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Fáilte chuig an mBuiséad go hAchomair 

Tugtar forléargas ardleibhéil ar Bhuiséad 2022 sa treoir seo. 

Gach bliain, déantar cinntí tábhachtacha faoi mar a bheidh airgead poiblí le 

caitheamh agus ar an méid cánachais a bheidh de dhíth chun sin a chistiú.  

Féachtar leis an treoir seo míniú a thabhairt ar mar a bhaileofar an t-airgead sin agus 

mar a chaithfear an t-airgead sin sa bhliain 2022.  Tá leagan amach éasca le húsáid ar 

an gcáipéis chun go mbeifear ábalta í a úsáid feadh réimse leathan den tsochaí.  

Cuirfidh sin ar chumas saoránaigh a bheith páirteach i ndíospóireacht fheasach faoi 

na roghanna atá déanta ag an Rialtas. Má theastaíonn uait tuilleadh eolais a fháil ar 

Bhuiséad 2022, tá tuilleadh ábhair atá níos cuimsithí le fáil le híoslódáil ar an láithreán 

gréasáin www.gov.ie/budget.  

 

http://www.gov.ie/budget
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Cad é an Buiséad?  

I mí Dheireadh Fómhair gach bliain, fógraíonn an tAire Caiteachais Phoiblí & 

Athchóirithe pleananna caiteachais, cánach agus iasachta an Rialtais don bhliain dár 

gcionn.  

Tugtar an buiséad air sin.   

Cumhdaítear caiteachas agus ioncaim uile an Rialtais sa bhuiséad.  Áirítear ann gach 

Roinn agus Gníomhaireacht Rialtais, Comhlachtaí Poiblí Neamhthráchtála chomh 

maith leis an earnáil Rialtais Áitiúil.  
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Próiseas an Bhuiséid   

 
   

ar aghaidh chuig an  

 

. 
  

   

Eacnamaíochta 
  

 
 

   
 

 
    

 
   

  

 
    

  
fáil maidir le mar atá ag éirí leis an  
ngeilleagar agus airgeadas poiblí agus 

  

   
   

 
 
   
 
 
   

I mí Iúil, déantar 

seasamh  

an Rialtais ó thaobh  

caiteachais go dtí  

deireadh mhí an  
Mheithimh i ngach 

réimse caiteachais sa 

Tuarascáil  

ar Chaiteachas ag Lár  

na Bliana ina leagtar  

amach an seasamh  

cothrom le dáta 

 réamh- Bhuiséid. 
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Foilsíonn an Roinn Airgeadais 

an Páipéar Bán maidir le Fáltais 

agus Caiteachas an deireadh 

seachtaine roimh an mBuiséad, 

ina leagtar amach ioncaim agus 

caiteachas náisiúnta réamh- 

mheasta don bhliain reatha 

agus don bhliain dár gcionn. 

Leagtar amach an seasamh 

tosaigh le haghaidh an 

Bhuiséid agus áirítear na figiúirí 

ar bhonn réamh-Bhuiséid (i.e. 

bunaithe ar an mBuiséad 

reatha ní ar an mBuiséad a 

fhógrófar an tseachtain ina 

dhiaidh sin). 

 

Déantar foráil leis an Acht Leasa 

Shóisialaigh agus Pinsean maidir 

le hathruithe sa chód leasa 

shóisialaigh a fhógraítear sa 

Bhuiséad agus achtaítear an 

tAcht go gairid i ndiaidh an 

Bhuiséid. Ní mór an Bille 

Airgeadais, a chuireann bearta 

cánach a fhógraítear sa 

Bhuiséad sa dlí, a achtú laistigh 

de cheithre mhí tar éis Rúin 

Airgeadais Lá an Bhuiséid a rith. 

 

Cuireann an tAire Airgeadais agus an 

tAire Caiteachais Phoiblí agus 

Athchóirithe an Ráiteas Buiséid faoi 

bhráid Dháil Éireann Lá an Bhuiséid 

ag tús mhí Dheireadh Fómhair. 

Tugtar cuntas sa Ráiteas Buiséid ar 

na hathruithe atá beartaithe ag an 

Rialtas a dhéanamh ar chánacha 

agus ar chaiteachas don bhliain dár 

gcionn. Déantar plé ar na moltaí sin. 

Vótálann Dáil Éireann ar aon athrú 

atá beartaithe a mbeidh éifeacht 

láithreach leo mar Rúin Airgeadais. 

