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1. Réamhrá 

Tá ríthábhacht ag baint le slándáil agus athléimneacht córas líonra agus faisnéise maidir le 

slándáil agus rathúnas leantach na hÉireann. Tá bonneagar criticiúil náisiúnta agus seirbhísí 

riachtanacha ag brath ar chórais chasta agus ar shreafaí sonraí atá leochaileach i leith 

ionsaithe ó chibearchoirpigh agus ó ghníomhaithe bagartha sofaisticiúla eile. Chun tionchar 

an chlaochlaithe ghlais agus an chlaochlaithe dhigitigh atá ar siúl faoi láthair a uasmhéadú, 

tá sé ríthábhachtach go ndéanfadh rialtais cibearspás atá slán, oscailte, cobhsaí agus saor 

in aisce a chosaint ar bhagairt shíormhéadaitheach na gníomhaíochta mailísí. 

Tá taithí phraiticiúil ag Éirinn ar an tionchar díblithe ar féidir le cibirionsaithe é a imirt ar 

sheirbhísí ríthábhachtacha. Bhí tionchair fhorleathana ann nuair a rinne cibearchoirpigh 

ionsaí bogearraí éirice ar chórais Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) sa bhliain 

2021, agus difear á dhéanamh do chúram ospidéil, do sheirbhísí íomháithe, do chóireálacha 

ailse, do sheirbhísí síciatracha, agus do sheirbhísí sláinte pobail, i measc nithe eile. Thóg sé 

roinnt mhaith míonna chun na seirbhísí a athbhunú, ar chostas suntasach don státchiste1. 

Ar an drochuair, ní raibh ansin ach ceann amháin de líon mór teagmhas tromchúiseach 

cibearshlándála a rinne difear do sheirbhísí riachtanacha ar fud an domhain le cúpla bliain 

anuas. Is é fírinne an scéil go mbíonn na córais chriticiúla san earnáil sláinte, san earnáil 

fuinnimh, san earnáil cumarsáide, san earnáil iompair agus in earnálacha tábhachtacha eile 

in Éirinn faoi bhagairt sheasta ag bogearraí éirice agus ag cibirghníomhaíocht mhailíseach 

eile. I gcomhthráth leis na bagairtí méadaithe ar chórais chriticiúla, bíonn ar ghnólachtaí, 

agus ar fhiontair bheaga agus mheánmhéide go háirithe, déileáil le borradh faoi 

ghníomhaíocht choiriúil sa chibearspás trí bhogearraí éirice, trí shracadh, trí chalaois, agus 

trí ghoid sonraí agus chéannachta. Ní hé amháin go gcuireann sé sin isteach ar 

ghníomhaíocht gheilleagrach, ach baineann sé an bonn d’iontaoibh as teicneolaíochtaí 

digiteacha agus den spleáchas ar na teicneolaíochtaí sin freisin. Measann an Lárionad 

Náisiúnta Cibearshlándála freisin go bhfuil ardriosca ann go spriocdhíreoidh cibirspiaireacht 

ar chórais TFC na hearnála poiblí agus ar shonraí atá íogair ó thaobh na tráchtála de. Ina 

theannta sin, tháinig meath eile ar an timpeallacht gheopholaitiúil ó rinne an Rúis ionradh ar 

an Úcráin i mí Feabhra i mbliana. Mar thoradh ar an meath sin, tháinig roinnt teagmhas 

cibearshlándála a bhaineann leis an gcoinbhleacht chun cinn sa chuid eile den Eoraip 

cheana féin, rud a chuireann go mór leis an dóchúlacht go dtiocfaidh tuilleadh teagmhas 

cibearshlándála chun cinn sa todhchaí. 

 
1 https://www.rte.ie/news/ireland/2022/0223/1282617-cyber-attack-cost/ 
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Is é atá sa Straitéis Náisiúnta Cibearshlándála, a foilsíodh sa bhliain 2019, ná straitéis uile -

rialtais cúig bliana a bhfuil mar aidhm léi feabhas a chur ar a shláine agus a athléimní atá 

córais Rialtais agus an bonneagar criticiúil náisiúnta. Leagtar amach sa Straitéis raon beart 

comhoibríoch atá ceaptha chun cibearshlándáil agus athléimneacht a fheabhsú i measc 

comhlachtaí poiblí, soláthraithe seirbhísí riachtanacha, gnólachtaí agus teaghlach, chun tacú 

le forbairt leantach an tionscail cibearshlándála agus an phobail taighde cibearshlándála, 

agus chun a chinntiú go n-imreoidh Éire ról gníomhach sa díospóireacht idirnáisiúnta ar 

shlándáil agus cobhsaíocht an chibearspáis oscailte saor in aisce. 

Tráth a foilsithe sa bhliain 2019, thug an Rialtas le fios go raibh sé ar intinn aige an Straitéis 

a athbhreithniú ag lárphointe a tréimhse feidhme ar mhaithe le dul chun cinn a mheasúnú 

agus ar mhaithe le tionscnaimh nua a bhreithniú chun a chinntiú go mbainfí dea-thorthaí 

amach ar fud na mbeart uile atá leagtha amach inti. Moladh freisin in Athbhreithniú 

Acmhainne a rinne sainchomhairleoirí seachtracha ar an Lárionad Náisiúnta 

Cibearshlándála sa bhliain 2021 go ndéanfaí athbhreithniú ar an Straitéis mar gheall ar an 

athrú sa tírdhreach domhanda cibearbhagartha agus mar gheall ar éabhlóid an chreata 

reachtaigh ón Aontas Eorpach. Tugtar sa pháipéar comhairliúcháin seo cuntas gairid ar an 

dul chun cinn a rinneadh go dtí seo ar na bearta faoi Straitéis na bliana 2019 a chur i gcrích 

agus ar bhearta eile a d’fhéadfaí a dhéanamh le linn na mblianta atá fágtha den Straitéis. 

Toradh eile a bheidh ar an athbhreithniú seo is ea go réiteofar an bealach le haghaidh 

straitéis uaillmhianach nua don tréimhse tar éis na bliana 2024 a chur in ionad na Straitéise 

seo, ar straitéis í lena gcomhlíonfar na hoibleagáidí a bheidh ar an Stát faoin Treoir a 

bheartaítear a chur in ionad na Treorach ón Aontas Eorpach maidir le Slándáil Gréasán 

agus Faisnéise. 

Tá an páipéar seo á fhoilsiú chun aighneachtaí a iarraidh ó gheallsealbhóirí agus ó dhaoine 

den phobal. Éascófar roinnt seimineár Gréasáin comhairleach do ghrúpaí geallsealbhóirí 

iomchuí ag an tosaigh den bhliain 2023. Cuirfear dréacht-athbhreithniú faoi bhráid an 

Rialtais tar éis críochnú den comhairliúchán seo. Is féidir aighneachtaí, mar aon le haon 

cheisteanna maidir le próiseas comhairliúcháin an Athbhreithnithe Lár Téarma, a sheoladh 

chuig an seoladh ríomhphoist seo a leanas CyberConsult@decc.gov.ie.  

 

 

 

 

 

mailto:CyberConsult@decc.gov.ie
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Fíor 1: Forbhreathnú ar an Straitéis 
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2. Fís 

Bunaíodh i Straitéis na bliana 2019 fís go bhféadfadh “sochaí na hÉireann leanúint ar 

aghaidh ag baint tairbhe go sábháilte as an réabhlóid dhigiteach agus ról iomlán a ghlacadh 

i múnlú thodhchaí an Idirlín”. Leagadh amach sa Straitéis ansin na gníomhartha a dhéanfaí 

chun an toradh sin a áirithiú. Is mar a leanas atá na gníomhartha sin. 

Chuige sin, déanfaimid an méid seo a leanas: 

Cosnóimid an Stát, a phobal agus a bhonneagar criticiúil náisiúnta ar bhagairtí sa réimse 

cibearshlándála ar bhealach dinimiciúil agus solúbtha, agus ar bhealach a léiríonn meas 

iomlán ar chearta daoine aonair agus a chinntíonn cothromaíocht chomhréireach id ir rioscaí 

agus costais.  

Forbróimid acmhainn an Stáit, institiúidí taighde, gnólachtaí, na hearnála poiblí agus daoine 

chun na dúshláin atá os ár gcomhair sa réimse seo a thuiscint agus a bhainistiú ar bhealach 

níos fearr agus chun a chinntiú gur féidir le gnólachtaí agus le daoine aonair leanúint le 

tairbhe a bhaint as na deiseanna geilleagracha agus fostaíochta a bhaineann leis an 

teicneolaíocht faisnéise, go háirithe iad sin a bhaineann le cibearshlándáil.  

Déanfaimid caidreamh ar bhealach straitéiseach ar an leibhéal náisiúnta agus idirnáisiúnta, 

agus sinn ag tacú le cibearspás atá oscailte, síochánta, slán agus saor in aisce agus ag 

cinntiú go mbeidh cibearshlándáil ina gné lárnach dár seasamh taidhleoireachta ar fud an 

raoin iomláin caidrimh.  

Mar gheall ar an meath ar an tírdhreach domhanda cibearbhagartha agus mar gheall ar ár 

spleáchas méadaitheach ar theicneolaíochtaí digiteacha ar fud shochaí agus gheilleagar na 

hÉireann, rud ar tháinig borradh faoi de dheasca phaindéim COVID-19, d’fhéadfaí an fhís 

don Straitéis seo a leathnú chun go gcuimseodh sí cibearshlándáil gnólachtaí, institiúidí 

oideachais, na hearnála pobail agus deonaí, teaghlach agus saoránach. 

Chomh maith leis sin, tháinig athrú suntasach ar chreat reachtach agus rialála an Aontais 

Eorpaigh ó foilsíodh an Straitéis sa bhliain 2019. Aontas luachanna is ea an tAontas 

Eorpach, agus oibríonn Éire i gcomhar leis na hinstitiúidí, le Ballstáit eile agus le Stáit atá ar 

aon intinn linn chun forbairt norm agus caighdeán le haghaidh teicneolaíocht faisnéise agus 

cumarsáide a chur chun cinn, ar noirm agus caighdeáin iad atá ailínithe le cearta an duine 

agus le saoirsí bunúsacha. Tacaíonn Éire freisin leis an uaillmhian atá i straitéis 

chibearshlándála an Aontais Eorpaigh treisiú leis an acmhainn atá againn freagairt do 

mhórtheagmhais chibearshlándála, forbairt norm agus caighdeán domhanda a stiúradh, 

agus tionscal cibearshlándála an Aontais a fhorbairt tuilleadh. 
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C: An bhfuil an fhís sa Straitéis iomchuí go fóill? Cén dóigh ar cheart í a 

nuashonrú chun na forbairtí a thit amach le déanaí a léiriú?  
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3. Cuspóirí 

Leagadh sraith cuspóirí ardleibhéil amach sa Straitéis. Is mar a leanas atá na cuspóirí sin;  

• Leanúint le feabhas a chur ar an acmhainn atá ag an Stát freagairt do theagmhais 

chibearshlándála agus iad a bhainistiú, lena n-áirítear iad sin a bhfuil comhpháirt 

slándála náisiúnta acu 

• An bonneagar criticiúil náisiúnta a shainaithint agus a chosaint trí chur lena 

athléimneacht i leith cibirionsaithe agus trína chinntiú go mbeidh pleananna cuí 

freagartha do theagmhais i bhfeidhm ag oibritheoirí seirbhísí riachtanacha chun aon 

chur isteach ar sheirbhísí a laghdú agus a bhainistiú 

• Athléimneacht agus slándáil chórais TF na hearnála poiblí a fheabhsú chun na 

sonraí agus na seirbhísí a mbraitheann daoine orthu a chosaint ar bhealach níos 

fearr 

• Infheistiú i dtionscnaimh oideachais chun an fórsa saothair a ullmhú le haghaidh 

ardghairmeacha TF agus cibearshlándála 

• Feasacht a mhúscailt ar na freagrachtaí atá ar ghnólachtaí as slándáil a gcuid líonraí, 

feistí agus faisnéise a dhaingniú agus taighde agus forbairt i gcibearshlándáil a bhrú 

chun cinn in Éirinn, lena n-áirítear trí infheistíocht a éascú i dteicneolaíocht nua 

• Leanúint le caidreamh a dhéanamh le comhpháirtithe idirnáisiúnta agus le 

heagraíochtaí idirnáisiúnta chun a chinntiú go mbeidh an cibearspás oscailte, slán, 

aonadach agus saor in aisce go fóill agus go mbeidh sé in ann forbairt gheilleagrach 

agus shóisialta a éascú go fóill 

• Cur leis an leibhéal ginearálta scileanna agus feasachta atá ag daoine aonair 

príobháideacha maidir le cleachtais bhunúsacha chibearshláinteachais agus tacú leis 

na daoine sin trí fhaisnéis agus trí oiliúint 

 

C: An bhfuil na cuspóirí sa Straitéis iomchuí go fóill? Cén dóigh ar 

cheart iad a nuashonrú chun na forbairtí a thit amach le déanaí a léiriú? 

