatagóir i ndáil le Ceannródaíocht maidir le hAthnuachan na 

Státseirbhíse ag Gradaim Bhliantúla Sárfheabhais agus Nuálaíochta na Státseirbhíse 2018.  

Acmhainní Daonna 
Forbairt na nDaoine agus na hEagraíochta 

 

 

 

Líon na Foirne 

   Foireann 190 

Fireann 43% Baineann 57% 

 

 

Ionaid 

Baile Átha Cliath ---- Béal an Átha 

Ionaid Réigiúnacha Eile 

 

Earcaíocht agus Ardú  

Céime 2018 

Líon a Earcaíodh 27  

Ardú Céime Inmheánach 21 

 

Oiliúint & Forbairt 

Laethanta Oiliúna 580+  
Maoiniú maidir le hOid. 3ú Leibh. 13 

 

                            

 

 

Líon na mBainisteoirí 

Bainisteoirí 89 

Gráid idir OR/AOF agus PO 

Fireann 51% Baineann 49% 
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Tá bun tábhacht maidir le Ráiteas Straitéise na Roinne 2017-2020 a thabhairt i gcrích go 

ndéantar an eagraíocht a neartú agus a thabhairt chun cinn. Tá aidhmeanna i gceist leis sin 

a bhaineann le forbairt na foirne trí:  

 Infheistíocht a dhéanamh sna Daoine 

 Caidreamh leis an Lucht Foirne  

 Foghlaim agus Forbairt 

 

I N F H E I ST Í O C H T  S N A D A O I N E  

Tuigtear don Roinn gurb iad an lucht foirne an acmhainn is tábhachtaí agus is suntasaí dá cuid.  

D'fhostaigh an Roinn 27 ball nua foirne i rith na bliana 2018 maidir le feidhmeanna tábhachtacha 

corparáide agus polasaí.  Tugadh ardú céime do 21 fostaí de chuid na Roinne trí chomórtas 

inmheánach, comórtas éadar-rannach nó comórtas oscailte.  Tá cúnamh taca maidir le foghlaim 

agus forbairt, cúnamh ó bhall foirne comhchéime nó meantóireacht ar fáil do lucht na foirne 

d'fhonn freastal don aistriú go dtí na rólanna nua.  

R AN N P H ÁI R T Í O C H T  F O I R N E  

D'fhonn misean na Roinne a thabhairt i gcrích, tá an Roinn tugtha, de réir mar a leagtar amach 

sa Ráiteas Straitéise 2017-2020, do chaidreamh feabhsaithe agus do chumarsáid níos fearr 

a dhéanamh. Cuireadh feidhm cumarsáide faoi leith ar bun i rith na bliana 2018 a oibríonn ar fud 

na Roinne chun feabhas a chur ar an gcumarsáid inmheánach agus ar an gcumarsáid 

sheachtrach.  Tuigtear go maith don Roinn an tábhacht atá le teachtaireacht a chur in iúl, go 

seachtrach do na cliaint, na custaiméirí agus na geallsealbhóirí agus go hinmheánach i measc 

na mball foirne agus leis na gníomhaireachtaí.  Cinntíonn an Roinn go ndéantar comhairliúchán 

leanúnach leis an bhfoireann maidir le réimse leathan ábhair.  Cuireann rannpháirtíocht i 

dtionscnaimh caidrimh leis na fostaithe, mar shampla comhdhálacha foirne, ar chumas bhaill na 

foirne leas a dhéanamh maidir le forbairt na heagraíochta agus leis an nuálaíocht chomh maith 

le heagraíocht shochóirithe a thabhairt chun cinn.  Eagraíodh dhá chomhdháil lae i rith na bliana 

2018 agus thosaigh an Roinn ag obair ar an Straitéis Acmhainní Daonna. 

F O G H L AI M  AG U S  F O R B AI R T  

Déanann an tAonad Foghlama agus Forbartha cúrsaí oiliúna agus oideachais ardchaighdeáin a 

fhorbairt, a chur ar fáil agus a mhaoirsiú.  Oibríonn an tAonad go dlúth leis an bhfoireann chun 

beart a dhéanamh maidir le riachtanais oiliúna agus forbartha agus cuireadh níos mó ná 580 lá 

oiliúna ar fáil i rith na bliana 2018. Tá glactha ag an Roinn le One Learning mar chóras nua i 

gcomhar maidir le hoiliúint agus forbairt a chur ar fáil sa státseirbhís agus cuireadh oiliúint ar fáil i 

réimsí éagsúla, mar shampla: 

 Seirbhís don Chustaiméir agus Cumarsáid 

 Nuálaíocht agus Athrú 

 Ceannaireacht 

 Sláinte agus Sábháilteacht 
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Tá tábhacht leis seo agus an Roinn ag féachaint le ceisteanna géar-riachtanais maidir leis an 

lucht saothair a thabhairt chun aire nach mór díriú orthu i rith na mblianta seo romhainn.  

Cuidíodh, chomh maith leis sin, faoi scéim na Roinne maidir le hAisíoc Táillí, le daoine den 

fhoireann a thug faoi oideachas tríú leibhéal go páirtaimseartha ar mhaithe lena gcuid forbartha.  

Cuireadh cúnamh iomlán maidir leis na táillí ar fáil do bhaill foirne a thug faoi réimse leathan 

foghlama a bhaineann le riachtanais gnó na Roinne féin.  Ceadaíodh maoiniú faoin Scéim maidir 

le hAisíoc Táillí do bhaill foirne i ndáil leis an mbliain acadúil a thosaigh sa bhliain 2018.  Tugadh 

faoi oiliúint i réimsí éagsúla, ina measc: 

 Anailís Beartais 

 Gnó agus Bainistíocht 

 Teicneoir Cuntasaíochta 

 An Ceartas Sóisialta agus an Beartas Poiblí  

 

A I S T R I Ú  G O  S ÁS Ú I L  G O  D T Í  AN  O I F I G  N ÁI S I Ú N T A U M  S H EI R B H Í S Í  

C O M H R O I N N T E  ( N SS O )  

Tá an NSSO freagrach as seirbhísí gnó comhroinnte a chur ar fáil taobh istigh den státseirbhís.  