 

I mí na Nollag, foilsíonn an 

Roinn Caiteachais Phoiblí 

agus Athchóirithe an 

tImleabhar Meastachán 

Athbhreithnithe ina 

dtugtar miondealú maidir 

le caiteachas i ngach Roinn 

agus gníomhaireacht an 

Rialtais chomh maith le 

heolas maidir le cúrsaí 

feidhmiúcháin. 
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Téarnamh ón bPaindéim  

Olltairgeacht Intíre  

Is tomhais é Fíor-Olltáirgeacht atá curtha in oiriúint ó thaobh boilscithe a thugann 

léiriú ar luach na n-earraí agus seirbhísí ar fad arna dtáirgeadh ag geilleagar in aon 

bhliain ar leith. 

Mar thoradh ar onnmhairiú níos láidre ná mar a bhí súil leis ó chorparáidí ilnáisiúnta, 

measfar go dtiocfaidh fás 15.6% ar an ngeilleagar i mbliana.   

Meastar go leanfar d’fhorás sa bhliain 2022, agus súil go dtiocfaidh fás 5% ar an 

ngeilleagar. 

 

An Margadh Saothair  

Leanfaidh cúrsaí fostaíochta ag teacht chucu féin as seo go ceann bliana. Meastar go 

mbeidh 2.36 milliún duine fostaithe sa bhliain 2022.   
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 Easnamh  

Ní mór an t-airgead a chaitheann an Stát chun earraí agus seirbhísí a chur ar fáil a 

chothromú i ndáil le hioncam nó teacht isteach a fhaigheann an Stát. Easnamh 

buiséid atá ann má chaitheann an Stát níos mó airgid ná a bhailíonn sé. 

Bhí tionchar ollmhór ag an bhfreagairt don phaindéim ar a chaitheann an Stát agus 

ar an airgead a bhailíonn sé. Tá sé réamh-mheasta i mbliana go mbeidh easnamh 

ginearálta Rialtais €13.3 billiún agus easnamh €8.3 billiún i gceist sa bhliain 2022.   

 
Fiachas 

Nuair a sháraíonn caiteachas ioncam ní mór don Rialtas iasacht a fháil. Déanann an 

Rialtas sin go príomha trí bhannaí a eisiúint.   

Meastar gur ag €238.7 billiún a bheidh stoc an fhiachais faoi dheireadh na bliana 

2022.   

 

Méid measta fiachais i €Billiúin 
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Cá as a dtagann an t-airgead?  

Íoctar gach íocaíocht cánach agus ioncam eile a fhaigheann an Stát isteach i 
bpríomhchiste ar a dtugtar “an Státchiste”.  Maoinítear caiteachas an Rialtais ón 
Státchiste.  

Faigheann an Rialtas airgead ó roinnt foinsí:    

• Íocann saoránaigh agus gnólachtaí ioncam cánach. 

• Tagann ioncam neamhchánach ó roinnt foinsí lena n-áirítear ioncam ó Bhanc 

Ceannais na hÉireann, díbhinní ó scaireanna atá faoi úinéireacht an Rialtais 

agus an Chrannchuir Náisiúnta. 

• Chomh maith leis sin, gineann Ranna agus comhlachtaí Rialtais airgead dá n-

úsáid féin.  Tugtar “Leithreasaí i  gCabhair” air sin. 

• Is féidir fáltais ón AE agus aisíocaíochtaí iasachta chuig an Státchiste a áireamh 

i bhfáltais chaipitil. 

Léirítear sa chairt seo an méid ioncaim atáthar ag súil a chruinniú sa bhliain 2022 trí 

ioncam cánach, ioncam neamhchánach agus leithreasaí i gcabhair. €93.8 billiún an 
t-ioncam iomlán. 
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Léirítear sa chairt seo an méid ioncaim atáthar ag súil a chruinniú sa bhliain 2022 (i 

milliúin) trí ioncam cánach, ioncam neamhchánach agus leithreasaí i gcabhair. €93.8 

billiún an t-ioncam iomlán. 

 

*Áirítear ar Eile: Cáin Gnóthachan Caipitiúil €1,277, Mótarcháin €910, Cáin Fáltas Caipitiúil  

€553 agus fáltais chaipitil €6,775  
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Mar a chaitear an t-airgead 

  

Caitear airgead arna ghiniúint ag an Rialtas ar earraí agus seirbhísí a chur ar fáil.    