An bhfuil aon chuspóirí nua ann ar cheart iad a chur ar áireamh sa 

Straitéis? 
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4. An Cibir-Riosca Éabhlóideach Domhanda 

4.1 Riosca Méadaithe ó Ghníomhaithe Bagartha 

Tháinig meath ar an timpeallacht dhomhanda cibearbhagartha sna trí bliana a chuaigh thart 

ó foilsíodh an Straitéis, agus an leibhéal bagartha á mhéadú tuilleadh mar thoradh ar an 

gcogadh leanúnach san Úcráin. Tá teagmhais chibearshlándála ina mór-riosca do sheirbhísí 

riachtanacha agus d’earnálacha criticiúla tionscail ar fud an domhain. Cé go dteipeann ar 

fhormhór mór na n-iarrachtaí ar chibirionsaí mar thoradh ar bhearta coisctheacha amhail 

bogearraí frithvíris agus fíorú dhá fhachtóir a chur chun feidhme, tháinig méadú suntasach ar 

an líon iarrachtaí a dhéantar ar shlándáil córas TF a shárú. Tá fioscaireacht agus cineálacha 

eile innealtóireachta sóisialta ar an ngníomh is coitianta i measc dronga cibearchoirpeach go 

fóill. Tá méadú suntasach tagtha le blianta beaga anuas ar an úsáid a bhaintear as 

bonneagar teileachumarsáide na hÉireann chun ionsaithe a sheoladh trí nithe ar a dtugtar 

ionsaithe smioscaireachta agus glaoscaireachta. Rinneadh Tascfhórsa um Chumarsáid 

Núise a thionól i gcomhar leis an gCoimisiún um Rialáil Cumarsáide agus le hoibritheoirí 

teileachumarsáide chun idirghabhálacha a fhorbairt ar mhaithe le cur as don chumas atá ag 

cibearchoirpigh spriocdhíriú ar dhaoine aonair trína bhfón. 

I dteannta cibirionsaithe ar an rialtas láir, tá méadú tagtha le blianta beaga anuas ar an líon 

ionsaithe ar an earnáil sláinte – dá raibh an t-ionsaí bogearraí éirice a rinneadh ar FSS sa 

bhliain 2021 ar an gceann is suntasaí – agus ar an líon ionsaithe ar an earnáil fuinnimh agus 

ar an earnáil teileachumarsáide freisin. I réimse an tionscail, bíonn cibearchoirp igh ag 

spriocdhíriú ar raon éagsúil seirbhísí, idir agraibhia, iompar, sheirbhísí airgeadais agus 

sheirbhísí gnó. Is ábhar imní é an méadú sa líon ionsaithe bogearraí éirice; is féidir le 

cibearchoirpigh an-bhrabús a dhéanamh as bogearraí éirice agus sracadh dúbailte a úsáid 

chun spriocdhíriú ar fhiontair, idir chinn mhóra agus chinn bheaga. Ina lán cásanna, 

soláthraíonn na gníomhaithe bagartha sin seirbhísí do ghrúpaí eile coireachta eagraithe. 

Bíonn an líon ionsaithe a dhéantar ar ghnólachtaí agus ar chomhlachtaí poiblí ag méadú 

mar thoradh ar ‘bhogearraí éirice mar sheirbhís’ freisin. 

Forbairt eile ar ábhar imní í is ea leitheadúlacht mhéadaithe na n-ionsaithe ar shlabhra an 

tsoláthair. Déanann a lán eagraíochtaí agus gnólachtaí seirbhísí digiteacha agus seirbhísí 

slándála a sheachfhoinsiú agus gabhann raon éagsúil tairbhí leis sin, amhail cáilíocht táirgí 

agus seirbhísí a fheabhsú, costais a laghdú, agus athléimneacht a mhéadú. Tarraingíodh 

aird i straitéisí ón Rialtas ar an acmhainneacht ollmhór a d’fhéadfadh a bheith ag forbairtí 

breise i seirbhísí néalríomhaireachta maidir le fás geilleagrach a chothú agus maidir le 

soláthar seirbhísí poiblí a fheabhsú. De réir mar a chuireann a lán eagraíochtaí bearta láidre 
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cibearshlándála chun feidhme, áfach, bíonn gníomhaithe bagartha ag féachaint níos mó 

agus níos mó le síothlú isteach iontu trí sholáthraithe, faoi mar a tharla i gcás na dteagmhas 

a bhain le SolarWinds agus le Kaseya. Bíonn Éire agus a comhpháirtithe san Aontas 

Eorpach ag cur borradh faoina gcuid oibre chun tacú le heintitis freagairt don bhagairt 

mhéadaitheach sin trí fhaisnéis a mhalartú agus trí bheartais agus straitéisí a fhorbairt chun 

maolú a dhéanamh ar na rioscaí a bhaineann le hionsaithe ar shlabhra an tsoláthair.  

4.2 Paindéim COVID-19 

Rinne na bearta sláinte poiblí a tugadh isteach mar fhreagairt do phaindéim COVID-19 sa 

bhliain 2020 difear ollmhór don dóigh a maireann agus a n-oibríonn muintir na hÉireann. 

Thar oíche, d’aistrigh earnálacha tionscail ar fad chuig an gcianobair agus ba ghá do  

ghnólachtaí agus do dhaoine aonair oiriúnú go tapa d’fhíschomhdháil agus d’uirlisí eile ar 

líne chun a n-ualach oibre a bhainistiú. San earnáil phoiblí, cuireadh isteach ar a lán Ranna 

agus gníomhaireachtaí a sholáthraíonn seirbhísí don phobal agus ba ghá dóibh teacht ar 

mhodhanna nua oibre. Bhog scoileanna agus institiúidí oideachais chuig an soláthar ar líne 

chun an cur isteach ar dhaltaí agus mic léinn a íoslaghdú. Rinne an córas airgeadais aistriú 

mór chuig córais leictreonacha íocaíochta, lenar áiríodh íocaíochtaí gan tadhall. Bhí 

mearnuálaíochtaí ann maidir leis an dóigh a n-úsáidtear an teicneolaíocht cumarsáide digití, 

agus seirbhísí reiligiúnacha, na taibhealaíona agus formhór mór na gcineálacha eile 

caidrimh shóisialta ag bogadh chuig soláthar ar líne. Mar thoradh ar na hathruithe sin go léir, 

leathnaíodh an dromchla bagartha le haghaidh cibirionsaithe agus cuireadh athléimneacht 

líonraí agus córas faoin tástáil is mó riamh. Chun a chinntiú go n-uasmhéadóimid na tairbhí 

a bhaineann leis an aistriú digiteach agus leis an aistriú glas, tá sé ríthábhachtach go 

leanfaimis le hinfheistiú i slándáil agus athléimneacht na gcóras atá againn in Éirinn faoi 

láthair agus a bheidh againn amach anseo. 

4.3 Bagairtí Hibrideacha 

I Straitéis na bliana 2019, tarraingíodh aird ar theacht chun cinn na mbagairtí hibrideacha, ar 

shainmhínigh an tAontas Eorpach iad mar a leanas: “bearta ilghnéitheacha, lena 

gcomhcheanglaítear bearta comhéigneacha agus bearta treascracha, agus lena n-úsáidtear 

cineálacha traidisiúnta agus neamhthraidisiúnta uirlisí agus oirbheartaíochta (atá de chineál 

taidhleoireachta, míleata, eacnamaíoch agus teicneolaíoch) araon chun an namhaid a 

dhíchobhsú”. De réir a gcineáil, bíonn sé deacair d’údaráis phoiblí na feachtais sin a bhrath 

agus a chomhrac. Bhí roinnt forbairtí suntasacha ann sa réimse seo sa dá bhliain seo a 

chuaigh thart, lenar áiríodh mífhaisnéis agus faisnéis mhíthreorach a scaipeadh go 

forleathan faoi bhearta sláinte poiblí agus faoi chláir vacsaínithe a seoladh mar fhreagairt do 

phaindéim COVID-19. Seoladh feachtais “haiceáil agus sceith” in aghaidh roinnt Ballstát den 
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Aontas Eorpach agus roinnt tíortha daonlathacha, áit a n-úsáidtear cibearuirlisí chun faisnéis 

a ghoid lena húsáid ina dhiaidh sin i bhfeachtais bhréagaisnéise. Samplaí de na feachtais 

sin ba ea an t-ionsaí a rinneadh ar fheachtas toghcháin Emmanuel Macron, Uachtarán na 

Fraince, sa bhliain 2017 agus na hoibríochtaí a seoladh in aghaidh Rialtas na Polainne le 

déanaí. 

Aithníonn an Rialtas an riosca a chruthaíonn bagairtí hibrideacha d’Éirinn agus tá roinnt 

beart tábhachtach á gcur chun feidhme aige faoi láthair chun ár gcóras toghcháin a chosaint 

agus chun rialáil na meán ar líne a neartú. Shínigh an tUachtarán an tAcht um Athchóiriú 

Toghcháin ina dhlí an 25 Iúil, rud lena bhforáiltear don Choimisiún Toghcháin a bhunú agus 

do bhearta a chur chun feidhme chun an córas clárúcháin toghthóirí a nuachóiriú, chun 

fógraíocht pholaitiúil ar líne a rialáil le linn tréimhsí toghcháin agus chun cur le trédhearcacht 

na síntiús a thugtar do pháirtithe polaitíochta. Leanfaidh an Lárionad Náisiúnta 

Cibearshlándála le caidreamh a dhéanamh le Coimisiún Thithe an Oireachtais agus 

oibreoidh sé i gcomhar leis an gCoimisiún Toghcháin de réir mar a chuireann sé a obair 

thábhachtach i gcrích. Tá an Bille um Rialáil Sábháilteachta ar Líne agus na Meán agus 

bunú Choimisiún na Meán á gcur ar aghaidh ag Catherine Martin TD, an tAire 

Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, faoi láthair, rud lena 

gcuimseofar Údarás Craolacháin na hÉireann agus lena bhforálfar do sheirbhísí meán 

closamhairc ar éileamh agus seirbhísí ainmnithe ar líne a rialáil go cuí. 
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5. Forbairtí Beartais 

5.1 Leas a Bhaint as Digitiú – Creat Digiteach na hÉireann  

I mí Feabhra i mbliana, d’fhoilsigh an Rialtas an Straitéis Náisiúnta Dhigiteach nua chun an 

t-aistriú digiteach a chumasú agus a bhrú chun cinn ar fud gheilleagar agus shochaí na 

hÉireann. Leagtar amach sa chreat ardleibhéil sin conair chun tacú leis an uaillmhian atá ag 

Éirinn a bheith ina ceannaire digiteach ag croílár na bhforbairtí digiteacha san Eoraip agus 

ar fud an domhain. Leagtar béim láidir ann freisin ar chuimsitheacht, ar shlándáil agus ar 

shábháilteacht, a bhfuil rialachas láidir agus creat rialála dea-acmhainnithe mar bhuntaca 

leo. Leis an mBille nua um Rialáil Sábháilteachta ar Líne agus na Meán, mar shampla, 

cabhrófar le saoránaigh Éireannacha a chosaint ar scaipeadh inneachair dhochraigh ar líne. 

