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Tithíocht agus Easpa Dídine  

Breis Soláthair 

 Rinneadh fógairt mar gheall ar théamaí faoi leith maidir le réimsí áirithe beartais, 
mar shampla, daoine gan dídean, tithíocht shóisialta a thógáil agus an beartas maidir 
le hárais ar cíos, ag eascairt as an Athbhreithniú ar Éire a Atógáil, agus gealladh 
€1.9bn i ndáil le thithíocht, ardú €600m i gcomórtas leis an mbliain 2017, i mBuiséad 
na bliana 2018.   
 

 Déanfar moltaí breise a thabhairt chun cinn mar gheall ar réimsí eile, mar shampla 
incheannaitheacht tithíochta agus forbraíocht árasán a thabhairt i gcrích, go háirithe 
tograí maidir le hárais a thógáil lena ligean ar cíos.  

 

 Tar éis aon bhliain amháin de Éire a Atógáil, is léir ó na tuairiscí ar bheartaíocht 
tithíochta go bhfuil pátrún chun feabhais faoi na táscairí táirgíochta ar fad maidir le 
cúrsaí tithíochta.  

 

 Fógraíodh eintiteas nua €750m, Airgead do Thógáil Áras Cónaithe in Éirinn, sa 
Bhuiséad trína gcuirfear airgead ar fáil ar rátaí tráchtála do dhreamanna forbraíochta 
a bhfuil suímh den rath acu agus deacracht acu teacht ar airgead forbraíochta.  

 

 Tugadh le fios i mBuiséad 2018 go mbeidh scéim maidir le haisíoc stampdhleachta á 
thabhairt isteach i ndáil le talamh tráchtála a ceannaíodh ar mhaithe le forbraíocht 
tithíochta sa chás go mbíonn tús curtha leis an bhforbraíocht laistigh de 30 mí ó 
ceannaíodh an talamh.   

 

 Déanfar an tráthchlár maidir lena bheith i dteideal faoiseamh iomlán ó Cháin 
Ghnóthachan Caipitil (CGT) a ghiorrú ó 7 mbliana go dtí 4 bliana i gcás úinéirí a 
choinníonn seilbh ar shócmhainní incháilithe a ceannaíodh idir deireadh na bliana 
2011 agus deireadh na bliana 2014. Ligeann seo, an tráth céanna, dóibhsean ar mian 
leo sin a dhéanamh a gcuid sócmhainní a choimeád go ceann iomlán na seacht 
mbliana. Ba cheart go maolófaí leis sin aon tionchar a bheadh ag faoiseamh ó cháin 
CGT ar theorainn a chur leis an méid de thalamh forbraíochta a bheadh ar díol.   

 

 Tiocfaidh ardú níos mó ná faoi dhó go dtí 7% ó mhí Eanáir 2020 amach ar an tobhach 
3% maidir le suíomh folamh a thiocfaidh i bhfeidhm ó mhí Eanáir 2019 i gcás aon 
talamh a bhíonn folamh i gcónaí gan aon fhorbairt air.  Eagraíodh seisiún eolais i mí 
na Samhna leis na hÚdaráis Áitiúla ar fad i ndáil le Tobhach na Suíomhanna Folmha a 
chur i bhfeidhm.  

 

 Tá geallta, go dtí seo, ag Ciste Infheistíochta Straitéisí na hÉireann (ISIF) níos mó ná 
€500m a infheistiú i maoin talún, tithíocht nua san áireamh, trí chórais mhóra 
airgeadaíochta agus trí thograí faoi leith.  Tá infheistíocht san áireamh i gcóras 
píolótach maidir le hEarnáil na nÁras Príobháideach ar Cíos a bhfuil aidhmeanna 
soiléire maidir le tithíocht  shóisialta agus tithíochta incheannaithe ag gabháil leis. 
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 Tá fógartha ag an gCiste ISIF go mbeidh saoráid fiachais €50m á chur ar fáil d'ardán 
forbraíochta maoine d'fhonn maoiniú a dhéanamh ar an obair thógála maidir le 
gnéithe bunriachtanacha den bhonneagar maidir le bóithre, dramhaíl agus fóntais, 
mar shampla, i ndáil le Crios SDZ Choill na Silíní, ionas gur féidir an fhorbairt 
bheartaithe a dhéanamh ar gcrios SDZ ar fad. 
 

 Tá cead críochnúil tugtha maidir le 29 togra as an 34 togra faoin gCiste Bonneagair 
Áitiúil um Sheachadadh Tithíochta a Ghníomhachtú (LIHAF) agus comhaontuithe 
deontais sínithe.  Meastar go mbeidh tús á chur leis an obair thógála ar an gcuid is 
mó de na gnéithe bonneagair i rith na bliana 2018 agus cuirfidh na réimsí nua talún 
seo brostú faoi isteach is amach le 17,500 aonad tithíochta a chur ar fáil.  
   

 Is dócha go n-eagrófar gairm tograí breise maidir leis an gCiste LIHAF i dtús na bliana 
2018 agus fógraíodh €50m breise de mhaoiniú ón Státchiste i mBuiséad na bliana 
2018 a thiocfaidh faoi réir ag cistíocht meaitseála ar leibhéal 25% ó na húdaráis 
áitiúla.  
 

 Faoi dheireadh mí Meán Fómhair 2017, bhí maoiniú déanta ag NAMA ar 5,566 áras 
cónaithe agus bhí an obair thógála ar bun maidir le 2,900 aonad eile.     

 

 Ritheadh an tAcht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) 2017 i mí Iúil lena ndéantar 
foráil don dara síneadh ama le cead pleanála, rud a chuideoidh leis an lucht 
forbraíochta tograí tithíochta atá fágtha gan críochnú a thabhairt chun críche.  

 

 Fógraíodh bearta éagsúla buntábhachta chun dul chun cinn a dhéanamh maidir le 
tithe folmha a thabhairt ar ais in úsáid a luaithe is féidir, ina measc Aonad Tithe 
Folmha a chur ar bun, oifigigh ainmnithe a cheapadh i mbun gnóthaí maidir le tithe 
folmha, plean gníomhaíochta a thabhairt chun cinn go maith maidir le gach ceann de 
na cúig chathair is mó faoi dheireadh na bliana agus cinntiú go ndéanann gach 
údarás áitiúil an bhabhtáil maidir le hárais fholmha sa stoc tithíochta sóisialta a 
luath-thapa agus a d'fhéadfaí sin. 
 

 Faoi dheireadh mhí Meithimh, arna bhunú ar na trí mhí tosaigh den Scéim 
Deisiúcháin agus Léasála, bhí iarratais tagtha i ndáil le 535 aonad ar fad.    

 

 Tháinig na Rialacháin Pleanála agus Forbartha (Forbairt Straitéiseach Tithíochta) 
2017 i bhfeidhm i mí Iúil ionas gur féidir iarratas ar chead pleanála maidir le 
forbraíocht mhórscála tithíochta ar 100+ aonad agus le tograí móra do chóiríocht 
mac léinn a dhéanamh leis an mBord Pleanála go díreach.  

 

 Seoladh an Straitéis Náisiúnta maidir le Cóiríocht do Mhic Léinn i mí Iúil ina luaitear 
spriocanna agus bearta príomhthábhachta a chuirfidh bonn treise faoi bhrostú le 
Cóiríocht Saintógtha do Mhic Léinn a chur ar fáil agus le glacadh le deiseanna lóistín.  
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 Foilsíodh an dréacht de Chreat Náisiúnta Pleanála, 'Éire 2040: Ár bPlean', i mí Mheán 
Fómhair don bhabhta deiridh den chomhairliúchán poiblí ina leith.  Táthar bord ar 
bhord leis an sceideal maidir leis an obair ullmhúcháin ar an gCreat sin a thabhairt 
chun críche i rith na seachtainí seo romhainn ionas go dtiteann sé isteach leis an 
bPlean nua 10 mbliana maidir le hInfheistíocht Chaipitil agus go gcinntítear go 
dtagann an phleanáil agus an infheistíocht le chéile.   

 
Tithíocht Shóisialta 

 Fógraíodh €100m de chistíocht breise i mí na Nollag maidir le cúrsaí tithíochta agus 
easpa dídine rud a fhágann ciste iomlán €1.4bn i ndáil leis an mbliain 2017.  Beidh 
€92m á chur ar fáil do chlár caipitil na n-údarás áitiúil agus €8m maidir le hárais 
cónaithe a chur ar fáil faoin gClár Náisiúnta Athnuachana. 
 

 Beidh na cistí breise maidir leis an mbliain 2018 á ndíriú ar níos mó ná 5,900 áras de 
thithíocht shóisialta a chur ar fáil le hobair thógála agus le bearta ceannacháin ionas 
go ndéantar tairbhe maidir le riachtanais tithíochta sóisialta 25,500 teaghlach a 
shásamh.   
 

 Le hathrú ar an mbeartas maidir le tithíocht shóisialta a thógáil, tarlóidh athrú go dtí 
cláir oibre faoin ndéanann údaráis áitiúla agus comhlachtaí tithíochta obair thógála 
go díreach.  Tarlóidh dá thoradh sin ardú beagnach 30% ar an sprioc reatha maidir 
leis an mbliain 2018 ó 3,000 áras nuathógtha go dtí 3,800.  

 

 Tá €500m breise aimsithe maidir le hinfheistíocht a dhéanamh i dtithíocht shóisialta i 
rith an tréimhse 2019 – 2021 rud a fhágfaidh gur féidir leis na húdaráis áitiúla agus le 
comhlachtaí ceadaithe tithíochta 3,000 áras eile de thithíocht shóisialta a chur ar fáil 
ionas go dtagann ardú ó 47,000 áras go dtí 50,000 áras ar an líon iomlán. 

 

 Tugtar eolas i dtuarascáil R3 2017 maidir le tithíocht shóisialta a thógáil faoi 12,300 
áras cónaithe nua sóisialta a chur ar fáil, a bhfuil níos mó ná 1,000 áras tugtha chun 
críche cheana féin i rith na mblianta 2016 agus 2017, an obair thógála ar an suíomh 
ar siúl maidir le líon is mó ná 3,600 áras cónaithe, agus dul chun cinn á dhéanamh 
maidir le cúrsaí pleanála, dearthóireachta agus tairiscintí i ndáil leis an bhfuílleach.  

 

 Tá luach níos mó ná €100,000 de chistíocht aontaithe i ndáil le ceithre cinn de 
Chomhlachtaí Ceadaithe Tithe d'fhonn bonn a chur faoin bhforbairt ar mhúnlaí 
nuálacha airgeadais agus an deis is fearr a thabhairt i gcrích ó thaobh deiseanna 
maidir le cistíocht a chuideodh le tithíocht shóisialta breise a chur ar fáil nach 
mbainfeadh leis an gclár comhardaithe.  
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Easpa Dídine 

 Cuirfear ardú €18m sa bhreis leis an gcistíocht do na Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean 
i rith na bliana 2018 go mbeidh níos mó ná €116m á chur ar fáil ionas go mbíonn 
teacht ar chóiríocht éigeandála agus ar sheirbhísí cúnta.  
 