Is féidir é a roinnt ina dhá chuid – caiteachas reatha agus caipitiúil.  

Cumhdaítear caiteachas na Ranna, Comhlachtaí, Gníomhaireachtaí Rialtais agus 

Comhlachtaí Stáit Neamhthráchtála ó lá go lá i gcaiteachas reatha agus áirítear pá 

agus pinsin na Státseirbhíseach air sin.  

Is éard atá i gceist le caiteachas caipitiúil caiteachas ar shócmhainní fisiceacha 

fadtéarma (amhail bóithre, droichid, foirgnimh ospidéil agus scoileanna) agus 

sócmhainní neamhfhisiceacha freisin (amhail bogearraí ríomhaireachta).  

Tugtar “Caiteachas a Vótáladh” ar an gcaiteachas arna cheadú ag an Dáil le linn 

phróiseas an Bhuiséid.   

 

Níl Caiteachas nár Vótáladh faoi réir cheadú Dála ach tá ceadaithe faoi dhlithe reatha.  

Áirítear air sin caiteachas amhail ús ar an bhFiachas Náisiúnta agus ranníocaíocht na 

hÉireann chuig Buiséad na hEorpa. Áirítear freisin costais amhail Tithe an Oireachtais 

agus tuarastail na mbreithiúna.  €13.9 billiún an Caiteachas nár Vóláladh a bheidh i 

gceist sa bhliain 2022.    
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Léirítear sa chairt seo mar a bhrisfear síos Caiteachas a Vótáladh €87.6 billiún don 

bhliain 2022 maidir le caiteachas ar earraí agus seirbhísí, tuarastail, pinsin agus 

chaiteachas caipitiúil. Is i €Billiúin atá na figiúirí.   

 
Léiríonn an fíor seo mar a dháilfear Caiteachas a Vótáladh ar fud na réimsí beartas 

éagsúla sa bhliain 2022 (i €billiúin).    

Tuarastail agus 

Pinsin 

Caiteachas 

Caipitiúil 

Earraí agus 

Seirbhísí 
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Nóta: Áirítear ar “Eile” Forbairt Tuaithe & Pobail (€0.38 billiún), Taoiseach (€0.27 billiún) agus Airgeadas (€0.56 billiún). 

Áirítear ar “Eile” freisin maoiniú neamh-leithdháite ar fad (€4.83 billiún) D’fhéadfadh slánú tionchar a imirt ar iomláin.   
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Ag Freagairt don dúshlán a bhaineann le COVID-19 

Cuirfear €7 billiún ar fáil i mBuiséad 2022 chun tacú le daoine, teaghlaigh, pobail agus 

gnólachtaí na tíre déileáil leis an dúshlán a bhaineann le Covid-19. Maidir le réimsí 

lena mbaineann cinnteacht  i dtaobh costais, tá nach mór €3 billiún euro leithdháilte 

do Ranna. Tá maoiniú breise €4 billiún curtha i gciste teagmhais ar fhaitíos go 

dteastóidh sé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Tá €600 milliún curtha ar fáil chun síneadh a chur leis an Scéim  - Fóirdheontais 

Pá Fostaíochta go dtí deireadh mhí Aibreáin 2022 agus €100 milliún chun 

síneadh a chur leis an Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéime go dtí deireadh mhí 

Eanáir 2022. Tá €400 milliún curtha i leataobh d’íocaíochtaí cuardaitheora poist 

eile agus tacaíochtaí gaolmhara chomh maith le Scéimeamma na Roinne 

Coimirce Sóisialaí  

 €800 milliún do fhreagairt leanúnach na Roinne Sláinte maidir le Covid-19 

chun na costais maidir le vacsaíniú, tástáil & rianú agus PPE chomh maith 

le Plean Geimhridh an HSE.   

€150 milliún don earnáil Oideachais chun soláthar do bearta lena n-

áirítear áiteanna breise breisoideachais agus oiliúna a chur ar fáil, 

tacaíochtaí mac léinn agus  leanúint de scoileanna a oibriú go sábháilte.   

€200 milliún chun tacú le hiompar poiblí a oibriú fad a leanann éileamh 

de bheith ag laghdú.   

