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Achoimre Feidhmiúcháin 

Tá Rialtas Comhpháirtíochta Nua réidh anois chun glacadh leis an deis a thug toghthóirí na 

hÉireann ar an 26 Feabhra 2016. An uaillmhian atá againn ná ár mbuanna go léir a chur le 

chéile chun geilleagar láidir a thógáil agus sochaí chóir a chur ar fáil, le go mbeidh pobail in 

ann a bheith forásach ar fud na hÉireann, faoin tuath agus i gceantair uirbeacha araon. 

Táimid tiomanta tabhairt faoi na dúshláin is mó atá le sárú ag Éirinn i réimsí mar thithíocht 

agus sláinte, agus sinn ag leanúint lenár bhfócas ar fhostaíocht a mhéadú ar fud na tíre. 

Oibreoimid go dlúth leis an Oireachtas, mar aitheantas do réadúlacht nua polaitíochta, chun 

soláthar a dhéanamh do leasa gach duine. 

 

Do gach dúshlán beartais a dtabharfaidh an Rialtas nua tosaíocht di, beidh uaillmhian 

ardleibhéil soiléir ag dul leis chun soiléire na sprice a chinntiú agus chun a dheimhniú go 

mbeidh soiléire na toise le feiceáil ag na páirtithe leasmhara ar fad. I measc na samplaí tá: 

 

 An sprioc a chomhlíonadh maidir leis an 25,000 teach nua a bhfuil gá leo gach bliain 

a thógáil faoi 2020 

 200,000 post a chruthú faoi 2020, 135,000 taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath san 

áireamh 

 €6.75 billiún breise ar a laghad a chaitheamh ar sheirbhísí poiblí faoi 2021 i 

gcomparáid le 2016 

 An céatadán d’othair atá ag feitheamh níos faide ná sé huaire an chloig i rannóga 

éigeandála a laghdú ó 32%, mar atá faoi láthair, go dtí níos lú ná 7% faoi 2021, agus 

laghdú a dhéanamh ar Mheán-amanna Taithí Othar d’othair atá ag freastal ar 

rannóga éigeandála, mar aon leis na meán-amanna feithimh do choinní, gnáthaimh 

leighis agus tástálacha diagnóiseacha ar fud na seirbhíse sláinte 

 

I gcás gach dúshláin, cinnteoidh an Rialtas go bhfaighfear cothromaíocht idir réiteach a fháil 

ar thosaíochtaí práinneacha agus a bheith rannpháirteach i bpleanáil agus i 
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smaointeoireacht fhadtéarmach, ionas go gcuirfear réití buana i bhfeidhm a mbeidh bunús 

leathan tacaíochta acu. 

 

Deireadh a chur leis an nGanntanas Tithíochta agus le hEaspa Dídine  

Beidh an cur chuige a bheidh againn i dtaca le rialúchán le feiceáil go soiléir sa bhealach a 

ndíreoimid ar chúinsí tithíochta agus easpa dídine. Beidh ár gclár uaillmhianach beartas ag 

déileáil leis an nganntanas de thithe nua agus ag méadú an líon tithe a bheifear a thógáil 

chun margadh feidhmiúil tithíochta a chruthú. Beimid ag iarradh teaghlaigh a choinneáil ina 

gcuid tithe freisin, agus athshealbhú a sheachaint aon uair is féidir. Chun é sin a bhaint 

amach, neartóimid an creat reatha atá ann do riaráistí morgáiste ar roinnt bealaí 

suntasacha. Ag an am céanna, aithnímid nach bhfuil sé inghlactha in 2016 go mbeadh 

teaghlaigh ina gcónaí i gcóiríocht éigeandála atá mí-oiriúnach ná go mbeadh daoine ina 

gcodladh amuigh ar ár sráideanna. Beidh gníomhartha an Rialtais Chomhpháirtíochta Nua ag 

obair chun deireadh a chur leis an ngéarchéim d’easpa dídine.  

 

Geilleagar Sóisialta a Chruthú 

Aithnímid go dtéann dul chun cinn eacnamaíochta agus sóisialta le chéile. Geilleagar láidir a 

thacaíonn le daoine i mbun oibre an t-aon bhealach chun íoc as na seirbhísí is gá chun sochaí 

chóir a chruthú. Tá an Rialtas Comhpháirtíochta Nua tiomanta do shamhail de “Gheilleagar 

Sóisialta” chun geilleagar láidir a chur ar fáil mar aon le sochaí chóir. Beidh an “Geilleagar 

Sóisialta” seo tógtha ar cheithre bhunchloch: 

 

(1) Airgeadas Fónta Poiblí agus Bonn Cánach a bheidh Seasmhach agus Leathan 

(2) Timpeallacht Tacúil d’Fhiontraíocht agus d’Fhostaíocht 

(3) Breis Infheistíochta in Infreastruchtúr Eacnamaíochta, Réigiúnach agus Sóisialta 

(4) Sochaí a bheidh Cóir agus Cothrom, agus Rathúnas a bheidh níos Uileghabhálaí  

 

Forbairt Tuaithe agus Athghiniúint Uirbeach 

Aithnímid freisin, de réir mar a thagann an geilleagar chuige féin arís, go bhfuil sé 

riachtanach go gcuirfear an Rialtas nua, i gcomhar leis an Oireachtas, bearta i bhfearas chun 

borradh a chur in athuair faoi gach ceard d’Éirinn ionas go mbeidh na buntáistí le brath 
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taobh istigh de gach tairseach agus i ngach pobal. Chun cuidiú leis an méid sin a bhrú chun 

cinn, tacóimid le hAire agus Roinn nua [Forbartha Réigiúnaí agus Gnóthaí Tuaithe] ag 

leibhéal comh-aireachta chun comhordú polaitíochta níos fearr a chur ar fáil mar aon le 

beartú tosaíochta ar an obair i Ranna eile sna réimsí ábhartha a bhfuil tionchar acu ar 

cheantair tuaithe na hÉireann.  

 

Ag an am céanna, aithnímid freisin go bhfuil gá le hinfheistíocht spriocdhírithe chun ár 

lárionaid uirbeacha a athghiniúint. Mar chuid de sin, táimid tiomanta d’inbhuaine agus 

d’athchóiriú na gclár príomha mar aon le feabhas a chur ar cháilíocht na beatha agus ar 

dheiseanna i ngach réimse den phobal, ár ndaoine óga agus na daoine scothaosta sna pobail 

is mó atá faoi mhíbhuntáiste ach go háirithe.  

 

Sláinte 

Méadaíodh an buiséad Sláinte i mBuiséid 2015 agus 2016, agus tá sé mar aidhm againn 

oibriú i gcomhar leis an Oireachtas chun na breiseanna sin a chothabháil. Tabharfar 

tosaíocht d’iarrachtaí le méadú a chur ar an rochtain ar chúram sábháilte, tráthúil, chomh 

gar agus is féidir d’áiteanna cónaithe na n-othar. Mar chuid de sin, díreoimid ar chóras 

feabhsaithe cúram príomhúil a fhorbairt, agus dearbhófar inbhuanaitheacht na gcleachtas 

dochtúra teaghlaigh i gceantair thuaithe na hÉireann sa todhchaí mar aon leis na ceantair 

uirbeacha atá faoi mhíbhuntáiste. Lena chois sin, déanfaimid roinnt idirghabhálacha 

lárnacha sa tsláinte phoiblí, ar nós plean náisiúnta otrachta a chur i bhfeidhm, acmhainn a 

mhéadú inár seirbhísí éigeandála, feabhas a chur ar amanna feithimh agus an FSS a 

athchóiriú mar sheirbhís sláinte níos éifeachtaí agus níos follasaí.  

 

Aithnímid freisin go bhfuil stiogma ann go fóill i dtaca le meabhairshláinte agus go mbeidh 

gá le hiarracht níos leithne agus níos comhbheartaithe ar fud gach gné den sochaí, agus gan 

a bheith dírithe ar ár seirbhísí sláinte amháin. Tá comhdhearcadh soiléir ann gurb é an córas 

oideachais - ag an mbunleibhéal agus an dara leibhéal ach go háirithe - an eochair chun 

cothú a dhéanamh ar bhreis feasachta, ar athrú cultúir, ar chosc agus ar luath-idirghabháil 

don chéad ghlúin eile. Tá sé soiléir freisin nach mór forbairt a dhéanamh ar rochtain agus ar 

infhaighteacht na seirbhísí luath-idirghabhála agus iarchúraim araon tar éis teagmhais. 
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Saol Daoine Faoi Míchumas a Fheabhsú 

Mar chuid dár dtiomantas do chomhionannas deiseanna, tacóimid le daoine faoi mhíchumas 

chun an oiread úsáide agus is féidir a bhaint as a n-acmhainn trí dheireadh a chur le bacainní 

a chuireann isteach ar rochtain ar sheirbhísí, oideachas, obair nó cúram sláinte. Díreofar go 

speisialta ar thacaíochtaí ag príomhphointí idirthréimhseacha - dul ar scoil, dul ar aghaidh 

chuig oiliúint nó oideachas breise, tosú ag obair, nó ag aistriú chuig teach nua. Mar 

aitheantas go dtugann buiséid fhéinoiriúnaithe níos mó ceannais do dhuine aonair chun a 

theacht ar sheirbhísí, rud a thugann breis neamhspleáchais agus rogha dóibh, déanfaimid 

buiséid a chineachadh don duine ionas go mbeidh siad in ann dul thar na soláthraithe 

traidisiúnta seirbhíse chun freastal níos fearr a fháil ar a gcuid riachtanas.  

 

Leanaí 

Beidh an tiomantas céanna mar ghné lárnach dár bhfócas nuair a bheidh leanaí i gceist, agus 

díreoimid ar infheistíocht ag réimsí criticiúla ar nós na blianta tosaigh chun an deis is fearr a 

thabhairt do gach leanbh i dtús a saoil. Mar chuid den fhócas sin, bunóimid Aonad um Chosc 

agus Luath-idirghabháil nua sa an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe/Airgeadais. 

Díreoidh sé sin ar bheartais luath-idirghabhála a bheidh in ann feabhas a chur ar thorthaí 

saoil na leanaí. 

 

Níor cheart go mbeadh aon leanbh fágtha amach as an téarnamh eacnamaíochta agus ba 

chóir dúinn úsáid a bhaint as ár ngeilleagar atá ag dul i bhfeabhas chun a bheith inár 

gceannródaithe i soláthar oideachais agus scileanna sármhaithe.  Cuirfimid fócas ar leith ar 

na luathbhlianta trí, i measc bearta eile, laghdú a dhéanamh ar an gcóimheas idir daltaí agus 

múinteoir do naíonáin bheaga agus mhóra agus ranganna níos lú a chur ar fáil, a mbíonn an 

tionchar is mó tairbhe acu ar dhaltaí óga. 

 

Oibriú chun ár mBlianta Scothaosta a Dhéanamh Níos Fearr 

Caithfear tacú freisin lenár saoránach scothaosta agus freastal a dhéanamh ar an éagsúlacht 

riachtanas a bhíonn acu, ag díriú go speisialta ar thacaíocht a thabhairt do dhaoine chun saol 

neamhspleách agus gníomhach a bheith acu ina bpobail. Chun é sin a bhaint amach, 

ardóimid an Pinsean Stáit agus feabhsóimid cúram baile. Ag an am céanna, déanfaimid 
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infheistíocht i gcúram agus i dtacaíocht cónaithe sna ceantair tuaithe agus uirbeacha, ionas 

go mbeidh tacaíocht le fáil acu sin is mó a bhfuil gá acu leis.  

 

Cosc ar Choiriúlacht, Ceartas & Comhionannas 

Tabharfaimid tús áite do chosc agus laghdú ar choiriúlacht trí infheistíocht a chur ar fáil don 

Gharda Síochána, trí chóras reachtúil níos éifeachtaí a chur ar fáil agus trí chur chuige níos 

láidre a chur i bhfeidhm i dtaca le daoradh ciontaithe. Ardóimid líon na nGardaí go dtí 

15,000, déanfar infheistíocht in CCTV agus athbhreithneofar teorainneacha cheantair na 

nGardaí. Gné lárnach i seachadadh ár n-aidhmeanna póilíneachta is ea dlúthchaidrimh a 

chothú agus a neartú idir na pobail go léir agus na Gardaí. I gcomhar le pobail áitiúla, 

socróimid tosaíochtaí chun déileáil le coiriúlacht agus chun a chinntiú go bhfanfaidh ár 

gcathracha, ár sráidbhailte agus ár mbailte móra ina n-áiteanna sábháilte cónaithe.  

 

Forbróimid an próiseas díonta buiséad agus beartas mar bhealach chun comhionannas a 

chur chun cinn, bochtaineacht a laghdú agus neartú a dhéanamh ar chearta geilleagracha 

agus sóisialta. Déanfaimid forbairt freisin ar Chreat Comhtháite do Chuimsiú Sóisialta ina 

ndéanfar imlíniú ar bhearta chun deireadh a chur le haon idirdhealú leanúnach ar fhorais 

inscne, aoise, stádais theaghlaigh, stádais phósta, gnéaschlaonadh, cine, míchumais, 

creidimh nó bheith ina dhuine den Lucht Siúil. 

 

Talmhaíocht 

Tabharfaimid aird ar leith ar fhorbairt na hearnála Talmhaíochta agus Bia. Is í an talmhaíocht 

croílár an gheilleagair thuaithe agus caithfear scéimeanna a chur in oiriúint chun déileáil le 

dúshláin na feirmeoireachta ar gach saghas talún, ar fud na n-earnálacha go léir agus ar gach 

méid de ghabháltais feirmeoireachta. Caithfear tacaíocht a thabhairt don chéad ghlúin eile 

feirmeoireachta agus Éire a shocrú mar an náisiún is fearr ar domhan chun bia den scoth a 

tháirgeadh, bonnaithe ar nuálaíocht agus inbhuanaitheacht.  
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Athrú Aeráide 

Rachaimid i bhfeidhm ar threo fadtéarmach bheartas comhshaoil na hÉireann, rud a 

leagfaidh amach an cúrsa dár dtodhchaí ísealcharbóin. Tiocfaidh an Rialtas nua agus an 

tOireachtas ar chomhaontú faoi Phlean Náisiúnta Idirthréimhseach agus Maolaithe 

Ísealcharbóin reachtúil.  

 

Táimid ag iarraidh go mbeidh íomhá na hÉireann mar oileán glas mar threoir do gach réimse 

beartais ionas go mbeidh íomhá domhanda ár dtíre athraithe ó bhonn agus go mbeimid 

aitheanta ar cheann de na timpeallachtaí is glaine agus is sábháilte ar domhan. Chun na 

haidhmeanna uaillmhianacha sin a bhaint amach, caithfidh na comhlachtaí Stáit ar fad dul i 

gcomhar go gníomhach leis na pobail áitiúla, go luath agus go minic, chun an t-athrú chuig 

todhchaí ísealcharbóin a bhainistiú. 

 

Athchóiriú Polaitíochta & Bunreachtúil 

Tugann an tírdhreach nua polaitíochta in Éirinn deis stairiúil dúinn chun athchóiriú radacach 

a chur ar pholaitíocht na hÉireann - chun athrú ó bhun a chur ar an gcaidreamh idir an 

Rialtas agus an tOireachtas, agus leis sin ar an gcaidreamh idir mhuintir na hÉireann agus a 

bparlaimint.  

 

Is mian linn a bheith inár gcuid den athrú sin; ní amháin ina chruthú ach freisin chun cuidiú 

lena dhul chun cinn. Tá sé i gceist againn athchóiriú substaintiúil polaitíochta agus 

bunreachtúil a dhéanamh d’fhonn córas polaitíochta a chruthú a bheidh láidir agus freagrúil. 

Ag croílár ár bhfíse tá oscailteacht níos fearr, freagracht agus seachadadh feabhsaithe, agus 

rannpháirtíocht phoiblí níos éifeachtaí.  

 

Aithnímid sa 32ú Dáil seo, nach dtitfidh dúshlán an athraithe ar aon pháirtí amháin ar leith 

agus nach ar an Rialtas amháin a bheidh an fhreagracht. Beidh freagracht ar gach ball tofa 

de Dháil Éireann as an athchóiriú polaitíochta agus bunreachtúil a bhaint amach. Beidh gá le 

saothrú leanúnach ar feadh shaolré na chéad pharlaiminte eile chun athchóiriú a bhaint 

amach.  
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Beidh aon aidhm amháin mar threoir againn inár n-iarrachtaí ar fad: oibriú le chéile ar 

mhaithe lenár bpobail, chun sochaí chóir a chur ar fáil. Aithnímid nach againn féin amháin a 

bheidh smaointe maithe. Beidh glacadh againn le smaointe maithe as ceard ar bith. 

Aithnímid go fonnmhar go gcaithfimid oibriú i gcomhar le daoine eile chun ár n-uaillmhianta 

comhroinnte a bhaint amach. Éistfimid, foghlaimeoimid agus rachaimid i mbun gnímh.  
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Réamhrá 

 

Rialtas Comhpháirtíochta d’Éirinn Níos Córa 

Tá an Rialtas Comhpháirtíochta Nua éagsúil ó aon cheann eile a cuireadh le cheile ó 

bunaíodh an Stát, agus áirithe ann tá baill d’Fhine Gael, baill de An Chomhghuaillíocht 

Neamhspleách, agus roinnt Teachtaí Dála neamhspleácha eile, iad ar fad ag obair le chéile. 

 

Ní raibh aon éifeacht a thuilleadh leis na rialacha traidisiúnta i gcur le chéile an Rialtais. Bhí 

gá le cur chuige nua. Polaitíocht na féidearthachta a bhí i gceist leis an bpróisis struchtúir 

agus leis an bpróiseas comhairliúcháin as ar tháinig bunú an Rialtais. Rinneamar ár bplé i 

dtimpeallacht a bhí sibhialta agus cairdiúil. Agus táimid tagtha ar an gcomhaontú seo anois 

atá bunaithe ar ár n-uaillmhian d’Éirinn Níos Córa. 

 

Táimid ar fad ar aon fhocal go gcreidimid nach ar mhaithe le cumhacht a bheith aige atá an 

rialtas ann. Úsáid cumhachta atá i gceist leis ionas go mbainfear amach an cineál athraithe, 

deiseanna agus comhbhá is ga agus a theastaíonn uainn inár sochaí. 

 

Tá an 32ú Dáil ilghnéitheach ach ní gá go mbeadh sé scoilte. Táimid aontaithe inár 

gcomhchúis chun an saol a fheabhsú do gach duine i ngach ceard d’Éirinn. Tá an uaillmhian 

chomhroinnte seo láidir agus lóchrannach inár gClár Comhaontaithe don Rialtas.  

 

Cuireadh tús leis an bpróiseas foirmiúil cruinnithe agus comhaontaithe ar an 24 Márta. 

B’iomaí uair an chloig agus lá de phléití foirmiúla agus de chomhráite neamhfhoirmiúla a 

tháinig ina dhiaidh sin, agus sinn ag roinnt ár dtosaíochtaí agus ár mbarúlacha lena chéile. As 

sin a tháinig an Rialtas Comhpháirteach d’Éirinn Níos Córa.  

 

Tá rath eacnamaíochta leanúnach na hÉireann ina ghné lárnach dár gcuid oibre agus 

d’oibrigh muintir na hÉireann go crua chun an dul chinn sin a bhaint amach. Caithfidh sochaí 

chóir a bheith ag brath ar gheilleagar láidir. Ach oibreoidh an geilleagar láidir sin go príomha 
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chun sochaí chóir agus atruach a chruthú ina mbraithfidh daoine a bheith páirteach ann 

agus a bheith bródúil as, sochaí don uile dhuine, ag gach tráth dá saol. Leis na dearcaí 

difriúla agus comhroinnte atá againn, tá an Rialtas Comhpháirtíochta Nua seo socraithe go 

foirfe leis an méid sin a chur i gcrích.  

 Táimid ag iarraidh sochaí chóir a bheidh bunaithe ar gheilleagar láidir 

 Táimid ag iarraidh pobail faoi bhláth i gceantair uirbeacha agus tuaithe na hÉireann 

 Táimid ag iarraidh Éire a thabharfaidh aire dá muintir ón am a saolófar iad nó go n-

imeoidh siad arís 

 Táimid ag iarraidh Éire ina dtabharfar deis do gach duine a sprioc a aimsiú agus gan 

aon duine a bheith fágtha ar lár 

  Táimid ag iarraidh go mbeadh an suaimhneas intinne ag daoine a thagann ó bheith 

ag aireachtáil sábháilte agus slán ina saol 

 

Ní tharlóidh aon chuid de sin as féin. Chun é a bhaint amach tá gá againn le rialtas nua 

uaillmhianach. Rialtas nua a dhéanfaidh cinntí láidre. Rialtas nua a thuigeann an gá atá lenár 

ngeilleagar a choinneáil láidir. Rialtas nua i mbun oibre chun comhionannas deiseanna a 

thabhairt do gach duine i sochaí chóir.  

 

Tá Éire tagtha trí ghéarchéim eacnamaíochta nach bhfacthas a leithéid riamh cheana. Bhí sé 

deacair agus pianmhar ar ár bpobal dul tríd an réiteach a bhí ar an ngéarchéim sin. Anois, 

áfach, tá bunús i bhfearas do gheilleagar i mbun fáis. Tá roghanna againn arís. Agus beidh na 

roghanna sin in ann Éire a athrú ó bhun mar aon le saol ár ndaoine. Beidh cineál nua Rialtais 

in ann cuidiú leis an Éire Chóir nua seo a thógáil.  

 

Beidh an Rialtas nua, i gcomhpháirtíocht dhlúth leis an Oireachtas agus le dreamanna eile 

lasmuigh den Oireachtas, ag tabhairt cuireadh don Fhreasúra a theacht ar bord in éineacht 

linn. Iarraimid orthu gan cur ina choinne ar mhaithe le sochar polaitíochta páirtí; gan cur ina 

choinne ar mhaithe le hagóidíocht. Oibreoimid i gcomhar leo sin atá ar aon dul linn inár 

mian chun athrú chun maitheasa a chur ar Éirinn.  
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Le foirmiú an Rialtais Chomhpháirtíochta Nua seo, tá na daoine atá páirteach ann réidh le 

tabhairt faoin iomad dúshlán atá le sárú ag an tír. Táimid aireach ar ár ndualgas muintir na 

hÉireann a chur i dtús áite. Táimid aontaithe ag an mian atá againn tabhairt faoin 

bpolaitíocht agus faoin rialtas ar bhealach difriúil.  

 

Tuigimid go bhfuil freagracht mhór i gceist le bheith i mbun rialúcháin, ach ar an dul céanna 

is mór an pribhléid é. Táimid faoi chomaoin ag an deis seo agus déanfaimid ár míle dícheall 

chun Éire Níos Córa a chruthú.  
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1. Go nÉireoidh le Comhpháirtíocht sa Daonlathas 

Uaillmhian don Rialtas Comhpháirtíochta Nua agus don 32ú Dáil 

Do gach dúshlán beartais a dtabharfaidh an Rialtas nua tosaíocht di, ba chóir go mbeadh 

uaillmhian ardleibhéil soiléir ag dul leis chun cuidiú le soiléire na sprice agus le soiléire na 

toise do na páirtithe leasmhara ar fad. Seo roinnt samplaí a d’fhéadfadh a bheith ann: 

 

 An sprioc a chomhlíonadh maidir leis an 25,000 teach nua a bhfuil gá leo gach bliain 

a thógáil faoi 2020 

 200,000 post a chruthú faoi 2020, 135,000 taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath san 

áireamh 

 Tiomantas a thabhairt go gcaithfear €6.75 billiún breise ar a laghad ar sheirbhísí 

poiblí faoi 2021 i gcomparáid le 2016 

 An céatadán d’othair atá ag feitheamh níos faide ná sé huaire an chloig i rannóga 

éigeandála a laghdú ó 32%, mar atá faoi láthair, go dtí níos lú ná 7% faoi 2021, agus 

laghdú a dhéanamh ar Mheán-amanna Taithí Othar d’othair atá ag freastal ar 

rannóga éigeandála, mar aon leis na meán-amanna feithimh do choinní, gnáthaimh 

leighis agus tástálacha diagnóiseacha ar fud na seirbhíse sláinte 

 

Ón uair go mbeidh an uaillmhian socraithe caithfear an creat tacaíochta a shuiteáil chun 

seachadadh a dhéanamh ar an bplean oibre agus ar na spriocanna is mó a theastaíonn. 

 

1. Creatphlean Gníomhaíochta do Thosaíochtaí Práinneacha  

Tá aitheantas faighte ón OECD ag an gCreatphlean do Phoist mar bhealach atá comhtháite 

agus éifeachtach chun tabhairt faoi thosaíochtaí práinneacha. Is féidir a ghnéithe a chur i 

bhfeidhm do thosaíochtaí práinneacha eile, ar nós na tithíochta. Beidh an próiseas seo in 

ann deis a chur ar fáil d’ionchur leanúnach polaitíochta ó dhaoine atá sa Rialtas agus ó bhaill 

eile na Dála araon. 

Is éard atá sa chreat ná timthriall leanúnach de: 
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 Líon teoranta de chuspóirí ardleibhéil 

 Rannpháirtíocht ar fud réimsí Rannacha agus Gníomhaireachta 

 Comhairliúchán struchtúrtha as a dtiocfaidh éabhlóid de ghníomhaíochtaí faoi 

cheangal ama 

 Maoirseacht ar sheachadadh as Oifig an Taoisigh 

 Tuairisciú poiblí ar sheachadadh gníomhaíochtaí agus dul chun cinn i gcomparáid leis 

na cuspóirí 

 Inniúlacht anailísíochta chun rath a thomhas, chun indéantacht smaointe nua a 

thástáil agus chun forbairt ar bheartas leanúnach a chur chun cinn agus a mhúnlú 

 Comhpháirtithe a fhostú ón taobh amuigh den earnáil phoiblí - go háirithe do 

thionscnaimh nua a mbeadh tábhacht straitéiseach leo - chun feidhmiú mar 

chatalaíoch do sheachadadh éifeachtach, aiseolas agus foghlaim 

 

Déanann próiseas an Plean Gníomhaíochta seo éascú ar bhealach rialúcháin atá ina 

chomhpháirtíocht i ndáiríre agus uasmhéadaíonn sé an deis chun na cuspóirí a bhaint 

amach, mar seo ach go háirithe: 

 

 Feidhmiú láithreach ar ghníomhaíochtaí laistigh de chumhachtaí an Fheidhmeannais 

laistigh de Bhuiséid chomhaontaithe 

 Deis oscailte d’ionchur struchtúrtha i gcnuasach beartas atá ag teacht chun cinn ó 

bhaill Oireachtais atá tiomanta do na cuspóirí 

 Comhpháirtíocht chathartha níos leithne a mhealladh taobh thiar den na 

huaillmhianta seo 

 An deis chun dul chun cinn a mheas ar bhealach follasach agus freagartha 

 

2. Aghaidh a Thabhairt ar Dhúshláin Fhadtéarmacha 

Tá an iomarca béime go fóill ar an ngearrthéarma inár gcóras polaitíochta agus níl sé éasca 

aige glacadh le smaointeoireacht fhadtéarmach. Tá dúshláin beartas i gceist ina bhfuil 

pleanáil agus smaointeoireacht fhadtéarmach chomh tábhachtach le cur chuige 

struchtúrtha i dtaca le seachadadh. Tá gá acu le forbairt ar chomhdhearcadh leathan ag 
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leibhéal polaitíochta agus poiblí sular féidir plean gníomhaíochta socraithe a fhorbairt. 

Maidir leis na dúshláin seo atá níos fadtéarmaí, tá gá le réamhchéim rannpháirtíochta sula 

gcuirfear tús le Plean Gníomhaíochta. Áirithe ar na dúshláin sin tá tithíocht agus 

leathanbhanda, athrú aeráide, pinsin agus samhlacha cistithe fadtéarmach san ardoideachas 

agus i gcúrsaí sláinte.  

 

Céim 1 den bheart sin is ea go nglacfadh nó ar a laghad go mbeadh rannpháirtíocht ag 

ceithre ghrúpa lárnacha ann: an pobal, na meáin, páirtithe leasmhara ábhartha, an 

córas/páirtithe polaitíochta (Ranna & Gníomhaireachtaí ábhartha san áireamh), agus an 

tseirbhís phoiblí.  

D’fhéadfaí amchlár de 18 mí/ 24 mí do chomhairliúchán poiblí agus de rannpháirtíocht 

struchtúrtha leis na spriocghrúpaí lárnacha agus é mar aidhm shonrach go dtabharfaí 

tuairisc ar ais don Dáil nuair a bheadh tiomantas tugtha chun Plean Gníomhaíochta a 

fhorbairt de thoradh an phróisis sin.  

 

Chun tús a chur leis an bhforbairt ar Phleananna Gníomhaíochta ina dhiaidh sin ní mór don 

phróiseas comhairliúcháin/rannpháirtíochta comhairle a thabhairt faoi chúinsí mar: 

 

 Comhaontú leathan faoin méid atá i gceist sa dúshlán agus faoin gcuspóir thar 

thréimhse deich mbliana 

 Cad a bheadh ina uaillmhian chiallmhar ag an Rialtas le díriú air? 

 Cad a bheadh ina amchlár réasúnach le haghaidh gníomhaíochta chun tionchar a 

imirt ar an dúshlán? 

 Tuiscint leathan ar na himpleachtaí buiséid, reachtaíochta, foirne agus acmhainne a 

bheadh i gceist chun tabhairt faoin mbearta dúshláin seo 

 Comhaontú faoin dóigh a bhféadfaí dul chun cinn a thomhas, gan a bheith 

saintreorach go hiomlán 
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3. Maoirseacht Fhollasach ar Fheidhmíocht Rannach  

Ní mór cur chuige níos oscailte i leith comhpháirtíochta a fhorbairt i ngach Roinn. Féadfar é 

sin a dhéanamh ar roinnt bealaí, cuid acu atá leagtha amach anseo thíos: 

 

 An próiseas de Ráitis Straitéiseach Aireachta a fhorbairt trí comhairliúchán le 

príomhpháirtithe leasmhara a éileamh - sa pholaitíocht agus lasmuigh di araon - mar 

aon le haighniú foirmiúil sa Dáil 

 Tuarascáil Feidhmíochta Bliantúil a éileamh chun cloí le caighdeáin an rialachais 

SMART 

 An próiseas um Athbhreithniú Meastóireachta a uasghrádú ó thaobh cáilíochta agus 

clúdaigh araon ionas go mbeidh gach clár faoi réir athbhreithnithe neamhspleáigh i 

dtéarma caighdeánach Dála 

 Comhaontuithe Seirbhíse a fhorbairt laistigh de thréimhse sainithe ama leis na 

gníomhairí lárnacha seachadta laistigh de gach Roinn chun go mbeidh fáil ar 

thionscnaimh níos déabhlóidithe agus ar fhreagracht 

 An creat straitéiseach pleanála sin a nascadh níos fearr leis an timthriall buiséid 

bliantúil 

 Tógáil ar na hathchóirithe FOI agus a bheith tiomanta do bhreis athruithe agus do 

réimeas FOI níos oscailte 

Ceadóidh sé sin socruithe níos oscailte ar thosaíochtaí agus creat do fhreagracht i bhfad níos 

mó ó na hAirí agus ón tseirbhís phoiblí araon.  

 

4. An Próiseas Buiséadaithe a Athchóiriú 

Tá athchóiriú ar an bpróiseas Buiséid ceangailte isteach leis na próisis a bhaineann le 

Pleananna Gníomhaíochta a fhorbairt agus le maoirseacht fheabhsaithe ar fheidhmíocht 

Rannach.  

 

Gné lárnach de sin is ea Oifig Buiséid a mbeidh na hacmhainní go léir aici laistigh den 

Oireachtas agus í ar fáil do na baill go léir.  
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Athchóiriú lárnach é sin chun go mbeadh feidhmiú an rialtais níos éifeachtaí agus níos 

follasaí, thabharfadh sé ról níos mó don Dáil i bhforbairt na mBuiséad agus bheadh deis níos 

fearr ag na Teachtaí chun athruithe substaintiúla a mholadh.  

 

D’fhéadfadh an tsraith seo a leanas de ghníomhaíochtaí agus d’aschuir a bheith i gceist leis 

sin: 

 

Breithniúchán Réamhbhuiséid      Dréacht-Amlínte 

Leagann Ráiteas an earraigh amach na paraiméadair don mhéid is féidir 

a dhéanamh 

Aibreán 

Cur i Láthair na dTuarascálacha ar Straitéis Cánach   Iúil / Lúnasa 

Cur i láthair an dréacht den leithdháileadh caiteachais ag an Rialtas Meán Fómhair 

Tionscnaimh nua a scaradh amach lena gcostas teilgthe agus a 

dtionchar thar thréimhse 3 bliana  

Deireadh 

Fómhair 

Scóip do leasú neodrach ar chostas laistigh de gach réimse 

meastacháin 

Deireadh 

Fómhair 

 

Scrúdan Níos Fearr ar Mheastacháin Athbhreithnithe    Dréacht-Amlínte 

Ráitis mheastacháin a fheabhsú trí Thuarascáil a chur ar fáil ina 

sonrófaí leibhéil ghníomhaíochta agus torthaí ó na cláir chaiteachais

  

Feabhra 

“Caiteachais Chánacha” a áireamh sa scrúdan mar aon leis an leibhéal 

gníomhaíochta agus na costálacha 

Feabhra 

Bheadh riachtanas “comhlíon nó mínigh” i gceist i dtaca le moltaí ón 

Athbhreithniú ar Chaiteachas 

Márta / 

Meitheamh 

Measúnacht Níos Fearr ar Chláir       Dréacht-Amlínte 

Caithfear Athbhreithnithe ar Chaiteachas a dhéanamh ar bhunús níos 

cuimsithí ná mar a tharlaíonn faoi láthair 

Leanúnach 

Caithfidh an ról atá ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe 

sa phróiseas seo a bheith soiléir agus tuigthe 

Leanúnach 
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Ba chóir go mbeadh ról ag an C&AG in aithint dea-chleachtais agus sa 

chur chun cinn ar rialachas maith corparáideach, chomh maith le 

bheith ag léiriú teipeanna 

Leanúnach 

Ba chóir spreagadh a thabhairt nuair is cuí do ghlaonna iomaíocha 

chun an nuálaíocht a spreagadh 

Leanúnach 

 

Acmhainní a Fháil don Phróiseas        Dréacht-Amlínte 

Oifig Buiséid Oireachtais a bhunú mar aon le Coiste nua Dála um 

Buiséad agus Airgeadas 

Leanúnach 

 

Thabharfadh na hathchóirithe sin ar an bpróiseas Buiséid scóip i bhfad níos mó do 

comhairliúchán agus do leasú, mar aon le scóip níos mó do mheastóireacht oibiachtúil ar na 

torthaí a bheidh seachadta ó ionchuir a fhaigheann cistiú poiblí. Leis sin, bheifí in ann níos 

mó freagrachta feidhmíochta a fháil ó chomhlachtaí poiblí mar aon le fócas níos mó a chur 

ar thorthaí. 

 

Lena chois sin, forbróimid an próiseas díonta buiséad agus beartas mar bhealach chun 

comhionannas a chur chun cinn, bochtaineacht a laghdú agus neartú a dhéanamh ar chearta 

geilleagracha agus sóisialta.  

 

Cinnteoimid go mbeidh na socrúcháin institiúideach i bhfearas chun tacú leis an díonadh ar 

chomhionannas agus inscne san oifig neamhspleách fioscach agus buiséid agus laistigh de na 

ranna lárnacha rialtais, agus úsáid a bhaint as an saineolas ó Choimisiún na hÉireann um 

Chearta an Duine agus Comhionannas (IHREC) chun tacú leis an bpróiseas díonta.  

Do Bhuiséad 2017, beidh sé de dhualgas ar an gCoiste um Buiséid agus Airgeadas breathnú 

ar an díonadh inscne agus comhionannais ar aighneachtaí agus tograí buiséid i gcomhar le 

saineolas neamhspleách (IHREC san áireamh) chun cabhair a fháil nuair is gá. 
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5. Caidrimh Pholaitíochta a Éabhlóidiú 

Ní mór don choincheap ‘macántacht agus easpa iontais’ a bheith ina chuid lárnach dár gcur 

chuige sa chineál nua rialtais. 

 

I dtíortha eile ina mbíonn rialtais mhionlaigh nó comhrialtais athraitheacha iontu go rialta, tá 

gnásanna bunaithe acu a dhéanann rudaí níos éasca chun cur chuige comhpháirtíochta a 

choinneáil. Áirithe sa líon athchóirithe a thagann leis an gclár seo tá maolú ar na rialacha 

aoireachta, comhroinnt a dhéanamh ar ord gnó na Dála agus cinn eile atá a mbainistiú ag an 

ngrúpa um Athchóiriú an Oireachtais ag oibriú faoi chathaoirleacht an Chinn Chomhairle.  

 

Chun comhpháirtíochtaí a chur ag obair i ndáiríre laistigh den Oireachtas beidh gá le 

hathruithe. Áirithe orthu sin tá: 

 

 Breis ama a fhorbairt don fhreasúra sa Dáil agus rochtain a bheith ar chabhair do 

dhréachtú dlíthiúil ar ionstraimí reachtúla inoibrithe 

 Gnásanna aontaithe práinne a fhorbairt sa Dáil chun tús áite a thabhairt do Bhillí ar 

leith 

 Próiseas struchtúrtha a fhorbairt chun leigheas a fháil ar dhifríochtaí idir an rialtas 

agus an parlaimint 

 Comhaontuithe comhoibrithe a éabhlóidiú ag leibhéil éagsúla, ó ‘chomhairliúcháin’ 

go dtí ‘iontaoibh agus soláthar feabhsaithe’ a d’oibreofaí amach le páirtithe an 

fhreasúra a bheadh toilteanach tacú le rialtas seasmhach 

 Modhanna níos fearr a éabhlóidiú chun eolas a roinnt idir na Ranna agus na Teachtaí 

 

Chuige sin ar fad, beidh gá le comhoibriú breise leis na páirtithe go léir atá sa Dáil.  

 

6. Comhpháirtíocht i Rialtas Mionlaigh 

I gcás rialtais mhionlaigh, beidh comhtháthú rannpháirtíochta na ndaoine atá páirteach ann 

iontach tábhachtach le go bhféadfar íomhá dearfach a léiriú don phobal agus chun tairbhe 



20 

 

na dtionscnamh rialtais a chur ina luí ar an Oireachtas agus ar an sochaí sibhialta ginearálta 

araon. 

 

Bainfidh an phrótacail seo go cothrom leis na Teachtaí Dála i bhFine Gael, na Teachtaí Dála i 

ngrúpaí eile agus leis na Teachtaí Dála eile atá ina gcuid den Rialtas. Aithnítear nach bhfuil 

socrú foirmiúil aoireachta ag na Neamhspleáigh mar atá ag páirtithe polaitíochta. Cuidíonn 

sé sin leis na grúpaí úd réimse níos leithne de bharúlacha agus de thuairimí a léiriú, agus is 

díol measa é sin. 

San Oireachtas nua, déanfar maolú ar na socruithe aoireachta ar fud na bpáirtithe go léir. 

D’ainneoin sin, caithfear a theacht ar chothromaíocht idir soiléire an rialtais agus a chumas 

chun beartais a chur i bhfeidhm leis an oscailteacht faoina bhféadfar gach duine a 

chloisteáil.  

Beidh na páirtithe ar fad atá sa chomhaontú seo ag feidhmiú ar bhunús ‘macántachta’ agus 

‘easpa iontais’ do théarma an Oireachtais seo. 

 

A) Feidhmiú Beartas 

Maidir le nithe a aontaíodh mar chuid de Chlár an Rialtais, tabharfaidh gach páirtí tacaíocht 

phoiblí agus vótálfaidh siad d’fhorbairt agus do chur i bhfeidhm na dtionscnamh a 

bhaineann leis. Lena chois sin, tabharfaidh na páirtithe sa chomhaontú tacaíocht do chúinsí 

Buiséid agus Muiníne. 

 

Na tionscnaimh beartas a chuirfidh páirtithe an Rialtais chun cinn i rith théarma an 

Oireachtais seo, déanfar iad a mheas faoi ghnásanna comhaontaithe chun go bhféadfar 

measúnú iomlán a dhéanamh ar na cúinsí a bheidh i gceist sula ndéanfar aon vóta Dála 

orthu. Nuair a thiocfar ar chomhréiteach, tabharfaidh na páirtithe ar fad sa chomhaontú 

tacaíocht phoiblí don phróiseas agus don toradh. 

 

Déanfaidh an Rialtas agus an tOireachtas measúnú ar ráitis aonaracha aireachta sula 

nglacfar leo, ar bhealach a cheadóidh ionchur luath ó na páirtithe atá sa chomhaontú seo. 
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Nuair a bheidh sé sin socraithe, beidh sé ina chur chuige aontaithe ag na páirtithe don treo 

ginearálta beartais a bheidh ag an Roinn sin. 

 

B) Sealbhóirí Oifige 

Beidh rannpháirtíocht fhoirmiúil ag Airí agus ag Airí Stáit sa Chomh-aireacht agus ar Choistí 

Comh-aireachta, beidh freagrachtaí rúndachta agus cinnteoireachta chomhoibritheach ag 

baint leis sin agus beidh siad faoi cheangal le chéile ag cinneadh na Comh-aireachta. 

Ciallaíonn sé sin go mbeidh cinntí Comh-aireachta, mar shampla, i dtaca le Moltaí ó 

Chomhaltaí Príobháideacha agus ar Mheamraim Rialtais, cinntithe le cheile agus iad faoi 

cheangal ar na sealbhóirí oifige go léir. Chuige sin, beidh gá freisin le caidreamh idir 

grúpálacha bainteacha éagsúla roimh chruinnithe Comh-aireachta chun a chinntiú go 

mbeidh tuiscint i measc na ngrúpaí faoi chúinsí roimh ré. 

 

C) Comhairliúchán 

Déanfar comhairliúchán foirmiúil a bhainistiú idir Oifig an Taoisigh agus an t-

idirbhreitheamh a bheidh ceaptha don ghrúpa agus áirithe ansin beidh:  

 

 Cruinnithe ceannasaíochta rialta  

 Comhchaidrimh leanúnacha ag leibhéal cúraim 

 
Beidh siad leagtha amach chun a bheith uileghabhálach agus gan aon ábhair iontais a bheith 

iontu.  

Beidh cruinnithe faisnéise beartais i gceist faoi chúinsí a d’fhéadfadh a bheith mothálach ó 

thaobh na polaitíochta de. Beidh na cruinnithe faisnéise agus comhairliúcháin rúnda mura 

mbeidh a mhalairt aontaithe. 

Déanfar forbairt ar Nósanna Imeachta Foirmiúla Réamhrabhaidh ar fud na Ranna go léir. 

In aitheantas nach mbeidh réamhrabhadh na comhairliúchán nó comhaontú roimh ré le fáil i 

gcónaí faoi na cúinsí go léir, beidh prótacail i bhfeidhm ag na páirtithe a cheadóidh 

difríochtaí a thriáiseáil ina bhfuil 
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 Fógra faoi ábhar imní ina dtugtar am le freagra a fháil 

 Plé ina mbeidh ionadaithe ó na comhchoda den rialtas 

 Glacadh le freagra comhchoiteann nuair is féidir 

 

Chuige sin, déanfar breis forbartha ar shocrúcháin mhionsonraithe agus aontófar orthu. 

 

D) Nósanna Imeachta 

Nuair a bheidh leasuithe ar reachtaíocht á gcur síos ag páirtí don chomhaontú seo, déanfar é 

faoi réir prótacail a bheith comhaontaithe ina mbeidh 

 Fógra roimh ré don Aire sula leagfar síos an leasú 

 Comhaontú go dtabharfar am do mheasúnú ar fhéidearthacht agus torthaí sula 

gcuirfear ar vóta é 

 

Tacóidh na páirtithe go léir le rúin nós imeachta mura gcuirfear in iúl roimh ré nach mbeidh 

an tacaíocht sin ar fáil. 
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2. Deireadh a chur leis an nGanntanas Tithíochta agus 

le hEaspa Dídine 

Uaillmhian don Rialtas Comhpháirtíochta Nua agus don 32ú Dáil 

Tosaíocht don Rialtas Comhpháirtíochta Nua is ea tithíocht inacmhainne, dea-cháilíochta 

agus inrochtana a chur ar fáil dar ndaoine. Oibreoimid le chéile - agus leo sin a bhfuil 

smaointe maithe eile acu - chun déileáil le hiarmhairtí ón mbolgán tubaisteach tógála agus 

ón gcliseadh maoine.  

 

Aithnímid na deacrachtaí atá le sárú ag daoine atá ag fáil cóiríochta ar cíos agus ag 

ceannaitheoirí céaduaire atá ag iarraidh dul isteach sa mhargadh réadmhaoine. Beidh ár 

gclár uaillmhianach beartais ag déileáil leis an easpa tithe nua. Cuirfidh ár ngníomhaíochtaí 

méadú ar thógáil tithíochta chun margadh feidhmiúil tithíochta a chruthú. Tógfar suas le 

25,000 teach nua gach bliain faoi 2020 agus beidh spriocanna níos airde ann ina dhiaidh sin, 

chun freastal ar riachtanais nach bhfuil réitithe. 

 

Creidimid go dtugann sochaí féaráilte aire do na saoránaigh is leochailí a bhíonn ann, ag an 

am céanna, níl sé inghlactha in 2016 go mbeadh teaghlaigh ina gcónaí i gcóiríocht 

éigeandála atá mí-oiriúnach ná go mbeadh daoine ina gcodladh amuigh ar ár sráideanna. 

Beidh gníomhartha an Rialtais Chomhpháirtíochta Nua ag obair chun deireadh a chur leis an 

nganntanas tithíochta agus leis an ngéarchéim d’easpa dídine.  

 

1. Ceannasaíocht ar Thithíocht 

A) Ceannasaíocht Pholaitíochta 

Ceapfaidh an Taoiseach Aire Rialtais Tithíochta chun ceannasaíocht pholaitíochta a chur ar 

fáil i dtaca leis an nganntanas tithíochta agus leis an ngéarchéim d’easpa dídine. 

(Gníomhaíocht sna Chéad 100 lá) 
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Tacóimid leis an gCoiste Oireachtais um Thithíocht mar fhóram chun dul i gcomhairle leis na 

páirtithe leasmhara ábhartha Stáit agus neamhstáit ar fad, ar a n-áirítear tógálaithe, 

forbróirí agus carthanachtaí tithíochta, i dtaca le dearadh agus feidhmiú na mbeartas nua 

tithíochta. (Gníomhaíocht sna Chéad 100 lá) 

Lorgóimid tuairimí na bpáirtithe leasmhara faoi ról agus feidhm na Gníomhaireachta um 

Thithíocht sa soláthar ar thithíocht bhreise agus rachaimid i dteagmháil le húdaráis Eorpacha 

i dtaca leis an gcóir bhuiséid d’fhorbairt nua tithíochta. (Gníomhaíocht sna Chéad 100 lá) 

 

B) Plean Gníomhaíocht um Thithíocht 

An chéad tionscnamh mór a bheidh ag an Aire nua Tithíochta sa Rialtas ná úsáid a bhaint as 

obair an Choiste Oireachtais nua um Thithíocht agus Easpa Dídine, Plean Gníomhaíochta nua 

um Thithíocht a dhréachtú agus a fhoilsiú laistigh de na chéad 100 lá, ach gan a bheith 

teoranta do na gníomhaíochtaí atá leagtha amach sa doiciméad seo. Próiseas comhoibríoch 

a bheidh i ndréachtú an Phlean Gníomhaíochta nua seo agus deiseanna ag na páirtithe 

leasmhara go léir, ar a n-áirítear údaráis áitiúla, gníomhaireachtaí tithíochta agus an earnáil 

dheonach, smaointe a chur ar fáil trí aighneachtaí chuig an Aire agus don Choiste 

Oireachtais nua um Thithíocht. Nuair a bheidh an obair críochnaithe, déanfar gach 

gníomhaíocht a shannadh d’eagraíocht shonrach agus amlínte foilsithe d’fheidhmiú ag dul 

leo. (Gníomhaíocht sna Chéad 100 lá) 

 

Beidh spriocanna lárnacha agus sprioc-amanna ag dul leis an bPlean Gníomhaíochta agus 

déanfar athbhreithniú leanúnach orthu sa Chomh-aireacht. Déanfaidh an Taoiseach agus a 

chuid oifigeach maoirseacht ar an bhfeidhmiú trí Choiste Comh-aireachta nua um 

Thithíocht, agus foilseofar tuarascálacha ar dhul chun cinn gach ráithe. 

 

Breathnóidh an Plean Gníomhaíochta ar an stoc tithíochta reatha nach bhfuil aon chónaí 

ann, mar aon le haonaid thráchtála atá folamh, chun dreasú a dhéanamh ar a n-athchóiriú 

agus a n-athrú lena n-úsáid mar thithe cónaithe. 
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Foilseoidh an Roinn eisiúint mhíosúil ar gach gníomhaíochta agus aschur a bhaineann le 

foirgníocht tithíochta sa Stát i dtaca le tithíocht phoiblí, dheonach agus phríobháideach. 

(Gníomhaíocht Bhliain 1) 

 

San ochtú tuarascáil a rinne an Tionól Bunreachtúil ar chearta geilleagracha, sóisialta agus 

cultúrtha, moladh go ndéanfadh an Stát réadú ar chearta geilleagracha, sóisialta agus 

cultúrtha diaidh ar ndiaidh, faoi réir an líon ba mhó acmhainní a bheadh ar fáil, go mbeadh 

an dualgas seo aitheanta sna cúirteanna, agus go gcuirfí roinnt cearta sonracha breise faoi 

thithíochta isteach sa Bhunreacht. Mar gheall ar na ceisteanna substaintiúla atá ardaithe 

faoi gcothromaíocht cearta, rialachas ceart agus acmhainní, beimid ag cur na tuarascála ar 

aghaidh seo chuig an gCoiste Oireachtais nua um Thithíocht lena measúnú. 

 

2. An Soláthar de Thithíocht Shóisialta a Fheabhsú  

A) Tithíocht Shóisialta 

Déanfaimid méadú suntasach agus brostóimid soláthar na n-aonad tithíochta sóisialta. 

Deifreoidh an Rialtas nua an soláthar den Straitéis Tithíochta Sóisialta €3.8 billiún atá 

tiomanta - cistithe tríd an gClár Caipitiúil reatha - atá dírithe ar 35,000 aonad nua tithíochta 

sóisialta a sheachadadh. Cuirfidh na húdaráis áitiúla tithíocht nua ar fáil in dhá chéim: (1) 

18,000 d’aonaid bhreise tithíochta faoi dheireadh 2017, agus (2) 17,000 d’aonaid bhreise 

tithíochta faoi dheireadh 2020. Cuirfear na hacmhainní agus an chumhacht ar fáil do na 

húdaráis áitiúla chun é sin a chur i bhfeidhm. 

 

Tógfar céimeanna chun comhordú níos fearr a thabhairt isteach i measc na n-údarás áitiúil, 

na gníomhaireachtaí tithíochta agus na cumainn dheonacha tithíochta, chun luach ar 

airgead a chinntiú don íocóir cánach nuair a bheidh tithíocht nó talamh á cheannach. 

 

Tá an Straitéis Tithíochta Sóisialta ag tiomnú cistithe freisin chun freastal ar riachtanas 

tithíochta tríd an Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (HAP) agus an Scéim um Chóiríocht ar Chíos 

(RAS); ach go ndéanfar méadú ar an soláthar de thithíocht nua beidh sé deacair cloí leis na 

spriocanna atá leagtha síos. Tá sé riachtanach daingneacht tionachta a fheabhsú ionas go 
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mbeadh HAP ina mhodh éifeachtach seachadta do thionóntaithe. Ar an gcúis sin, 

tabharfaidh an Rialtas isteach samhail nua chíosú inacmhainne chun breis roghanna 

tithíochta a chur ar fáil do theaghlaigh atá ar ioncam íseal agus chun ísliú a chur ar an mbrú 

atá ar earnáil na tithíochta sóisialta. Lena chois sin, ardóimid teorainneacha an Liúntais 

Chíosa agus na hÍocaíochta Cúnaimh Tithíochta (HAP) de 15%, ag cur san áireamh na 

héagsúlachtaí tíreolaíocha i gcíosanna margaidh, agus leathnófar an feidhmiú ar an HAP, an 

cumas chun íocaíochtaí roghnacha feabhsaithe a dhéanamh san áireamh.  

