
Príomhréimsí Roghnaithe Caiteachais don bhliain 2023 
 

Leagtar amach thíos achoimre ar rogha de na príomhréimsí caiteachais.  Leagtar amach i gCuid 

II den Tuarascáil seo sonraí breise i ndáil leis na seirbhísí a chuirfidh na Ranna ar fad ar fáil. 

 

Infheistíocht i dTacaíochtaí Caiteachais Reatha ó lá go lá 

Coimirce Shóisialach 

D’fhonn cúnamh a thabhairt do na daoine is leochailí sa tsochaí, cuirfidh an Rialtas 

leithdháileadh €23.4 billiún i mbunchaiteachas reatha ar fáil don Roinn Coimirce Sóisialaí. 

Áirítear méadú breis is €1 billiún i réimse de bhearta buiséid lena n-áirítear: 

 Méadú ar na rátaí seachtainiúla íocaíochta do gach faighteoir in aois oibre agus méadú 
€12 in aghaidh na seachtaine ar íocaíochtaí pinsin, chomh maith le méadú 
comhréireach do dhaoine fásta incháilithe agus do dhaoine atá ar rátaí níos ísle 
íocaíochta. 

 Méadú ar an tairseach ioncaim don Liúntas Breosla do dhaoine os cionn 70 bliain 
d’aois go dtí €500 in aghaidh na seachtain do dhuine singil, agus suas le €1,000 in 
aghaidh na seachtaine do lánúin 

 Méadú €2 in aghaidh na seachtaine a chur ar an ráta seachtainiúil don mhéadú i ndáil 
le leanaí cáilithe do leanaí 12 bliain d’aois agus níos sine 

 Méadú €40 ar na tairsí seachtainiúla don Íocaíocht Teaghlaigh i bhFostaíocht 

 Méadú ar ráta an Liúntais Cúraim Baile go dtí €330 in aghaidh na míosa 

 Méadú €25 a chur ar na neamhairde tuillimh ar an Liúntas Míchumais agus ar Phinsean 
na nDall, ó €140 go dtí €165 in aghaidh na seachtaine 

 Méadú €5 ar an íocaíocht bhreisithe d’Fhostaíocht Phobail, TUS, agus an Scéim 
Sóisialta Tuaithe, ó €22.50 go dtí €27.50 in aghaidh na seachtaine  

 

Sláinte 

€23.4 billiún atá sa leithroinnt foriomlán Sláinte don bhliain 2023. Leagtar béim leis an 

infheistíocht shuntasach seo ar thiomantas an Rialtais i dtaobh Sláintecare a sheachadadh; an 

t-athleasú forásach atá á dhéanamh ar an gcóras sláinte chun cúram sláinte uilíoch a chur i 

bhfeidhm mar aon le trí chomhpháirt riachtanacha an chórais sin: rochtain, inacmhainneacht 

agus caighdeán. 

Cuirfear €1.3 billiún breise i mbunmhaoiniú ar fáil leis an réiteach foriomlán, €0.8 billiún do 

chaiteachas a bhaineann le Covid. Áirítear sa mhaoiniú atá leithdháilte do Covid-19 breis is 

€400 milliún do thástáil agus do rianú, don chlár vacsaínithe, agus do PPE. 

Cumasóidh an méadú €1.3 billiún i mbunchaiteachas baill foirne bhreise a earcú, a díríodh 

orthu roimhe seo, agus soláthar foirne breise d’fhorbairtí nua i mBuiséad 2023 (tuairim is 

6,000 ar an iomlán).  

Beidh maoiniú ar fáil chomh maith an chéad bhliain eile do phacáiste sláinte tiomnaithe do 

mhná, d’fhonn dul i ngleic le dúshlán an liosta feithimh, d’fhonn síneadh a chur le cúram lia-



chleachtóirí do leanaí 6 bliana agus 7 mbliana d’aois, agus do na daoine sin ar ioncam 

airmheánach, cuirfear deireadh le muirir ospidéil agus cuirfear síneadh leis an scéim um 

fhrithghiniúint saor in aisce do dhaoine idir 16-30 bliain d’aois. 

 

Tithíocht, Rialtas Áitiúil agus Oidhreacht 

Léiríonn an leithdháileadh bunchaiteachais reatha nach mór €2.8 billiún méadú breis is €200 

milliún ar leithdháileadh bunchaiteachas reatha na bliana 2022. Cuirfear tacaíochtaí ar fáil do 

sheirbhísí tithíochta agus do sheirbhísí easpa dídine leis an maoiniú breise seo.  