 

€200 milliún ar fud Chláir Turasóireachta, Chultúir agus Ealaín Gaeltachta, 

Spóirt agus Meán, lena n-áirítear tacaíocht d’Ionaid Chultúir Réigiúnacha agus 

an Chomhairle Ealaíon, Deontais  Leanúnachais Gnó chun cuidiú leis na 

hearnálacha turasóireachta, fáilteachais agus Siamsaíochta Beo 

Deontais Tacaíochta chun tacú le hearnáil siamsaíochta beo inbhuanaithe.    

 

https://www.focloir.ie/en/grammar/ei/cinnteacht_fem3
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Gníomhú ar son na hAeráide  

Cuirfear méadú €7.50 i bhfeidhm ar ráta reatha na Cánach Carbóin in aghaidh gach 
tona astuithe dé-ocsaíde carbóin. Tabharfaidh sin an ráta go dtí €41 an tona.  
Méadófar cáin charbóin faoin méid céanna i ngach buiséad as seo go dtí 2029.  

Cuirfear an méadú i bhfeidhm ar pheitreal agus ar mhótardhíosal ó mheán oíche oíche 
an bhuiséid (i.e., ón 13 Deireadh Fómhair) agus ar bhreoslaí eile ón 1 Bealtaine 2022.  

Saghas 
Breosla 

Gnáthbheartán 
Breosla 

Leibhéal reatha na Cánach 
Carbóin @ €33.50 

Tionchar an 
mhéadú €7.50 

Peitreal Líonadh 60 lítear €5.72 €1.28  

Díosal  Líonadh 60 lítear €6.62 €1.48  

Ceirisín Tanc 900 lítear €86.67 €19.40  

Móin  Burla 12.5kg €0.87 €0.20  

Gual  Mála 40kg €4.01 €0.89  

Gás Nádúrtha  11,000 kWh* €75.66 €16.85  

*Úsáid mheasta bhliantúil líon tí de réir an Choimisiúin um Rialáil Fóntas.  

 
Ní chaithfear airgead a bhaileofar tríd an gCáin Charbóin ach amháin ar scéimeanna 

a bheidh ag obair i dtreo ghníomhú ar son na haeráide. Déanfar soláthar leis an 

gcaiteachas nua seo do dheontais nua agus iasachtaí ar rátaí ísle úis a chuideoidh le 
daoine infheistíocht a dhéanamh in éifeachtúlacht fuinnimh a n-áit chónaithe. 

Cuifidh sé cuidiú ar fáil d’fheirmeoirí na tíre dul in oiriúint do mhodhanna níos 

glaise agus níos inbhuanaithe. Agus den ríthábhacht, coinneoidh an caiteachas na 

daoine is leochailí sa tsochtaí slán ó thionchar na méaduithe sa cháin charbóin.  

Bainfear leas as an airgead a bheidh ar fáil ón gcáin charbóin chun a leanas a mhaoiniú 

an bhliain seo chugainn:  

 

 

 mar thoradh ar arduithe ar  

an gCáin Charbóin   
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€36 milliún d’fhonn Leanúint den Chlár Infheistíochta Cánac 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Infheistíocht €202 milliún in Éifeachtúlacht Fuinnimh in Árais 

Chónaithe & i bPobail 

Meastar go dtacóidh an infheistíocht sin in 2022 le huasghrádú 

éifeachtúlachta fuinnimh (PV gréine san áireamh) a dhéanamh ar bhreis is 

22,000 áit chónaithe (lena n-áirítear breis is 6,000 áit chónaithe a thabhairt 

chuig Rátáil Fuinnimh Foirgnimh  (BER) B2 agus breis is 4,500 uasghrádú saor 

in aisce a dhéanamh ar áiteanna cónaithe iadsan atá in tearcrochtain 

fuinnimh nó atá i mbaol tearcrochtain fuinnimh. 

 

€174 milliún ar  Idirghabhálacha Coimirce Sóisialaí 

Spriocdhírithe   

Meastar go dtacóidh an infheistíocht sin in 2022 le huasghrádú 

éifeachtúlachta fuinnimh (PV gréine san áireamh) a dhéanamh ar bhreis is 

22,000 áit chónaithe (lena n-áirítear breis is 6,000 áit chónaithe a thabhairt 

chuig Rátáil Fuinnimh Foirgnimh  (BER) B2  agus breis is 4,500 uasghrádú 

saor in aisce a dhéanamh ar áiteanna cónaithe iadsan atá in tearcrochtain 

fuinnimh nó atá i mbaol tearcrochtain fuinnimh. 