Aithnítear sa Chreat an tábhacht a bhaineann le cibearshlándáil agus athléimneacht maidir 

leis na tairbhí geilleagracha, sóisialta agus comhshaoil a bhaineann le haistriú digiteach na 

hÉireann a chosaint. 

5.2 An tAthbhreithniú ar Acmhainn an Lárionaid Náisiúnta 

Cibearshlándála 2021 

Gealladh sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta 2020 athbhreithniú a dhéanamh ar 

acmhainn an Lárionaid Náisiúnta Cibearshlándála. Sa bhliain 2021, conraíodh 

sainchomhairleoirí seachtracha chun an t-athbhreithniú sin a dhéanamh agus chun an 

Lárionad a thagarmharcáil in aghaidh gníomhaireachtaí poiblí den chineál céanna ar an 

leibhéal idirnáisiúnta. Cuireadh an t-athbhreithniú acmhainne sin i gcrích go cuí ansin agus, i 

mí Iúil 2021, chomhaontaigh an Rialtas sraith beart a dhéanamh chun tacú le forbairt 

leantach an Lárionaid. Áirítear iad seo a leanas leo sin; 

• An soláthar foirne lánaimseartha ar fad sa Lárionad a mhéadú go níos mó ná 45 

dhuine faoi dheireadh na bliana 2022 agus go 70 duine ar a laghad faoi dheireadh na 

bliana 2024. 

• Cinn Bhille a dhréachtú chun an Lárionad a chur ar bhonn reachtúil agus chun foráil 

a dhéanamh do thacar breisithe cumhachtaí a thabhairt don Lárionad chun 

príomhsheirbhísí, an Rialtas agus daoine a chosaint ar bhealach níos fearr.  

• Straitéis Teicneolaíochta cúig bliana agus Straitéis Inmheánach a fhorbairt, ina 

leagfar amach na riachtanais soláthar foirne agus na riachtanais chistiúcháin a 

bheidh ag an eagraíocht amach anseo.  
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• Saoráid shaintógtha a sholáthar laistigh de cheanncheathrú nua na Roinne ag Tor an 

Bhacaigh.  

Cuireadh de chúram ar an ngrúpa tras-Rialtais atá ag déanamh formhaoirseacht ar chur 

chun feidhme na Straitéise Náisiúnta Cibearshlándála 2019-2024 faoi láthair na bearta sin a 

chur chun feidhme. Forbraíodh plean gníomhaíochta ina bhfuil spriocanna agus táscairí, 

agus bíonn obair á cur ar aghaidh ar aon dul leis na hamlínte réamh-mheasta le haghaidh 

soláthar. Tá tuilleadh mionsonraí leagtha amach sa pháipéar comhairliúcháin seo. 

5.3 An Coimisiún um Óglaigh na hÉireann 

Sa tuarascáil ón gCoimisiún um Óglaigh na hÉireann, tarraingíodh aird ar an tábhacht 

mhéadaitheach a bhaineann le cibearchosaint agus ar an ngá atá ann le hacmhainn Óglaigh 

na hÉireann a fhorbairt sa réimse sin, lena n-áirítear trí earcaíocht spriocdhírithe. Ghlac an 

Rialtas i bprionsabal leis an moladh ón gCoimisiún um Óglaigh na hÉireann 

Comhcheannasaíocht Cibearchosanta a chruthú chun Cibearchosaint, Seirbhísí TF Óglaigh 

na hÉireann agus Seirbhísí Cumarsáide agus Faisnéise a bhainistiú agus tuilleadh 

sainphearsan a earcú. Ghlac an Rialtas freisin leis an moladh straitéis nuashonraithe 

cibearchosanta a fhoilsiú agus rannpháirtíocht Óglaigh na hÉireann i bhfóraim iomchuí 

náisiúnta agus idirnáisiúnta a dhoimhniú ar mhaithe le forbairt inniúlachta a fheabhsú sa 

chibir-réimse. Déanfar comhar idir an Lárionad Náisiúnta Cibearshlándála agus Óglaigh na 

hÉireann a neartú agus a dhoimhniú sna blianta atá romhainn.  

5.4 Straitéis Chibearshlándála an Aontais Eorpaigh don 

Deacáid Dhigiteach 

D’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach an Straitéis Chibearshlándála don Deacáid Dhigiteach 

uaidh i mí na Nollag 2020, rud ina leagtar amach raon tograí agus tionscnamh atá ceaptha 

chun cibearshlándáil a chur ar aghaidh san Aontas agus ar fud an domhain. Áirítear leis an 

Straitéis tionscnaimh atá ceaptha chun aghaidh a thabhairt ar thrí réimse: 

1 Athléimneacht, ceannasacht theicneolaíoch, agus ceannaireacht 

2 Acmhainn oibríochtúil chun freagairt do theagmhais agus chun iad a chosc 

3 Comhar chun cibearspás domhanda oscailte a chur ar aghaidh 

Iarrtar sa Straitéis ar na ceithre chibearphobal – iad sin a phléann leis an margadh 

inmheánach, le forfheidhmiú an dlí, leis an taidhleoireacht, agus leis an gcosaint – obair le 

chéile ar bhealach níos dlúithe agus freagairt go coiteann do mhórtheagmhais 

chibearshlándála. Agus aird á tarraingt aige ar an tosaíocht a thugtar do chibearshlándáil, 
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gheall an tAontas Eorpach an infheistíocht uaidh i gcibearshlándáil a mhéadú faoi cheathair i 

gcomparáid leis an infheistíocht a rinneadh faoin gcreat airgeadais roimhe. 

 

An Treoir athbhreithnithe maidir le Slándáil Gréasán agus Faisnéise 

Is í an Treoir maidir le Slándáil Gréasán agus Faisnéise an phríomhionstraim rialála ón 

Aontas Eorpach atá ceaptha chun treisiú lena athléimní atá bonneagar criticiúil agus 

seirbhísí riachtanacha i leith cibirionsaithe. Bunaítear leis an Treoir freisin struchtúir do 

chomhar agus do mhalartú faisnéise idir údaráis chibearshlándála na mBallstát, an 

Coimisiún Eorpach agus ENISA, gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um chibearshlándáil. 

Cuirfear go mór le raon feidhme na Treorach tríd an Treoir athbhreithnithe maidir le Slándáil 

Gréasán agus Faisnéise, rud lena gcinnteofar go gcuirfear rialuithe cibearshlándála 

comhchuibhithe ardleibhéil i bhfeidhm ar fud comhlachtaí poiblí, bonneagar criticiúil agus 

earnálacha tábhachtacha tionscail. Leis an Treoir, leathnófar raon feidhme an chórais 

comhlíonta chun go gcuimseoidh sé earnálacha nua, lena n-áireofar iad seo a leanas: 

monarú ceimiceán, táirgí cógaisíochta agus feistí leighis; ardáin meán sóisialta; próiseáil 

agus dáileadh bia; bainistíocht fuíolluisce agus dramhaíola; agus seirbhísí poist agus 

cúiréireachta. Leis an Treoir, bunófar timpeallacht rialála níos déine ina bhforchuirfear 

smachtbhannaí agus fíneálacha suntasacha ar eintitis neamhchomhlíontacha. Leis an 

Treoir, iarrtar ar na Ballstáit infheistíocht mhéadaithe a dhéanamh ina n-inniúlachtaí féin i 

réimse na cibearshlándála agus na freagartha do theagmhais agus cothófar tuilleadh 

comhair, tuilleadh piarfhoghlama agus tuilleadh malartú faisnéise eatarthu. Táthar ag súil 

leis go dtiocfaidh an Treoir i bhfeidhm go luath sa bhlian seo chugainn. Ina dhiaidh sin, beidh 

tréimhse 21 mhí ag na Ballstáit chun an Treoir a thrasuí ina reachtaíocht náisiúnta.  

 

Cibearthaidhleoireacht an Aontais Eorpaigh agus an Compás 

Straitéiseach 

Rinne na Cinn Stáit agus Rialtais san Aontas Eorpach Compás Straitéiseach an Aontais a 

cheadú i mí an Mhárta, rud ina leagtar amach an bealach chun cinn don Aontas i réimse na 

slándála agus na cosanta thar an gcéad deich mbliana eile. Leagtar amach sa Chompás 

Straitéiseach, agus i Straitéis Chibearshlándála an Aontais, cur chuige gníomhach i leith na 

Cibearthaidhleoireachta ar fud cúig réimse: 

Ceannaireacht i leith noirm agus caighdeáin idirnáisiúnta: Tá rún daingean ag an 

Aontas for-rochtain agus comhar taidhleoireachta a fheabhsú ag fóraim iltaobhacha, amhail 

na Náisiúin Aontaithe, agus tabhairt faoi bhearta forbartha muiníne ag fóraim idirnáisiúnta 
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amhail Eagraíocht na Náisiún Aontaithe um Shlándáil agus Chomhoibriú san Eoraip agus 

Fóram Réigiúnach Chomhlachas Náisiúin na hÁise Thoir Theas.  

Comhpháirtíochtaí agus comhar idirnáisiúnta: Pléifear Cibearthaidhleoireacht in 

idirphléití an Aontais le tríú tíortha agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta, agus glacfaidh an 

tAontas páirt i dtionscnaimh iltaobhacha amhail an Tionscnamh um Bogearraí Éirice a 

Chomhrac. Beidh malartuithe breisithe ann idir an tAontas agus an tsochaí shibhialta, an 

lucht léinn agus an earnáil phríobháideach maidir le saincheisteanna 

cibearthaidhleoireachta.  

Forbairt cibearacmhainne seachtraí: Tabharfaidh an tAontas tacaíocht mhéadaithe do 

chibear-athléimneacht agus don acmhainn atá ag comhpháirtithe cibearchoireanna a 

imscrúdú agus a ionchúiseamh. Tríd an Tairseach Dhomhanda, treiseoidh an tAontas leis na 

naisc atá ar bun idir an Eoraip agus an chuid eile den domhan agus cabhróidh sé le tíortha 

comhpháirtíochta aghaidh a thabhairt ar an deighilt dhigiteach agus iad féin a chomhtháthú 

tuilleadh isteach san éiceachóras digiteach domhanda. 

Comhar Cibearchosanta an Aontais: Coigeartóidh an tAontas an Beartas Cibearchosanta 

uaidh chun go mbeidh sé níos ullmhaithe do chibirionsaithe agus go mbeidh cumas níos 

fearr aige freagairt do na hionsaithe sin. A bhuí le tionscadail Bhuanchomhair Struchtúrtha 

(PESCO), amhail Foirne Mearfhreagartha Cibirtheagmhas, cumasófar d’fhoirne in -imscartha 

freagairt do chibirionsaithe. 

Freagairt do chibearbhagairtí agus cibirionsaithe agus iad a chosc : Úsáidfidh an 

tAontas bosca uirlisí na cibearthaidhleoireachta chun freagairt do chibirionsaithe. I mí 

Feabhra 2022, thairg an tAontas tacaíocht chun cibear-athléimneacht agus cibearchosaint 

na hÚcráine a mhéadú agus gníomhachtaíodh Foireann Mhearfhreagartha PESCO chun 

cabhrú leis an Úcráin í féin a chosaint ar chibirionsaithe. Lean an tAontas le labhairt amach 

in aghaidh cibirionsaithe freisin. Eisíodh roinnt dearbhuithe ina leith sin sa bhliain 2022, lenar 

áiríodh cinn inar cáineadh na cibirionsaithe a rinne an Rúis ar an Úcráin agus an cibirionsaí 

a rinneadh ar líonra satailíte KA-SAT. Tháinig siad sin sna sála ar dhearbhuithe a d’eisigh an 

tAontas sa bhliain 2021 i ndáil le hionsaithe Ghostwriter agus SolarWinds, mar aon le 

cibirionsaithe mailíseacha a seoladh ó chríoch na Síne. 