 I rith na sé mhí tosaigh den bhliain 2017 tharla 2,000 cás inar sáraíodh easpa dídine.  
Tá ciste nua €350,000 fógartha maidir le Comhordaitheoirí Sárúcháin a cheapadh a 
thabharfaidh cúnamh dóibhsean a bhíonn ag fágáil seirbhísí do dhaoine gan dídean 
ina ndiaidh agus a chuideoidh le teacht roimh a mbeith i gcás easpa dídine in athuair.  
 

 Tá 11 Mol Teaghlaigh i mbun feidhme faoi láthair ag freastal ar 288 teaghlach agus 
beidh seacht gcinn eile de Mhoil i mbun oibre roimh dheireadh na bliana ionas go 
mbíonn d'acmhainn acu go hiomlán freastal ar 455 teaghlach.  Tá obair fhorbartha ar 
siúl maidir le cúig Mhol Teaghlaigh eile a thabhairt i bhfeidhm i rith na bliana 2018.     

 

 Beidh an tSeirbhís HAP maidir le hIonad a Aimsiú, atá ar fáil faoi láthair i mBaile Átha 
Cliath agus i gCorcaigh, á chur ar bun ar fud na tíre i ndáil le gach ceann den 31 
údarás áitiúil sa chaoi is go ndírítear maidir le teaghlaigh i gcóiríocht éigeandála ar 
árais ar cíos a mbíonn cúnamh ina leith maidir leis an Íocaíocht Cúnamh Tithíochta.  

 

 Tá Grúpa Idirghníomhaireachtaí maidir le Daoine gan Dídean curtha ar bun d'fhonn a 
chinntiú go gcuirtear seirbhísí do dhaoine gan dídean ar fáil ar bhealach leanúnach 
cónasctha idir na ranna rialtais agus na gníomhaireachtaí ar fad a bhaineann le 
hábhar.  

 

 Bhí 180 tionóntacht nua maidir le Tithíocht Chéadbheartach curtha ar bun i réimse 
feidhme Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath faoi mhí Dheireadh Fómhair.  Táthar 
ag leathnú le scóip an tionscnaimh ionas go dtugtar faoina scáth na daoine a 
gcuirtear cóiríocht ar fáil dóibh faoi láthair i gCóiríocht Shealadach le Cúnamh chomh 
maith le daoine atá ag codladh amuigh le fada.      

 

 Fógraíodh 200 leaba éigeandála bhuan breise agus 50 leaba éigeandála shealadach 
breise maidir le Baile Átha Cliath faoi Thionscnamh an Fhuaicht.   

 

 Tá €1.5m breise á chur ar fáil i ndáil leis an mbliain 2017 ionas gur fearr an teacht a 
bhíonn ar sheirbhísí meabhairshláinte agus ar sheirbhísí príomhchúraim a shásaíonn 
na riachtanais sláinte ag daoine gan dídean.  Fágfaidh an costas €4m don bhliain ar 
fad go mbeidh ciste iomlán €6m á chur ar fáil sa bhliain 2018.  
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Earnáil na nÁras ar Cíos 

 Foilsíodh, ar lá an Bhuiséid, an tuarascáil ón nGrúpa Oibre a rinne athbhreithniú ar 
an gcaoi a ndéileáiltear ó thaobh cánachais agus cúrsaí fioscacha leo sin a chuireann 
cóiríocht ar cíos ar fáil. Ag teacht le ceann de na roghanna a chuirtear chun cinn, 
beidh laghdú nua maidir le costais roimh áras a ligean ar cíos á thabhairt isteach ar 
feadh tréimhse áirithe d'fhonn úinéirí árais cónaithe atá folamh a spreagadh chun 
árais den chineál sin a chur ar mhargadh na n-áras ar cíos go ceann ceithre bliana ar 
a laghad.  

 

 Cuirfear Meitheal Saineolais ar bun i rith na seachtainí seo romhainn chun dearcadh 
soiléir a chothú i leith earnáil áras ar cíos in Éirinn a bheadh inbhuanaithe éifeachtúil.  
An tráth céanna, beidh tograí píolótacha á dtabhairt i gcrích ag Comhlachtaí 
Ceadaithe Tithíochta i gceantar Bhaile Átha Cliath maidir le cóiríocht ar cíos a bheadh 
bunaithe ar chostas a thabhairt chun cinn agus a thástáil.  
 

 Tar éis athbhreithniú a dhéanamh maidir leis an mBeart Intuarthacht Cíosa agus 
athbhreithniú níos forleithne faoi Éire a Atógáil, táthar chun breis cumhachta agus 
acmhainní a thabhairt don Bhord um Thionóntachtaí Cónaithe ionas gur féidir leis an 
mBord freagracht rialachais a ghlacadh air féin maidir le hearnáil na n-áras ar cíos i 
rith an dá bhliain seo romhainn.  

 

 I mí na Samhna, d'fhoilsigh an Bord um Thionóntachtaí Cónaithe treoirlínte 
forleitheadacha maidir lena mbeadh i gceist le "athrú suntasach" ar áras ar cíos chun 
críche éileamh maidir le díolúine ó bhearta i ndáil le criosanna brú cíosa. 

 

 Tháinig Rialacháin na dTithe (Caighdeáin maidir le Tithe ar Cíos) 2017 i bhfeidhm ar 
an 1 Iúil agus é de chuspóir leo go gcuirfear feabhas ó thaobh dea-chaighdeáin agus 
bainistíochta ar na hárais a bhíonn ar fáil ar cíos.  
 

Morgáistí 

 Mar a fógraíodh i mBuiséad 2018, déanfar soláthar le síneadh tráthchaolaithe a chur 
leis an bhFaoiseamh Cánach ar Ús Morgáiste  don úinéir-áititheoir do leanacht leis an 
bhfaoiseamh 75% mar atá i gceist faoi láthair i rith na bliana 2018, le faoiseamh 50% 
sa bhliain 2019 agus le faoiseamh 25% sa bhliain 2020.  
 

 D'fhoilsigh an Banc Ceannais Páipéar Comhairliúcháin inar leagadh amach réimse de 
bhearta forfheabhsaithe chun teacht i gcabhair ar thomhaltóir ar mhian leo 
morgáiste a athrú. Is léir ó laghduithe le gairid ar na rátaí caighdeánacha athraithigh 
go bhfuil iomaíocht níos géire tagtha chun cinn.   

 

 D'fhoilsigh an Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí tuarascáil i 
mí Meithimh faoi Roghanna maidir le Margadh Morgáistí na hÉireann ina leagtar 
amach réimse roghanna a chuideodh le margadh morgáistí a thabhairt chun cinn 
lena mbainfeadh breis éifeachtúlachta, iomaíochta agus cobhsaíochta.   
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 Tá €5m de chistíocht breise curtha i leith na scéime maidir le Morgáiste chun Áras a 
Ligean ar Cíos don bhliain 2018 chun cuidiú lena leathnú.  

 

 Tá socrú oifigiúil ar bun, den chéad uair, idir iasachtóir agus Comhlacht Ceadaithe 
Tithíochta trína mbainfear leas as an scéim reatha maidir le Morgáiste chun Áras a 
Ligean ar Cíos chun líon suntasach socruithe a thabhairt chun críche sa chaoi is go 
ligtear do líon suntasach iasachtaithe fanacht ina n-áras cónaithe ina dtionóntaithe 
tithíochta sóisialta.     

 
 

Cúrsaí Eacnamaíochta, Gnó agus Fostaíochta 

Cúrsaí Eacnamaíochta 

 Tugadh aidhm fhadtéarmach an Rialtais maidir leis na cuntais a chothromú ó thaobh 
cúrsaí struchtúir, faoi mar a éilítear faoin gComhaontú Cobhsaíochta agus Fáis,  i 
gcrích le Buiséad 2018.  

 

 Tá fógartha ag an Rialtas go bhfuil rún an fuílleach €5.5bn d'fhiacha maidir le 
hiasachtaí IMF agus iasachtaí ó pháirtnéirí san AE a íoc roimh an am agus ina 
iomláine, beart a mbeadh sábháil €150m de thoradh air faoi dheireadh ré na n-
iasachtaí.  

 

 Is léir ó shonraí de chuid an CSO maidir le R2 gur tháinig ardú faoi 1.4% i gcomórtas 
leis an ráithe roimhe sin ar an bhfíor-olltáirgeacht intíre. B'ionann an meánfhorás 
bliantúil i ndáil leis an gcéad leath den bhliain 2017 agus 5.5%.  

 

 Ghnóthaigh NAMA €1.5bn d'airgead tirim an chéad leath den bhliain 2017 agus 
€0.4bn breise d'airgead tirim ó dheireadh mí Meithimh go deireadh mí Dheireadh 
Fómhair, rud a fhágann luach carntha beagán le cois €40bn leis an airgead tirim a 
gnóthaíodh ó cuireadh NAMA ar bun.    

 

 Rinne NAMA an fuílleach €500m deiridh den fhiachas sinsearach €30.2bn a fhuascailt 
an 25 Deireadh Fómhair 2017, rud a ghlan dliteanas teagmhasach an Stáit go huile 
agus go hiomlán roimh an am.  Meastar go ndéanfaidh NAMA an fofhiachas €1.6bn a 
fhuascailt i mí Márta 2020.   

 

 Cuirfear Ciste na Coise Tinne ar bun i rith na bliana 2018 le €1.5bn a aistreofar ón 
gCiste ISIF maille le ranníocaíochtaí bliantúla €500m a gcuirfear tús leo sa bhliain 
2019.      
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 I mí Meitheamh 2017, rinneadh 25% de na Gnáthscaireanna i mBanc Aontais Éireann 
maille le rogha ré-leithroinnte 3.75% ar mhaithe le cúrsaí cobhsaíochta a dhíol nuair 
a rinneadh Tairiscint Phoiblí Tosaigh (IPO) maidir le scaireanna sa bhanc a bhí faoi 
úinéireacht an Stáit.  Bhí luach isteach is amach le €3.4bn leis an ngnóthachtáil 
iomlán ón tairiscint IPO agus tá c.71% d'iomlán na scaireanna sa bhanc faoin 
úinéireacht an Stáit go fóill. 