Mar thoradh ar na tacaíochtaí sin, déanfar an méadú ar cháin  charbóin  a 

fritháireamh i gcás 40% de líonta tí, agus beidh 30% den líon tí is boichte 

níos fearr as  de bharr na mbeart seo. 

Infheistíochta Cánach Carbóin 2020 & 2021  

Bhain deich gclár tairbhe as an maoiniú méadaithe a bhí ar fáil de bharr na 

cánach carbóin sa bhliain 2020.  Leanfar de na cláir sin a mhaoiniú in 2022. 

Áirítear ar na cláir sin infheistíocht a dhéanamh i nglasbhealaí, i rothaíocht 

uirbeach,  talamh portaigh a athshlánú agus ciste a chruthaíodh chun a 

chinntiú go bhfuil aistriú aeráide na hÉireann cóir agus nach mbeidh duine ar 

bith fágtha ar gcúl.  
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Infheistíocht Chaipitiúil 

Mar chuid de Thionscadal Éireann 2040, leagtar amach sa Phlean Forbartha 

Náisiúnta (NDP) straitéis infheistíochta uileghabhálach an Rialtais don tréimhse 

2021-2030. Tá an plean athbhreithnithe as an nua seo níos mó, níos glaise, níos 

cothroime ó thaobh réigiúin de agus tá leibhéil i bhfad níos mó infheistíochta i 

gceist ann i dtithíocht agus i ngíomhú ar son na haeráide.   

 

Tacóidh an NDP le tosaíochtaí is déanaí an Rialtais atá sonraithe i bpleananna 

amhail Tithíocht do Chách, Todhchaí Cheantair Thuaithe na hÉireann, an Plean 

Gníomhaithe ar son na hAeráide atá ag teacht aníos, chomh maith le straitéisí 

earnála eile. Meastar go gcothófar tuairim is 80,000 post tógála ar an meán in 

aghaidh na bliana tríd an infheistíocht NDP seo.   

Tá roinnt samplaí de na tionscadail a thabharfar chun críche faoin NDP ar an gcéad 

leathanach eile.   

Dá mba mhaith leat tuilleadh eolais a fháil ar an NDP téigh chuig www.gov.ie/2040  

  

https://www.focloir.ie/en/grammar/ei/uileghabha_xlach_adj1
http://www.gov.ie/2040
http://www.gov.ie/2040
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€165 billiún in Iinfheistíocht Chaipitiúil idir 2021 agus 2030  

  

 

54,000 áit chónaithe inacmhainne le ceannach nó le fáil ar cíos sa 

tréimhse 2022-2030.  

• 4,000 Áit Chónaithe Inacmhainne Le Ceannach ar an meán 
gach bliain  

• 2,000 Áit Chónaithe ar Cíos Costais ar an meán ar fáil gach 
bliain   

   

Tá sé réamh-mheasta go ndéanfaidh Uisce Éireann tuairim is €6 
billiún a infheistiú i mbonneagar um sheirbhísí uisce sa tréimhse 
2021 go 2025 a mbeidh €4.5 billiún de maoinithe ón Státchiste a 
Vótáladh.  

  

 

Déanfaidh an €35 billiún a bheidh le hinfheistiú in iompar sna deich 
mbliana amach romhainn – an infheistíocht is mó in iompar ó 
bunaíodh an Stát – athrú ó bhonn ar an gcaoi a dtaistealaímid, 
cruthóidh sé nasc idir pobail agus cuideoidh sé linn astaíochtaí gás 
ceaptha teasa na tíre a laghdú faoina leath faoin mbliain 2030.  

   
Déanfar €360 milliún in aghaidh na bliana (go dtí 2025) a infheistiú 
i mbonneagar siúil agus rothaíochta i gcathracha, i mbailte agus i 
sráidbhailte ar fud na tíre, lena n-áirítear Glasbhealaí.  

   
Idir 150 agus 200 tionscadal tógala scoile ar an meán a 
sheachadadh in aghaidh na bliana thar an tréimhse 2021 go 2025.  