 

Chun an seachadadh a bhrostú, aistreoimid breis cumhachta, freagrachta agus acmhainní 

chuig na húdaráis áitiúla, an dearadh do thithíocht shóisialta san áireamh. Ag tarraingt as na 

buntáistí a bhaineann leis an gcóras cineachta deontais do scoileanna, ardóimid an tairseach 

don phróiseas aonchéime do cheaduithe tithíochta sóisialta ón Rialtais láir ó €2 mhilliún go 

dtí €5 mhilliún, faoi réir comhaontaithe idir an Rialtas láir agus na húdaráis áitiúla ar 

mheicníocht nua bainistíochta riosca chun rialú costas a chinntiú. (Gníomhaíocht Bhliain 1) 

 

Tabharfaimid spreagadh don leathnú ar Sheirbhísí Deonacha Tithíochta trí “dhea-

chleachtas” tiomanta agus rannán lárnach comhordaithe tacaíochta sa Rialtas láir a mbeidh 

freagracht air as sheachadadh ó chumainn tithíochta a mhéadú, as scéimeanna cistithe agus 

as comhordú ar fheidhmiú beartas don earnáil. Fiosróimid leis na páirtithe leasmhara ar fad 

faoin dóigh a bhféadfadh Comhair Chreidmheasa tacú le tithíocht shóisialta trí Sheirbhísí 

Deonacha Tithíochta (Gníomhaíocht Bhliain 1).  

 

Mar chuid den Phlean Gníomhaíochta um Thithíocht, breathnóimid ar an tacaíocht a 

d’fhéadfaí a thabhairt do na cumainn tithíochta chun go mbunóidís modh sainchuspóireach 

earnála chun airgeadas fadtéarmach a chur ar fail don earnáil.  

 

Déanfaidh an Scéim Cheannaigh ag Tionóntaí nua foráil shonrach do roghanna na n-údarás 

áitiúil chun teorainn a chur leis an diúscairt ar chineálacha áirithe tithíochta sóisialta atá 

gann. 
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Dreasóidh an Rialtas nua na húdaráis áitiúla chun breis aonad folamh tithíochta sóisialta a 

thabhairt ar ais lena n-úsáid trí chistiú ón státchiste a nascadh le feidhmíocht níos fearr i 

mbainistiú eastát agus foilseoidh sé staidrimh rialta ar a bhfeidhmíocht. (Gníomhaíocht 

Bhliain 1) 

 

Coinneoimid faoiseamh breise cánach do thiarnaí talún a ghlacann le tionóntaithe atá ar 

liúntas cíosa agus HAP. Iarrfaimid ar an gCoiste Oireachtais um Thithíocht nua scrúdú a 

dhéanamh ar thogra eile d’fhaoiseamh cánach atá deartha chun spreagadh a thabhairt do 

sholáthar níos mó de chóiríocht cíosa príobháideach do thionóntachtaí atá ag fáil tacaíochta 

ó chabhair tithíochta agus leasanna fadtéarmacha, agus tacú le cóiríocht éigeandála níos 

meántéarmaí do theaghlaigh atá gan dídean. (Gníomhaíocht sna Chéad 100 lá) 

 

Mar chuid de phróiseas an Phlean Gníomhaíochta Tithíochta, fiosróimid an rogha chun 

forbróirí a dhreasú le tithe a thógáil nó a ligean ar ais ar léas chuig údaráis agus 

gníomhaíochtaí tithíochta. Mar chuid den phróiseas céanna, déanfaidh an tAire Tithíochta 

nua athbhreithniú agus neartú ar na rialacháin a rialaíonn foirgnimh liostaithe atá tréigthe.  

 

Déanfaimid athbhreithniú ar na córais chíosanna dhifreálacha dhíchosúla do thithíocht 

shóisialta atá ar fud na n-údarás áitiúil chun a chinntiú go mbeidh na tacaíochtaí tithíochta, 

an HAP san áireamh, cóir agus inbhuanaithe, chun tús áit a thabhairt dóibh sin atá ar na 

hioncaim is ísle agus fanacht amach ó thrapanna leasa shóisialta a stopann daoine ó 

fhilleadh ar obair nó filleadh ar an margadh príobháideach tithíochta. (Gníomhaíocht Bhliain 

1) 

Cinnteoimid go mbeidh riachtanais dhaoine faoi mhíchumas corpraithe sna beartais 

tithíochta go léir sa todhchaí. 

 

B) Samhail Nua do Chíos Inacmhainne 

Tá sé soiléir go bhfanfaidh an earnáil tithíochta sóisialta faoi bhrú mura ndéanfaimid 

athchóiriú ar ár n-earnáil tithíochta ina iomláine. Ní mór roghanna breise a bheith ann 

seachas tithíocht shóisialta iomlán Stáit, nó úinéireacht phríobháideach iomlán tithe nó tithe 

ar cíos. I dtíortha Eorpacha ina bhfuil córais thithíochta atá níos cobhsaí, níos inacmhainne 
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agus níos mó de chuimsiú sóisialta ag baint leo, is iondúil go dtugtar tacaíocht mheasartha 

do sholáthar mórscála de chóiríocht dhaingean ar cíos, ó chomhlachtaí neamhbhrabúis den 

chuid is mó, ina bhfuil an cíos ina léiriú ar an gcostas seachas é a bheith ag an leibhéal is 

airde atá brú an mhargaidh in ann a sheasamh. 

 

Chuige sin, tabharfaidh an Rialtas nua isteach samhail nua de chíosú inacmhainne trí oibriú 

le cumainn thithíochta agus le h údaráis áitiúla chun rogha “cíosú ar chostas) a fhorbairt do 

theaghlaigh atá ar ioncam íseal, mar atá molta ag an NESC. Cuirfidh an tAire Tithíochta nua 

ceannasaíocht ar fáil, oibreoidh sé leis na páirtithe leasmhara ar fad, agus sa Phlean 

Gníomhaíochta um Thithíocht leagfaidh sé amach treochlár chun an tsamhail cíosaithe ar 

chostas a chur i bhfeidhm. Leagfaidh an tAire amach plean faoin dóigh a n-ardóimid líon na 

n-aonad inacmhainne tithíochta ar cíos sna blianta atá amach romhainn. Coinneoidh an 

cíosú ar chostas na costais chíosa ag leibhéal inláimhsithe do thionóntaithe agus beidh siad 

in ann aon ábhar iontais cíosa a sheachaint sa todhchaí. (Na Chéad 100 lá) 

 

Mar chuid den Plean Gníomhaíochta um Thithíocht, scrúdóimid an bealach ina bhféadfaí 

trianaí talún agus tionóntaithe a dhreasú chun leasanna fadtéarmacha a aontú san earnáil 

phríobháideach.  

 

(C) Soláthar a Ardú san Earnáil Phríobháideach 

Cuirfimid deireadh le bacainní ar an soláthar príobháideach tithíochta agus cuirfimid tús le 

scéim tithíochta inacmhainne. Oibreoimid le bainc na hÉireann, leis an mBanc Eorpach 

Infheistíochta, an Banc Ceannais agus Ciste Infheistíochta Straitéisí na hÉireann chun scéim 

cistithe nua ‘Cuidiú le Tógáil’ a fhorbairt chun tithíocht inacmhainne a fhorbairt san earnáil 

phríobháideach. (Gníomhaíocht Bhliain 1) 

 

Cuirfimid an clár caipitiúil in ord tosaíochta in athuair chun Ciste Tithíochta Infreastruchtúir 

Áitiúil nua de €100 milliún a chur i bhfearas as a bhfeadfaidh na húdaráis áitiúla tionscadail 

áitiúla a chur ar fáil chun an glas a bhaint de thalamh forbraíochta atá i gceantair ardéilimh. 

(Gníomhaíocht Bhliain 1) 
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Déanfaimid athbhreithniú ar na cumhachtaí CPO atá ar fáil ag údaráis áitiúla chun oscailt na 

talún atá i bhforbairtí tithíochta poiblí agus príobháideacha araon a oscailt suas.  

 

Tacaímid le plean NAMA chun oibriú agus cistiú a thabhairt d’fhorbróirí le 20,000 aonad 

cónaithe a chur ar fáil roimh dheireadh 2020. Ach sin ráite, i bhfianaise an scála atá i 

ndúshlán na tithíochta, beimid ag iarraidh go ndéanfadh NAMA athbhreithniú ar a bplean 

gnó chun é a spreagadh le bheith níos uaillmhianaí leis an seachadadh tithíochta. 

(Gníomhaíocht Bhliain 1) 

 

Idir an dá linn, beimid ag súil go leanfaidh NAMA ar aghaidh ag aontú laghduithe cíosa le 

SMEanna agus go gcomhoibreoidh siad leis an IDA chun an leas is fearr a bhaint as 

deiseanna nua infheistíochta tráchtála as a bpunann. (Leanúnach) 

 

San fhadtéarma, tacóimid le húsáid bharrachais thuartha NAMA tar éis 2018 chun cistiú a 

dhéanamh ar infheistíocht nua san infreastruchtúr, lena n-áirítear cláir thithíochta 

inacmhainne chun leibhéal inbhuanaithe de thairgeadh tithíochta a chinntiú.  

 

Tacóimid le Ciste Infheistíochta Straitéisí na hÉireann chun spreagadh a thabhairt do 

sheachadadh infreastruchtúir chumasaithe a bhaineann le tithíocht i gceantair ina bhfuil 

tosaíocht ag forbairt mhórscála. (Leanúnach) 

 

Aithnímid an ról ionchasach a d’fhéadfadh a bheith ag Comhair Chreidmheasa in airgeadú 

tithíochta. Tacaímid le hiarrachtaí Chláraitheoir na gComhar Creidmheasa sa Bhanc Ceannais 

chun na srianta reatha ar iasachtaí a ardú de réir a chéile mar is cuí, na cinn a bhaineann le 

tithíocht san áireamh. Chun fiosrú a dhéanamh faoin ról a d’fhéadadh a bheith gluaiseacht 

na gComhar Creidmheasa i bhforbairt tithíochta nua, beidh an Roinn Airgeadais i dteagmháil 

le Conradh na hÉireann de Chomhair Chreidmheasa chun cuidiú leo a dtograí tithíochta a 

fhorbairt. (Gníomhaíocht sna Chéad 100 lá)  
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Leathnóimid amach an Scéim Lacáiste Rannchuidithe Fhorlíontaigh saindírithe atá i mBaile 

Átha Cliath agus Corcaigh chuig ceantair eile a bhfuil ganntanas tithíochta ag cur as dóibh 

chun forbairt láithreach a spreagadh. (Gníomhaíocht Bhliain 1) 

 

Comhsheasmhach lenár spriocanna reatha chun easnamh a laghdú, iarrfaimid ar an 

Oireachtas measúnú a dhéanamh ar na fiúntais a bhainfeadh le laghdú saindírithe sealadach 

a dhéanamh ar an rata CBL ó 13.5% go dtí 9% ar thithe agus árasáin nua inacmhainne, cinn 

phoiblí agus phríobháideacha araon, a bheadh tráthúil chun an tionchar ba mhó a bheith ar 

an soláthar agus díriú go príomha ar cheannaitheoirí tithe cónaithe inacmhainne. 

(Gníomhaíocht Bhliain 1)  

 

Scrúdóimid na féidearthachtaí a bhaineann le ról nua agus nuálacha a bheith ag údaráis 

áitiúla i soláthar tithíochta, trí bhealaí mar Chuideachtaí Bardasacha Tithíochta agus 

eagraíochtaí bainistíochta ar neamhchomaoin. (Gníomhaíocht Bhliain 1) 

 

Tacóimid le cumainn thithíochta chun tithe atá á ndíol ag infheisteoirí a cheannach, i 

gcásanna ina bhféadfadh teaghlaigh a bheith gan dídean mar thoradh ar an díolachán agus 

seilbh ghlan.  

 

Tabharfaidh an Rialtas nua cabhair chun cistiú a dhéanamh ar fhorbairtí tithíochta nach 

bhfuil críochnaithe, atá laghdaithe ó bheagnach 3,000 in 2010 go dtí 668 faoi dheireadh 

2015. Beimid ag iarraidh cistiú a dhéanamh ar Chiste Réitigh Banc eile de €10 milliún as 

cistiú caipitil méadaithe a bheidh ar fáil ó 2017. (Gníomhaíocht Bhliain 2) 

 

Chun “cúileáil talún” a dhíspreagadh i measc forbróirí, déanfaimid monatóireacht agus 

tagarmharcáil ar an úsáid a bhaineann údaráis áitiúla as an “Tobhach Láithreán Folamh” a 

d’achtaigh an Rialtas deireanach, le theacht i bhfeidhm in 2018. 

 

In aitheantas don chumas atá ag institiúidí tríú leibhéil chun breis cóiríochta a éascú nó a 

chur ar fáil do mhic léinn ar a gcuid réadmhaoine nó ina bpurláin, scrúdóidh an tAire 
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Tithíochta nua bearta nua chun an soláthar de chóiríocht mac léinn a threisiú mar chuid den 

Phlean Gníomhaíochta um Thithíocht.  

 

Déanfaidh an Plean Gníomhaíochta um Thithíocht nua athneartú ar bhainistíocht 

fhorghníomhach talún chun méadú a chur ar an riar de thalamh a bheidh oiriúnach 

d’fhorbairt tithíochta sóisialta agus príobháidí, i gcomhpháirtíocht le húdaráis áitiúla. 

 

3. Easpa Dídine a Chosc & Dul i nGleic Leis 

A) Easpa Dídine a Chosc 

Chun cosaint a thabhairt do theaghlaigh ar ioncam íseal atá i gcóiríocht phríobháideach ar 

cíos agus chun breis boilscithe sa mhargadh cíosa a sheachaint, leathnóimid amach an 

rochtain ar an bPrótacal Coinneála Tionóntachta ar fud na tíre. Go dtí seo, tá an scéim, a 

oibríonn i gcomhar le Threshold i gceantair cathrach Bhaile Átha Cliath agus Chorcaigh, tar 

éis cuidiú a thabhairt do thart ar 6,000 teaghlach atá ag fáil liúntas cíosa. (Gníomhaíocht sna 

Chéad 100 lá) 

 

Sa leagan nua den Phlean Gníomhaíochta um Thithíocht beidh alt sonrach faoi ‘easpa dídine 

a chosc’ a rachaidh i gcomhairle agus a dhíreoidh ar bhearta nua mar: 

 

 Seirbhísí Idirghabhála Teaghlaigh 

 Seirbhísí agus saoráidí íoschéimneacha tar éis athshlánúchán drugaí 

 Easpa dídine i measc daoine óga a chosc 

 Seirbhísí d’íospartaigh a fuair drochúsáid sa bhaile 

 Cláir struchtúrtha do dhaoine atá ag fágáil ospidéil, príosúin nó cúram stáit tar éis 

tréimhse fhada 

 Seirbhísí meabhairshláinte pobail 

 

B) Dul i nGleic le hEaspa Dídine 

Cuirfimid deireadh le húsáid cóiríochta éigeandála fhadtéarmaí atá mí-oiriúnach, ar nós 

óstáin agus B&B, do theaghlaigh gan dídean, trí, mar chuid de, 500 aonad tithíochta 
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mearsheachadta a chur ar fáil. Tá 22 aonad curtha ar fáil i mBaile Munna. Díreofar ar bhreis 

aonad a chríochnú i mBaile Átha Cliath in 2016. Beidh cead ag na húdaráis áitiúla go léir a 

scéimeanna féin a fhorbairt do thithe mearthógtha le haghaidh cóiríochta éigeandála más 

cuí.  

 

Déanfaimid iad seo freisin: 

 Coinneoimid na teorainneacha cíosa atá ar fáil faoi Chlár Píolótach do Dhaoine Gan 

Dídean HAP go dtí 50% os cionn leibhéal an liúntais chíosa (Leanúnach) 

 Feidhmeoimid straitéis a bheidh dírithe ar thithíocht chun deireadh a chur le heaspa 

dídine ainneonach fadtéarmach (Leanúnach) 

 Cuirfimid deireadh leis an ngá atá le bheith ag codladh amuigh trí leibhéal ard 

cistithe a chur ar fáil do sheirbhísí daoine gan dídean a thacaíonn le roghanna 

leapacha éigeandála agus cóiríochta. Faoi láthair tá buiséad de €70 milliún sa bhliain 

i gceist agus coinneoimid an tacaíocht airgeadas sin faoi athbhreithniú de réir mar a 

théann cás na ndaoine gan dídean chun cinn (Leanúnach) 

 Tabharfaimid aitheantas do na riachtanais chasta atá ag daoine a bhíonn ag codladh 

amuigh agus cuirfear fáil ar chúram sláinte, meabhairshláinte agus seirbhísí eile mar 

is gá chun cuidiú leis an aistriú chuig maireachtáil neamhspleách (Leanúnach) 

 

4. Athchóiriú a Phleanáil 

Teastaíonn uainn daoine a mhealladh ar ais chuig na príomhshráideanna agus láir na mbailte 

trí dhreasachtaí nua a scrúdú le hathghiniúint a dhéanamh ar fhoirgnimh atá tréigthe nó ar 

bheagán úsáide. Chun é sin a bhaint amach, lorgóimid tacaíocht an Oireachtais do Scéim 

nua Athnuachan Bailte agus Sráidbhailte chun tacú le hathbheochan ár mbailte agus ár 

sráidbhailte agus feabhas a chur ar thimpeallacht maireachtála agus oibre na bpobal. Trí 

úsáid a bhaint as an €30 milliún a bheidh ar fáil ag údaráis áitiúla ón mbliain seo amach 

d’athbheochan bailte agus sráidbhailte, beidh an scéim ag iarraidh, i measc rudaí eile, 

feabhas a chur ar tharraingteacht agus ar inbhuanaitheacht ár mbailte agus ár sráidbhailte 

mar áiteanna le cónaí agus le n-oibriú iontu. (Gníomhaíocht Bhliain 1) 
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I gcomhthéacs na scéime nua seo, beimid ag scrúdú:  

 Scéim ar aon dul le ‘Tionscnamh na Cathrach Beo’ a thabhairt isteach chun láir bailte 

agus sráidbhailte ar fud na hÉireann (Gníomhaíocht Bhliain 1) 

 Clár náisiúnta de láithreáin thréigthe a bhunú, de bhreis ar an tobhach láithreán 

folamh nua, chun láithreáin atá folamh agus ar bheagán úsáide a chur in úsáid 

fhóinteach do chúinsí tithíochta agus d’athghiniúint uirbeach (Gníomhaíocht Bhliain 

2) 

 Tuilleadh cumhachtaí bainistíochta talún a thabhairt do na húdaráis áitiúla, ar a n-

áirítear cumais bhreise CPO (Ordú Ceannaigh Éigeantaigh) (Gníomhaíocht Bhliain 2) 

 Athrangú agus dreasú a dhéanamh ar an úsáid atáthar a bhaint as spáis atá 

tearcúsáidte nó folamh os cionn áitribh bhunurláir i mbailte, d’úsáid chónaithe agus 

thráchtála araon (Gníomhaíocht Bhliain 1) 

 

Molfaimid leasú a dhéanamh ar an Acht um Láithreáin Thréigthe chun tabhairt faoin easpa 

úsáide agus an cúileáil atá na hearnálacha Stáit, leathstáit agus phríobháideacha a 

dhéanamh ar thalamh tréigthe. (Gníomhaíocht Bhliain 1) 

 

Beimid ag moladh Scéim Athlonnaithe Tuaithe nua chun bolscaireacht a thabhairt do na 

buntáistí a bhaineann le maireachtáil faoi tuath agus chun maolú ar an brú atá i gceantair 

ardéilimh uirbeacha. (Gníomhaíocht Bhliain 1) 

 

Beimid ag dlúis uirbeacha níos airde cur chun cinn i dtéarmaí deartha tithíochta, go háirithe i 

ndorchlaí iompair phoiblí, trí Creat Náisiúnta Pleanála nua a chur in ionad na Straitéise 

Spásúlachta Náisiúnta, agus tá bailchríoch le cur leis sin sa chéad ráithe de 2017. 

(Gníomhaíocht Bhliain 1) 

 

Déanfaimid coimisiúnú ar athbhreithniú “ó bhun go barr” ar an gcóras pleanála d’fhonn 

laghdú a chur ar éiginnteacht agus fad an phróisis phleanála. Airithe ansin beidh 

athbhreithniú ar na hacmhainní agus na struchtúir a theastaíonn ón mBord Pleanála chun 

cloí lena chuspóir reachtúil go ndéanfaí cinneadh faoi achomhairc laistigh de 18 seachtainí. 

(Gníomhaíocht Bhliain 1) 
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Déanfaimid athbhreithniú náisiúnta ar chaighdeáin tógála tithíochta. (Gníomhaíocht Bhliain 

1) 

 

Déanfaimid coimisiúnú ar iniúchadh de na sealúchais talún atá ag comhlachtaí Stáit agus 

údaráis áitiúla a d’fhéadfaí a úsáid le haghaidh tithíochta. (Gníomhaíocht Bhliain 1) 

 

Gheobhaimid comhairle faoi leasuithe a d’fhéadfadh a bheith i gceist do na treoirlínte 

Pleanála chun tacú le cóiríocht mac léinn a bheidh ar ardchaighdeán agus saintógtha ar 

champas nó gar don champas, mar aon le sráidbhailte lucht scoir do dhaoine scothaosta. 

(Gníomhaíocht Bhliain 1) 

 

5. Cearta Tionóntachta agus Úinéireacht Tithíochta a Chosaint & a Chur Chun 

Cinn 

A) Cearta Tionóntachta a Chosaint & a Chur Chun Cinn 

Mar léiriú ar an imní atá ag dul i méid i measc an phobail i dtaca le gnólachtaí seirbhísithe 

creidmheasa agus gnólachtaí réadmhaoine eile, beimid ag iarraidh ar an mBanc Ceannais 

agus ar an gCoiste Oireachtais um Thithíocht scrúdú a dhéanamh ar an reachtaíocht a 

tugadh isteach anuraidh a chinntigh go mbeadh na cosaintí rialála céanna á gcoinneáil ag 

iasachtaithe, ar díoladh a gcuid iasachtaí le tríú páirtithe, agus a bhí acu roimh an díolachán. 

Cuirfimid cosaint níos fearr ar fáil do shealbhóirí morgáistí, do thionóntaithe agus do 

SMEanna a bhfuil a gcuid iasachtaí aistrithe go dtí eintitis neamhrialáilte (‘creach-chistí’). 

(Gníomhaíocht Bhliain 1)  

 

Déanfaimid athbhreithniú ar an réimeas rialála reatha don earnáil phríobháideach cíosa 

chun a chinntiú go bhfuil cothromaíocht chuí déanta idir cearta agus leasa na dtiarnaí talún 

agus na dtionóntaithe. (Gníomhaíocht Bhliain 2) 

 

B) Úinéireacht Tithíochta a Chosaint & a Chur Chun Cinn 

Mar gheall ar na deacrachtaí a bhíonn ag ceannaitheoirí céaduaire a theacht ar airgeadas 

morgáiste tá brú breise curtha ar an margadh cíosa agus d’fhéadfadh sé a bheith ag cur 
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moille ar an téarnamh san earnáil tógála chónaithe. Beidh an Rialtas nua ag obair i gcomhar 

leis an mBanc Ceannais, mar chuid dá athbhreithniú ar a theorainneacha d’iasachtaí 

morgáiste, chun scéim “Cuidiú le Ceannachán” a fhorbairt chun a chinntiú go mbeidh fáil ar 

dhóthain d'airgeadas morgáiste inacmhainne nó d’árachas morgáiste do cheannaitheoirí 

céaduaire de réir mar a thagann aschur nua tithíochta chun cinn. (Gníomhaíocht Bhliain 1) 

 

Áirithe in aighneacht an Rialtais chuig an mBanc Ceannais beidh iarratas le smaoineamh ar 

thástáil ‘cumais íocaíochta’ (m.sh. cumas íocaíochta ceannaitheoirí ionchasach bunaithe ar 

an gcíos a d’íoc siad thar thréimhse cúig bliana a bheith seach-churtha i gcoinne na rialacha 

reatha a bhaineann le héarlais). 

 

Déanfaimid olldheisiú ar théarmaí na Scéime Ceannaigh ag Tionóntaí chun í a dhéanamh 

níos tarraingtí do thionóntaithe tithíochta sóisialta agus chun cistí nua a dhéanamh 

d’fhorbairt tithíochta. (Gníomhaíocht Bhliain 1) 

 

Níl sé inghlactha go heiticiúil go mbeadh bainc na hÉireann ag gearradh rátaí an-arda ar 

chustaiméirí atá ar ráta caighdeánach athraitheach. Déanfaimid gach rud is gá chun déileáil 

le rátaí arda úis athraigh, ar a n-áirítear cód iompraíochta nua a bhunú i dtaca le soláthraí 

morgáistí a mhalartú, á riaradh ag an mBanc Ceannais, mar aon le forbairt a dhéanamh ar 

fhoirm malartaithe nua, a bheidh easca le n-úsáid, caighdeánaithe agus tiomanta. Lena chois 

sin, iarrfaimid ar an gCoimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí oibriú leis an mBanc 

Ceannais chun na roghanna a leagan amach don Rialtas i dtéarmaí struchtúir an mhargaidh, 

reachtaíocht agus rialáil chun laghdú a dhéanamh ar chostas iasachtaí urraithe morgáiste 

agus feabhas a chur ar mhéid na hiomaíochais agus na cosanta don tomhaltóir. 

(Gníomhaíocht Bhliain 1) 

 

Tacóimid le rialachán an Bhainc Cheannais i dtaca le táirgí morgáistí le ‘cothromas diúltach’ 

a cheadaíonn d’úinéirí tithe cónaithe aistriú as a dteach fad a bhíonn se fós i gcothromas 

diúltach. (Leanúnach) 
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Tacaímid leis an ngá atá le beartas foriomlán baincéireachta a fhorbairt a spreagfaidh breis 

iontrálaithe agus earnáil bhríomhar bhaincéireachta ina mbeidh fíor-iomaíochas chun breis 

roghanna a thabhairt do shealbhóirí morgáiste. (Leanúnach) 

 

Beimid an Rialtas nua ag iarradh freisin go gcoinneofaí teaghlaigh ina gcuid tithe agus 

athshealbhú a sheachaint an oiread agus is féidir. Tabharfaimid cosaint do theach an 

teaghlaigh agus tabharfaimid isteach réitigh fhadtéarmacha do chásanna ina bhfuil riaráiste 

morgáiste. Chun deifir a chur leis an réiteach ar na cásanna atá fanta i dtaca le riaráiste 

morgáiste atá deacair a shocrú, agus ag oibriú leis na hathchóirithe atá déanta le gairid ar 

dhócmhainneacht agus féimheacht, déanfaimid na nithe seo a leanas: 

 Seirbhís nua náisiúnta a bhunú chun caighdeánú a dhéanamh ar na tacaíochtaí atá ar 

fáil d’iasachtaithe a bhfuil riaráiste morgáiste orthu, seirbhís a mbeidh na 

cumhachtaí agus na hacmhainní aici chun comhairle a thabhairt, measúnú agus 

idirbheartaíocht a dhéanamh agus réitigh a mholadh 

 Athbhreithniú a dhéanamh ar na tairseacha agus na próisis do Socruithe um 

Dhócmhainneacht Phearsanta (SMEanna san áireamh) agus iad a ardú nuair is cuí 

 Cúirt nua thiomanta a bhunú chun riaráiste morgáiste agus cásanna eile a bhaineann 

le cásanna dócmhainneachta a láimhsiú go mothálach agus go héasca, cinn a bheidh 

molta ag an tseirbhís nua san áireamh. D’fhéadfaí an éisteacht sa chúirt seo a bheith 

príobháideach dá n-iarrfadh an féichiúnaí é  

 Oibriú leis an mBanc Ceannais chun an Cód Iompraíochta ar Riaráistí Morgáiste a 

leasú chun áireamh a dhéanamh ar an dualgas atá ar sholáthraithe creidmheasa 

morgáiste fáil a chur ar réimse de réitigh inbhuanaithe ar riaráistí. Cuirfear an Cód 

Iompraíochta seo ar bhonn reachtúil. 

 Feachtas eolais a chistiú chun spreagadh a thabhairt don rannpháirtíocht sa 

phróiseas réitigh nua 

Beimid ag leanúint freisin, ar bhonn barrchaolaithe, leis an bhfaoiseamh ar ús morgáiste 

thar an dáta críochnaithe reatha de mhí na Nollag 2017. 
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Go bunúsach, táimid ag iarraidh creat a chruthú a chuirfidh deireadh le heagla agus a 

thabharfaidh intuarthacht do phróiseas atá deacair. Táimid ag iarraidh spreagadh a 

thabhairt dóibh sin nach raibh in ann a bheith páirteach ionas go mbeidís in ann a theacht ar 

réiteach oiriúnach fadtéarmach ar fhiacha agus athshealbhú a sheachaint más féidir. 
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3. Geilleagar Sóisialta A Chruthú 

Uaillmhian don Rialtas Comhpháirtíochta Nua agus don 32ú Dáil 

Téann dul chun cinn eacnamaíochta agus sóisialta chun cinn le chéile. Geilleagar láidir a 

thacaíonn daoine i mbun oibre an t-aon bhealach chun íoc as na seirbhísí is gá chun sochaí 

chóir a chruthú. Is é an cás céanna atá i gceist leis an ngá atá le leibhéil níos airde 

infheistíochta a dhéanamh in infreastruchtúr sóisialta agus geilleagrach, scileanna, cúram 

leanaí, agus cumasú pobal ionas go mbeadh pátrúin níos cuimsithí, níos córa agus níos 

inbhuanaithe ann don fhás eacnamaíoch.  

 

Glacaimid go bhfuil an téarnamh eacnamaíochta neamhiomlán agus sobhriste go fóill. Tá a 

lán daoine ann go fóill nach bhfuil aon bhuntáiste faighte acu as an gcor chun feabhais atá 

sa gheilleagar. Tá a lán teaghlach fós ag streachailt ó thaobh airgeadais de. Tá seirbhísí agus 

infreastruchtúr uireasach ag cuid mhór pobal - cinn thuaithe agus uirbeacha araon. Tá imní i 

ndáiríre ann faoi rioscaí baile agus idirnáisiúnta. Tá an-imní ar dhaoine go sciorrfar ar ais 

chuige an drochuair a bhí ann le gairid.  

 

Bunaithe ar an taithí agus na dearcaí éagsúil atá againn, táimid ag iarraidh tabhairt faoi chur 

chuige nua chun na deiseanna saoil is fearr a bhaint amach dár ndaoine ar fad a oiread agus 

is féidir. Táimid ag iarraidh cosaint a thabhair dár ngeilleagar atá i mbun fáis agus na 

gnóchain a thiocfaidh as tuilleadh dul chun cinn a bheith roinnte amach go cóir ar ár 

saoránaigh Éireannacha go léir. Tabharfaimid tosaíocht don fhorbairt réigiúnach ar fud na 

réimsí beartas go léir.  

 

Tá an Rialtas Comhpháirtíochta Nua tiomanta do shamhail de “Gheilleagar Sóisialta” chun 

geilleagar láidir a chur ar fáil mar aon le sochaí chóir. Beidh an “Geilleagar Sóisialta” seo 

tógtha ar cheithre bhunchloch: 

 

(1) Airgeadas Fónta Poiblí agus Bonn Cánach a bheidh Seasmhach agus Leathan 

(2) Timpeallacht Tacúil d’Fhiontraíocht agus d’Fhostaíocht 



39 

 

(3) Breis Infheistíochta in Infreastruchtúr Eacnamaíochta , Réigiúnach agus Sóisialta 

(4) Sochaí a bheidh Cóir agus Cothrom, agus Rathúnas a bheidh níos Uileghabhálaí  

 

Agus sinn ag obair i gcomhar leis an Oireachtas chun na botúin ba chúis leis an ngéarchéim 

eacnamaíochta a sheachaint, beidh an creat uaillmhianach seo mar bhunús chun beartais a 

dhearadh agus a mheas, agus chun dul chun cinn a thomhas.  

Tríd ár dtaithí éagsúil agus ár meonta difriúla a chur i gcomhar lena cheile, déanfaidh 

comhaltaí an Rialtais Chomhpháirtíochta Nua tír d’Éirinn ina mbeidh gach saoránach ag fáil a 

sciar de na buntáistí ón bhfás eacnamaíoch agus, dá réir sin, ag cónaí i sochaí cóir. Mar chuid 

de sin, tabharfaimid faoi laghdú a chur ar na brúnna atá ag cur as do bhuiséid teaghlaigh i 

dtaca le costais fuinnimh, cúram leanaí, leighis agus árachais. 

 

1. Airgeadas Fónta Poiblí agus Bonn Cánach a bheidh Seasmhach agus Leathan 

Chun muinín a choinneáil sa gheilleagar agus ár dtís a chosaint ó rioscaí idirnáisiúnta atá ag 

dul i méid, leanfaimid dár dtiomantas cloí go hiomlán leis na rialacha fioscacha baile agus AE 

mar atá cumhdaithe sa dlí. Trí chloí leis na rialacha sin agus fás socair eacnamaíoch a chur ar 

fáil, cuirfimid deireadh leis an easnamh Rialtais atá fanta faoi 2018, agus coinneofar an t-

airgeadas poiblí ar cothrom tríd is tríd ina dhiaidh sin. Lena chois sin, bunóimid ciste coise 

tine. 

 

Ag an am céanna, caithfear an deisiú eacnamaíochta a chomhlánú le deisiú sóisialta. 

Caithfimid freastal ar na riachtanais atá ag pobal atá ag méadú agus caoi a chur ar an 

damáiste a rinne an teip eacnamaíochta ar ár n-infreastruchtúr eacnamaíoch agus sóisialta 

mar aon leis na ciorruithe sa chaiteachas poiblí a rinneadh le hocht mbliana anuas. Táimid 

tiomanta ar chaiteachas poiblí a athfhás ar bhealach inbhuanaithe, ag cinntiú i gcónaí go 

mbeidh luach ar airgead ann don cháiníocóir. Chun díriú ar riachtanais nach bhfuil réitithe, 

tabharfaimid isteach buiséid ina mbeidh scoilt 2:1 ar a laghad idir caiteachas agus laghduithe 

cánach.  

 

Ar an dóigh sin, beidh an Rialtas – ag teacht leis na tuartha reatha fáis agus ag cloí leis na 

rialacha fioscacha - ag obair i gcomhar leis an Oireachtas chun €6.75 billiún breise ar a 
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laghad a chaitheamh chun seirbhísí poiblí a sheachadadh faoi 2021, i gcomparáid le 2016, 

agus clúdófar: 

 

 Na costais a bhaineann le daonra atá ag dul in aois agus ag méadú 

 Feabhsúcháin saindírithe sna seirbhísí poiblí, agus fócas ar leith ar shláinte, 

oideachas agus míchumas, mar aon le forbairt agus cúram leanaí 

 Feabhsúcháin saindírithe ar íocaíochta leasa do dhaoine scothaosta, daoine faoi 

mhíchumas, daoine breoite agus cúramóirí i measc dreamanna eile 

 Arduithe inbhuanaithe ar phá agus ar phinsin sa tseirbhís phoiblí 

Infheistíocht nua sna seirbhísí poiblí a cheadóidh don Rialtas gairmithe breise a earcú do 

sheirbhísí tosaigh, ar nós dochtúirí, altraí, Gardaí, múinteoirí, agus oibrithe sóisialta laistigh 

de sheirbhís phoiblí a bheidh athchóirithe agus bainistithe níos fearr. 

 

Lena chois sin coinneoimid bonn leathan faoi cháin agus ioncam, agus ag an am céanna 

laghdófar an ráta cánach ar obair agus ar roinnt gníomhaíochtaí eile chun cuspóirí sonracha 

sóisialta agus eacnamaíocha a bhaint amach, ar nós fostaíocht, breis tithíochta, athghiniúint 

uirbeach agus tuaithe. Beidh aon dreasachtaí nua cánach faoi réir anailíse sonrach costais is 

tairbhe, comhairliúchán poiblí agus díospóireacht Oireachtais.  

 

Ní bheimid ag brath ar fhoinsí guagacha sobhriste chun cistiú a dhéanamh ar arduithe buana 

i gcaiteachas poiblí. Na laghduithe i rátaí pearsanta cánach - ar nós an deireadh atáthar a 

chur de réir a chéile leis an USC - atá ag teastáil chun luaíocht a thabhairt ar obair agus tacú 

le fiontraíocht agus fostaíocht (féach thíos), déanfar iad a chistiú go príomha trí: 

 

 Ioncaim bhreise as gan innéacsú a dhéanamh ar creidmheasanna cánach agus ar 

bhandaí pearsanta 

 Deireadh a chur le creidmheas cánach ÍMAT do dhaoine ar thuarastal ard mar aon le 

beartais eile chun a chinntiú go mbeidh an córas cánach cóir agus forásach 

 Dleachtanna máil níos airde a chur ar thoitíní mar aon le méadú a chur ar 

fhorfheidhmiú agus smachtú ar iompórtáil agus díol mídhleathach toitíní 

 Méadú a chur ar fhorfheidhmiú agus smachtú an sciúrtha breosla 



41 

 

 Cáin nua ar dheochanna atá milsithe le siúcra 

 Feabhas a chur ar chomhlíontacht cánach 

 

Chun bailchríoch a chur ar dheisiú an chórais bhaincéireachta agus a chinntiú go bhfuil na 

bainc ag tacú le leas an phobail i gcoitinne, déanfaimid seo: 

 

 Deimhniú go mbainfidh an Stát úsáid as a scairshealbhú sna bainc chun tairbhe 

mhuintir na hÉireann 

 Gan níos mó ná 25% d’aon bhanc a dhíol roimh dheireadh 2018. (móide aon 

scairshealbhú beag eile a bheadh ag teastáil ón bhfrithgheallaí chun an próiseas 

díolacháin a chríochnú) 

 Iarraidh ar an mBanc Ceannais measúnacht neamhspleách a thabhairt chun críche ar 

na leabhair riaráistí agus iasachtaí cothromas diúltach atá ag na bainc 

 Deireadh a chur le ceapacháin nua Stiúrthóirí Leasa Pobail do na bainc, agus 

athchóiriú a dhéanamh ar cheapachán stiúrthóirí bainc ag an Stát, d’fhonn follasacht 

sa phróiseas a mhéadú 

 

A) Pá na hEarnála Poiblí agus Caidreamh Poiblí 

Cuirfimid Comhaontú Bhóthar Lansdúin i bhfeidhm go hiomlán faoi réir na n-amlínte a 

aontaíodh agus aithneoimid go gcaithfear díriú ar na cúinsí earcaíochta sa tseirbhís phoiblí 

mar chuid den Chomhaontú sin. Bunóimid Coimisiún um Pá sa tSeirbhís Phoiblí chun scrúdú 

a dhéanamh ar leibhéil phá ar fud na seirbhíse poiblí, leibhéil phá iontrála san áireamh. 

Tacóimid le haisghairm chéimseach, idirbheartaithe ar na hAchta um Bearta Airgeadais 

Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail agus aird mar is cuí tugtha don tosaíocht go 

bhfeabhsófaí seirbhísí poiblí agus in aitheantas don ról riachtanach a bhí ag na 

státseirbhísigh. Ag oibriú i gcomhar leis an Oireachtas aisiompóimid na laghduithe ar 

phinsean na seirbhíse poiblí a tugadh isteach i rith na géarchéime faoi 2021, ag tabhairt tús 

áite sna chéad bhlianta dóibh sin atá ar phinsin ísle.  
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Aithneoimid an Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre agus an Chúirt Oibreachais mar 

fhóram cuí d’idirghabháil an stáit in aighnis chaidrimh thionscail agus cinnteoimid go 

mbeidh tacaíocht agus dóthain acmhainní ag an dá chomhlacht chun a róil a chur i gcrích. 

 

2. Timpeallacht Tacúil d’Fhiontraíocht agus d’Fhostaíocht 

A) Uaillmhian do Phoist 

Le cúig bliana anuas tá earnálacha inbhuanaithe cruthaithe nó atógtha in Éirinn chun tacú 

leis an bhfás láidir leanúnach. Tá geilleagar láidir, inbhuanaithe, seasmhach agus forásach in 

ann na hacmhainní a thabhairt dúinn is ga chun seirbhísí riachtanacha a atógáil, cánacha 

arda pearsanta a ghearradh agus ár dtír a chosaint ó aon suaitheadh eacnamaíocha nach 

mbeifí ag súil leis. Anois, trí thiomantas d’uaillmhian na lánfhostaíochta agus trí phlean 

straitéiseach a fheidhmiú chun na deiseanna nua earnálacha agus réigiúnacha a 

sheachadadh le bonn a chur faoin uaillmhian sin, beimid in ann spás a chruthú inár n-

airgeadas poiblí chun freastal ar na huaillmhianta práinneacha atá againn i réimsí eile. 

 

 Go sonrach, déanfaidh an Rialtas nua na nithe seo a leanas: 

 Díreofar ar 200,000 post breise faoi 2020, 135,000 taobh amuigh de Bhaile Átha 

Cliath san áireamh 

 Laghdófar an ráta dífhostaíochta go dtí 6%  

 Éascófar filleadh 70,000 imirceach ar a laghad 

 Tabharfar tús áite d’fhorbairt réigiúnach ar bhonn cothrom, rud a cheadóidh dúinn 

díriú ar ráta dífhostaíochta i ngach contae a bheidh i bhfoisceacht haon faoin gcéad 

de mheán an Stáit faoi 2020  

 

B) Pleananna do Phoist 

Coinneoimid le próiseas an Phlean Gnímh maidir le Phoist atá formhuinithe ag an OECD, 

agus rachaidh se sin i gcomhairle, go bliantúil, leis na páirtithe leasmhara ar fad chun Plean 

Gnímh a dhréachtú ina mbeidh na smaointe is fearr do chruthú post laistigh de na 

hacmhainní a bheidh ar fáil. Ag tógáil ar an bpróiseas sin, feidhmeoimid pleananna post do 
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na réigiúin chomh maith, le hionchur áitiúil, chun cuidiú leis an bhforás a scaipeadh chuig na 

ceantair go léir.  

 

Leis an meascán ceart beartas taobh thiar di, beidh fiontraíochta na hÉireann in ann 

feidhmíocht a chur ar fáil leis na huaillmhianta sin a mheaitseáil. An príomhrud anois ná 

tuilleadh a dhéanamh chun tacú le gnó na hÉireann i gcruthú breis post trí réimse de 

straitéisí a chur i bhfeidhm thar thrí réimse leathana. Déanfaimid na nithe seo a leanas:  

 

 Tacóimid le léim chun cinn i gcumas agus i bhfeidhmíocht ár n-earnáil fiontraíochta 

 Cosnóimid ár n-iomaíochas náisiúnta ó fhás costas neamh-inbhuanaithe (i gceist 

ansin tá nuálaíocht agus infheistíocht ghníomhach mar aon le héilimh ioncaim a 

choinneáil le seachadadh dílis ar fheabhsúcháin táirgiúlacht) 

 Bainfimid barr feabhais amach leis na nithe bunúsacha, agus cuirfimid timpeallacht 

ghnó ar fáil a mbeidh poist le fáil ann agus a bheidh ar barr an scála domhanda 

 Déanfaimid infheistíocht i scileanna agus in oiliúint, chun deis a bheith ag gach duine 

buntáiste a bhaint as an athshlánú geilleagair 

 

Chuige sin beidh gá le fócas leanúnach ar fud an rialtais ar dheileáil leis na dúshláin atá 

leagtha amach sa straitéis Fiontraíocht 2025 thar na blianta seo atá romhainn.  

  

C) Athchóirithe Cánach chun Éire a Choinneáil Iomaíoch 

Coinneoimid an Cháin Chorparáideach 12.5% atá ag Éirinn agus beimid rannpháirteach go 

tairbheach ina aon bhearta a oibreoidh i dtreo athchóiriú idirnáisiúnta cánach ach go 

ndéanfar anailís chriticiúil ar thograí a d’fhéadfadh cur as do leasa fadtéarmacha na 

hÉireann. Oibreoimid lena gcomhpháirtithe idirnáisiúnta chun déileáil le pleanáil 

ionsaitheach idirnáisiúnta cánach trí thionscnamh an OECD, Creimeadh an Bhoinn agus 

Aistriú Brabúis (BEPS). Lena chois sin, déanfaimid monatóireacht ghéar ar thabhairt i láthair 

an Bhosca Forbartha Eolais (KDB) chun cuideachtaí Éireannacha agus ilnáisiúnta araon a 

spreagadh lena gcaipiteal eolasbhunaithe a fhorbairt in Éirinn.  
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Laghdóimid an ráta Cánach Gnóchan Caipitiúil do ghnólachtaí nuathionscanta go dtí 10% ó 

2017 (coinnithe ar feadh cúig bliana agus faoi réir teorainn de €10 milliún ar ghnóchain). 

 

Cuireann na rátaí arda de cháin phearsanta in Éirinn i gcoinne oibre agus poist. Chun córas 

cánach pearsanta na hÉireann a dhéanamh níos iomaíche, beimid ag iarraidh ar an 

Oireachtas leanúint leis an deireadh atáthar a chur le USC mar chuid de phlean athchóirithe 

cánach níos leithne sa mheántéarma - atá le foilsiú le haghaidh comhairliúcháin leis an 

gCoiste Oireachtais um Airgeadas faoi mhí Iúil agus le faomhadh ag an Oireachtas i 

nDeireadh Fómhair - a choinneoidh an bonn cánach leathan, a laghdóidh rátaí iomarcacha 

cánach don lucht meánioncaim, agus a chuireann srian leis na buntáistí don lucht 

ardioncaim. Tabharfar isteach laghduithe ar bhunús féaráilte agus an bhéim ar an lucht 

ísealioncaim agus meánioncaim. 

 

I gcomhar leis an Oireachtas, ardóimid an Creidmheas Cánach Ioncaim Tuillte ó €550 go dtí 

€1,650 do dhaoine féinfhostaithe, chun an creidmheas ÍMAT a mheaitseáil, faoi 2018. 

 

Scrúdóimid na meicníochtaí faoinar féidir le SMEanna luach saothair a thabhairt d’fhostaithe 

lárnacha trí scair-roghanna ar bhealach a bheidh éifeachtach ó thaobh cánach de. 

 

Déanfaimid iarracht scéim PRSI a thabhairt isteach do dhaoine féinfhostaithe agus réimeas 

tacúil cánach a chur ar fáil d’fhiontraithe agus do dhaoine féinfhostaithe. 

 

I gcomhar leis an Oireachtas, ardóimid an Díolúine ar Shochair Bheaga (dearbhán) ó €500 go 

dtí €650, sin ionann agus pá seachtaine dóibh sin atá ar an meánphá tionsclaíoch. 

 

Ar deireadh, oibreoimid i gcomhar leis an Oireachtas chun Tairseach Bhanda A den Cháin 

Fháltais Chaipitiúil a ardú go dtí €500,000 (ar a n-áirítear gach saghas bronntanas agus 

oidhreachta ó thuismitheoirí chuig a leanaí. 
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3. Breis Infheistíochta in Infreastruchtúr Sóisialta, Réigiúnach agus 

Eacnamaíochta  

Ní mórán is fiú ár n-infreastruchtúr náisiúnta i gcomparáid leis na tíortha is mó forbartha san 

Eoraip, agus tá an baol ann go bplúchfaidh sé an téarnamh i roinnt ceantar uirbeach trí 

ghanntanas tithíochta agus brú ar an gcóras iompair, mar aon le teorainn a chur leis an 

rannpháirtíocht téarnamh eacnamaíochta i bpobail aonaracha agus i réigiúin iomlána. 

 

Chun cuidiú leis an dúshlán sin a réiteach, cosnóimid an plean infheistíochta chaipitil reatha 

de €42 billiún a d’fhoilsigh an Rialtas deiridh don tréimhse 2016-21, ar a n-áirítear an plean 

€5.5 billiún a leag Uisce Éireann amach chun uasghrádú a dhéanamh ar an infreastruchtúr 

náisiúnta uisce atá trochlaithe. Lena chois sin, cuirfimid caipiteal breise ar fáil as an 

státchiste, más gá, chun cloí lenár dtiomantas don chéad ghlúin eile den leathanbhanda a 

thabhairt chuig gach teach agus gnó sa tír faoi 2020. 

 

Beimid ag iarraidh úsáid a bhaint as cistiú caipitil agus reatha an Rialtais mar aon le 

tacaíochtaí cánach agus rialála chun infheistíocht bhreise phríobháideacha a ghiaráil in 

earnálacha atá ag streachailt le heasnaimh mhóra infreastruchtúir, ar a n-áirítear cúram 

cónaithe, tithíochta, iompar réigiúnach agus oideachas tríú leibhéil. 

 

Bainfidh an Rialtas nua tairbhe as an athshainiú atá déanta ag an gCoimisiún Eorpach ar an 

gcothromaíocht struchtúrtha d’Éirinn ó 0% de GDP go dtí -0.5% de GDP, agus as an gcóireáil 

fhabhrach atá ar infheistíocht chaipitil faoi na rialacha fioscacha, chun cead Oireachtais a 

mholadh do €4 bhilliún carnach breise in infheistíocht chaipitil ón státchiste suas go dtí 

2021. 

 

Tar éis an athbhreithnithe lár téarma ar an bPlean Caipitil a bhfuiltear ag súil leis i lár 2017, 

ardóimid an infheistíocht chaipitil in iompar, leathanbhanda, oideachas, sláinte agus cosaintí 

in aghaidh tuilte. 

  



46 

 

4. Sochaí a bheidh Cóir agus Cothrom, agus Rathúnas a bheidh níos 

Uileghabhálaí 

Bhaineamar sásamh as an rathúnas roimhe seo ach chuireamar amú é freisin. Cé gur tír 

shaibhir í Éire le glún anuas, tá an bearna idir na daoine saibhre agus na daoine bochta i 

bhfad rómhór go fóill. Fiú sular tharla an teip eacnamaíochta, bhí an ráta ab airde san Eoraip 

de theaghlaigh gan poist in Éirinn, de dheasca míbhuntáiste oideachasúil, droch-chúram 

leanaí, agus córas leasa shóisialaigh éighníomhach ar theip air na tacaíochtaí agus an oiliúint 

is gá le dul i mbun oibre a thairiscint do na daoine. Tá na scannail faoi mhí-úsáid stairiúil 

agus leanúnach mar aon le faillí ar leanaí, daoine scothaosta, mionlaigh cine, daoine faoi 

mhíchumas agus dreamanna eile, ina ndrochléiriú le fada ar spreagadh agus ar chumas an 

Stáit agus na bhforas neamhstáit chun grúpaí leochaileacha a áireamh inár ndul chun cinn 

eacnamaíoch agus sóisialta. 