 

 Leagtar amach sa Leasú ar Straitéis Cánach Idirnáisiúnta na hÉireann a foilsíodh an 
tráth céanna le Buiséad 2018 na bearta suntasacha atá déanta ag Éirinn i ndáil le 
moltaí an OECD maidir le Creimeadh Bonnleibhéil agus Aistriú Brabúis (BEPS) a 
thabhairt i bhfeidhm.  Tá lóchrann eolais maidir le bearta breise a dhéanfaidh Éire i 
ndáil le moltaí  BEPS an OECD a chur i bhfeidhm ar fáil ó foilsíodh Athbhreithniú 
Coffey ar Chód Cánachais Corparáide na hÉireann.   
 

 Faoi anáil thorthaí athbhreithniú meántéarmach an Phlean Caipitil a foilsíodh i mí 
Meán Fómhair, chuir an Rialtas €4.3bn breise de chistíocht caipitil maidir leis an 
tréimhse 2018-2021 ar fáil i mBuiséad na bliana 2018, chun bonn treise a chur faoi 
bhearta infheistíochta príomhthábhachta a shonraítear.  Tá €6.6bn níos mó ná mar a 
ndearnadh soláthar dó sa Phlean Caipitil ar dtús á infheistí ag an Rialtas anois, 
€2.2bn breise maidir le tithíocht san áireamh. 

 

 Tá aontaithe ag an Rialtas le Samhaltú Eolas Foirgníochta a thabhairt i bhfeidhm ar 
fud an chlár caipitil poiblí d'fhonn sainsonrú níos fearr ar thionscadail a chinntiú ón 
tús, chomh maith le breis éifeachta agus cáilíochta ina dtabhairt i gcrích.  

 

 Foilsíodh tuairisc rianúcháin maidir le Mórthionscadail Caipitil i mí Meán Fómhair ina 
ndírítear aird ar an scála a ghabhann le tionscadail mhóra a thabhairt i gcrích ar fud 
earnálacha uile bheartaíocht an stáit.  Beidh leasú i leith na linne á thabhairt ar an 
tuairisc rianúcháin faoi dhó sa bhliain.  

 
Bonn Treise a chur faoi Chúrsaí Gnó 

 Fógraíodh Scéim nua Iasachtaí mar gheall ar Brexit i mBuiséad 2018 ionas go bhfuil 
suas le €300m ar fáil ar ráta iomaíochta ag comhlachtaí beaga agus meánmhéide 
d'fhonn cuidiú leo maidir le riachtanais gearrthéarmacha i ndáil le caipiteal oibre.   

 

 Fógraíodh ciste breise €3m d'fhonn idir 40 agus 50 ball foirne breise a earcú ar fud an 
domhain i ndáil le cúrsaí Brexit a bheidh dírithe ar chuidiú le lucht easpórtála in 
Éirinn cur lena gcuid díolachán go hidirnáisiúnta, margaí níos éagsúla a chothú agus 
infheistíocht nua a aimsiú in Éirinn.  
 

 Tá Grúpa Oibre le cur ar bun le Coimisinéir Iomaíochta an Aontais Eorpaigh d'fhonn 
cuidiú le gnólachtaí de chuid na hÉireann dul i ngleic leis an ábhar dúshláin a 
bhaineann le Brexit.  
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 Tá réimse de bhearta cúnta i ndáil le cúrsaí Brexit á chur ar fáil trí 31 LEO ar fud na 
tíre do dhreamanna micreaghnó agus do ghnólachtaí beaga ar a n-áirítear Clár 
Barainne don Mhicreaghnó agus deontas maidir le Cúnamh Teicniúil do lucht 
Micreaspórtála.   
 

 Tá Ciste Lúth Nuálaíochta nua mearchórais curtha ar bun ag Fiontraíocht Éireann 
chun deis gan mhoill a thabhairt do chuideachtaí ar chistíocht nuálaíochta ionas gur 
luaithe is féidir beart a dhéanamh i ndáil le deiseanna agus ábhar dúshláin ar an  
margadh, an chuid a bhaineann le Brexit san áireamh.  
 

 D'fhógair an Ciste Eorpach Infheistíochta agus Corparáid Baincéireachta Straitéisí na 
hÉireann ciste breise €230m do ghnólachtaí beaga agus meánmhéide in Éirinn faoin 
gclár COSME.  Ón  mbliain 2018 amach, beidh teacht ag 10,000 cuideachta ar fad, de 
réir meastacháin, ar fud na n-earnálacha go léir ar chúnamh faoin gclár COSME.   

 

 Tháinig ardú 5% ar an teacht isteach ó thurais thar sáile go hÉirinn sa chéad naoi mí 
den bhliain i gcomórtas leis an tréimhse chéanna sa bhliain 2016 agus ardú 6.2% ar 
líon na gcuairteoirí thar sáile. 

 

 Fógraíodh clár nua maidir le Fostaithe Príomhthábhachta a Fhostú i mBuiséad 2018 a 
chuirfidh ar chumas ghnólachtaí beaga agus meánmhéide dreasacht airgeadais 
bunaithe ar roghanna scaireanna a chur ar fáil d'fhostaithe príomhthábhachta a 
bhfuil rath na cuideachta ceangailte leo. 

 

 Léirítear sa Suirbhé maidir le hÉileamh Ghnólachtaí SME ar Chreidmheas maidir leis 
an tréimhse Deireadh Fómhair 2016 – Márta 2017 go raibh méadú ar an trádáil nó 
leibhéil seasta trádála le tuairisciú ag 84% de na gnólachtaí beaga agus meánmhéide 
agus go raibh brabús á dhéanamh ag 61% acu.  

 

 Léirítear i dTuarascáil Mhicrea-Airgeadas Éireann i R3 2017 go bhfuil €21m curtha ar 
fáil ó bunaíodh Micrea-Airgeadas Éireann maidir le hiasachtaí a cheadú agus bonn á 
chur aige sin faoi 3,336 post. Tá réimse forleathan ar fud na réigiún i gceist leis na 
hiasachtaí agus ceadaíodh iasachtaí i ngach ceann de na 26 contae.  Do mhicri-
fhiontair taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath a cuireadh 78% de na hiasachtaí ar fáil.  

 

 I rith R2 2017, ceadaíodh saoráidí creidmheasa faoin Scéim Ráthaíochta Creidmheasa 
maidir le 34 comhlacht beag agus meánmhéide de chuid na hÉireann le cistíocht 
iomlán dar luach €4m a fhágfaidh go gcruthaítear, nó go gcoinnítear, 223 post in 
Éirinn.  

 

 I mí Bealtaine, sheol Fiontraíocht Éireann Straitéis maidir le Limistéar an Euro chun 
cuidiú le lucht easpórtála na hÉireann cur 50% faoin mbliain 2020 leis an easpórtáil a 
dhéantar go dtí tíortha i limistéar an Euro.   
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 I gcás dhá chomhlacht as gach trí cinn de chliaint de chuid Fhiontraíocht Éireann 
(65%) nach bhfuil i mbun easpórtála faoi láthair go dtí limistéar an Euro, tá á 
bheartú acu sin a dhéanamh taobh istigh den 12 mí seo romhainn.  

 

 Tosaíodh ag glacadh le hiarratais i ndáil leis an gCiste de chuid Fhiontraíocht Éireann 
don Tús Iomaíochta a bhfuil luach €750,000 leis agus ar féidir le cuideachtaí i dtús 
tionscanta cur isteach air a fheidhmíonn i bhfo-earnálacha na talmhaíochta, na 
déantúsóireachta, na n-eolaíochtaí saoil agus an fhuinnimh in-athnuaite.  

 

 D'fhan Éire chun tosaigh ó thaobh na nuálaíochta maidir le táirgí, próisis agus 
margaíocht ar Scórchlár Nuálaíochta Aontas na hEorpa sa bhliain 2017.  D'fhan Éire 
chun tosaigh freisin maidir leis an rath eacnamaíochta ó thaobh cúrsaí fostaíochta, 
ioncaim agus easpórtála.  

 

 Fógraíodh ceithre Lárionad nua Taighde de chuid Fhondúireacht Eolaíochta Éireann i 
mí Meán Fómhair agus tá cistíocht dar luach €74m le cur ar fáil go ceann 6 bliana, 
chomh maith le €38m d'infheistíocht bhreise ón lucht tionsclaíochta.  Beidh an 
fhorbairt ar an gcúigiú Lárionad Taighde de chuid na Fondúireachta á dhéanamh i 
rith na bliana 2018.  

 

 Tá Éire ar an 6ú tír san Eoraip arna rangú de réir líon na n-úinéirí nua gnóthais le 
35,000 sa bhliain 2016.  Tá na leibhéil maidir le luathchéimeanna fiontraíochta ar ais 
faoi seo ar na leibhéil a bhí i réim sular tharla an cúlú eacnamaíochta.  
 

 Tá tosach feidhme curtha le hAcht na gCuideachtaí (Cuntasaíocht) 2017 a mbeidh 
maolú ar an ualach a bhaineann le dualgais cuntasaíochta ar ghnólachtaí beaga de 
thoradh air.  

 

 Foilsíodh an tSuirbhé maidir le hAistriú Eolais 2016 i  mí Meithimh inar léiríodh gur 
síníodh 1,243 comhaontú comharoibre i rith na bliana 2016 agus gur le gnólachtaí 
beaga agus meánmhéide de chuid na hÉireann 94% de na comhaontuithe le 
gnólachtaí den chineál sin agus gur in Éirinn atá 78% de na heagraíochtaí 
tionsclaíochta agus taighde lonnaithe a ndearnadh comhaontú leo.  

 

 Tá tosach feidhme curtha leis an Acht um Bosca Forbartha Eolais 
(Deimhniú Aireagán) 2017.  Beidh ar chumas ghnólachtaí beaga agus meánmhéide a 
dhéanann infheistíocht maidir le Taighde agus Forbairt feasta leas a bhaint as cáin 
corparáide ar ráta níos ísle má tharlaíonn Maoin Intleachta dá gcuid ag teacht le 
critéir i ndáil le húire, neamhfhollasacht agus tairbhe.  

 

 D'aontaigh an Rialtas an Scéim Ghinearálta maidir le Bille Rátaí d'fhonn bonn nua-
aimseartha a chur sa reachtaíocht faoi rátaí tráchtála agus an córas a fhágáil níos 
follasaí agus níos sothuigthe ag lucht íoctha rátaí.    
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 Tugadh athbhreithniú neamhspleách ar an tSeirbhís Comhairle maidir le Tairiscintí 
chun críche a chuirfear faoi bhráid Ghrúpa Comhairleach na nGnólachtaí Beaga agus 
Meánmhéide i mí na Nollag d'fhonn comhairliúchán a dhéanamh maidir lena bhfuil á 
mholadh.  