Tá dhá lárionad oibriúcháin Seirbhísí Comhroinnte i gceist leis an NSSO, Seirbhísí Comhroinnte 

AD agus Seirbhísí Comhroinnte Párolla.  Rinne an Roinn aistriú go sásúil go dtí an NSSO i mí 

Bealtaine 2018.  

 

C U L T Ú R  &  L U AC H A N N A  

Leantar den obair leis an bhfoireann chun cultúr a chothú lena mbaineann tuiscint ar an tábhacht 

agus an leas atá le fostaithe a bheith i mbarr maitheasa trí rannpháirtíocht an lucht foirne a chur 

chun tosaigh sa láthair oibre.  

Tháinig borradh breise faoin obair seo maidir le folláine na foirne agus cúrsaí caidrimh i rith na 

bliana 2018 de réir mar a bhí na cláir seo a leanas ina ngnéithe de na seisiúin ‘Lón agus Lón 

Intinne' sa láthair oibre  

 Tionscnaimh folláine 

 Comhdhálacha foirne 

 Club sóisialta na foirne 

AD  S T R AI T É I S E AC H  

Glacann an Roinn leis an tábhacht atá le cion tairbhe a dhéanamh maidir le clár oibre na 

státseirbhíse ar fad maidir le AD Straitéiseach trí pháirt a ghlacadh i ngrúpaí oibre idir-rannacha 

agus i ngrúpaí oibre AD na Státseirbhíse.   
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Bíonn an Roinn gníomhach i mbun rannpháirtíochta sa togra maidir le AD Straitéiseach atá ina 

chuid de Phlean Athnuachana na Státseirbhíse agus lena mbaineann athbhreithniú cuimsitheach 

ar Chóras Oibriúcháin AD na Státseirbhíse.  

Tugadh beart cuimsitheach maidir le Pleanáil don Lucht Saothair chun críche i rith na bliana 

2018 ionas gur tugadh acmhainn agus cumas na foirne chun suntais maidir le haidhmeanna 

agus cuspóirí straitéiseacha na Roinne san am atá romhainn a bhaint amach. 

Tosaíodh ar an obair ar an gcéad Straitéis AD leis an bhfoireann i rith na bliana 2018 agus 

tugadh sin chun críche sa bhliain 2019.  Beidh tairbhe as sin ag an Roinn agus tagann bearta i 

gceist maidir le trí cinn de théamaí:  

1. An Roinn mar Fhostóir den Chéad Rogha  

2. Foireann Saothair na Linne seo Romhainn a Chruthú 

3. Ceannaireacht agus an Acmhainn Bainistíocht a dhéanamh ar Dhaoine 

 

Seirbhísí Corparáide 

C Ó I R Í O C H T  /  T EC  

Tugadh chun críche i rith na bliana 2018 aistriú oifig na Roinne i mBaile Átha Cliath ón gcóiríocht 

shealadach ar Shráid an Chláraigh go dtí na hoifigí nua i Trinity Point mar a bhfuil 57 ball foirne 

lonnaithe.  Rinne an Roinn obair fheabhsúcháin freisin ar na hoifigí i gcomhar i mBéal an Átha 

mar a mbíonn 61 ball foirne. 

 

F E AS AC H T  F U I N N I M H :  O PT I M I S I N G  E N E R G Y  @  W O R K  

I rith na bliana 2018, chuaigh Aonad Cóiríochta na Roinne i gcaidreamh le hOifig na nOibreacha 

Poiblí maidir le páirt a ghlacadh san fheachtas “Optimising Power @ Work”. Tá de 

bhunphrionsabal leis an bhfeachtas sin go n-oibrítear leis an bhfoireann chun athrú 

nósmhaireachta a spreagadh ar mhaithe le cur amú fuinnimh a mhaolú. Cuideoidh an feachtas 

seo leis an Roinn dul i ngleic leis an ngealltanas atá tugtha maidir le hídiú fuinnimh sa tseirbhís 

phoiblí a ísliú faoi 33%. Tá Oifigeach Feidhmíochta Fuinnimh ceaptha ag an Roinn chomh maith 

a chothaíonn caidreamh leis na comhlachtaí atá faoi choimirce na Roinne chun a chinntiú go 

bhfuil straitéis chinnte ar bun ar mhaithe leis na spriocanna maidir le héifeachtúlacht fuinnimh a 

bhaint amach.  Tá réamhanailís déanta ag Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI) ar 

an Roinn agus ar ghníomhaireachtaí na Roinne i ndáil leis an mbliain 2018 agus aontaítear go 

bhfuil na treoirlínte maidir le feidhmíocht fuinnimh á gcomhlíonadh.   

AT H C H Ú R S ÁI L  

Tá stáisiúin athchúrsála curtha ar bun ag an Aonad Cóiríochta i Trinity Point.  Trí 

theachtaireachtaí ríomhphoist agus Póstaeir a úsáid, tá spreagadh agus eolas tugtha do bhaill 

na foirne maidir le hathchúrsáil.  Tháinig de thoradh air sin go bhfuil ísliú níos mó ná 80% ar 

thoirt an ábhair dramhaíola go ginearálta.  
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Tá boscaí athchúrsála de chuid WEE Ireland maidir le cadhnraí agus soilse fluaraiseacha curtha 

ar fáil ag an bhFoireann sna hoifigí freisin agus déantar athchúrsáil freisin ar an ábhar tonóra ar 

fad as na priontálaithe go mbíonn leas ag carthanais astu.   

Tá de pholasaí nua ag an Roinn chomh maith baill na foirne a spreagadh chun buidéil uisce 

athúsáide a úsáid ionas gur lú dramhábhar plaistigh a chruthaítear.  Tá deireadh curtha le 

hábhar plaistigh aonuaire a úsáid sa Roinn. 