An Bosca Uirlisí Hibrideach agus Ionramháil agus Cur Isteach 

Eachtrach ar Fhaisnéis 

Faoin gCompás Straitéiseach uaidh, gheall an tAontas bosca uirlisí hibrideach a bhunú ina 

mbeadh, mar shampla, bearta coisctheacha, bearta comhoibríocha, bearta cobhsaíochta, 

bearta sriantacha agus bearta téarnaimh agus ina leagfaí díriú ar dhlúthpháirtíocht agus 
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cúnamh frithpháirteach a neartú. Leis an mBosca Uirlisí Hibrideach, tabharfar le chéile 

ionstraimí atá ann cheana agus, de réir mar is gá, ionstraimí nua chun creat a sholáthar le 

haghaidh freagairt chomhordaithe d’fheachtais hibrideacha a dhéanann difear don Aontas 

agus dá Bhallstáit. I mí an Mheithimh 2022, chomhaontaigh Comhairle an Aontais Eorpaigh 

creat le haghaidh freagairt chomhordaithe ón Aontas d’fheachtais hibrideacha. Leantar le 

treoirlínte cur chun feidhme a fhorbairt ina leith sin le linn Uachtaránacht na Seice. In 

éineacht leis an gCreat, éireoidh na treoirlínte sin ina gcomhpháirteanna tábhachtacha den 

Bhosca Uirlisí Hibrideach. Forbróidh an tAontas bosca uirlisí um Ionramháil agus Cur 

Isteach Eachtrach ar Fhaisnéis freisin chun treisiú leis an gcumas atá ag an Aontas agus ag 

a Bhallstáit an bhagairt sin a bhrath agus a anailísiú agus freagairt di, lena n-áirítear trí 

chostais a fhorchur orthu sin is cúis le bagairtí. 

Cibearthaidhleoireacht ag na Náisiúin Aontaithe agus ag fóraim 

Iltaobhacha eile 

Chuir an Mheitheal Oscailte um shlándáil agus úsáid teicneolaíochtaí faisnéise agus 

cumarsáide tús leis an dara sainordú dá cuid (2021–2025), agus an seisiún eagraíochtúil á 

thionól aici i mí an Mheithimh 2021. Tar éis na dtrí sheisiún shubstainteacha a tionóladh i mí 

na Nollag 2021 agus i mí Aibreáin agus i mí Iúil 2022, tá rannpháirtíocht geallsealbhóirí 

neamhstáit i bpróiseas na Meithle ar an gconstaic is mó atá le sárú go fóill. Beag beann ar 

an teannas a tháinig chun cinn de dheasca chogadh na Rúise san Úcráin, rinneadh dul chun 

cinn ar na bearta forbartha muiníne agus ar fhorbairt acmhainne. Ag an tríú seisiún 

substainteach, a tionóladh i mí Iúil 2022, tháinig na toscaireachtaí ar chomhréiteach ar an 

Tuarascáil Bhliantúil ar Dhul Chun Cinn, rud a úsáidfear mar threochlár le haghaidh 

idirbheartaíocht amach anseo.  

Ghlac Chéad Choiste Chomhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe rún ar an gclár 

gníomhaíochta maidir le cibearshlándáil i mí na Samhna 2022, rud ina mbeartaítear clár 

gníomhaíochta a bhunú mar shásra buan cuimsitheach atá dírithe ar ghníomhaíocht nuair a 

bheidh sainordú na Meithle don tréimhse 2021-2025 thart. Díreofar sa chlár gníomhaíochta 

sin ar na nithe seo a leanas: 

• bagairtí atá ann cheana agus bagairtí féideartha a phlé; tacú le hacmhainn agus 

iarrachtaí na mBallstát ceangaltais a chur chun feidhme agus a chur ar aghaidh atá 

bunaithe ar an gcreat le haghaidh Stát-iompar freagrach; agus an creat sin a phlé agus, 

más cuí, é a fhorbairt tuilleadh; 

• caidreamh agus comhar le geallsealbhóirí iomchuí a chur chun cinn; 
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• athbhreithniú tréimhsiúil a dhéanamh ar an dul chun cinn a rinneadh ar an gclár 

gníomhaíochta a chur chun feidhme agus ar an obair a dhéanfar amach anseo faoin 

gclár gníomhaíochta. 

Iarrtar sa rún freisin go lorgódh an tArd-Rúnaí na tuairimí ó na ballstáit de na Náisiúin 

Aontaithe maidir le raon feidhme, struchtúr agus inneachar an chláir gníomhaíochta agus 

maidir leis an obair ullmhúcháin agus na módúlachtaí dá bhunú, lena n-áirítear ag comhdháil 

idirnáisiúnta. Chomhurraigh Éire an tionscnamh sin. 

Rinne Grúpa Saineolaithe Rialtais na Náisiún Aontaithe maidir le Stát-Iompar Freagrach sa 

Chibearspás a Chur Chun Cinn i gComhthéacs na Slándála Idirnáisiúnta 2019/2021 an 

tuarascáil deiridh uaidh a fhoilsiú, rud a glacadh an 28 Bealtaine 2021. Rud spéisiúil ar leith 

sa tuarascáil deiridh ba ea gur athdhearbhaíodh gurb ann go fóill do na bagairtí 

tromchúiseacha TFC a sainaithníodh i dtuarascálacha roimhe sin, gur athdhearbhaíodh na 

hábhair imní thromchúiseacha atá ann faoi ghníomhaíocht dhochrach TFC in aghaidh 

bonneagar criticiúil, agus gur athdhearbhaíodh go mbíonn ag méadú ar an úsáid 

mhailíseach a bhaineann stáit as feachtais cheilte faisnéise atá cumasaithe le TFC chun 

tionchar a imirt ar na próisis, ar na córais agus ar an gcobhsaíocht fhoriomlán i stát eile. 

Dearbhaíodh sa tuarascáil freisin go suíonn noirm agus an dlí idirnáisiúnta atá ann cheana 

taobh lena chéile agus go bhfuil feidhm ag an dlí idirnáisiúnta, go háirithe Cairt na Náisiún 

Aontaithe ina hiomláine, maidir leis an timpeallacht TFC.  
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6. Acmhainn Náisiúnta a Fhorbairt 

Bearta faoi Straitéis na Bliana 2019 

Beart 1 Déanfar tuilleadh forbartha ar an Lárionad Náisiúnta Cibearshlándála, go 

háirithe ag féachaint don chumas atá aige faireachán a dhéanamh ar 

theagmhais chibearshlándála agus ar bhagairtí atá ag teacht chun cinn sa 

Stát agus freagairt do na teagmhais agus na bagairtí sin. 

Beart 2 Déanfar an fhaisnéis agus an anailís bagartha arna n-ullmhú ag an 

Lárionad Náisiúnta Cibearshlándála a chomhtháthú isteach in obair an 

Lárionaid Náisiúnta um Anailís Slándála. 

 

Dul Chun Cinn go dtí Seo  

• Mar atá leagtha amach thuas, chomhaontaigh an Rialtas an Lárionad Náisiúnta 

Cibearshlándála a leathnú go suntasach, agus an líon ball foirne sa Lárionad á 

mhéadú go 45 dhuine ar a laghad faoi dheireadh na bliana seo agus go 70 duine ar a 

laghad faoi dheireadh na bliana 2024. Rinneadh dea-dhul chun cinn ina leith sin agus 

tá 34 dhuine fostaithe ag an Lárionad faoi láthair. 

• Tá ceanncheathrú bhuan don Lárionad á forbairt faoi láthair mar chuid de 

cheanncheathrú athfhorbartha na Roinne ag Tor an Bhacaigh i mBaile Átha Cliath 4. 

Déanfar an Comh-Lárionad Oibríochtaí Slándála atá beartaithe a fhorbairt mar chuid 

de cheanncheathrú nua an Lárionaid. Feistíodh cóiríocht shealadach lena húsáid ag 

an Lárionad agus úsáidfear í go dtí go mbeidh an tsaoráid nua réidh ag deireadh na 

bliana 2023. 

• Tá obair ar bun freisin ar straitéis teicneolaíochta a fhorbairt don Lárionad. Fostaíodh 

sainchomhairleoirí seachtracha cheana féin agus tá an straitéis á dréachtú faoi 

láthair. 

• Tosaíodh ar reachtaíocht a dhréachtú don Lárionad freisin; tá páipéar mionsonraithe 

beartais á dhréachtú faoi láthair i gcomhairle leis na Ranna iomchuí agus cuirfear i 

gcrích faoi dheireadh go luath sa bhlian seo chugainn.. 

• Tá clár intéirneachta do chéimithe á fhorbairt ag an Lárionad, rud a sheolfar sa 

bhliain 2023. 

• Bunaíodh socruithe foirmiúla tuairiscithe agus comhroinnte faisnéise leis an Lárionad 

Náisiúnta um Anailís Slándála. 
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Tograí le haghaidh Bearta Breise 

• Cuirfear leis an gcumas atá ag an Lárionad cibearbhagairtí a spriocdhíríonn ar 

bhonneagar criticiúil agus ar líonraí criticiúla a bhrath agus a shárú go gníomhach trí 

raon modhanna éagsúla, lena n-áirítear leanúint le líonra Sensor an Lárionaid a 

fhorbairt ar fud chórais na gcomhlachtaí poiblí, ar fud bonneagar criticiúil agus ar fud 

comhpháirteanna iomchuí eile, agus leas á bhaint as cumhachtaí dlíthiúla soiléire.  

• Forbrófar an cumas atá ag an Lárionad faireachán a dhéanamh ar theagmhais agus 

freagairt dóibh trí éabhlóid leanúnach an Chomh-Lárionaid Oibríochtaí Slándála agus 

trí inniúlachtaí anailíseacha agus tuairiscithe a leathnú. 

• Thar na blianta atá romhainn, díreofar freisin ar roinnt beart forbartha acmhainne a 

chur chun feidhme chun ceanglais na Treorach athbhreithnithe maidir le Slándáil 

Gréasán agus Faisnéise a chomhlíonadh. 

• Bunóidh an Lárionad beartas náisiúnta um Nochtadh Comhordaithe Leochaileachta 

faoi dheireadh na bliana 2024, áit a dtabharfar ról don Lárionad gníomhú mar 

chomhordaitheoir agus mar idirghabhálaí iontaofa idir taighdeoirí agus an tionscal, 

mar a cheanglaítear faoin Treoir athbhreithnithe maidir le Slándáil Gréasán agus 

Faisnéise. 

• Tosóidh an Coiste Idir-Rannach um Chibearshlándáil ar an tríú straitéis náisiúnta 

cibearshlándála a fhorbairt, rud ina mbeidh na heilimintí uile d’Airteagal 5 den Treoir 

athbhreithnithe maidir le Slándáil Gréasán agus Faisnéise – Straitéis Náisiúnta 

Cibearshlándála. 

• Chun feabhas a chur ar an gcumas atá ag líonraí criticiúla agus ag córais chriticiúla 

teagmhais a sheasamh sa Stát, cuirfidh an Lárionad feabhas eile ar na bearta 

Cibearchosanta Gníomhaí2 atá ar bun aige cheana chun córais leochaileacha a 

shainaithint agus chun caidreamh a dhéanamh le húinéirí maidir le fadhbanna a 

leigheas. 

 

C: An bhfuil na bearta atá beartaithe cuí agus iomchuí don staid reatha? 

An bhfuil aon tograí eile ann ar cheart iad a bhreithniú? Cé na tograí, 

más ann dóibh, ar cheart tús áite a thabhairt dóibh? 

 
2 Is é atá i gceist le Cibearchosaint Ghníomhach ná faireachán a dhéanamh ar sháruithe slándála 
líonra agus iad a chosc, a bhrath, a anailísiú agus a mhaolú ar bhealach gníomhach, agus úsáid á 
baint ag an am céanna as inniúlachtaí atá imscartha laistigh den líonra is íospartach agus lasmuigh 
de araon. (An Treoir athbhreithnithe maidir le Slándáil Gréasán agus Faisnéise, Aithrisí) 
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7. An Bonneagar Criticiúil Náisiúnta a Chosaint 

Bearta faoi Straitéis na Bliana 2019 

Beart 3 Leanfar le forbairt a dhéanamh ar an gcóras reatha um Bonneagar 

Criticiúil a Chosaint, atá bunaithe ar an Treoir maidir le Slándáil Gréasán 

agus Faisnéise, agus le hé a imscaradh, agus béim ar leith á leagan ar 

chláir leanúnacha chomhlíonta agus iniúchóireachta a sheoladh ar 

mhaithe le rioscaí do phríomhsheirbhísí a mhaolú. 