 

 D'fhoilsigh an Oifig um Sholáthar Rialtais treoirlínte nua i mí Iúil chomh maith le 
teimpléad de cháipéisí tairisceana d'fhonn simpliú a dhéanamh ar rialacha agus 
cuidiú le teacht a bheith ag gnólachtaí beaga agus meánmhéide ar chonarthaí arna 
mbronnadh ag comhlachtaí poiblí.  Eagraíodh ócáidí réigiúnacha freisin ag ar tugadh 
miontuairisc ar ghnóthaí soláthair.  

 
 
Bonn Treise a chur faoi Phoist   

 B'ionann an ráta dífhostaíochta i mí na Samhna agus 6.1%, ísliú ó 7.5% i mí na 
Samhna 2016, agus tháinig laghdú 14.6% le himeacht na bliana ar líon na ndaoine ar 
an gClár Beo.  

 

 Mar a fógraíodh mar chuid den Bhuiséad, tá an tairseach maidir le tosú ar an ráta is 
airde den cháin ioncaim le hardú €750 in aghaidh na bliana.  Ardófar an tairseach 
maidir le duine neamhphósta ó €33,800 go dtí €34,550.  

 

 Tá an ráta 2.5% maidir leis an muirear sóisialta uilíoch (USC) le hísliú go dtí 2%, agus 
an buaicleibhéal maidir le crios an ráta 2% le hardú ó €18,772 go dtí €19,372. Beidh 
ísliú freisin i ndáil leis an USC ar an ráta 5% a thabharfar anuas go dtí 4.75%.  

 

 Tá Grúpa Oibre le cur ar bun chun pleanáil a dhéanamh, i rith na bliana seo 
romhainn, ar an bpróiseas maidir leis an muirear USC agus ÁSPC a thabhairt le chéile 
go meántéarmach.  

 

 Rinneadh an Creidmheas Ioncaim Tuillte a ardú €200 mar chuid de Bhuiséad 2018 go 
mbeidh cothrom le €1,150 in aghaidh na bliana ón mbliain 2018 amach, rud a 
mbeidh tairbhe as ag 151,000 duine féinfhostaithe.  
 

 Ón 1 Nollaig 2017, beidh oibrí féinfhostaithe a íocann ÁSPC d'aicme S in ann den 
chéad uair leas a bhaint as an scéim maidir le Pinsean Easláine.    

 

 Foilsíodh an Plean Gníomhaíochta maidir le Teaghlaigh gan Phost a bhfuil de 
chuspóir leis an sciar de na teaghlaigh atá gan phost a ísliú go dtí 13% nó níos lú faoin 
mbliain 2020 agus an sciar den daonra atá 18-59 bliana d'aois a bhfuil cónaí orthu i 
dteaghlaigh den chineál sin a ísliú faoi bhun 8%.  

 

 Bhí Seachtain na bPost 2017 ar siúl i rith mhí Meán Fómhair agus eagraíodh níos mó 
ná 100 imeacht ar ar fhreastail tuairim is 16,000 duine ar fud na tíre sa chaoi is go 
raibh deis ag daoine atá ag cuardach poist agus ag fostóirí caidreamh a chothú lena 
chéile. 
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 Beidh Scéim Cúnta nua maidir le Fostaíocht Ógánach á thabhairt isteach i rith na 
bliana 2018 d'fhonn cuidiú le daoine óga atá ag cuardach poist agus atá dífhostaithe 
le fada, nó a bhfuil constaicí roimh a bhfostú, bealach a dhéanamh isteach ar an 
margadh saothair.   

 

 Fógraíodh clár nua meantóireachta chun cuidiú le hÉireannaigh atá ag filleadh ón 
imirce ar mhaithe le gnólachtaí a chur ar bun in Éirinn.  Beidh ciste suas le €100,000 
sa bhliain 2017 á chur i leith an togra seo.   

 

 Ag teacht leis an moladh ón gCoimisiún um Pá Íseal, ardófar an íosphá náisiúnta 30 
cent go dtí €9.55 in aghaidh na huaire ón 1 Eanáir 2018. 

 

 Tá glactha ag an Rialtas le moladh ón gCoimisiún um Pá Íseal faoin liúntas a chuirtear 
ar fáil i ndáil le bia agus lóistín ionas go n-athrófar ó ráta in aghaidh na seachtaine/an 
lae go dtí ráta in aghaidh na huaire.  Beidh tairbhe as sin acu sin atá ar an íosphá ag 
oibriú uaireanta páirtaimseartha agus lóistín á chur ar fáil ag an bhfostóir.  

 

 Déantar soláthar le Buiséad 2018 d'ardú €20 in aghaidh na seachtaine maidir le 
tuilleamh nach dtugtar san áireamh i ndáil leis an Íocaíocht Teaghlaigh 
Aontuismitheora agus leis an scéim idirthréimhseach do Chuardaitheoirí Poist, agus 
d'ardú €10 in aghaidh na seachtainí ar an tairseach i ndáil leis an Íocaíocht do 
Theaghlaigh i bhFostaíocht a bhfuil suas le triúr clainne orthu, le héifeacht ó mhí 
Márta 2018. 

 

 Tá an Díbhinn Teaghlaigh maidir le Filleadh ar an Obair, a raibh deireadh le cur le 
hiarratais nua ina leith i mí Márta 2018, á coinneáil ar bun.  

 
 

Forbairt Tuaithe 

 Foilsíodh an chéad tuarascáil maidir leis an dul chun cinn leis an bPlean 
Gníomhaíochta maidir le Forbairt Tuaithe i mí Lúnasa agus bhí dul chun cinn déanta i 
ndáil ar fud cúig cholún an phlean.  Ar na buaicphointí suntasacha bhí an Scéim 
Athnuachana do Bhailte agus do Shráidbhailte, an clár oibre CLÁR, Ciste iomaíochta 
Forbartha maidir le Fiontraíocht Réigiúnach, réamhfhoirgnimh de chuid an IDA a 
chur ar fáil, agus an Scéim maidir le Bonneagar Caitheamh Aimsire faoin Spéir.   

 

 Tá luach €21.6m de chistíocht leagtha amach do 281 baile tuaithe agus sráidbhaile ar 
fud na tíre faoin Scéim Athnuachana do Bhailte agus do Shráidbhailte 2017.  Tá 
méadú níos mó ná faoi dhó ar an gcistíocht €10m a cuireadh i leith na Scéime sin 
anuraidh. 

 

 Bhí ardú tagtha ar líon na ndaoine atá fostaithe i seacht gcinn den ocht réigiún i rith 
na bliana anuas go dtí R2 2017.   Taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath a bhí 80% de na 
poist nua a cruthaíodh le bliain anuas. 
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 Bhí 52% de na poist ar fad a cruthaíodh anuraidh i gcuideachtaí is cliaint de chuid an 
IDA taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath.  Tá cuma thairbheach ar na torthaí 
sealadacha maidir leis an mbliain 2017 chomh maith agus baineann 54% de na poist 
a ceadaíodh le tograí sna réigiúin, ardú ó 37% an bhliain seo caite. 

 

 Tá Ciste Forbartha maidir le Fiontraíocht Réigiúnach (REDF) suas le €60m á chur ar 
siúl go ceann 4 bliana chun bonn treise a chur faoin bhforbairt agus faoin gcur i 
bhfeidhm maidir le tograí comharoibre nuálaíochta a d'fhéadfadh fostaíocht a 
chothú agus a leathnú ar leibhéal an chontae, ar leibhéal an réigiúin agus go 
náisiúnta.  

 

 Fógraíodh torthaí an chéad ghlao iomaíoch faoi REDF i mí na Nollag faoina bhfuair 21 
iarratasóir ar fud na tíre suas le €30.5m dá dtionscadal. Táthar ag súil go n-eiseofar 
glao eile go luath sa Bhliain Nua.  

 

 Cuireadh €2m breise ar fáil sa bhliain 2017 d'Údarás na Gaeltachta maidir le cúnamh 
d'fhiontraíocht i gceantair Ghaeltachta. 
 

 Tá cistí dar luach níos mó ná €15m ceadaithe maidir le líon is mó ná 500 tionscadal 
LEADER ar mhaithe le forbairt fiontraíochta, cruthú fostaíochta agus bonneagar 
pobail inbhuanaithe a thabhairt chun cinn ar fud limistéir tuaithe na hÉireann.  

 

 Tugadh an próiseas soláthair chun tairgeoir(í) a aimsiú maidir leis an bPlean 
Náisiúnta Leathanbhanda a thabhairt i gcrích ar aghaidh go dtí na céimeanna 
deireanacha i mí Meán Fómhair nuair a chuir dhá thairgeoir "Seifteanna 
Mionsonraithe" faoi bhráid.  Seo an chéim deiridh sa phróiseas soláthair sula 
dtagann na tairiscintí críochnúla isteach agus a leantar ar aghaidh i ndeireadh báire 
le rogha tairgeora(tairgeoirí) a cheapadh.  

 

 Tá Tuarascálacha maidir leis an Dul chun Cinn i ndáil le Tascfhórsa na gCóras Fón 
Póca agus Leathanbhanda á bhfoilsiú ina leagtar amach an dul chun cinn atá á 
dhéanamh i ndáil leis na bearta d'fhonn brostú le hinfreastruchtúr teileachumarsáide 
a chur ar fáil. 

 

 Eagraíodh Fóram Bliantúil i mí Deireadh Fómhair do na geallsealbhóirí go léir chun 
plé a dhéanamh ar cheisteanna maidir le bonneagar teileachumarsáide a chur ar fáil 
agus beidh sin ina lón eolais maidir leis an Athbhreithniú Bliantúil a bheidh ar siúl go 
gairid i ndáil le Tascfhórsa na gCóras Fón Póca agus Leathanbhanda.  

 

 Ceadaíodh €768k faoi CLÁR maidir le tograí pobail i dhá cheann déag de chontaetha 
a chuideoidh le hathnuachan agus forfheabhsú a dhéanamh ar ghnéithe den 
bhonneagar pobail i gceantair tuaithe atá faoi mhíbhuntáiste.  
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 Ceadaíodh €5m do scoileanna agus do chomharsanachtaí maidir le bearta 
sábháilteachta agus láithreacha spraoi agus ceadaíodh beagán le cois €1m do 
Fhreagróirí Tosaigh Pobail.   
 

 Tá 219 togra ceadaithe go dtí seo, le luach iomlán €11.4m, faoin Scéim maidir le 
Bonneagar Caitheamh Aimsire faoin Spéir.   
 

 Fógraíodh €350,000 breise do thionscnaimh maidir le feirmeoireacht shóisialta sa 
bhliain 2017 ionas go bhfuil cistíocht iomlán €720,000 i gceist anois. 

 

 Fógraíodh cistíocht dar luach níos mó ná €277,000 do shé cinn de thionscnaimh 
turasóireachta maidir le cúrsaí talmhaíochta agus bia faoi Chiste na Nuálaíochta agus 
na Forbartha faoin Tuath.  