 

T E I C N EO L AÍ O C H T  AN  E O L AI S  

D'athraigh an Roinn i rith na bliana 2018 go dtí úsáid a bhaint as córais TE agus seirbhísí Oifig 

Phríomh-Oifigeach Faisnéise an Rialtais (OGCIO). Síníodh Meamram Tuisceana idir an Roinn 

agus Oifig OGCIO i mí Márta 2018 ina leagtar amach an ceangal agus na socruithe rialachais 

maidir le Seirbhísí TE.  D'aontaigh an Roinn Polasaí nua maidir le hÚsáid Inghlactha as TE. 

Cuireadh córas Build to Share oifig OGCIO ar fáil don fhoireann ar fad i mBéal an Átha agus i 

Trinity Point.  Tá san áireamh leis sin an líonra ríomhaireachta, an córas ríomhphoist, sraith 

táirgíochta oifige, agus Sharepoint. Rinneadh i rith na bliana 2018, gnéithe lárnacha eile den 

chóras Build to Share a chur ar fáil nó a fhorfheabhsú, ina measc suíomhanna Hive, ePQ agus 

eCorrespondence. Tá beartaithe eFOI agus eDocs a chur ar fáil i dtús na bliana 2019. 

Rinne an Roinn comhairle leis an lucht foirne freisin tríd an Suirbhé Caidrimh leis an Lucht Foirne 

d'fhonn na príomhréimsí maidir le feabhas a chur ar an gcóras TE san am atá romhainn a 

thabhairt chun suntais. 

 

AN  C O I ST E  I N I Ú C H T A A G U S  B AI N I S T Í O C H T  M AI D I R  L E  C Ú R S AÍ  B AO I L   

Tá an Roinn tugtha do rialachas éifeachtúil agus do shocruithe  rialála a fhorbairt agus a chur i 

bhfeidhm.  Mar chuid den chreatchóras sin, cuireadh Coiste Iniúchta ar bun gairid tar éis bhunú 

na Roinne sa bhliain 2017.  Iar-Ardrúnaí de chuid na Roinne Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus 

Gaeltachta a bhíonn sa chathaoir agus is comhaltaí neamhfheidhmiúcháin is mó atá ar an 

gCoiste.  Leagtar síos ról, comhaltaí agus feidhm an Choiste i gCairt an Choiste Iniúchta. 

Tionóladh cúig chruinniú de chuid an Choiste i rith na bliana 2018.  Tá cáipéisíocht i ndáil leis an 

gCairt, lee ról an Choiste etc. ar fáil ar láithreán gréasáin na Roinne chomh maith le Tuarascáil 

Bhliantúil an Choiste i leith na bliana 2018. 

Chuir an Roinn an Coiste maidir le Bainistíocht Priacail ar bun freisin i rith na bliana 2018 agus 

d'aontaigh an Coiste na polasaithe agus na gnáis oibre a bheidh i bhfeidhm ag an Roinn i ndáil 

leis an mbainistíocht i leith ábhar baoil. 
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S AO R ÁI L  F AI S N É I S E  ( F O I )  &  T E AC H T  AR  F H AI S N É I S  M AI D I R  L E I S  AN  

T I M P E AL L AC H T  ( AI E )   

Rinne an Roinn próiseáil ar 58 Iarratas maidir le Saoráil Faisnéise i rith na bliana 2018.  

Rinneadh an géilleadh nó páirtghéilleadh don iarratas i gcás 26 iarratas acu sin agus diúltaíodh 

an fhaisnéis a ghéilleadh i gcás 15 iarratas.  Bhí cúig cinn de na hiarratais a tarraingíodh siar 

agus 12 a ndearnadh plé leo taobh amuigh den phróiseas FOI.  Níor tháinig aon iarratas AIE 

chuig an Roinn i rith na bliana 2018.  

 

AN  G H AE I L G E  

Tá an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail tugtha do sheirbhísí ardchaighdeáin a chur ar fáil i 

nGaeilge agus/nó go dátheangach don chustaiméir.  Táthar ag tnúth leis an gcéad Scéim 

Teanga de chuid na Roinne, arna hullmhú i gcomhréir leis na Treoirlínte a leagtar amach faoi Alt 

12 d'Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, a thabhairt i bhfeidhm i dtús na bliana 2019. 

 

T Ú S  ÁI T E  D O  L E AN AÍ  

D'ullmhaigh an Roinn an chéad Phlean Forfheidhmiúcháin Earnála maidir le Tús Áite do Leanaí 

chomh maith leis an Ráiteas faoi Chosaint an Linbh.  Rinneadh an dá cháipéis a ullmhú ar an 

mbonn go mbeadh iniúchadh ar na seirbhísí do leanaí a chuirtear ar fáil faoi scáth na Roinne, 

agus ar sheirbhísí a bhaineann le hábhar a ndéanann an Roinn maoiniú orthu, á dhéanamh ar 

leibhéal an aonaid. 

Tá Grúpa Maoirseachta maidir le Tús Áite do Leanaí curtha ar bun sa Roinn.  Tá ionadaithe ar 

an nGrúpa ó na haonaid sin de chuid na Roinne ina ndéantar maoiniú suntasach ar sheirbhísí do 

leanaí, agus o na gníomhaireachtaí a ndéanann an Roinn maoiniú orthu. Tá béim ag an nGrúpa 

ar chosaint an linbh go ginearálta agus ar chuidiú leis an Roinn agus leis na gníomhaireachtaí 

maoirseacht a dhéanamh maidir le comhlíonadh an Achta Tús Áite do Leanaí 2015.   

 

S E I R B H Í S  AR D C H AI G H D E ÁI N  D O N  C H U ST AI M É I R  

Tá an Roinn tugtha do sheirbhís ardchaighdeáin a chur ar fáil go tráthúil le barr cúirtéise don uile 

chustaiméir i gcomhréir le 12 Bunphrionsabail maidir le Seirbhís Ardchaighdeáin don 

Chustaiméir.  Cuireadh tús leis an obair ar Chairt an Chustaiméara agus ar Phlean 

Gníomhaíochta na Roinne ina leith sin agus beidh siad á bhfoilsiú i rith na bliana 2019. 