 

Tá an Rialtas nua tiomanta do rathúnas níos uileghabhálaí a bhainfidh úsáid as fás 

eacnamaíoch chun sochaí níos cirte agus níos córa a chruthú. Tá rannáin ar leith sa 

doiciméad seo ina ndéantar tiomantas do ghníomhartha nua chun cuidiú le daoine 

scothaosta, daoine faoi mhíchumas, leanaí agus daoine a bhfuil galar meabhrach orthu, mar 

aon le hinfheistíochta breise saindírithe i sláinte, forbairt agus cúram leanaí, oideachas agus 

seirbhísí poiblí eile. De bhreis air sin, táimid tiomanta freisin do: 

 

A) Creat Comhtháite nua a Fhorbairt don Chuimsiú Sóisialta, chun déileáil le 

míchothromaíocht agus bochtaineacht  

Déanfaidh ár gCreat Comhtháite imlíniú ar bhearta chun deireadh a chur le haon idirdhealú 

leanúnach ar bhonn inscne, aoise, stádais theaghlaigh, stádais phósta, claonadh gnéasach, 

cine, míchumais, reiligiúin nó ballraíochta sa Phobal Taistealaithe. Bainfidh se leas ar 

straitéisí nua mar aon le cinn reatha, ach go háirithe as (i) Straitéis Náisiúnta nua na mBan, 

(ii) An Straitéis Náisiúnta nua um Chuimsiú Míchumais, (iii) An Straitéis Chuimsitheach do 

Dhaoine Faoi Mhíchumas, (iv) An Straitéis Náisiúnta um Chuimsiú Taistealaithe agus 

Romach, agus (v) An Plean Gnímh nua do Chuimsiú Oideachasúil. 
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B) Leibhéil bhochtaineachta a laghdú trí ghlanphá na dteaghlach atá ar ioncaim ísle a 

fheabhsú  

Go sonrach, oibreoimid i gcomhar leis an Oireachtas chun ‘Íocaíocht do Theaghlach i 

bhFostaíocht’ nua a thabhairt isteach, dírithe ar theaghlaigh atá ar ioncam íseal. Beidh 

barántas ag gach tuismitheoir a bheidh ag obair 15 huaire sa tseachtain ar a laghad go 

mbeidh níos mó de ghlanphá acu as gach uair an chloig breise a oibreoidh siad. Lena chois 

sin, cuirfimid fáil ar dheiseanna breise forbartha oiliúna agus scileanna dóibh sin atá i bpoist 

íseal-ioncaim. Trí neamhairde ioncaim a ardú do thuismitheoirí aonair tríd an scéim 

Íocaíochta do Theaghlach i bhFostaíocht beimid in ann tacaíocht diaidh ar ndiaidh a 

thabhairt do thuismitheoirí aonair atá i bhfostaíocht íseal-ioncaim nó meánioncaim. 

 

Déanfaidh an Rialtas Nua forbairt ar ár seirbhísí gníomhachtaithe oibre, coimirce sóisialta 

agus breisoideachais chun seirbhís gan uaim a chinntiú do cuardaitheoirí poist. 

 

C) Leibhéil bhochtaineachta a laghdú trí thacú leis an íosphá a ardú go dtí €10.50 thar na 

cúig bliana seo romhainn 

Beimid ag brath ar na moltaí bliantúla ón gCoimisiún um Pá Íseal faoin leibhéal coigeartaithe 

gach bliain. Ag oibriú i gcomhar leis an Oireachtas gearrfaimid PRSI na bhFostóirí d’oibrithe 

íseal-ioncaim chun laghdú a dhéanamh ar chostas na n-arduithe san íosphá, d’fhonn poist a 

chosaint. 

 

Tabharfaimid faoi na fadhbanna a d’eascair as an ardú a tháinig ar dhíbhuanú na hoibre, rud 

a chuireann cosc ar oibrithe a bheith in ann airgead a choigilt nó cinnteacht phoist a bheith 

acu. 

 

Neartóimid an ról atá ag an gCoimisiún um Pá Íseal i dtaca leis an mbearna atá sa phá idir na 

hinscní agus bochtaineacht i mbun oibre. Neartóimid an rialachán i dtaca le hobair 

dhainséarach. 
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D) Gníomhachtú an Mhargaidh Shaothair a Threisiú 

Déanfaidh an Rialtas Comhpháirtíochta Nua ár seirbhísí coimirce sóisialta a fhorbairt ina 

sheirbhís ghníomhach fostaíochta a oibreoidh agus a chuideoidh le cuardaitheoirí poist chun 

filleadh ar obair. Táimid diongbháilte nach bhfágfar aon duine amach as an téarnamh agus 

ar an gcúis sin caithfidh an Rialtas a bheith níos radacaí chun deireadh a chur leis an droch-

chaoi ina bhfuil teaghlaigh gan duine fostaithe. De bhreis ar fheidhmiú na Straitéise 5 Bliana, 

‘Cosáin Chuig an Obair’ a bhfuil sé mar aidhm aici cuidiú le 50,000 duine atá dí fhostaithe go 

fadtéarmach chun filleadh ar obair, foilseoimid treoir tiomnaithe, ‘Cosáin Chuig an Obair do 

Theaghlaigh Gan Duine Fostaithe’, chun tacú le teaghlaigh gan duine fostaithe chun 

fostaíocht a fháil.  
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4. Poist agus Forbairt Tuaithe  

Uaillmhian don Rialtas Comhpháirtíochta Nua agus don 32ú Dáil 

De réir mar a thagann an geilleagar chuige féin arís, go bhfuil sé riachtanach go gcuirfear an 

Rialtas nua, i gcomhar leis an Oireachtas, bearta i bhfearas chun borradh a chur in athuair 

faoi gach ceard d’Éirinn ionas go mbeidh na buntáistí le brath taobh istigh de gach tairseach 

agus i ngach pobal.  

 

1. Ceannasaíocht ar Phoist & Forbairt Tuaithe 

A) Sprioc do Phoist 

An sprioc dheiridh atá ag an Rialtas nua ná lánfhostaíocht inbhuanaithe a chur ar fáil 

Ciallóidh se sin 200,000 post breise faoi 2020, agus 135,000 acu sin taobh amuigh de Bhaile 

Átha Cliath, rud a d’fhágfadh níos mó daoine i mbun oibre ná mar a tharla riamh cheana.  

 

B) Aire Rialtais agus Roinn nua [Forbartha Réigiúnaí agus Gnóthaí Tuaithe] 

Tacóimid le hAire agus Roinn nua [Forbartha Réigiúnaí agus Gnóthaí Tuaithe] ag leibhéal 

comh-aireachta chun comhordú polaitíochta níos fearr a chur ar fáil mar aon le beartú 

tosaíochta ar an obair i Ranna eile sna réimsí ábhartha a bhfuil tionchar acu ar cheantair 

tuaithe na hÉireann. Cruthóidh an tAire fóram tí imréitigh chun fiosrú a dhéanamh faoi na 

smaointe is fearr le dul chun cinn eacnamaíoch agus sóisialta a bhrú ar aghaidh i gceantair 

tuaithe na hÉireann agus oibreofar chun na tograí is fearr a chur i bhfeidhm i 

gcomhpháirtíocht leis an gcuid eile den Rialtas.  

 

C) Leathadh Réigiúnach ar Fhás agus Poist 

Feidhmeoimid pleananna post do na réigiúin, le hionchur áitiúil, chun cuidiú leis an bhforás 

a scaipeadh chuig na ceantair go léir. An aidhm a bheidh leis na straitéisí sin ná spreagadh a 

thabhairt do ghníomhaireachtaí agus do chuideachtaí oibriú le chéile ar na láidreachtaí 

iomaíocha atá ag gach réigiún. Cuirfimid de dhualgas ar oifigí fiontair áitiúla spriocanna do 

chruthú post dírithe ar chontaetha a chur i bhfearas.  
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D) Coimisiún Forbartha an Iarthair 

Déanfaimid athneartú freisin ar Choimisiún Forbartha an Iarthair (WDC), ionas go dtacóidh 

se le feidhmiú na bpleananna do phoist réigiúnacha san Iarthar agus san Iarthuaisceart. Mar 

chuid de sin, tabharfar sainordú sonrach don WDC spreagadh a thabhairt don fhorbairt ar 

ghréasáin fhiontraíochta sa dá réigiún sin agus spreagadh a thabhairt do chur chuir chuige 

nuálacha i leith forbartha. Feidhmeoimid ar an leithdháileadh €2 mhilliún de chistiú breise a 

rinneadh le gairid chun tacú le forbairt eacnamaíochta réigiúnach in Iarthar na hÉireann 

agus a bheidh á riaradh ag an WDC thar réimse de thionscadail forbartha geilleagraí.   

 

E) LEADER 

Leanfaidh na grúpaí LEADAR dá ról lárnach i bhfeabhsú na bpobal ar fud na hÉireann agus tá 

an Rialtas Comhpháirtíochta Nua tiomanta ar mhéadú a chur ar an cistiú don chlár LEADER. 

Oibreoimid i gcomhar le húdaráis áitiúla, grúpaí gníomhaíochta áitiúla agus pobail áitiúla 

chun a chinntiú go gcuiridh cistiú LEADAR an tairbhe is fearr is féidir ar fáil do phobail ar fud 

na tíre. De bhreis air sin, cuirfimid cistiú caipitil a bheidh níos iomaíche ar fáil chun cead a 

thabhairt do ghrúpaí LEADER iarratas a dhéanamh ar acmhainní breise do na tionscnaimh is 

fearr a thacaíonn le forbairt eacnamaíochta faoin tuath.  

  

F) Tuarascáil An Coimisiúin um Fhorbairt Eacnamaíoch Limistéar Tuaithe (CEDRA) 

Ag tógáil ar an €3 mhilliún a cuireadh ar fáil chun tacú le tionscnaimh CEDRA, cuirfimid i 

bhfeidhm na moltaí a rinne tuarascáil CEDRA agus an Chairt Tuaithe nua mar is cuí, d’fhonn 

tacaíocht bhreise a thabhairt don fhorbairt inbhuanaithe fhadtéarmach faoin tuath in Éirinn. 

Glacfaidh an tAire nua [Forbartha Réigiúnaí agus Gnóthaí Tuaithe] ceannas ar fheidhmiú 

thuarascáil CEDRA.  

 

G) Measúnacht Tionchair 

Mar chuid dár gclár rialachán cliste, cuirfidh an Rialtas nua dlús faoi úsáid measúnachtaí 

tionchair ar fud an Rialtais, arna thiomáint ag rannán nua speisialaithe laistigh de Rúnaíocht 

na Comh-aireachta. Caithfidh na treoirlínte nua do mheasúnacht tionchair na hiarmhairtí ar 

cheantair tuaithe na hÉireann a chur san áireamh mar aon le fachtóirí socheacnamaíocha 

eile. Laistigh den Roinn nua [Forbartha Réigiúnaí agus Gnóthaí Tuaithe], cuirfimid dualgas ar 
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aonad comhordaithe dul ag obair le pobail chun struchtúir chomhoibríocha a bhunú le 

seirbhísí riachtanacha áitiúla a choinneáil i bhfearas agus chun fiontair bhríomhara áitiúla a 

choinneáil agus a fhorbairt. 

 

H) Rátaí CBL 

Aithnímid na deacrachtaí atá le sárú ag grúpaí pobail i dtaca le CBL ar tháirgí ar leith (m.sh. 

dífhibrileoirí). Cé gur inniúlacht de chuid an AE é sin, oibreoimid lenár gcomhpháirtithe san 

AE féachaint leis an réimse sin a leasú.  

 

I) VRT 

Aithnímid na deacrachtaí atá le sárú ag grúpaí pobail agus deonacha i dtaca le rátaí VRT ar 

fheithiclí. Táimid tiomanta an cás a fhiosrú.  

 

2. Infheistíocht Nua a Mhealladh 

A) €500 milliún chun borradh a chur faoi fhás post d’easpórtálacha ar fud na réigiún in 

Éirinn 

Bainfimid tairbhe iomlán as an gcóir fabhrach a fhaigheann infheistíocht chaipitil faoi na 

rialacha fioscacha chun infheistíocht chaipitil réigiúnach bhreise a chistiú thar an tréimhse 

cúig bliana 2017-21, ar a n-áirítear: 

 

 €300 milliún breise i gcistiú caipitil idir Fiontraíocht Éireann agus Údarás na 

Gaeltachta chun cead a thabhairt dóibh breis tacaíochta a thabhairt d’fhiontair atá 

faoi úinéireacht Éireannach. Tabharfaidh an cistiú breise seo breis acmhainní d’Oifigí 

Fiontair Áitiúla agus do ghorlanna chun cuidiú le gnólachtaí nuathionscanta agus 

gnóthais bheaga ar fud na tíre. 

 Tabharfar €200 milliún breise don IDA a cheadóidh dóibh, i measc nithe eile, breis 

poist ilnáisiúnta a mhealladh trí shaoráidí ardchaighdeáin breise a thógáil sna bailte 

réigiúnacha. Leanfaidh sé sin an 11 saoráid ardchaighdeáin atáthar a chur ar fáil faoi 

láthair. 
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B) Conair Gheilleagair an Atlantaigh nua a bhunú 

Cuirfidh an Rialtas nua forbairt náisiúnta ar fáil ar bhonn cothrom. Bealach amháin a 

mbainfimid amach é sin ná le dóthain de scála a chruthú in iarthar na hÉireann, trí Chonair 

Eacnamaíochta Atlantaigh, chun ceantair eile a mheaitseáil i bhforbairt infreastruchtúir, i 

mealladh infheistíocht Éireannach agus ilnáisiúnta, mar aon le líon na bpost agus an 

tsaibhris a mhéadú sna pobail áitiúla. 

 

C) Cistiú Iompair TEN-T 

Sna chead trí mhí déanfaidh an Rialtas iarratas ar Aontas Eorpach athmheas a dhéanamh ar 

an nGréasán TEN-T CORE, agus áirithe leis sin beidh iarratas chun an Stua an Iarthair tras-

teorainn a thabhairt ar ais. 

 

D) Infheistíocht sna Bóithre 

Aithnímid go bhfuil an buiséad caipitil do bhóithre áitiúla agus réigiúnacha ag teacht chuige 

féin go fóill tar éis na tubaiste eacnamaíche agus ardóidh an Rialtas Comhpháirtíochta Nua 

an buiséad sin de 50% geall leis sna blianta amach romhainn de réir mar a dheisítear na cistí 

náisiúnta airgeadais.  

 

Tabharfar tús áite do phríomhbhealaí gathacha as an ngréasán mótarbhealaí reatha, chun a 

chinntiú go mbeidh rochtain dhíreach ar chalafoirt agus ar aerfoirt at pobail atá scoite de 

bharr príomhbhóithre náisiúnta atá uireasach. Ba chóir spreagadh a thabhairt freisin do 

Bhonneagar Iompair Éireann chun tús a chur le pleanáil ar thionscnaimh bhóithre eile chun 

an Plean Gníomhaíochta do Phoist a mheaitseáil/chomhlánú. 

 

Tabharfaimid ar ais Scéim Feabhsúcháin Áitiúil a bheidh cistithe go hiomlán chun tacú le 

cothabháil agus deisiú a dhéanamh ar bhóithre nach bóithre údaráis áitiúil iad. 

 

E) Athnuachan Bailte agus Sráidbhailte 

Príomhthosaíocht don Aire nua [Forbartha Réigiúnaí agus Gnóthaí Tuaithe] is ea athnuachan 

na mbailte agus na sráidbhailte mar bhealach chun ceantar tuaithe na hÉireann a 

athbheochan. Chun an sprioc sin a bhaint amach déanfaidh an tAire nua forbairt ar Scéim 
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Athnuachan Bailte agus Sráidbhailte a bheidh nua agus feabhsaithe le hionchur ón 

Oireachtas agus in am do Bhuiséad 2017. Mar chuid den scéim sin, beimid ag moladh go 

gcuirfí tuilleadh cistithe ar fáil chun tacú leis an bhforbairt ar bhailte agus sráidbhailte faoin 

tuath, mar thosaíocht lárnach san athbheochan ar cheantar tuaithe na hÉireann.  

 

Is í an aidhm lárnach atá leis an tacaíocht d’athbheochan na mbailte agus na sráidbhailte ná 

feabhas a chur ar thimpeallacht maireachtála agus oibre na bpobal áitiúil agus méadú a chur 

ar a n-acmhainn chun tacú le breis gníomhaíochta eacnamaíche sna am atá le theacht. Beidh 

fócas na bhfeabhsúchán ag leathadh chomh fada le feabhsú na sráidbhailte agus na mbailte 

beaga mar aon leis an taobh tíre máguaird.  

 

F) Rátaí Tráchtála 

Cuirfimid i bhfeidhm an tAcht Luachála atá deartha chun deifir a chur leis an bpróiseas 

liopasta athluachála, déanfaimid monatóireacht ghéar ar a éifeachtúlacht agus tabharfaimid 

isteach tuilleadh beart mura bhfeicfimid dóthain feabhsúcháin. 

 

De bhreis air sin, tabharfaimid treoir do gach comhairle contae an briseadh síos ar an dóigh 

a bhailítear agus a chaitear na rátaí tráchtála ar fad a fhoilsiú, ionas go mbeifear in ann 

comparáidí a dhéanamh idir na húdaráis áitiúla éagsúla. Tabharfaidh an fhoráil seo 

spreagadh d’údaráis áitiúla a bheith éifeachtach agus glacadh le beartais rátaí tráchtála a 

chuidíonn chun gnóthaí reatha a chothú agus gnólachtaí nuathionscanta a spreagadh. 

 

Coinneoimid an faoiseamh cánach trí bliana do ghnólachtaí nuathionscanta áirithe go dtí 

deireadh 2018 agus is tacaíocht thábhachtach atá ansin d’fhiontraithe agus do chruthú post 

áitiúil. 

 

G) Infheistíocht Chaipitil de €100 milliún i Slí an Atlantaigh Fhiáin & Glasbhealaí 

Tá Slí an Atlantaigh Fhiáin ar cheann de na gaiscí is mó atá faighte as athbheochan na 

turasóireachta. Beimid ag iarraidh €100 milliún breise de chistiú caipitil breise a chur i 

leataobh chun Slí an Atlantaigh Fhiáin a thabhairt go dtí an chéad leibhéal eile, ar a n-áirítear 

gormbhealach an Atlantaigh, agus Slí na hÉireann, agus tuilleadh infheistíochta a dhéanamh 
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san fhorbairt ar ghréasán náisiúnta Glasbhealaí. Mar chuid den chistiú breisiú seo, dúblóimid 

an cistiú a bheidh ar fáil don Scéim Siúlóidí Tuaithe ó €2 mhilliún go dtí €4 mhilliún chun 

méadú a chur ar líon na siúlóidí a bheidh clúdaithe ó 40 go dtí 80.  

 

Lena chois sin, tabharfaimid treoir d’Fháilte Éireann chun an branda ‘Ceantair Lochanna na 

hÉireann’ a fhorbairt mar thogra ar leith a bheadh suite le hais Shlí an Atlantaigh Fhiáin agus 

Sean-Oirthear na hÉireann. Chun cuidiú le hinbhuanaitheacht na cóiríochta turasóireachta 

agus le fiontair bheaga thurasóireachta, tabharfar isteach scéim tacaíochta do ghnóthaí a 

bheidh ag oibriú feadh na mbealaí sin. 

 

H) Beartas Turasóireachta 

Oibreoimid chun spriocanna na mbeartas uaillmhianach turasóireachta do 2025 a bhaint 

amach. Orthu sin tá ardú a chur an ioncaim ó chuairteoirí a thagann thar sáile go dtí €5 

billiún, fostaíocht san earnáil thurasóireachta a ardú go dtí 250,000 (ón 200,000 atá ann faoi 

láthair) agus ardú a chur ar líon na gcuairteanna go hÉirinn go dtí 10 milliún. Déanfaimid é 

sin tríd an mbeartas náisiúnta turasóireachta agus trí bhearta sonracha mar an Cáin 0% ar 

Thaisteal in Aerfoirt a choinneáil mar aon leis an ráta CBL 9% ar sheirbhísí a bhaineann le 

turasóireacht a bhfuil ag eirí thar barr leis, ar choinníoll go bhfanann na praghsanna 

iomaíoch. 

 

I) €10 milliún de chistiú breise d’Aerfoirt Réigiúnacha 

Ag tógáil ar an rannpháirtíocht idir an Rialtas agus bainistíocht na n-aerfort réigiúnach, beidh 

ag díriú ar €10 mhilliún breise a infheistiú chun breis iarrachtaí a dhéanamh lenár n-aerfoirt 

réigiúnacha a ullmhú don todhchaí ina mbeidh siad in ann oibriú ar a gcosa féin ar bhonn 

tráchtála. Beidh an infheistíocht nua seo de bhreis ar an €28 milliún atá geallta cheana féin.  

 

J) Conair Iarnróid an Iarthair 

Déanfaidh an Rialtas nua soláthar chun costáil agus athbhreithniú neamhspleách a 

dhéanamh ar Chéim a Dó de Chonair Iarnróid an Iarthair idir Baile Átha an Rí agus Clár 

Chlainne Mhuiris d’úsáid paisinéirí agus lastais. Ní dhéanfar aon bheart chun cosc a chur le 
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hathghníomhachtúchán an dorchla seo d’úsáid iarnróid, mar atá leagtha amach i dTuarascáil 

McCann.  

 

3. Seirbhísí Áitiúla a Chosaint 

A) An Chéad Ghlúin Eile den Leathanbhanda 

Ceann de na dúshláin is mó atá roimh cheantar tuaithe na hÉireann ná an bhearna 

dhigiteach atá idir iad agus na ceantair uirbeacha a dhúnadh. Chun an cás sin a leigheas do 

na chéad 25 bliain eile ar a laghad, tabharfaimid ráthaíocht go soláthrófar an chéad ghlúin 

eile den leathanbhanda chuig gach teaghlach agus gnó ar fud na tíre. Ní fhágfar aon bhaile, 

sráidbhaile ná paróiste chun deireadh faoin bPlean Náisiúnta Leathanbhanda nua. Nuair a 

bheidh an conradh bronnta cuirfear tús láithreach leis an bhfeidhmiú céimneach agus, i 

gcomhar le hinfheistíocht thráchtála, beidh fáil ag 85% de na háitribh in Éirinn ar 

leathanbhanda ardluais laistigh de dhá bhliain, agus beidh rochtain 100% ann a luaithe agus 

is féidir suas go dtí 5 bliana ar a mhéid.  

 

Tá an próiseas conartha don Phlean Náisiúnta Leathanbhanda ar siúl faoi láthair agus beidh 

tionchar aige sin ar théarmaí agus coinníollacha an chonartha. Nuair a bheidh bailchríoch 

curtha ar an bpróiseas conartha agus an conradh bronnta, dírithe ar Mheitheamh 2017, 

oibreoidh an Rialtas nua i gcomhar leis na buaiteoirí chun feidhmiú céimneach an 

infreastruchtúir a bhrostú an chéad bhliain eile, Oibreoimid le húdaráis áitiúla chun 

tascfhórsaí leathanbhanda a bhunú le cabhair a thabhairt d’éascú an fheidhmithe chéimnigh 

an infreastruchtúir tráchtala agus an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda i ngach ceantar 

contae. Déanfar nuashonrú rialta ar dhul chun cinn an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda leis 

an gCoiste Comh-aireachta ábhartha. 

Chun bainistiú a dhéanamh ar an bpróiseas sin agus ar chonarthaí cumarsáide tráchtála an 

Stáit go léir, déanfaimid comhdhlúthú ar na dualgais sin in aon aonán amháin. Feidhmeoidh 

se sin mar lárionad saineolais chun gníomhaíochtaí tráchtála iomlána an Stáit i gcúrsaí 

cumarsáide a bhainistiú, nithe mar na duchtanna snáithíní TII, gréasán agus cuaillí an 

ghréasáin MANs atá at thailte an OPW, agus an conradh deiridh don Phlean Náisiúnta 

Leathanbhanda.  
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B) Fón & Leathanbhanda Soghluaiste 

Laistigh de 100 lá, bunóimid tascfhórsa fón póca agus leathanbhanda chun réití láithreacha a 

chur ar fáil don easpa clúdaigh leathanbhanda/fóin, agus páirteach ann beidh an Roinn 

Cumarsáide, an Roinn Comhshaoil, an Roinn Iompair, ComReg, an tionscal 

teileachumarsáide agus na tomhaltóirí, chun fiosrú a dhéanamh faoin dóigh chun seirbhísí 

níos fearr a sholáthar do thomhaltóirí, agus úsáid níos fearr a bhaint as sócmhainní Stáit san 

áireamh.  

 

C) Gan Scoileanna Beaga a Dhúnadh 

Chun inbhuanaitheacht agus inmharthanacht na bpobal áitiúil a chosaint, ní dhúnfaimid aon 

scoil bheag gan cead na dtuismitheoirí. Fágfar na scéimeanna tacaíochta reatha ar oscailt 

d’infheistíochtaí nua infreastruchtúir sna scoileanna.  

 

D) Scéimeanna Feabhsaithe Áitiúla 

De réir mar a thagann an geilleagar chuige féin, beimid ag moladh breis cistithe do 

Scéimeanna Feabhsúcháin Áitiúla agus do scéimeanna Páirtíochta Pobail, ar bhonn bliantúil 

Cuspóir mhór iompair don Rialtas nua is ea tosaíocht a thabhairt d’infheistíocht nua i 

gcothabháil agus i bhfeabhsúcháin ar bhóithre áitiúla agus réigiúnacha, agus beidh ról 

lárnach ag an LIS agus CIS i mbaint amach na cuspóra sin. Mar chuid dár dtiomantas don 

leasú ar an rialtas áitiúil, tabharfaimid níos mó roghanna do na comhairlí faoin dóigh a 

gcaithfidh siad a gcuid airgid ar bhóithre áitiúla agus réigiúnacha. Leathnóimid amach an 

scéim chun áireamh a dhéanamh ar cheannasaíocht ar bhóithre nach bóithre comhairle iad 

d’fhonn an scéim seo a bheith faoi lánseol ag deireadh 2017. 

 

E) Printíseachtaí agus Cúrsaí Oiliúna Réigiúnacha 

I gcomhpháirtíocht leis an gComhairle Printíseachta agus lucht tionscail, dúblóimid an líon 

printíseachtaí chun 31,000 áit a chur ar fáil faoi 2020 trí ghlao bliantúil ar thograí nua. 

Beimid ag díriú ar bhreis agus 100 scéim printíseachta éagsúil ar fud earnálacha den 

eacnamaíocht agus i ngach réigiún d’Éirinn.  
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F) Oifigí Poist & Baincéireacht Pobail 

Aithnímid athnuachan chonradh na Roinne Coimirce Sóisialaí d’íocaíochtaí leasa shóisialaigh 

in airgead tirim ag oifigí poist, ar fiú €54 milliún é, agus níos mó ná 38 milliún íocaíochta 

leasa shóisialaigh á ndéanamh in oifigí poist ar fud na tíre. Tabharfaimid spreagadh 

gníomhach d’íocaíochtaí ag oifigí poist.  

 

Gníomhóidh an Rialtas nua go tapa ar mholtaí an Ghrúpa um Phlean Forbartha Gnó Oifigí 

Poist trí thacú le tabhairt isteach agus feidhmiú céimneach, ag an bPost, ar “Chuntas 

Ríomhíocaíochta” in 2016, chun feabhas a cur ghníomhaíocht na n-oifigí poist agus líon na 

gcustaiméirí a mhéadú.  

 

De bhreis air sin, chuirfimid samhail nua de ‘bhaincéireacht pobail’ chinn trí: 

 

 Iarraidh ar an bPost agus ar Chonradh na hÉireann de Chomhair Chreidmheasa, 

chomh maith le páirtithe leasmhara eile, fiosrú a dhéanamh agus samhail nua de 

bhaincéireacht pobail a mholadh d’fhonn sraith de sheirbhísí baincéireachta a chur 

ar fáil trí ghréasán mór na nOifigí Poist. D’fhéadfadh sé sin a bheith bunaithe ar 

shamhail an Kiwibank sa Nua Shéalainn ina gcuireann an banc, atá faoi úinéireacht 

na hOifige Poist, sraith chuimsitheach de sheirbhísí airgeadais ar fáil, ó iasachtaí 

pearsanta go cuntais bhainc go cártaí creidmheasa, baincéireacht gnó, agus árachas. 

 Déanfaimid fiosrú cuimsitheach ar shamhail Sparkassen na Gearmáine chun forbairt 

a dhéanamh ar bhainc phoiblí áitiúla a oibríonn i réigiúin atá sainithe go maith. 

 

Lena chois sin, gheobhaidh an Rialtas nua amach an féidir seirbhísí mótarchánach agus 

seirbhísí Stáit eile a chur ar fáil sna hoifigí poist. Bunóimid grúpa oibre chun a fháil amach 

cén t-ionchas atá ag na hoifigí poist áitiúla chun feidhmiú mar ‘mhoil’ chun éascaíocht a 

dhéanamh do sheirbhísí eile, ar nós sláinte agus iompar, agus a bheith ina n-ionad 

ilfhreastail do sheirbhísí Rialtais.  

 

Tacóimid freisin le bunú próisis athnuachana do ghréasán oifigí poist chun cur leis an 

straitéis reatha 5 bliana do ghréasán atá ag An Post.  
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G) Comhair Chreidmheasa 

Tacóimid leis an ról tábhachtach atá ag na comhair chreidmheasa in Éirinn. Aithnímid go 

bhfuil gá ag an earnáil le tuilleadh tacaíochta chun cuidiú leis an gceann is fearr a fháil ar na 

dúshláin atá roimpi. Forbróimid straitéis i dtaca le forás agus forbairt d’earnáil na gcomhar 

creidmheasa. Táimid tiomanta freisin a chinntiú go mbainfidh na comhair chreidmheasa 

tairbhe as tacaíocht rialála, chun déileáil le riachtanais geilleagair atá ag athrú. Tacóimid leo 

seo go sonrach: 

 

 Feidhmiú céimneach agus méadú ar an Scéim Micrichreidmheasa Pearsanta, a 

chuireann micri-iasachtaí simplí ar fáil do bhaill agus a chuidíonn leo dul i ngleic le 

húsáid iasachtóirí 

 Cuidiú le comhair chreidmheasa chun iarratais rathúla a dhéanamh le coigiltis ball 

atá os cionn €100,000 a choinneáil (CP88), ag tabhairt aitheantais do 

neamhspleáchas Chlár na gComhar Creidmheasa 

 Iarraidh ar an mBanc Ceannais fiosrú a dhéanamh faoi athbhreithniú ar oiriúnacht 

leanúnach na teorann coigilteas laistigh de bhliain ó bhunú an Rialtais 

Chomhpháirtíochta Nua 

 Oibriú i gcomhar le Clár na gComhar Creidmheasa ag an mBanc Ceannais chun na 

srianta reatha ar iasachtaí a ardú de réir a chéile mar is cuí, na cinn a bhaineann le 

tithíocht san áireamh 

 Aistriú na gComhar Creidmheasa chuig seirbhísí a bheidh níos leictreonaí agus ar 

líne, ar a n-áirítear feidhmiú céimneach ar chártaí creidmheasa agus seirbhísí 

feabhsaithe baincéireachta ar líne 

 Iarraidh ar Coiste Comhairleach na gComhar Creidmheasa (CUAC) athbhreithniú a 

dhéanamh, agus tuarascáil a thabhairt faoi dheireadh Mheithimh 2016, ar fheidhmiú 

na moltaí atá imlínithe i dTuarascáil Choimisiún na gComhar Creidmheasa 

 

 

H) Rochtain Áitiúil ar Chreidmheas 

Tá rochtain ar airgeadas riachtanach don ghnó áitiúil agus do ghnólachtaí nuathionscanta le 

go bhféadfaidh siad dul chun cinn ó thaobh cumais agus scála de. Chun é sin a bhaint 
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amach, tá gá le €1 billiún a sholáthar gach bliain as foinsí nua airgeadais chun cur leis na 

gnáth-thairiscintí bainc a fhaigheann SMEanna. Beidh ag sprioc chomh huaillmhianach sin le 

meascán d’fhoinsí ar a n-áirítear: 

 

 Cineálacha nua cothromais  

 Babhtaí infheistíochta meánmhéide 

 Airgeadas forbartha do sheirbhísí déantúsaíochta agus idirnáisiúnta  

 Cineálacha nua airgeadais d’easpórtálacha agus trádáil  

 Iasachtaíocht idir phiaraí 

 

Ar bhealach níos ginearálta, déanfaimid scrúdú freisin ar na roghanna go léir 

d’infhaighteacht bhreise creidmheasa, iomaíochas agus caighdeán na seirbhíse in earnáil na 

baincéireachta trí ardáin nua agus reatha a fhorbairt. 

 

I) Ollscoileanna Teicneolaíochta 

Tacóidh an Rialtas nua le cruthú Ollscoileanna Teicneolaíochta. Beidh naisc níos mó le lucht 

tionsclaíochta ag na hinstitiúidí réigiúnacha seo agus beidh tionchar ollmhór acu ar ár 

gcumas chun poist a chruthú agus a choinneáil sna réigiúin. Tabharfaimid tús áite do na 

hinstitiúidí sin a mbeidh ardmhianta agus pleananna soiléire acu don chur chun cinn ar 

thaighde agus oideachas teicneolaíochta a bheidh ábhartha don tionsclaíocht. Is féidir 

athbhreithniú a dhéanamh ar an ngá atá le cumasc éigeantach d’institiúidí reatha, más féidir 

cás a chruthú, nach bhfuil cumasc indéanta ar chúiseanna tíreolaíocha.  

 

J) Tacaíocht do Chuardaitheoirí Poist Áitiúla 

Infheisteoimid i seirbhísí nua agus in oibrithe cásanna leithleacha chun tacú le cuardaitheoirí 

poist trí ghréasán d’oifigí áitiúla Intreo. Tacóimid le cur chuige réigiúnach d’oifigí Intreo ina 

gcuirtear cuardaitheoirí cáilithe poist ar an eolas faoi fholúntais poist atá i gcontaetha in aice 

láimhe.  
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Déanfaimid athbhreithniú ar scéimeanna gníomhachtaithe oibre agus leasa shóisialaigh 

chun a chinntiú nach bhfuil aimhrialtachtaí iontu a d’fhéadfadh tionchar éagórach a imirt ar 

dhaoine i gceantair thuaithe, feirmeoirí san áireamh.  

 

K) Iompar Tuaithe 

Aithnímid an luach agus an tairbhe atá san iompar tuaithe do chuid mhór pobal, do dhaoine 

scothaosta ach go háirithe atá leochaileach don aonrú sóisialta. Scrúdóimid an bealach is 

fearr le feabhas a chur ar chomhtháthú na seirbhísí sa ghréasán busanna tuaithe laistigh de 

réigiúin, ar a n-áirítear busanna poiblí, iompar scoile agus gréasáin iompair an FSS. Cuirfear 

tuarascáil ar fáil don Choiste Comh-aireachta ábhartha laistigh de 6 mhí ina scrúdófar an 

dóigh a bhféadfaí na bealaí reatha a dhéanamh níos inbhuanaithe agus níos inrochtana don 

phobal, an t-ionchas atá ann do bhealaí nua, agus dea-chleachtas idirnáisiúnta a léiriú.  

 

L) Baint Mhóna  

Aithníonn an Rialtas go bhfuil ceart traidisiúnta ag lucht bainte móna chun móin a bhaint. Tá 

an ceart cothromaithe leis na cuspóirí caomhnaithe agus le hoibleagáidí dlíthiúla an Stáit.  

 

Tá an Rialtas tiomanta go leanfar ar aghaidh leis an bpróiseas reatha ina bhfuil na páirtithe 

leasmhara ar fad páirteach, an NPWS, eolaithe atá ceaptha ag an Rialtas agus an TCCA san 

áireamh.  

 

Déanfaidh an Rialtas gach ní is féidir chun éascaíocht a dhéanamh ar an bpróiseas sin agus é 

a bhrostú, soláthar acmhainní breise san áireamh, chun malairt aontaithe agus réasúnach a 

chur ar fáil don lucht bainte móna atá i gceist , d’fhonn dul chun cinn substaintiúil a 

dhéanamh i saolré an Rialtais seo. 

 

Foilseoidh an Rialtas reachtaíocht nua chun ainmniú 46 NHA a chealú laistigh de na chéad 

100 lá den Rialtas.  

 

Tugann an Rialtas tiomantas go n-athbhreithneofar an t-amchlár d’fheidhmiú na 

ngníomhaíochtaí a bhaineann le NHAnna i gcomhairliúchán leis an AE. Tá an Rialtas 
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tiomanta tógáil ar an dul chun cinn atá déanta cheana féin ar SACanna agus leanfaidh sé den 

obair chun an próiseas athlonnaithe a bhrostú.  

 

Tá an Rialtas tiomanta d’athbhreithniú ar an gcás i dtaca leis an gcód pleanála sa chaoi a 

bhaineann sé le lucht bainte móna atá ag soláthar a dtithe. 

 

M) Soláthar Rialtais agus Gnóthaí Beaga 

Thart ar €8 mbilliún sa bhliain is fiú an margadh soláthair phoiblí in Éirinn, sin breis agus €20 

milliún sa lá. Chun rochtain a fheabhsú do ghnóthaí beaga Éireannacha: 

  

 Déanfaimid éascaíocht ar chruinnithe ráithe de Grúpa Comhairleach na SMEanna, 

faoi chathaoirleacht an Aire Stáit sa Roinn Airgeadais / Caiteachais Phoiblí agus 

Athchóirithe, ionas go gcloisfidh an Rialtas agus an Oifig um Sholáthar Rialtais glórtha 

na SMEanna Éireannach  

 Déanfaimid coimisiúnú ar athbhreithniú seachtrach ar shamhail TAS (an tSeirbhís 

Chomhairleach Tairiscintí) faoi 2017 

 Leanfaimid ag déanamh forbartha ar bhearta chun tacú le SMEanna ina rochtain ar 

mhargadh an tsoláthair phoiblí 

 Déanfar comhairliúchán faoi na tairbhí a bhaineann le hOmbudsman Soláthair a 

bhunú 

 Déanfar athscagadh ar na struchtúir nua soláthair atá i bhfearas, an OGP agus a 

leithéid, de réir mar a shocraíonn siad síos agus déanfar coigeartuithe faoi réir na 

gcleachtas idirnáisiúnta is fearr agus i gcomhar le gnóthaí Éireannacha 

 

N) Ealaíona (tuilleadh sonraí le fáil i gcaibidil 15) 

In aitheantas don ról ríthábhachtach atá ag na hEalaíona i bpobail ar fud na tíre, 

tabharfaimid isteach scéim nua deontas beag chun uasghrádú riachtanach a dhéanamh ar 

na hionaid réigiúnacha ealaíona agus cultúir atá ann faoi láthair agus chun tacaíocht a 

thabhairt don Chomhairle Oidhreachta. Tabharfaimid freagra ar an tuarascáil An tIarthar 

Cruthaitheach de chuid Choimisiún Forbartha an Iarthair laistigh de thrí mhí. Lena chois sin 

cuirfimid leis na tacaíochtaí chun éascú a dhéanamh ar iasachtaí méadaithe idir ár bhForais 
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Náisiúnta Cultúir agus ár ngréasán d’iarsmalanna réigiúnacha. Déanfaimid leathnú freisin ar 

Thionscnamh na mBailte Stairiúla chun breis bailte a chur ann. Tacóimid leis an oidhreacht 

traidisiúnta de litríocht, ceol, amhráin & damhsa.  

 

O) Cuardach & Aisghabháil Faoi Uisce 

Aithnímid an gá atá le scéim cúnaimh deontais do cuardach agus aisghabháil faoi uisce, ar 

aon dul leis an tacaíocht stáit atá ar fáil faoi láthair ag cuardach agus tarrtháil sléibhe.  

 

P) Tacaíocht Pobail 

Lena chois sin, neartóimid an Clár um Chuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú Pobail (SICAP) 

freisin agus forbróimid Scéimeanna Forbartha Pobail do cheantair tuaithe agus déanfaimid 

athghníomhachtú agus méadú ar chistiú do cheantair RAPID tríd na húdaráis áitiúla. 
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5. Sláinte  

Uaillmhian don Rialtas Nua Comhpháirtíochta agus don 32ú Dáil 

Beidh iarrachtaí chun rochtain ar chúram sábháilte, tráthúil agus chomh gar agus is féidir 

d’áiteanna cónaithe na n-othar, mar thosaíocht ag an Rialtas Nua Comhpháirtíochta. In 

2014, chuaigh breis is 1.1 milliún duine trí dhoirse ár Rannóga Éigeandála, cuireadh cóir 

leighis chúram lae ar 957,000 duine, rinneadh 2 mhilliún freastal ar chlinicí othar seachtrach 

agus bhí gnáthaimh leighis othar cónaitheach ag breis 622,000 duine. Tá cárta leighis ag 38% 

den daonra agus ar an meán bíonn sé chomhairliúchán an duine acu lena DG sa bhliain. Tá 

na leibhéil sin gníomhaíochta tarlaithe in ainneoin chúlra deacair buiséid agus srianta 

cistiúcháin.  

 

Déanfaidh an Rialtas iarrachtaí chun líon na bhfreastal seo a laghdú trí chúram príomhúil 

feabhsaithe agus trí chomhtháthú idir chúram príomhúil agus cúram tánaisteach.  

 

De réir mar a d’fheabhsaigh an geilleagar d’fhéadfaí méadú a chur ar an mbuiséad sláinte i 

mBuiséad 2015 agus 2016 araon. Tá sé ar intinn againn oibriú leis an Oireachtas chun na 

méaduithe sin a chaomhnú. Chuir an cistiú méadaithe go dáta ar chumas an Rialtais tosú ag 

atógáil na seirbhísí sláinte, le cistiú breise le haghaidh líon thar na bearta dochtúirí, le 

haghaidh breis banaltraí agus foirne túslíne eile, le haghaidh seirbhísí breise mar leathnú ar 

Breastcheck, le haghaidh rochtain chuig cóir leighis nua mar atá d’ailse agus Heipitíteas C 

agus le haghaidh chúram DG saor in aisce dóibh sin atá faoi 6 agus os cionn 70.  

 

Tá i bhfad eile le déanamh againn agus ag obair leis an Oireachtas ní mór dúinn pleanáil 

chun cinn a dhéanamh i leith riachtanas daoine faoi cheann cúpla bliain amach romhainn 

agus a bheith feasach go bhfuil daonra againn atá ag dul in aois agus ag maireachtáil níos 

faide, a mbeidh a gcuid riachtanas ag dul i méid agus ag éirí níos éagsúla, agus ina theannta 

sin, go bhfuil an ráta beireatais is airde san Eoraip againn.  
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1. Athrú Cinntitheach sa tSeirbhís Sláinte chuig Cúram Príomhúil le Cúram 

Príomhúil feabhsaithe á sheachadadh i ngach Pobal  

Tá an ceangaltas cistithe do 80 ionad cúram príomhúil breise faighte. Ba chóir tús áite a 

thabhairt do sholáthar foirne cúraim phríomhúil ar mhaithe le leibhéil thráthúla chuí cúraim 

a chur ar fáil d’othair. Tacaímid le tús a chur leis na tionscadail sin.  

Is gá, chomh maith, cur le hacmhainneacht dochtúirí teaghlaigh freagairt do riachtanais 

othar agus rochtain chuig X-gathanna, ultrafhuaim agus mionscrúduithe eile a chur ar fáil 

chomh maith le leathnú a dhéanamh ar bhainistiú galar ainsealach sa chleachtadh ginearálta 

míochaine. Sa bhreis ar diaibéiteas, a bhfuil cóireáil á déanamh air cheana sa chleachtadh 

ginearálta, féachfaimid le galar ainsealach scamhóige, (COPD), asma, cliseadh croí agus 

fibrilliú trialach a chlúdach, ionas gur féidir le hothair a gcuid cúram a fháil sa phobal, gar 

don bhaile. Tá conradh nua ag teastáil ó Chleachtadh Ginearálta chun teacht i dtír ar a ról 

athraitheach ag cur cúram ainsealach ar fáil laistigh den phobal agus le cur ar a chumas a 

pháirt a ghlacadh chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá amach roimh an tseirbhís 

sláinte. Tá an conradh faoi idirbheartaíocht agus oibreoidh an Rialtas le hionadaithe na 

ndochtúirí chun críoch rathúil a chur leis na pléití sin.  

 

Agus méadú á chur againn ar líon na n-áiteanna traenála sa Chleachtas Ginearálta, tuigimid 

go bhfuil gá le méadú a chur ar líon na dteiripeoirí agus na ngairmithe sláinte eile sna 

hionaid chúram príomhúil atá againn chun acmhainneacht na seirbhísí a uasmhéadú agus le 

clúdach máithreachais agus tinnis fhadtéarmaigh i gcásanna neamhláithreachta foirne a 

sholáthar nuair is féidir. Laistigh de dhá bhliain leathnóimid ról na bpoitigéirí pobail chun 

sláinte a gcuid othar agus ordú oideas a bhainistiú.  

Cuirfimid laghdú suntasach ar chostas oideas, chomh maith, trí laghdú a chur ar an gcomh-

íocaíocht bhliantúil a éilítear sa Scéim Íocaíochta Drugaí agus trí laghdú a chur ar an muirear 

oidis do shealbhóirí cártaí leighis.  

Cuirfimid leis an gcistiú i leith pacáistí chúram baile agus i leith chúram baile gach bliain.  
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2. Inbhuanaitheacht Chleachtadh Míochaine Tuaithe agus i gCeantair 

Uirbeacha faoi Mhíbhuntáiste a Chinntiú  

Tacaímid le cur chun feidhme iomlán an tsocraithe a rinneadh le seachtainí beaga leis an 

IMO faoi chleachtadh míochaine tuaithe an samhradh seo. Cuimsíonn sé athruithe ar na 

critéir cháilitheachta i leith thacaíocht tuaithe, méadú ar an liúntas chleachtadh tuaithe agus 

leasú ar na hearraí speisialta seirbhíse.  

 

Cuirfimid méadú 100 ar líon na n-áiteanna traenála dochtúirí teaghlaigh sna cúig bliana seo 

romhainn go 259 áit in aghaidh na bliana. Mar sin cuirfimid méadú ar an bhfáil ar 

theagascóirí oideachas míochaine do CPD.  

 

Scrúdóimid úsáid ionstraimí cánach agus dreasachtaí eile chun tacú le hinfheistíocht a 

dhéanann Dochtúirí Teaghlaigh, fiaclóirí agus gairmithe eile in ionaid chúraim phríomhúil, i 

dteicneolaíocht agus i bhforbairtí seirbhíse. Foilseoimid leis, moltaí, i ndiaidh 

comhairliúcháin le hionadaithe, chun tacú le Cleachtaí Ginearálta Míochaine i gceantair 

uirbeacha atá faoi mhíbhuntáiste.  

 

Beidh údarás ag an HSE Dochtúirí Teaghlaigh a fhostú ar bhonn tuarastail nuair is gá agus iad 

a chur isteach chun tacú le struchtúir agus leis an bhfoireann.  

 

3. Éire Shláintiúil a Chruthú  

Ach é a leathnú i staideanna agus faoi réir idirbheartaíochta le Dochtúirí Teaghlaigh táimid 

tiomanta do chúram Dochtúirí Teaghlaigh saor in aisce a thabhairt isteach do dhaoine faoi 

18. Éalóidh sé seo méadú substaintiúil ar líon na nDochtúirí Teaghlaigh chun déileáil leis an 

ualach oibre breise.  

 

Tá sé tábhachtach sláinteachas béil a chur chun cinn agus sábhálann luath-idirghabháil 

airgead ar an gcáiníocóir ag pointe níos déanaí. Tabharfaimid isteach pacáiste sláinte fiacla 

dóibh sin faoi 6 bliana. Curtha leis an seiceáil atá ar fáil cheana ag aoiseanna 6, 9 agus 12 
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beidh gach leanbh faoi 12 i dteideal chlár cuimsitheach coisctheach sláinte fiacla. Táimid 

tiomanta do rochtain thráthúil a bheidh ann chuig cúram ortódóntach.  

 

Leathnóimid, chomh maith, an Leas Cóireála Fiaclóireachta faoin gCiste Árachais Shóisialta 

chun an costas a bhaineann le roinnt gnáth-chóireálacha fiaclóireachta a chúiteamh. Do 

shealbhóirí cártaí leighis tabharfaimid isteach pacáiste coisctheach sláinte fiacla chomh 

maith.  

Tabharfaimid an plean náisiúnta chúram na súl cothrom le dáta, lena n-áirítear measúnú a 

dhéanamh ar shamhail Shligigh d’obráidí catarachtaí.  

 

Beidh cur chuige daonnúil againn mar a bhaineann le cárta leighis lánroghnach a chur ar fáil.  

 

Leathnóimid an teidlíocht chun cárta leighis a fháil do na leanaí ar fad atá ag fáil Dheontas 

Chúram Baile i mBuiséad 2017. Bhainfeadh thart ar 10,000 leanbh leas as an tionscnamh sin. 

Iarrfaimid ar an nGrúpa Comhairleach Cliniciúil ar Chártaí Leighis na treoirlínte chun cártaí 

leighis lánroghnacha a bhronnadh ar othair atá ag dul faoi chóir leighis in aghaidh ailse, a 

scrúdú.  

 

Déanfaimid roinnt mór-idirghabhálacha sláinte poiblí lena n-áirítear:  

 

 An Bille Sláinte Poiblí (Alcól) a achtú  

 Éire a dhéanamh saor ó thobac faoi 2025 (níos lú ná 5% den daonra ag caitheamh 

tobac)  

 Tobhach sláinte ar dheochanna atá milsithe le siúcra a thabhairt isteach.  

 Plean gníomhaíochta coirp náisiúnta, plean otrachta náisiúnta agus straitéis sláinte 

ghnéis a chur i bhfeidhm.  

 Clár a chur in áit chun caighdeán an bhia sna hospidéil a fheabhsú.  

 

Díreoimid leis ar roinn príomh-chlár agus straitéisí, lena n-áirítear:  
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 An clár vacsaínithe do leanaí a leathnú le vacsaíní in aghaidh meiningítis B agus 

rótaivíris a chur leis.  

 Breastcheck a leathnú le gach bean idir 65 agus 69 a chlúdach.  

 Obair a chríochnú agus cur chun feidhme a thosú ar Straitéis Náisiúnta Drugaí nua 

laistigh de 12 mí.  

 Tacóimid le cur chuige sláinte-bhunaithe seachas cur chuige ceartais choiriúil mar a 

bhaineann le húsáid drugaí lena n-áirítear reachtaíocht i leith seomraí insteallta.  

 An Straitéis Náisiúnta Máithreachais a chur i bhfeidhm.  

 An Straitéis Náisiúnta Néaltraithe a chur i bhfeidhm agus plean i leith seirbhísí Néar-

athshlánúcháin a chur chun cinn sa phobal, a fhoilsiú.  

 

Molfaimid reachtaíocht sna réimsí seo leanas chomh maith:  

 

 Rialú ar mháthairionadaíocht agus seirbhísí um atáirgeadh daonna cuidithe  

 Comhthoiliú clainne agus clár diúltaithe maidir le deonú orgán roimh dheireadh 

2017.  

Cuirfimid ardú ar an gcistiú don Bhord Taighde Sláinte.  

Déanfaimid Cláir Náisiúnta Galar Othar a fhorbairt agus tosaíocht a thabhairt do rith an 

Bhille Fíocháin Dhaonna agus an Bhille Eolas Sláinte agus Sábháilteachta.  

Cuirfimid an Plean Náisiúnta Galar Neamhchoitianta i bhfeidhm.  

Cinnteoimid go mbeidh conairí cúraim chuí in áit chun seirbhísí chúram ailse a fheabhsú 

agus le hinfheistiú a dhéanamh i gcúram ag deireadh saoil, lena n-áirítear seirbhísí ‘cúram 

ospíse agus deireadh saoil’ sna tréimhsí imbhreithe, naíonachta, óige agus aosachta.  

Cuirfimid breis ospísí, a bhfuil a dtógáil á gcistiú ag pobail áitiúla, chun feidhme. 

Tabharfaimid spreagadh d’fhorbairt ospíse i Lár Tíre agus san Oirthuaisceart agus do chúram 

baile sna réigiúin nach bhfuil ospísí iontu. 

Beimid ag obair le heagraíochtaí neamhrialtasacha chun eolas agus feasacht faoi sheirbhísí 

ag deireadh saoil a fheabhsú, go háirithe iad sin a chuireann cúram maolaitheach ar fáil do 

dhaoine san ionad is rogha leo féin.  
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Tabharfaimid cuidiú do phobail áitiúla agus do scoileanna chun dífhibrileoirí a cheannach 

d’áiteanna poiblí agus tacóimid leis na Ranna Sláinte agus Coimirce Sóisialta agus iad ag 

obair le chéile chun “Clár in Inmhe Oibre”(Fit for Work Programme) a chur chun cinn mar 

thacaíocht do bhreis daoine atá faoi thinneas nó faoi mhíchumas dul ar ais ag obair.  