Beart 4 Ag obair dó i gcomhar le hÓglaigh na hÉireann agus leis an nGarda 

Síochána, déanfaidh an Lárionad Náisiúnta Cibearshlándála measúnú 

riosca mionsonraithe agus athraithe chun dáta ar cé chomh leochaileach i 

leith cibirionsaithe is atá an Bonneagar Criticiúil Náisiúnta agus na 

seirbhísí ar fad. 

Beart 5 Forbrófar agus leathnófar an córas reatha um Bonneagar Criticiúil 

Náisiúnta a chosaint thar shaolré na Straitéise chun raon níos leithne 

cineálacha Bonneagair Chriticiúil Náisiúnta a chumhdach, lena n-áirítear 

gnéithe den chóras toghcháin. 

Beart 6 Déanfar tuilleadh forbartha ar na grúpaí comhroinnte faisnéise atá i 

bhfeidhm cheana ag an Lárionad Náisiúnta Cibearshlándála, agus an 

Grúpa Comhroinnte Bagartha atá ann cheana á leathnú chun raon níos 

leithne cineálacha bonneagair chriticiúil náisiúnta a chumhdach. 

Beart 7 Tabharfaidh an Rialtas tacar eile caighdeán comhlíonta isteach chun tacú 

le cibearshlándáil an bhonneagair teileachumarsáide sa Stát. 

 

Dul Chun Cinn go dtí Seo 

• Leanann an Lárionad le forbairt a dhéanamh ar an gcóras um Bonneagar Criticiúil 

Náisiúnta a chosaint, atá bunaithe ar an Treoir ón Aontas Eorpach maidir le Slándáil 

Gréasán agus Faisnéise, agus le hé a imscaradh. 

• D’fhoilsigh an Lárionad treoirlínte le haghaidh Oibritheoirí Seirbhísí Riachtanacha 

agus oibríonn sé i ndlúthchomhar leo chun sainaithint agus maolú a dhéanamh ar 

chibir-rioscaí a dhéanann difear do sheirbhísí ainmnithe, lena n-áirítear trí chlár 

iniúchtaí slándála. 

• Mar gheall go ndéanfar ollchóiriú agus leathnú cuimsitheach ar an gcreat rialála 

cibearshlándála ar fud an Mhargaidh Aonair mar thoradh ar an athbhreithniú ar an 

Treoir maidir le Slándáil Gréasán agus Faisnéise, is tríd an Treoir athbhreithnithe 
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maidir le Slándáil Gréasán agus Faisnéise a thrasuí a thabharfar aghaidh ar an togra 

le haghaidh reachtaíocht náisiúnta a fhorbairt do bhonneagar criticiúil náisiúnta, mar 

atá leagtha amach i mBeart 5 den Straitéis. Táthar ag súil leis go dtiocfaidh an Treoir 

i bhfeidhm go luath sa bhlian seo chugainn, agus is gá an próiseas trasuí a chur i 

gcrích faoi dheireadh ráithe 3 den bhliain 2024.  

• Chuir an Lárionad measúnú riosca mionsonraithe i gcrích ar bhonneagar criticiúil 

náisiúnta, le cúnamh ó roinnt geallsealbhóirí náisiúnta agus le hoibritheoirí 

bonneagair chriticiúil. Úsáideadh an measúnú riosca sin, agus an tAthbhreithniú 

Iartheagmhais ar an Ionsaí ar FSS, mar bhonn eolais agus an Plean Náisiúnta 

Cibiréigeandála agus an Straitéis amach anseo ón Lárionad le haghaidh caidreamh a 

dhéanamh le hoibritheoirí bonneagair chriticiúil náisiúnta agus le geallsealbhóirí 

iomchuí eile á ndréachtú. 

• Tá an Lárionad ag obair i gcomhar leis an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus 

Oidhreachta agus le Coimisiún Thithe an Oireachtais freisin chun tacú leo feabhas a 

chur ar na gnéithe slándála dár gcóras toghcháin. D’eisigh an Lárionad treoir maidir 

le cibearshlándáil do pháirtithe polaitíochta agus d’iarrthóirí polaitíochta sa bhliain 

2021. 

• Chuir an Lárionad borradh faoina ghrúpaí comhroinnte faisnéise cibearshlándála 

agus bhunaigh sé struchtúir chomhroinnte faisnéise i gcomhar le gníomhaireachtaí 

um bonneagar criticiúil náisiúnta a chosaint sa Ríocht Aontaithe ar bhonn Thoir -Thiar 

agus ar bhonn Thuaidh-Theas araon. 

• Maidir le bonneagar teileachumarsáide, rinne an Rialtas ‘Bosca Uirlisí an Aontais 

Eorpaigh le haghaidh Shlándáil 5G’ a fhormhuiniú mar chreat trína ndaingneoidh Éire 

a líonraí cumarsáide leictreonaí den chéad ghlúin eile. Dréachtaíodh sraith Beart 

Rialaithe Slándála Leictreonaí i gcomhairle leis an tionscal, agus leagadh 

reachtaíocht faoi bhráid an Oireachtais chun bunús dlí a bhunú do na rialuithe sin.  

• D’fhoilsigh an tAire reachtaíocht phríomha maidir le slándáil 5G le déanaí chun an 

phróifíl riosca atá ag soláthraithe trealaimh líonra cumarsáide leictreonaí a mheasúnú 

agus, más gá, chun díoltóirí áirithe a ainmniú mar dhíoltóirí ardriosca. Chomh maith 

leis sin, is é an toradh a bheidh ar an leasú a rinneadh ar an mBille um Rialáil 

Cumarsáide, 2022, le linn chéim an Choiste ná go bhforálfar do chodanna áirithe de 

líonraí cumarsáide leictreonaí a ainmniú mar chumhachtaí criticiúla áirithe, rud a 

chinnteodh nach n-úsáidfí díoltóirí ardriosca i líonraí criticiúla cumarsáide leictreonaí. 
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Tograí le haghaidh Bearta Breise 

• Tosóidh an Lárionad ar sheirbhís measúnaithe leochaileachta a thairiscint d’eintitis 

bhonneagair chriticiúil agus d’eintitis rialtais sa bhliain 2023.  

• Tosóidh an Lárionad ar bhunachar sonraí bonneagair chriticiúil, díoltóirí agus 

seirbhísí bainistithe a chruthú, mar a moladh sa Mheasúnú Riosca.  

• Agus leas á bhaint aige as an tsamhail um Líonra Comhordúcháin agus Freagartha 

Rialtais a bunaíodh faoi Bheart 10 de straitéis na bliana 2019, forbróidh an Lárionad 

córas Líonraí earnála Comhroinnte Faisnéise, rud lena ngabhfaidh ardán 

comhroinnte Faisnéise Cibearbhagartha lena méadófar slándáil agus athléimneacht 

an bhonneagair chriticiúil. Beidh an Líonra Comhroinnte Faisnéise sin ullmhaithe do 

mhórtheagmhas cibearshlándála agus beidh sé in ann comhordú a dhéanamh le linn 

teagmhas den sórt sin. 

• Déanfar an ról atá ag oibritheoirí bonneagair chriticiúil mar Údaráis Inniúla faoin 

Treoir maidir le Slándáil Gréasán agus Faisnéise a chónascadh tuilleadh, áit a 

ndéanfaidh rialálaithe earnála comhlíonadh cibearshlándála a chomhtháthú leis na 

róil rialála atá acu cheana. Ar an tslí sin, cumasófar don Lárionad díriú ar an 

gcroímhisean atá aige agus saintreoir a sholáthar do na rialálaithe sin ag an am 

céanna. 

 

C: An bhfuil na bearta atá beartaithe cuí agus iomchuí don staid reatha? 

An bhfuil aon tograí eile ann ar cheart iad a bhreithniú? Cé na tograí, 

más ann dóibh, ar cheart tús áite a thabhairt dóibh? 
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8. Sonraí agus Líonraí Earnála Poiblí 

Bearta faoi Straitéis na Bliana 2019 

Beart 8 Forbróidh an Lárionad caighdeán slándála bonnlíne a bheidh le cur i 

bhfeidhm ag gach Roinn Rialtas agus gach príomhghníomhaireacht. 

Beart 9 Leathnófar an Clár ‘Sensor’ atá ann cheana chuig gach Roinn Rialtais, 

agus déanfar measúnú faoin dáta céanna ar a indéanta atá sé Sensor a 

leathnú chuig gach líonra Rialtais. 

Beart 10 Cruthófar fóram Slándála TF de chuid an Rialtais, a bheidh ar oscailt do 

gach Ceann Slándála TF ar fud an Rialtais, chun comhroinnt faisnéise a 

éascú maidir leis an dea-chleachtas i réimse na cibearshlándála agus 

chun an Lárionad a chumasú tacú le himscaradh an chaighdeáin slándála 

bonnlíne. 

Beart 11 Cuirfidh an Rialtas de chúram ar an Lárionad Moltaí a eisiúint maidir le 

bogearraí agus crua-earraí sonracha a úsáid ar bhonneagar TF agus 

teileachumarsáide an Rialtais. 

 

Dul Chun Cinn go dtí Seo 

• I mí na Samhna 2021, d’fhoilsigh an Lárionad agus Oifig Phríomhoifigeach Faisnéise 

an Rialtais an Caighdeán Cibearshlándála Bonnlíne do Chomhlachtaí Earnála Poiblí. 

Leagtar amach ann an creat a bheidh le húsáid ag Ranna agus ag gníomhaireachtaí 

stáit mar bhonnlíne chun ullmhacht cibearshlándála a n-eagraíochta a thomhas. Tá 

sé bunaithe ar chaighdeáin ó Institiúid Náisiúnta na Stát Aontaithe um Chaighdeáin 

agus Teicneolaíocht agus ar chaighdeáin iomchuí Eorpacha agus idirnáisiúnta. 

• Agus é ag cur leis an rath a bhí ar an ngrúpa stiúrtha a bhunaigh an Caighdeán 

Bonnlíne, bhunaigh an Lárionad an Líonra Comhordúcháin agus Freagartha 

Cibearshlándála Rialtais le déanaí. Is é atá sa Líonra ná grúpa bainisteoirí 

sinsearacha slándála TFC a bhfuil de dhualgas air treoir agus tacaíocht a thabhairt 

chun an Caighdeán Bonnlíne a chur chun feidhme agus ullmhú do mhórtheagmhas 

cibearshlándála ar líonraí rialtais agus comhordú a dhéanamh le linn an teagmhais 

sin. Ina theannta sin, comhthiomsaíonn an Líonra acmhainní, eolas, taithí, saineolas 

agus oiliúint chun an leibhéal foriomlán slándála ar fud Ranna agus líonraí Rialtais a 

ardú.  

• Bunaíodh ardán comhroinnte faisnéise ar líne mar acmhainn chun tacú le hobair an 

Líonra Comhordúcháin agus Freagartha Rialtais freisin. 



 

24 
 

• Tá an Lárionad agus Oifig Phríomhoifigeach Faisnéise an Rialtais ag obair i gcomhar 

lena chéile faoi láthair ar thionscadal a bhfuil mar aidhm leis moltaí a fhorbairt le 

haghaidh bogearraí, crua-earraí agus seirbhísí néalríomhaireachta a sholáthar ar 

bhonneagar TF agus teileachumarsáide an Rialtais, rud a fhoilseofar i ráithe 1 den 

bhliain 2023. 

• Leathnaíodh clár “Sensor” an Lárionaid chuig gach Roinn Rialtais.  

• Tá an Lárionad ag dul i gcomhairle le hOifig an Ard-Aighne faoi láthair maidir leis an 

acmhainneacht atá ann an clár a leathnú chuig comhlachtaí poiblí eile agus chuig 

bonneagar criticiúil náisiúnta. Tá sé beartaithe go gcuirfear na forálacha iomchuí ar 

áireamh sna dréacht-Chinn Bhille lena dtabharfar sainordú agus cumhachtaí dlíthiúla 

iomchuí don Lárionad. 