 

R I AL AC H AS  C O R P AR ÁI D E  

Foilsíodh Creat Rialachas Corparáide na Roinne i mí Márta 2018 i gcomhréir le Clár 

Athnuachana na Státseirbhíse.  Ós Roinn nuabhunaithe í, tharla forbairt leanúnach i rith na 

bliana 2018 ar struchtúr corparáide na Roinne agus tá beartaithe athbhreithniú cuimsitheach a 

thabhairt ar an gCreat Rialachais i dtús na bliana 2019. 
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D U AL G AS  N A H E AR N ÁL A P O I B L Í  

Leagtar cúram faoi Alt 42 den Acht fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus 

Comhionannas 2014 ar an uile chomhlacht poiblí comhionannas a chur chun cinn, idirdhealú a 

chosc agus cearta an duine a chosaint i ndáil le baill na foirne agus leis an gcustaiméir araon.  

Dualgas na hEarnála Poiblí a thugtar ar an bhfreagracht seo atá ina dhualgas faoin dlí agus 

féachann an Roinn lena chinntiú go dtugtar comhionannas agus cearta an duine san áireamh, go 

seachtrach agus go hinmheánach, i ndáil le hobair uile na Roinne.  

 

R ÁI T E AS  S T R AI T É I S E  

Foilsíodh an chéad Ráiteas Straitéise de chuid na Roinne i mí Márta 2018 agus tá sin ar fáil ar 

an idirlíon.  

 

O B AI R  T R AS R I AL T AI S  

Chomh maith leis an ról comhordúcháin i ndáil leis an mbeartas maidir le forbairt tuaithe, 

déanann an Roinn tairbhe freisin maidir le beartas an Rialtais i ndáil le réimsí go leor.    

Ba dhíol suntais i rith na bliana 2018 an bhéim bhreise ina leith sin ar ghníomhartha maidir leis 

an aeráid agus brostú le bearta ullmhúcháin i ndáil le himeacht na Ríochta Aontaithe as an 

Aontas Eorpach.  

Chuir an Roinn lón ábhair ar fáil maidir le Plean Gníomhaíochta Teagmhasach an Rialtais a 

foilsíodh ar an 19 Nollaig 2018 agus ina leagtar amach cur chuige na hÉireann maidir le déileáil 

le himeacht na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach gan aon socrú ina leith.  

Tá bearta ullmhúcháin na Roinne sula dtarlaíonn an Breatimeacht dírithe den chuid is mó ar 

chúrsaí caidrimh agus ar chúrsaí tuisceana leis na geallsealbhóirí sna hearnálacha maidir le 

forbairt tuaithe agus le forbairt pobail.  Baineann leis sin plé rialta a rinneadh ar cheisteanna 

maidir leis an mBreatimeacht go hinmheánach agus go seachtrach i measc ghrúpaí de leithéid 

an Choiste Monatóireachta i ndáil leis an bPlean Gníomhaíochta maidir le Forbairt Tuaithe. 

Gné bhuntábhachtach de phleanáil theagmhasach na Roinne is ea oiread solúbthachta agus is 

féidir a chinntiú i gclár tionscnamh na Roinne, deis a fhágáil seiftiú de réir riachtanais a thagann 

chun cinn, agus leanacht de sheasmhacht an phobail i gcomharsanachtaí éagsúla a neartú.  

Tabharfar sin san áireamh mar chuid d'athbhreithniú straitéiseach níos leithne ar bhearta 

príomhthábhachta maidir le cistíocht sa bhliain 2019.  

Maidir le gníomhartha i leith na haeráide, leag an Roinn amach na bealaí inar féidir maitheas a 

dhéanamh i ndáil leis na hiarrachtaí athrú go dtí eacnamaíocht atá éadrom ó thaobh carbóin 

nuair a bhíothas os comhair Chomhchoiste an Oireachtais maidir le Gníomhaíocht ar son na 

hAeráide i mí Deireadh Fómhair 2018 agus táthar ullamh le leanacht de chuidiú le dícheall an 

Rialtais i rith na bliana 2019 agus as sin amach.  
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C U I D I Ú  L E  P R Ó I S EAS  N A P AR L AI M I N T E   

 

 

 

  

Ceisteanna Parlaiminte 2018 

Ceisteanna a Freagraíodh 1081 

Uiríll agus Cuirí  

An tAire Michael Ring 310 

An tAire Stáit Seán Kyne 

(An 1 Eanáir go dtí an 12  

Deireadh Fómhair  2018) 

137 

An tAire Stáit Seán Canney 

(arna cheapadh an 13 

Deireadh Fómhair 2018) 

55 
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AN  C I S T E  AT H N U AC H AN A  AG U S  F O R B AR T H A T U AI T H E   

Mar chuid de Thionscadal Éireann 2040, seoladh an Ciste Athnuachana agus Forbartha Tuaithe 

i rith na bliana 2018 agus é d'aidhm leis athnuachan na tuaithe a chur chun cinn ionas go 

bhféadann bailte, sráidbhailte agus ceantair máguaird i réimsí tuaithe forás inmharthana a 

dhéanamh mar ionaid bhríomhara maidir le maireachtáil agus oibriú iontu.  

 

An tAire Ring ag labhairt ag Fóram maidir le hEacnamaíocht agus Pobal níos Tréine a Chruthú  i 

gCathair na Mart, Co. Mhaigh Eo  

Seoladh an chéad ghairm ar thograí faoin gCiste ar an 4 Iúil le spriocdháta faoin 27 Meán 

Fómhair 2018.  D'eagraigh an Roinn cruinnithe eolais sna réigiúin d'fhonn na 

príomhgheallsealbhóirí a chur ar an eolas agus spéis a spreagadh sa Chiste.  Tháinig 280 

iarratas isteach roimh an dáta deiridh ar an 27 Meán 

Fómhair 2018.  