Tacóidh méadú breise €98 milliún sa Chlár Caiteachais Reatha Tithíochta Sóisialta le 6,467 

aonad nua ar léas, ag tabhairt líon iomlán na n-áras sóisialta a bhfuil tacaíocht faighte acu 

faoin scéim go dtí díreach os cionn 34,000.  Tacóidh maoiniú le 8,800 tionóntacht nua faoin 

Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta agus 800 tionóntacht faoin Scéim Cóiríochta Cíosa (SCC).  Ina 

theannta sin, cuirfear tacaíochtaí ar fáil chun cóiríocht a chur ar fáil do chuid de na daoine is 

leochailí gan dídean sa tsochaí.  Cuirfear maoiniú agus acmhainní breise ar fáil chomh maith 

don tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra, don Choimisiún Toghcháin nuabhunaithe 

agus don Údarás Rialála Limistéir Mhuirí (MARA). 

 

Leanaí, Comhionannas, Míchumas, Lánpháirtíocht agus Óige 

Beidh leithdháileladh bunchaiteachais reatha €2.4 billiún ag an Roinn Leanaí, Comhionannais, 

Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige sa bhliain 2023. Beidh maoiniú breise €121m le 

leithroinnt ó Eanáir 2023 chun go bhfaighidh gach teaghlach a bheidh ag fáil rochtain ar 

chúram leanaí agus luathfhoghlama cláraithe fóirdheontas €1.40 in aghaidh na huaire ar a 

laghad faoin Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí i dtreo an chostais a bhaineann le cúram leanaí 

agus leis an luathfhoghlaim.  Tá an t-íosfhóirdheontas reatha in aghaidh na huaire faoin scéim 

socraithe ag €0.50 in aghaidh na huaire agus mar sin is ionann seo agus laghdú breise €0.90 

in aghaidh na huaire ar chostas cúraim leanaí agus luathfhoghlama.  Is ionann sin agus laghdú 

€63 ar a mhéad ar bhille seachtainiúil tuismitheoirí in aghaidh an linbh. Tá suas le €22.50 ar 

fáil faoi láthair in aghaidh na seachtaine agus is ionann sin agus laghdú €40.50 breise i gcostais 

sheachtainiúla.  

Oideachas   

Tá os cionn €8.7 billiún i gcaiteachas reatha á chur ar fáil chun infheistíocht a dhéanamh i 

scoileanna agus in Earnáil Oideachais na tíre. Áirítear air sin méadú €375 milliún ar 

bhunchaiteachas reatha. 

Cuirfidh sin tacaíochtaí ar fáil do bhunscoileanna agus d’iarbhunscoileanna, fad a dhéanfar 

infheistíocht shuntasach san oideachas speisialta. I measc na bpríomhbheart beidh: 



 Breis is 660 múinteoir príomhshrutha sa bhreis, lena n-áirítear laghdú aon phointe ar 

sceideal soláthair foirne bunscoile ó 24:1 go dtí 23:1.  

 Leithdháilfear €42m chun leabhair scoile agus acmhainní gaolmhara don seomra ranga 
a chur ar fáil do gach dalta i mbunscoileanna aitheanta laistigh den Scéim 
Saoroideachais. Rachaidh an beart sin chun tairbhe 540,000 dalta bunscoile. 

 1,194 Cúntóir Riachtanas Speisialta (CRPanna) sa bhreis agus 686 múinteoir sa bhreis 

i gcomhair oideachas speisialta ag obair i ranganna speisialta agus scoileanna 

speisialta, agus Múinteoirí Oideachais Speisialta i suíomhanna príomhshrutha d’fhonn 

tacú le leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. 

 

Breisoideachas agus Ardoideachas, Taighde, Nuálaíocht agus Eolaíocht 

Tá leithdháileadh bunchaiteachais reatha €3.2 billiún á chur ar fáil don Roinn 

Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta, agus méadú os 

cionn €160 milliún ar mhaoiniú buncaiteachais reatha. 

Cuirfear a leanas ar fáil leis an infheistíocht bhreise: 

 Maoiniú breise d’Ardoideachas d’fhonn aghaidh a thabhairt ar mhaoiniú 
inbhuanaithe fadtéarmach san earnáil agus déileáil le héileamh déimeagrafach. 

 Bearta Tacaíochta Suntasacha do Mhic Léinn lena n-áirítear: 
o Laghdú €500 ar Tháille Ranníocaíochta Mac Léinn do theaghlaigh incháilithe 

trí na tairsí ioncaim sa Scéim Deontais do Mhic Léinn a athrú.  
o Méadú sna rátaí deontais chothaithe agus sna tairsí ioncaim sa Scéim 

Deontais do Mhic Léinn 
o Méadú €500 sa Deontas Ranníocaíochta Iarchéime. 