 

 Déanfar infheistíocht níos mó ná €4.2bn maidir le bóithre i rith an tréimhse 2018-
2021 agus beidh €1.8bn den infheistíocht sin á dhéanamh maidir le bóithre 
réigiúnacha agus bóithre áitiúla.  

 

 Rinneadh an Scéim Feabhsúcháin Áitiúil a athsheoladh i mí Meán Fómhair.  Tá 
leithdháileadh ar €17.4m déanta ar údaráis áitiúla maidir le tograí ar thug siad le fios 
go mbeidís tugtha chun críche faoi dheireadh na bliana.   

 

 Tá €1.9m á thabhairt i rith na bliana 2017 do na haerfoirt i nDún na nGall, i gCnoc 
Mhuire i bPort Láirge agus i gCiarraí mar dheontais do thograí caipitil faoi Chlár na 
nAerfort Réigiúnach. 

 

 Tar éis athbhreithniú lár téarma a thabhairt ar an bPlean Caipitil, aimsíodh €17m 
breise do na haerfoirt réigiúnacha i ndáil leis an tréimhse 2019-2021.  

 

 Fógraíodh cistíocht €30m chun bonn treise a chur faoi athnuachan ar chóras oifigí an 
phoist agus faoi leanúint do sheirbhís seachadta poist a chur ar fáil 5 lá in aghaidh na 
seachtaine.    
 

 Tá cuntas nua dar teideal Smart Account curtha ar bun ag An Post i 539 oifig poist ar 
fud na tíre d'fhonn cur le beartaíocht oifig an phoist maidir le seirbhísí airgeadais 
agus beidh an traenáil á déanamh roimh dheireadh na bliana i ndáil leis an gcuid eile 
de na hoifigí.   

 

 Foilsíodh athbhreithniú críochnúil ar obair Bhord Athstruchtúrtha na gComhar 
Creidmheasa i mí Meithimh agus moladh go ndéanfaí an Bord a fhoirceannadh ó 
tharla na feidhmeanna go léir tugtha chun críche go fónta.     
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 Tá síneadh go dtí mí Meán Fómhair 2018 curtha le téarma an Choiste Comhairle 
reatha maidir leis na Comhair Creidmheasa d'fhonn cúnamh breise a thabhairt 
maidir le cur i bhfeidhm na moltaí i dtuarascáil na bliana 2016 ón gCoiste –
 Athbhreithniú ar Chur i bhFeidhm na Moltaí sa Tuarascáil ón gCoimisiún maidir le 
Comhair Creidmheasa, agus maith a dhéanamh i ndáil le hathrú go dtí comhaltaí nua.   
 
 

Sláinte 

 Tá €685m breise curtha ar fáil maidir le cúrsaí sláinte sa Bhuiséad ionas go mbeidh 
luach iomlán beagnach €15.3bn leis an gcistíocht don bhliain 2018, ardú beagnach 
5%.   Tá cistí sonracha á gcur ar fáil chun díriú ar theacht a bheith ar ospidéil i 
gcásanna géarghá agus sin trí dhíriú ar bhreis infheistíochta i ndáil le liostaí feithimh, 
cúram baile agus cúram eatramhach.  Tá soláthar a dhéanamh d'infheistíocht 
shaindírithe breise freisin i ndáil leis an athrú go dtí Príomhchúram.  

 

 D'fhoilsigh Coiste Oireachtais Uile-Pháirtí maidir lena bhfuil i ndán don Chúram 
Sláinte tuarascáil chríochnúil dar teideal 'Sláintecare' i mí Bealtaine.  Tá moltaí san 
áireamh ann maidir le straitéis deich mbliana i ndáil le réimse leathan ábhair lena n-
áirítear leathnú maidir le teidlíocht, atheagar ar struchtúir sláinte, bearta chun bonn 
treise a chur faoi chúram slánchóirithe agus córas forfheidhmiúcháin a chur ar bun 
chun an plean a thabhairt i gcrích.  

 

 Fógraíodh cistíocht mar chuid de Bhuiséad 2018 chun oifig Cláir i ndáil le Sláintecare 
a chur ar bun agus tá obair ullmhúcháin ar siúl maidir le feidhmeannach 
ceannródaíochta a earcú. 

 

 Faoi mar a mholtar faoi Shláintecare, tá grúpa neamhspleách, ar a bhfuil an Dr Donal 
de Buitléir ina chathaoirleach, curtha ar bun chun scrúdú a dhéanamh ar an tionchar 
a bheadh ag cleachtadh príobháideach a scaradh ó chóras na n-ospidéal poiblí.  
 

 Táthar amach go maith san obair ar an Athbhreithniú maidir le hAcmhainneacht na 
Seirbhíse Sláinte, agus beidh toradh an athbhreithnithe sin ina bhunús le socrú faoi 
oiread na riachtanas acmhainneachta go ceann 15 bliana agus faoi chineál na 
hacmhainneachta is gá ar an leibhéal náisiúnta agus ar an leibhéal réigiúnach.  Táthar 
leis an tuarascáil chríochnúil a thabhairt chun críche roimh dheireadh na bliana.  

 

 Cuireadh cistíocht ar fáil faoin mBuiséad maidir le 1,800 ball foirne breise a earcú i 
ndáil le réimse seirbhísí tús-líne ar fud earnálacha an ghéarchúraim, na 
meabhairshláinte, an mhíchumais, an phríomhchúraim agus an chúraim pobail.  

 

 Tá toradh tairbheach i ndáil le haltraí a choinneáil, sásamh as an bpost agus laghdú 
ar fhoireann gníomhaireachta, ar an gCreat maidir le Foireann agus Meascán 
Scileanna Altrachta Sábháilte.  Tá leathnú á chur leis an tionscadal píolótach maidir le 
foireann altrachta go dtabharfar deich gcinn de bhardaí breise faoina scáth sna trí 
ospidéal píolótach reatha. 
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 Ón 1 Eanáir 2018, beidh ísliú ó €2.50 in aghaidh an earra go dtí €2 ar na táillí maidir 
le hoidis leighis a ghearrtar ar shealbhóirí cártaí leighis atá faoi bhun 70 bliain d'aois 
agus beidh ísliú dá réir sin ar an uasteorainn mhíosúil ó €25 go dtí €20.  

 

 Beidh an tairseach mhíosúil maidir leis an Scéim Íocaíochta Drugaí á ísliú €10 freisin ó 
€144 go dtí €134.  

 

 Foilsíodh tuarascáil faoin gcéad athbhreithniú náisiúnta riamh ar Sheirbhísí 
Príomhchúraim Súl in Éirinn i mí Meithimh.  Dírítear aird sa tuarascáil ar chonstaicí 
maidir leis an modh oibre faoi láthair agus leagtar amach bealach nua inar féidir cuid 
mhór seirbhísí súl a chur ar fáil i dtimpeallacht an Phríomhchúraim.  

 

 Seoladh an Plean Forfheidhmiúcháin maidir leis an Straitéis Náisiúnta Máithreachais i 
mí Deireadh Fómhair agus leagtar amach ann sraith de bhearta mionsonraithe lena 
ngabhann tráthchláir faoi leith.  Tugadh cead pleanála maidir leis an Ospidéal 
Náisiúnta Máithreachais ar champas Ospidéal Ollscoile Naomh Uinseann i bPáirc na 
Leamhán.  

 

 Tá Grúpa Stiúrtha Náisiúnta agus Grúpa Oibre Náisiúnta curtha ar bun in athuair 
chun cúrsaí forfheidhmiúcháin maidir leis an Straitéis Néar-Athshlánúcháin a 
thabhairt chun tosaigh.  Tá plean forfheidhmiúcháin le foilsiú roimh dheireadh na 
bliana.  

 

 Tá an Scéim Ghinearálta maidir leis an mBille um Atáirgeadh Cuidithe an Duine 
aontaithe ag an Rialtas agus an bille sin á dhréachtú chomh maith le hobair taighde a 
ghabhann leis ar bun.  Foilsíodh an Scéim Ghinearálta i mí Deireadh Fómhair agus 
cuireadh faoi bhráid an Chomhchoiste Sláinte í lena breithniú.  

 

 Tá aontaithe ag an Rialtas le dréachtú a dhéanamh ar Scéim Ghinearálta don Bhille 
um Fhíochán an Duine lena ndéanfar foráil do chóras rogha an diúltaithe maidir le 
toiliú le horgáin a dheonú agus don chlár a ghabhfadh leis an gcúram sin.  

 

 Seoladh Straitéis Náisiúnta maidir le hAilse 2017-2026 a bhfuil de chuspóir leis go 
mbeadh na rátaí maireachtála ar na rátaí is airde san Eoraip trí dhíriú ar chosc, ar 
dhiagnóis luath, ar chóireáil agus ar chaighdeán maireachtála.  

 

 Tá Grúpa Stad Cairdiach Taobh Amuigh den Ospidéal curtha ar bun chun straitéis a 
thabhairt chun cinn agus a chur i bhfeidhm i ndáil le cúrsaí éagsúla, dífhibrilliú agus 
Céad Fhreagróirí Pobail mar chuid den bheartaíocht éigeandála san áireamh.  

 

 Osclaíodh Roinn nua Éigeandála in Ospidéal Ollscoile Luimnigh.  Tá trí oiread achair 
na seanroinne sa Roinn Éigeandála nua ina gcuirtear saoráidí sábháilte nua-
aimseartha ar fáil atá oiriúnach don fheidhm.  Tá an obair maidir le Roinn nua 
Éigeandála in Ospidéal Ollscoile na Gaillimhe tugtha chun cinn go céim na 
dearthóireachta.  
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 Rinneadh Treochlár a chur le chéile tar éis Tionscnamh an Gheimhridh 2016/2017 
atá dírithe ar bhrostú le feabhsú próisis ionas go n-íslítear líon na n-othar a bhíonn ag 
feitheamh ar thralaithe agus an t-achar ama a chaitear ag fanacht ar thralaithe roimh 
dheireadh na bliana 2018.   

 

 Tá pleananna slánchóirithe geimhridh curtha ar bun mar chuid den ullmhúchán do 
Gheimhreadh 2017/2018.  Tá €30m á chur ar fáil d'Fheidhmeannacht na Seirbhísí 
Sláinte sa bhliain 2017 maidir le bearta cúraim geimhridh agus neamhsceidealaithe.  
Beidh sin á ardú go dtí €40m sa bhliain 2018.   

 

 Foilsíodh Plean Gníomhaíochta maidir leis an Liosta Feithimh Scolóise don bhliain 
2017 agus tá obair mhaith á déanamh ina leith.  Cuireadh Plean Gníomhaíochta don 
bhliain 2017 i bhfeidhm freisin maidir le Liostaí Feithimh i ndáil le hOthair 
Chónaitheacha/Cúram Lae agus le Seirbhísí d'Othair Sheachtracha agus bhí na 
spriocanna bainte amach faoi dheireadh mí Deireadh Fómhair 2017.    