I mí Meán Fómhair 2018, chuir an Roinn Bord Comhairle 

Tionscadail ar bun, ar a bhfuil ionadaithe ó na Ranna 

Rialtais is mó a thagann i gceist chomh maith le 

saineolaithe neamhspleácha, d'fhonn maoirseacht a 

dhéanamh ar an obair meastóireachta maidir leis na 

hiarratais.  Tionóladh cúig cinn de chruinnithe de chuid an 

Bhoird i rith na bliana 2018 d'fhonn moltaí a chur faoi bhráid 

an Aire faoi na hiarratais atá oiriúnach maidir le maoiniú 

faoin gCiste. Fógraíodh cúnamh €86m maidir le 84 

tionscadal ar fad a bheith á thabhairt mar gheall ar an gcéad ghairm ar iarratais faoin gCiste.  

280 

Iarratas a tháinig maidir 

leis an gCéad Ghairm ar 

Iarratais faoin gCiste 

Athnuachana agus 

Forbartha Tuaithe sa 

bhliain 2018. 
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Tá geallta ag an Rialtas €1 billiún sa bhreis a chur ar fáil don Chiste nua Athnuachana agus 

Forbartha Tuaithe seo i rith thréimhse na mblianta  2019 - 2027.  Beidh infheistíocht á chur ar fáil 

faoin gCiste chun treisiú le hathnuachan tuaithe, seasmhacht 

an phobail i gceantair tuaithe a neartú agus a chothú agus 

cuidiú le hathbheochan bhailte agus shráidbhailte ina bhfuil 

daonra is lú ná 10,000 duine agus na ceantair máguaird.  Tá 

cistí €315 milliún curtha i leith thionscnamh an Chiste i rith na 

mblianta 2019 - 2022.  I Sligeach, ar an 23 Samhain 2018, 

d'fhógair an tAire Ring 18 tionscadal de Chatagóir 1 arb iad na 

tionscadail tosaigh iad faoin gciste agus €24.4milliún de chistí 

á gcur ar fáil do thionscadail dar luach foriomlán €34.6 milliún.   

 

Bearta Suntais 

 Cuireadh an Ciste Athnuachana agus Forbartha Tuaithe ar bun taobh istigh den Roinn 

Forbartha Tuaithe agus Pobail. 

 Eagraíodh Seisiúin Eolais Réigiúnacha leis na príomhgheallsealbhóirí.  

 An Chéad Ghairm ar Thograí faoin gCiste ar oscailt ón 4 Iúil 2018.  

 An dáta deiridh maidir le hiarratais a fháil ar an 27 Meán Fómhair 2018.  280 iarratas ar 

fad a tháinig.  

 Bunaíodh Bord Comhairle Tionscadail chun maoirseacht a dhéanamh ar an bpróiseas 

meastóireachta.  

 Fógraíodh i mí na Samhna 2018 go bhfuil cistí €24.4 milliún á gcur ar fáil maidir le 18 

tionscadal. 

 

C I ST E  N A G C U N T AS  D Í O M H AO I N  

Déantar foráil le hAcht na gCuntas Díomhaoin 2001, leis an Acht um Polasaithe Árachais Saoil 

Neamhéilithe 2003 agus le hAchtanna na gCuntas Díomhaoin (Leasú) 2005-2012, do 

chreatchóras maidir le riarachán i leith chuntais neamhéilithe i bhforais creidmheasa (i.e. 

bancanna, cumainn foirgníochta agus An Post) agus pholasaithe árachais saoil neamhéilithe le 

gnólachtaí árachais.  

Déanann an foras ina bhfuil siad cistí atá díomhaoin nó polasaithe árachais saoil atá gan 

éileamh ag úinéir an chuntais/pholasaí nó ag tairbhithe an bhunúinéara a aistriú gach bliain go 

dtí Ciste na gCuntas Díomhaoin arna bhainistiú ag NTMA.  

Foilsíodh Plean Gníomhaíochta na gCuntas Díomhaoin 2018 i mí Iúil 2018 agus ceadaíodh 

cistíocht suas le €39.7 milliún maidir le 45 beart éagsúil ar fud 10 gcinn de na Ranna Rialtais.  I 

gcomhréir le forálacha Achtanna na gCuntas Díomhaoin, tá na bearta a luaitear sa Phlean 

Gníomhaíochta dírithe ar mhíbhuntáiste sóisialta, eacnamaíochta agus oideachais; agus ar 

dhaoine faoi mhíchumas.  Beidh cúnamh taca ar fáil mar gheall ar na bearta a ceadaíodh maidir 

Ceadaíodh cistí 
€24.4m do  

18 tionscadal faoin 

Ciste Athnuachana agus 

Forbartha Tuaithe 2018. 
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le tionscnaimh agus cláir a bhaineann le ceisteanna éagsúla, mar shampla cuimsiú sóisialta, 

cúnamh do lucht imirce, cúnamh do chúramóirí, teiripe urlabhra agus teanga, cúnamh do 

dhaoine a fhulaingíonn néaltrú, agus bearta spóirt.  Cuirfear tús le mórchuid na mbeart i rith na 

bliana 2019, faoi réir ag an gcaiteachas vótáilte a bheith ar fáil laistigh de gach Roinn Rialtais 

lena mbaineann.   

Rinneadh dul chun cinn maith i rith na bliana 2018 agus rinneadh caiteachas iomlán €27.8 

milliún as an gCiste ar fud na Ranna Rialtais ar fad.  B'ionann sin agus ardú 78% ar chaiteachas 

€15.6 milliún na bliana 2017.  