Tograí le haghaidh Bearta Breise 

• Déanfar Caighdeán Bonnlíne na hEarnála Poiblí a athbhreithniú agus a nuashonrú 

faoi ráithe 4 den bhliain 2023 d’fhonn a chinntiú go mbeidh sé ag teacht leis na 

ceanglais cheangailteacha a bheidh ar chomhlachtaí earnála poiblí faoin Treoir 

athbhreithnithe maidir le Slándáil Gréasán agus Faisnéise. 

• Maidir le heintitis a sholáthraíonn seirbhísí cibearshlándála don earnáil phoiblí in 

Éirinn, leagfaidh an Lárionad togra faoi bhráid an Rialtais lena gceanglófaí go 

mbeadh na heintitis creidiúnaithe in aghaidh caighdeán a fhorbróidh an Lárionad. 

Beidh an caighdeán sin bunaithe ar an dea-chleachtas cibearshlándála a bhfuil 

glacadh leis agus ar chaighdeáin idirnáisiúnta iomchuí. 

• Glacfaidh an Lárionad ról chuige féin maidir le deimhniú a dhéanamh ar na córais 

TFC a úsáidtear le haghaidh sonraí rúnaicmithe a láimhseáil faoin Acht um Údarás 

Slándála Náisiúnta atá á dhréachtú sa Roinn Dlí agus Cirt faoi láthair. Glacfaidh sé le 

haon fheidhmeanna iomchuí eile a shannfaidh an Rialtas ina leith sin freisin. 

• Cuirfidh an Lárionad comhairle ar an Oifig um Sholáthar Rialtais agus ar an Roinn 

Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe maidir leis an reachtaíocht soláthair a 

athbhreithniú agus a leasú ionas go ndéanfar bainistiú cuí ar rioscaí shlabhra an 

tsoláthair do shlándáil agus athléimneacht bhonneagar TF na gComhlachtaí Poiblí.  

• Déanfaidh an Lárionad agus an Líonra Comhordúcháin agus Freagartha Rialtais 

caidreamh leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus leis an tSeirbhís 

um Cheapacháin Phoiblí chun an ról mar Speisialtóir Cibearshlándála a chur ar 

bhonn foirmiúil laistigh den Státseirbhís, agus reáchtálfaidh siad próiseas 
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earcaíochta oscailte chun painéal speisialtóirí cibearshlándála a chruthú óna 

bhféadfaidh Ranna ceapacháin a dhéanamh. 

 

C: An bhfuil na bearta atá beartaithe cuí agus iomchuí don staid reatha? 

An bhfuil aon tograí eile ann ar cheart iad a bhreithniú? Cé na tograí, 

más ann dóibh, ar cheart tús áite a thabhairt dóibh? 
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9. Scileanna 

Bearta faoi Straitéis na Bliana 2019 

Beart 12 Leanfaidh an Rialtas lena chinntiú go bhforbrófar oiliúint dara leibhéal 

agus tríú leibhéal in eolaíocht ríomhaireachta agus i gcibearshlándáil agus 

go n-imscarfar an oiliúint sin, lena n-áirítear trí thacú leis an obair atá ar 

bun ag Skillnet Ireland chun cláir oiliúna a fhorbairt do gach leibhéal 

oideachais agus trí thacú le tionscnaimh SOLAS do chláir phrintíseachta 

TFC i gcibearshlándáil. 

Beart 13 Déanfaidh Fondúireacht Eolaíochta Éireann cibearshlándáil a chur chun 

cinn mar rogha ghairme i scoileanna agus i gcoláistí trí Chlár na Todhchaí 

Cliste. 

Beart 14 Ag gníomhú di trína Clár Ionad Taighde, trí chlár Spócaí na nIonad 

Taighde nó trí chláir eile chomhpháirtíochta fiontair, agus i gcomhar leis 

an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta agus leis an Roinn Cumarsáide, 

Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, déanfaidh 

Fondúireacht Eolaíochta Éireann scrúdú ar a indéanta atá sé 

mórthionscnamh a chistiú i réimse an Taighde Cibearshlándála. 

 

Dul Chun Cinn go dtí Seo 

• Bíonn méadú suntasach ag teacht i gcónaí ar an líon áiteanna a bhíonn ar fáil ar 

chúrsaí cibearshlándála ag institiúidí tríú leibhéal agus ag ionaid bhreisoideachais, 

agus roinnt díobh ag obair i gcomhar go gníomhach le comhpháirtithe tionscail. 

• Ag gníomhú di faoi ICT Skillnet, díríonn Teicneolaíocht Éireann ar mhúscailt 

feasachta agus ar rannpháirtíocht in ócáidí. Tá gníomhaíochtaí oiliúna scileanna ar 

siúl faoi láthair i gcomhar le CISCO agus IBM. 

• Chuir Fondúireacht Eolaíochta Éireann cibearshlándáil san áireamh mar rogha 

ghairme i gClár na Todhchaí Cliste a sholáthraíonn sí i scoileanna agus i gcoláistí. 

Leis an gclár sin, soláthraítear faisnéis faoin raon deiseanna gairme atá ar fáil sa 

réimse, agus díriú ar leith á leagan ar ghairmeacha STEM a chur chun cinn i measc 

cailíní agus mná óga. 

• Bunaíodh Grúpa Oibre um Oideachas Cibearshlándála, agus tá sé ag déanamh 

formhaoirseacht ar threoir-Ghearrchúrsa Sraithe Sóisearaí i gCibearshlándáil faoi 

láthair. 
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• Thionóil Fondúireacht Eolaíochta Éireann roinnt ceardlann i réimse an taighde 

cibearshlándála chun iniúchadh a dhéanamh ar na deiseanna atá ann comhoibriú ar 

mhórthionscnamh taighde. Cé nach rabhthas in ann tionscnamh sonrach a 

shainaithint lena chistiú go fóill, tá Fondúireacht Eolaíochta Éireann ag tacú faoi 

láthair le roinnt tionscadal taighde a bhfuil nasc láidir acu le cibearshlándáil ag 

institiúidí ar fud na tíre. 

• Is braisle tionscail é Cyber Ireland, a chuimsíonn ionadaithe ón bpobal taighde. Le 

tacaíocht ó GFT Éireann, ó Fhiontraíocht Éireann agus ón Lárionad, leanfaidh sé le 

comhoibriú a chothú idir institiúidí taighde agus le geallsealbhóirí tionscail.  

 

 

Tograí le haghaidh Bearta Breise 

• Beidh an Gearrchúrsa Sraithe Sóisearaí i gCibearshlándáil atá ann cheana ar siúl 

suas go deireadh na bliana 2024, agus obair fós ar siúl chun cibearshlándáil a 

phríomhshruthú isteach in oideachas bunscoile agus in oideachas dara leibhéal. 

Leanfaidh an Rialtas le tacú le tionscnaimh acadúla, go háirithe an Tionscnamh um 

Treoir-Ghearrchúrsa Sraithe Sóisearaí i gCibearshlándáil 

Chabhraigh an Roinn le grúpa oibre a bhunú chun an Gearrchúrsa Sraithe 

Sóisearaí a fhorbairt agus chun cur chun feidhme an chúrsa a thriail. Agus é 

faoi chathaoirleacht ag an Oll. Joe Carthy ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha 

Cliath (UCD), bhí an grúpa oibre faoi stiúir ag geallsealbhóirí oideachais 

agus chuimsigh sé ionadaithe ó Chumann Ríomh-Oideachais na hÉireann, 

ón gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta, ó Cyber Ireland 

agus ón Lárionad. Thacaigh foireann tionscadail ó UCD leis an ngrúpa oibre 

freisin. Ba í an fhoireann tacaíochta tionscadail ó UCD a d’fhorbair an 

tsonraíocht don chúrsa. Chomh maith leis sin, d’eagraigh sí seimineáir 

Ghréasáin agus d’fhorbair sí aonaid foghlama chun tacú le múinteoirí, agus 

thriail sí an gearrchúrsa i ndeich gcinn d’iar-bhunscoileanna éagsúla ar fud 

na tíre le linn na bliana acadúla 2020/21. D’fhorbair an fhoireann tionscadail 

suíomh Gréasáin don chúrsa (www.cyberwise.ie) agus d’eagraigh sí lá 

foghlama comhroinnte do mhúinteoirí agus do dhaltaí ag campas UCD 

freisin. Fadaíodh tréimhse an treoirchláir go ceann dhá bhliain eile le déanaí, 

le cistiú ón Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide. 

http://www.cyberwise.ie/
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Oideachas Cibear-Athléimneachta do Bhunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna atá á 

reáchtáil ag UCD. 

• Déanfar caidreamh leis an lucht tionscail maidir leis an dúshlán scileanna. 

• Bunóidh an Lárionad Grúpa Comhairleach Straitéiseach Geallsealbhóirí Taighde 

Cibearshlándála chun treoir agus treo a sholáthar maidir le hiarrachtaí taighde.   

• Bunóidh an Lárionad ‘Lárionad Náisiúnta um Thacaíocht Cibearshlándála’ chun 

feasacht an tionscail a mhéadú ar na cistí poiblí atá ar fáil ón Aontas Eorpach le 

haghaidh inniúlachtaí cibearshlándála a fheabhsú agus le haghaidh leas a bhaint as 

réitigh úrscothacha chibearshlándála.  Is é a bheidh i gceist le hobair an Lárionaid 

Náisiúnta um Thacaíocht Cibearshlándála ná láithreacht ar líne a bhunú agus 

nuachtlitreacha, seimineáir Ghréasáin agus ócáidí fisiciúla a sholáthar chun líonrú 

agus caidreamh a chur chun cinn ar an leibhéal náisiúnta agus ar bhonn trasteorann 

i gcomhar le Ballstáit eile den Aontas araon.  Bunófar pobal foirmiúil náisiúnta 

geallsealbhóirí taighde agus athléimneachta a mbeidh rochtain aige ar mhór-

éiceachóras cibearshlándála an Aontais.    

• I gcomhar leis an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, measúnóidh an Rialtas a 

indéanta atá sé Mol Eorpach Nuálaíochta Digití um chibearshlándáil a bhunú sa Stát 

faoin gclár don Eoraip Dhigiteach.  

 

C: An bhfuil na bearta atá beartaithe cuí agus iomchuí don staid reatha? 

An bhfuil aon tograí eile ann ar cheart iad a bhreithniú? Cé na tograí, 

más ann dóibh, ar cheart tús áite a thabhairt dóibh? 
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10. Forbairt Fiontar 

Bearta faoi Straitéis na Bliana 2019 

Beart 15 Leanfaidh an Rialtas le tacaíocht a thabhairt do Chlár Cyber Ireland, ar 

clár é atá á chistiú ag GFT Éireann, agus le páirt iomlán a ghlacadh ann, 

agus iniúchfaidh sé sásraí nua chun tacú le comhoibriú cibearshlándála 

leis an Lucht Tionscail/an Lucht Léinn/an Rialtas. 

Beart 16 Forbróidh Fiontraíocht Éireann clár cibearshlándála chun naisc 

chomhoibríocha idir an lucht fiontair agus an pobal taighde a éascú, ar 

naisc iad a mbeidh feidhmiú praiticiúil an taighde sa ghnó mar thoradh 

orthu. 

 

Dul Chun Cinn go dtí Seo 

• Ag obair dó le tacaíocht ón Lárionad, ó GFT Éireann agus ó Fhiontraíocht Éireann, 

leanann Cyber Ireland, ar braisle tionscail é, ar aghaidh ag fás agus ag forbairt. I 

measc na mball den bhraisle tá gnólachtaí dúchasacha agus ilnáisiúnta ón earnáil 

cibearshlándála aontionscail agus ón earnáil seirbhísí digiteacha araon, mar aon le 

hinstitiúidí oideachais agus taighde. 