   
Tiomanta sciar na giniúna leicreachais in-athnuaite a mhéadú go 
dtí suas le 80% faoi 2030, sin dúbailt ar uaillmhian na tíre  ó sprioc 
na bliana 2020  

   
Tacú le ar a laghad 500,000 áit chónaithe a uasghrádú go dtí Rátáil 
Fuinnimh Foirgnimh B2 faoin mbliain 2030.  

https://www.focloir.ie/en/grammar/ei/tiomanta_adj3
https://www.focloir.ie/en/grammar/ei/uaillmhian_fem2


 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

An bhfuil tuilleadh eolais ar fáil?  

  

Láithreán Gréasáin an Bhuiséid  

Tugtar léargas ginearálta sa treoir seo maidir leis na cinntí caiteachais agus cánach a 

rinneadh sa Bhuiséad.  Más spéis leat eolas agus anailís níos mionsonraithe a léamh, 

nó na hóráidí a thug na hAirí Lá an Bhuiséid don Dáil a léamh fiú, téigh chuig 

http://gov.ie/budget  chun tuilleadh eolais a fháil. 

 

An Áit a dTéann do Chuid Airgid  

Uirlis atá éasca le húsáid atá sa láithreán gréasáin ‘An Áit a dTéann do Chuid Airgid’ 

chun caiteachas an Rialtais a scrúdú.  Léirítear na sonraí ar chairteacha éagsúla 

idirghníomhacha. 

Caith súil ar www.whereyourmoneygoes.gov.ie .   

 

http://gov.ie/budget
http://gov.ie/budget
http://www.whereyourmoneygoes.gov.ie/
http://www.whereyourmoneygoes.gov.ie/
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Athbhreithniú ar Chaiteachais  

Déantar athbhreithniú ar chaiteachas tríd an bpróiseas Athbhreithnithe Caiteachais 

lena chinntiú go bhfuil airgead na gcáiníocóirí á chaitheamh ar an mbealach is 

éifeachtaí agus éifeachtúla is féidir. Leis an athbhreithniú seo cuirtear eolas sa bhreis 

ar fáil don Rialtas chun tacú le cinntí buiséid. Rinneadh 13 páipéar Athbhreithniú ar 

Chaiteachas a fhoilsiú go dtí seo i mbliana. Foilseofar páipéir sa bhreis sna 

seachtainí  atá le teacht.   

Chun an Páipéar Athbhreithniú ar Chaiteachas a léamh téigh chuig 

https://www.gov.ie/en/ collection/8930f-spending-review-2021/  

 

Tuairisciú ar Fheidhmíocht Seirbhíse Poiblí 

Tugtar achoimre i dTuarascálacha ar Fheidhmíocht Seirbhíse Poiblí ar atá á chur ar 

fáil le cistí poiblí. Tugtar léargas soiléir agus inrochtana iontu ar an gcaoi a bhfuil cistí 
poiblí leithdháilte, mar a úsáideadh na cistí sin agus an tionchar atá ag an 

gcaiteachas sin ar shochaí na tíre.  

Dá mba mhaith leat ceann ar bith de na Tuarascálacha ar Fheidhmíocht Seirbhíse 
Poiblí a léamh téigh chuig https://www.gov.ie/en/collection/61d3f-public-service-

performancereports/   

 

https://www.gov.ie/en/collection/8930f-spending-review-2021/
https://www.gov.ie/en/collection/8930f-spending-review-2021/
https://www.gov.ie/en/collection/8930f-spending-review-2021/
https://www.gov.ie/en/collection/8930f-spending-review-2021/
https://www.gov.ie/en/collection/8930f-spending-review-2021/
https://www.gov.ie/en/collection/8930f-spending-review-2021/
https://www.gov.ie/en/collection/8930f-spending-review-2021/
https://www.gov.ie/en/collection/8930f-spending-review-2021/
https://www.gov.ie/en/collection/8930f-spending-review-2021/
https://www.gov.ie/en/collection/61d3f-public-service-performance-reports/
https://www.gov.ie/en/collection/61d3f-public-service-performance-reports/
https://www.gov.ie/en/collection/61d3f-public-service-performance-reports/
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https://www.gov.ie/en/collection/61d3f-public-service-performance-reports/
https://www.gov.ie/en/collection/61d3f-public-service-performance-reports/
https://www.gov.ie/en/collection/61d3f-public-service-performance-reports/
https://www.gov.ie/en/collection/61d3f-public-service-performance-reports/
https://www.gov.ie/en/collection/61d3f-public-service-performance-reports/
https://www.gov.ie/en/collection/61d3f-public-service-performance-reports/
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