 

4. Ag cur le hAcmhainneacht na Seirbhísí Éigeandála agus Géarchúraim.  

Laghdóimid plódú sna rannóga éigeandála trí chur chuige cheithre ladhar a leanacht – 

uimhreacha ag teacht chun ospidéil a laghdú trí sheirbhísí chúram príomhúil a fhorbairt agus 

cúram príomhúil agus tánaisteach a chomhtháthú, acmhainneacht ospidéal a mhéadú, tacú 

le scaoileadh tráthúil ar othair as ospidéil agus aghaidh a thabhairt ar fhreagrúlacht ospidéal 

ar éileamh atá méadaithe.  

Mar ullmhúchán d’athbhreithniú 2017 ar an bPlean Caipitil 2016-2021, tabharfaidh an 

Rialtas nua faoi athbhreithniú ar acmhainneacht leapacha ospidéil ar mhaithe lena fháil 

amach an líon, cineál agus láthair na leapacha a bheidh ag teastáil sa todhchaí, ag glacadh 

leis go bhfuil gá le réimse leapacha, lena n-áirítear cúram criticiúil, maolaitheach agus stoc 

leapacha d’othair lae.  

 

Laghdóimid freisin an tréimhse ama ón uair a thagann othar ag Rannóg Éigeandála (ED) go 

dtí go scaoiltear abhaile nó cuirtear isteach i bharda é, lena n-áirítear laghdú ar an líon 

daoine a bheidh ag fanacht breis is 6 uair an chloig. Faoi láthair caitheann 68% d’othair níos 

lú ná 6 uair san ED. Cuirfimid le líon na n-othar a bheidh cóir leighis curtha orthu sa tréimhse 

ama sin de 5% in aghaidh na bliana go dtí go mbainfear 93% amach.  

 

Aontaíonn an Rialtas go ndéanfar athbhreithniú tráthúil ar bhainistiú, oibriú agus cistiú na 

seirbhísí náisiúnta chúram baile.  

 

Tugann Aonaid do Mheasúnú Leighis (MAUanna), Ionaid Chúram Éigeandála, agus Clinicí 

Mionghortuithe malairt rogha ar rannóga éigeandála atá slán agus áitiúil dúinn ach is iondúil 

go bhfeidhmíonn siad laistigh d’uaireanta teoranta agus 5 lá na seachtaine. Sa chéad bhliain 
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againn déanfar athbhreithniú iomlán orthu sin ar mhaithe leis na huaireanta oscailte a 

mhéadú agus iad a bheith ar oscailt tríd an deireadh seachtaine.  

 

Déanfaimid prótacail a fhorbairt le cur ar chumas otharcharranna othair a thabhairt ag an 

ospidéal is oiriúnaí seachas chuig an ED is giorra. Ba chóir go gcuimseodh sé seo cóir leighis 

agus scaoileadh ar an láthair, aonaid mhionghortuithe, MAUanna agus sain-ionaid (m.sh. 

tráma agus ortaipéideacha). 

 

Táimid tiomanta d’infheistíocht caipitil leantach sna Rannóga Éigeandála (EDanna). Tá 

EDanna nua oscailte anois in Ospidéal an Mater, Baile Átha Cliath agus i Loch Garman; tá ED 

Chill Chainnigh á hoscailt ar bhonn céimnithe i mbliana; osclófar ED Luimnigh an bhliain seo 

chugainn agus tá an síneadh le ED Dhroichead Átha á thógáil. Tá ED nua d’ospidéal na 

Gaillimhe á dearadh faoi láthair le súil go mbeidh cistiú le haghaidh tógála curtha ar fáil mar 

chuid d’Athbhreithniú Phlean Caipitil 2017. Ar an gcaoi céanna tosóimid ar dhearadh ED nua 

do Beaumont níos déanaí i mbliana le súil go mbeidh cistiú le haghaidh tógála ar fáil mar 

chuid d’Athbhreithniú Phlean Caipitil 2017.  

 

Leanfaimid orainn ag seachadadh chúram réamh-ospidéal níos sábháilte. Mar chuid de, tá 

trí athbhreithniú ar Sheirbhísí Otharcharr (Athbhreithniú Rialachas HIQA, Athbhreithniú 

Náisiúnta Acmhainneacht na Seirbhíse Otharcharr agus Athbhreithniú ar Sheirbhísí 

Éigeandála Bhaile Átha Cliath), á gcríochnú faoi láthair le tuairisc HIQA curtha i bhfeidhm 

cheana. Déanfaimid machnamh ar na moltaí nuair a fhoilseofar iad agus beidh méadú ar an 

líon otharcharr, EMTanna agus paraimhíochaineoirí gach bliain chun agaí freagartha a 

fheabhsú.  

 

Tá an Rialtas nua tiomanta do leathnú a dhéanamh ar an tSeirbhís Éigeandála Aeraileighis 

rathúil (aerárthach othar) agus an indéantacht a bhaineann le húsáid san oíche. Reáchtálfar 

staidéar féidearthachta chun a fháil amach conas a d’fhéadfaí é a dhéanamh, cé a 

dhéanfadh é agus an costas ionchasach. Cuimseoidh sé sin machnamh a dhéanamh faoin 

dara bunáit.  
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Déanfaimid leathnú, chomh maith, ar Líonra Náisiúnta na gCéad Freagróirí.  

 

Leanfaidh an Rialtas nua ar an toirt chuig staid dearaidh agus pleanála don Aonad Fiobróise 

Cistí tiomnaithe ag Ospidéal Beaumont, Baile Átha Cliath, le cur san áireamh in 

Athbhreithniú Phlean Caipitil 2017. Déanfaidh Clár Cliniciúil Fiobróise Cistí a thuilleadh 

moltaí sna míonna atá romhainn, i ndiaidh suirbhé ar ionaid agus críochnóidh sé beartas 

mhúnla cúraim CF.  

 

Táimid tiomanta d’fhorbairt an dara saotharlann cataitéaraithe in Ospidéal na hOllscoile, 

Port Láirge, ag braith ar mholadh fabhrach a theacht ó athbhreithniú cliniciúil neamhspleách 

ar riachtanais an réigiúin, atá le reáchtáil laistigh de 6 sheachtain. Ansin leanfar láithreach 

chuig an staid dhearaidh agus phleanála agus chuig tógáil ansin agus beidh sé críochnaithe 

agus réidh le húsáid gan aon mhoill mhíchuí. Idir an dá linn iarrfar ar an ospidéal 

athbhreithniú a dhéanamh ar an acmhainneacht a theastódh chun na huaireanta 

saotharlainne atá ann anois a leathnú ar mhaithe le seirbhís níos cuimsithí a chur ar 

fáil. Tuigtear go bhfuil na huaireanta seo faoi réir moladh a fháil le leanúint leis an 

infheistíocht sa dara saotharlann. Ach an moladh sin a fháil scaoilfear le páirtchistiú airgid 

láithreach chun earcú foirne a chumasú ar mhaithe le leathnú ar uaireanta saotharlainne a 

éascú. 

 

5. Agaí Feithimh i leith Ghnáthaimh Ospidéil a Fheabhsú  

Táimid tiomanta don dul chun cinn atá déanta go dáta ar liostaí feithimh a chaomhnú agus 

táimid tiomanta leis d’infheistíocht de €50 milliún in aghaidh na bliana a dhéanamh chun 

liostaí feithimh a laghdú níos mó fós (an €15 milliún cistithe don Chiste Náisiúnta um 

Cheannach Cóireála san áireamh).Cuirfear acmhainní i leataoibh gach bliain chun liostaí 

feithimh a laghdú, leis an gcistiú dírithe, go háirithe, ar na cásanna is práinní agus orthu sin is 

faide atá ag feitheamh. Méadóimid agus imfhálóimid €15 milliún in 2017 mar chistiú don 

Chiste Náisiúnta Cheannach Cóireála chun aghaidh a thabhairt, ar bhonn práinne, ar liostaí 

feithimh dóibh sin is faide atá ag feitheamh.  
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Aontóimid spriocanna bliantúla feidhmíochta le gach Grúpa Ospidéal/Iontaobhas agus 

Eagraíocht Chúram Sláinte Pobal (CHO) faoi agaí feithimh, á gceangal le cistiú bunaithe ar 

ghníomhaíocht.  

 

Cuirfimid Aonad Bainistithe Feidhmíochta ar bun a chuirfidh cúnamh ar fáil d’ospidéil agus 

do sholáthróirí seirbhísí chun a gcuid spriocanna a bhaint amach.  

 

Tacaímid le hathbhreithniú chun go mbeidh comhtháthú níos fearr idir chúram príomhúil 

agus cúram tánaisteach, chomh maith le dea-chleachtais oibre atá i bhfeidhm faoi láthair i 

sainréimsí agus a d’fhéadfaí a mhacasamhlú in ospidéil eile chun aghaidh a thabhairt ar 

liostaí feithimh, a aithint.  

 

6. HSE a Athchóiriú isteach ina Seirbhís Sláinte níos Éifeachtaí, níos Folasaí, 

d’Othair agus don Fhoireann  

Leanfaimid leis an bpróiseas leis an HSE a dhíchur, á héabhlóidiú isteach ina Coimisiún 

Sláinte.  

Cuirfimid leis an dul chun cinn atá déanta le Grúpaí Ospidéal le go gcuirfear lena n-

acmhainneacht a bheith ina nIontaobhais Reachtúla neamhspleácha. Bainfidh Iontaobhais 

Ospidéal níos mó neamhspleáchais amach (úinéireacht ar a gcuid sócmhainní, bainistiú ar 

earcaíocht) agus ag cinntiú freagrachta ag an am céanna. Beidh rannpháirtíocht méadaithe 

ag an bhfoireann túslíne agus ag othair sa phróiseas déanta beartas. Beidh ar Ghrúpaí 

Ospidéal/Iontaobhais pleananna straitéiseacha a fhorbairt chun seirbhísí a atheagrú laistigh 

dá ngrúpa ospidéal, beart atá riachtanach chun rioscaí do shábháilteacht othar a íosmhéadú 

agus chun dea-thorthaí d’othair a uasmhéadú, le measúnú iomlán ar an tionchar atá ag 

tíreolas ar rochtain chuig, agus an fháil atá ar sheirbhísí. Aontófar spriocanna feidhmíochta 

bliantúla le gach Grúpa Ospidéal/Iontaobhais faoi agaí feithimh d’othair chónaitheacha, 

d'othair lae agus don fhreastal ar EDanna. Beidh na spriocanna sin insuite sa Chistiú 

Bunaithe ar Ghníomhaíocht.  
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Déanfaimid uasghrádú ar chaighdeán bhainistiú ospidéal trí chinnte a dhéanamh go bhfuil 

na bainisteoirí ospidéal ar fad agus CEOanna oilte go leibhéal Máistreachta i Riarachán Gnó 

(MBA) nó a choibhéis, agus go bhfuilid cistithe lena dhéanamh.  

 

Déanfaimid soláthar i leith aistriú sealadach bainistíochta ospidéal chuig soláthróir eile i 

gcásanna ina bhfuil drochthorthaí, drocheispéiris ag othair agus drochbhainistiú airgeadais 

ag tarlú go seasta.  

 

Bunófar Aonad nua Bhainistíocht Feidhmíochta, lena bhuiséad bliantúil imfhálaithe féin, 

laistigh den Choimisiún Sláinte. Cuirfidh sé sainchúnamh ar fáil d’ospidéil agus do 

sholáthróirí seirbhísí eile agus le hinfheistíocht airgeadais dhírithe, chun cuidiú leo a gcuid 

spriocanna a bhaint amach. Beidh ar sholáthróirí seirbhísí nach n-éiríonn leo a gcuid 

spriocanna a bhaint amach nó nach gcomhoibríonn go hiomlán leis an Aonad nua a gcuid 

buiséid féin a úsáid lena chinntiú go mbaintear spriocanna amach le cúnamh ó sholáthróirí 

san earnáil phríobháideach.  

 

Déanfaimid ospidéil agus soláthróirí eile chúram sláinte a chistiú don obair a dhéanann siad 

seachas ar bhonn buiséid stairiúla – Cistiú Bunaithe ar Ghníomhaíocht (ABF). Is trí bhuiséid a 

cheangal le gníomhaíocht atá an acmhainneacht is fearr chun seirbhísí ospidéil níos 

éifeachtaí a sheachadadh agus cúram atá tráthúil, ar ardchaighdeán, a bhaint amach 

d’othair.  

 

Déanfaimid athbhreithniú ar róil agus freagrachtaí na ngairmaithe éagsúla chúram sláinte 

atá ag obair sna hospidéil. Cuimseoidh sé seo breis aistrithe ar thascanna idir dhochtúirí 

agus banaltraí, ról níos mó agus raon méadaithe cleachtais, lena n-áirítear an t-údarás le 

scanadh a ordú agus le tuairisciú air, do radagrafaithe agus do theiripeoirí radaíochta.  

 

Déanfar athbhreithniú neamhspleách ar úsáid theorainneacha contaetha maidir le rochtain 

chuig seirbhísí sláinte agus sóisialta, lena chinntiú go gcuirtear an tseirbhís is éifeachtaí agus 

is éifeachtúla ó thaobh costais de ar fáil dóibh sin a bhfuil gá acu leis.  
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Ní mór conairí othar, atreoruithe, iarchúram agus téarnamh a bhainistiú níos éifeachtaí leis 

an HSE. Tabharfaimid údarás don HSE comhpháirtithe straitéiseacha a fhostú le cúnamh a 

thabhairt le pleanáil, cistiú agus feidhmiú céimneach bhonneagar TF sláinte don 21ú aois, ag 

obair i dtreo ilúsáid sonraí chun cúram agus torthaí comhtháite a fheabhsú tríd síos mar a 

bhaineann le cúram príomhúil agus tánaisteach araon.  

 

Cuirfimid seirbhís neamhspleách abhcóideachta othar ar bun. Measaimid Nochtadh Oscailte 

a bheith ina chomhpháirt riachtanach de shábháilteacht othar, agus, ag teacht le moltaí 

Choimisiún Madden ar Shábháilteacht Othar agus Dearbhú Cáilíochta, cuirfimid chun cinn 

roinnt bearta chun tacú leis. Cuimseoidh siad sin reachtaíocht lena chinntiú go mbeidh gach 

nochtadh oscailte cosanta nuair a dhéantar é, ag teacht le caighdeáin náisiúnta atá le socrú 

ag HIQA agus an Coimisiún Náisiúnta Meabhairshláinte, agus nach féidir breathnú ar 

leithscéal a ghabháil nó ar fhaisnéis iomlán a thabhairt láithreach bonn mar admháil 

chiontachta. Déanfar éigeantach é teagmhais shonraithe shábháilteacht othar nó teagmhais 

thromchúiseacha intuairiscithe a thuairisciú chuig na húdaráis agus chuig an othar a 

gortaíodh agus is cion a bheidh ann gan amhlaidh a dhéanamh.  

 

Tabharfaimid aghaidh ar chostas éileamh a bheith ag ardú trí shainghrúpa a bhunú a bheidh 

le tuairisciú laistigh de 6 mhí ar roghanna chun dlí na dtort agus an próiseas éilimh atá ann 

faoi láthair a leasú, go háirithe mar a bhaineann le gortuithe le linn breithe agus gortuithe 

tubaisteacha agus gortuithe ar féidir a theacht ó vacsaíniú.  

 

Cuirfimid scéim ar bun, ar bhonn gan locht, a fhreagróidh do riachtanais daoine atá faoi 

mhíchumas mar thoradh ar vacsaíniú.  

 

Ar mhaithe le tallann a earcú agus a choinneáil déanfaimid:  

 

 Idirbheartaíocht a dhéanamh faoi chonradh nua do lia comhairleach agus 

athbhreithniú a dhéanamh ar róil agus freagrachtaí na ngairmithe sláinte ag cur réim 

leathnaithe cleachtais ar fáil nuair is cuí.  
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 Na nósanna nua imeachta a chur i bhfeidhm le hearcú banaltraí níos éifeachtaí agus 

níos tráthúla a chinntiú.  

 Na gnéithe atá fágtha den Athbhreithniú Straitéiseach ar Oiliúint Liachta agus den 

Ghrúpa Oibre ar Struchtúr Gairme (Tuarascáil McCraith) a chur i bhfeidhm mar 

chuidiú chun príomhfhoireann liachta a earcú agus a choinneáil.  

 Cuirfimid Comhaontú Bhóthar Lansdúin i bhfeidhm go hiomlán de réir na n-amlínte a 

socraíodh agus tuigimid nach mór aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna 

earcaithe sa seirbhís phoiblí mar chuid den Chomhaontú seo.  

 

7. Cistiú na Seirbhíse Sláinte  

Iarrfaimid ar choiste Ilpháirtí Oireachtais físphlean fadtéarmach amháin do chúram sláinte 

thar thréimhse 10 mbliana a fhorbairt. Ba chóir go mbeadh comhaontú traspháirtí ar 

phleanáil chúram sláinte agus comhfhís ag an bplean seo. Oibreoimid chun creat oibre 

aontaithe do sheirbhís sláinte atá éifeachtach agus éifeachtúil a fhorbairt.  

 

Tá forbairt ar shamhail nua cistithe don tseirbhís sláinte riachtanach d’inbhuanaitheacht 

fhadtéarmach na seirbhíse sláinte atá againn agus do Chúram Sláinte Uilíoch – rochtain 

chuig cúram sláinte coisctheach, príomhúil, leigheasach, athshlánúcháin agus deireadh saoil 

ar ardchaighdeán atá tráthúil agus inacmhainne do chách. Rinne an Rialtas deiridh mórán 

oibre ar an gcostas agus na himpleachtaí a bhainfeadh le cúram sláinte uilíoch a thabhairt 

isteach.  

 

Ní mór breis oibre a dhéanamh ar na costais a bhainfeadh le múnlaí éagsúla, agus ar an tslí 

leis na costais sin a íoc agus ar an tslí is fearr déileáil leis an ngá le seirbhísí sláinte nach 

mbeidh clúdaithe, sa tréimhse roimh athrú anonn go dtí córas nua. Ag an bpointe seo, 

iarrfar ar an gCoiste Oireachais ar Shláinte cuireadh a thabhairt do pháirtithe leasmhara 

agus do shaineolaithe ó lasmuigh chuig éisteachtaí faoin tslí is fearr dul chun cinn, bunaithe 

ar thorthaí na hoibre atá déanta. Ní mór seachadadh an chláir leasaithe a chríochnú ar dtús 

ionas go mbeidh na bunstruchtúir curtha síos chun an múnla cistithe a athrú. Cuirfidh sé seo 
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ar chumas an Rialtais nua Chomhpháirtíochta an cinneadh deiridh a dhéanamh faoin 

mbealach is fearr chun cinn chun Cúram Sláinte Uilíoch a airgeadú.  

Tá €13.1 billiún sa Bhuiséad Sláinte do 2016 agus bhí sé indéanta arduithe a chur ar an 

mbuiséad sláinte in 2015 agus 2016 araon. Tá sé ar intinn ag an Rialtas oibriú leis an 

Oireachtas chun na harduithe sin a chaomhnú sna blianta atá romhainn. Bunóimid 

caiteachas sláinte ar bhuiséadú ilbhlianta tacaithe ag Plean Sheirbhís Sláinte 5 bliana a 

bheidh bunaithe ar réamh-mheastacháin réalacha, infhíoraithe.  

Leagfaimid amach buiséad mionsonrach don tseirbhís sláinte le haghaidh tréimhse níos 

faide. Glactar leis go mbeidh an cistiú breise úsáidte in 2016 agus go mbeidh, ag cur san 

áireamh athrú déimeagrafach leanúnach agus nuálaíocht mhíochaine, méaduithe de 3% sa 

bhliain ar an meán, i bpáirt le clár leanúnach leasaithe le breis éifeachtúlachtaí a thiomáint, 

ag teastáil chun feabhsuithe réalacha a chur i gcrích.  

Brúfaimid síos an costas chun cóireálacha nua, drugaí, etc. a chur ar fáil. Ach go háirithe, 

féachfaimid ar dheiseanna chun cumhacht ceannaigh a ghiaráil trí thionscnaimh náisiúnta 

nó Eorpacha agus le húsáid a bhaint as cógais atá éifeachtúil agus níos saoire.  
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6. Meabhairshláinte  

Uaillmhian don Rialtas Nua Comhpháirtíochta agus don 32ú Dáil 

Tacaímid le héiteas maireachtála sláintiúla agus folláine intinne a chuimsíonn tithíocht, 

fostaíocht, oideachas, nósanna maireachtála agus an gá atá ann le haonrú tuaithe a throid. 

Beidh deacracht ag duine as gach ceathrar dínn lena mheabhairshláinte ag pointe éigean sa 

saol. Cuirfear méadú ar an mbuiséad meabhairshláinte gach bliain le linn shaol an Rialtais 

nua. Tá an Rialtas nua tiomanta do na moltaí sa Fís chun Athraithe a chomhlíonadh.  

 

Tá an stiogma a bhaineann le meabhairshláinte ann i gcónaí agus tá gá le hiarracht níos 

leithne agus níos comhaontaithe thar gach raon den sochaí, agus é dírithe ní hamháin ar 

sheirbhísí sláinte. Tá comhaontú soiléir ann gur sa chóras oideachais – ag an leibhéal 

bunscoile agus meánscoile go háirithe – atá an eochair chuig feasacht níos fearr, athrú 

cultúrtha, cosc agus chuig luath-idirghabháil, don chéad ghlúin eile, ar fáil.  

 

Ní mór rochtain ar sheirbhísí luath-idirghabhála agus fáil orthu, mar aon le hiarchúram agus 

téarnamh i ndiaidh teagmhais, a fhorbairt. Tá iarrachtaí déanta ag Connecting for Life, 

Straitéis Náisiúnta na hÉireann chun Féinmharú a Chosc, chun snáitheanna difriúla den stát 

agus den sochaí, lena n-áirítear pobal, sláinte, oideachas, a thabhairt le chéile, le díriú ar 

chosc agus luath-idirghabháil. Níl costas airgid ag baint le cuid mhaith ceangaltas sa phlean 

seo. Beidh údarás tugtha don Choiste Oireachtais ábhartha sa 32ú Dáil le faireachán agus 

maoirseacht a dhéanamh ar chur chun feidhme iomlán na straitéise seo.  

 

1. Rochtain níos fearr chuig Seirbhísí Meabhairshláinte i gCúram Príomhúil  

Aithníonn Fís chun Athraithe príomhról na Dochtúirí Teaghlaigh – “Is iad Dochtúirí 

Teaghlaigh an chéad, agus i gcuid mhaith cásanna an t-aon gairmí sláinte a bhíonn páirteach 

i mbainistiú réimse leathan fadhbanna meabhairshláinte.” Deir sé leis gurbh í an tacaíocht is 

coitianta a lorg Dochtúirí Teaghlaigh ina thaobh seo ná rochtain chuig comhairleoirí nó 

siceolaithe. Molann an straitéis go mbeidh foireann atá oilte go cuí ar fáil ag leibhéal cúraim 
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phríomhúil chun cláir chun fadhbanna meabhairshláinte a chosc a chur ar fáil agus le folláine 

intinne a chur chun cinn. Cuirfimid Fís chun Athraithe chun feidhme go hiomlán ar bhealach 

a thugann aitheantas do rochtain thíreolaíoch.  

Leagann an straitéis amach moltaí a bhfuil réimse leathan iontu – cumarsáid fheabhsaithe le 

haghaidh leanúnachas cúraim, prótacail atreoraithe, rochtain dhíreach chuig fóntais 

dhiagnóiseacha, pleananna scaoilte, pleananna cúraim aonaracha, conairí cúraim 

comhtháite agus socruithe cúraim roinnte. Ceadóidh cur chun feidhme iomlán na moltaí seo 

d’fhoirne cúraim phríomhúil go leor den chúram atá déanta ag sainseirbhísí faoi láthair, a 

chur ar fáil.  

 

Ba chóir go dtabharfadh an líonra seirbhísí meabhairshláinte atá molta i Fís chun Athraithe 

pointe amháin rochtana do Dochtúirí Teaghlaigh ar mhian leo duine ar leith a atreorú chuig 

seirbhísí meabhairshláinte nó atá ag lorg comhairle agus treorach faoi bhainistiú duine 

áirithe. Sa mhúnla atá molta ba chóir go mbeadh pointe amháin rochtana le haghaidh 

freagartha géarchéime nuair atá gá leis.  

 

Táimid tiomanta d’athbhreithniú saineolach, bunaithe ar fhianaise, ar an stadas reatha 

feidhmithe in Éirinn agus ar dhea-chleachtas idirnáisiúnta, mar a bhaineann le 

meabhairshláinte, a reáchtáil. Soláthróidh an t-athbhreithniú comhairle, chomh maith, ar:  

 Breis acmhainneachta a thógáil i Seirbhísí Meabhairshláinte Leanaí agus Ógánach 

(CAMHS)  

 Breis sheirbhís tacaíochta 24/7 agus foirne teagmhála i gcúram príomhúil agus cúram 

éigeandála  

 Sásanna chun foireann a mhealladh agus a choinneáil sa réimse seo.  

 

Oilfidh an t-athbhreithniú na chéad chéimeanna eile i bhforbairt ár mbeartas 

meabhairshláinte laistigh de fhráma cearta daonna go ginearálta, á chothú tríd an bpróiseas 

bliantúil buiséid agus ag teacht i dtír ar an infheistíocht bhreise agus dul chun cinn atá 

déanta le blianta beaga anuas.  
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Ar leithligh, cuirfimid le seirbhísí comhairleoireachta i gcúram príomhúil do dhaoine atá ar 

ioncam íseal. Féachfaimid leis an tseirbhís a leathnú go dtí eagraíochtaí a thairgeann 

comhairleoireacht saor in aisce agus seirbhísí siceolaíochta do theaghlaigh a dteastaíonn sé 

uathu.  

 

Tabharfaimid isteach, leis, socruithe oibre idirghníomhaireachtaí níos fearr le seirbhísí eile, 

le rochtain bunaithe ar riachtanas a chur ar fáil chomh tapa agus is féidir (m.sh naisc idir 

HSE, Tusla agus seirbhísí príosúin, seirbhísí áitiúla éisteachta agus seirbhísí deonacha).  

 

2. Tacaíocht a Chinntiú i gcás Géarchéime  

Ó go luath in 2015 tá Altraspeisialtóirí Cliniciúla tosaithe ag obair i rannóga éigeandála chun 

freagairt níos tapa a sholáthar dóibh sin a thagann i láthair i gcásanna a bhaineann le 

féindochar. Oibreoimid lena chinntiú go bhfuil foireann dá leithéid ag gach rannóg 

éigeandála, agus go ndéanfar soláthar i leith naisc níos fearr chuig iarchúram agus cúram 

príomhúil.  

 

Dóibh sin atá i mbaol ó fhéindochar, ba chóir go gcuirfeadh Stiúrthóireacht 

Meabhairshláinte an HSE seirbhís comhordaithe, aonfhoirmeach, ar cháilíocht dhearbhaithe, 

sábháilte, 24/7 ar fáil agus conairí cúraim a sholáthair ó sheirbhísí chúraim phríomhúil go 

tánaisteach dóibh sin ar fad a bhfuil gá acu le sainseirbhísí meabhairshláinte. Comhairleoidh 

an t-athbhreithniú neamhspleách faoin tslí is fearr é seo a dhéanamh. Déanfar 

monatóireacht air agus tiocfaidh moltaí ón gCoiste Oireachtais cuí.  

 

3. Ag Tabhairt Meabhairshláinte na nÓganach chun tosaigh tríd an gCóras 

Oideachais  

Mar údar imní atá ag dul i méid i scoileanna agus do theaghlaigh, ní mór dúinn feasacht agus 

cosc a chur chun cinn sa chóras oideachais seachas a bheith ag freagairt do theagmhais. I 

2017, tabharfar Folláine Intinne isteach mar ábhar sa churaclam nua Theastas Sóisearach 

agus céim chun tosaigh a bheidh ann chun tuiscint agus feasacht a ardú i measc déagóirí. 
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Ach, tá tuiscint níos iomláine faoi fholláine intinne na mac léinn féin ag teastáil. Bunófar 

Tascfhórsa Náisiúnta ar Mheabhairshláinte na nÓgánach le machnamh a dhéanamh faoin 

mbealach is fearr le hathléimneacht, straitéisí déileála, feasacht níos mó a thabhairt isteach 

agus a mhúineadh do leanaí agus do dhaoine óga, agus conas teacht go deonach ar 

sheirbhísí tacaíochta agus iad fós óg. Maidir le foirne múinteoireachta déanfaimid 

infheistíocht i gcúrsaí SafeTALK and ASIST.  

 

Féadann seirbhísí inrochtana neamhfhoirmiúla meabhairshláinte ról thar a bheith 

tábhachtach a imirt chun ceangal a dhéanamh le daoine óga. Cuirfimid leis na seirbhísí sin 

mar Jigsaw, atá saor le rochtain agus nach bhfuil atreorú ó dhochtúir ag teastáil uaidh, agus 

atá níos neamhfhoirmiúla agus tarraingtí do dhaoine óga.  

 

4. Ag Tacú le Daoine a bhfuil Deacrachtaí Meabhairshláinte acu agus lena 

dTeaghlaigh  

Ag obair le Intreo, féachfaimid le solúbthacht agus tacaíocht a thabhairt isteach sa chóras 

leasa shóisialaigh do dhaoine le deacrachtaí troma seasmhacha acu chun dul isteach i 

bhfostaíocht trína chinntiú go bhfaighidh siad a gcuid teidlíochtaí ar ais gan mhoill sa chás 

nach bhfeileann an fhostaíocht dóibh.  

 

Cuirfimid tacaíochtaí cistithe tiomnaithe ar bun i leith choinneáil tionóntachta do dhaoine a 

bhíonn ag athrú ó chóiríocht atá tacaithe ag HSE agus do chliaint i seirbhísí meabhairshláinte 

a bhíonn ina gcónaí i gcineálacha eile cóiríochta sa phobal.  

 

Tá an tacaíocht a chuireann grúpaí pobail, deonacha agus tathanta rí-thábhachtach do 

dhaoine le deacrachtaí meabhairshláinte, dá dteaghlaigh agus dá gcúramóirí. Cinnteoimid 

go mbeidh tacaíocht acu do na tionscnaimh agus na cláir atá á reáchtáil acu.  

 

Cuirfimid feabhas ar aonfhoirmeacht, éifeachtúlacht agus tráthúlacht na seirbhísí tacaíochta 

do theaghlaigh agus do phobail ag fulaingt de bharr méala.  
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Cuirfimid níos mó áiteanna cónaithe ar fáil do dhaoine le fadhbanna seasmhacha 

meabhairshláinte, lena n-áirítear othair fhóiréinseacha agus dhé-fháthmheasa.  

 

5. Forbairt agus Pleanáil Riachtanais Seirbhíse sa Todhchaí a Chinntiú  

Tá an stiogma a bhaineann le meabhairshláinte fós forleathan in Éirinn sa lá inniu agus 

féadann sé duine a choinneáil aonraithe agus leochaileach. Oibreoimid le tuiscint agus 

meoin na hÉireann ar mheabhairshláinte agus féinmharú a fheabhsú.  

 

Cé go n-aithnítear an gá le hidirghabháil agus iontráil chothromaithe, déanfaimid próisis dlí a 

leasú le déileáil le cimiú ainneonach.  

 

Tá sainoibreacha tosaithe ar Ospidéal Náisiúnta nua na Seirbhíse Meabhairshláinte Fóiréinsí 

ag Port Reachrann. Tá cistiú faighte don fhorbairt seo mar chuid den Phlean Caipitil. 

Éascóidh sé seo dúnadh an Lárospidéil Victeoiriaigh Meabhairshláinte. Ina theannta sin 

coinneofar an teacht isteach ó dhíol sócmhainní níos sine a úsáidtear le haghaidh seirbhísí 

meabhairshláinte d’fhorbairtí nua meabhairshláinte.  

 

Déanfaimid seirbhísí agus speisialtachtaí a fhorbairt le tacú le daoine ag pointí éagsúla dá 

saol. Le daonra atá ag méadú agus ag dul in aois, is gá cur le hacmhainní i síceolaíocht an 

tsaoil níos sine.  

 

Tá thart ar 26 Fhoireann Shíciatracht Seanaoise ann. Tá cistiú breise curtha ar fáil i mBuiséad 

2016 agus leanfaimid ar aghaidh ag cur leis.  

 

Cuirfimid an Straitéis Náisiúnta Néaltraithe i bhfeidhm.  

 

Leanfaimid ag tacú le hIonaid Athshlánúcháin.  
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7. Ag cur feabhais ar Shaol Daoine faoi Mhíchumas  

Uaillmhian don Rialtas Nua Comhpháirtíochta agus don 32ú Dáil 

Ar feadh a saol ba chóir go dtacófaí le daoine faoi mhíchumas a n-acmhainneacht a 

uasmhéadú, trí bhacainní a bhfuil tionchar acu ar rochtain chuig seirbhísí, oideachas, obair 

nó cúram sláinte, a dhíchur. Cuirfimid feabhas ar sheirbhísí agus méadú ar thacaíochtaí do 

dhaoine faoi mhíchumas, go háirithe maidir le measúnú agus idirghabháil luath do leanaí le 

riachtanais speisialta agus soláthar seirbhísí lae do dhaoine fásta. Ba chóir fócas ar leith a 

chur ar thacaíochtaí ag pointí tábhachtacha athraithe – ag tosú ar scoil, ag dul ar aghaidh 

chuig breis traenála nó oideachais, nó ag bogadh isteach in áit chónaithe nua. Chun an 

sprioc seo a bhaint amach ba chóir go mbeadh an Rialtas Comhpháirtíochta nua á threorú ag 

dhá phrionsabal: comhionannas deiseanna agus ag cur feabhais ar chaighdeán shaol daoine 

faoi mhíchumas. Nuair a bhíonn siad sásta ina n-intinn go bhfanfaidh na tacaíochtaí atá acu 

is féidir daoine faoi mhíchumas a chumhachtú chun a saol a chaitheamh go neamhspleách, 

breis neamhspleáchais a thabhairt dóibh chun teacht ar na seirbhísí a roghnaíonn siad féin 

agus cuma níos láidre a chur orthu chun na tacaíochtaí a theastaíonn chun a gcuid 

riachtanas a shásamh agus a saol a phleanáil, a shaincheapadh.  

 

1. Díriú ar Chearta  

Shínigh Éire Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine faoi Mhíchumas i 2007 

agus foilsíodh treochlár chun daingnithe i Samhain 2015. Tá dréachtú reachtaíochta chun 

aghaidh a thabhairt ar réimse bacainní dlí faoi shiúl ar mhaithe lena a thabhairt roimh an 

Oireachtas faoi dheireadh 2016. Iarrfar ar an gCoiste Oireachtais ábhartha agus na páirtithe 

leasmhara ábhartha maoirseacht a dhéanamh ar é a chur i bhfeidhm.  

 

2. Ag Cur Feabhais ar Shaol Daoine faoi Mhíchumas trí Rochtain, Tacaíochtaí 

agus Neamhspleáchas Níos Fearr  

Trasnaíonn beartas agus tacaíochtaí míchumais mórchuid ranna rialtais agus 

gníomhaireachtaí agus fágann sin go mbíonn castachtaí le sárú ag úsáideoirí seirbhísí. 
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Déanfar athbhreithniú ar struchtúir agus ar sheachadadh an Stáit mar fhreagra ar bhuiséadú 

pearsantaithe a bheidh dírithe go speisialta ar riachtanais an duine, a bheith ag teacht 

isteach.  

 

Déanfaimid gach tástáil acmhainne a chomhdhlúthú faoi eagraíocht náisiúnta amháin chun 

próiseas iarratais amháin i leith seirbhísí agus teidlíochtaí thar gach gníomhaireacht rialtais, 

a chinntiú. 

 

Déanfaimid athbhreithniú, chomh maith, ar an ról atá ag an Údarás Náisiúnta Míchumais.  

 

Ta fostaíocht rí-thábhachtach mar a bhaineann sé le neamhspleáchas agus comhtháthú 

sóisialta. Ach, ní i gcónaí a tharlaíonn sé go ngineann fostaíocht dóthain teacht isteach le 

neamhspleáchas a chinntiú do dhuine faoi mhíchumas. Mar sin, cuirfimid an Straitéis 

Fostaíochta Cuimsithí do Dhaoine faoi Mhíchumas i bhfeidhm, chun a chinntiú go mbeidh a 

cuid gníomhaíochtaí ag teacht le polasaithe príomhshrutha gníomhachtaithe agus go 

dtabharfar aghaidh ar an imní a bhaineann le sochair thánaisteacha a chailleadh, ionas go n-

íocann obair níos mó ná leas sóisialta i gcónaí.  

 

Tacaímid le méadú ar an Sochar Míchumais agus Liúntas, Sochar Cúramóra agus Liúntas 

agus Pinsean na nDall.  

 

Tá an obair faoi shiúl chun an reachtaíocht nua seo a dhréachtú chun scéim nua luaineachta 

a thabhairt isteach mar chúnamh dóibh sin faoi mhíchumas chun a gcuid costas luaineachta 

atá ag dul i méid, a ghlanadh.  

Tugann buiséid phearsantaithe níos mó smachta don duine chun rochtain a fháil chuig 

seirbhísí, rud a fhágann níos mó neamhspleáchais agus rogha aige. Déanfaimid buiséid don 

duine a chineachadh ionas gur féidir leis siopadóireacht a dhéanamh lasmuigh de na 

soláthróirí seirbhíse traidisiúnta chun freastail níos fearr ar a chuid riachtanas. Chun é seo a 

dhéanamh, bunóimid Tascfhórsa laistigh de 3 mhí faoi buiséid phearsantaithe do dhaoine 

faoi mhíchumas a chur i bhfeidhm. Lárnach don Tascfhórsa seo beidh:  
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 Glacadh le córas náisiúnta soiléir amháin iarratais chun buiséid a fhorbairt roimh 

dheireadh 2017  

 Glacadh le córas náisiúnta soiléir amháin cuntasachta don chaiteachas  

 Múnlaí bróicéireachta a scrúdú ina dtugtar cúnamh do dhaoine ceangal le seirbhísí a 

dhéanann freastal ar na riachtanais atá acu féin agus iad a cheannach  

 Monatóireacht ghníomhach a dhéanamh ar chleachtadh, úsáid agus treochtaí agus 

go háirithe an nascacht idir bhuiséid phearsantaithe, infhostaitheacht agus rátaí 

fostaíochta, chomh maith le cónaí sa phobal.  

Ba cheart go dtreoródh eintitis bheartas/feidhmíochta laistigh den tseirbhís phoiblí an 

Tascfhórsa i gcomhairliúchán leis an tsochaí shibhialta. I ndiaidh tréimhse tosaithe 5 

bliana d’fhéadfaí é a thrasdul go bunú gníomhaireachta náisiúnta.  

 

Scrúdóimid soláthar sheirbhís iompair do dhaoine óga faoi mhíchumas lena chinntiú go 

bhfuil an tseirbhís oiriúnach don fheidhm, ag teacht lena gcuid riachtanas.  

 

Cinnteoimid go mbeidh riachtanais daoine faoi mhíchumas corpraithe isteach i ngach 

beartas tithíochta sa todhchaí.  

 

Is tacaíochtaí rí-thábhachtacha iad na deontais Oiriúniú Tí a chuirtear ar fáil d’údaráis áitiúla 

chun daoine a choinneáil ina gcuid tithe. Mhéadaigh Buiséad 2016 an scéim de 10% go €55 

milliún, rud a fhágfaidh go mbainfidh 8,500 teaghlach leas as an scéim. Tacaímid le breis 

arduithe ar chistiú don scéim seo.  

 

Bogfaimid daoine faoi mhíchumas amach as láithreacha comhchónaithe le cur ar a gcumas 

maireachtáil go neamhspleách agus a bheith san áireamh i measc an phobail. Faoi láthair tá 

2,725 duine ina gcónaí i láithreacha comhchónaithe agus tá sé mar sprioc againn an figiúr 

seo a laghdú de thrian ar a laghad faoi 2021 agus deireadh ar fad a chur le láithreacha 

comhchónaithe amach anseo. Tosóidh athrú na ndaoine le riachtanais ardspleáchais 

comhthreomhar le daoine eile agus ní fhágfar iad go mbeidh daoine ar níos lú míchumais 

athraithe ar dtús. Déanfar é seo trí chomhairliúchán iomlán le teaghlaigh lena chinntiú go 

mbeidh gach aistriú iomchuí.  
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3. Comhionannas Deiseanna  

Cuireadh €7.3 milliún ar leataobh i mBuiséad 2016 chun 1,500 áit lae a chur ar fáil do lucht 

fágála scoile atá faoi mhíchumas. Tá an Rialtas nua tiomanta a chinntiú go mbeidh 

deiseanna leanúint leis an oideachas nó leis an oiliúint ag gach fágálaí scoile in aois 18 atá 

faoi mhíchumas intinne nó coirp. Agus pleanáil á déanamh do shaolta na ndaoine óga faoi 

mhíchumas sa todhchaí ní mór dúinn lucht fágála scoile a dhéanamh inniúil leis na scileanna 

a theastaíonn chun dul ar aghaidh, má roghnaíonn siad, chuig breisoideachas, oiliúint nó 

fostaíocht. Ciallaíonn sé seo pleanáil agus caidreamh gníomhach níos luaithe ná mar a 

tharlaíonn faoi láthair, lena chinntiú go ndéantar dóthain pleanála, ag céim sách luath, 

maidir leis an aistriú ón iarbhunoideachas do gach fágalaí scoile.  

Tacóimid le deiseanna fostaíochta faoi thacaíocht agus cuirfimid leo agus oibreoimid le 

páirtithe leasmhara chun fostaíocht faoi thacaíocht a dhéanamh níos tarraingtí do na 

fostaithe agus na fostóirí ionchasacha araon.  

 

Aibhseoimid dreasachtaí d’fhostóirí chun duine faoi mhíchumas a fhostú, déanfaimid 

feidhmiú céimneach ar fheachtas náisiúnta feasachta, agus cinnteoimid go ndéanfar cur 

chun feidhme iomlán ar an Straitéis Chuimsitheach Fostaíochta do dhaoine faoi mhíchumas 

mar a luadh thuas.  

 

Ag obair le Intreo, tacóimid le daoine faoi mhíchumas aistriú chuig an bhfostaíocht, agus san 

am céanna déanfaimid cinnte go dtabharfar ar ais a gcuid teidlíochtaí dóibh gan uaim sa 

chás nach mbíonn an deis fostaíochta oiriúnach dóibh. Tabharfaimid aghaidh freisin ar an 

imní a bhaineann le sochair thánaisteacha a chailleadh ionas go mbeidh daoine níos fearr as 

ag obair i gcónaí.  

 

4. Rochtain chuig Riachtanais Luathbhlianta agus Oideachais  

Tá scéim nua chun rochtain a chinntiú chuig cláir Chúram agus Oideachas Luath-Óige do 

dhaoine óga faoi mhíchumas ag tosú i mbliana. Cinnteoimid go ndéanfar breis forbartha ar 

an tionscnamh seo. 
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Caitear breis is €1.4 billiún ar oideachas speisialta gach bliain, ach fós bíonn imní ar 

theaghlaigh faoi rochtain a fháil chuig seirbhísí. Scrúdóimid leordóthanacht rochtain agus 

cistiú oideachais speisialta faoi láthair, go háirithe do leanaí a bhfuil siondróm Down agus 

riochtaí eile orthu. Iarrfaimid comhairle ar an gComhairle Náisiúnta Oideachais Speisialta 

faoin mbealach is fearr le tabhairt faoi. Tiocfaimid i gcomhairle leis, le páirtithe leasmhara le 

féachaint conas is fearr codanna den Acht EPSEN, a tugadh isteach ar bhonn 

neamhreachtúil, a chur chun cinn.  

 

Tá an Rialtas tiomanta do sheirbhísí luath-idirghabhála agus coisctheacha do leanaí. Is féidir 

le rochtain níos luaithe ag leanaí agus daoine fásta chuig Teiripe Urlabhra agus Teanga 

difríocht an-mhór a dhéanamh sna deiseanna a bheidh acu ina saol. Tabharfaimid isteach 

seirbhís nua urlabhra agus teanga inscoile ag cruthú nascálacha níos láidre idir 

thuismitheoirí, mhúinteoirí agus Teiripeoirí Urlabhra agus Teanga (SLTanna). Cuirfimid tús, 

chomh maith, le domhain-athbhreithniú ar na difríochtaí a bhaineann le liostaí feithimh ar 

fud na tíre.  

 

5. Guth Níos Láidre ag Cúramóirí 

Is iad cúramóirí cnámh droma sholáthar cúraim sa tír seo. In 2012 foilsíodh an chéad 

Straitéis do Chúramóirí riamh. Táimid tiomanta dá cur i bhfeidhm go hiomlán. Is mian linn go 

mbeadh páirt níos mó ag cúramóirí teaghlaigh i réiteach pleananna cúraim, ag cuidiú le 

soláthar cúraim, mar aon le traenáil níos inrochtana agus cúram faoisimh, chun lántacaíocht 

a éascú. Tacaímid le méadú ar Liúntas Cúramóirí agus Sochar Cúramóirí mar aon le rochtain 

níos fearr chuig tacaíochtaí comhairleoireachta do chúramóirí.  
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8. Leanaí agus Gnóthaí Óige  

Uaillmhian don Rialtas Nua Comhpháirtíochta agus don 32ú Dáil 

Léiríonn torthaí sa Ríocht Aontaithe le gairid gur dóigh go bhféadfadh sé a bheith amhlaidh 

go mairfeadh leanaí a bheirtear don ghlúin seo go dtí meánaois 100 agus thairis. Tá ceann 

de na rátaí beireatais is airde san Eoraip ag Éirinn le beagnach 70,000 breith in aghaidh na 

bliana. Ní mór dúinn, mar sin pleanáil romhainn don ghlúin nua seo trí bhearta a shocrú a 

fhágfaidh go mbeidh cothromaíocht deise acu; trí oideachas, cúram sláinte coisctheach, 

agus seirbhísí tacaíochta.  

 

Tá infheistíocht spriocdhírithe i réimsí tábhachtacha mar luathbhlianta, luath-idirghabháil 

agus cosc, ionas gur féidir le teaghlaigh – idir óga agus aosta – an deis is fearr is féidir a 

bheith acu, riachtanach chun an sprioc seo a bhaint amach. Dóibh sin a mbíonn tacaíocht ó 

Ghníomhaireachtaí Stáit ag teastáil uathu an ról nach mór a bheith á dhéanamh acu ná le 

daoine a threorú amach as deacrachtaí agus cabhrú leo seasmhacht agus sábháilteacht a 

bhaint amach.  

 

Chun aistrithe a dhíriú ar thacaíochtaí níos luaithe cuirfimid Aonad Coisc agus Luath-

Idirghabhála ar bun sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe/Airgeadais sna chéad 100 

lá. Díreoidh sé ar pholasaithe luath-idirghabhála ar féidir leo torthaí saoil do leanaí go 

háirithe, a fheabhsú, chomh maith le cáilíocht beatha daoine níos sine a bhíonn ag déileáil le 

riochtaí fadtéarmacha mar thinneas ainsealach.  

 

Réiteoidh an tAonad tuarascáil bhliantúil, chomh maith, ag cur síos ar chéatadán bhuiséad 

na roinne atá tiomanta do luath-idirghabháil agus pleanáil fhadtéarmach ar 

shaincheisteanna sóisialta, agus ag moladh athruithe. Déanfaidh sé maoirsiú agus 

monatóireacht ar thionchar roinnt de na cláir nua agus déanfaidh sé tuairisciú go rialta leis 

an gCoiste Oireachtais ábhartha.  
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1. Tús Áite a Thabhairt do na Luathbhlianta  

Maireann na chéad chúig bliana fad saoil. Tá na heispéiris go luath sa saol rí-thábhachtach 

chun an bunús maidir le foghlaim, obair agus sláinte sa todhchaí a chur síos. Díríonn ár 

gceangaltais ar bhreis saoire máithreachais sa chéad bhliain, cúram leanaí inacmhainne ar 

ardchaighdeán, ranganna níos lú, cúram fiacla coisctheach, agus luath-idirghabhálacha, de 

réir mar, agus sna h-áiteanna ina dteastaíonn siad. Tá na céimeanna sin tacaithe ag cur 

chuige spriocdhírithe infheistíochta atá bunaithe ar an dea-chleachtas idirnáisiúnta is fearr 

do leanaí óga.  

 

Chuir Buiséad 2016 leis an gClár Chúram agus Oideachas na Luath-Óige (ECCE) go dtí an dara 

bhliain saor in aisce do gach leanbh, tar éis na torthaí dearfacha do leanaí óga agus an 

tacaíocht do thuismitheoirí a thugann sé, a fheiceáil. Mar chuid den leathnú sin tá sé tráthúil 

go ndéanfaí:  

 

 Caighdeán na chéad bhliana réamhscoile a athbhreithniú agus a mheas, mar aon le 

cur i bhfeidhm churaclam Aistear agus athbhreithniú a chur san áireamh lena 

chinntiú gur féidir le leanaí leas a bhaint as dhá bhliain iomlán  

 Athbhreithniú neamhspleách a reáchtáil agus a fhoilsiú ar an gcostas a bhaineann le 

cúram leanaí ar ardchaighdeán, i gcóiríocht phríobháideach agus phobail, a chur ar 

fáil, ag teacht leis an bprionsabal maidir leis an earnáil a dhéanamh níos gairmiúla i 

gcónaí. Leanfaimid ar aghaidh ag tacú le tionscnaimh agus leasuithe gairmiúlaithe ar 

ardchaighdeán mar Better Start, Síolta agus an Learner Fund. 

 Monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm rialúchán agus caighdeán nua agus 

oibriú i dtreo breis traenála foirne i ngarchabhair phéidiatraiceach  

 Athbhreithniú agus leasú a dhéanamh ar an réimeas cigireachta, agus cistiú a bhaint 

de sholáthróirí nach sásaíonn na caighdeáin sheirbhíse.  

 

Tá sé cruthaithe go gcabhraíonn ranganna níos lú, go háirithe sna naíonáin shóisearacha 

agus shinsearacha, le dul chun cinn na ndaltaí, i gcás leanaí faoi mhíbhuntáiste go príomha. 

Taispeántar go leanann dul chun cinn de bharr ranganna níos lú sna luathbhlianta isteach 
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sna blianta níos déanaí. Léiríonn taighde gur mó an seans go bhfanfaidh daltaí níos faide ar 

scoil agus go mbainfidh siad torthaí níos fearr amach.  

 

Bunófar seirbhís nua urlabhra agus teanga chun tacú le leanaí óga mar chuid de chóras 

tacaíochta níos comhtháite. Tá sé taispeánta ar fud an OECD mar an bealach is éifeachtaí 

chun bainistíocht agus idirghabháil maidir le saincheisteanna oideachais agus sóisialta de 

bharr deacrachtaí urlabhra agus teanga i leanaí, a dhéanamh. Déanfaimid breis acmhainní a 

infheistiú sa Seirbhís Náisiúnta Shíceolaíocht Oideachais (NEPS) le hidirghabháil agus 

rochtain níos luaithe do leanaí (agus déagóirí, chomh maith) a chinntiú.  

 

Ar an dul céanna le cúram dochtúir teaghlaigh saor in aisce dóibh sin faoi 6, chuirfeadh 

teagmháil níos luaithe le cúram fiacla le galar a chosc agus le sláinteachas béil a chur chun 

cinn. Tacóimid le pacáiste chúram fiacla coisctheach dóibh sin faoi 6 a thabhairt isteach. 

Curtha le seiceáil atá ar fáil faoi láthair ag aois 6, 9 agus 12 bheadh gach leanbh faoi 12 i 

dteideal chlár cuimsitheach coisctheach sláinte fiacla.  

 

Cuirfimid le saoire íoctha do thuismitheoirí sa chéad bhliain i ndiaidh breithe (faoi láthair 

seasann saoire máithreachais ag 26 seachtain, móide 2 sheachtain saoire atharthachta le 

teacht isteach ó Mheán Fómhair). Taispeánann taighde gur mó an leas a bhaineann leanaí as 

chúram tuismitheora sa chéad bhliain.  