 

 Tá tionscnamh nua á chur i bhfeidhm faoin gCiste Ceannacháin Náisiúnta maidir le 
Cóireáil (NTPF) ionas go mbeidh bearta diagnóise le hionscópacht á gcur ar fáil do 
700 othar breise atá ag feitheamh go ndéantar ionscópachta.  

 

 Tá €10m breise á chur ar fáil sa bhliain 2017 chun tionscnaimh breise de chuid an 
Chiste NTPF a mhaoiniú chomh maith le tionscnaimh de chuid Fheidhmeannacht na 
Seirbhíse Sláinte maidir le beartaíocht inmheánach a ghiorródh amanna feithimh i 
ndáil le próisis ospidéil i rith na bliana seo.  

 

 D'fhonn teacht níos fearr a bheith ar chúram de réir sceidil, tá €55m á chur ar fáil sa 
bhliain 2018 don chiste NTPF (ardú €35m i gcomórtas le Buiséad 2017) i ndáil le 
cóireáil ar othair agus €10m sa bhreis ar sin i ndáil le bearta cúraim eile de réir 
sceidil, ina  meas cóireáil maidir le scólóis agus ortaipéidic phéidiatrachta.   
 

 Fógraíodh cáin sa Bhuiséad ar dheochanna a gcuirtear siúcra mar ábhar milsiúcháin 
iontu agus tiocfaidh sin i bhfeidhm ó mhí Aibreán 2018 amach.   

 

 Seoladh caighdeáin nua cothúcháin maidir le Clár na mBéilí Scoile.  Is i ndáil le 
roghanna sláintiúla bia amháin a shásaíonn na Caighdeáin seo a chuirfear airgead ar 
fáil maidir le clubanna bricfeasta, lón scoile agus sneaiceanna, etc.  

 

 Tá cistíocht tuairim is €1.35m fógartha faoin gcéad bhabhta den Chiste maidir le 
hÉire Fholláin lena mbaineann réimse tograí chun bonn treise a chur faoin bPlean 
Náisiúnta maidir le Gníomhaíocht Coirp agus béim faoi leith ar leanaí.  
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 Foilsíodh “Dochar a Laghdú, Téarnamh a Chothú – freagairt atá faoi stiúir ag an 
tsláinte i leith úsáid drugaí agus alcóil in Éirinn 2017-2025” i mí Iúil agus é de 
chuspóir leis cur chuige slánchóirithe sláinte poiblí maidir le húsáid drugaí agus alcóil 
a chur ar fáil atá dírithe ar shlite maireachtála níos sláintiúla a chur chun tosaigh i 
measc an phobail.    

 

 Ar na bearta a thabharfar chun cinn i rith na bliana 2018, tá clár nua chun cur le 
tuiscint an phobail ar dhíobháil a ghabhann le deoch mheisciúil; ardú ar líon na mban 
chúnta idirchaidrimh i ndáil le cásanna drugaí a chuidíonn le mná atá ag súil le páiste 
agus a bhfuil deacracht acu maidir le mí-úsáid substaintí; feabhas maidir leis an 
teacht ar sheirbhísí inmheánacha maidir le cóiríocht éigeandála agus cóiríocht 
shealadach; agus an clinic soghluaiste sláinte a oibriú ar bhonn cúig lá in aghaidh na 
seachtaine.  

 

 Ón 1 Meán Fómhair ar aghaidh, beidh ceart ag leanaí atá ag fágáil chúram an stáit ar 
18 bliana a bheith slán acu ar phlean iarchúraim ina sonraítear aon chúnamh taca a 
d'fhéadfadh a bheith de dhíth orthu ina dhiaidh sin.  

 
 

Cúrsaí Meabhairshláinte / Míchumais 

 Tá ciste breise €35m curtha ar fáil maidir le forbairt ar sheirbhísí meabhairshláinte i 
rith na bliana 2018 agus ciste breise €55m aontaithe i ndáil leis an mbliain 2019.      

 

 Cuireadh Coiste nua maidir lena bhfuil i ndán don Chúram Meabhairshláinte ar bun 
atá dírithe ar aontú na traspáirtithe a thabhairt i gcrích maidir le haon fhís agus aon 
stiúir amháin i ndáil le beartas meabhairshláinte in Éirinn a chur i bhfeidhm. 
 

 Foilsíodh Athbhreithniú Fianaise maidir le Fís don Athrú i mí Iúil agus ceapadh Grúpa 
Maoirseachta a dhéanfaidh maoirseacht maidir leis na chéad chéimeanna eile den 
athbhreithniú.  

 

 Tá deich gcinn de théamaí i gceist leis na moltaí a luaitear sa tuarascáil ón Tascfhórsa 
Náisiúnta maidir le Sláinte Meabhrach Daoine Óga a foilsíodh i mí na Nollag agus 
bearta sonracha á lua le gach ceann d'fhonn toradh meabhairshláinte níos fearr i 
measc daoine óga.    
 

 Fógraíodh deontais dar luach €9m maidir le seirbhísí sláinte meabhrach ar fud na 
hÉireann faoi thrí cinn de chatagóirí: téarnamh a bhrostú, fostaíocht agus 
maireachtáil i measc an phobail.  
 

 Tá tús curtha le clár Folláine nua do dhaltaí na céad bhliana mar chuid den Chreat 
nua don tSraith Shóisearach.   
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 Tá tús curtha leis an obair thógála ar ionad nua na Seirbhíse Náisiúnta 
Meabhairshláinte Fóiréinsí i bPort Reachrann ina mbeidh ospidéal fóiréinseachais 
nua 130 leaba do dhaoine fásta, Aonad Athshlánúcháin Dianchúraim nua 30 leaba 
agus aonad 10 leaba maidir le Meabhairshláinte Fhóiréinseach do Leanaí agus 
d'Ógánaigh.   

 

 Seoladh an Straitéis Náisiúnta maidir le Rannpháirtíocht Dhaoine faoi Mhíchumas 
2017-2021 i mí Iúil chun feabhas, ó thaobh nithe praiticiúla, a chur ar an saol ag 
daoine atá faoi mhíchumas agus deiseanna a chruthú ionas nach gcuirtear bac ar a 
dteacht in inmhe.   

 

 Tá clár nua ‘Ability’ á sheoladh chun daoine óga atá faoi mhíchumas agus nach bhfuil 
in inmhe oibre faoi láthair a thabhairt níos gaire don mhargadh saothair.  

 

 Faoi mar a fógraíodh sa Bhuiséad, tá ardú €5 in aghaidh na seachtaine á chur le gach 
leas seachtainiúil ó mhí Márta 2018 ar aghaidh, an liúntas do dhaoine faoi 
mhíchumas agus an liúntas do chúntóirí san áireamh.  Beidh ardú €2 i gceist chomh 
maith maidir le gach cleithiúnaí linbh incháilithe, an chéad ardú den sórt sin ón 
mbliain 2010 i leith. 

 

 Tá cistíocht bhreise fógartha le Cárta Cuairt Dochtúra a chur ar fáil ó 2018 do 
chúramóirí a fhaigheann an Liúntas do Chúramóirí.   

 

 Tá cistíocht bhreise €10m fógartha freisin chun cúram faoisimh a chur ar fáil do 
dhaoine faoi mhíchumas lena n-áirítear 12 teach faoisimh ar fud na tíre chomh maith 
le trí theach breise i mórcheantar Bhaile Átha Cliath.   

 

 Fógraíodh ciste €4.5m chun bonn treise a chur faoi athchóiriú ar na seirbhísí do 
dhaoine faoi mhíchumas d'fhonn a chur ar chumas dhaoine atá faoi mhíchumas saol 
faoina stiúir féin a chaitheamh i measc an phobail.   

 

 Cuireadh cistíocht €12m ar fáil faoi Scéim na nDeontas do Dhaoine faoi Mhíchumas 
chun feabhas a chur ar chúrsaí tithíochta acu sin atá faoi mhíchumas agus d'fhonn 
dul i ngleic le ceisteanna róbhrú sa stoc reatha maidir le tithíocht shóisialta.  

 

 Faoi  lár mhí Deireadh Fómhair, bhí 2,661 beart cúnta saindírithe curtha ar fáil faoin 
Múnla Áisiúlachta agus Ionchuimsiúcháin maidir le 2,189 leanbh i 1,212 ionad 
réamhscolaíochta i ndáil leis an mbliain 2017/18.  Tá tús curtha le hathbhreithniú ar 
an gcéad bhliain feidhmiúcháin.  

 

 Ar na tionscnaimh nua atá beartaithe faoin Múnla Áisiúlachta agus Ionchuimsiúcháin 
(AIM) i rith na bliana 2018, áirítear iad seo a leanas: Treoirlínte maidir le Dearadh 
Uilechuimsitheach i dTimpeallacht Réamhscolaíochta a thabhairt chun cinn; sraith de 
chúrsaí oiliúna a leagan amach agus a chur ar fáil a chuideoidh leis an múnla AIM a 
chur i bhfeidhm; agus Pacáistí Acmhainní agus Lámhleabhair Treorach maidir le 
timpeallacht réamhscolaíochta a dháileadh. 
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 Tá cistí dar luach €2m á gcur ar fáil chun tús a chur le clár píolótach maidir le teiripe 
urlabhraíochta agus teanga sa scoil.  Cuirfear tús leis an gclár i dtús na bliana 2018 
agus fógrófar mionsonraí ina leith go gairid. 

 

Leanaí agus Daoine Scothaosta 

Leanaí 

 Cuirtear cistí ar fáil faoin mBuiséad d'fhonn a chinntiú go mbeidh gach uile leanbh i 
dteideal dhá bhliain iomlána réamhscolaíochta ó mhí Meán Fómhair 2018 amach 
faoin gClár ECCE.  Anuas air sin, táthar chun an íocaíocht caipitíochta a íoctar le 
soláthraithe a ardú 7% ó mhí Meán Fómhair 2018 ar aghaidh chun cuidiú le seirbhís 
ardchaighdeáin a chur ar fáil.  

 

 Tá 89,000 leanbh cláraithe don réamhscoil saor ó tháille sa bhliain 2017/2018 agus 
beidh ardú breise ar an líon sin i mí Eanáir 2018 agus i mí Aibreán 2018.  

 

 Bronnadh conradh i mí Meán Fómhair maidir le hAthbhreithniú Neamhspleách a 
dhéanamh ar an gCostas maidir le Cúram Linbh Ardchaighdeáin a chur ar fáil.  Beidh 
an obair á tabhair chun críche faoi mhí Meitheamh 2018.  