Baineann an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail leas iomlán as an leithroinnt agus caitheadh 

€10.1 milliún as an gciste i rith na bliana 2018. Is iad na príomhbhearta de chuid na Roinne a 

raibh maoiniú ina leith ó Chiste na gCuntas Díomhaoin i rith na bliana 2018 Ciste Nuálaíochta 

Sóisialta Éireann (€4.8m), Scéim Aláraim do Dhaoine Aosta (€2.6m), agus Fiontraíocht 

Shóisialta (€1.9m). 

 

C E AP AC H ÁI N  AR  B H O I R D  ST ÁI T  

Tá an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail tugtha do chothromaíocht inscne a chinntiú ar bhoird 

stáit i gcomhréir leis an Tuarascáil ón Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais ar obair an 

Ghrúpa Éadar-rannach maidir le Cothromaíocht Inscne ar Bhoird Stáit ina leagtar amach de 

sprioc ionadaíocht 40% ag mná ar na Boird Stáit uile.  Rinneadh ceapacháin mar seo a leanas i 

rith na bliana 2018: 

Pobal 

Rinneadh sé cheapachán ar Bhord Phobail i rith na bliana 2018, triúr fear agus triúr ban.  D'fhág 

sin cóimheas iomlán na stiúrthóirí ar bhord Phobail cothrom le deichniúr ban le seachtar fear.  

D'éirigh fear amháin as mar chomhalta boird ina dhiaidh sin, rud a d'fhág cóimheas stiúrthóirí an 

bhoird faoi láthair mar seo a leanas; deichniúr ban le seisear fear.   

Coimisiún Forbartha an Iarthair (WDC) 

Rinneadh aon cheapachán amháin ar Bhord WDC i rith na bliana 2018.  Rinneadh an 

ceapachán de bhun chomhalta boird éirí as oifig agus, dá réir sin, níor tháinig aon athrú ar líon 

na gcomhaltaí boird. Fear a ceapadh ina chomhalta nua agus fear a bhí sa chomhalta a d'éirigh 

as oifig roimhe sin.  Tá na staitisticí maidir le cothromaíocht inscne bhord WDC gan athrú, i.e. 

seachtar fear agus ceathrar ban, rd a fhágann gur 36.4% de na hionaid ar an mBord atá ag mná 

faoi láthair.  Bean atá ina Cathaoirleach ar bhord WDC. 

Sábháilteacht Uisce Éireann 

Níor tharla aon athrú maidir le Bord Shábháilteacht Uisce Éireann i rith na bliana 2018.  Tá 

ochtar fear agus cúigear ban ina gcomhaltaí den Bhord.  

An Rialtóir Carthanas 

Rinneadh trí cheapachán (beirt bhan agus aon fhear amháin) agus ceithre athcheapachán (bean 

amháin agus triúr fear) ar bhord an Údaráis Rialála Carthanas i rith na bliana 2018 Fágann sin 

seachtar fear agus cúigear ban ina gcomhaltaí de Bhord an Údaráis.  
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8 Comhlachtaí a thagann faoi Choimirce na 
Roinne 

Tá ceithre cinn de chomhlachtaí a thagann faoi choimirce na Roinne.  Tugtar 

cuntas achoimre i leith gach ceann acu thíos.  

Coimisiún Forbartha an Iarthair 

www.wdc.ie 

Comhlacht reachtúil atá i gCoimisiún Forbartha an Iarthair (WDC) a cuireadh ar bun chun an 

fhorbairt shóisialta agus an fhorbairt eacnamaíochta a chur chun cinn i Réigiún an Iarthair (Dún 

na nGall, Liatroim, Sligeach, Maigh Eo, Ros Comáin, Gaillimh agus Contae an Chláir).  Cinntíonn 

an Coimisiúin go mbíonn beartas an Rialtais dírithe ar chás sóisialta agus eacnamaíochta an 

réigiúin a fheabhsú trí chuidiú le tograí i réimse leathan earnálacha.  Déanann an Coimisiún 

bainistíocht freisin ar Chiste Infheistíochta Choimisiún Forbartha an Iarthair maidir le hiasachtaí 

agus cothromas a chur ar fáil do ghnólachtaí agus do phobal cheantair faoi leith ar fud an 

Iarthair.  

Sábháilteacht Uisce Éireann 

www.iws.ie 

Is é Sábháilteacht Uisce Éireann, Sábháilteacht Uisce na hÉireann mar a bhíodh, an comhlacht 

reachtúil a cuireadh ar bun chun sábháilteacht uisce a chur chun cinn in Éirinn.  Oibríonn an 

eagraíocht faoi choimirce na Roinne agus féachtar le hoideachas a chur ar dhaoine maidir leis 

an ngnás oibre is fearr i ndáil le sábháilteacht uisce agus le feachtais a chur ar bun chun aird 

agus tuiscint an phobail a chothú chomh maith leis an meon cuí, na scileanna tarrthála cuí agus 

an nósmhaireacht chuí chun cásanna bá a chosc agus tionóiscí a bhaineann le huisce a 

sheachaint.  

Mar gheall ar an tréimhse fada dea-aimsire i rith an tsamhraidh sa bhliain 2018 agus líon níos 

mó daoine ag taithí thránna, aibhneacha agus locha na hÉireann dá bharr i mbun snámha, mhol 

an Grúpa Comhordaithe Náisiúnta maidir le Cásanna Éigeandála go leanfaí leis an bhfeachtas a 

ritheann IWS ar na meáin chumarsáide ar feadh an tsamhraidh ar fad.  Chuir an Roinn €200,000 

breise ar fáil chun soláthar dó sin. 

An tÚdarás Rialála Carthanas 

www.charitiesregulator.ie 

Comhlacht reachtúil neamhspleách atá san Údarás Rialála Carthanas ('Rialtóir na gCarthanas') 

a cuireadh ar bun an 16 Deireadh Fómhair 2014 de bhun an Achta Carthanas 2009.  

http://www.wdc.ie/
http://www.iws.ie/
http://www.charitiesregulator.ie/
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Is iad na príomhfheidhmeanna a leagtar ar an Rialtóir clár poiblí d'eagraíochtaí carthanachta atá 

i mbun feidhme in Éirinn, an chéad taifead foirmeálta ar charthanais ó bhunú an Stáit, a chur ar 

bun agus a choimeád agus comhlíonadh an Achta Carthanas ag na carthanais a chinntiú.  