 

Dlí agus Ceart 

Tá maoiniú reatha sa bhreis €148 milliún á leithdháileadh d’earnáil an Cheartais sa bhliain 

2023 chun roinnt bearta a mhaoiniú, lena n-áirítear: 

 Maoineoidh €18.4 milliún den leithdháileadh costais bliana iomláine Chomhaltaí an 
Gharda Síochána agus earcú foirne in 2022 agus suas le 1,000 Garda nua faoi oiliúint 
a earcú agus 430 ball foirne sibhialtaigh nua Garda a earcú. 

 €16 milliún chun tacú le héileamh níos mó a chaitheann an Oifig um Chosaint 
Idirnáisiúnta aghaidh a thabhairt air; 

 €1 milliún chun infeistíocht leanúnach a dhéanamh chun Údarás Rialála Cearrbhachais 
a bhunú 

 €9 milliún in infheistíocht sa bhreis d’fhonn aghaidh a thabhairt ar éilimh seirbhíse 
d’íospartaigh Foréigin Baile, Ghnéasaigh agus Inscne-bhunaithe; 

 €2.5 milliún faoin Straitéis um Cheartas i leith an Aosa Óig; €9.9 milliún sa bhreis do 
Sheirbhís Phríosúin na hÉireann; agus  

 Cuirfear €12.5 milliún sa bhreis ar fáil don tSeirbhís Chúirteanna sa bhliain 2023 lena 
n-áirítear €2.5 milliún chun clár Nua-chóiriúcháin na gCúirteanna a thabhairt chun cinn 

 



Turasóireacht, Cultúr, Ealaíona, Gaeltacht, Spórt agus Meáin 

Táthar ag cur €90 milliún ar fáil ar fud na n-earnálacha Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, 

Gaeltachta, Spóirt agus Meán chun cuidiú leo a dtéarnamh ó phaindéim Covid-19 a 

dhaingniú. Áirítear a leanas sa €90m sin: 

 €15 milliún don chiste margaíochta turasóireachta (lena n-áirítear €5m don 

Chuireadh);  

 €15 milliún do thionscaimh Fáilte Ireland; 

 €25 milliún chun leithdháileadh na Comhairle Ealaíon a choinneáil ag €130m 

 €4.25 milliún i gcomhair bearta Gaeltachta; agus 

 €2 milliún i gcomhair bearta Spóirt. 

 

Infheistíocht Chaipitil i mBonneagar 

Is é Tionscadal Éireann 2040 straitéis uileghabhálach fhadtéarmach an Rialtais fós chun tír 

níos fearr a dhéanamh d’Éirinn do gach duine de mhuintir na tíre, lena n-áirítear an milliún 

duine sa bhreis a meastar a bheidh ina gcónaí in Éirinn faoin mbliain 2040. Féachtar leis an 

bplean a chinntiú go ndíreofar leibhéal níos mó forbartha agus infheistíochta ar 

shráidbhailte tuaithe, ar bhailte agus ar chathracha na tíre chun forás a éasú, forás a bheidh 

ag teacht leis an gCreat Náisiúnta Pleanála. Cuirtear €165 billiún i maoiniú caipitil poiblí ar 

fáil i bPlean Forbartha Náisiúnta 2021-2030 mar aon le fís mhionsonraithe agus dhearfach 

d’Éirinn suas go dtí 2030 mar chuid de Thionscadal Éireann 2040. 

Is ionann maoiniú caiteachais chaipitil don bhliain 2023 agus méadú suntasach €0.8 billiún 

nó breis is 7 faoin gcéad os cionn leithdháiltí 2022. Déanfar an infheistíocht seo a sholáthar 

ag teacht leis an gCreat Náisiúnta Pleanála agus méaduithe i nach mór gach earnáil, ach le 

béim ar leith ar thithíocht, ar ghníomhú ar son na haeráide agus ar shláinte. 

 

Tithíocht 

Beidh leithdháileadh bunchaiteachais reatha breis is €3.5 billiún ag an Roinn Tithíochta, 

Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta in 2023. Tá maoiniú caipitil €2.3 billiún le leithdháileadh ar 

Thithíocht in 2023 agus bainfear úsáid as lear mór de sin chun breis is 9,100 áras cónaithe 

nua sóisialta a thógáil trí chláir thógála agus fála chomh maith le 5,500 áras cónaithe 

inacmhainne le ceannach agus le fáil ar cíos a chur ar fáil. Cuirfear leithdháileadh €50m ar 

fáil do scéim cothromais comhroinnte ceannaigh inacmhainne náisiúnta, An Chéad Bhaile, a 

chuideoidh le ceannach 2,000 áras cónaithe a mhaoiniú do cheannaitheoirí incháilithe. Tá 

€90 milliún leithdháilte ar an gCiste Tithíochta Inacmhainne in 2023 a chuideoidh le 

hÚdaráis Áitiúla 1,400 áras cónaithe Ceannaigh Inacmhainne agus ar cíos de réir costais a 

chur ar fáil go díreach. 