 

 Aimsíodh €3.5m breise do thráthanna neamhchaidrimh do sholáthraithe cúram linbh 
a ghlac leis na bearta maidir le Cúram Linbh níos Incheannaithe – tagann sin anuas ar 
an €14.5m a cuireadh ina leith faoi Bhuiséad 2017. 

 

 Tá €8.4m de chistí caipitil á gcur i leith 683 soláthraí réamhscolaíochta ar fud na tíre 
a bhfuil 2,200 ionad nua cúram linbh á gcur ar fáil acu chomh maith le hobair 
chothabhála agus obair thógála a dhéanamh agus áiteanna spraoi faoin aer a chur ar 
fáil.  

 

 Tá €4m de chistí caipitil á gcur i leith 488 tionscadal faoi leith chun feabhas a chur ar 
sheirbhísí cúram linbh do leanaí atá in aois scoile agus chun cuidiú le líon is mó ná 
5,000 ionad breise a chruthú. 

 

 Tá obair ullmhúcháin ar siúl maidir le cúram linbh do leanaí atá in aois scoile a 
thabhairt isteach mar chuid den Scéim Nua maidir le Cúram Linbh Incheannaithe.  

 

 Cláraíodh 64,000 leanbh maidir le leasa cúram linbh a thapú dar luach suas le €7,500 
sa bhliain in aghaidh an linbh ó mhí Meán Fómhair amach.  Tugtar san áireamh leis 
sin íocaíocht uilíoch leis an teaghlach ón tráth a mbíonn 6 mhí slán ag an leanbh go 
dtéitear isteach i réamhscoil saor ó tháille.  
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 Foilsíodh treoirlínte i mí na Samhna maidir le húsáid as árais scoile taobh amuigh de 
na huaireanta scolaíochta ionas go mbeadh comhairle treorach ar fáil ag scoileanna 
faoina gcuid socruithe reatha maidir le foirgnimh scoile a úsáid taobh amuigh 
d'uaireanta scoile nó faoi shocruithe den chineál sin a chur ar bun i gcásanna nua.  

 

 Ardaíodh an creidmheas maidir le Cúntóir Baile €100 sa Bhuiséad ionas go bhfuil 
luach suas le €1,200 in aghaidh na bliana leis an gcreidmheas feasta agus sin ina 
chúnamh ag líon is mó ná 80,000 teaghlach.  

 

 Cuireadh síneadh, le héifeacht ón 1 Deireadh Fómhair 2017, le fad saoire 
máithreachais agus le tréimhse na leas máithreachais i gcás bhreith anabaí ionas go 
leanann siad ar feadh an tréimhse idir dháta na breithe mar a tharla agus an dáta a 
mbeadh tús curtha leis an tsaoire máithreachais reachtúil agus leis an leas.  

 

 Foilsíodh Cur Chuige Uile-Rialtais chun dul i ngleic le Bochtaineacht Leanaí agus 
sraith de bhearta sonracha faoi leith ar fud réimse de na Ranna Rialtais a fhéadfaidh 
maith a dhéanamh maidir le leibhéil na bochtaineachta i ndáil le leanaí a mhaolú.  

 

 Tá cistíocht bhreise €2.7m á chur ar fáil chun 13 Clár Óige (ABC) bunaithe ar limistéir 
a choinneáil ar bun i rith na bliana 2018.   Táthar ag tnúth leis an tuarascáil 
chríochnúil maidir leis an mbreithmheas náisiúnta ar an gClár ABC faoi lár na bliana 
2018 agus beidh sin ina chuidiú maidir le lón eolais ar a mbunófar cláir idirghabhála 
bunaithe ar an bpobal a bheidh á leagan amach ina dhiaidh sin.  

 

 Fógraíodh €6.35m de chistí caipitil i rith na bliana 2017 maidir le grúpaí óige 
bunaithe sa chomharsanacht d'fhonn cuidiú le clubanna trealamh a cheannach a 
bheidh ina chuidiú lena gcuid oibre ar son na ndaoine óga. 

 

 Fógraíodh ciste breise €1.5m mar chuid de Bhuiséad 2018 chun cuidiú le seirbhísí 
óige a chur ar fáil ar fud na tíre, rud a fhágann luach iomlán €58.9m leis an 
infheistíocht ina leith sin.            

 

 Seoladh tionscnamh nua taithí oibre faoi Thionscadal Athstiúrtha Óige an Gharda 
d'fhonn deis a thabhairt do dhaoine óga scileanna tábhachtacha a ghnóthú agus 
teacht in inmhe mar dhaoine.    

 
Daoine Scothaosta 

 Mar a fógraíodh mar chuid de Bhuiséad 2018, tá an pinsean Stáit le hardú €5 in 
aghaidh na seachtaine ó mhí Márta 2018 agus Liúntas Tacaíochta nua maidir le cúrsaí 
Teileafóin le tabhairt isteach a mbeidh tairbhe as ag líon is mó ná 124,000 duine a 
fhaigheann Liúntas Maireachtála Aonair agus atá, an tráth céanna, i dteideal Liúntas 
Breosla a fháil. Ó mhí Meitheamh 2018 amach a bheidh an liúntas nua á íoc.   
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 Tá síneadh go dtí 27 seachtaine á chur le an tréimhse a bhaineann leis an Liúntas 
Breosla ionas go dtugtar an tseachtain tosaigh de mhí Aibreán 2018 san áireamh.  
Beidh leas as seo ag 375,000 teaghlach.  Is féidir le teaghlaigh a roghnú anois chomh 
maith, ó thús shéasúr an bhreosla i mí Deireadh Fómhair 2017, go n-íoctar an liúntas 
breosla ina dhá chnapshuim leo más mar sin is fearr leo.  

 

 Tá €37m breise á chur ar fáil i mBuiséad 2018 maidir le pacáistí Cúram Baile agus le 
leapacha i ndáil le Cúram Idirthréimhseach.  Beidh tuairim is 49,000 duine a 
bhainfidh leas as 10.57 milliún uair an chloig de Chúntóireacht Baile agus líon is airde 
ná 19,500 de Phacáistí Cúram Baile sa bhliain 2107.  

 

 D'fhonn cuidiú lón eolais a chur ar fáil maidir le scéim reachtúil nua agus córas rialála 
nua a thabhairt chun cinn maidir le Seirbhísí Cúram Baile, cuireadh comhairliúchán 
poiblí ar bun i mí Iúil d'fhonn tuairimí faoin tseirbhís reatha a fháil agus faoin gcruth 
ba chóir a bheith ar an scéim ionchais.  

 

 Rinneadh athbhreithniú ar an gcóras iarratais don Scéim maidir le 
hOiriúnú Tithíochta agus tá beartaithe próiseas iarratais nua níos caomhchóirithe a 
thabhairt isteach ionas gur lú d'ualach é ar iarratasóirí.  Ardaíodh an ciste don Scéim 
€5m go dtí €53m sa Bhuiséad  ionas gur féidir obair oiriúnúcháin a dhéanamh ar suas 
le 11,000 áras cónaithe i rith na bliana 2018.  

 

 Tá €10m breise le hinfheistiú sa Scéim Saorthaistil d'fhonn oibritheoirí eile a 
spreagadh chun páirt a ghlacadh ann agus réimsí tíre níos fairsinge i gceantair níos 
iargúlta faoin tuath a thabhairt isteach faoina scáth.  

 
 

Oideachas agus Oiliúint 

Acmhainní agus Caipiteal 

 Ardaíodh an buiséad oideachais don bhliain 2018 €554m go dtí os cionn €10bn. Tá 
soláthar á dhéanamh do líon is mó ná 2,300 post breise sna scoileanna i mí Meán 
Fómhair 2018 i bhfoirm 1,091 Cúntóir Riachtanais Speisialta agus 1,280 post 
múinteoireachta den ghnáthchineál, ar a n-áirítear 100 múinteoir acmhainne, 100 
comhairleoir gairme, agus 10 Síceolaí faoin tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta 
Oideachais.  

 

 Íslíodh an sceideal foirne sna bunscoileanna ó 27:1 go dtí 26:1 faoin mBuiséad.  
 

 Earcaíodh 2,730 múinteoir breise in 2017, méadú mór ar an 2,400 post a 
soláthraíodh dóibh i mBuiséad 2017.  Foilsíodh tuarascáil i mí Meithimh atá dírithe ar 
chóras a fhorbairt do cheangal níos fearr ó thaobh taobh an tsoláthair agus an éilimh 
den teacht ar mhúinteoirí go meántéarmach agus go fadtéarmach.  
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 Beidh cistí caipitil breise €332m ar fáil d’earnáil na scoileanna le linn na mblianta 
2018-2021. Tá níos mó ná 350 togra mórscála i ndáil le scoileanna nua, síneadh mór 
le scoileanna agus obair mhór athchóiriúcháin á mbeartú a thabharfar chun cinn go 
dtí céim na tairisceana agus céim na tógála i rith an tréimhse sin.  Cuirfear 18,000 
ionad breise i scoileanna ar fáil i rith na bliana 2018.  

 

 Seoladh an Ráiteas Beartais 2017-2026 agus an Plean Forfheidhmiúcháin 2017-2019 i 
ndáil le hOideachas STEM trína leagtar amach eolas an bhealaigh maidir le hÉirinn a 
bheith chun tosaigh ar thíortha eile na hEorpa maidir le hoideachas STEM faoin 
mbliain 2026.  
 

 Seoladh sonraíocht nua maidir leis an nGaeilge sa tSraith Shóisearach faoina leagfar 
béim ar an teanga labhartha.  
 

 Seoladh Straitéis do Theangacha Iasachta san Oideachas 2017-2026 i mí na Nollag 
ina leagtar amach treochlár chun go mbeidh Éire ar cheann de na deich dtír is fearr 
san Eoraip ó thaobh teangacha iasachta a mhúineadh agus a fhoghlaim. 

 

 Seoladh Plean Gníomhaíochta 2017 faoin Straitéis Dhigiteach do Scoileanna 2015-
2020 i mí Meithimh agus leanfar den chlár infheistíochta caipitil €210m a thabhairt i 
bhfeidhm.  

 

 Rinneadh soláthar maidir le €30m de dheontais TEC do scoileanna sa bhliain 
2016/2017 agus beidh infheistíocht bhreise €180m á dhéanamh i rith na gceithre 
bliana seo romhainn. 

 

 Seoladh Creat nua maidir le Foghlaim Dhigiteach sna bunscoileanna agus sna 
scoileanna iar-bhunscoile d'fhonn feabhas a chur ar an acmhainn dhigiteach iontu 
agus cuidiú leo bainistíocht a dhéanamh ar an athrú ar chúrsaí teagaisc agus 
foghlama de thoradh ar theicneolaíocht nua dhigiteach. 