D'éirigh Príomhoifigeach Feidhmiúcháín Údaráis Rialála Carthanas as oifig i mí Deireadh 

Fómhair 2018 agus cuireadh tús le próiseas chun Príomhfheidhmeannach nua a cheapadh.   

Rinneadh an Cathaoirleach agus triúr de chomhaltaí an Bhoird a athcheapadh i mí Deireadh 

Fómhair 2018. 

Sheol Rialtóir na gCarthanas Cód Rialachais na gCarthanas i mí na Samhna 2018.  Cuirtear 

íoschaighdeáin i bhfeidhm faoin gCód sin maidir le boird stiúrtha na gcarthanas cláraithe ionas 

go gcinntítear córais éifeachtúla bainistíochta agus rialála a bheith ar bun ag na carthanais in 

Éirinn.  

Is féidir cóip den Chód a tharraingt anuas de shuíomh idirlín Údarás Rialála na gCarthanas.  

An Binse Achomhairc do Charthanais 

Tagann an Binse Achomhairc do Charthanais faoi mhaoirseacht na Roinne chomh maith.  Is é a 

leagtar d'fheidhm ar an mBinse achomhairc a thugtar mar gheall ar chinntí áirithe de chuid an 

Údarás Rialála Carthanas, faoi Alt 45 den Acht Carthanas 2009, a éisteacht agus breith a 

thabhairt ina leith.  Tháinig Rialacha an Bhinse i bhfeidhm go foirmeálta le héifeacht ón 4 Iúil 

2018.  Níor cuireadh aon iarratas maidir le hachomharc faoi bhráid an Bhinse i rith na bliana 

2018. 

Pobal 

www.pobal.ie 

Feidhmíonn Pobal faoi choimirce na Roinne Forbartha Tuaithe agus Pobail ar a leagtar ról 

rialachais agus maoirseachta i leith an chomhlachta.  Cuideachta gan scairchaipiteal faoi 

theorainn ráthaíochta atá inti, agus carthanas cláraithe.  

Bord Stiúrtha le stiúrthóirí deonacha a rialaíonn Pobal.  An Rialtas a cheapann Comhaltaí an 

Bhoird, ar a n-ainmniú don Aire Forbartha Tuaithe agus Pobail, i gcomhréir leis na Treoirlínte 

maidir le Ceapachán ar Bhord Stáit.  Feidhmíonn an chuideachta de réir chreatchonradh leis an 

Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail agus chomhaontuithe leibhéal seirbhíse i ndáil le cláir faoi 

leith le Ranna eile Rialtais.   

http://www.pobal.ie/
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9 Súil chun cinn ar an mbliain 2019 

I rith na bliana 2018, lean an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail, tríd an obair 

ar son cheantair tuaithe agus phobal chomharsanachtaí in Éirinn, de dhúthracht 

an Rialtais i leith fhorbairt na tuaithe agus fhorbairt pobail a léiriú. 

Tuairiscítear toradh den rath ar obair na bliana faoi scéimeanna agus cláir éagsúla a thagann 

faoi choimirce na Roinne sa tuarascáil seo.  Ag teacht le dúthracht an Rialtais maidir le 

comhordú níos tréine i ndáil leis an obair de chuid an Rialtais ar fad a mbraitear a toradh i 

gceantair tuaithe na tíre, leanann an Roinn de chur chuige comhordaithe a fhorbairt i ndáil le 

cúrsaí tuaithe agus pobail ionas go gcinntítear tionchar dáiríre agus tionchar inbhuanaithe ar 

mhodhanna oibre sainchóirithe maidir leis an mbeartas a chur i bhfeidhm.  

Cinntíonn an Roinn ar an gcuma sin go gcuirtear na hacmhainní atá ar fáil ag an Rialtas chun 

tairbhe go lán éifeachtúil ionas go mbíonn toradh dáiríre le brath orthu ag an bpobal i gceantair 

tuaithe.  

B E AR T A P R Í O M H T H ÁB H AC H T A I  R I T H  N A B L I AN A  2 0 1 9 :  

 Ionas go ndeimhnítear caidreamh agus comhobair ar fud an rialtais, leanann an Roinn 

den obair go dlúth le Ranna eile Rialtais a mbaineann treisiú leis an dá chuspóir i ndáil le 

forbairt tuaithe agus forbairt pobail lena ról.   

 Tiocfaidh deireadh sa bhliain 2019 le ré feidhme trí bliana an Phlean Gníomhaíochta 

maidir le Forbairt Tuaithe agus tá an Roinn ag cur chuig an obair maidir leis an gcéad 

chéim eile den bheartas maidir le forbairt na tuaithe ón mbliain 2020 amach a thabhairt 

chun cinn.  Beidh breathnú romhainn de bhun tréith leis an gcéad chéim eile den 

bheartas i leith na tuaithe agus féachfar le heacnamaíocht na tuaithe agus le pobal na 

tuaithe a neartú agus a threisiú, go háirithe i bhfianaise cheisteanna éagsúla atá ag 

teacht chun cinn, mar shampla Breatimeacht, dul in oiriúint maidir le cúrsaí aeráide agus 

gnéithe nua den teicneolaíocht.  Beidh ceardlanna á n-eagrú le geallsealbhóirí 

seachtracha i dtús na bliana 2019 mar chuid den obair ar cheapadh an bheartais. 

 Leagtar amach sa Chreatbheartas maidir le Forbairt Áitiúil agus Pobail in Éirinn bearta 

tús áite agus creatchóras do chur chuige an rialtais uile i ndáil le feabhas a chur ar an 

gcaidreamh idir an rialtas náisiúnta agus an rialtas áitiúil agus an pobal i 

gcomharsanachtaí áitiúla i mbun obair pleanála, feidhmiúcháin agus meastóireachta ar 

pholasaithe agus ar bheartaíocht a théann i bhfeidhm orthu.  Tá plean forfheidhmiúcháin 

á leagan amach i ndáil leis an gCreatbheartas agus meastar go dtabharfar an obair ar 

phlean straitéiseach chun críche i rith na bliana 2019.  