 

Teastaíonn tacaíocht ó gach tuismitheoir ag pointe éigin. Féachfaimid le Plean Náisiúnta 

Thacaíocht Tuismitheoireachta a fhoilsiú ina mbeidh réimse céimeanna praiticiúla tacaíochta 

do gach tuismitheoir.  

 

Tabharfaimid aghaidh ar bhochtaineacht leanaí trí chláir luath-idirghabhálacha 

pobalbhunaithe a mhéadú.  

 

Déanfaimid gach tástáil acmhainne a chomhdhlúthú faoi eagraíocht náisiúnta amháin ionas 

nach ndéanfaidh daoine/tuismitheoirí ach iarratas amháin ar sheirbhísí nó teidlíochtaí ó na 

gníomhaireachtaí rialtais ar fad. Tabharfaidh an Ghníomhaireacht seo aghaidh ar cheist 
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rochtana chuig seirbhísí bunaithe ar theorainneacha contae agus cuirfear cur chuige nua i 

bhfeidhm i ndiaidh athbhreithnithe agus comhairliúcháin.  

 

2. Ag Cur Chúram Leanaí a Thacaíonn le Teaghlaigh ar Fáil  

Tacaímid le múnla láidir chun fóirdheonú a dhéanamh ar chúram leanaí ar ardchaighdeán do 

leanaí 9-36 mí ar mhaithe le go mbainfidh leanaí agus teaghlaigh leas i ndáiríre as 

infheistíocht níos mó, ag teacht le moltaí an OECD gurb é an cur chuige is fearr chun 

inacmhainneacht agus ardchaighdeán a bhaint amach ag an am céanna ná trí áiteanna 

chúram leanaí fóirdheonaithe.  

 

Déanfaimid tacaíochtaí spriocdhírithe a fhorbairt chun costais chúram leanaí a ísliú, le 

roghanna níos leithne a thabhairt do thuismitheoirí agus tacaíocht níos mó a thabhairt do 

thuismitheoirí a fhanann sa bhaile.  

 

Tabharfaimid isteach córas nua chun tacú le, agus cur le, cúram ar ardchaighdeán, tar éis 

scoile do leanaí in aois scoile.  

 

Leanfaimid ag tacú le háiteanna chúram leanaí fóirdheonaithe do theaghlaigh ar ioncam 

íseal.  

 

Cé go bhfuilimid ag glacadh leis go bhfuil gá le cúram leanaí fóirdheonaithe breise mar atá 

molta thuas, féachfaimid leis na scéimeanna atá ann cheana a a shruthlíniú chun iad a 

dhéanamh níos inrochtana do thuismitheoirí agus do sholáthróirí araon.  

 

Cuirfimid leis an gcaighdeán ar fud na hearnála trí infheistíocht a dhéanamh i bhfoirne oibre 

a dhéanamh níos gairmiúla, trí fhorbairt leanúnach ghairmiúil laistigh de chláir 

bhreisoideachais agus ardoideachais.  

 

Tacóimid le tuismitheoirí a roghnaíonn fanacht sa bhaile le cúram a thabhairt dá leanaí (trí 

ardú a chur ar Chreidmheas na gCúramóirí Baile)  
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Ní mór dúinn leas a bhaint as ár bhfoirgnimh bhunscoile chun cúram tar éis scoile a 

sholáthar do leanaí in aois scoile, chun níos mó roghanna agus solúbthachta a chur ar fáil do 

thuismitheoirí. Ceanglóimid caipitíocht bhreise le foirgnimh a chur ar fáil do chúram tar éis 

scoile, má bhíonn an t-éileamh ann. Tabharfar cuireadh do ghrúpaí pobail agus do 

sholáthróirí príobháideacha tairiscintí a chur isteach chun saoráidí scoileanna a úsáid (tar éis 

uaireanta scoile). 

 

Aithnímid luach chúram leanaí neamhfhoirmiúil do theaghlaigh agus tacaímid le forbairt clár 

céimnithe leasuithe d’fheighlithe leanaí chun go mbeidh sé níos éasca tacaíocht a thabhairt 

do theaghlaigh agus d’fheighlithe leanaí.  

 

3. An Chéad Ghlúin Eile – Ár nDaoine Óga a Chosaint agus a Shaibhriú.  

Tá breis is 800,000 duine in aois 10-24 in Éirinn. De réir mar a théann na daoine óga sin ó 

ógántacht go haosacht, ó bhunscolaíocht go meánscolaíocht agus breisoideachas nó obair, 

tugann siad aghaidh ar athruithe, brúnna, ionchais agus, go deimhin, deiseanna móra. Ní 

mór dúinn a chinntiú go gcloistear a bhfuil á rá acu, go bhfuil meas orthu, go bhfuil siad 

sábháilte agus sláintiúil agus go mbaineann siad amach a lán acmhainneachta sa saol agus in 

oideachas. Tá folláine mothúchán ina cuid shuntasach den saol laethúil agus imríonn sé 

tionchar ar ár gcáilíocht bheatha agus ar ár bhfolláine choirp agus intinne.  

 

Ní hamháin go gcuidíonn páirtíocht ghníomhach i gcúrsaí spóirt le daoine óga a bheith 

sláintiúil, ach ina theannta sin, tógann sé muinín, neamhspleáchas agus cothaíonn sé le 

neartú na foirne. Tacaímid le cur i bhfeidhm an phlean náisiúnta ghníomhaíocht coirp do 

gach aois agus tacaímid leis le siollabas nua Corpoideachais na hArdteistiméireachta a 

thabhairt isteach, mar ábhar iomlán roghnach.  

 

Ag cur san áireamh na leasanna suntasacha sóisialta agus sláinte a thagann de bharr 

rannpháirtíochta i gcúrsaí spóirt, tacóimid le heagraíochtaí spóirt ina gcuid iarrachtaí le 

rannpháirtíocht i gcúrsaí spóirt a mhéadú ar fud na tíre. Ach go háirithe, ag tógáil ar an 

infheistíocht de €130 milliún i dtionscadail chaipitil spóirt ó 2011, féachfaimid le deontais 
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chaipitil spóirt a leithdháileadh ar bhonn bliantúil, agus dul chun cinn leanúnach a 

dhéanamh ar an gCampas Náisiúnta Spóirt. Cuirfimid an Plean Náisiúnta Ghníomhaíocht 

Choirp i bhfeidhm, chomh maith, agus i ndiaidh comhairliúcháin, déanfaimid Beartas 

Náisiúnta Spóirt a chur le chéile agus a chur i bhfeidhm.  

 

Tosaítear ar athléimneacht agus ar scileanna chun déileáil le mothúcháin a fhorbairt ag aois 

óg agus ba chóir go mbeadh ról níos láidre ag scoileanna le treoir a chur ar fáil do dhaoine 

óga. Íocfaidh cur chuige dá leithéid a bhealach sa todhchaí ó thaobh dul chun cinn acadúil 

agus sóisialta. Tiocfaimid i gcomhairle faoin gcaoi le feasacht agus coisc níos mó in aghaidh 

fhadhbanna meabhairshláinte do dhaoine óga, a thabhairt isteach. D’fhoirne 

múinteoireachta, chomh maith, tacóimid le cúrsaí SafeTALK agus ASIST. Tacaímid le leathnú 

seirbhísí mar Jigsaw, atá saor le rochtain agus nach bhfuil atreorú CG ag teastáil uaidh, agus 

atá níos neamhfhoirmiúla agus tarraingtí do dhaoine óga.  

 

Féadann ró-ólachán alcóil agus úsáid drugaí damáiste marthanach a dhéanamh do shaolta 

daoine óga. Déanfaimid an Bille Sláinte Poiblí (Alcól) a achtú. Láidreoimid, chomh maith, na 

rialúcháin ar fhógraíocht alcóil do leanaí.  

 

Déanfaimid leathnú ar chistiú Seirbhísí Óige, a thacaíonn, go háirithe, le Luathfhágálaithe 

Scoile chun fostaíocht a fháil agus chun an luach atá ag seirbhísí agus grúpaí dá leithéid a 

aithint; scrúdóimid an acmhainneacht le haghaidh nascálacha níos mó idir 

ghníomhaireachtaí chun deiseanna níos leithne a fhorbairt (m.sh printíseachtaí nua agus 

beartaithe).  

 

Tacaímid leis an deis ionchasach do dhaoine óga leas a bhaint as meantóirí tacaíochta agus 

as rólchuspaí chun cumarsáid lánbhríoch a thógáil ina saol. Déanfaimid cistiú ar scéim 

phíolótach inar féidir caidreamh treorach agus meantóireachta a thógáil ag leibhéil phobail 

agus réigiúin leis an bhfócas ar thorthaí níos fearr agus saorántacht níos gníomhaí a bhaint 

amach.  
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Cinnteoimid go mbeidh cosaintí láidre curtha in áit le cosaint iomlán a thabhairt do leanaí 

agus iad ar líne. Cuirfimid Ráitis Chumhdach Leanaí i bhfeidhm mar chuid de reachtaíocht 

Tús Áite do Leanaí. Déanfar nósanna imeachta grinnfhiosrúcháin atá láidir agus éifeachtúil a 

fhorfheidhmiú sa chás go mbíonn rochtain shubstaintiúil chuig leanaí agus chuig aosaigh 

leochaileacha i gceist.  

Déanfaimid athbhreithniú ar oibriú Guardian Ad Litem (GAL) lena chinntiú go mbíonn 

dearcadh an pháiste curtha chun cinn go héifeachtúil in imeachtaí cúirte.  

 

4. An Seans is Fearr Saoil a thabhairt do Dhaoine Óga Leochaileacha  

Tá an deis ag an Rialtas nua Comhpháirtíochta an cur chuige atá againn a athrú ó 

idirghabhálacha costasacha frithghníomhacha go tacaíochtí réamhghníomhacha agus 

pleanáil fhadtéarmach a thosaíonn leis an mbreith. Tá ciall ag baint le luath-idirghabháil a 

dhéanamh i réimsí sláinte, chúram leanaí, oideachais agus coireacht ag daoine óga, ní 

hamháin ó thaobh airgid de ach leis an deis a thabhairt do gach duine a lán-acmhainneacht 

sa saol a bhaint amach. Cuideoidh cosc, chomh maith, leis an mbrú ar ár gcuid seirbhísí 

riachtanacha poiblí a laghdú. Leagtar síos na blocanna tógála don todhchaí sna 

luathbhlianta, go háirithe sa tréimhse ó bhreith go dhá bhliain agus san ógántacht, agus ní 

mór pleanáil agus infheistíocht a dhéanamh dá réir. Beidh tionchar ag gach tréimhse shaoil 

ar an gcéad ceann eile. 

 

Ní mór dúinn pleanáil níos luaithe a dhéanamh d’ógánaigh agus d’aosaigh óga le riachtanais 

chúraim (mar oideachas speisialta, míchumas, dlí agus ceart d’ógánaigh) ionas gur féidir 

leosan, chomh maith, ról luachmhar a bheith acu sa sochaí. Ar an gcaoi céanna, ní mór 

dúinn a chinntiú gur féidir le gach duine óg ar fágáil na scoile dó, dul gan uaim isteach i 

bpost, traenáil nó oideachas, gan aon duine ag fágáil na scoile le dul ar leas sóisialach. 

 

Tacaímid le leathnú thionscadail Thascfhórsa Drugaí Áitiúla agus le síneadh a chur le Cláir 

Athstiúrtha Óige an Gharda Síochána do dhaoine óga, a chuireann ceartas aisiríoch chun 

cinn agus le heagraíochtaí deonacha eile a imríonn tionchar ar an treo a thógfaidh ár 

ndaoine óga amach anseo. 
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Cuirfimid tacaíocht leanúnach ar fáil do Tusla chun seirbhísí idirghabhála spriocdhírithe a 

sheachadadh. Tacóimid le húsáid bhreise a bhaint as seirbhísí idirghabhála teiripeacha do 

leanaí faoi choinneáil i mBaile an Oibricigh, lena n-áirítear síceolaíocht, teiripe urlabhra agus 

teanga agus nuair is cuí, atreorú chuig seirbhísí andúile do leanaí.  

Tacóimid le agus leanfaimid le cláir i gceantair faoi mhíbhuntáiste ar aon dul leo sin atá ag 

fáil tacaíochta faoi láthair ó Atlantic Philanthropies. 

Déanfaimid leasú ar mhonatóireacht ar íocaíochtaí shochar linbh tríd an dá chóras 

monatóireachta ar fhreastal scoile atá ann faoi láthair, agus atá á reáchtáil ag an Roinn 

Oideachais agus Tusla, chun aghaidh a thabhairt ar dhroch-thinreamh, i measc roinnt 

teaghlach, a chónascadh.  
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9. Ag Obair chun ár mBlianta Níos Sine a Dhéanamh 

Níos Fearr 

Uaillmhian don Rialtas Nua Comhpháirtíochta agus don 32ú Dáil 

Sna 30 bliain seo romhainn tiocfaidh méadú faoi dhó ar líon na ndaoine os cionn 65 bliana 

d’aois. Ag an am céanna tá an líon dínn a mhairfidh go os cionn 80 bliana d’aois le méadú 

faoi cheathair. Ní mór, mar sin, go mbeimis in ann freastal ar riachtanais daonra 

ilchineálacha a bheidh ag dul in aois ach a bheidh ag iarraidh saol neamhspleách gníomhach 

a chaitheamh ina bpobail féin. De réir mar a dhéanaimid infheistíocht i seirbhísí agus 

tacaíochtaí d’aois níos sine ní mór dúinn a chinntiú go gcabhraíonn siad le daoine níos sine 

in iomlán a saolta. Ní mór dúinn breathnú níos faide anonn ná sláinte agus cúram sóisialach 

agus aitheantas a thabhairt, chomh maith, don chion tairbhe riachtanach agus an ról 

cumasach atá ag fir agus mná níos sine in ár sochaí agus ar a son.  

 

1. Tacaíocht Mhéadaithe Stáit do Dhaoine Níos Sine  

Cuirfimid ardú ar an bPinsean Stáit agus ar an Liúntas Maireachtála Aonair os cionn an ráta 

boilscithe.  

 

Cuirfimid laghdú suntasach ar chostas cógas trí chaidhp a chur ar an Scéim Íocaíocht Drugaí 

agus táillí oideas do shealbhóirí cártaí leighis a laghdú.  

 

2. Daoine Níos Sine a Choinneáil Neamhspleách agus Gníomhach sa Phobal  

Cuirfimid feabhas ar thacaíochtaí agus seirbhísí do dhaoine níos sine chun a saol a 

chaitheamh go neamhspleách ina dtithe féin, lena n-áirítear foráil i leith arduithe pinsin.  

 

Cuirfimid le hacmhainneacht Dochtúirí Teaghlaigh chun freagairt d’éilimh othar trí rochtain 

chuig X-gathanna, ultrafhuaim agus scrúduithe eile, chomh maith le leathnú a dhéanamh ar 

bhainistiú galar ainsealach sa chleachtadh ginearálta. Sa bhreis ar diaibéiteas, a bhfuil 
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cóireáil á déanamh air cheana sa chleachtadh ginearálta, féachfaimid le galar ainsealach 

scamhóige, (COPD), asma, cliseadh croí agus fibriliú trialach a chlúdach, ionas gur féidir le 

hothair a gcuid cúram a fháil sa phobal, gar don bhaile. 

 

Cuirfimid ardú, chomh maith, ar líon na n-áiteanna traenála do Dochtúirí Teaghlaigh, 

aithnímid an gá le líon na dteiripithe agus na ngairmithe sláinte eile sna hionaid chúraim 

phríomhúil a mhéadú chun acmhainneacht na seirbhísí a uasmhéadú. Leathnóimid ról na 

bpoitigéirí pobail chun sláinte a gcuid othar a bhainistiú agus chun cógais a oideasú.  

 

Aithnímid an ról a imríonn an tAltra Sláinte Poiblí sa Phobal. Leathnóimid seirbhísí na nAltraí 

Sláinte Poiblí (PHN) agus cuirfimid tacaíocht riaracháin níos mó ar fáil dóibh.  

 

Chun fanacht neamhspleách sa bhaile, teastaíonn tacaíocht chúnamh baile ó roinnt daoine 

níos sine. Faoi láthair tá 10.3m uair cistithe ag HSE go bliantúil. Cuirfimid ardú ar an gcistiú le 

haghaidh pacáistí chúram baile agus chúnamh baile gach bliain.  

 

Tá éagsúlacht sa soláthar chúram baile ar fud na tíre - ó chaighdeán thar barr go 

neamhrialta. Tabharfaimid isteach seirbhís chúram baile aonfhoirmeach ionas gur féidir le 

gach faighteoir tacaíocht ar ardchaighdeán a fháil 7 lá na seachtaine nuair is féidir.  

 

Déanfaimid infheistíocht shuntasach sa Scéim Oiriúnú Tí agus sa Scéim Fholáirimh do 

Dhaoine Aosta, a thugann breis sábháilteachta agus suaimhnis intinne dóibh sin atá ina 

gcónaí sa bhaile.  

 

Déanfaimid infheistíocht agus tacóimid le teicneolaíochtaí nua a thugann breis tacaíochta, 

muiníne agus luach ar airgead, lena n-áirítear tríd an Mol Nuáil Sláinte.  

 

Cosnóimid go hiomlán an Pas Saorthaistil do gach pinsinéir agus oibreoimid le hoibreoirí 

príobháideacha agus poiblí chun seirbhísí a choinneáil ag imeacht ar an oiread bealaí agus is 

féidir.  
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Tuigimid an luach agus an leas a bhaineann le hiompar tuaithe do go leor pobal, go háirithe 

do dhaoine níos sine atá leochaileach maidir le haonrú sóisialta. Scrúdóimid conas is fearr 

comhtháthú seirbhísí sa líonra bus tuaithe a fheabhsú, lena n-áirítear busanna poiblí, iompar 

scoile agus lionraí iompar HSE. Cuirfear tuairisc faoi bhráid an Choiste Oireachtais ábhartha 

laistigh de 6 mhí ag scrúdú conas is féidir na bealaí atá ann a dhéanamh níos inbhuanaithe 

agus inrochtana don phobal, an fhéidearthacht atá ann le haghaidh bealaí nua agus ag 

teacht le dea-chleachtas idirnáisiúnta.  

 

Tacaímid leis an tseirbhís éisteachta pobail agus leis na seirbhísí foláireamh téacsanna ag 

leibhéil náisiúnta agus áitiúla. Déanfaimid machnamh, ar mhaithe le cistiú, conas é a leathnú 

agus le hoifigí tacaíochta réigiúnacha náisiúnta a thabhairt isteach i gcomhar leis an nGarda 

Síochána.  

 

Déanfaimid athbhreithniú ar reachtaíocht a bhaineann le drochíde ar dhaoine níos sine. I 

2014, bhí 2,592 atreorú déanta chuig Seirbhís Drochíde ar Dhaoine Níos Sine an HSE, agus 

ba iad drochíde síceolaíochta agus airgeadais is mó a tuairiscíodh. Ag cur san áireamh an t-

ardú ar atreoruithe agus an daonra atá imithe in aois ón athbhreithniú deiridh in 2009 is gá 

aghaidh a thabhairt ar an bhfadhb seo.  

 

Tá sé i gceist ag an Rialtas nua Tionól Saoránach a bhunú chun réimse saincheisteanna 

bunreachtúla agus sochaíocha a phlé. Cuimsithe anseo beidh plé faoi na riachtanais sa 

todhchaí, agus faoi na féidearthachtaí agus na deiseanna a bheidh ann don daonra seo 

againn atá ag dul in aois.  

 

Tacaímid leis an deis ionchasach do dhaoine óga leas a bhaint as meantóirí tacaíochta agus 

as rólchuspaí chun cumarsáid lánbhríoch a thógáil ina saol. Déanfaimid cistiú ar scéim 

phíolótach inar féidir caidreamh treorach agus meantóireachta a thógáil ag leibhéil phobail 

agus réigiúin leis an bhfócas ar thorthaí níos fearr agus saorántacht níos gníomhaí a bhaint 

amach.  
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3. Cúram agus Tacaíocht Cónaithe i Réigiúin Thuaithe agus Uirbeacha  

Tá €385 milliún i gcistiú caipitil aimsithe chun athsholáthar agus athchóiriú a dhéanamh ar 

90 teach altranais poiblí ar fud na tíre. Tá sé seo ar cheann de na cláir chuimsitheacha 

infheistíochta i saoráidí tithe altranais phoiblí a rinne an Stát riamh. Leanfaimid ar aghaidh 

ag uasghrádú, ag athchóiriú agus ag atógáil saoráidí tithe altranais phoiblí agus ospidéal 

réigiúnach.  

Cuirfimid breis cistithe ar fáil don Scéim Tacaíochta do Thithe Altranais chun an scéim Fair 

Deal a choinneáil ag thart ar 4 sheachtain. Tabharfaimid athruithe isteach chomh luath agus 

is indéanta chun deireadh a chur le leithcheal in aghaidh gnónna beaga agus feirmeacha 

teaghlaigh faoin Scéim Fair Deal do Thithe Altranais. Féachfaimid le bealaí a aimsiú chun 

infheistíocht i dtithe altranais phríobháideacha agus socruithe nua maireachtála 

tacaithe/maireachtála cuidithe, a dhreasú. Cuimseoidh sé seo a bheith ag obair leis an gCiste 

Infheistíochta Straitéisí chun cistiú trí iasacht, i leith roghanna cónaithe nua agus breise, a 

chur ar fáil.  
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10. Oideachas  

Uaillmhian don Rialtas Nua Comhpháirtíochta agus don 32ú Dáil 

Is é an t-oideachas an eochair chun comhdheis sa saol a thabhairt do gach leanbh. Níor 

cheart leanbh ar bith a fhágáil chun deiridh sa téarnamh eacnamaíochta agus ba chóir dúinn 

an geilleagar atá ag dul i neart a úsáid le tosaíocht a thabhairt chun oideachas agus scileanna 

den scoth a sholáthar. Aithnítear go bhfuil córas oideachais láidir ag Éirinn, le gairm 

múinteoireachta atá dea-oilte agus tiomanta. Tá na rátaí críochnaithe ar scoil agus 

rannpháirtíochta in ardoideachas ag ardú go leanúnach. Ach fós, tá an iomarca dár leanaí 

nach n-éiríonn leo agus atá i gcontúirt a bheith fágtha chun deiridh.  

 

Tá an deis againn anois an cur chuige a bhí againn i roinnt gnéithe den oideachas a athrú. 

Chun é seo a dhéanamh, ní mór don Rialtas, ag obair i gcóir leis an Oireachtas, céimeanna a 

thógáil chun an córas oideachais a chóiriú as an nua, chun aghaidh a thabhairt ar na héilimh 

agus na brúnna a thagann roimh cheannairí scoile agus chun daoine óga a oiliúint le 

heochairscileanna cumasaithe don todhchaí ionas gur féidir leo a lán-acmhainneacht a 

bhaint amach sa domhan seo atá ag athrú go tapa. Ag fágáil na bunscoile dó ba chóir go 

mbeadh gach leanbh in ann léamh agus scríobh. 

 

Is scothbhealach é chun an tsochaí agus an geilleagar a fhás i gcomhchéim le chéile ná 

infheistíocht a dhéanamh in oideachas. Feabhsaíonn infheistíocht san oideachas an caipiteal 

daonna, agus sa chaoi sin gintear sochair níos leithne don fhás eacnamaíochta agus ó 

thaobh fostaíochta agus iomaíochais, chomh maith, lena chinntiú go mbeidh deiseanna ag 

na daoine ar fad a lán-acmhainneacht a bhaint amach.  

 

Táimid tiomanta €500 milliún breise a infheistiú in oideachas faoi 2021 trí chéimeanna a 

chuimsíonn fóirdheontais chúram leanaí, Teiripeoirí Urlabhra agus Teanga an HSE, chun an 

líon a thabhairt go 1,102 (ardú 25%), breis Siceolaithe Náisiúnta Oideachais (NEPanna) chun 

an líon a thabhairt go 238 (ardú 25%), cóimheas idir daltaí agus múinteoirí sna naíonáin 

shóisearacha agus shinsearacha a laghdú, arduithe bliantúla ar na rátaí caipitíochta 
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bunscoile agus meánscoile, múinteoir breise CPD, Ciste nua Sármhaitheas Scoile, arduithe 

pá ag teacht le Comhaontú Bhóthar Lansdúin agus breis infheistíochta tríú leibhéal.  

 

Cuirfimid laghdú, chomh maith, ar mhéid ranganna bunscoile; tabharfaimid ar ais 

gairmthreoir i meánscoileanna agus ardóimid tacaíochtaí airgid do mhic léinn iarchéime le 

béim ar leith orthu sin as teaghlaigh atá ar ioncam íseal.  

 

Leis an infheistíocht seo coinneoimid ar thóir na bprionsabal thíos de rochtain, 

sármhaitheas, trédhearcacht agus nuáil. Réiteoimid straitéis trí bliana don Roinn Oideachais 

laistigh de na 100 lá tosaigh agus creat chun an dul chun cinn a thomhas i gcomhairle le 

páirtithe leasmhara.  

 

1. Tosaíocht ag na Luathbhlianta 

Maireann na chéad chúig bliana fad saoil. Tá na heispéiris go luath sa saol rí-thábhachtach 

chun an bunús maidir le foghlaim, obair agus sláinte sa todhchaí a chur síos. Táimid ag cur 

infheistíocht sna luathbhlianta chun tosaigh chun réimse torthaí dearfacha a bhaint amach, 

lena n-áirítear líon níos airde leanaí ag críochnú na meánscolaíochta, níos mó fostaíochta 

agus pá níos airde a shaothrú ar feadh an saoil. Tacaíonn na céimeanna seo le cur chuige 

infheistíochta spriocdhírithe atá bunaithe ar an dea-chleachtas idirnáisiúnta is fearr do 

leanaí óga.  

 

Déanfaimid infheistíocht a spriocdhíriú i luathbhlianta leanaí trí:  

• An dara bliain réamhscoile a thabhairt isteach a chuideoidh chun leanaí óga a 

réiteach níos fearr chun tosú ar scoil agus an aois tosaithe scoile a ardú go 5.  

 An cóimheas idir daltaí agus múinteoirí sna naíonáin shóisearacha agus shinsearacha 

a laghdú trí ranganna níos lú, ar céim í a bhfuil an tionchar tairbhiúil is mó aici ar 

leanaí níos óige. Bíonn sé le feiceáil go leanann na buntáistí a thagann de bharr 

ranganna níos lú sna luathbhlianta isteach in obair na mblianta ina dhiaidh sin. 

Léiríonn taighde gur mó an seans go bhfanfaidh daltaí ar scoil níos faide agus go 

mbainfidh siad torthaí níos fearr amach.  
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• Múnla nua Teiripe Urlabhra agus Teanga inscoile a fhorbairt ina mbeidh comhoibriú 

idir thuismitheoirí, scoileanna agus seirbhísí cúraim phríomhúil.  

• Breis síceolaithe NEPS a chur ar fáil chun tacú le straitéisí nua idirghabhála don 

fhoireann agus do dhaltaí agus le tacaíocht láithreach a chur ar fáil do scoileanna i 

gcásanna criticiúla.  

 

2. Ag Dul i nGleic le Míbhuntáiste  

Ardóimid scolaíocht éigeantach go haois 17. Foilseoimid leis, Straitéis Chríochnú Scoile nua 

chun rataí críochnaithe scoile a fheabhsú níos mó, go háirithe i gceantair atá faoi 

mhíbhuntáiste. Tá rátaí fanta ar scoil ag dul in airde ach is féidir níos mó a dhéanamh le 

haistriú chuig fostaíocht nó breisoideachas d’fhágálaithe óga scoile a chinntiú. Scrúdófar 

breis tacaíochtaí do ghrúpaí a bhíonn ag obair le Fágálaithe Óga Scoile.  

 

Foilseoimid Plean Gníomhaíochta nua cothromaithe le dáta i leith Chuimsiú Oideachais, 

laistigh de 12 mí, le fócas ar leith ar scoileanna DEIS. Is iomaí sin dalta lasmuigh de DEIS a 

d’fhéadfadh leas a bhaint as tacaíocht dá leithéid. Agus DEIS faoi athbhreithniú, ba chóir 

smaoineamh ar phacáiste céimeanna níos leithne a chuimsíonn gach gné den oideachas a 

bhfuil tionchar ag míbhuntáiste air (m.sh. cláir shamhraidh do leanaí, a bhfuil an fhianaise 

ann, go bhfuil sochar suntasach oideachais ag baint leo).  

 

Ba cheart go mbeadh soláthar chláir oideachais ábhartha, dírithe go sonrach ar 

luathfhágálaithe agus ar fhoghlaimeoirí dara seans, curtha ar fáil ar feadh na bliana ar fad, ar 

bhonn modúlach. Tacóimid le hardú ar líon na gcúrsaí solúbtha a bhíonn ar fáil; ag tabhairt 

deise do dhaoine freastal ar chúrsaí go páirt-aimseartha, sa tráthnóna, sa samhradh agus ag 

an deireadh seachtaine.  

 

Tá cion tairbhe suntasach le déanamh ag Óglaigh na hÉireann i leith daoine aonaracha agus 

na sochaí níos leithne. Cuirfimid deis ar fáil do dhaoine aonaracha, a mbeadh deacracht acu 

briseadh amach as timthriall an mhíbhuntáiste ar aon bhealach eile, chun teacht ar 

scileanna nua agus ar acmhainneacht fostaíochta níos fadtéarmaí. Tabharfaimid isteach 
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scéim thacaíocht fostaíochta phíolótach in 2016 a thabharfaidh scileanna agus traenáil do 

30-40 rannpháirtí a bheidh inaitheanta le hÓglaigh na hÉireann. 

 

3. Éagsúlacht agus Rogha do Thuismitheoirí  

Tá gá againn le córas dinimiciúil, nuálach oideachais a aithníonn éagsúlacht na hÉireann san 

Aonú Aois is Fiche. Láidreoimid roghanna tuismitheoirí agus éagsúlacht sa chóras scoile atá 

againn, ag tabhairt aitheantais don ngá atá ann in Éirinn na linne seo le cineálacha nua 

oideachais il-sainchreidmheach, agus neamhshainchreidmheach, agus san am céanna ag 

cosaint cearta tuismitheoirí a gcuid leanaí a chur chuig scoileanna sainchreideamhacha a 

thairgeann éiteas ar leith creidimh, má roghnaíonn siad é sin.  

 

Tá treochlár aontaithe le haghaidh aistriú céimnithe a dhéanamh ar scoileanna Caitliceacha 

chuig pátrúin nua, in áiteanna ina bhfuil tacaíocht dó, i measc an phobail. Oibreoimid leis na 

páirtithe leasmhara ar fad chun an próiseas seo a éascú agus san am céanna ag scrúdú cuir 

chuige nua, mar an fhéidearthacht go mbeadh pátrúin dhifriúla ar an suíomh céanna.  

Cuirfimid le líon na scoileanna neamhshainchreideamhacha agus il-sainchreideamhacha ar 

mhaithe le 400 scoil a bheith ann faoi 2030.  

 

Foilseoimid Reachtaíocht nua Chlárú agus Sármhaitheas Scoile ag cur dréachtmholtaí reatha 

san áireamh (foilsiú polasaithe chlárú scoile, deireadh le liostaí feithimh, struchtúir 

bhliantúla cláraithe a thabhairt isteach, agus trédhearcacht agus cothroime faoi iontráil 

daltaí). Féachfaimid leis an reachtaíocht seo a achtú le haghaidh thús na scoilbliana 2017-18.  

Scrúdóidh an Coiste Oireachtais ábhartha an ról agus an chumhacht a bheadh ag 

Ombudsman Oideachas, a d’fhéadfadh tuismitheoir clamhsán a dhéanamh leis agus 

achomharc a chur faoina bhráid faoi chinneadh a dhéanfadh bord bainistíochta, in aghaidh 

seasaimh leis an ngá atá le cinnteoireacht áitiúil agus freagracht níos mó a thabhairt do 

thuismitheoirí.  

 

Cinnteoimid nach ndúnfar aon scoil bheag in aghaidh thoil na dtuismitheoirí, agus san am 

céanna déanfar an próiseas a éascú do scoileanna ar mhian leo cónascadh. Laistigh de 3 mhí 
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tosóimid ar athbhreithniú ar na tairseacha cheapachán múinteoirí i scoileanna le 4 nó níos lú 

múinteoirí.  

 

Déanfaimid athbhreithniú ar na táillí lamháltais agus ar ghné na rialacha den Scéim Iompar 

Scoile roimh bhuiséad 2017. Déanfaimid athbhreithniú ar na critéir agus na treoirlínte don 

Bhord Achomharc Iompar Scoile. 

 

Déanfaimid athbhreithniú ar na roghanna i leith thástáil chaighdeánaithe ionas go gcuirtear 

eolas soiléir ar fáil do mhúinteoirí agus do thuismitheoirí. Ba chóir go mbeadh tuismitheoirí 

in ann tuairiscí bliantúla a fháil faoi mar atá ag éirí lena scoil. Ba chóir go mbeadh an Rialtas 

in ann measúnú a dhéanamh ar conas mar atá infheistíochtaí nua ag dul chun cinn (m.sh. 

laghduithe ar an gcóimheas daltaí le múinteoirí, idirghabhálacha urlabhra agus teanga).  

 

Tabharfaimid isteach nós imeachta clamhsáin níos láidre agus cairt do thuismitheoirí, agus 

tús a chur leis na Forálacha In Inmhe Múinteoireachta d’Acht na Comhairle Múinteoireachta 

(10 mbliana i ndiaidh a achtaithe).  

 

4. Sámhaitheas agus Nuáil i Scoileanna a Chur Chun Cinn  

Chun sármhaitheas agus nuáil a chur chun cinn in ár scoileanna tabharfaimid isteach 

solúbthacht níos mó sna scoileanna agus tógfar céimeanna chun é sin a bhaint amach. 

D’fhéadfadh sé go gcuimseodh sé seo uaillmhianta difriúla a chothú trí roghanna nua ábhar, 

caidreamh níos mó le fiontraíocht faoi na scileanna a bheidh ag teastáil sa todhchaí, agus 

solúbthacht mhéadaithe i mbainistiú scoileanna ó lá go lá ar mhaithe le torthaí a fheabhsú. 

Tacófar le ceannaireacht scoile chun leasuithe a ardaíonn caighdeáin oideachais a aithint 

agus a thabhairt isteach, go háirithe sna bunriachtanais de léamh, scríobh agus uimhríocht.  

 

Leagfar amach rátaí caipitíochta do scoileanna ar bhonn atrátha 3 bliana, chun pleanáil chun 

cinn a cheadú. Beidh sé de chumhacht ag bainistíocht scoile na hacmhainní a leithdháileadh 

de réir mar a mheasann siad a bheith iomchuí, lena n-áirítear do phoist fhreagrachta.  

 



103 

 

Cuirfimid Ciste Sármhaitheas Scoile nua ar bun a thugann luaíocht i leith cur chuige nua atá 

tiomanta ag múinteoirí agus ag tuismitheoirí iad féin, chun leasa oideachas na ndaltaí. 

Tabharfar tús áite d’iarratais a fhéachann le aghaidh a thabhairt ar mhíbhuntáiste 

oideachais.  

 

Cuirfimid buíon saineolaithe ar bun (oideachasóirí, fostóirí, cuntasóirí, ceannairí gnó, 

speisialtóirí TF, etc.) chun cuidiú le tionscnaimh scoile, gníomhaíocht nuála agus 

fiontraíochta a chur chun cinn, go háirithe ag an dara leibhéal.  

 

Mar chuid den Straitéis Dhigiteach tabharfaimid isteach teicneolaíocht nua a chuirfidh 

cianfhoghlaim ar fáil sna seomraí ranga, lena chinntiú go mbeidh rochtain chuig réimse níos 

leithne roghanna ábhar ag gach scoláire agus oideachas ar chaighdeán comhsheasmhach.  

 

Déanfaimid infheistíocht i bhforbairt ghairmiúil leanúnach bhreise do mhúinteoirí, lena 

chinntiú go mbeidh tacaíocht curtha ar fáil dóibh ar feadh a saoil ghairmiúil, agus go mbeidh 

siad réidh chun freagairt do na dúshláin a thiocfaidh chun cinn agus a bheidh le sárú ag na 

scoláirí. Déanfaidh príomhoidí nua-cheaptha cúrsa ullmhúcháin sula dtéann siad i mbun a ról 

nua.  

 

Ar mhaithe le torthaí na scoláirí agus feidhmíocht scoile a fheabhsú, scrúdóimid an 

acmhainneacht le haghaidh bearta chun cuidiú le príomhoidí teagaisc. Dreasóimid, leis, 

rannpháirtíocht dheonach scoile i “mBraislí Oideachais Áitiúla” a spreagann scoileanna chun 

torthaí na ndaltaí a fheabhsú trí dhea-chleachtas agus samplaí fheabhsúchán scoile a roinnt, 

trí thionscnaimh chomhoibríocha inscoile agus tar éis scoile a chothú, trí mheantóireacht 

piaraí foirne agus ceannaireachta, agus trí laghduithe costais a cheadú trí bharainneacht 

scála.  
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5. Cruthaíocht agus Acmhainneacht Fhiontraíoch sna Mic Léinn a Chur chun 

Cinn.  

Tá forás ag teacht ar an gcuraclam. In 2016, ní mór dúinn díriú ar riachtanais, cumais agus 

acmhainneachtaí scoláirí sa todhchaí. Ní mór béim a choinneáil ar litearthacht agus ar 

mhata, ach ba chóir ábhair nua mar ealaín, oideachas fiontraíochta agus feasacht faoi 

mheabhairshláinte, a thabhairt isteach. Déanfaimid breis luathaithe ar an gclár Digiteach 

agus ICT scoileanna trí chúrsa códaithe a iniamh don sraith shóisearach agus trí 

ICT/Eolaíocht Ríomhaireachta a thabhairt isteach mar ábhar don Ardteistiméireacht. 

Tabharfaimid isteach, chomh maith, siollabas nua Corpoideachais mar ábhar iomlán don 

Ardteistiméireacht. Déanfar Gairmthreoir ag an leibhéal meánscoile a fheabhsú.  

 

Déanfaimid tacaíochtaí aistrithe do dhaoine óga ag gach leibhéal oideachais a mheasúnú, ar 

mhaithe le tionscnaimh a thacaíonn le daoine óga ag pointí criticiúla ina saol, a chur chun 

cinn.  

 

Úsáidfear an Idirbhliain, go háirithe, chun daoine óga a réiteach le scileanna tábhachtacha, 

sula ndéanann siad an t-aistriú chuig oideachas níos airde nó obair. Oibreoimid le tionscail 

agus le coláistí chun deiseanna agus cláir nua a oscailt suas dóibh le linn na hidirbhliana.  

 

Iarrfar ar an gCoiste Oireachtais ábhartha athbhreithniú a dhéanamh ar na moltaí a bheidh 

sa tuarascáil STEM atá fós le teacht agus an bealach chun cinn a imlíniú chun Straitéis 

Náisiúnta a chur i bhfeidhm le hinniúlacht in Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus 

Mata, a fhorbairt.  

Déanfaimid gníomhaíocht fhiontraíoch in ard-oideachas na hÉireann a thagarmharcáil agus 

oibreoimid leis an Údarás um Ard-Oideachas le plean uaillmhianach, inchomhlíonta a 

chinntiú chun bearnaí scileanna, riachtanais ICT agus STEM, a aithint agus a líonadh.  
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6. Úsáid níos Fearr a Bhaint as Sócmhainní Oideachais laistigh de Phobail  

Táimid tiomanta clár infheistíochta caipitil scoile a sheachadadh le haghaidh 

síntí/athchóirithe, breis áiteanna scoile agus le deireadh a chur le húsáid seomraí 

réamhdhéanta. Tá cistiú suntasach aimsithe mar chuid den Phlean Caipitil.  

 

Tacaímid le próiseas bliantúil iarratais dona scéimeanna Mionoibreacha agus Obair 

Shamhraidh. Ina theannta sin, tabharfaimid meicníocht nua cistithe isteach le haghaidh 

oibreacha sábháilteachta ar chostas íseal i mbunscoileanna, mar charrchlóis agus 

leataobhanna do bhusanna. 

 

Ní mór foirgnimh scoile a úsáid laistigh d’uaireanta oibre, más amhlaidh go mbeidh siad ag 

croílár pobal sa todhchaí, ar feadh an lae agus ar feadh na bliana araon, lena n-áirítear úsáid 

níos fearr a bhaint as teicneolaíocht faisnéise. Ba chóir go mbeadh iarchúram scoile, 

clubanna obair bhaile agus gníomhaíochtaí eile pobail ceadaithe. Beidh breis chistiú 

caipitíochta ceangailte le roghanna cúraim i ndiaidh scoile a bheith ar fáil, má bhíonn 

éileamh ar a leithéid.  

 

7. Oideachas Riachtanas Speisialta  

Caitear breis is €1.4 billiún ar oideachas speisialta gach bliain, ach fós bíonn imní ar 

theaghlaigh faoi rochtain a fháil chuig seirbhísí. Scrúdóimid leordóthanacht rochtain agus 

cistiú oideachais speisialta faoi láthair, go háirithe do leanaí a bhfuil siondróm Down agus 

riochtaí eile orthu. Iarrfaimid comhairle ar an gComhairle Náisiúnta Oideachais Speisialta 

faoin mbealach is fearr le tabhairt faoi. In áiteanna ina ndéanfar éifeachtúlachtaí mar chuid 

den athbhreithniú seo, déanfar machnamh ar leathnú a dhéanamh ar an gClár um Sholáthar 

Iúil le tacaíocht a thabhairt do theaghlaigh ar feadh míonna an tsamhraidh.  

 

Tiocfaimid i gcomhairle leis, le páirtithe leasmhara, le féachaint conas is fearr codanna den 

Acht EPSEN, a tugadh isteach ar bhonn neamhreachtúil, a chur chun cinn.  

 



106 

 

Bunófar seirbhís nua urlabhra agus teanga inscoile. Tá sé taispeánta ar fud an OECD mar an 

bealach is éifeachtaí chun bainistíocht agus idirghabháil maidir le saincheisteanna 

oideachais agus sóisialta de bharr deacrachtaí urlabhra agus teanga i leanaí, a dhéanamh. 

Cuimseoidh sé comhoibriú níos mó idir thuismitheoirí, scoileanna agus seirbhísí cúraim 

phríomhúil atá cruthaithe go hidirnáisiúnta a bheith éifeachtach.  

 

Déanfaimid breis acmhainní a infheistiú, chomh maith, sa Seirbhís Náisiúnta Shíceolaíocht 

Oideachais (NEPS) le hidirghabháil agus rochtain níos luaithe do leanaí óga (agus déagóirí, 

chomh maith) a chinntiú, agus le tacaíocht láithreach a thairiscint do scoileanna i gcásanna 

de theagmhais chriticiúla.  

 

8. Riachtanais Scileanna sa Todhchaí a Shásamh  

Ta ailtireacht nua ag teastáil in oideachas chun acmhainneacht bharr feabhais agus ‘is fearr 

sa rang’ a thiomáint i ndáiríre. Athróimid struchtúir na Roinne Oideachais lena chinntiú go 

bhfeidhmeoidh sí mar cheannaire beartas dinimiciúil dírithe ar oideachas ar ardchaighdeán 

agus torthaí gach scoláire a fheabhsú.  

 

Tacaímid le cruthú Ollscoileanna Teicneolaíochta, a bheidh nasctha le tionsclaíocht agus leis 

an acmhainneacht le poist i réigiúin a chruthú agus a choinneáil.  

 

Cuirfimid an Plean Náisiúnta um Chothroime Rochtana chuig Ard-Oideachas, a foilsíodh i 

Nollaig 2015, i bhfeidhm.  

 

Tacóimid le méadú ar an líon cúrsaí solúbtha agus ndeiseanna atá ar fáil; ag tabhairt seans 

do dhaoine freastal ar chúrsaí go páirt-aimseartha, sa tráthnóna, sa samhradh agus ag an 

deireadh seachtaine. Tacaímid le cúrsaí lárchéime “bliain cheapaire” a thabhairt isteach, ina 

gcaitheann mic léinn an tríú bliain a bhíonn siad ag an ollscoil ag obair i dtionscalaíocht.  

 

I bpáirt leis an gComhairle Printíseachta, Solas, na Boird Oideachais agus Traenála agus lucht 

tionscail, déanfaimid líon na bprintíseachtaí a dhúbailt faoi 2020. Cuirfimid ardú suntasach, 
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chomh maith, ar líon na n-áiteanna oiliúna. Forbróimid meicníocht chun taithí phraiticiúil 

agus saineolas oibre duine a aithint ar mhaithe lena chumasú le tabhairt faoi phrintíseacht.  

 

Cuirfimid athrú suntasach i gcrích san acmhainneacht atá againn le tallanna a oiliúint, a 

fhorbairt, a imlonnú agus a choinneáil, ag socrú spriocanna le haghaidh sholáthar scileanna 

criticiúla agus múnlaí cistithe iomaíocha a spreagfaidh a seachadadh i gcomhpháirt le 

fiontraíocht. Ar mhaithe leis an méid sin a bhaint amach déanfaimid:  

 

 Dreasachtaí airgeadais a chruthú don chóras tríú leibhéal chun freagairt do bhearnaí 

scileanna  

 Cuireadh a thabhairt do lucht tionscail le comhpháirtíocht a dhéanamh sa ghné 

seachadta de na churaclaim ag an tríú agus ceathrú leibhéal.  

 Córas láidir a chruthú chun scileanna a sheachadadh agus a athnuachan i réimsí 

teicneolaíochtaí nua atá ag teacht chun cinn (lena n-áirítear printíseachtaí, cúrsaí 

oiliúna agus i gcur chun cinn seirbhíse)  

 

Tá acmhainní suntasacha státchiste á infheistiú i gcaiteachas reatha agus caipitil san earnáil 

Ard-Oideachais. I ndiaidh fhoilsiú thuarascáil an tSainghrúpa ar Chistiú Earnáil an Ard-

Oideachais sa Todhchaí molaimid go ndéanfadh an Coiste Traspháirtí ábhartha Oireachtais 

athbhreithniú ar a chuid moltaí agus plean molta cistithe don earnáil seo a chur i láthair. 

Molfaimid go ndéanfaí scrúdú ar éifeachtúlacht SUSI comhthreomhar leis an tuairisc seo, 

lena n-áirítear an fhéidearthacht le pearsanra idirchaidreamh SUSI a chur isteach i ngach 

réigiún.  

 

Tacaímid le solúbthacht nua d’institiúidí ard-oideachais iomchuí laistigh de dhianbhuiséid, 

trédhearcacht agus socruithe nua freagrachta, chun a gcuid riachtanas foirne féin a shocrú, 

na léachtóirí is fearr a fhostú, gnáthphróisis a uathoibriú agus cleachtais oibre a athrú chun 

freastal ar riachtanais foirne agus mac léinn. Trí breis solúbthacht a cheadú d’ollscoileanna 

agus ‘féinriail tuillte’ féadann siad ord tosaíochta a shocrú agus aghaidh a thabhairt ar 

shaincheisteanna iad féin chun an institiúid a fheabhsú, agus chun caidreamh nua a chruthú 

leis na mic léinn.  
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Tá athrú suntasach tagtha san earnáil Bhreis Oideachais, Oideachais Aosaigh agus Oideachas 

Pobail mar thoradh ar dhíscaoileadh FAS agus na Coistí Gairmoideachais, agus bunú 

struchtúr nua, a chuimsíonn SOLAS, Caighdeán agus Cáilíochtaí Éireann (QQI) agus Boird 

Oideachais agus Traenála (ETBanna). Cinnteoimid go mbeidh na struchtúir agus córais nua 

seo ag cumasú na ndaoine nach bhfuair deis chothrom oideachais ina n-óige, agus go 

mbeidh cur i bhfeidhm chláir oideachais agus thraenáil scileanna dóibh sin atá dífhostaithe 

nó tearcfhostaithe éifeachtúil chun tacú leo ar an gconair go dtí fostaíocht fhiúntach. 

Déanfaimid é seo trí Athbhreithniú a thionscnamh ar an earnáil Bhreis Oideachais, 

Oideachais Aosaigh agus Oideachas Pobail agus trí leasuithe a chur i bhfeidhm chun 

éifeachtúlacht a chinntiú san earnáil.  

 

Déanfaimid scrúdú neamhspleách a choimisiúnú, chomh maith, chun tacaíochtaí agus 

constaicí a aithint a bhaineann le rochtain a fháil chuig ard-oideachas do thuismitheoirí 

aonair, agus le céimeanna a scrúdú le rannpháirtíocht a mhéadú. Beidh moltaí na tuarascála 

seo le foilsiú roimh Bhuiséad 2017.  
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11. Coireacht a Chosc, Ceartas agus Cothromas  

Uaillmhian don Rialtas Nua Comhpháirtíochta agus don 32ú Dáil 

An tosaíocht atá ag an Rialtas nua Comhpháirtíochta ná ár saoránaigh uile a chosaint trí 

choireacht a chosc agus a laghdú, trí infheistíocht ins An Garda Síochána a chur ar fáil, córas 

dlí níos éifeachtúla a chruthú agus cur chuige pianbhreithe níos géire do chiontóirí a chur i 

bhfeidhm. Tá tosaíocht tugtha do chlár suntasach infheistíochta ins An Garda Síochána; 

deireadh leis an moratóir agus earcaíocht de 1,150 Garda nua, 600 díobh i mbliana, mar aon 

le €34millún á infheistiú i bhfeithiclí Ghardaí, le póilíneacht níos freagrúla agus níos feiceálaí 

sa phobal a chinntiú. Ardóimid líon Ghardaí go 15,000, déanfaimid infheistíocht i CCTV agus 

tabharfar údarás don Údarás Póilíneachta maoirseacht a dhéanamh ar athbhreithniú faoi 

theorainneacha cheantair Ghardaí agus an scaipeadh atá ar stáisiúin na nGardaí.  

 

Beidh dlúthchaidreamh idir phobail agus na Gardaí a choinneáil agus a láidriú lárnach i 

seachadadh ár spriocanna póilíneachta. Trí bheith ag obair in éineacht le pobail áitiúla is 

féidir linn tosaíochtaí a shocrú chun aghaidh a thabhairt ar choireacht agus a chinntiú go 

bhfanfaidh ár gcathracha, sráidbhailte agus bailte móra ina n-áiteanna sábháilte le 

maireachtáil iontu.  

 

1. Fórsa Póilíneachta Láidir, Feiceálach a Chinntiú i ngach Pobal  

Tá sé riachtanach cur leis an líon feiceálach, muinteartha póilíneachta a bhíonn i láthair chun 

caidreamh leis an bpobal a mhéadú, le daoine a chur ar a suaimhneas agus le coireacht a 

chosc.  

 

Chun cur le líon na nGardaí i láthair déanfaimid:  

 Leanacht leis an gclár luathaithe earcaíochta leis an rún le líon na nGardaí a mhéadú 

go 15,000.  

 Cúltaca na nGardaí a dhúbailt, le feidhmiú i ról tacaíochta chun patrólú áitiúil agus 

tionscnaimh laghdaithe coireachta a dhéanamh.  
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 Méadú a chur ar an sibhialtachtú chun breis Gardaí a shaoradh le díriú ar sheirbhísí túslíne 

póilíneachta (i.e. freastail ar chúirt a tharmligean agus saoradh ó obair oifige)  

 

2. Acmhainní a Sholáthar chun Póilíneacht Éifeachtúil, Freagrúil a chur ar Fáil  

Ní mór go mbeadh an teicneolaíocht agus na hacmhainní nua-aimseartha ag Gardaí chun 

coireacht a aimsiú agus a fhiosrú, agus le caillteanas agus dochar do shaoránaigh agus a 

gcuid maoine ar bhonn 24/7, a chosc.  