• Sa bhliain 2021, d’óstáil Cyber Ireland an chéad chomhdháil bhliantúil dá chuid riamh 

(mar ócáid fhíorúil), agus cuireadh an dara comhdháil bhliantúil ar siúl i gCorcaigh an 

5 Deireadh Fómhair 2022.  

• Ní ba luaithe i mbliana, d’fhoilsigh Cyber Ireland an chéad tuarascáil uaidh ar staid 

earnáil an tionscail cibearshlándála in Éirinn. Sa Tuarascáil a sheol Ossian Smyth 

TD, an tAire Stáit ar a bhfuil freagracht as Cumarsáid agus as an nGeilleagar 

Ciorclach, sonraítear gurb ann do 489 ngnólacht cibearshlándála atá ag fostú 7,351 

bhall foirne agus ag rannchuidiú le forbairt gheilleagrach na tíre. Tá infheistíocht 

dhíreach eachtrach freagrach as breis agus 71% de na poist sin, agus cuideachtaí 

ilnáisiúnta ó Stáit Aontaithe Mheiriceá ag rannchuidiú le breis agus 55% den 

fhostaíocht ar fad. Is fiontair bheaga agus mheánmhéide iad leath na ngnólachtaí 

uile, beagnach. Tá an-chuid díobh faoi úinéireacht Éireannach agus faoi rialú 

Éireannach. 

• Bhí páipéar seasaimh ó Cyber Ireland dar teideal ‘Achieving our Cyber Potential 

2030’ ag gabháil leis an tuarascáil earnála. Leagtar amach ann roinnt moltaí beartais, 

lena n-áirítear glaonna le haghaidh ról níos mó a bheith ag an Rialtas i gcomhordú 

tionscail agus i bhforbairt an tionscail cibearshlándála.  Sainaithnítear sa pháipéar sin 
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roinnt tosaíochtaí le haghaidh infheistíochta, lena n-áirítear an earnáil tionscal 

dúchasach atá bunaithe ar fhiontair bheaga agus mheánmhéide, aghaidh a thabhairt 

ar an mbearna scileanna, agus acmhainn a fhorbairt i dtaighde agus forbairt i réimse 

na cibearshlándála. 

• De bhreis air sin, oibríonn an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, GFT Éireann 

agus Fiontraíocht Éireann ar bhonn leanúnach chun tacú le forbairt na bhfiontar 

dúchasach agus ilnáisiúnta cibearshlándála. 

• Ar an leibhéal Eorpach, tá dul chun cinn á dhéanamh ar Lárionad Eorpach um 

Inniúlachtaí Tionsclaíochta Cibearshlándála, Teicneolaíochta Cibearshlándála agus 

Taighde Cibearshlándála agus Líonra na Lárionad Náisiúnta Comhordúcháin a 

bhunú de bhun Rialachán (AE) 2021/887. Imreoidh an Lárionad Inniúlachtaí 

príomhról i dtacú le forbairt an tionscail Eorpaigh cibearshlándála, lena n-áirítear cistí 

ón Aontas Eorpach le haghaidh na cibearshlándála a eisíoc ón gclár Fís Eorpach 

agus ón gclár don Eoraip Dhigiteach. Leis na cistí sin, tacófar le forbairt f iontar, le  

taighde agus forbairt agus le hinfheistíocht i bhforbairt náisiúnta acmhainne agus i 

gcibear-athléimneacht náisiúnta. Leis an Líonra Inniúlachtaí, tabharfar geallsealbhóirí 

ón lucht tionscail agus ón bpobal taighde le chéile chun comhoibriú agus malartú 

faisnéise a chothú. 

• Chinn an Rialtas le déanaí go ngníomhódh an Lárionad mar Lárionad Náisiúnta 

Comhordúcháin de chuid na hÉireann, ag gníomhú dó le tacaíocht ó Cyber Ireland. 

Imreoidh an Lárionad sin ról ríthábhachtach i Líonra Inniúlachtaí na hÉireann a 

bhunú agus i gcaidreamh le Líonra na Lárionad Eorpach Inniúlachtaí agus rochtain 

ar chláir chistiúcháin an Aontais Eorpaigh le haghaidh na cibearshlándála a éascú.  

Tograí le haghaidh Bearta Breise 

• Réiteoidh an Lárionad an bealach le haghaidh forbairt a dhéanamh, i gcomhar le 

comhpháirtithe sa tionscal agus i bhforais acadúla, ar straitéis ar fhorbairt an tionscail 

cibearshlándála in Éirinn, lena n-áirítear ar thacaí ón Aontas Eorpach a ghiaráil agus 

ar fheabhas a chur ar chaidreamh an tionscail idir Éire agus Ballstáit eile den Aontas 

Eorpach. Díreofar san obair sin freisin ar chomhar níos dlúithe a fhorbairt idir 

comhlachtaí ar oileán na hÉireann. Áireofar leis sin scrúdú a dhéanamh ar conas is 

fearr ar féidir aghaidh a thabhairt ar dhúshlán na scileanna cibearshlándála, mar aon 

le bearta a leagan amach chun an bhearna sin a dhúnadh. Tabharfar aird ar leith ar 

aghaidh a thabhairt ar an easpa éagsúlachta atá ann i réimse na cibearshlándála.  
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• Ag obair dó i gcomhar le comhlachtaí eile Stáit, éascóidh an Lárionad socruithe 

rialachais níos fearr do Cyber Ireland, rud a mbeidh sé i gceist leis a phearsantacht 

dhlíthiúil féin a bhunú.  

• Tá an Lárionad Náisiúnta um Thacaíocht Cibearshlándála den Lárionad ag forbairt 

clár tacaíochta d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide agus cuideoidh sé le 

hinniúlachtaí a fhorbairt dóibh sin a phléann le seirbhísí riachtanacha a oibriú agus a 

sholáthar. 

• Mar chéim i dtreo Mol Náisiúnta um Nuálaíocht Cibearshlándála a bhunú, leagfaidh 

an Lárionad togra faoi bhráid an Rialtais le haghaidh gorlann agus struchtúr 

eagraíochtúil a fhorbairt le haghaidh comhar oibríochtúil leanúnach le gnólachtaí 

dúchasacha agus idirnáisiúnta cibearshlándála.  I gcomhar leis an Roinn Fiontar, 

Trádála agus Fostaíochta agus le comhpháirtithe iomchuí eile, measúnóidh an 

Lárionad a indéanta atá sé Mol Eorpach Nuálaíochta Digití um chibearshlándáil a 

bhunú sa Stát faoin gclár don Eoraip Dhigiteach.  

• Glacfaidh an Lárionad ról breathnóra ar an gcoiste náisiúnta caighdeán scáthánach 

um chibearshlándáil de chuid an Údaráis um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann, ag 

idirghníomhú dó le ISO/IEC, CEN/CENELEC agus ETSI. 

• Glacfaidh an Lárionad feidhm an Údaráis Náisiúnta Deimhniúcháin Cibearshlándála 

faoi Ghníomh an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil agus forbróidh sé an ról 

faireachais margaidh a bhaineann leis an bhfeidhm sin. 

 

C: An bhfuil na bearta atá beartaithe cuí agus iomchuí don staid reatha? 

An bhfuil aon tograí eile ann ar cheart iad a bhreithniú? Cé na tograí, 

más ann dóibh, ar cheart tús áite a thabhairt dóibh? 
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11. Caidreamh 

Bearta faoi Straitéis na Bliana 2019 

Beart 17 Neartóimid tiomantas taidhleoireachta na hÉireann don chibearshlándáil, 

lena n-áirítear trí ataiséanna cibearshlándála a bhunú i bpríomh-mhisin 

taidhleoireachta agus trí pháirt a ghlacadh i bhforbairt acmhainne 

inbhuanaithe i dtríú tíortha. 

Beart 18 Cruthóimid grúpa idir-rannach um rialachas Idirlín agus cibirbheartais 

idirnáisiúnta chun seasaimh náisiúnta a chomhordú ar fud Ranna. 

Beart 19 Cuirfimid lenár gcaidreamh reatha le heagraíochtaí idirnáisiúnta, lena n-

áirítear trí dhul isteach san Ionad Barr Feabhais um Chibearchosaint 

(CCD-COE) i dTaillinn, an Eastóin. 

 

Dul Chun Cinn go dtí Seo 

• Bunaíodh grúpa idir-rannach um rialachas Idirlín. Déanann an Roinn Gnóthaí 

Eachtracha cathaoirleacht ar an ngrúpa, atá comhdhéanta d’ionadaithe ón Roinn 

Cosanta, ón Roinn Dlí agus Cirt, ón Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide 

agus ón Lárionad. Tagann an grúpa idir-rannach le chéile ar bhonn tráthrialta chun 

seasaimh bheartais a chomhordú ar fud an Rialtais. 

• I mí an Mheithimh anuraidh, ghlac an tAire Gnóthaí Eachtracha páirt sa chéad phlé 

riamh ar chibearshlándáil agus rialachas Idirlín ag Comhairle Slándála na Náisiún 

Aontaithe. Ghlac an Roinn Gnóthaí Eachtracha páirt ghníomhach i seisiúin de 

Mheitheal Oscailte na Náisiún Aontaithe um shlándáil agus úsáid teicneolaíochtaí 

faisnéise agus cumarsáide agus i bhfóraim iltaobhacha iomchuí eile.  

• Ní ba luaithe i mbliana, ghlac Ossian Smyth TD, Aire Stáit ag an Roinn Comhshaoil, 

Aeráide agus Cumarsáide, páirt i gcruinniú neamhfhoirmiúil d’Airí Cumarsáide agus 

chomhshínigh sé dearbhú comhpháirteach inar leagadh béim ar a thábhachtaí atá sé 

go ndéanfaí comhar a neartú agus a dhoimhniú san Aontas Eorpach chun 

athléimneacht an bhonneagair chriticiúil a fheabhsú agus chun f reagairt do 

mhórtheagmhais chibearshlándála. 

• Tá obair ar siúl fós ar orduithe táirgthe agus orduithe um chaomhnú a thabhairt 

isteach. B’ionann é sin agus dul chun cinn suntasach ar dhaingniú Choinbhinsiún 

Bhúdaipeist a chumasú.  Foilseofar Scéim Ghinearálta Bille a luaithe is féidir.  Ar 

leithligh uaidh sin, tá sé beartaithe go dtabharfar ar aghaidh lena mbreithniú ag an 
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Rialtas sa bhliain 2023 aon tograí reachtacha breise a bhfuil mar aidhm leo aghaidh 

a thabhairt ar na gnéithe eile den Choinbhinsiún. 

• Maidir le hataiséanna cibearshlándála a cheapadh i bpríomh-mhisin taidhleoireachta, 

chomhaontaigh an Rialtas go dtabharfaí tús áite do phoist sa Bhuanionadaíocht don 

Aontas Eorpach sa Bhruiséil agus in Ambasáid na hÉireann in Washington. 

Cheadaigh an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide go mbunófaí ataisé 

lánaimseartha buan nua don chibearshlándáil sa Bhruiséil agus táthar i mbun an post 

sin a líonadh faoi láthair. Tá an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide agus 

an Roinn Gnóthaí Eachtracha ag obair i gcomhpháirt chun dul chun cinn a 

dhéanamh ar an bpost beartaithe ataisé in Washington. 

• Chuaigh Éire isteach san Ionad Barr Feabhais um Chibearchosaint i dTaillinn, an 

Eastóin, agus tugadh comhalta d’Óglaigh na hÉireann ar iasacht don Ionad.  

• Chomhaontaigh an Rialtas le déanaí freisin a iarraidh go dtiocfadh Éire chun a bheith 

ina ball den Tionscadal Cosanta Cliste MISP a bhfuil NATO ina bhun agus den Chlár 

Slándála Rialtais a bhfuil Microsoft ina bhun chun ardáin chomhroinnte faisnéise 

agus fothaí bagairtí atá ann cheana a chomhlánú. 

• I mí na Samhna, cheadaigh an Lárionad Eorpach um Chur i gCoinne Bagairtí 

Hibrideacha i Heilsincí an t-iarratas ó Éirinn ar theacht chun a bheith ina Stát 

Rannpháirteach. Tiocfaidh Éire chun a bheith ina ball den Lárionad go foirmiúil i mí 

Eanáir 2023 agus beidh rochtain againn lena gcuirfear ar ár gcumas ár bhforbairt 

acmhainne a neartú chun cur i gcoinne bagairtí hibrideacha agus chun iad a chosc.  