 Leanfar d'infheistíocht a chur ar fáil faoi Chiste Athnuachana agus Forbartha na Tuaithe, 

dar luach €1 billiún, a chuideoidh le hathnuachan a thabhairt ar bhailte tuaithe, ar 

chomharsanachtaí tuaithe agus ar na ceantair máguaird.  Rinneadh an dara sciar, an 

sciar deiridh, de na tograí ar éirigh leo faoin gcéad ghairm ar iarratais maidir leis an 

gCiste a fhógairt i dtús na bliana 2019.  Táthar ag tnúth le roinnt de na tograí ar éirigh leo 
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faoin gcéad ghairm ar iarratais a thabhairt chun críche roimh dheireadh na bliana 2019.  

Beidh an dara gairm ar iarratais ar oscailt ó mhí Aibreán 2019 ar aghaidh agus fógrófar 

na tograí a n-éiríonn leo faoin dara gairm sin i ndeireadh na bliana 2019.  

 Tá an Roinn ag leanúint den obair maidir le Beartas Náisiúnta maidir le Fiontraíocht 

Shóisialta a fhoilsiú agus fógrófar go bhfuil dréacht de Bheartas Náisiúnta maidir le 

Fiontraíocht Shóisialta á fhoilsiú mar chuid de chomhairliúchán poiblí agus tuairimí á lorg 

ó gheallsealbhóirí agus ó dhaoine den phobal mar lón eolais do cheapadh an bheartais.  

Tá seo ar cheann de shraith tionscnaimh polasaí a chuirfidh leis an Straitéis chun Tacú 

leis an Earnáil Pobail agus leis an Earnáil Dheonach in Éirinn. 

 Sheol an Roinn Páipéar Ghairm Tuairimí maidir le Saorálaíocht i ndeireadh na bliana 

2018 agus tosófar i dtús na bliana 2019 ar an obair maidir le straitéis náisiúnta 

saorálaíochta a chur le chéile.  

 Tá an Roinn ag leanúint de chreat daingean polasaithe a thabhairt chun cinn maidir le 

caitheamh aimsire faoin tuath.  

 Tá borradh ag teacht i gcónaí faoin togra maidir le Conair Eacnamaíochta an Atlantaigh 

(AEC) a leagan amach leis an gcósta thiar d'fhonn infheistíocht agus fiontraíocht 

phríobháideach a mhealladh agus a chothú agus treisiú leis an bhforbairt eacnamaíochta 

ar an réigiún.  Tá tús curtha ag Coimisiún Forbartha an Iarthair, ar sin a iarraidh don 

Roinn, le togra maidir le soláthraithe uile seirbhísí 'Moil' i réigiún an AEC a thabhairt chun 

suntais agus caidreamh a chothú leo ar mhaithe le straitéis ar fud limistéar na conaire a 

thabhairt chun cinn ionas go gcinntítear an leas is héifeachtúla as na hacmhainní sin.  

 Tugadh faoi athbhreithniú a dhéanamh i rith na bliana 2018 maidir leis an gClár Seirbhísí 

Pobail tar éis é a thabhairt faoi scáth na Roinne agus chuathas i gcomhairle leis na 

geallsealbhóirí maidir le scóip an athbhreithnithe.  Meastar go dtabharfar an obair sin 

chun críche faoi dheireadh na bliana 2019.  

 Tá an Roinn dúthrachtach i gcónaí maidir leis an bpróiseas leanúnach a bhaineann le 

hAthchóiriú ar an Earnáil Phoiblí agus tá na tionscnaimh riachtanacha faoi Phlean 

Athnuachana na Státseirbhíse agus Plean na hEarnála Poiblí, Ár Seirbhís Phoiblí 2020 

tugtha i gcrích.  

 Beidh béim i rith na bliana 2019 ar threisiú le hacmhainn na Roinne beartas a cheapadh 

agus meastóireacht straitéiseach ar obair na Roinne ina chuid de sin.  Tá Foghrúpa 

Meastóireachta curtha ar bun chun tairbhe a dhéanamh maidir le leibhéal níos airde de 

chinntí a dhéanamh ar bhonn fianaise agus sin trí chultúr níos tréine maidir le 

monatóireacht agus meastóireacht a thabhairt i bhfeidhm.   

 Beidh príomhthábhacht ag an Roinn i rith na bliana 2019 le treisiú le hacmhainn na 

heagraíochta leanúint den infheistíocht i mbaill na foirne agus beidh straitéis AD á 

seoladh i lár na bliana d'fhonn sin a thabhairt i gcrích. 

 Tá bun tábhacht leis an ról atá leis an Roinn agus leis an tábhacht atá le misean na 

Roinne a chur in iúl go seachtrach agus go hinmheánach.  Féachfaidh an Roinn le cur 

leis an aird agus leis an tuiscint ar thábhacht na hoibre le sraith de sheónna bóthair 
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"Deiseanna faoin Tuath" ar fud na tíre, le seimineáir maidir leis an bhForbairt Tuaithe 

agus le tionscnaimh pobail de leithéid dheireadh seachtaine an “Big Hello”. 

 Beidh “The Big Hello!” – an chéad Deireadh Seachtaine Náisiúnta Pobail ar siúl i rith 

dheireadh seachtaine lá saoire bainc mhí na Bealtaine 2019.  Beidh seo ina chúnamh ag 

an bpobal i gcomharsanachtaí éagsúla ócáidí a eagrú ina gceantar féin a neartóidh 

ceangal na ndaoine leis an bpobal agus a chuideoidh le fadhb na scoiteachta sóisialta a 

mhaolú 

 