 

Chinntigh an Plean Caipitil 2016-2021 acmhainní le tacú le:  

 Bonneagar nua póilíneachta bunaithe ar fhaisnéis a chuirfidh le cumas An Garda 

Síochána coireanna a aimsiú agus ár gcomharsanachtaí a dhéanamh níos sábháilte 

dúinn uile.  

 Bonneagar ICT a uasghrádú, agus féachaint le reachtaíocht a thabhairt isteach, 

bunaithe ar dhea-chleachtas, ar tógáil ráiteas agus taifead, chun cleachtais ar páipéar 

atá as dáta a fhágáil ina ndiaidh agus le Gardaí a fheistiú don ré nua-aoiseach. 

Tabharfaimid tosaíocht do chóras nua seolta ríomhchuidithe, breis teicneolaíochta 

soghluaiste, córas bainistithe fiosrúchán agus nascacht fheabhsaithe i bhfeithiclí 

Gardaí.  

 Breis infheistíochta i bhflít na nGardaí  

 Beidh stáisiúin Ghardaí nua agus athchóirithe ar fud na tíre criticiúil chun póilíneacht 

éifeachtúil a sheachadadh.  

 

Tacóimid le hinfheistíocht i CCTV ag príomh-áiteanna ar ghréasán na mbóithre agus i 

lárionaid uirbeacha. 

 

Déanfaimid athbhreithniú ar an reachtaíocht reatha faoi Fháltais ó Chuireacht agus 

cinnteoimid go gcuirfear dóthain acmhainní ar fáil chun tacú le hobair an Bhiúró um 

Shócmhainní Coiriúla chun aghaidh a thabhairt ar sciúradh airgid agus le díriú ar fháltais ó 

choireacht. Scrúdóimid conas is féidir le pobail oibriú níos fearr le CAB, lena n-áirítear eolas 
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a chur ar fáil dóibh faoi úsáid áitiúil amhrasta d’fháltais ó choireacht agus an fhéidearthacht 

atá ann le CAB níos lú a bhunú chun díriú ar shócmhainní réigiúnacha. 

 

Aistreoimid freagrach as Cúnamh Dlí Choiriúil go dtí an Bord Chúnamh Dlí agus beidh 

cumhachtaí nua acu chun iallach a chur ar choirpigh ranníoc a dhéanamh. Tabharfaimid 

isteach, chomh maith, próiseas thástáil acmhainní níos géire agus níos réadaí i gcás iarratas 

dá leithéid, chomh maith leis na smachtuithe i leith bréagdhearbhú a ardú, agus ionchúisimh 

a fheabhsú i gcásanna drochíde. Comhthreomhar leis sin, scrúdóimid féidearthacht córas 

nua Cosantóra Poiblí agus cuirfimid tuairisc faoi bhráid an Choiste Oireachtais ábhartha 

laistigh de 6 mhí.  

 

3. Ag Tógáil ar Rathúlacht Phóilíneacht Tuaithe agus Pobail  

An bealach is fearr le coireacht a laghdú na trí phlean uirbeach agus tuaithe éifeachtúil 

póilíneachta a chuireann le hinfheictheacht agus a bhaineann feidhm straitéiseach as 

acmhainní ar bhealach a fhreagraíonn do riachtanais, do threochtaí daonra agus coireachta 

sa phobal. Tá póilíneacht i gcroílár An Garda Síochána, ag tabhairt deise a aithint go bhfuil a 

chuid imní agus a chuid ionchas féin ag gach pobal – idir uirbeach agus tuaithe. Cinnteoimid 

go mbeidh póilíneacht infheicthe, éifeachtúil agus freagrúil i ngach pobal, lena n-áirítear na 

hagaí freagartha is lú is féidir. Mar thacaíonn don sprioc seo (agus ag cur san áireamh cinntí 

thuairiscí An Garda Síochána le gairid), iarrfaimid ar an Údarás Póilíneachta maoirseacht a 

dhéanamh ar athbhreithniú ar:  

 

 Teorainneacha na gceantar Garda Síochána agus scaipeadh stáisiúin na nGardaí i 

gceantair thuaithe agus i gceantair uirbeacha agus fo-uirbeacha atá ag forbairt, ar 

mhaithe le scaipeadh tíreolaíochta stáisiún atá éifeachtúil agus barrmhaith agus na 

hagaí freagartha is lú, a chinntiú, lena n-áirítear stáisiúin a dúnadh ó 2012 a chur san 

áireamh.  

 Socruithe imscartha agus uainchláraithe ar mhaithe leis an nasc ríthábhachtach seo 

le pobail a láidriú ar mhaithe le haonaid phóilíneacht pobail a bhreisiú.  



112 

 

 Mar chuid den athbhreithniú seolfaimid scéim phíolótach chun 6 stáisiún Gardaí, idir 

uirbeacha agus tuaithe, a athoscailt, chun tionchair dhearfacha ionchasacha ar 

ghníomhaíocht choiriúil a mheas, le béim ar leith ar bhuirgléireachtaí, gadaíochtaí 

agus ord poiblí. Cuirfear tús leis laistigh de dhá mhí.  

 

Ag tabhairt aitheantais don ról luachmhar atá ag Comhchoistí Póilíneachta, déanfaimid 

Comhchoistí Áitiúla Póilíneachta (JPCanna) a chistiú agus a chumasú níos fearr, ag 

athbhreithniú ról na JPCanna i bhforbairt Straitéisí Phóilíneacht Pobail. Scrúdóimid, leis, an 

fhéidearthacht le haghaidh comhsheasmhacht JPCanna níos fearr, ar fud na tíre.  

 

Leanfaimid orainn ag tabhairt tacaíochta agus tús áite do scéimeanna le chosc a chur ar 

choireacht sa phobal lena n-áirítear Faire Comharsanachta agus Scéim Fholáireamh Téacs. 

Féachfaimid le comhsheasmhacht a bhaint amach sa tacaíocht a fhaigheann grúpaí pobail 

agus scrúdóimid deiseanna cistithe dírigh do scéimeanna agus grúpaí pobail.  

 

4. Ag Tabhairt Aghaidh ar Bhuíonta Coirpeach  

Éilíonn tromchoireacht freagra dáiríre. Tá freagra náisiúnta, comhordaithe, ag teastáil chun 

díriú ar na heilimintí dochracha seo in ár sochaí. Tabharfar tús áite do bhunú Aonad nua 

Tacaíochta Armáilte i gceantar Bhaile Átha Cliath, a bheidh ag feidhmiú sa bhreis ar an 

Aonad Práinnfhreagartha agus aonaid eile Gardaí chun déileáil le coireacht droinge.  

 

Agus an freagra seo á chur ar fáil againn tógfaimid ar rathúlacht Oibríocht Thor, á gcur 

amach nuair is gá, tionscnaimh chomhordaithe chosaint coireachta agus forfheidhmithe 

bunaithe ar fhaisnéis mhionsonrach agus ar threochtaí coireachta.  

 

Cinnteoimid, i gcomhthéacs arduithe ar líon foriomlán na nGardaí, go dtabharfar aonaid 

speisialta atá páirteach sa troid in aghaidh gach cineál tromchoireachta go lánlíon, chomh 

luath agus is féidir é.  
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Is féidir aghaidh a thabhairt ar choireacht trí phobail a spreagadh le bheith ag obair le 

Gardaí, agus cuirfimid Fóra Gnó an Garda Síochána ar bun i gceantair uirbeacha, ag ceadú do 

Ghardaí agus lucht gnó a bheith ag obair le chéile chun sábháilteacht phoiblí a fheabhsú, 

geilleagar sábháilte tríd an oíche a chinntiú agus le freagairt do choireanna in aghaidh 

gnónna.  

 

5. Athchiontaitheoirí a Stopadh  

Tá sé den riachtanas aghaidh a thabhairt ar athchiontaitheoirí, atá freagrach as líon 

díréireach coireachta, chun coireacht a laghdú agus le tabhairt le tuiscint do phobail agus 

d’íobairtí go ndéanfar coireanna ina n-aghaidh a ionchúiseamh agus go ngearrfar 

pianbhreitheanna iomchuí ar na ciontóirí.  

 

In éineacht le hOibríocht Thor, tá an tionchar atá ag reachtaíocht nua ag tabhairt aghaidh ar 

bhuirgléirí a leanann orthu ag déanamh cion arís agus arís eile, le feiceáil. Tá sé i gceist 

againn réimse chatagóirí thromhchoireachta d’athchiontaitheoirí ar féidir leo 

pianbhreitheanna níos faide a fháil, a leathnú. 

Ta reachtaíocht a dhéanann foráil i leithcoinníollacha bannaí níos géire d’athchiontaitheoirí 

tromchúiseacha á réiteach, agus láidreofar na cumhachtaí atá ag Gardaí chun déileáil le 

sáruithe bannaí agus le breis úsáide a bhaint as cuirfiúnna. Féachfaimid leis an reachtaíocht 

a bhogadh go mear isteach san Oireachtas.  

 

Tabharfaimid isteach clibeáil leictreonach dóibh sin ar bannaí, nuair a iarrann na Gardaí é, 

agus laghdófar an baol athchiontaithe ar an gcaoi sin. Féachfaimid leis an reachtaíocht seo a 

bhogadh ar aghaidh go mear.  

 

Láidreoimid an mhaoirseacht ar athchiontaitheoirí ilghníomhacha tar éis dóibh a dtéarmaí 

príosúnachta a chur isteach chun an baol athchiontaithe a laghdú.  

 

Cuirfimid le hacmhainneacht na gCúirteanna, go háirithe na Cúirte Cuarda, chun déileáil le 

hionchúisimh mhéadaithe neamh-achomair de thromchionta.  
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Iarrfaimid ar an gCoiste Oireachtais ábhartha machnamh a dhéanamh faoi 

phianbhreitheanna sainordaitheacha a thabhairt isteach i leith robála foréigní sa teach.  

 

6. Maoirseacht agus Cuntasacht Gardaí a Leathnú  

Clúdaíonn tuairisc dhomhan Chigireacht An Garda Síochána mórchuid, agus cuimseoidh sé 

athstruchtúrú An Garda Síochána, de réir mar a thabharfaidh sé aghaidh sa todhchaí ar 

ghníomhaíocht choiriúil agus treochtaí atá ag athrú. Cinntíonn struchtúir shoiléire, 

fhreagrúla go gcoinníonn muintir an phobail a muinín in An Garda Síochána. Mar aon leis an 

Údarás nua Póilíneachta, oibreoimid leis An Garda Síochána chun leasuithe a chur i 

bhfeidhm go háirithe mar a bhaineann le struchtúir shibhialtachtaithe, uainchláraithe agus 

bainistíochta. 

Leanfaimid ar aghaidh ag tacú leis an Údarás Neamhspleách Póilíneachta nua mar an 

eagraíocht nua maoirseachta poiblí i leith póilíneachta in Éirinn agus an ról breisithe ag 

Coimisiún Ombudsman an Garda Síochána (GSOC) chun maoirseacht neamhspleách a chur 

ar fáil faoi chlamhsáin in aghaidh ball de An Garda Síochána.  

7. Treoir an AE ar Íospartaigh na Coireachta a Chur i bhFeidhm  

Foilseoimid reachtaíocht chun Treoir an AE ar Íospartaigh na Coireachta a chur i bhfeidhm 

go hiomlán, chun cearta a láidriú agus chun tacaíocht agus cosaint a thabhairt d’íospartaigh 

ar fud an Aontais Eorpaigh. Déanfaimid seirbhísí tacaíochta íospartach a fhorbairt, lena n-

áirítear Oifigí Tacaíochta Íospartach an Garda Síochána a chuireann pointe teagmhála 

amháin ar fáil chun rochtain a fháil chuig tacaíocht agus eolas.  

 

8. Athchóiriú Cúirteanna agus Dlí  

Ní mór do chóras dlí na linne a bheith in ann freagairt do luachanna agus meonta na sochaí 

atá ag athrú, a bheith in ann saincheisteanna a réiteach agus comhionannas a chur chun 

cinn. Trí chlár athchóirithe dlí forásach a chur i bhfeidhm is féidir linn an Bhunreacht, 

forlámhas an dlí agus ár gcóras ceartais, a láidriú, ar mhaithe le gach aon duine.  
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Déanfaimid staidéar bliantúil ar éifeachtúlacht cúirte agus amanna suí, curtha i gcomparáid 

le caighdeáin idirnáisiúnta, a choimisiúnú, chun tomhas beacht a chur ar fáil ar mhaithe le 

rochtain chuig ceartas a fheabhsú.  

Molfaimid reachtaíocht chun moilleanna rómhóra ar thriallacha agus ar imeachtaí cúirte a 

laghdú, lena n-áirítear éisteachtaí réamhthriallacha.  

 

Molfaimid reachtaíocht chun foráil a dhéanamh i leith daorbhreitheanna a bheidh le 

caitheamh i ndiaidh do chionta áirithe dul i léig ar thaifead duine, i ndiaidh thréimhse ama 

áirithe.  

 

Cuirfimid Coinbhinsiún Istanbul a bhaineann le aghaidh a thabhairt ar Fhoréigean Baile i 

bhfeidhm go hiomlán, agus na ceangaltais atá san áireamh sa Dara Straitéis Náisiúnta ar 

Fhoréigean Baile, Gnéasach agus Ar Bhonn Inscne, a foilsíodh le gairid.  

 

Molfaimid reachtaíocht atá tugtha cothrom le dáta chun déileáil go héifeachtúil le cionta 

gnéasacha lena n-áirítear smachtbhannaí níos láidre dírithe ar leanaí a chosaint ó 

dhúshaothrú gnéasach, ó ábhair faoi dhrochíde ar leanaí agus ó mhealltóireacht ar líne.  

 

Léirítear go laghdaíonn maoirseacht iarscaoilte a dhéanamh ar chiontóirí gnéasacha na 

cásanna athdhéanta cion agus le pobail a chosaint. Cuirfimid a thuilleadh leis na socruithe 

atá in áit, ag déanamh foráil i leith maoirseachtaí iarscaoilte agus más gá a thuilleadh 

leasuithe a dhéanamh ar an reachtaíocht atá ann cheana sa réimse seo. Déanfaimid foráil sa 

reachtaíocht i leith nochtadh sonraí ag na Gardaí, faoi chiontóirí gnéasacha nuair a 

chreideann siad go bhfuil údair imní ann faoi shábháilteacht an phobail, lena n-áirítear, i 

gcásanna ábhartha, eolas a thabhairt do thuismitheoirí aonaracha.  

 

Foilseoimid reachtaíocht nua chun díol agus ceannach miotal luachmhar a rialú, ar línte an 

chomhairliúcháin phoiblí 2015 a reáchtáil an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais. 

Oibreoimid leis an Roinn Comhshaoil chun an rialúchán a bhaineann le díol agus ceannach 

dramh-mhiotal a láidriú.  
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9. Ár mbeartas Náisiúnta Cosanta agus Slándála a Fhorbairt  

Is croí-thosaíocht í ag an Rialtas nua Comhpháirtíochta slándáil agus síocháin a chaomhnú ar 

an oileán seo. I dtimpeallacht slándála chasta agus athraitheach, tá ár mbeartas Cosanta 

agus Slándála Náisiúnta níos criticiúla ná riamh. Mar thiomantas againn chun a chinntiú go 

mairfidh saoránaigh an stáit i dtimpeallacht atá sábháilte agus slán déanfaimid:  

 Athbhreithniú struchtúrach ó bhun ar shocruithe déanta cinntí a reáchtáil ar fud na 

gcomhréimsí slándála agus cosanta  

 Tacaíocht a thabhairt do An Garda Síochána agus don Tascfhórsa 

Comhghníomhaireachta nua chun oibríochtaí idirghníomhaireachtaí comhordaithe 

túslíne, atá ceaptha le cur isteach ar choireacht eagraithe thrasteorann, agus ar 

smuigleáil breosla agus tobac, a chur i bhfeidhm.  

 Dóthain acmhainní a chur ar fáil chun tacú le obair CAB chun tabhairt faoi sciúradh 

airgid agus chun díriú ar fháltais ó choireacht.  

 An córas roinnte eolais Schengen II a chur i bhfeidhm agus idir-inoibritheacht a 

fheabhsú go hidirnáisiúnta ar mhaithe le póilíniú pointí iontrála don Stát a fheabhsú 

agus le tacú leis na Gardaí coirpigh atá faoi amhras, contúirteach agus ar iarraidh, nó 

sceimhlitheoirí ionchasacha, a aimsiú agus a chosc ó theacht isteach sa tír.  

 

10. Beartas Imirce Cothrom a Chinntiú  

Leanfaimid beartas imirce cothrom a thacaíonn leis an ngeilleagar agus a shásaíonn ár n-

oibleagáidí idirnáisiúnta agus daonnúla, agus ag an am céanna a thógann seasamh láidir 

chun aghaidh a thabhairt ar imirce neamhdhleathach. Táimid tiomanta do fhreagra daonnúil 

a thabhairt ar an ngéarchéim teifeach reatha agus tearmann sábháilte a chur ar fáil dóibh 

sin a thagann go hÉirinn faoi chláir an AE.  

 

Ag obair i bpáirt leis an gCoiste Oireachtais ábhartha, tabharfaimid isteach Bille 

cuimsitheach imirce agus um Leasú Cónaitheachta, a bheidh dírithe ar chórais víosa agus 

cónaitheachta na hÉireann a thabhairt cothrom le dáta.  
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Cuirfimid tearmann sábháilte ar fáil do theifigh faoi chláir athlonnaithe agus athshuite an AE 

agus NA, fad a bheimid ag cur comhtháthú na dteifeach chun cinn ins na pobail.  

 

Glactar leis go bhfuil tionchar diúltach ar shaol an teaghlaigh ag tréimhsí fada faoi sholáthar 

díreach. Táimid tiomanta, mar sin, don chóras soláthar díreach a leasú, le béim ar leith ar 

theaghlaigh agus ar leanaí.  

 

Éireoimid níos géire faoi mhí-úsáid sa chóras imirce trí chur i bhfeidhm na bhforálacha 

forfheidhmithe agus díbeartha san Acht nua-achtaithe Cosanta idirnáisiúnta, a chinntiú.  

Agus rialúcháin an AE á gcur i bhfeidhm againn, cinnteoimid go mbeidh cur chuige docht 

agus éifeachtúil againn chun iarratais bhréige a dhiúltú gan mhoill agus lena gcur amach as 

an Stát a éascú. Cuirfimid leis an gcomhoibriú leis an RA chun gearradh anuas ar líon na n-

iarrthóirí tearmainn bréige atá ag cur isteach ar stádas tearmainn nach bhfuil ag dul dóibh, 

in Éirinn, go simplí mar go bhfuil a víosa sa RA caite.  

 

11. Comhionannas agus Uilechuimsitheacht  

Agus comóradh céad bliain d’Fhorógra 1916 á cheiliúradh againn agus ag smaoineamh ar an 

bhfís d’Éirinn a chuir na sínitheoirí in iúl do ghlúnta d’fhir agus mná na hÉireann sa todhchaí, 

ní mór dúinn, chomh maith, an fhís atá againn le sochaí atá cothrom, cóir agus cuimsitheach 

a chruthú, a leagan amach. Ní mór do gach grúpa sa sochaí beart a dhéanamh faoi 

chomhionannas, ach ní mór don Rialtas nua ról a thógáil chun na hacmhainní i leith 

athraithe a shlógadh agus chun saoránaigh a chumasú chun na bacainní atá rompu a shárú.  

 

Déanfaimid forbairt ar an bpróiseas dhíonadh buiséad agus beartas mar bhealaí chun 

comhionannas a chur chun cinn, bochtaineacht a laghdú agus cearta eacnamaíochtaa agus 

sóisialta a láidriú.  

Cinnteoimid go mbeidh socruithe institiúideacha in áit chun tacú le comhionannas agus 

díonadh inscne san oifig neamhspleách fhioscach agus buiséid agus laistigh de 

phríomhranna rialtais agus le tarraingt ar shaineolas an IHREC chun tacú leis an bpróiseas 

díonta. Le haghaidh Buiséid 2017 beidh sé mar chúram ar an gcoiste buiséid agus airgeadais 
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féachaint ar aighneachtaí agus moltaí buiséid faoi dhíonadh inscne agus comhionannais le 

cúnamh ó shaineolas neamhspleách (lena n-áirítear an IHREC) nuair is gá.  

12. Ag Tacú le Teaghlaigh ar Íseal-ioncam  

Tá tacaíocht cé go bhfuilid ag obair riachtanach do theaghlaigh ar íseal-ioncam chun fanacht 

ag obair, chun dreasacht a thabhairt dóibh sin a bhíonn ag dul ó bheith ar shochar do 

bheith ag obair agus chun teaghlaigh a chosaint ó bheith i mbaol bochtaineachta. 

Cruthaíonn an Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh atá ann faoi láthair mórán constaicí do 

thuismitheoirí dífhostaithe a bhíonn ag athrú ó íocaíochtaí shochar chuardaitheoirí post do 

bheith ag obair, agus ina theannta sin ceanglaíonn sé go leor tuismitheoirí le níos lú 

uaireanta oibre a dhéanamh.  

 

Chun aghaidh a thabhairt ar seo déanfaimid:  

 

 Íocaíocht Theaghlaigh i bhFostaíocht a thabhairt isteach, a chuireann obair chun 

tosaigh ar shochar, trí fhorlíonadh, ar bhonn céimnithe, ar ioncam teaghlaigh, agus 

ag an am céanna a dhreasaíonn breis uaireanta agus obair lán-aimseartha.  

 Plean Gníomhaíochta a fhoilsiú do Theaghlaigh gan Fostaíocht, ina mbeidh 

spriocanna dírithe ar thacaíocht a thabhairt dóibh sin i dteaghlaigh gan fostaíocht 

chun obair a fháil agus chun bochtaineacht leanaí a laghdú.  

 Ardú a chur ar an bpá íosta agus a chinntiú go dtugtar dóthain cosanta do leasanna 

oibrithe ar phá íseal agus daoine atá i ndálaí oibre neamhbhuana.  

 

Mar aitheantas don ról ríthábhachtach atá ag scéimeanna mar an Scéim Shóisialta Tuaithe, 

Scéimeanna Fostaíochta Pobail, BTEA agus Cúnamh d’Fheirmeoirí, i bpobail thuaithe agus 

chun daoine dífhostaithe a choinneáil gníomhach, iarrfaimid ar an Aire Cosanta Sóisialta 

moltaí feiliúnacha a dhéanamh chun soláthar san earnáil seo a láidriú.  
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13. Mná a Chumhachtú  

Tar éis dúinn reachtaíocht a thabhairt isteach ag spreagadh rannpháirtíocht níos mó ag mná 

sa pholaitíocht, foilseoimid Straitéis Náisiúnta na mBan nuashonraithe faoi dheireadh 2016, 

chun rannpháirtíocht na mban i ndéanamh cinntí a chur níos mó chun cinn. Déanfaimid mná 

a chumasú lena chinntiú nach mbeidh teaghlaigh atá faoi cheannas ban i mbaol níos géire 

ón mbochtaineacht. Tógfaimid céimeanna chun an bearna inscne pá a laghdú – lena n-

áirítear infheistíocht i gcúram leanaí a ardú, agus athbhreithniú a dhéanamh ar phá níos ísle 

ban agus neamhionannas inscne i gceapacháin shinsearacha. Féachfaimid leis an méid seo a 

chur chun cinn:  

 

 Trédhearcacht pá, trína éileamh ar chomhlachtaí de 50 nó níos mó, suirbhé pá a 

chomhlánú.  

 Cúrsaí do mhná curtha ar fáil go háitiúil, ag cuimsiú sraith deiseanna traenála faoi 

fhéinfhorbairt agus scileanna bainteach leis an obair, chun cuidiú leo filleadh ar 

mhargadh an tsaothair agus le fiontraíocht a chur chun cinn.  

 Níos mó rannpháirtíocht ag na mná in Óglaigh na hÉireann, leis an aidhm le 

rannpháirtíocht a dhúbailt ó 6% faoi láthair go 12% sna 5 bliana seo romhainn.  

 Ionadaíocht ban ar bhoird stáit a ardú go 40%  

 Ról láidrithe an Choimisiúin ar Phá Íseal maidir leis an mbearna pá inscne agus 

bochtaineacht i measc daoine ag obair 

 

14. Ár Leanaí agus Daoine Óga a Chosaint  

Ní mór don Rialtas nua Comhpháirtíochta a chinntiú nach mbíonn leanbh ar bith fágtha chun 

deiridh sa téarnamh eacnamaíochta, agus go mbeidh gach duine óg cumasaithe chun a lán-

acmhainneacht a bhaint amach. Níor chóir go mbeadh leanbh ar bith ag maireachtáil i 

mbochtaineacht agus níor chóir go mbeadh ar theaghlach ar bith a bheith gan dídean.  

 

Trí acmhainní a spriocdhíriú ar luathbhlianta linbh is féidir linn a chinntiú go mbeidh tús níos 

fearr sa saol ag gach leanbh. Seasfaimid leis an gceangaltas seo tríd an soláthar réamhscoile 
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a leathnú, tríd an líon sna ranganna a laghdú agus tiocfaidh ardú ar rátaí críochnaithe 

meánscoile dá mbarr sin.  

 

Caitear breis is €1.4 billiún ar oideachas speisialta gach bliain, ach fós bíonn imní ar 

theaghlaigh faoi rochtain a fháil chuig seirbhísí. Scrúdóimid leordóthanacht rochtain agus 

cistiú oideachais speisialta faoi láthair, go háirithe do leanaí a bhfuil siondróm Down agus 

riochtaí eile orthu. Iarrfaimid comhairle ar an gComhairle Náisiúnta Oideachais Speisialta 

faoin mbealach is fearr le tabhairt faoi. Tiocfaimid i gcomhairle leis, le páirtithe leasmhara le 

féachaint conas is fearr codanna den Acht EPSEN, a tugadh isteach ar bhonn 

neamhreachtúil, a chur chun cinn.  

  

Foilseoimid Plean Gníomhaíochta nuashonraithe ar Chuimsiú Oideachais chun an bearna idir 

scoileanna DEIS agus neamh-DEIS a laghdú, agus le féachaint conas is féidir tacú níos fearr le 

daltaí atá lasmuigh de DEIS.  

 

15. Rochtain chuig Oideachas a Chinntiú  

Tá gá againn le córas dinimiciúil, nuálach oideachais a aithníonn éagsúlacht na hÉireann san 

Aonú Aois is Fiche. Láidreoimid roghanna tuismitheoirí agus éagsúlacht sa chóras scoile atá 

againn, ag tabhairt aitheantais don ngá atá ann in Éirinn na linne seo le cineálacha nua 

oideachais il-sainchreidmheach, agus neamhsainchreideamhach, agus san am céanna ag 

cosaint cearta tuismitheoirí a gcuid leanaí a chur chuig scoileanna sainchreideamhacha a 

thairgeann éiteas ar leith creidimh má roghnaíonn siad é sin.  

 

Foilseoimid reachtaíocht nua Chlárú agus Sármhaitheas Scoile a thabharfaidh rochtain níos 

córa do theaghlaigh chuig na scoileanna áitiúla.  
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16. Cistiú Nua  

Trí Chiste Nuála Sóisialta Éireann féachfaimid le híosmhéid €50milliún a ardú chun caipiteal 

fáis a chur ar fáil do thionscadail shóisialta is fearr na hÉireann agus do nuálaithe, chun díriú 

isteach ar réitithe ar chuid de na saincheisteanna sóisialta is criticiúla atá againn. 

 

17. Cuimsiú Sóisialta níos mó agus an Pobal LADT a Chumasú  

Déanfaimid Straitéis Óige LADT a fhorbairt a chuimseoidh oideachas, seirbhísí óige, 

meabhairshláinte agus saincheisteanna eile. Mar chuid den straitéis seo déanfaimid 

athbhreithniú ar chur i bhfeidhm an Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta ar Bhulaíocht in ár 

scoileanna.  

 

Foilseoimid Straitéis Athbhreithnithe Náisiúnta ar Chuimsiú Taistealaithe agus Romach, a 

bheidh dírithe ar shaol baill de phobail an Lucht Siúil agus na Romach a fheabhsú faoi 

dheireadh 2016.  

Cuirfimid grúpa oibre speisialta ar bun chun iniúchadh a dhéanamh ar sheachadadh agus cur 

i bhfeidhm reatha pleananna na n-údarás áitiúil faoi chóiríocht do Thaistealaithe agus le dul 

i gcomhairle le páirtithe leasmhara faoi na húdair is mó imní atá ann. Ba chóir don ghrúpa 

plean a réiteach faoi chóiríocht shábháilte agus oiriúnach go cultúrtha, a chur ar fáil.  

 

18. An Stardust 

Tabharfar aird mar is cuí ar aon fhianaise nua a thagann chun cinn a d’fhéadfadh an chúis a 

bhí leis an tine ag Stardust a chinneadh go cinnte.  
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12. Talmhaíocht agus Cúrsaí Mara  

Uaillmhian don Rialtas Nua Comhpháirtíochta agus don 32ú Dáil 

Tá forbairt na hearnála Talmhaíochta agus Bia mar thosaíocht bhunúsach do threo na tíre 

seo sa todhchaí. Ní mór go mbraithfeadh teaghlaigh feirme agus pobail thuaithe torthaí 

athruithe dearfacha eacnamaíochta a agus sóisialta. Ní mór gurb í an tosaíocht don 

talmhaíocht ná go bhfaigheadh feirmeoirí luach a gcuid saothar as bia ar ardchaighdeán a 

tháirgeadh. Ní mór ioncaim fheirme a fheabhsú más linn spriocanna Foodwise 2025 a bhaint 

amach. Is í an talmhaíocht croílár gheilleagar na tuaithe agus ní mór scéimeanna a 

shaincheapadh chun dúshláin fheirmeoireacht ar gach cineál talún, ar fud na n-earnálacha ar 

fad agus ar ghabháltais de gach méid, a shárú. Ní mór tacú leis an gcéad glúin eile feirmeoirí 

chun ioncam feirme a ghiniúint agus san am céanna Éire a shuí mar an náisiún táirgthe bia is 

airde caighdeáin sa domhan, bunaithe ar nuáil agus inbhuanaitheacht. Mar chuid de seo, 

cuirfimid i bhfeidhm go hiomlán, Fómhar Bia 2020 agus Foodwise 2025, le todhchaí 

feirmeacha teaghlaigh a chur faoi urrús agus tacú leis an tionscal iascaireachta.  

1. Plean Uileghabhálach don Earnáil Agraibhia: Foodwise 2025  

Rinne an tionscal agraibhia Foodwise a fhorbairt dá leas féin, le hionchur ó eagraíochta 

feirmeoireachta, gnónna talmhaíochta agus mórpháirtithe leasmhara eile. Beidh 

rannpháirtíocht na bpáirtithe ar fad sa tionscal agus fís agus plean soiléir bunúsach do 

rathúlacht na hearnála sa todhchaí. Mar aitheantas ar an bhformhuiniú seo ar Foodwise 

2025 oibreoidh Rialtas nua leis an tionscal chun an straitéis seo a chur i bhfeidhm. Féachann 

sé le forbairt a dhéanamh ar gach earnáil, lena n-áirítear déiríocht, feoil, ag réiteach bianna 

do thomhaltóirí, bia mara, fuisce agus beoir cheirde, gairneoireacht, foraoiseacht agus 

curaíocht. Cuireann sé treochlár ar fáil lena chinntiú go dtacaítear le gach gnó agraibhia, ó 

na hoibreoirí is mó san earnáil go dtí na gnónna is lú bianna cearda.  

Faoi 2025 féachann Foodwise le:  

 Luach onnmhairí a ardú de 85% go €19 billiún  

 An breisluacha a ardú de 70% go €13 billiún  
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 Luach táirgeacht phríomhúil a ardú de 65% go beagnach €10 billiún 

 Tacú le cruthú 23,000 post breise san earnáil agraibhia  

 

2. Ioncam Feirme a Chosaint  

A) Scéim Bhun-Íocaíochta  

Tá cúrsaí sách dúshlánach ag go leor feirmeoirí de bharr luaineachta sa mhargadh agus tá sé 

seo méadaithe i roinnt cásanna ag coinníollacha deacra feirmeoireachta. Cinnteoidh Rialtas 

nua go ndéanfar an buiséad chun an Comhbheartas Talmhaíochta (CAP) a chur i bhfeidhm, a 

chosaint, le €12.5 billiún le roinnt go cothrom i measc feirmeoirí le linn amscála an CAP nua. 

I gcomhthéacs athbhreithniú lár téarma an AE ar CAP molfaimid ísliú ar an gcaidhp ar Bhun-

Íocaíochtaí ó €150,000 go €100,000.  

 

Glacfaimid roinnt céimeanna eile atá ceaptha le tacú le hioncam feirme lena n-áirítear:  

 

 Rialacháin chun aghaidh a thabhairt ar chleachtais éagóracha i dtrádáil 

ghrósaeireachta a chur i bhfeidhm agus tacú le gníomhaíocht bhreise ag leibhéal an 

AE chun trédhearcacht agus cothroime níos mó a thabhairt i slabhra sholáthar an 

bhia.  

 Forbairt deiseanna nua margaíochta chun breis margaí a chur ar fáil ar mhaithe le 

táirgí feirme a onnmhairiú, go háirithe trí infheistíocht i mbonneagar Bhord Bia sa 

bhaile agus thar lear.  

 Forbairt Eagraíochtaí Táirgeoirí san earnáil mairteola lena chinntiú nach 

praghasghlacadóirí amháin iad na feirmeoirí.  

 Athrú straitéiseach sa chóras cánach chun tacú le hioncam feirme agus le 

hinaistritheacht talún.  

 Deiseanna nua chun onnmhairí beo a chur chun tosaigh agus a fhorbairt chun margaí 

nua a chur ar fáil d’fheirmeoirí, i bhfianaise an ardaithe atáthar ag súil leis i líon an 

eallaigh sa dara leath de 2016 agus 2017, le béim ar mhargaí sa Tuirc agus san Éigipt 

a fhorbairt agus san am céanna na margaí d’eallach beo atá ann cheana a choinneáil.  
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 Leanacht ag scrúdú fhorbairt ionchasach lipéad uile-oileáin chun aghaidh a thabhairt 

go rathúil ar fhadhbanna a bhaineann le ‘eallach fánaithe’ mar a thugtar orthu.  

 Bainc ó laistigh agus lasmuigh den Stát, lena n-áirítear Banc Infheistíocht na hEorpa, 

a spreagadh le rátaí iomaíocha a chur ar fáil d’fheirmeoirí le roghanna aisíocíochta 

curtha in oiriúint d’ioncam feirme (ag tabhairt aitheantais don leas a bhainfeadh le 

táirgí nua airgeadais, mar an Ciste Lúbtha Bainne, a fhorbairt agus ag obair leis an 

earnáil tionsclaíochta agus baincéireachta le breis táirgí táilliúrtha a spreagadh chun 

baincéireacht a dhéanamh níos inacmhainne d’fheirmeoirí).  

 Déanfar measúnú ex-ante ar bheart airgeadais faoin RDP agus tabharfar faoi 

comhairliúchán le páirtithe leasmhara agus le hinstidiúidí airgeadais chun an cur 

chuige is fearr a fháil chun an fóntas seo a úsáid faoi RDP chun leasa feirmeoirí uile.  

 Déanfaimid fáil leantach ar théarmaí fabhracha infheistíochta i dtalmhaíocht 

phríomhúil, próiseáil agus margaíocht, faoi Chorparáid Straitéiseach Baincéireacht na 

hÉireann (SBCI), a chuimsíonn EIB mar cheann dá gcomhpháirtithe cistithe, a 

spreagadh. Oibreoimid leis an earnáil agraibhia agus le tionscal na seirbhísí 

airgeadais lena chinntiú go ndéanfar táirgí airgeadais do gach earnáil den 

fheirmeoireacht sa tionscal, a fhorbairt.  

 Athbhreithniú ar an Scéim Chúnamh Feirme, ag tabhairt aitheantais do na dúshláin 

atá le sárú ag feirmeoirí atá ar ioncam íseal.  

 

3. Infheistíocht ag Geata na Feirme  

An príomhbhealach a bheidh ann chun infheistíocht mhéadaithe a sheachadadh ag leibhéal 

gheata na feirme ná tríd an gClár Forbartha Tuaithe (RDP) ar fiú €4billiún é. Cinnteoidh 

Rialtas nua go mbeidh an cistiú seo tiomanta go hiomlán chun tacú le fás sa talmhaíocht 

agus le hinbhuanaitheacht fheirmeoireacht teaghlaigh trí fheidhmiú céimneach ar 

scéimeanna lena n-áirítear:  

 GLAS (Comhshaol na Talmhaíochta) 

 TAMS (Infheistíocht caipitil ar an bhFeirm)  

 ANC (Limistéir faoi Shrianta Nádúrtha/Limistéir faoi Mhíbhuntáiste)  

 Scéim Orgánach  
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 Clár Shonraí Mairteola agus Géanómaíochta 

Tabharfaidh athbhreithniú lár téarma ar an RDP an deis le machnamh a dhéanamh ar 

éifeachtúlacht agus indéantacht scéimeanna agus le cláir a chur in oiriúint go straitéiseach 

don dara leath d’fheidhmiú céimneach RDP.  

 

A) Limistéir faoi Shrianta Nádúrtha  

Féachfaimid lena chinntiú go dtugann an leibhéal íocaíochtaí agus incháilitheachta a 

bhaineann leis an scéim ANC léiriú ar an méid míbhuntáiste atá á iompar ag feirmeoirí 

aonaracha, laistigh de shainchúram an Chláir Fhorbartha Tuaithe. Feabhsóimid íocaíochtaí 

Limistéar faoi Shrianta Nádúrtha (ANC), ag cur €25milliún le cistiú sa réimse seo i mBuiséad 

2018.  

 

B) TAMS  

Faoi réir fhaomhadh leasú an AE, déanfaimid an scéim TAMS a leathnú le bearta ar mhataí 

do sheideanna lataí agus córais bhailiú báistí a chlúdach.  

 

C) Mairteoil  

 Beidh tiomantas láidir le brabúsacht mharthanach a chinntiú san earnáil mairteola ag croílár 

Rialtais nua. Bíonn imní leanúnach ann don tionscal faoi luaineacht margaidh agus faoi 

theacht isteach cóir a fháil ón margadh. Díreoidh Rialtas nua ar athruithe a thabhairt isteach 

trí: 

 

 Brabúsacht a spreagadh trí éifeachtúlachtaí níos mó  

 An Fóram Mairteola a úsáid chun eagraíochtaí tionscail agus feirmeoireachta a 

thabhairt le chéile i rannpháirtíocht dhearfa, oscailte. Leanfaidh Fóram na Mairteola 

a bheith faoi chathaoirleacht an Aire Talmhaíochta.  

 €300milliú a infheistiú tríd an gClár Sonraí Mairteola agus Géanómaíochta ar nua-

aoisiú agus ar éifeachtúlacht a fheabhsú sa tréad mairteola chomh maith le bheith ag 

tacú le hioncam feirme.  
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 Tabhairt faoi athbhreithniú lár téarma iomlán ar an BDGP gan mhoill lena chinntiú go 

sásaíonn sé aidhmeanna agus spriocanna na scéime agus go bhfuil sé inoibrithe do 

fheirmeoirí. Déanfaidh an t-athbhreithniú machnamh ar gach gné den scéim. 

 Tá tréad diúil láidir inmharthana a choinneáil mar phríomhthosaíocht agus beidh sé 

mar fhócas ag obair an fhóraim mhairteola 

 Creat d’eagraíochtaí táirgeoirí a thabhairt isteach  

 Margaí breisithe onnmhairí beo a fhorbairt agus ag obair le Coimisiún an AE chun 

scrúdú a dhéanamh ar dhea-chleachtas san Eoraip mar a bhaineann sé le múnlaí 

árachas creidmheasa ar onnmhairí.  

 Ag baint úsáide as scéimeanna aistrithe eolais chun cúnamh a thabhairt d’fheirmeoirí 

le héifeachtúlacht agus brabúsacht a fheabhsú.  

 Ag leanacht ag tabhairt tacaíochta do mhargadh uile-oileáin níos éifeachtúla, gan 

uaim, chun mairteoil a dhíol agus a cheannach.  

 

D) Déiríocht 

Tá an tréimhse luaineacht margaidh atá ag tarlú faoi láthair san earnáil déiríochta 

dúshlánach agus tacóidh Rialtas nua leis an earnáil chun aghaidh a thabhairt ar an 

ndeacracht a bhaineann leis. In ainneoin na tréimhse luaineachta seo, leanann cealú cuótaí 

bainne ag tabhairt na deise is fearr d’earnáil déiríochta na hÉireann, agus, de réir mar a 

chobhsaíonn na margaí beidh táirgeoirí na hÉireann is fearr suite le leas a bhaint as seo, de 

bharr infheistíochta stuama. Déanfaimid:  

 

 Leanacht le fóram déiríochta a thabhairt le chéile chun fás a bhainistiú, 

athbhuanaitheacht a chinntiú agus aghaidh a thabhairt ar dhúshláin san earnáil  

 Tús áite a thabhairt d’infheistíocht caipitil ar an bhfeirm trí TAMS agus scéimeanna 

aistrithe eolais  

 Forbairt mhargadh todhchaíochtaí do tháirgí déiríochta a fhiosrú agus uirlisí 

cobhsaithe praghasanna a spreagadh chun luaineacht praghasanna a throid  

 Leanacht ag cur brú ag leibhéal an AE lena chinntiú go dtugann an AE freagraí 

éifeachtúla ar na dúshláin atá roimh fheirmeoirí déiríochta.  
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E) Caoirigh  

Tá sé ina phríomhfhócas sa Straitéis Foodwise 2025 forbairt a dhéanamh ar earnáil na 

gcaorach. Cuirfimid feabhas ar éifeachtúlacht agus ar bhrabúsacht san earnáil tríd an gclár 

aistrithe eolais (grúpaí díospóireachta). Tabharfaimid breis tacaíochta d’fheirmeoirí caorach 

trí GLAS, Scéim na Limistéar faoi Shrianta Nádúrtha agus TAMS. Táimid tiomanta do scéim 

nua caorach a thabhairt chun cinn. Tosóidh comhairliúchán leis na heagraíochtaí feirme faoi 

fhorbairt scéim nua caorach láithreach nuair a chuirfear Rialtas nua le chéile, le súil le leasú 

ar an RDP a chur isteach chomh luath agus is féidir, ionas gur féidir foráil a dhéanamh i leith 

scéim nua caorach, le buiséad de €25milliún, i mBuiséad 2017.  

 

F) Éineoil  

Déanfaimid feidhmiú céimneach ar scéim thiomanta i leith infheistíochta san earnáil 

éineola, ag cuidiú le táirgeoirí nua-aoisiú a dhéanamh ar a gcuid saoráidí, agus iomaíochas 

agus teacht isteach san earnáil a fheabhsú. Gheobhaidh an tionscal cúnamh, leis, chun 

aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna shláinte ainmhithe chun leasa táirgeoirí, 

próiseálaithe agus miondíoltóirí.  

 

G) Muiceoil  

Cuirfimid tacaíocht ar fáil d’infheistíocht ar an bhfeirm trí TAMS II. Tiocfaidh an scéim 

shláinte agus leasa ainmhithe ar an bhfeirm, atá curtha ar fáil trí RDP, chun tairbhe  

d’earnáil na muc. Oibreoimid le grúpa Páirtithe Leasmhara Thionscal na Muc chun réimsí 

mar shábháilteacht bia, caighdeáin, leas ainmhithe agus inbhuanaitheacht comhshaoil a 

fheabhsú. Díreoimid ar fhorbairt margaí nua agus malartacha chun deiseanna i leith 

cinnteachta agus fáis san earnáil a chur ar fáil.  

 

H) An Earnáil Orgánach 

Ta tacaíocht don Scéim Feirmeoireachta Orgánaí tar éis dúbailt, le €52milliún curtha in 

áirithe don earnáil thar thréimhse an RDP. Mar thacaíocht bhreise, tá Scéim Infheistíocht 

Caipitil tiomanta iniata i TAMS II. Déanfar measúnú ar éifeachtúlacht na scéimeanna seo de 
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réir mar a chuirtear an RDP i bhfeidhm. Lorgóimid leasú don RDP a cheadaíonn íocaíocht 

níos mó in aghaidh an heicteáir don deich heicteár tosaigh do tháirgeoirí orgánacha 

 

I) Gairneoireacht  

Tabharfaimid áit tosaíochta d’infheistíocht caipitil le haghaidh forbartha sa réimse seo. 

Aithnímid an acmhainneacht atá ann chun luach aschur na hearnála seo a fhás go breis is 

€500milliún sa mheántéarma agus déanfaimid beart faoi na gníomhartha atá sa Straitéis 

Foodwise agus straitéis Making a World of Difference Bhord Bia 2016-2018 chun an sprioc 

seo a bhaint amach.  

 

J) An Earnáil Curaíochta  

Beidh áit tosaíochta ag earnáil curaíochta in Éirinn atá ag fás agus atá brabúsach do Rialtas 

nua. Déanfar forbairt ar thacaíochtaí agus ar bhearta atá ceaptha le leibhéil tháirgeacht, 

chaighdeáin agus inmharthanacht earnáil churaíocht na hÉireann a fheabhsú, lena n-áirítear 

scéim nua TAMS dírithe go sonrach ar chúrsaí curaíochta chun éifeachtúlacht agus 

brabúsacht a fheabhsú.  

 

K) Foraoiseacht  

Tá ról an-suntasach ag foraoiseacht san iarracht mhaolaithe in aghaidh athrú aeráide. 

Cuirfidh Rialtas an Clár Foraoiseachta 2014-2020 i bhfeidhm. Díríonn an clár nua ar mhéadú 

a chur ar phlandú gach bliain thar saol an chláir, ag tosú le 6,000ha d’fhoraoisí nua sa chéad 

bhliain, agus ag méadú go 8,290ha i 2020. Déanfar athbhreithniú ar Chlár Foraoiseachta 

2014-2020 in 2017 agus déanfaimid machnamh ar rátaí rannpháirteachais, athrú aeráide, 

tionchar comhshaoil, pobail thuaithe agus beartas úsáide talún.  

 

L) Feirmeoireacht ar Oileáin  

Déanfar €15milliú a infheistiú i bpobail oileán le linn shaol an RDP mar íocaíocht speisialta le 

cúnamh a thabhairt d’fheirmeoirí oileán chun modhanna traidisiúnta feirmeoireachta a 

chaomhnú agus chun tréigean na talún a chosc.  
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M) Coimíneacht/Feirmeoirí Sléibhe/Limistéir Shrianta  

Tá roinnt feirmeoirí ag obair i gcoinníollacha atá dúshlánach i limistéir shléibhtiúla nó faoi 

mhíbhuntáiste. Gheobhaidh na feirmeoirí sin tacaíocht ón Rialtas nua agus tabharfar 

rochtain tús áite dóibh do Scéimeanna agra-comhshaoil mar GLAS. Déanfar feidhmiú 

céimneach ar roinnt Scéimeanna Agra-Comhshaoil faoi Stiúir Áitiúil, a bheidh ag díriú ar 

ghnáthóga mar chromán na gcearc, diúilicín péarla, Boirinn, mar aon le scéimeanna eile faoi 

stiúir áitiúil a thugann aghaidh ar imní shonrach chomhshaoil, chun tacú le feirmeoirí a 

bhíonn ag obair i limistéir shrianta.  

 

N) Earnálacha na gCapall agus na gCon  

Tá tábhacht bhunúsach ag baint le hearnálacha na gcapall agus na gcon faoin tuath in Éirinn 

agus tabharfaidh Rialtas nua áit tosaíochta d’infheistíocht straitéiseach, do thacaíocht agus 

do nua-aoisiú sa réimse seo. Cuirfear tionscadail mar an Ráschúrsa nua sa Churrach, cur i 

bhfeidhm moltaí Thuairisc Indecon in earnáil na gcon agus cur i bhfeidhm na straitéise deich 

mblianta san earnáil chapall spóirt, le tacaíocht ón Oireachtas.  

 

O) Biatas Siúcra  

Mar chuid den idirbheartaíocht faoi athchóiriú CAP, aontaíodh deireadh a chur le cuótaí 

siúcra agus críochnóidh siad in 2017. Ceadóidh an chéim nua beartas d’Éirinn tionscal nua 

siúcra a thógáil má bhíonn sé inmharthana é a dhéanamh. Sna cúinsí sin, iarrfar ar 

eagraíochtaí fhiontraíocht Stáit aon phleananna substaintiúla gnó a bhainfeadh le h-atógáil 

an tionscail a scrúdú, faoi thacaíochtaí iomchuí Stáit. 

 

4. Cigireachtaí agus Achomhairc  

Ní mór go mbeadh cothroime agus trédhearcacht ag croílár an phróisis cigireachta agus 

achomhairc. Déanfaidh Rialtas nua an beart mar a bhaineann leis na spriocanna atá 

aontaithe i leith phróiseáil íocaíochtaí, scéimeanna agus seirbhísí faoi Chairt nua-fhoilsithe 

an Fheirmeora. Tabharfaimid isteach bearta simplithe don chóras cigireachta gan mhoill ach 

iad a bheith críochnaithe agus molfaimid leasuithe ag leibhéal an AE ar an ‘córas cárta buí’ 

atá molta, lena chinntiú go mbeidh sé inoibrithe i gcomhthéacs na hÉireann. Tabharfaimid 
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isteach córais nua a bheidh deartha ar mhaithe le hathchóiriú a chur ar an gcóras íocaíochta 

ar nós réamhsheiceála. Cuirfimid bearta nua chun cinn ag leibhéal an AE chun an córas Bun-

íocaíochta d’fheirmeoirí a shimpliú chun earráidí gan gá a sheachaint sna hiarratais. 

 

Gach bliain, i ndiaidh don phróiseas cigireachta críochnú reáchtálfaidh cigirí na Roinne 

Talmhaíochta cruinnithe eolais le feirmeoirí chun botúin a tharlaíonn go minic a aibhsiú ar 

mhaithe le hearráidí gan gá a sheachaint. Oibreoidh an Roinn Talmhaíochta le feirmeoirí sa 

bhealach seo chun líon na n-earráidí a ísliú agus an ráta pionóis leis.  

 

I bhfeachtais Bhun-íocaíochtaí feasta, taispeánfaidh mapaí BPS an dáta ar tógadh na 

híomhánna satailíte.  

 

Déanfaimid athbhreithniú ar Acht na nAchomharc Talmhaíochta 2001 le neamhspleáchas 

agus éifeachtúlacht na hoifige a chinntiú chun déileáil le hachomhairc ó fheirmeoirí.  

 

5. Athruithe ó Ghlúin go Glúin – Teaghlaigh Feirme  

Tabharfaidh polasaithe a fhorbróidh an Rialtas nua spreagadh ar leith don chéad ghlúin eile 

de theaghlaigh feirme. Tabharfaimid áit thosaíochta d’fheidhmiú céimneach Scéim na 

bhFeirmeoirí Óga, Scéim Infheistíocht Caipitil na bhFeirmeoirí Óga agus leanfaimid ag 

tabhairt áit thosaíochta d’fheirmeoirí óga agus d’iontrálaithe nua faoin gCúlchiste Náisiúnta. 

Tacóimid leis an earnáil oideachas talmhaíochta chun freagairt d’éilimh agus d’uaillmhianta 

mac léinn nua, lena chinntiú go leanfaidh an earnáil ag mealladh iontrálaithe 

d’ardchaighdeán isteach sa bhfórsa oibre talmhaíochta. Chuige sin, déanfar athbhreithniú ar 

Teastas Glas (Green Cert) lena chinntiú go bhfuil sé oiriúnach. Cinnteoimid go ndéanfaidh 

Teagaisc cistiú leormhaith ar chúrsaí do mhic léinn as an leithdháileadh cistithe foriomlán 

atá acu.  

 

Lorgóimid aitheantas ó Choimisiún na hEorpa do ‘feirmeoirí dearmadta’ mar ghrúpa faoi 

mhíbhuntáiste ar leith, faoin gCúlchiste Náisiúnta sa bhealach céanna ina ndéantar foráil i 

leith ‘Seanfheirmeoirí Óga’ faoi láthair. Cuimseoidh an chatagóir seo feirmeoirí faoi aois 
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daichead bliain, nach sásaíonn an riail cúig bliana faoi láthair agus nach bhfuair Cúnamh 

Suiteála d’Fheirmeoirí Óga.  