• Tosaíocht le linn thréimhse feidhme na straitéise seo is ea ataisé lánaimseartha buan 

breise don chibearshlándáil a bhunú in Ambasáid na hÉireann do Stáit Aontaithe 

Mheiriceá in Washington DC. 

 

Tograí le haghaidh Bearta Breise 

• Leanfaidh an Lárionad lena chaidreamh idirnáisiúnta a mhéadú ar fud an Aontais 

Eorpaigh agus ar bhonn níos leithne fós, lena n-áirítear trína chaidreamh le 

comhlachtaí comhchosúla i roinnt Stát eile a bhfuil dlúthchaidreamh oibre 

seanbhunaithe aige leo a chur ar bhonn foirmiúil. 

• Áirítear leis an Athbhreithniú ar Acmhainn an Lárionaid Náisiúnta Cibearshlándála a 

rinneadh sa bhliain 2021 moladh á rá go dtionólfadh an Roinn Gnóthaí Eachtracha 

ceardlann tras-Rialtais chun méid iomlán lorg coise taidhleoireachta cibearshlándála 
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na hÉireann ar domhan a mheasúnú, agus ionchuir á bhfáil ón Lárionad, ón Roinn 

Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide, ón Roinn Cosanta, ón Roinn Dlí agus Cirt 

agus ó ghníomhaireachtaí iomchuí eile. 

• Leanfaidh an Stát le páirt a ghlacadh sa phlé idirnáisiúnta ar rialachas Idirlín agus ar 

shlándáil Idirlín trí raon leathan eagraíochtaí idirnáisiúnta, ag obair dó faoi stiúir ag an 

ngrúpa idir-rannach um Rialachas Idirlín, a ndéanann an Roinn Gnóthaí Eachtracha 

cathaoirleacht air. 

• Foilseoidh an Roinn Gnóthaí Eachtracha páipéar seasaimh náisiúnta maidir leis an 

bhfeidhm atá ag an dlí idirnáisiúnta maidir leis an gcibearspás chun tacú leis an obair 

atá á déanamh ag na Náisiúin Aontaithe ar thuiscint níos fearr a chur chun cinn ar cé 

na hiompraíochtaí is iompraíochtaí inghlactha, agus é mar aidhm aici síocháin agus 

cobhsaíocht a chothabháil agus timpeallacht TFC atá oscailte, slán, cobhsaí, 

inrochtana agus síochánta a chur chun cinn.  

• Ag obair di i gcomhairle leis an Lárionad agus le Ranna agus gníomhaireachtaí 

iomchuí eile, leanfaidh an Roinn Gnóthaí Eachtracha le deiseanna a fhorbairt le 

haghaidh forbairt acmhainne cibearshlándála i dtríú tíortha. 

 

C: An bhfuil na bearta atá beartaithe cuí agus iomchuí don staid reatha? 

An bhfuil aon tograí eile ann ar cheart iad a bhreithniú? Cé na tograí, 

más ann dóibh, ar cheart tús áite a thabhairt dóibh? 
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12. Saoránaigh 

Bearta faoi Straitéis na Bliana 2019 

Beart 20 Forbróidh an Rialtas feachtas náisiúnta faisnéise cibearshlándála ina n-

úsáidfear faisnéis arna soláthar ag an Lárionad agus ag Biúró Náisiúnta 

Cibearchoireachta an Gharda Síochána agus a soláthróidh eintitis a bhfuil 

baint dhíreach acu le soláthar faisnéise é. 

 

Dul Chun Cinn go dtí Seo 

• Oibríonn an Lárionad agus Rannán Cibearchoireachta agus Rannán Coireanna 

Airgeadais an Gharda Síochána i gcomhar go tráthrialta chun faisnéis agus treoir a 

scaipeadh chun cabhrú le daoine aonair cibir-rioscaí amhail f ioscaireacht agus 

smioscaireacht a chosc agus a mhaolú agus le bearta a dhéanamh chun feabhas a 

chur ar shlándáil a mbaincéireachta ar líne agus a gcuntas meán sóisialta. 

• Tá an Caighdeán Cibearshlándála Bonnlíne agus treoir eile d’fhiontair agus 

d’eagraíochtaí ar fáil ar líne chun eolas a thabhairt do gach saoránach faoi na bearta 

is féidir a chur chun feidhme sa bhaile, ar scoil agus i ngrúpaí pobail chun rochtain 

neamhúdaraithe ar chórais a chosc agus chun slándáil sonraí pearsanta agus íogaire 

a chinntiú. 

• Glacann an Lárionad agus Biúró Cibearchoireachta an Gharda Síochána páirt i Mí 

Eorpach na Cibearshlándála. Is feachtas bliantúil é sin a gcomhordaíonn ENISA, 

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil, é. Maidir leis an ngrafaic 

faisnéise ón Lárionad dar teideal “Teacht chun a Bheith i d’Imscrúdaitheoir 

Cibearshlándála Féin”, a forbraíodh d’fheachtas na bliana 2020, dhámh ENISA an 

Dámhachtain don Ghrafaic Faisnéise is Fearr di le déanaí. Chomh maith leis sin, 

aistríodh an ghrafaic faisnéise go 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh lena 

húsáid i bhfeachtas na bliana seo ar fud an Aontais. 

• Mar fhreagairt don mhéadú atá tagtha ar an líon feachtas smioscaireachta agus 

glaoscaireachta ar bhonneagar teileachumarsáide na hÉireann, bhunaigh an tAire 

Ossian Smyth meitheal i gcomhar leis an gCoimisiún um Rialáil Cumarsáide, leis an 

Lárionad agus le hoibritheoirí teileachumarsáide chun tograí a fhorbairt chun aghaidh 

a thabhairt ar an dúshlán sin. 

• Dar leis na scoileanna rannpháirteacha, is é atá sa treoirthionscadal Sraithe 

Sóisearaí um oideachas cibearshlándála ná uirlis chabhrach chun feasacht ar chibir -
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rioscaí a chur chun cinn i measc daltaí sa dóigh a n-idirghníomhaíonn siad ar líne le 

hacmhainní oideachasúla, leis na meáin shóisialta agus le hardáin chluichíochta. 

 

 

 

Tograí le haghaidh Bearta Breise 

• Leanúint le doiciméid treorach cibearshlándála a fhorbairt agus a fhoilsiú ar théamaí 

sonracha, ar doiciméid iad is féidir le saoránaigh a úsáid chun cur leis an bhfeasacht 

atá acu ar chibearshlándáil. 

• Ár bhfeachtas bliantúil le haghaidh Mhí na Cibearshlándála a leathnú le linn mhí 

Dheireadh Fómhair ar aon dul le téamaí fheachtas mhí Eorpach na cibearshlándála a 

reáchtálann Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil (ENISA) é.  

 
 

Feachtas Feasachta Poiblí le haghaidh Mhí Eorpach na 

Cibearshlándála, Deireadh Fómhair 2021 

D’oibrigh an Lárionad i gcomhar le Biúró Cibearchoireachta an Gharda 

Síochána, le ENISA agus le gníomhaireachtaí comhpháirtíochta i mBallstáit 

eile chun feachtas feasachta poiblí a sholáthar mar chuid de Mhí Eorpach na 

Cibearshlándála i mí Dheireadh Fómhair 2021. Ba iad na téamaí don 

fheachtas ná cibearshlándáil sa bhaile agus garchabhair cibearshlándála, 

i.e., cad ba cheart a dhéanamh i gcás go haiceálfar isteach i gcuntas 

airgeadais nó i gcuntas meán sóisialta. D’fhorbair an Lárionad grafaicí 

saincheaptha faisnéise agus doiciméid shaincheaptha treorach inar pléadh 

saincheisteanna amhail obair ón mbaile go slán, bogearraí éirice, agus 

cibearshlándáil do scoileanna. D’éirigh leis an bhfeachtas digiteach clúdach 

suntasach a bhaint amach. Ar an iomlán, chonaic 543,111 duine an feachtas 

ar Twitter agus amharcadh ar fhíseáin an fheachtais 46,000 uair ar an ardán 

sin, agus chonaic 64,122 dhuine an feachtas ar Facebook agus amharcadh 

ar fhíseáin an fheachtais 2,833 uair ar an ardán sin. Ba é an toradh a bhí air 

sin ná gur cliceáladh ar naisc chuig suíomh Gréasáin an Lárionaid 19,000 

uair, beagnach. 
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C: An bhfuil na bearta atá beartaithe cuí agus iomchuí don staid reatha? 

An bhfuil aon tograí eile ann ar cheart iad a bhreithniú? Cé na tograí, 

más ann dóibh, ar cheart tús áite a thabhairt dóibh? 
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13. Creat Rialachais agus Freagrachtaí 

Dul Chun Cinn go dtí Seo 

• An Coiste Idir-Rannach Ardleibhéil atá ag déanamh formhaoirseacht ar chur chun 

feidhme Straitéis 2019, tagann sé le chéile ar bhonn ráithiúil. Déanann an Rúnaí 

Cúnta do Chumarsáid sa Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide 

cathaoirleacht ar an gCoiste. Ullmhaítear tuarascáil ar dhul chun cinn roimh gach 

cruinniú, agus freastalaíonn oifigigh iomchuí ar na cruinnithe chun faisnéis 

mhionsonraithe a sholáthar faoin dul chun cinn. 

• Ar aon dul le cinneadh ón Rialtas i mí Iúil 2021, déanfaidh an Coiste Idir -Rannach 

formhaoirseacht ar chur chun feidhme na mbeart a comhaontaíodh mar fhreagairt 

don Athbhreithniú ar Acmhainn an Lárionaid Náisiúnta Cibearshlándála, lena n-

áirítear baill foirne bhreise a earcú agus ceanncheathrú thiomnaithe a fhorbairt.  

• Tá reachtaíocht á dréachtú faoi láthair chun sainordú agus údarás a sholáthar don 

Lárionad agus chun breac-chuntas a thabhairt ar ról an Lárionaid i ndáil le 

gníomhaireachtaí eile a phléann le feidhmeanna slándála náisiúnta. Tá an Roinn 

Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide i mbun comhairliúchán leanúnach le Ranna 

iomchuí chun páipéar scóipe a ullmhú chun eolas a dhéanamh do Chinn Bhille a 

dhréachtú. 

• Mar fhreagairt do bhearta reachtacha ón Aontas Eorpach le déanaí, chomhaontaigh 

an tAire Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide leis an Lárionad a ainmniú mar 

Lárionad Náisiúnta Comhordúcháin de chuid na hÉireann faoin Rialachán lena 

mbunaítear an Lárionad Eorpach um Inniúlachtaí Tionsclaíochta Cibearshlándála, 

Teicneolaíochta Cibearshlándála agus Taighde Cibearshlándála agus Líonra na 

Lárionad Náisiúnta Comhordúcháin, agus chomhaontaigh sé freisin leis an Lárionad 

a ainmniú mar Údarás Náisiúnta Deimhniúcháin le haghaidh scéimeanna 

deimhniúcháin arna bhforbairt de bhun Ghníomh an Aontais Eorpaigh um 

Chibearshlándáil. Breithneofar na feidhmeanna nua sin mar chuid d’aighneachtaí 

buiséid agus soláthar foirne a dhéanfar ar son an Lárionaid sa todhchaí.  

Tograí le haghaidh Bearta Breise 

• Mar a moladh san Athbhreithniú ar Acmhainn an Lárionaid Náisiúnta 

Cibearshlándála sa bhliain 2021, tá sé beartaithe Grúpa Comhairleach a bhunú, a 

bheidh comhdhéanta d’ionadaithe ón tionscal cibearshlándála agus ón bpobal 

taighde cibearshlándála, agus d’ionadaithe ó phríomh-gheallsealbhóirí, chun 
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dearcthaí neamhspleácha agus ionchur neamhspleách a sholáthar maidir le straitéisí 

agus beartais. 

 

C: An bhfuil na bearta atá beartaithe cuí agus iomchuí don staid 

reatha? An bhfuil aon tograí eile ann ar cheart iad a bhreithniú? Cé 

na tograí, más ann dóibh, ar cheart tús áite a thabhairt dóibh? 

 