 



Iompar  

Méadóidh infheistíocht chaipitil €75 milliún, nó 3 faoin gcéad, go dtí €2.6 billiún in 2023. 

Cuirfear na hacmhainní ar fáil faoi leithdháileadh Caipitil na Roinne chun infheistíocht a 

dhíríú i dtreo Thaisteal Gníomhach, Glasbhealaí agus líonra na mbóithre, chomh maith le 

seachadadh leanúnach na Roinne Iompair atá ar bun faoi láthair i dtaobh na Mórthograí 

MetroLink, DART+ agus BusConnects a bhaint amach. 

 

Oideachas  

Tacóidh maoiniú caipitil €860 milliún na Roinne Oideachais in 2023 le dul chun cinn 

leanúnach a dhéanamh ar tuairim is 300 togra tógála a bhfuiltear i mbun a dtógála faoi 

láthair. Táthar ag súil go mbeidh an chuid is mó de na tionscadail sin tugtha chun críche in 

2023. Áirítear breis is 50 foirgneamh nua scoile agus síntí i mbreis is 250 scoil sna tionscadail 

sin.  Beidh tuairim is 150 tionscadal tógála scoile eile i gceist le cur i bhfeidhm leanúnach an 

PFN atá ag an gcéim ard-dearaidh/tairisceana faoi láthair agus a mbeidh tús á chur leis an 

tógáil le linn 2023. Leagtar béim mhór sa chlár tógála scoileanna ar acmhainn bhreise a chur 

ar fáil do ranganna speisialta (ag an leibhéal iar-bhunscoile go háirithe) agus do scoileanna 

speisialta chomh maith. 

 

Comhshaol, an Aeráid agus Cumarsáid 

Tá €150 milliún breise i gcaiteachas caipitil le leithdháileaadh ar an Roinn Comhshaoil, 

Aeráide agus Cumarsáide in 2023. Leis an maoiniú breise seo, soláthrófar freagairt ar na 

dúshláin a bhaineann le hastaíochtaí carbóin a laghdú, éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú 

agus baint amach na spriocanna náisiúnta atá socraithe i gClár an Rialtais agus sa Phlean 

Gníomhaithe ar son na hAeráide a éascú. Éascaíonn sé chomh maith leathnú amach an 

líonra leathanbhanda ardluais faoin bPlean Náisiúnta Leathanbhanda.  

 

An Costas Maireachtála 

Tháinig gníomhaíocht gheilleagrach ar ais go láidir de réir mar a d’oscail an tsochaí arís i 

ndiaidh mhaolú phaindéim Covid-19. Is féidir sin a fheiceáil go háirithe sa mhargadh 

saothair, de bharr go bhfuil níos mó daoine ná ag aon phointe eile riamh roimhe seo anois 

ag obair. Cé gur ábhar spreagtha é an téarnamh seo agus cé go léiríonn sé seasmhacht an 

gheilleagair, tá brúnna suntasacha costais maireachtála tagtha chun cinn freisin de bharr go 

bhfuil neamhréir ann idir an soláthar agus an t-éileamh agus muid ag imeacht as an 

bpaindéim. Tá na brúnna praghsanna sin ag dul in olcas mar thoradh ar an gcogadh san 

Úcráin.  

Ar mhaithe le tacaíocht a thabhairt do líonta tí agus do ghnónna le linn na tréimhse 

dúshlánaí seo, tá luach breis is €3 billiún i dtacaíochtaí costais maireachtála cánach agus 

caiteachais curtha ar fáil ag an Rialtas ó bhí Buiséad 2022 ann. Bhí creidmheas fuinnimh arbh 

fhiú €200 é do gach líon tí sa Stát chomh maith le tacaíochtaí eile spriocdhírithe ioncaim 



agus bainteach le fuinneamh mar chuid de sin. Mar fhreagra ar na dúshláin leanúnacha a 

mbeidh ar go leor aghaidh a thabhairt orthu, tá pacáiste eile costais maireachtála le cur ar 

fáil i mbliana. Cuirfear €2.7 billiún ar fáil do líonta tí, fiontair agus seirbhísí eile poiblí agus 

pobail trí thacaíochtaí caiteachais aon uaire agus cuirfear €1.7 billiún eile ar fáil trí 

thacaíochtaí cánachais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