 

6. Cáin ar Thalmhaíocht  

Beidh Rialtas nua ag díriú ar an gcóras cánach a úsáid go straitéiseach chun soghluaiseacht 

talún níos mó, breis táirgiúlachta agus brabúsacht níos fearr, a spreagadh ag leibhéal na 

feirme. Déanfar breis forbartha ar léasú talún, comhpháirtíocht agus bearta soghluaiseachta 

lena chinntiú go mbeidh tacaíocht ag an gcéad glúin eile feirmeoirí agus go ndéanfar forbairt 

straitéiseach ar an earnáil ar mhaithe lena fás sa todhchaí. Fiosróimid, leis, bearta cánach a 

bheidh dírithe ar thacaíocht a thabhairt d’fheirmeoirí le linn tréimhsí luaineachta.  

 

7. Sábháilteacht ar Fheirmeacha  

Is saincheist chriticiúil í sábháilteacht ar fheirmeacha atá le sárú sa lá inniu. Bainfimid úsáid 

as an RDP chun tacú le sábháilteacht ar fheirmeacha agus oibreoimid leis an bpobal 

feirmeoireachta chun cleachtais shábháilte feirme a chur chun cinn. Go háirithe, déanfaimid 

machnamh faoin bhféidearthacht atá ann le bearta faoi ghlanadh draenacha a chur isteach 

sa scéim sábháilteachta ar fheirmeacha faoi TAMS.  

 

Eiseoimid eolas chuig údaráis áitiúla faoi rialacháin bhearrtha fálta agus díolúintí ar 

chúiseanna shábháilteacht bóthair, le comhsheasmhacht mar a bhaineann sé le nósanna 

imeachta a chur i bhfeidhm ar fud na n-údarás áitiúil ar fad, a chinntiú.  

 

Tuigimid an dualgas atá ann rialacháin nua lotnaidicíd an AE a chur i bhfeidhm. Táimid 

tiomanta a chinntiú go ndéanfar an Treoir Úsáide Inbhuanaithe a chur i bhfeidhm mar a 

bhaineann le traenáil agus breisoiliúint ar bhealach atá éifeachtúil ó thaobh costais agus 

chomh háisiúil agus is féidir.  

 

8. Athrú Aeráide agus Inbhuanaitheacht  

Tá páirt shuntasach le himirt ag talmhaíocht chun ár gcuid spriocanna athrú aeráide sa 

todhchaí a bhaint amach. Táimid tiomanta an comhshaol a chosaint agus déine astaithe ár 
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gcórais tháirgthe a laghdú. Is ceannaire domhanda í Éire, agus leanfaimid mar sin, mar a 

bhaineann le bheith ag déileáil leis na dúshláin nua athrú aeráide agus slándáil domhanda 

bia. Táimid tiomanta do straitéis an-uaillmhianach mhaolú athrú aeráide agus oiriúnaithe do 

thalmhaíocht na hÉireann agus don tionscal níos leithne bia, a dhearadh agus a 

sheachadadh. Sa chomhthéacs sin leanfaimid ag baint úsáide go straitéiseach as an RDP 

agus as cláir Origin Green (Glas ó Thús) chun díriú isteach ar straitéisí athrú aeráide ar 

fheirmeacha agus i ngnónna bia.  

 

Beidh brabús níos airde ann d’fheirmeoirí as a chinntiú go ndéantar an bia a tháirgeadh ar 

chaighdeáin arda comhshaoil trí éifeachtúlacht níos fearr ag leibhéal na feirme agus corrlach 

níos airde sa mhargadh, chomh maith le bheith ag cuidiú leis an gcomhshaol. Táimid ag díriú 

ar a bheith ar an gcéad tír sa domhan le córas inbhuanaithe iniúchta a chur ag obair, ag 

leibhéil táirgeora, próiseálaithe agus déantúsaíochta. Leanfaimid ag déanamh forbartha ar 

an gcóras iniúchta tríd an gclár Origin Green, feabhsaithe ag bearta faoin RDP, beartas athrú 

aeráide agus straitéis Foodwise 2025.  

 

9. Caibidilíocht Trádála  

Beidh sé mar thosaíocht ag Rialtas nua leasanna cosanta agus ionsaitheacha na hÉireann a 

chumhdach i gcomhthéacs aon chaibidilíocht trádála idirnáisiúnta sa todhchaí (mar shocrú 

ionchasach Mercosur). Cinnteoimid go ndéanfar leasanna na tíre a chosaint in aon 

chaibidilíocht trádála sa todhchaí, le fócas ar leith ar mhairteoil agus ar chaighdeáin 

shábháilteacht bia. Oibreoimid le Coimisiún na hEorpa agus le comhghleacaithe ar fud an AE 

leis an toradh is fearr is féidir d’Éirinn a chinntiú in aon chaibidilíocht sa todhchaí. Go 

háirithe, oibreoimid lena chinntiú go gcaomhnaítear prionsabal coibhéise sa chaibidilíocht 

mar a bhaineann le sábháilteacht bhia, inrianaitheacht agus caighdeáin táirgeachta, lena 

chinntiú go mbeidh táirgeoirí ar fad ag obair ar bhonn atá cothrom. 
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10. Tuilte  

Chuir tuilte isteach go mór ar mhórán feirmeoirí le gairid. Déanfar íocaíochtaí faoin scéim 

chúnamh farae agus an scéim chruatain d’fheirmeoirí i gcúinsí fíor-dhona a thabhairt chun 

críche gan a thuilleadh moille.  

 

11. Sláinte agus Leas Ainmhithe  

Tabharfaidh Rialtas nua áit tosaíochta d’fhorbairt réimse clár faoi chúrsaí sláinte ainmhithe 

le torthaí agus caighdeáin i ngach earnáil a fheabhsú. Foilseoimid Straitéis nua Sláinte 

Ainmhithe a chuimseoidh príomh-shaincheisteanna ar bhonn uile-oileáin de. Tabharfar 

aghaidh ar dhrochspotaí dhíothú na heitinne bólachta agus déanfar Acht Sláinte agus Leasa 

Ainmhithe 2013 a láidriú agus a fhorfheidhmiú.  

 

12. Sábháilteacht Bia agus Inrianaitheacht  

Tá ár rathúlacht mar thír tháirgeacht bia ceangailte go dlúth le hinrianaitheacht agus 

sábháilteacht bia. Déanfar na córais atá againn lena chinntiú gur féidir le táirgeoirí agus 

tomhaltóirí a bheith sásta faoin gcaighdéan ón bhfeirm go dtí an bord a láidriú agus a 

chaomhnú don chaighdeán is airde is féidir.  

 

13. Iompar Beostoic  

I gcomhairle leis an Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre agus Cumann Tarlóirí Bóthair na 

hÉireann, ardóimid an srian ar tarlú eallach gan tacagraf ó 50km go 100km.  

 

14. Bia Mara agus Cúrsaí Mara  

Aithníonn an Rialtas seo gurb í an acmhainn nádúrtha is mó atá ag Éirinn ná an fharraige atá 

thart timpeall ar an oileán. Tabharfaidh an Rialtas nua áit thosaíochta d’fhorbairt an 

‘gheilleagair ghoirm’. Cuirfimid i bhfeidhm Leas a Bhaint as Saibhreas ár nAigéan (HOOW), 

treoirphlean don earnáil mara, a fhéachann le luach an geilleagar gorm a dhúbailt faoi 2020 

agus le 29,000 post breise a chur ar fáil ar fud earnálacha éagsúla na mara.  
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Táimid tiomanta go hiomlán don Chomhbheartas Iascaireachta, atá réamhbhreathnaitheach 

agus forásach, a chur i bhfeidhm. Leanfaimid orainn ag obair leis an tionscal faoi chuótaí a 

shocrú ar Uasthoradh Inbhuanaithe agus ar bhonn eolaíoch, ag cur i bhfeidhm an 

‘ceangaltas a thabhairt i dtír’, agus córas éifeachtúil Réigiúnach cinnteoireachta. Oibreoimid 

le tionscal na hiascaireachta faoin ‘ceangaltas a thabhairt i dtír’ agus an Comhbheartas 

Iascaireachta níos leithne. Táimid tiomanta ar deireadh, d’earnáil iascaireachta agus 

dobharshaothraithe níos mó agus níos inbhuanaithe a thógáil, ar bhonn stoc inbhuanaithe.  

 

Ceann de na réimsí fáis is suntasaí i Foodwise 2025 ná an earnáil bia mara. Le hardú 37% in 

onnmhairí bia mara ó 2011 agus 40millún tonna measta bia mara ag teastáil go domhanda 

faoi 2030, an sprioc atá againn ná leis an sciar de bhia mara breisluacha a mhéadú de 30-

50%, ag uasmhéadú luach ár mbun amhábhair. Is fiú €240 milliún Clár Forbartha Bia Mara 

comhchistithe an AE, agus beidh sé lárnach chun an sprioc fáis atá againn san earnáil bhia 

mara a bhaint amach.  

 

Beidh an infheistíocht seo spriocdhírithe ar réimse tacaíochta d’iascairí chun dul in oiriúint 

do dhúshláin an CFP nua, próiseáil agus margaíocht bhia mara, dobharshaothrú, iascaireacht 

chladaigh, Grúpaí Gníomhaíochta Áitiúla Iascaireachta (FLAGS), bailiú sonraí agus 

forfheidhmiúchán. Déanfaimid infheistíocht leis, in aistriú eolais, athsholáthar inneall, athrú 

bainistíochta, iontrálaithe nua, forbairt roghnaitheach trealaimh, agus díchoimisiúnú- 

feabhsú flít, comhchistí agus cúnamh stórála.  

 

Táimid tiomanta d’fhorbairt earnáil iascaireacht chladaigh agus lena chinntiú go mbíonn 

deiseanna ag báid níos lú chladaigh iascaireacht thráchtála a dhéanamh. Leanfaimid ag tacú 

leis an bhFóram Náisiúnta Iascaireacht Chladaigh agus le struchtúir fóra réigiúnacha, a 

dhéanann ionadaíocht don earnáil. Cuirfimid tacaíocht ar fáil faoin gClár Forbartha Bia Mara 

chun tacú le bainistíocht bhreisithe agus caomhnú ar stoic chladaigh, lena n-áirítear v-eangú 

ar ghliomaí, trealamh iascaireachta níos roghnaithí agus réiteach agus cur i bhfeidhm 

pleananna bainistíochta ar mhaithe le hiascach inbhuanaithe cladaigh.  
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Fiosróimid, chomh maith, féidearthacht feirmeoireacht éisc gharshrianta chladaigh a 

fhorbairt, mar theicneolaíocht atá ag teacht chun cinn.  

 

Déanfaimid athbhreithniú ar an Scéim Chúnamh Iascaigh (Fish Assist) ag tabhairt aitheantais 

do na patrúin neamhrialta saothraithe atá ag iascairí, ar mhaithe le cúnamh a thabhairt i 

gcúinsí deacra airgeadais.  

 

Faoi réir chomhairle dlí agus athbhreithnithe, déanfar leasú ar Ionstraim Reachtúil na 

bPointí Pionóis chun aird a thabhairt ar údair imní atá curtha in iúl maidir le dáileadh pointí i 

ndiaidh do phróiseas ionchúisimh a bheith críochnaithe, agus le cinntiú ag an am céanna go 

bhfuil Éire ag comhlíonadh a cuid dualgas go hiomlán faoi dhlí an AE.  
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13. Athrú Aeráide 

Uaillmhian don Rialtas Comhpháirtíochta Nua agus don 32ú Dáil  

Is dúshlán domhanda é athrú aeráide don ghlúin reatha seo agus tá gá le cur chuige 

radacach agus uaillmhianach chun freagairt do thimpeallacht athraitheach. Creidimid gur 

chóir go ndéanfaí athrú ar staid na hÉireann chun go mbeidh ar a cumas ceannaireacht 

dhomhanda a chur ar fáil sa réimse sin. Tá deis anois os ár gcomhair chun an treoir 

fhadtréimhseach i dtaca le beartas chomhshaol na hÉireann a mhúnlú, ina leagfar síos cúrsa 

i leith leibhéil charbóin na tíre a laghdú amach anseo. Is faoi chúram an Rialtais agus an 

Oireachtais a bheidh sé Plean Náisiúnta Maolaithe agus Aistrithe Ísealcharbóin a 

chomhaontú. Ní mór dúinn chomh maith, an gá atá le forbairt a dhéanamh ar phlean 

oiriúnaithe cuimsitheach a aithint.  

 

Beidh tionchar nach beag ag na cinntí a nglacfar leo sna míonna beaga amach romhainn, i 

dtaobh cibé atá ar chumas na hÉireann, a theacht chun cinn mar cheannaire domhanda i 

gcúrsaí athraithe aeráide agus inbhuanaitheachta. Tá uainn go ndéanfaidh íomhá na 

hÉireann, mar an t-oileán glas, eolas a thabhairt i leith na réimsí beartais ar fad chun go 

ndéanfar íomhá dhomhanda na tíre a athrú ó bhonn, d’fhonn go n-aithneofar muid mar 

cheann de na timpeallachtaí is sábháilte agus is glaine ar domhan. Chun na spriocanna 

uaillmhianacha sin a bhaint amach ní mór do na comhlachtaí Stáit ar fad caidreamh dearfach 

le pobail áitiúla a bhunú, go luath agus go minic araon, chun an t-aistriú chuig todhchaí 

ísealcharbóin a bhainistiú.  

 

Thug Éire tacaíocht láidir do Chomhdháil Pháras ar Athrú Aeráide (COP21), i 

gcomhpháirtíocht le 194 tír eile, ghlacamar leis an gcéad bheart aeráide dhomhanda uilíoch 

riamh, ina leagtar síos plean gníomhaíochta domhanda chun an domhan a stiúradh i dtreo 

athrú aeráide contúirteach a sheachaint, trí théamh domhanda a choinneáil faoi 20 C. Is 

sprioc indéanta agus réadúil é an t-aistriú chuig sochaí ísealcharbóin faoi 2050, a thacóidh le 

geilleagar níos inbhuanaithe a bhunú.  
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1. Na Pleananna maidir le hAthrú Aeráide  

Faoin Acht um Ghníomhú Aeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin, 2015, éilítear ar an 

Rialtas nua Plean Náisiúnta Maolaithe agus Aistrithe Ísealcharbóin a chur ar fáil, an chéad 

straitéis reachtúil ísealcharbóin don tréimhse 2050. Déanfar an chéad Phlean Náisiúnta 

Maolaithe a fhoilsiú taobh istigh de shé mhí ón am a chruthófar an Rialtas nua agus díreofar 

ar cheithre phríomhearnáil: 

 Giniúint Leictreachais: Déanfaidh an Plean iniúchadh ar bhearta ar leith chun 

astuithe i nginiúint leictreachais a laghdú, agus tabharfar léargas ar mar is féidir 

teicneolaíochtaí nua a ullmhú agus a ionchorprú i gcóras leictreachais na hÉireann, 

agus ar mar is féidir an costas a bhaineann le teicneolaíochtaí in-athnuaite reatha a 

laghdú. 

 An Timpeallacht Thógtha: Díreoidh an Plean ar an ról a bheidh ag éifeachtúlacht 

fuinnimh agus ag úsáid fuinneamh in-athnuaite ar fhoirgnimh chónaithe agus 

neamhchónaithe araon, leis an gcuspóir go ndéanfar astuithe a laghdú agus go 

mbeidh teaghlaigh agus gnóthaí níos compordaí, sláintiúla agus níos éifeachtaí dá 

bharr.  

 Iompar: Díreoidh an Plean ar chlár oibre beartais a bheidh éifeachtach ó thaobh 

costas de, i dtaca le hastuithe a laghdú agus éifeachtúlacht fuinnimh a ardú thar na 

modhanna iompair ina n-iomláine. Déanfar iniúchadh ar ról na teicneolaíochta ar 

phatrúin úsáide talún inbhuanaithe, aistriú modha, éileamh iompair, roghanna 

malairte breosla agus ar an tionchar a bheidh ag bearta beartaithe ar chuspóirí 

beartais náisiúnta eile. 

 Talmhaíocht: Díreoidh an Plean ar chothromú a dhéanamh ar an ngá atá le hastuithe 

a smachtú leis an gcuspóir sóisialta agus eacnamaíochta i leith forbairt inbhuanaithe 

ar gheilleagar tuaithe a chur chun cinn. Déanfar iniúchadh ar mar is féidir tionchar 

comhshaoil na talmhaíochta a fheabhsú trí bhearta atá luaite sa Chlár Forbartha 

Tuaithe 2014-2020, trí chur leis na cleachtaí maolaithe a nglacann feirmeoirí leo, an 

leibhéal cumhdaigh foraoise a ardú agus leanúint ar aghaidh le taighde iomchuí. 
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2. Cabhair Eachtrach maidir le Tacaíocht Athrú Aeráide 

Ag cur le cuntas teiste na hÉireann i dtaobh tacaíocht a thabhairt do thíortha atá faoi 

fhorbairt i réimsí ar leith, ina n-áirítear ceartas aeráide, cearta daonna, inscne agus 

oideachas, aithníonn Éire go bhfuil géarghá ag pobail leochaileacha le cabhair shuntasach 

agus iad ag glacadh le hathrú aeráide.  

 

Déanfaimid maoiniú aeráide a mhéadú ó scála ar na bealaí seo a leanas: 

 

 I dteannta leanúint ar aghaidh leis an leibhéal reatha tacaíochta, ina gcinnteofar 

€175 milliún a chur ar fáil i maoiniú poiblí ó 2016 go 2020, do chúrsaí oiriúnaithe den 

chuid is mó, leanfaimid le ranníocaíochtaí a dhéanamh chuig an gCiste Glas don 

Aeráid in 2016, d’fhonn cur lenár dtacaíocht sna blianta amach romhainn. 

 Ár ranníocaíocht chuig Ciste na dTíortha is Lú Forbairt a ardú.  

 Iniúchadh a dhéanamh ar bhealaí chun airgeadas príobháideach as Éirinn a ghríosú, 

chun cur a thuilleadh le cuspóir 2020. 

 

3. Athrú Aeráide agus Fuinneamh  

A) Fuinneamh In-athnuaite 

Creidimid gur fearr a thacaítear le leasa fadtréimhseacha na hÉireann trínár gcleithiúnas ar 

bhreoslaí iontaise eachtracha a laghdú, trí fhorbairt leanúnach a dhéanamh ar fhuinneamh 

in-athnuaite dúchasach. Déanfaidh an Rialtas Comhpháirtíochta nua athbhreithniú 

cuimsitheach ar thacaíochtaí praghais d’fhuinneamh in-athnuaite, nuair a thiocfaidh 

deireadh leis an scéim REFIT 2. 

 

B) Comhairliúchán Poiblí ar Bheartas Fuinnimh sa Todhchaí 

Is léir go bhfuil gá le caidreamh níos fearr le saoránaigh agus le pobail i dtaca leis na cinntí 

beartais fuinnimh a théann i gcion orthu. Caithfimid a chinntiú mar chuid dár n-aistriú i 

dtreo sochaí ísealcharbóin, go mbeidh saoránaigh agus pobail ina rannpháirtithe 

gníomhacha sa bpróiseas aistrithe fuinnimh, le rannpháirtíocht láidir phoiblí agus pháirtithe 
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leasmhara i mbeartas fuinnimh agus comhairliúchán éifeachtach poiblí ar fhorbairtí 

bonneagair fuinnimh. 

 

Bunóimid Idirphlé Náisiúnta ar Athrú Aeráide ina n-áireofar comhairliúchán forleathan 

poiblí. Déanfar príomhshaincheisteanna bonneagair, úsáide talún agus geilleagracha a 

bhreithniú agus a ionchorprú inár n-aistriú fadtréimhseach i dtreo todhchaí ísealcharbóin. 

 

C) Fuinneamh Taoidmhear, Tonnta agus Gaoithe Eischósta 

Beidh ról tábhachtach ag fuinneamh taoidmhear agus tonnta i meascán fuinnimh in-

athnuaite na hÉireann amach anseo. Tabharfaimid tacaíocht do chéimeanna forbartha agus 

taighde na dteicneolaíochtaí sin, trí thaighde, forbairt agus léiriú breise a mhaoiniú ar bhonn 

leanúnach. Áireofar tacaíocht do shaoráidí taighde agus tástála amhail Braisle Acmhainní 

Fuinnimh agus Muirí na hÉireann, agus Láithreán Tástála Fuinnimh Muirí an Atlantaigh.  

 

D) Bithfhuinneamh 

Tá cuid de na coinníollacha fáis bithfhuinnimh is fearr ar domhan le fáil in Éirinn, agus 

creidimid go mbeidh ról suntasach ag an bhforbairt a dhéanfar ar earnáil inbhuanaithe i leith 

ár ngeilleagar a dhícharbónú. Tacóimid leis na gléasraí cumhachta móna a aistriú go 

bithmhais ar bhonn níos fairsinge, agus comhoibreoimid leis an earnáil tionsclaíochta 

slabhra soláthair dúchasach inbhuanaithe a fhorbairt. Féachfaimid le comhaontú a bhaint 

amach le dreasacht teasa in-athnuaite (RHI) a thabhairt isteach, a bheidh dírithe ar 

úsáideoirí teasa ar bhonn níos leithne, faoi réir cead cabhrach ón stát.   

 

E) Fuinneamh Gréine 

Déanfaimid an fhorbairt ar thionscadail fuinnimh gréine a éascú. Tá fuinneamh gréine in 

acmhainn díbhinn phoiblí a sholáthar. Féachfaidh an Roinn Talmhaíochta le forbairt dá sórt a 

éascú fad a dhéanfar scéimeanna íocaíochta bunúsaí a choinneáil, faoi réir faomhadh an 

Choimisiúin Eorpaigh. 
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F) Fuinneamh & Tithíocht 

Déanfaimid infheistíocht sa Chlár Fuinneamh Níos Fearr, a chuir deontais ar fáil cheana féin 

do 170,000 teaghlach. 

 

Comhoibreoimid le húdaráis áitiúla chomh maith, chun lorg carbóin tithíochta sóisialta a 

fheabhsú, ina n-áirítear córais breoslaí eile amhail gás nádúrtha nó sliseanna adhmaid a chur 

in ionad córais teasa ola más féidir. 

 

G) Fuinneamh Cliste a Bhainistiú 

Bainfimid úsáid as an earnáil phoiblí (ina n-áirítear scoileanna agus ospidéil) mar léiriú ar 

Fhuinneamh Cliste a Bhainistiú, agus leagfaimid síos spriocanna chun sábháil a bhaint amach 

trí éifeachtúlacht fuinnimh, rialú agus monatóireacht. 

 

H) Éifeachtúlacht Fuinnimh 

Oibreoidh an Rialtas nua i dtreo an sprioc ‘Éifeachtúlacht Fuinnimh 33%’ a bhaint amach don 

earnáil phoiblí trí chomhoibriú le heagraíochtaí earnála poiblí, ina mbeidh €500,000 sa 

bhliain le caitheamh ar na margaí chun a theacht ar réitigh le haghaidh seirbhísí a 

sheachadadh a laghdóidh an méid fuinnimh a úsáidfear. Seolfaimid céim eile den Chiste 

Éifeachtúlacht Fuinnimh, a raibh an-rath air, chun cuidiú le hinfheistíocht i dtionscadail 

mhóra.  

 

I) An Méid atá i ndán do Ghob na Muine 

In oirchill Ghob na Muine ag druidim le deireadh a ré feidhmithe reatha, déanfaidh an 

tIdirphlé Náisiúnta ar Athrú Aeráide teicneolaíocht ghiniúna ísealcharbóin atá níos oiriúnaí a 

chur in ionad an chórais reatha a luaithe is féidir. 

 

J) Gás Nádúrtha Leachtaithe (LNG) 

Tugann an Rialtas tacaíocht ar bhonn leanúnach don togra i leith críochfort LNG a thógáil 

cóngarach do Bhéal Átha Longfoirt i gContae Chiarraí. Déanfaidh an tsaoráid LNG nascacht a 

chruthú leis an margadh LNG domhanda den chéad uair riamh. Ba chéim dhearfach a 

bheadh sa tsaoráid d’Oileán na hÉireann. Cé go bhfuil rialáil an mhargaidh gáis faoi chúram 
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an Rialtóra Fuinnimh, iarrfaimid ar an Idirphlé Náisiúnta ar Athrú Aeráide iniúchadh a 

dhéanamh i dtaobh bealaí a aimsiú chun gás nádúrtha leachtaithe a éascú ar oileán na 

hÉireann. 

 

K) Cearta na bPobal Áitiúil agus Giniúint Fuinnimh Dhúchasaigh 

Tá tuiscint ag an Rialtas nua ar na deighiltí agus ar an anacair a chruthaítear i bpobail áitiúla 

de thoradh an bhonneagair fuinnimh nua amhail feirmeacha gaoithe agus piolóin, a 

bhraitear a bhfuil á mbrú orthu. Tá dul chun cinn suntasach déanta ag teicneolaíocht agus ag 

scála na bhfeirmeacha gaoithe ó tugadh isteach na treoirlínte pleanála deireanacha in 2006. 

Ar bhonn práinne, déanfaidh an Rialtas nua nuashonrú ar na treoirlínte pleanála i leith 

feirmeacha gaoithe taobh istigh de 3 go 6 mhí, chun cothroime fheabhsaithe a thairiscint 

idir údair imní na bpobal áitiúil agus an gá atá le hinfheistíocht a dhéanamh i dtionscadail 

fuinnimh dhúchasacha. Cuirfidh an próiseas comhairliúcháin phoiblí agus dea-chleachtas 

idirnáisiúnta na treoirlínte pleanála nua ar an eolas.  

 

Tá tábhacht chomh maith le rannpháirtíocht phobail i dtionscadail éifeachtúlachta fuinnimh 

agus fuinnimh in-athnuaite, de bhrí gur ar mhaithe le leas an phobail áitiúil agus náisiúnta 

araon iad na tionscadail.  

D’fhonn tacú leis an méid sin agus é a chothabháil déanfaimid: 

 

 Creat a fhorbairt chun go bhféadfaidh pobail na tairbhí a bhaineann le bonneagar 

nua fuinnimh suntasach atá lonnaithe ina gceantair a roinnt eatarthu féin. 

 Tacú le tionscadail phobalbhunaithe sna céimeanna tosaigh forbartha, pleanála agus 

tógála. 

 Clár d’íocaíochtaí tairbhe pobail a bhunú agus iniúchadh a dhéanamh ar dheiseanna 

úinéireachta comhroinnte do thionscadail fuinnimh in-athnuaite i bpobail áitiúla, ag 

tacú go mór mhór leis an ngluaiseacht chomhoibrithe fuinnimh atá ag teacht chun 

cinn, mar bhealach amháin chun rannpháirtíocht phobail a éascú. 
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4. Athrú Aeráide agus Talmhaíocht  

A) Beartas Talmhaíochta Inbhuanaithe 

Tá ról tábhachtach ag talmhaíocht i leith dul i ngleic le hathrú aeráide agus tá uainn go 

bhfanfaidh Éire mar cheannaire domhanda i mbainistiú bia inbhuanaithe ísealcharbóin a 

bheidh ar ardchaighdeán trí: 

 

  Chur leis an gClár Origin Green atá deartha chun Éire a bhunú mar cheannaire 

domhanda i mbia agus deoch a tháirgtear go hinbhuanaithe. 

 Ár ndintiúir inbhuanaitheachta chomhshaoil a thomhas ar bhonn leanúnach chun a 

chinntiú go mbeidh dea-chleachtas eolaíoch mar thaca leo. 

 Gnéithe comhshaoil na gClár Náisiúnta agus Clár Forbartha Tuaithe Comh-

mhaoinithe an AE, 2014-2020, a chur i bhfeidhm. 

 Tús áite a thabhairt do mhaoiniú taighde do tháirgeadh bia inbhuanaithe. 

 

B) Bord na Móna 

Tá ról suntasach ag Bord na Móna i dtaca le beartas athrú aeráide na hÉireann. Déanfaidh 

na Ranna atá freagrach do bheartas Fuinnimh agus Talmhaíochta, i gcomhar le Bord na 

Móna, iniúchadh ar acmhainneacht barr fuinnimh, barra a féidir a fhás cóngarach do 

ghléasraí Bhord na Móna, trí straitéis náisiúnta bithfhuinnimh, ina n-aithnítear straitéis 

Bhord na Móna i dtaobh deireadh a chur le tionscal na móna. Ó thaobh cúrsaí lacáiste di, tá 

príomhról ag Bord na Móna i leith tuillte a chosc, in abhantrach na Sionainne go mór mhór. 

 

C) Na Cláir Fhoraoisithe 

Níl ach 10% de thalamh na hÉireann faoi fhoraois, ina léirítear an dara céatadán is ísle san 

Eoraip. Glacfaidh an Rialtas le clár foraoisithe a bheidh an-ghníomhach, le luach linn dé-

ocsaíde carbóin suntasach, a chuideoidh leis an gcóras talmhaíochta féarbhunaithe atá 

againn in Éirinn. Dírítear sa chlár ar phlandáil foraoise a ardú gach bliain thar thréimhse saoil 

an chláir, ag tosú le 6,000 heicteár foraoise nua i mbliain a haon agus ag ardú go 8,290 ha 

faoi 2020.   
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D) Díleá Anaeróbach (Bithghás) 

Tá ar chumas bithfhuinnimh cuidiú le forbairt tuaithe agus le haisghabháil dramhaíola, mar 

atá amhlaidh le díleá anaeróbach, níl feidhmeanna bithfhuinnimh ach amháin taobh le 

fuinneamh a ghiniúint agus déantar éifeacht a thabhairt do bheartas náisiúnta dramhaíola i 

dtéarmaí dramhaíl a úsáid mar acmhainn fuinnimh. Leagfar béim air sna pleananna 

bainistithe dramhaíola mar theicneolaíocht atá oiriúnach d’fhorbairt ag leibhéal réigiúnach 

agus áitiúil agus ag scálaí éagsúla. Déanfaidh na scéimeanna REFIT, a thacaíonn le giniúint 

leictreachais agus le teicneolaíochtaí CHP, ina n-áirítear díleá anaeróbach, tacaíocht a 

thabhairt d’úsáid dramhaíola mar fhuinneamh in-athnuaite. 

 

5. Athrú Aeráide & Iompar 

A) Infheistíocht in Iompar Poiblí 

Déanfaimid €3.6 billiún a infheistiú thar thréimhse saoil an chéad Phlean Caipitil eile, a 

chuirfidh ar chumas roinnt tionscadal mór iompair phoiblí, leanúint ar aghaidh agus 

acmhainn bhreise a mhaoiniú chun riachtanais chomaitéirí a chomhlíonadh faoi láthair agus 

amach anseo. Ina n-áirítear an Metro Thuaidh nua agus seirbhís Traschathrach LUAS á 

tabhairt chun críche.  

 

I gcomhréir leis na gealltanais sin, déanfaimid athbhreithniú iomlán a thionscnamh ar 

bheartas iompair phoiblí chun a chinntiú go mbeidh seirbhísí inbhuanaithe ar fáil amach 

anseo agus go bhfuiltear ag comhlíonadh riachtanas geilleagair nua-aimseartha. 

  

B) Feithiclí Leictreacha 

Tá uainn go mbeidh Éire mar cheannaire i dtaca le glacadh na tíre le feithiclí leictreacha. 

Déanfaimid tascfhórsa tiomnaithe a bhunú ina n-áireofar ranna rialtais iomchuí, 

gníomhaireachtaí, grúpaí ionadaithe agus tionscail chun oibriú ar an gcuspóir seo agus 

spriocanna uaillmhianacha agus indéanta a bhaint amach. Déanfaidh an tascfhórsa 

iniúchadh ar an ról agus ar an úsáid a d’fhéadfaí a bhaint as breoslaí eile amach anseo, 

amhail hidrigin. 
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C) Na Scéimeanna Rothair Phoiblí 

Tacóimid leis na scéimeanna rothair phoiblí reatha a leathnú agus déanfaimid an feidhmiú 

céimneach ar scéimeanna breise i gceantair uirbeacha eile a chur ar aghaidh chomh maith. 

Tá de bhuntáiste ag an scéimeanna rothair phoiblí, nascadh leis an mbonneagar reatha agus 

feidhmiú ar bhealach a oireann don chomhshaol.  

 

D) Iompar Inbhuanaithe 

Trí infheistíocht a dhéanamh inár gcóras iompair phoiblí seasfar le prionsabail beartas taistil 

chliste. Faoin bPlean Caipitil, tá €100 milliún tiomanta do thaisteal cliste agus do bhearta 

chun carbón a laghdú, ina n-áirítear Glasbhealaí, chun a chinntiú go gcuirfidh an earnáil 

iompair go mór le spriocanna maolaithe athraithe aeráide. Chun cabhair a thabhairt 

d’fhorbairt na nGlasbhealaí, déanfaidh an tAire Iompair treoirlínte náisiúnta a fhorbairt i 

leith comhairliúchán poiblí agus obair thógála na nGlasbhealaí chun treoir a thabhairt do 

ghníomhaireachtaí agus d’údaráis phoiblí. 

 

E) Na Feithiclí Earraí a Fheabhsú 

Leis an mborradh atá faoin ngeilleagar feicfear ardú sa líon feithiclí earraí a bheidh ar 

bóthar. Déanfaidh an tAire Iompair nua i gcomhar leis an gCoiste Oireachtais iomchuí, 

athbhreithniú ar an gcreat reatha don fhlít earraí náisiúnta agus má bhíonn gá leis tabharfar 

moltaí i leith bearta nua chun uasghrádú nó ionadú ar sheanfheithiclí le feithiclí nua a 

dhreasú.  

 

6. Athrú Aeráide & Tuilte  

Tuigimid go raibh na tuilte a bhí againn le gairid thar a bheith anróiteach do phobail go leor 

ar fud na tíre. Níl aon chall go mbeadh an díobháil a chruthaíonn tuilte dosheachanta áfach. 

Is ar an gcúis sin go bhfuilimid ag beartú plean do thuilte a áiríonn freagairt chomhordaithe, 

ghearrthréimhseach le pleanáil fhadtréimhseach a dhéanamh ar ár gcathracha agus bailte. 
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 A) An Plean Náisiúnta Tuilte 

Cuirfimid €430 milliún ar fáil mar chuid den Phlean Caipitil, do thionscnaimh maolaithe 

tuillte chun ceantair atá faoi bhagairt ó riosca tuillte cósta agus abhann a chosaint. 

Ciallaítear leis an infheistíocht seo, go gcaithfidh an Rialtas Comhpháirtíochta nua níos mó ar 

fhaoiseamh tuilte le linn na gcéad chúig bliana amach romhainn ná mar a caitheadh le 20 

bliain roimhe sin. Déanfaidh an clár Bainistíochta Riosca i gcás Tuilte nua a thabharfar 

isteach i gcomhar leis an OPW, plean oibrithe fadtréimhseach a chur i bhfeidhm chun an 

riosca i gcás tuilte ar fud na tíre a ainmniú agus a mhaolú go rianúil, ag soláthar plean 

réamhghníomhach do cheantar atá i mbaol riosca tuilte.  

 

B) Grúpa Comhordaithe agus Feidhmithe Riosca Tuilte Abhantrach na Sionainne 

Tá plean oibre foilsithe ag an ngrúpa nua seo, ina n-áirítear na gníomhaireachtaí iomchuí ar 

fad, a dhéanfaidh maoirseacht ar chur i bhfeidhm pleananna bainistíochta tuilte chun 

freagairt do na 66 cheantar le taobh na Sionainne atá i mbaol tuilte.  

 

C) Úsáid Talún Feabhsaithe 

Déanfaimid iniúchadh iomlán ar na tairbhí a bhaineann le húsáid talún feabhsaithe agus 

bainistiú barr, ina n-áirítear an úsáid a bhaintear as foraoiseacht chun tuilte a chosc. 

 

D) Na Scéimeanna Feabhsúcháin Áitiúla 

Trí mhaoiniú cuí a chur ar fáil do Scéimeanna Feabhsúcháin Áitiúla, tabharfaimid rogha níos 

forleithne do chomhairlí i leith cúrsaí caiteachais ar thionscadail áitiúla, ina n-áirítear díoga á 

nglanadh agus á réiteach.  

 

E) An Réamhaisnéis Náisiúnta Tuile 

Bunóimid córas réamhaisnéise náisiúnta tuile chun eolas áitiúil, rialta agus sonrach a chur ar 

fáil i dtaobh réamhaisnéis tuile. 
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F) Ag Freagairt do Thuilte  

Tar éis na dtuilte gan fasach i mí na Nollag 2015, déanfaimid athbhreithniú ar phrótacail 

fhreagartha an Stáit chun iniúchadh a dhéanamh i dtaobh cibé an féidir freagairt níos tapúla 

agus níos comhordaithe a bhaint amach d’eachtraí áitiúla.  

 

G) Na Bearta Aonair Cosanta Teaghlaigh & Athlonnú Deonach Maoine  

Creidimid, i gcásanna ar leith, go bhféadfadh go n-áireofaí bearta cosanta do theaghlaigh, 

amhail geataí tuilte, ar na bearta cosanta tuilte is éifeachtaí, Tabharfaimid isteach scéim 

athlonnaithe maoine dheonach d’áitribh, ina n-áireofar gnóthaí atá faoi thionchar ath-

thuilte, a bheidh bunaithe ar scéim 2009 dá samhail.  

 

H) Árachas Tuile 

Tar éis cruinnithe a reáchtáladh idir an Rialtas agus an tionscal árachais, tá grúpa idir-

rannach ag déanamh iniúchadh ar cheist na dteaghlach agus na ngnóthaí nach bhfuil ábalta 

árachas tuile a fháil. Tar éis iniúchadh a dhéanamh ar dhea-chleachtas idirnáisiúnta i 

dtíortha eile, cuirfear tuarascáil faoi bráid an Rialtais nua i mBealtaine 2016, i dtaobh an 

bealach is éifeachtaí inar féidir le teaghlaigh agus gnóthaí na tíre ar fad árachas tuile a fháil, 

sa chás go bhfuil infheistíocht déanta ag an Stát cheana féin i mbearta cosanta tuilte a 

dhéanann na caighdeáin idirnáisiúnta is fearr a chomhlíonadh. 

 

I) Na Córais Turlaigh 

Déanfaimid acmhainní a chur ar fáil don OPW, chun staidéir a choimisiúnú i leith córais 

Turlaigh fadhbacha aonair (atá i mbaol tuilte), sa chás go ndéanfaidh údarás áitiúil nó 

gníomhaireacht iomchuí Stáit iarratas ina leith sin.  

 

J) An tAonad Mearfhreagartha 

Déanfaidh an Oifig Pleanála Éigeandála iniúchadh i dtaobh Aonad Mearfhreagartha a bhunú 

faoi chúram na Roinne Comhshaoil, a d’fhéadfaí a úsáid dá mbeadh gá leis chun cabhair 

agus cuideachta a chomhordú agus a thairiscint dóibhsean atá faoi chruatan tar éis eachtra 

fíordhroch aimsire.  
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K) Glanadh Draenacha 

Comhoibreoidh an Roinn Comhshaoil le húdaráis áitiúla chun iniúchadh a dhéanamh i leith 

scéim feabhsaithe áitiúil chun cuidiú le draenacha a ghlanadh  
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14. Infheistiú sa tSochaí: Athghiniúint Uirbeach  

Uaillmhian don Rialtas Nua Comhpháirtíochta agus don 32ú Dáil 

Tá deis againn anois fís dhoshéanta a fhorbairt i dtaobh mar a bheidh an infheistíocht a 

dhéanfar sa tsochaí agus inár bpobail mar chuid dhílis do gheilleagar inbhuanaithe, láidir a 

fhorbairt.  

 

Beidh ár dtéarnamh eacnamaíochta níos láidre agus roinnte níos cothroime de réir mar 

dhéanfaimid beartais, cláir agus tosaíochtaí caiteachais shóisialta a fhorbairt. Ina ndíreofar 

ar an míbhuntáiste ilghnéitheach a bhaineann leosan a bhraitheann ar chúnamh sóisialta a 

thástáiltear ó thaobh aicme, agus cur chuige i leith athghiniúint uirbeach a fhorbairt a 

chumasaíonn daoine comhoibriú lena chéile chun a bpobail agus caighdeán saoil 

chónaitheoirí na bpobal sin a fheabhsú.  

 

Féachfaimid le plean comhtháite a chur i bhfeidhm ar fud na Ranna Rialtais ar fad chun 

bochtaineacht, míbhuntáiste agus éagothroime a laghdú, trí dhaoine atá gan poist a 

chumasú chun filleadh ar ais sa bhfórsa oibre, trí dheireadh a chur leis an timthriall 

bochtaineachta ó ghlúin go glúin agus trína chinntiú go ndéanfaidh ár gcláir oideachais 

torthaí bairr feabhais ag gach leibhéal a thairiscint do chách. 

 

Tá uainn rannpháirtíocht an phobail agus na hearnála deonaí i leith sochaí níos córa agus 

níos rathúla, chomh maith lena bhfócas láidir ar athghiniúint uirbeach agus tuaithe a 

dhearbhú. Déanann eagraíochtaí pobail agus deonacha seirbhísí pobail, sóisialta agus 

daonna a chur ar fáil i bpríomhréimsí dár saol náisiúnta ina n-iomláine. Tríd an obair sin, 

cuireann siad leis an ngeilleagar chomh maith le luach a chruthú do shochaí na hÉireann.  

 

Déanfaimid leibhéil mhaoinithe a ardú d’fhonn tacú leis an earnáil agus forbróimid múnla 

maoinithe ilbhliantúil ina ndíreofar ar chaighdeán, éifeachtúlacht agus éifeachtacht. 

Cuirfimid creat beartais soiléir ar fáil agus straitéis a fhorbairt chun tacú leis an bpobal agus 
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leis an earnáil phoiblí agus cur chuige comhoibríoch idir comhlachtaí poiblí, an pobal agus an 

earnáil phoiblí a spreagadh. 

 

Glacfaimid lena chinntiú chomh maith go ndéanfar an coimisiúnú ar fad i leith seirbhísí 

daonna, sóisialta agus pobail i gcreat luachála sochaíoch (a bheidh dírithe ar an luach is fearr 

a bhaint amach don tsochaí). 

 

1. Infheistiú inár bPobail 

Tá sé cruthaithe go mbíonn réimse torthaí dearfacha ar an infheistíocht a dhéantar i 

mblianta luaithe an linbh, ina n-áirítear oideachas meánscoile a chríochnú agus rátaí 

fostaíochta, tuillimh níos airde ar feadh an tsaoil agus rátaí coireachta laghdaithe. Tá sé ar 

cheann de na bealaí is éifeachtaí chun dul i ngleic le bochtaineacht agus le ceal fostaíochta ó 

ghlúin go glúin. 

 

A) Infheistíocht níos Fearr i Leanaí 

Déanfaimid scéimeanna a mhaoiniú a thacaíonn le pobail atá faoi mhíbhuntáiste. Tacóimid 

leis an gclár RAPID (Athbheochan Ceantar trí Phleanáil, Infheistíocht agus Forbairt), atá 

deartha chun díriú ar dhul i ngleic le bochtán agus le heisiamh sóisialta i gceantair uirbeacha 

ar leith agus i mbailte agus i gcathracha ar fud na tíre, trí riachtanais na bpobal atá faoi 

mhíbhuntáiste a ainmniú agus trí phríomhthionscadail a fhorbairt. 

 

De bharr dheireadh ré na bpríomheagraíochtaí daonchairdiúla amhail Atlantic 

Philanthropies agus One Foundation, tá bearna anois le sonrú i maoiniú na dtionscadal 

sóisialta atá deartha chun sochaí atá níos cothroime agus níos cuimsithí a bhaint amach, 

D’fhonn an bhearna sin a dhúnadh, trí Chiste Nuálaíochta Sóisialta na hÉireann, féachfaimid 

le €50 milliún ar a laghad a ardú chun caipiteal fáis a chur ar fáil do na nuálaíochtaí sóisialta 

is fearr in Éirinn, agus chun infheistiú a dhéanamh i nuálaíocht leanúnach ina ndéantar 

torthaí sóisialta a fheabhsú agus a chuireann le bonneagar sóisialta den scoth a chur ar fáil.  

 

Déanfaimid leathnú agus maoiniú ar scéimeanna reatha amhail an Clár Ceantarbhunaithe 

Óige, a bhí i mbun seirbhísí agus cláir a fhorbairt go rathúil do leanaí i gceantair amhail Baile 
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Munna, an lárchathrach thuaidh agus Iarthar Thamhlachta. Glacfaimid lena chinntiú go 

ndéanfar an fhoghlaim a fhaightear as cláir dá shórt a chur i bhfeidhm agus a roinnt ar 

thionscnaimh eile de réir mar a dhéantar iad a leathnú i measc an phobail. 

Chomh maith leis sin, déanfaimid: 

 

 Cur go mór leis an tsaoire tuismitheoireachta le linn chéad bhliain an linbh, thar 

imeacht cúig bliana. Léiríonn taighde gur le linn na chéad bhliana is mó a bhaineann 

leanaí tairbhe as cúram tuismitheora.  

 Costas cúraim leanaí a laghdú, an líon áiteanna cúraim leanaí fóirdheontais a bheidh 

ar fáil do theaghlaigh ar ioncam íseal a ardú agus dhá bhliain réamhscoile saor in 

aisce a thabhairt isteach. 

 Feidhmiú céimneach a dhéanamh ar chúram leighis dochtúra teaghlaigh do gach uile 

leanbh. 

 Ráthaíocht a thabhairt i leith inbhuanaitheacht chleachtaí an dochtúra ghinearálta i 

gceantair uirbeacha atá faoi mhíbhuntáiste.  

 

B) Ag Dul i nGleic le Míbhuntáiste Oideachasúil 

Tá oideachas ríthábhachtach i dtaca le deis chothrom a thabhairt do gach leanbh ina saol 

agus is é ár mian go mbeidh an deis ag gach leanbh páirt a ghlacadh i gcruthú agus i roinnt 

rachmais nua dár dtír. Féachfaidh an Rialtas nua le scolaíocht éigeantach a ardú go 17 

mbliana d’aois agus déanfaimid iniúchadh i dtaobh mar is féidir linn rátaí críochnaithe scoile 

a fheabhsú a thuilleadh, sna ceantair atá faoi mhíbhuntáiste go mór mhór. Déanfaimid Plean 

Gníomhaíochta nuashonraithe do Chuimsiú Oideachasúil a fhoilsiú, taobh istigh de 12 mhí, 

le béim faoi leith ar scoileanna DEIS. Cuirfimid clár náisiúnta rochtana d’ardoideachas i 

bhfeidhm chomh maith chun líon na n-iarratasóirí agus na mac léinn aibí a dhéanann 

iarratas ar choláistí tríú leibhéal den chéad uair a ardú     
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C) Cuidiú le Déagóirí agus le Daoine Óga Fostaíocht a Aimsiú 

Déanfaidh an Rialtas nua plean luath do dhéagóirí agus do dhaoine fásta óga le riachtanais 

chúraim (amhail oideachas speisialta, míchumas agus dlí agus cirt d’ógánaigh) chun go 

mbeidh ról luachmhar acu inár sochaí. 

 

Déanfaimid an chéad Straitéis Náisiúnta Óige riamh de chuid na hÉireann a chur i bhfeidhm 

agus déanfaimid scéimeanna a mhaoiniú amhail an Tionscnamh Infhostaitheachta Óige, a 

chuireann deontais ar fáil do sheirbhísí óige ina ndírítear ar dhaoine óga agus a dhéanann a 

gcumas infhostaitheachta a fheabhsú. 

 

Aithnímid an gá atá le tacaíocht a thabhairt do chláir oideachais óige ar fud na hÉireann, ina 

gcuidítear le daoine óga oideachas agus deiseanna fostaíochta a aimsiú. 

Cuirfimid tacaíocht ar fáil do ghréasán Seid na bhFear. 

 

D) Tithíocht níos Fearr 

Déanfaidh Aire Tithíochta nua, tiomnaithe, dlús a chur faoi sheachadadh na Straitéise 

Tithíochta Sóisialta €3.8 billiún agus an soláthar tithíochta príobháidí a ardú. 

 

Déanfaidh an Rialtas nua réimse beart a chur i bhfeidhm chun cosc a chur ar an líon 

teaghlach a bheidh gan dídean, ina gcuirfear deireadh le cóiríocht éigeandála fhadtéarmach 

nach bhfuil oiriúnach do theaghlaigh gan dídean, amhail óstáin agus árais bhricfeasta agus 

leapa, trí aonaid tithíochta a chur ar fáil go tapa (féach an Caibidil Tithíochta le haghaidh 

sonraí breise). 

 

E) Iompar Poiblí Feabhsaithe 

Tá córas iompair phoiblí cuibhiúil, riachtanach do ghnáthshaol fhormhór mór shaoránaigh 

na hÉireann agus tá sé riachtanach chun aonrú sóisialta a laghdú. 

 

Déanfaimid €3.6 billiún a infheistiú thar thréimhse an chéad Phlean Caipitil eile chun go 

mbeidh ar chumas roinnt tionscadal iompair phoiblí dul ar aghaidh, agus chun acmhainn 

bhreise a mhaoiniú d’fhonn riachtanais chomaitéara a chomhlíonadh faoi láthair agus 
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amach anseo. Ina n-áireofar an Metro Thuaidh nua agus an scéim Traschathrach LUAS a 

thabhairt chun críche.  

 

I gcomhréir leis na gealltanais sin, déanfaimid athbhreithniú iomlán ar bheartas iompair 

phoiblí a iniúchadh chun a chinntiú go mbeidh seirbhísí inbhuanaithe amach anseo agus go 

gcomhlíonfar riachtanais gheilleagair nua-aimseartha. 

 

Déanfaimid infheistiú chun go mbeidh fáil níos fearr ar sheirbhísí iompair phoiblí ag dhaoine 

atá faoi mhíchumas. Ina n-áireofar an fháil a bheidh ar chathaoireacha rothaí ar stáisiúin 

traenach agus bus a fheabhsú, an flít bus a fheabhsú agus fógraí fuaime a chur ar fáil ar 

sheirbhísí bus agus traenach chun cuidiú leis an lucht lagamhairc.  

 

Déanfaimid foráil a thabhairt isteach ar dá réir go mbeidh ar chuideachtaí tacsaithe ar mian 

leo tairiscint a dhéanamh ar chonarthaí soláthair Stáit, a chinntiú go mbeidh fáil ag 

chathaoireacha rothaí ar 10% dá bhflít ar a laghad. 

  

2. Córas Leasa Shóisialaigh Tacúil 

Seachas córas a chothabháil a spreagann cleithiúnas ar leas sóisialach, déanfaidh an Rialtas 

Comhpháirtíochta nua, córas nua a fhorbairt a chothaíonn neamhspleáchas trí fhostaíocht 

agus athoiliúint. Cuirfidh an Rialtas nua na hacmhainní ar fáil chun infheistiú a dhéanamh i 

seirbhísí a thugann cosaint ó bhochtaineacht agus eisiamh don té is laige agus is leochailí 

inár sochaí. 

 

Ní mór don Rialtas nua a chinntiú go n-íocann obair níos fearr ná leas sóisialach i gcónaí. Ina 

n-áirítear ár gcóras leasa shóisialaigh a athchóiriú chun go dtairgtear gach uile dheis do 

chuardaitheoirí poist obair a aimsiú, agus ag cosaint an té is leochailí inár sochaí ag an am 

céanna le tacaíochtaí ioncaim chóra. 

 

Déanfaimid: 

 An ráta íosphá a ardú go €10.50/uair faoi 2021. 
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 Feidhmiú céimneach a dhéanamh ar Íocaíocht Teaghlaigh Oibre nua a thacaíonn le 

teaghlaigh ar ioncam íseal. 

 Plean comhtháite a sheoladh ar fud an rialtais chun cuidiú le teaghlaigh atá gan post 

fostaíocht a aimsiú – an bealach is éifeachtaí chun bochtaineacht leanaí a laghdú. 

 

Déanfaimid athbhreithniú láithreach bonn ar na tacaíochtaí airgeadais atá ar fáil dóibhsean 

atá dífhostaithe nó atá ag filleadh ar an gcóras oideachais chun a chinntiú go gcuirfear 

deireadh leis na bacainní reatha trí leanúint leis an oideachas.  

 

3. Ár gCeantair Uirbeacha a Athghiniúint 

Tá uainn go mbeidh ár gceantair uirbeacha ina n-áiteanna sábháilte, taitneamhacha agus 

rathúla chun oibriú agus cónaí iontu. Déanfaimid réimse bearta a mhaoiniú agus a 

thionscnamh chun na cuspóirí sin a chur i gcrích. 

 

Chomh maith leis sin, déanfaimid an Clár Cuimsithe Shóisialta agus Gníomhachtaithe Pobail 

(SICAP) a láidriú agus maoiniú a ardú agus a athmhúscailt do na ceantair RAPID trí na 

húdaráis áitiúla. 

 

A) Na Ceantair Uirbeacha a Athnuachan 

I gcomhar leis an Oireachtas, déanfaimid iniúchadh ar dhreasachtaí nua chun foirgnimh 

thréigthe agus thearcúsáidte i gceantair uirbeacha a athnuachan.  

Déanfaimid athbhreithniú ar an tionscnamh Living City agus ar na coinníollacha a bhaineann 

le méid na n-áitreabh, d’fhonn cur le taitneamhacht na scéime, a chuideoidh le 

hathghiniúint uirbeach agus oidhreachta araon.  

 

D’fhonn díriú ar fhadhb sheasmhach na dumpála mídhleathaí, comhoibreoimid le húdaráis 

áitiúla ar bhealaí chun baic reatha agus nua a fheabhsú, amhail CCTV. 
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B) Sráideanna níos Sábháilte 

Tá gá le cur chuige cuimsitheach chun dul i ngleic le fadhb na hiompraíochta frithshóisialta 

agus le coireacht a bhaineann le halcól inár bpobail, ina n-áirítear póilíneacht, cóireáil agus 

éileamh a laghdú. Is trí theaglaim beart dá shórt sin amháin a bheidh muid ábalta díriú ar na 

cúiseanna bunúsacha atá leis an iompraíocht sin, agus gardáil níos fearr a dhéanamh ar ár 

bpobail. 

 

I measc beart eile a chur i gcrích, féachfaidh an Rialtas nua le: 

 

 Na ceantair uirbeacha agus an geilleagar oíche a ghardáil trí acmhainní cuí a chur ar 

fáil don Gharda Síochána, chun díriú ar dhíol agus ar sholáthar drugaí mídhleathacha 

ar ár sráideanna. 

 Ár saoránaigh ar fad a chosaint trí choireacht a laghdú trí infheistíocht shuntasach a 

dhéanamh in An Garda Síochána, córas dlí níos éifeachtaí a chruthú agus cur chuige 

pianbhreithe níos déine a chur i bhfeidhm ar chiontóirí.  

 Tacú leis an leathnú ar thionscadail Tascfhórsa Drugaí Áitiúil agus Cláir Athstiúrtha 

Óige an Gharda Síochána a leathnú do dhaoine óga, agus d’eagraíochtaí deonacha 

eile a chuideoidh lenár ndaoine óga a chur ar bhealach a leasa amach anseo. 
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15. Éire agus an Domhan 

Uaillmhian don Rialtas Nua Comhpháirtíochta don 32ú Dáil 

Mar a léiríodh i gcomóradh céad bliain 1916 le gairid, is féidir le muintir na hÉireann a 

bheith an-bhródúil as an Stát atá cruthaithe againn. Is am oiriúnach é seo chun machnamh a 

dhéanamh ar ár stair roinnte, ar an méid atá bainte amach againn agus ar an méid nár éirigh 

linn a bhaint amach agus machnamh a dhéanamh ar an méid atá i ndán dúinn amach anseo. 

 

Tá tairbhe bainte ag an bpoblacht seo as ceann de na tréimhsí rialachais dhaonlathaigh gan 

briseadh is faide ar domhan. Is de thoradh chaighdeán ár n-institiúidí poiblí an chobhsaíocht 

sin, nach mór dúinn a chothabháil agus tógáil air amach anseo. 

 

Ní hamháin sin, ní mór dúinn muid féin a chur in iúl ar bhonn domhanda, a bheith 

rannpháirteach i dtionscnaimh síochána ar fud na cruinne agus ár luachanna agus ár gcultúr 

a roinnt. 

 

1. Na hEalaíona, Cultúr & Oidhreacht 

Mar a léiríodh le linn Chomóraidh 1916 le gairid, tá na healaíona agus an cultúr 

ríthábhachtach do Stát na hÉireann. Creidimid go mbaineann na healaíona linn ar fad agus 

nach mór dúinn an fháil atá air agus an rannpháirtíocht ann a ardú, chun ár dtionscail 

chruthaitheacha a spreagadh agus ár n-oidhreacht a chaomhnú. Tá na sochaithe a dhéanann 

infheistiú sna healaíona agus san oidhreacht ar na sochaithe atá níos rathúla. Tugann an Clár 

Céad Bliain deis uathúil comóradh céad bliain a dhéanamh ar na himeachtaí is suntasaí i 

stair an Stáit ar bhealach cuimsitheach. 

 

Leanfaidh an Rialtas nua leis an gcomóradh ar na himeachtaí is suntasaí i stair an Stáit, trína 

chinntiú go mbeidh na comóraidh cuimsitheach agus go ndéanfar ár dtuiscint i dtaobh ár 

stair roinnte a fheabhsú, i measc leanaí agus daoine óga go mór mhór, chun go rachfar i 

gcion orthu go bríoch agus go buan. 
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Déanfaimid Plean Náisiúnta Oidhreachta a fhorbairt agus a fhoilsiú ina leagfar síos beartais i 

leith cosaint agus cur chun cinn a dhéanamh ar ár n-oidhreacht nádúrtha agus tógtha agus a 

fhreagraíonn do dhúshláin san earnáil oidhreachta. Chomh maith leis sin, déanfaimid 

Coinbhinsiún maidir le Caomhnú na hOidhreachta Cultúrtha Doláimhsithe UNESCO a chur i 

bhfeidhm chun go mbronnfar stádas agus aitheantas UNESCO ar shócmhainní oidhreachta, 

cultúrtha agus uathúla na hÉireann, amhail iománaíocht, píobaireacht uilleann agus an 

Bailiúchán Béaloidis in UCD.  

 

I measc beart eile, déanfaimid: 

 

 Oibriú chun an maoiniú a dhéanfar ar na healaíona a ardú de réir a chéile, ina n-

áirítear an Chomhairle Ealaíona agus Bord Scannán na hÉireann, de réir mar a 

thagann feabhas ar an ngeilleagar. 

 An Chairt Ealaíona in Oideachas a chur i bhfeidhm, a thugann deis gan fasach do 

leanaí agus do dhaoine óga a bheith páirteach ar bhealach réamhghníomhach agus 

bríoch leis na healaíona in oideachas in Éirinn. 

 Spreagadh a thabhairt do gach údarás áitiúil i leith ról na n-oifigeach oidhreachta 

agus ealaíona a láidriú. Déanfaimid naisc níos láidre a bhunú idir na hoifigigh 

ealaíona agus oidhreachta, an OPW, Fáilte Ireland, an Chomhairle Ealaíona chomh 

maith leis na hOifigí Fiontair Áitiúil chun deiseanna do thurasóireacht chultúrtha 

agus na healaíona a fhorbairt agus a chur chun cinn. 

 Scéim nua deontas beag a thabhairt isteach chun uasghrádú riachtanach a 

dhéanamh ar ionaid chultúrtha agus ealaíona réigiúnacha ar fud na tíre, ina n-áirítear 

amharclanna réigiúnacha.  

 Tosaíocht a thabhairt d’fhoilsiú Cultúr 2015, an chéad bheartas náisiúnta cultúrtha. 

Déanfar réimse saincheisteanna tábhachtacha a bhreithniú ina n-áirítear: tacú le 

healaíontóirí agus le hoibrithe cruthaitheacha, fáil ar chultúr a fheabhsú, ag cur 

deireadh le bacainní i réimsí eisiamh sóisialta agus míbhuntáiste agus mar a dhéanfar 

cultúr a shaibhriú trí éagsúlacht chultúrtha níos cuimsithí. Tagann foilsiú Chultúr 

2015, tar éis próiseas comhairliúcháin forleathan le páirtithe leasmhara.  
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 Tacaíochtaí do na músaeim réigiúnacha a spreagadh agus iasachtaí ardaithe idir ár 

nInstitiúidí Náisiúnta Cultúrtha agus ár gréasán músaem réigiúnach a éascú.  

 Comhoibriú le Bord Scannán na hÉireann/Screen Ireland chun a chinntiú go 

mbainfear an tairbhe is fearr as Éirinn mar láthair do scannáin idirnáisiúnta a léiriú. 

 Tacú le scéim infheistíochta oidhreachta tógtha ar bhonn bliantúil chun tacú leis na 

struchtúir oidhreachta nó caomhnaithe agus leis an athghiniúint ar cheantair 

uirbeacha agus tuaithe. 

 

Déanfaimid naisc láidre a bheidh tairbhiúil don dá earnáil a spreagadh idir an pobal gnó agus 

na heagraíochtaí ealaíona. Beidh an cur chuige seo bunaithe ar chuidiú le heagraíochtaí 

ealaíona tairbhe a bhaint as deiseanna urraíochta, comhpháirtíochtaí gnó agus scileanna 

tiomsaithe airgid a fhorbairt.  

  

2. Cosaint 

I dtimpeallacht slándála atá casta agus ag athrú de shíor, tá cúrsaí Cosanta ríthábhachtach. 

Ní mór dúinn a chinntiú go maireann ár saoránaigh i dtimpeallacht atá slán agus sábháilte. 

Táimid bródúil as Óglaigh na hÉireann agus as an tírghrá agus an ghairmiúlacht a léiríonn an 

tArm, an tSeirbhís Chabhlaigh agus an tAerchór, ag baile agus thar lear araon.  

 

Go stairiúil ní dhearnadh a dhóthain infheistíochta i mbonneagar na bhfórsaí Cosanta agus 

déanfaimid cur go mór le maoiniú caipitil chun ár nArm, Seirbhís Chabhlaigh agus Aerchór a 

dhéanamh inniúil.  

 

Go sonrach, déanfaimid: 

 An Páipéar Bán maidir le Cosaint chur i bhfeidhm. 

 Soláthar a dhéanamh i leith an cabhlachán a mhéadú ó ocht go naoi long, 

infheistíocht a dhéanamh in iompróirí armúrtha pearsanra, nuachóiriú ar dhúin, ina 

measc Dún Chostúim, Baile Átha Luain, aerárthaí a athsholáthar de réir mar is gá 

agus soláthar a dhéanamh i leith oibreacha feabhsúcháin ag Aeradróm Mhic 

Easmainn i mBaile Dhónaill. 
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 9,500 pearsanra buan in Óglaigh na hÉireann agus cúltaca lán-nirt a chinntiú. 

 Tacú lenár n-iarshaighdiúirí as ucht na seirbhíse poiblí agus an méid a rinne siad ar 

son an Stáit.  

 A chinntiú go mbainfear an tairbhe is fearr as láidreacht, bonn scileanna agus 

rannchuidiú na nÓglach Cúltaca agus rannpháirtíocht iomlán an 4,000 pearsanra sna 

hÓglaigh Chúltaca a bheith mar sprioc againn.  

 Tús áite a thabhairt don ghá atá ann aghaidh a thabhairt ar an mbearna i 

rannpháirtíocht na mban in Óglaigh na hÉireann a líonadh. 

 Tacaíocht agus forbairt a dhéanamh ar Chosaint Shibhialta, nuashonrú a dhéanamh 

ar an reachtaíocht rialála ina leith, foireann treorach idirghníomhaireachta 

chomhordaithe a bhunú chun déileáil le príomhshaincheisteanna slándála 

bainistíochta.  

 Institiúid nua do Thacaíocht Síochána agus d’Oiliúint Cheannaireachta a fhorbairt ar 

an gCurrach. 

 Comhpháirtíochtaí a spreagadh idir Óglaigh na hÉireann agus an earnáil 

phríobháideach d’fhonn cur le taighde, le nuálaíocht agus le fiontar a fhorbairt. 

 Bonn 1916 a bhronnadh ar chomhaltaí uile na mBuan-Óglach atá i seirbhís in 2016, 

agus ar chomhaltaí reatha na nÓglach Cúltaca in 2016, mar chuid de choincheap an 

fhórsa shingil.  

 

3. Tuaisceart Éireann  

A) Na Comhaontuithe a chur i bhFeidhm 

Déanfaimid sainordú Rialtas na hÉireann mar chomh-ráthóir ar Chomhaontú Aoine an 

Chéasta a chomhlíonadh go gníomhach, agus ag tógáil ar an dul chun cinn suntasach a 

rinneadh cheana féin, déanfaimid gealltanais faoi na comhaontuithe a tháinig ina dhiaidh sin 

a chomhlíonadh ina n-áirítear Comhaontú Theach Stormont 2014, agus Comhaontú Fresh 

Start 2015, ina ndéantar creat nua eacnamaíochta, sóisialta agus polaitíochta a chruthú do 

Thuaisceart Éireann, trí oibriú as lámha a chéile. 
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Leanfaimid ag comhoibriú le Rialtas na Breataine agus le Rialtas na Stát Aontaithe ar bhonn 

leanúnach chun tacú le Páirtithe Feidhmiúcháin i dTuaisceart Éireann, i dtaca lena 

ngealltanais a chur i bhfeidhm faoi na Comhaontuithe sin.  

 

B) Díriú ar Riachtanais Íospartach agus Mharthanóirí 

Ag croílár ár gcur chuige tá an phráinn a bhaineann le riachtanais na n-íospartach agus a 

marthanóirí a chothabháil, cuirfimid leis an dul chun cinn a rinneadh i gcainteanna a 

tionóladh le gairid i leith creat nua institiúideach ar an am a chuaigh thart a bhunú, mar a 

aontaíodh faoi Chomhaontú Theach Stormont. 

 

Díreoimid go gníomhach ar rúin Ilpháirtí na Dála 2008 agus 2011, a chur i bhfeidhm, a 

bhaineann le hainghníomhartha buamála Bhaile átha Cliath agus Mhuineacháin 1974. 

Leanfaimid le tacaíocht a thabhairt do ghrúpaí íospartach agus le réiteach a chur chun cinn i 

measc pobail ar dhá thaobh na teorann a bhí go mór faoi thionchar na coimhlinte, trí Chiste 

Coimhlinte an Rialtais agus trí rannpháirtíocht aireachta le hionadaithe ó thraidisiúin phobail 

éagsúla. 

 

C) Na Gealltanais atá fós le Comhlíonadh 

Tacóimid le hiarrachtaí leis na gealltanais a tugadh faoi Chomhaontuithe a rinneadh cheana 

agus atá fós le comhlíonadh a chur i bhfeidhm, ina n-áirítear Fóram Comhairliúcháin 

Thuaidh-Theas a bhunú; fiosrúchán poiblí i leith dhúnmharú Pat Finucane a bhunú; agus 

Bille um Chearta an Duine, Thuaisceart Éireann a fhógairt. 

 

D) Caidrimh idir Éire agus an Ríocht Aontaithe 

Ag cur leis na cuairteanna stáit in 2011 agus 2014 ar éirigh go maith leo, leanfaimid le 

caidreamh na hÉireann leis an Ríocht Aontaithe a fheabhsú, ina n-áirítear faoi Chomhaontú 

Aoine an Chéasta, trí Chomhairle na Breataine-na hÉireann, agus trí chruinnithe mullaigh an 

Taoisigh le Príomh-Aire na Breataine. Déanfaimid an comhoibriú leis na feidhmeannais 

chineachta ar fad a láidriú. 
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4. Comhoibriú Thuaidh-Theas 

Tá comhoibriú Thuaidh-Theas neartaithe go mór le blianta beaga anuas. Táimid tiomanta 

cur leis sin, chun tairbhe na ndaoine atá ar dhá thaobh na teorann. 

 

A) Comhoibriú Eacnamaíochta 

Cuirfimid le líon na gcomhmhisean trádála Thuaidh-Theas, chun deiseanna nua fostaíochta a 

chruthú do dhaoine atá ar dhá thaobh na teorann. 

 

Déanfaimid na gealltanais a thug Rialtas na hÉireann i dTeach Stormont agus sna 

Comhaontuithe Fresh Start a chomhlíonadh, a bheidh dírithe ar fhás eacnamaíochta san 

Iarthuaisceart a spreagadh trí thionscnamh Thairseach an Iarthuaiscirt, ar bhóthar an A5 a 

uasghrádú agus ar fhorbairt bhreise a dhéanamh ar Chanáil Uladh. Leanfaimid leis na 

Glasbhealaí agus leis na Gormbhealaí trasteorann a fhorbairt a thuilleadh. 

 

B) Droichead Chaol Uisce 

Ag comhoibriú le Feidhmeannacht Thuaisceart Éireann, déanfaimid athbhreithniú ar 

thionscadal Dhroichead Chaol Uisce, chun roghanna a ainmniú i leith forbairt a dhéanfar 

amach anseo.  

 

C) Tionscnamh Iontaobhais Óige an Atlantaigh 

Comhoibreoimid le Feidhmeannacht Thuaisceart Éireann, chun plean maoinithe a 

chomhaontú i leith tionscnamh Iontaobhais Óige an Atlantaigh, ina n-áirítear soitheach seoil 

oiliúna nua chun forbairt óige a éascú agus chun oiliúint agus monatóireacht a dhéanamh ar 

bhonn uile-oileáin. 

 

D) An Chomhairle Aireachta Thuaidh-Theas 

Leanfaimid le comhoibriú Thuaidh-Theas a chur chun cinn, trí chomhlachais trasteorann go 

mór mhór agus tríd an gComhairle Aireachta Thuaidh-Theas (NSMC), chun acmhainn 

Chomhaontú Theach Stormont a aimsiú d’fhonn réimsí nua comhoibrithe a fhorbairt i réimsí 

amhail trádáil, sláinte, turasóireacht agus slándáil. 
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E) Tacaíochtaí ón AE 

Comhoibreoimid le Feidhmeannacht Thuaisceart Éireann, chun na tionscadail trasteorann 

atá in ann tairbhe a bhaint as maoiniú an AE, a chomhaontú agus a chur i bhfeidhm, trí na 

cláir INTERREG agus PEACE.  

 

5. Slándáil agus Coireacht a Chosc 

Tá caomhnú na síochána ar an oileán seo ina phríomhthosaíocht agus tá ceangal idir é agus 

an fócas láidir nach mór a choinneáil ar chúrsaí dlí agus ord, de bharr go mbaineann grúpaí 

sceimhlitheoireachta brabús go minic as an mbaint a bhíonn acu le coireacht eagraithe. 

 

A) Ag dul i ngleic le Sceimhlitheoireacht 

Glacfaimid lena chinntiú go mbeidh acmhainní cuí ag na Gardaí agus go mbeidh an 

comhoibriú trasteorann riachtanach ar fad déanta ag leibhéil aireachta, institiúideach, 

gníomhaireachta agus póilíneachta, chun cosc a chur ar sceimhlitheoirí easaontacha ar mian 

leo an próiseas síochána agus an clár réitigh a scriosadh, próiseas a thacaíonn formhór mór 

de mhuintir an oileáin seo leis.  

 

B) Ag Dul i nGleic le Coireacht Trasteorann 

Déanfaimid comhlachais agus seirbhísí trasteorann a neartú agus a fhorbairt i dTuaisceart 

Éireann, agus féachfar leis an gComhaontú Fresh Start a chur i bhfeidhm. Sa gComhaontú 

Fresh Start, thugamar gealltanas i leith Tascfhórsa Comhghníomhaireachta a bhunú chun 

díriú ar choireacht eagraithe trasdlínse, a chuirfeadh le comhiarrachtaí reatha ina ndírítear 

ar smuigleáil tobac agus ar sciúradh breosla. Ós fios dóibh ar na hiarmhairtí timpeallachta, 

sláinte agus geilleagracha a bhaineann le coireacht trasteorann, déanfaidh an Tascfhórsa 

seo, ina n-áireofar cur chuige nua straitéiseach agus oibríochta, cur go mór leis na 

hiarrachtaí díriú ar fhadhb na coireachta trasteorann.  
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6. Éire san Eoraip 

A) Díriú ar Bhagairtí Seachtracha 

Oibreoimid trí Chomhairle na hEorpa agus tríd an gComhairle Gnóthaí Eachtracha chun a 

chinntiú go mbeidh Éire rannpháirteach i leith réiteach a fháil ar an iliomad coimhlintí atá le 

sárú ag an Aontas Eorpaigh faoi láthair.  

 

B) Ballraíocht an Ríochta Aontaithe san AE 

Creidimid go bhfuil ballraíocht na Ríochta Aontaithe san AE chun tairbhe na hÉireann, an 

Ríochta Aontaithe agus an AE. Bainfimid úsáid as na bealaí cuí chun dearcadh Rialtas na 

hÉireann i leith bhallraíocht na Ríochta Aontaithe san AE a léiriú.  

 

7. Réiteach Coimhlinte agus Rannpháirteachas Iltaobhach 

Tugann an taithí atá againn féin ar choimhlint ar an oileán seo, dearcadh uathúil dúinn ar 

choimhlint a réiteach, agus go mór mhór ar an luach a bhaineann le plé agus le 

taidhleoireacht fhoighneach, mharthanach. Ainneoin mhéid na tíre, bhí príomhról fuinniúil 

ag Éirinn i réimse eagraíochtaí idirnáisiúnta ina n-áirítear an Eagraíocht um Shlándáil agus 

Comhar san Eoraip (OSCE), Comhairle na hEorpa (COE) agus na Náisiúin Aontaithe (UN). 

 

A) Cosaint do Mhná agus Cailíní 

Á aithint dóibh go bhfuil tionchar díréireach ag coimhlint fhoréigneach ar mhná agus ar 

chailíní, glacfaimid lena chinntiú go ndéanfar an dara Plean Náisiúnta Gníomhaíochta ar 

Mhná, Síocháin agus Slándáil a chur i bhfeidhm go luath agus go dtabharfar tacaíocht do na 

hiarrachtaí idirnáisiúnta, i dtaobh cosaint a thabhairt do mhná agus do chailíní atá lonnaithe 

i limistéir choimhlinte.  

 

B) Coimhlint a Réiteach 

Leanfaimid ar aghaidh lenár ról gníomhach i gComhairle Gnóthaí Eachtracha an Aontais 

Eorpaigh, san OSCE agus trí na Náisiúin Aontaithe, féachaint le réitigh thaidhleoireachta a 

fháil ar choimhlintí agus ar ghéarchéimeanna, mar a bhaineann go mór mhór leis an tSiria, 

an Iaráic, an Libia agus an Úcráin. Leanfaimid lenár ról i leith páirt níos cuimsithí a chur chun 
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cinn agus a bhaint amach don AE i bPróiseas Síochána an Mheánoirthir, ag féachaint do 

dhúshláin an phróisis faoi láthair, agus ár ngealltanas a chomhlíonadh i dtaobh aitheantas a 

thabhairt do Stát Phalaistín mar chuid de chaidreamh buan na coimhlinte  

 

C) Díriú ar Bhagairtí Seachtracha 

Cruthaíonn radacú agus sceimhlitheoireacht bagairt dár gcóras luachála agus sábháilteachta. 

Tabharfaimid tacaíocht d’iarrachtaí an AE agus na Náisiún Aontaithe, díriú ar radacú taobh 

amuigh de theorainneacha an AE, trí bhearta a chur i gcrích amhail comhoibriú le tríú tíortha 

chun cosc a chur ar dhul chun cinn na sceimhlitheoirí brúidiúla.  

 

D) Cearta Bunúsacha a Chur Chun Cinn 

Déanfaimid cearta bunúsacha, forlámhas an dlí agus saoirse reiligiúin a chur chun cinn, agus 

tacú le hiarrachtaí an AE agus na Náisiún Aontaithe, cosc iomlán a chur ar an ngéarleanúint 

atá á déanamh ar mhionlaigh eitneacha agus reiligiúnacha. Leanfaimid le cearta an duine a 

chosaint agus a chur chun cinn trí fhóraim iltaobhacha agus tacú le hobair Chosantóirí 

Chearta an Duine. 

 

E) Ballraíocht Ghníomhach na Náisiún Aontaithe 

Tá ár mballraíocht ghníomhach sna Náisiúin Aontaithe ina gné thábhachtach dár mbeartas 

eachtrach. Rachaimid i mbun feachtais chun Éire a thoghadh chuig suíochán neamhbhuan ar 

Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe don téarma 2021-2022. Tabharfaimid tacaíocht i 

leith leasú a dhéanamh ar Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe, chun cothromaíocht 

réigiúnach fheabhsaithe i mballraíocht a chinntiú.  

 

F) Neamhiomadú agus Dí-armáil 

Ag cur le hoidhreacht bhródúil na hÉireann, glacfaimid lena chinntiú go leanfaidh Éire lena 

príomhról i dtaca le neamhiomadú núicléach agus le rialú arm tríd an OSCE agus na Náisiúin 

Aontaithe. 
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8. Trádáil 

Tá feidhmíocht láidir onnmhaire na hÉireann le blianta beaga anuas ríthábhachtach dár 

dtéarnamh eacnamaíochta atá faoi bhláth. 

 

A) Na Misin Trádála 

Leanfaimid le líon mór misean trádála faoi chinnireacht aire a reáchtáil. Leanfaimid le 

seasamh láidir a thógáil i leith ár leasa cosanta agus ionsaithe a chosaint, i ndáil le 

hidirbheartaíocht trádála.  

 

B) Straitéisí nua Trádála Trasearnála  

Déanfaimid Straitéis nua uile-rialtais, trasearnála, a fhorbairt maidir leis an Áise agus an 

Aigéin Chiúin, ina n-aithnítear an caidreamh idir Éire agus formhór mór de thíortha na hÁise 

agus an Aigéin Chiúin, caidreamh atá ag dul ó neart go neart. Déanfaimid Straitéis nua uile-

rialtais, trasearnála a fhorbairt maidir le Críocha Mheiriceá, ag féachaint do naisc láidre na 

hÉireann le tíortha ar fud Ilchríoch Mheiriceá agus do na deiseanna chun ár gcaidreamh le 

tíortha i Meiriceá Láir agus Theas a fheabhsú agus leis an Muir Chairib go mór mhór. 

Déanfaimid forbairt bhreise ar thrádáil le tíortha san Afraic chomh maith.  

 

C) Leanúint le Leasú agus Nuachóiriú  

Déanfaimid measúnú ar an ngréasán misin taidhleoireachta chun a chinntiú go bhfuil sé go 

hiomlán i gcomhréir le tosaíochtaí straitéiseacha na hÉireann, d’fhonn leathnú a dhéanamh 

de réir na straitéisí atá beartaithe do Chríocha Mheiriceá, an Áis agus an tAigéan Ciúin. 

 

9. Cúnamh Oifigiúil Forbartha (ODA) agus Cúnamh Daonnúil  

I bhfianaise dhúshláin eacnamaíochta dheacra, d’fhanamar tiomanta go láidir dár gclár ODA, 

trí mhaoiniú a chobhsú agus trí aitheantas a thabhairt do thábhacht chláir fhreagartha 

daonnúla agus ODA na hÉireann. Rinneadh an ODA a ardú 7% i mBuiséad 2016. 
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A) Na Comhpháirtíochtaí Eagraíochta Neamhrialtasacha (NGO) 

Leanfaimid le comhpháirtíochtaí dlúth a chruthú le NGO na hÉireann agus go hidirnáisiúnta, 

chun a chinntiú go shroicheann cúnamh maoinithe na hÉireann, iadsan a bhfuil sé de dhíth 

orthu agus go bhfuiltear solúbtha a dhóthain chun déileáil le héigeandálaí, fad atáthar ag cur 

torthaí fadtréimhseacha ó chláir forbartha in ord tosaíochta, i gcomhréir le beartas 

forbartha idirnáisiúnta an Rialtais 2013, Domhan Amháin, Todhchaí Amháin.  

 

B) Na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDG) 

Rinne Éire, mar aon leis an gCéinia, comhaontú na SDG nua a chomhéascú ag na Náisiúin 

Aontaithe. Oibreoimid chun na SDG a chur i bhfeidhm agus a bhfeidhmiú a chur chun cinn ar 

fud an domhain.  

 

C) Maoiniú 

Leanfaimid le dul chun cinn a dhéanamh i dtaobh sprioc na Náisiún Aontaithe a bhaint 

amach, ina n-áirítear 0.7% den olltáirgeacht náisiúnta mar mhaoiniú ODA, ag brath ar 

acmhainní. 

 

D) Maoirseacht 

Déanfaimid maoirseacht ghéar ar bhuiséad ODA na hÉireann a chinntiú. 

 

10. Slándáil Pasanna 

Tá leabhrán Phas na hÉireann ar an bPas is sábháilte ar domhan. Aithnímid go bhfuil géarghá 

le hinfheistíocht a dhéanamh i dteicneolaíocht nua ar bhonn leanúnach chun a shláine a 

chosaint. Leanfaimid ar aghaidh leis an gclár oibre nuálaíochta ba chúis leis an gCárta Pas a 

thabhairt isteach in 2015. 

 

11. An Ghaeilge 

Tá an Ghaeilge ríthábhachtach dár gcultúr agus dár n-oidhreacht. Ní mór don Rialtas nua an 

Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge a chur i bhfeidhm go córasach, an líon daoine a úsáideann an 

Ghaeilge ina ngnáthshaol laethúil a ardú agus a chinntiú go mbeidh an Ghaeilge níos 
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feiceálaí mar theanga i sochaí an lae inniu, mar theanga labhartha agus i réimsí amhail 

comharthaíocht agus litríocht araon. 

 

I measc bearta eile, déanfaimid: 

 Díriú ar fhostaíocht a chruthú sa Ghaeltacht, trí Údarás na Gaeltachta. 

 Spreagadh a thabhairt do leanaí freastal ar réamhscoileanna nó ar naíonraí trí mheán 

na Gaeilge sna ceantair Ghaeltachta. 

 Tábhacht stádas na Gaeilge a aithint mar theanga iomlán oibre in institiúidí an AE, 

agus oibriú i dtreo deireadh a chur leis an maolú, de réir mar a cheadaíonn cúinsí. 

 Infheistíocht sa Ghaeilge a ardú 
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16. Leasú Polaitíochta agus Bunreachtúil 

Uaillmhian don Rialtas Comhpháirtíochta Nua agus don 32ú Dáil 

Cuireann cúrsaí polaitíochta reatha in Éirinn, deis stairiúil i láthair chun polaitíocht na 

hÉireann a leasú ó bhonn aníos – chun athrú bunúsach a dhéanamh ar an gcaidreamh idir an 

Rialtas agus an tOireachtas, agus leis sin, an caidreamh idir mhuintir na hÉireann agus a 

bparlaimint. 

 

Tá uainn a bheith páirteach san athrú sin, ní amháin é a mhúnlú ach é a chur chun cinn 

chomh maith. Táimid ag moladh leasú suntasach polaitíochta agus bunreachtúil d’fhonn 

córas polaitíochta láidir agus freagrach a chruthú. I gcroílár ár bhfís tá córas níos 

trédhearcaí, le freagairt agus seachadadh feabhsaithe agus rannpháirtíocht phoiblí níos 

éifeachtaí. 

 

Aithnímid sa 32ú Dáil nach mbeidh dúshlán an athraithe le sárú ag aon pháirtí amháin, nach 

ar an Rialtais amháin a bheidh an fhreagracht. Beidh freagracht ar gach comhalta tofa i nDáil 

Éireann, i leith leasú polaitíochta agus bunreachtúil a bhaint amach. Éileoidh leasú gníomhú 

leanúnach le linn tréimhse na chéad pharlaiminte eile. 

 

1. Leasú na Dála agus obair an Choiste Leasaithe Nua 

Thosaigh an leasú bunúsach ar an 32ú Dáil le toghadh an Cheann Comhairle trí bhailéad 

rúnda, ag leanúint ar aghaidh leis an gcoiste ilpháirtí ar leasú na Dála atá anois bunaithe. 

 

In éineacht le hobair an Choiste agus leis an ról a bheidh ag gach Teachta Dála i nDáil 

leasaithe, chomh maith leis an gcomhpháirtíocht nua a bheidh i bhfeidhm idir an Rialtas 

agus an pharlaimint, comhoibreoimid leis na páirtithe agus leis na grúpaí ar fad chun 

feidhmiú chóras pháirtí na n-aoirí a mhaolú. 
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Tá an Coiste ag obair faoi thráthchlár uaillmhianach. Is é an aidhm atá againn comhoibriú 

agus tacaíocht de mheon macánta a thabhairt chun teacht ar chomhaontú sna réimsí seo a 

leanas: 

 

A) Struchtúr Choiste an Oireachtais, Acmhainní agus Freagrachtaí 

Beidh cathaoirligh an Choiste ag feidhmiú ar bhonn cionmhar ag úsáid chóras D’Hondt. 

Bheadh sé níos oiriúnaí dá bhfreastalódh gach comhalta an Oireachtais ar aon choiste 

amháin, agus bunófar coiste roghnaithe chun an céanna a chinneadh. Ba chóir go mbeadh 

struchtúr nua, a bheadh dírithe níos mó ar an gcoiste, le ham faoi leith do chruinnithe an 

choiste leagtha síos i gclár oibre seachtainiúil na Dála. Déanfar painéil saineolaithe 

seachtracha a chur ar fáil chun cuidiú leis na coistí ina gcuid oibre.  

 

Tacóimid le hAonad nua Imscrúdaithe Parlaiminte, chomh maith le hoifig neamhspleách a 

bhunú chun cuidiú le comhaltaí agus le Coistí ar chúrsaí buiséid. Féachfaimid le comhairleoir 

dlí neamhspleách, neartaithe chuig an Oireachtas a thabhairt isteach chomh maith.  

 

Tacóimid le hiniúchadh réamhreachtach éigeantach a chur i bhfeidhm do na billí nua ar fad 

agus le hathbhreithniú iar-achtacháin ar an reachtaíocht le Coistí an Oireachtais. 

Féachfaimid le tosaíocht a thabhairt do thuarascálacha coiste i seomraí na Dála agus an 

tSeanaid, chun córas feabhsaithe a thabhairt isteach i leith monatóireacht a dhéanamh ar 

rannpháirtíocht agus ar thinreamh coiste.  

 

B) Stiúradh Ghnó na Dála 

Táimid comhaontaithe i leith bearta a dhéanann éascú ar bhunú grúpaí níos teicniúla, ina 

gceadaítear do pháirtithe níos lú agus do neamhspleáigh ról níos iomláine a bheith acu sa 

Dáil agus ar Choistí an Oireachtais (le dáileadh cionmhar am labhartha). 

 

Creidimid go bhfuil gá le leasú ó bhonn a dhéanamh ar ord reatha d’obair na Dála. Táimid i 

bhfabhar Coiste Bainistíochta Oibre na Dála a bhunú, faoi chathaoirleacht an Cheann 

Comhairle, ina dtiocfaidh ionadaithe ó gach Grúpa agus Páirtí polaitíochta le chéile agus clár 

oibre seachtainiúil na Dála a aontú. Tacóimid le cláir a dhéanann gach Bille a achtú, ina 
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leagfar síos tráthchlár i dtaca lena ndul chun cinn tríd an Oireachtas (ina gcuidítear le húsáid 

ghilitín a sheachaint). Éileoidh aon mholadh i leith gilitín a imirt ar Bhille, deimhniú ón Ard-

Aighne ina ndearbhaítear práinn an Bhille. Chaithfeadh an Ceann Comhairle an Bille a 

cheadú ina dhiaidh sin, agus dhéanfaí an Bille a chur faoi bhráid na Dála láithreach bonn 

chun go vótálfaí ar a shon nó ina choinne. 

 

Ba mhaith linn go ndéanfaí na vótaí a ghrúpáil ag amanna ar leith chun tacú le socruithe 

oibre a thacaíonn le teaghlaigh agus go ndéanfaí staonta a thabhairt isteach. Ar deireadh 

táimid tiomanta do leanúnachas choiste leasú na Dála ar feadh shaolré an 32ú Dáil. 

 

2. Leasú an tSeanaid 

Aithnímid, leis na athruithe móra atá á ndéanamh ar chóras Choiste an Oireachtas, go n-

áireofar athrú ar obair an tSeanaid agus na Seanadóirí, a rannpháirtíocht ar choistí á tógáil 

san áireamh.  

 

Ta leasú suntasach ar an Seanad féin thar téarma le fada an lá áfach. Féachfaimid le 

Tuarascáil Manning a chur i bhfeidhm, mar thosaíocht. 

 

3. Leasú ar an bPróiseas Buiséid (tá sonraí breise ar fáil i gcaibidil 1)  

Chun go n-oibreodh comhpháirtíocht mar ba chóir inár ndaonlathas, sa rialtas agus in oibriú 

leis an Oireachtas chomh maith, tá gá le hathruithe a dhéanamh i leith an phróisis buiséid. 

Tá ról níos mó agus cead aighnis a thabhairt don Dáil agus do na Teachtaí Dála i leith forbairt 

Buiséid ar cheann de na príomhleasuithe a bhfuil gá leis. Chun é sin a chur i gcrích, éileofar 

trédhearcacht agus comhoibriú feabhsaithe ó thaobh an Rialtais de.  

Cé go bhfuil gá le tuilleadh forbartha a dhéanamh ar shonraí an phróisis nua, d’fhéadfadh go 

n-áireofaí leis an gcúrsa nua: 

 

 Coiste nua Buiséid agus Airgeadais. 

 Oifig nua Buiséid agus Airgeadais neamhspleách mar acmhainn don Oireachtas. 
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 An deis atá ann do Theachtaí Dála aonair athruithe móra a mholadh agus moladh a 

dhéanamh i leith athruithe ar an reachtaíocht a thabhaíonn costas ar an Státchiste. 

 Ráiteas Eacnamaíochta an Earraigh, chun an acmhainn i dtaobh caiteachas agus 

athruithe cánach a leagan síos. 

 Cistí Iomaíocha a chruthú faoina reáchtálfaidh an Rialtas glaonna iomaíocha i dtaobh 

seachadadh feabhsaithe i bpríomhréimsí tosaíochta straitéisí. 

 Deis fhoriomlán a thabhairt do Choistí iniúchadh a dhéanamh ar roghanna 

caiteachais i ngach Roinn Rialtais, leis an gCoiste Buiséid agus Airgeadais ag plé 

roghanna cánach éagsúla leis an Aire Airgeadais. 

 Dréacht ar leithdháileadh caiteachas nua a chur i láthair le tionchar beartaithe an 

athraithe beartais faoi bhreithniú na Dála. 

 Straitéis Chánach, Tuarascálacha agus costais buntáistí cánach a chur i láthair. 

 

4. Freagracht Chomh-Aireachta a Neartú 

Tacaímid le cur chuige feabhsaithe i leith an rialtais, trí ról cinnireachta níos cuimsithí leis na 

hAirí Stáit (trí fochoistí comh-aireachta mar shampla).  

 

Déanfaimid iniúchadh ar róil agus ar fhreagrachtaí na nAirí Stáit, ina n-áirítear mar a 

fheidhmíonn siad sa struchtúr Rannach agus le hAirí Rialtais. Déanfaimid breithniú chomh 

maith, i leith ról rúnaí príobháideach parlaiminte gan pá a chruthú, agus iniúchadh a 

dhéanamh ar an bhfreagracht agus ar an gcothromaíocht cumhachta idir an Rialtas agus an 

Státseirbhís.  

 

Ní mór do na hairí rialtais ar fad láithriú os comhair a gCoiste Oireachtais iomchuí ar bhonn 

ráithe, ar a laghad. Ní mór don Taoiseach láithriú os comhair Grúpa Oibre na gCathaoirleach 

Coiste faoi dhó sa bhliain chun cúrsaí beartais phoiblí a phlé.  
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5. Na Cumhachtaí Fiosrúcháin Parlaiminte a Neartú  

Trí Aonad Iniúchta Parlaiminte nua a bhunú, cuirfear go mór le cumas na gCoistí Oireachtais 

obair imscrúdaitheach a dhéanamh agus ceadú don Oireachtas na páirtithe iomchuí atá 

cuntasach a choimeád. 

 

De dhroim mholtaí an Fhiosrúchán Baincéireachta, féachfaimid le hathbhreithniú a 

dhéanamh ar chumhachtaí an Oireachtais i leith fiosrúcháin a dhéanamh agus bunaithe ar 

an athbhreithniú sin, déanfaimid breithniú ar cibé ar chóir Reifreann Bunreachtúil a ghairm 

chun cumhachtaí na gCoistí a neartú. 

 

6. Ceapacháin Pholaitiúla agus Bhreithiúnacha  

A) Ceapacháin Bhreithiúnacha 

Tabharfaimid isteach reachtaíocht le cur in ionad an Bhoird Comhairliúcháin Ceapachán 

Breithiúnach, le Coimisiún nua Ceapachán Breithiúnach. Leis an struchtúr nua áireofar 

laghdú i líon a bhallraíochta, cathaoirleach neamhspleách a bheidh roghnaithe ag an 

tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí agus a bheidh faofa ag Coiste Oireachtais, agus le 

tromlach tuata ina n-áireofar daoine le cáilíochtaí speisialta.  

 

Déanfaimid leasú ar an bpróiseas ceapachán breithiúnach chun a chinntiú go bhfuil se 

trédhearcach, cóir agus inchreidte. Déanfaimid líon na n-iarrthóirí oiriúnacha a bhí molta ag 

an gCoimisiún Ceapachán Breithiúnach le haghaidh gach folúntas, a laghdú go dtí an líon is 

ísle atá ceadaithe go dleathach agus go bunreachtúil faoi chomhairle an Ard-Aighne, in aon 

chás, ní bheidh níos mó ná trí iarrthóir le gearrliostú ag an gCoimisiún Ceapachán 

Breithiúnach d’aon fholúntas. 

 

Iarrfar ar Chathaoirleach nua an Choimisiúin Ceapachán Breithiúnach, freastal ar an gCoiste 

Oireachtais iomchuí ar bhonn bliantúil chun tuairisciú ar chur i bhfeidhm a shainchúraim 

reachtúil. 
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B) Leasú ar Cheapacháin na mBord Stáit 

I mí na Samhna 2014, tugadh isteach córas nua i leith ceapachán chuig na boird stáit, ina n-

áiríodh próiseas gearrliostaithe agus iarratais láraithe faoi chúram na Seirbhíse um 

Cheapacháin Phoiblí. Le linn na chéad bhliana rinneadh os cionn 4,200 iarratas a chur 

isteach. 

 

Faoin gcóras seo, i dtaca le ceapacháin boird, ní féidir le hairí ach amháin iarrthóirí a 

cheapadh a chuaigh faoi ghrinnfhiosrúchán agus a bhí gearrliostaithe ag an tSeirbhís um 

Cheapacháin Phoiblí (PAS). Iarrfar ar PAS féachaint d’éagsúlacht agus cothromaíocht, ina n-

áireofar inscne, tíreolaíocht, etc.   

 

Déanfaidh an Rialtas an córas seo a neartú trí bhonn reachtúil a thabhairt dó faoi dheireadh 

2016. 

 

Chomh maith leis sin, déanfar an próiseas a leathnú ina n-éileofar go ndéanfar 

grinnfhiosrúchán ar ainmnithe aireachta atá ag déanamh iarratas ar ról cathaoirleach boird 

agus go ndéanfaidh an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí a n-oiriúnacht don cheapachán a 

dhearbhú. 

 

Thairis sin, éileofar ar ainmnithe do chathaoirligh na mbord stáit, tar éis don tSeirbhís um 

Cheapacháin Phoiblí a n-oiriúnacht a dhearbhú, go ndéanfaidh an Coiste Oireachtais 

iomchuí a n-ainmniúchán a dhaingniú sula ndéanfaidh an Rialtas iad a cheapadh. 

 

Déanfar éifeachtacht oibríochtúil na socruithe nua a athbhreithniú tar éis 12 mhí. 

 

7. Maoiniú Polaitíochta 

Féachfaimid le maoiniú stáit a leathnú, ar an mbonn céanna ina ndéantar páirtithe 

polaitíochta a mhaoiniú, chuig na grúpaí polaitiúla a sheas le clár oibre comónta san 

olltoghchán  
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8. Tionscnaimh Nua 

A) Coimisiún Toghcháin a Bhunú 

Creidimid go bhfuil coimisiún toghcháin neamhspleách de dhíth ar Éirinn, mar ábhar 

tosaíochta. 

 

Ba chóir go ndéanfadh an coimisiún nua iniúchadh ar an bpróiseas cláraithe vótála agus go 

mór mhór ar mar a d’fhéadfaí an córas PPS a úsáid chun daoine a chur ar an gclár toghthóirí 

a luaithe a bheidh aois vótála slánaithe acu. Ba chóir go ndéanfadh an coimisiún iniúchadh 

ar bhealaí chun rannpháirtíocht inár bpróiseas polaitíochta a ardú trí oideachas vótála agus 

rátaí vótála. 

 

Chomh maith leis sin, d’fhéadfadh an coimisiún: 

 

 Glacadh le ról Cláraitheora ar na bpáirtithe polaitíochta. 

 Maoiniú polaitíochta agus caiteachas toghcháin a rialú. 

 Maoirseacht a dhéanamh ar an gCoimisiún Reifrinn, a bheadh mar fhoroinn an 

choimisiúin. 

 

Bheadh an Coimisiún Toghcháin nuabhunaithe neamhspleách ar an Rialtas agus freagrach 

go díreach don Oireachtas. 

 

B) Leasú Bunreachtúil 

Molaimid go ndéanfar roinnt reifrinn a reáchtáil. Ina n-áirítear reifrinn ar: 

 Airteagal 41.2.1 de Bhunreacht na hÉireann maidir le ‘saol na mná sa teaghlach’. 

 An cheist i dtaobh leasú a dhéanamh ar Airteagal 40.6.1 (i) den Bhunreacht chun 

deireadh a chur le cion an diamhasla. 

 Rannpháirtíocht na hÉireann i gCúirt Aontaithe na bPaitinní. 

 Seasamh bunreachtúil a thabhairt d’Oifig an Cheann Comhairle, mar a bhí molta ag 

an gComhdháil Bunreachtúil. 
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Déanfaimid Tionól Saoránach a bunú taobh istigh de thréimhse sé mhí, gan rannpháirtíocht 

polaiteoirí, agus le sainordú i leith líon teoranta príomhshaincheisteanna a scrúdú thar 

thréimhse ama leathnaithe. Ní bheidh na saincheisteanna teoranta do na ceanna sin a 

bhaineann go díreach leis an mbunreacht agus d’fhéadfaí saincheisteanna a áireamh amhail 

an bealach is fearr ina bhfreagraíonn muid mar náisiún, do dhúshláin agus do dheiseanna a 

bhaineann le daonra atá ag dul in aois. An méid sin san áireamh, iarrfaimid ar an Tionól 

Saoránach moltaí a dhéanamh chuig an Dáil i dtaobh athruithe bunreachtúla breise, ina n-

áirítear an tOchtú Leasú, parlaimintí téarma sheasta agus ar an mbealach ina reáchtáiltear 

reifrinn (e.g. ar chóir ‘laethanta reifreann’ a reáchtáil ina mbeadh líon suntasach reifreann á 

reáchtáil ar an lá céanna).  

 

Ní dhéanann aon chuid de seo dár ndóigh, ceartas agus inniúlacht chomhalta tofa Dháil 

Éireann a threascairt i dtaobh reifreann a ghairm ar aon saincheist, sa mhéid go bhfuil ar 

chumas an chomhalta sin tacaíocht tromlaigh a dhaingniú sa pharlaimint.  

 

C) Leasú ar an tSeirbhís Phoiblí 

Ní mór don Rialtas Comhpháirtíochta Nua oibriú go dlúth leis an Oireachtas chun a chlár 

oibre uaillmhianach don tír a sheachadadh. Chun go n-oibreoidh rialtas nua go héifeachtach, 

beidh gá le cuir chuige nua i dtéarmaí cláir oibre a aontú, faisnéis a roinnt go hoscailte i leith 

feidhmíochta agus seachadta agus tiomantas a thabhairt an athuair do sceidil oibre atá 

bunaithe ar athnuachan agus ar athbhreithniú ar bhonn leanúnach.  

 

Ní mór don chóras polaitíochta agus parlaiminte glacadh leis na cuir chuige nua sin, agus 

chun go mbeidh rialtas nua go hiomlán éifeachtach, ní mór don tseirbhís phoiblí glacadh leis 

na socruithe oibre nua sin chomh maith. Tar éis tréimhse thar a bheith dúshlánach inar 

fhreagair agus ina ndeachaigh an tseirbhís phoiblí i ngleic le dúshlán na géarchéime 

eacnamaíochta agus fioscaí, déanfaidh an dúshlán a bhaineann le hoibriú ar bhealaí nua le 

rialtas nua, dúshlán éagsúil agus spreagúil, táthar ag súil, a chruthú don earnáil phoiblí. 

 

Thairis sin, mar chuid den leasú, déanfaimid soláthraithe seirbhíse líne thosaigh a 

chumhachtú chun níos nó cinntí a dhéanamh, déanfaimid níos mó comhoibriú le 
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comhlachtaí seirbhíse poiblí a spreagadh, agus idir na hearnálacha poiblí agus príobháideach 

agus athrú agus déanfaimid nuálaíocht seirbhíse poiblí a chúiteamh. Déanfaimid athrú 

ginearálta ar an earnáil phoiblí chomh maith chun seirbhísí poiblí a mbeidh fáil orthu a 

chinntiú. 

 

A) Leasú ar an Rialtas Áitiúil 

Mar chuid den chéad rabharta eile ar leasú rialtais áitiúil, déanfaidh an Aire iomchuí, tar éis 

comhairliúchán forleathan leis na páirtithe leasmhara ar fad, tuarascáil a ullmhú don Rialtas 

agus don Oireachtas faoi lár na bliana 2017, ar bhearta a d’fhéadfaí a chur i gcrích chun 

ceannaireacht agus freagracht rialtais áitiúil a spreagadh. Ní mór dúinn na comhairlí contae 

a spreagadh chomh maith maidir leis an ról suntasach a bheidh acu sa Phlean Gnímh 

Réigiúnach maidir le Poist, chun a chinntiú go bhfuil an téarnamh eacnamaíochta le sonrú i 

ngach teaghlach ina gcontaetha. Déanfaimid iniúchadh chomh maith ar mar is féidir 

sainchúram an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus an Choiste um Chuntais Phoiblí a 

leathnú chun caiteachas na n-údarás poiblí a áireamh. Glacfaimid lena chinntiú go 

ndéanfaidh maoiniú rialtais áitiúil, struchtúir agus freagrachtaí an daonlathas áitiúil a 

neartú. 

Déanfaimid breithniú i leith: 

 Mearaí i gcathracha a thoghtar go díreach. 

 Dílárú cumhachtaí nua chuig na húdaráis áitiúla. 

 Méid na gceantar toghcháin áitiúil a laghdú. 

 Comhairlí baile agus bardais a bhunú faoi réir maoiniú agus pobalbhreith áitiúil.  

Déanfar athbhreithniú, ina n-áireofar comhairliúchán le AILG agus LAMA, i leith na 

dtacaíochtaí a chuirtear ar fáil do chomhairleoirí chun cur ar a gcumas a gcuid oibre 

tábhachtaí a dhéanamh. 

E) Comhairliúcháin Phoiblí 

Tugann comhairliúcháin phoiblí deis thábhachtach don phobal ionchur díreach a dhéanamh i 

leith cúrsaí a théann i gcion orthu agus ar a bpobail. Faoi láthair, níl aon sásra amháin inar 

féidir le daoine teacht ar fhaisnéis i leith comhairliúcháin áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta. 
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Déanfaimid tairseach a bhunú ar féidir teacht uirthi go furasta chun sonraí a thabhairt i leith 

comhairliúcháin phoiblí dá shórt ar fad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