 

 Foilsíodh Athbhreithniú ar an mBord Achomhairc maidir le hIompar Scoile i mí Iúil.  
Tá próiseas achomhairc ar líne a bheidh níos simplí agus níos cóiriúla don lucht 
úsáide á thabhairt chun cinn de réir mar a mholtar d'fhonn bainistíocht a dhéanamh 
ar chúrsaí achomhairc agus córas cumarsáide níos fearr a thabhairt i gcrích.  

 

 Ó mhí Meán Fómhair ar aghaidh, tá leithroinnt múinteoirí acmhainne á bhunú ar 
riachtanas na scoileanna de réir a gcuid próifílí.  Tugann sin an deis do scoileanna 
acmhainní a chur i leith na ndaltaí de réir riachtanais foghlama gach dalta faoi leith 
seachas acmhainní a bheith bunaithe den chuid is mó ar dhiagnóis maidir le 
míchumas de chineál faoi leith.  

 

 Tá tús curtha leis an obair ar athbhreithniú cuimsitheach ar scéim na gcúntóirí 
riachtanais speisialta lena mbainfidh moltaí a chur chun cinn faoi chóras níos fearr 
don chúnamh cúraim.  Tá beartaithe an t-athbhreithniú a thabhairt chun críche i rith 
earrach na bliana 2018.   
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 Seoladh an Ciste Barrfheabhas Scoileanna i mí na Samhna le maoiniú €1.8m do 
bhreis is 35 scoil DEIS maidir le seifteanna nua den nuáil a fhiosrú chun dul i ngleic le 
míbhuntáiste oideachais agus feabhas a chur ar thorthaí foghlama i rith tréimhse 3 
bliana.   

 
Ardoideachas agus Breisoideachas 

 Ardófar an Tobhach Oiliúna Náisiúnta i rith na bliana 2018 go gcuirtear €47.5m de 
chiste infheistíochta breise ar fáil d'earnálacha an Ardoideachais agus an 
Bhreisoideachais an bhliain seo chugainn.  Beidh an infheistíocht maidir le réimsí an 
ardoideachais agus an bhreisoideachais €100m níos airde sa bhliain 2018 ná mar a 
bhí sa bhliain 2016.  
 

 Fógraíodh €8m de chistíocht caipitil i mí Iúil maidir le trealamh agus obair 
chumasúcháin a chuirfidh bonn faoi chláir printíseachta a thabhairt i gcrích i ndeich 
gcinn d'Institiúidí Teicneolaíochta.  

 

 Fógraíodh cistí €7.5m sa Bhuiséad maidir le Clár nua Céimeanna Taighde 
Dochtúireachta agus Máistreachta chun freastal ar na riachtanais maidir le scileanna 
fiontraíochta.  Beidh soláthar á dhéanamh do chlárú 150 duine sa bhliain 2018 i ndáil 
le réimsí a thagann le riachtanais lucht fiontraíochta.  

 

 Ceanglóidh Éire leis an Eagraíocht Taighde Réalteolaíochta Eorpach maidir leis an 
Leathsféar Theas i rith na bliana 2018 a mbeidh de thairbhe as, i measc nithe eile, go 
gcruthófar ardscileanna i réimsí de leithéid anailís sonraí, bogearraí agus fótónaic a 
bhaineann le hábhar réimsí fiontraíochta. 

 

 Breis is 6,400 deis uasoiliúna agus athoiliúna in aisce ag leibhéal an ardoideachais ar 
208 cúrsa ar fud na hÉireann mar chuid de Springboard+ 2017  i réimsí a n-aithnítear 
a dteastaíonn scileanna.  

 

 D'eagraigh an Chomhairle Náisiúnta Scileanna (NSC) fóram geallsealbhóirí i 
mí Deireadh Fómhair.  Tiocfaidh clár oibre na Comhairle faoi anáil thorthaí an 
fhóraim.  
 

 Foilsíodh athbhreithniú neamhspleách i mí Lúnasa a rinne OÉ Má Nuad maidir leis an 
teacht atá ag tuismitheoirí aonair ar ardoideachas.   Tá béim á leagan ar chúnamh a 
thabhairt do thuismitheoirí aonair mar chuid den chiste €16.5m a fógraíodh an lá 
céanna chun cuidiú le breis is 2,000 mac léinn as grúpaí atá faoi mhíbhuntáiste páirt 
a ghlacadh san oideachas tríú leibhéal i rith na dtrí bliana seo romhainn.  

 

 Chuir Forais Ardoideachais 3,800 ionad campaí samhraidh TEC ar fáil do dhaltaí dara 
leibhéal chomh maith le 1,000 ionad i ndáil le cúrsaí fiontraíochta, cruthaitheachta 
agus nuálaíochta.  
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 D'éirigh le 15 rannpháirtí ar an dara babhta de Scéim Tacaíocht Fostaíochta Óglaigh 
na hÉireann i Luimneach.  Thosaigh 16 rannpháirtí breise ar an gclár céanna i mí 
Deireadh Fómhair i mBaile Mhic Gormáin.  

 
 

Cúrsaí Cirt agus Comhionannais 

Coireacht a Chosc 

 Glacadh isteach le 203 ábhar Garda i gColáiste an Gharda i mí Lúnasa 2017 ionas go 
raibh 600 ar fad tugtha isteach faoin tráth sin.  Fágfaidh 200 breise a thabhairt 
isteach i mí na Samhna go sásófar sprioc 800 na bliana seo.  Rinneadh 181 Garda a 
fhianú i mí Meán Fómhair agus déanfar 200 eile a fhianú i rith mhí na Nollag, rud a 
fhágfaidh líon iomlán na nGardaí nua i rith na bliana seo cothrom le 900 nó mar sin 
agus líon iomlán na nGardaí cothrom le 13,500 faoi dheireadh na bliana.   

 

 Faoi mar a fógraíodh mar chuid den Bhuiséad, déanfar 800 Garda breise a earcú i rith 
na bliana 2018.  Tá 500 saoránach le hearcú chomh maith ionas gur féidir Gardaí a 
chur i mbun dualgais tul-líne.       

 

 Cuireadh €157m breise de chistíocht caipitil i leith chóiríocht, feithiclí agus 
teicneolaíocht nua-aimseartha a chur ar fáil don Gharda sa Bhuiséad ionas go 
mbeidh ar chumas an Gharda Síochána póilíneacht den chaighdeán a mbíonn súil leis 
sa 21ú céad a chur ar fáil.  

 

 Déanfar an obair ar Cheannccheathrú nua an Gharda i Sligeach, i Magh Chromtha 
agus i gCluain Meala a thabhairt chun cinn chomh maith leis an obair a thabhairt 
chun críche ar Cheanncheathrú nua an Gharda i Sráid Chaoimhín agus i nGaillimh i 
dtús na bliana 2018.   

 

 Tá an tuarascáil chríochnúil curtha faoi bhráid ag Coimisinéir an Gharda maidir leis an 
moladh go n-athnosclófaí sé cinn de bheairicí de chuid an Gharda agus litir scríofa 
chuig Oifig na nOibreacha Poiblí d'fhonn an cás a thabhairt chun tosaigh.  

 

 Fógraíodh bearta a bhfuil d'aidhm leo feabhas a chur ar an rialachas corparáide, cur 
leis an bhfollasacht agus treisiú le beartaíocht na hÉireann i gcoinne choireacht an 
bhóna bháin, tástáil phíolótach san áireamh ar Thascfhórsa Comhpháirteach idir 
Gníomhaireachtaí chun tabhairt faoi chalaoise i gcúrsaí íocaíochta.  

 

 Faoi Scéim Lacáiste na bhFoláireamh Téacs 2017, tá isteach is amach le €100,000 á 
chur ar fáil do suas le 1,000 grúpa áitiúil atá cláraithe faoi Scéim an Gharda Síochána 
maidir le Foláireamh Téacs. 
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 Fógraíodh mar chuid den Bhuiséad ciste breise €100k a chur ar fáil maidir le 
tionscnaimh áitiúla chun coireacht a chosc, scéim maidir le foláireamh téacs san 
áireamh.  

 

 Seoladh an chéad Scéim Maoirseachta Bannaí maidir le ciontóirí óga in Éirinn 
d'fhonn rogha seachas a gcoinneáil a chur ar fáil.  Déanfar freastal faoin scéim dhá 
bhliain ar suas le 25 ógánach in aghaidh na bliana i gceantar Bhaile Átha Cliath.  

 
 

Inimirce agus Dídeanaithe 

 Faoi Chlár Athlonnaithe an AE, tá geallta ag Éirinn glacadh le 1,040 dídeanaí a bhfuil 
785 acu ligthe isteach go dtí seo agus an 255 eile le theacht i dtús na bliana 2018.  Tá 
geallta ag Éirinn 345 dídeanaí eile de chuid an chláir a ligean isteach i rith na bliana 
2018 chomh maith lena raibh geallta roimhe sin i ndáil le lucht iarrtha tearmainn a 
athlonnú  as an nGréig.    

 

 Rinneadh luach €2m de dheontais faoin gCistíocht Náisiúnta maidir le hImeascadh 
Imirceoirí a Spreagadh a chur i leith 15 togra i rith na bliana 2017 a thabharfar i 
gcrích i rith na dtrí bliana seo romhainn.  
 

 Fógraíodh níos mó ná €400k i mí na Samhna chun cuidiú le himeascadh dhídeanaithe 
mná ar an margadh saothair i rith na bliana seo romhainn.   

 

 Tá ardú curtha ó mhí Lúnasa ar an liúntas a íoctar le daoine fásta agus le leanaí 
maidir le Soláthar Díreach agus leas as sin ag líon is mó ná 3,000 duine fásta agus líon 
is mó ná 1,100 de chleithiúnaigh linbh. 

 

 Foilsíodh tuarascáil ar bhearta comhairliúcháin le Leanaí faoi Sholáthar Díreach ina 
gcuirtear i láthair tuairimí na leanaí agus na ndaoine óga faoina dtaitníonn leo faoin 
áit ina bhfuil cónaí orthu, faoi na nithe nach dtaitníonn agus faoinar mhaith leo a 
athrú nó a fheabhsú. 

 

 I rith na bliana 2018, beidh de choinníoll le gach conradh nua maidir le cóiríocht arna 
chur ar fáil ag an Stát nach  mór soláthar d'fhéinfhreastail nó do lónadóireacht i 
gcomhar faoi mar a bhainfeadh le coincheap an halla bia.  

 

 Tá socraithe ag an Rialtas roghnú déanamh de réir an Treoir (athdhréachtaithe) ón 
AE maidir le Dálaí Glactha trína bhforáiltear do chreat a ligeann d'iarratasóirí ar 
Chosaint Idirnáisiúnta cead a bheith acu sa lucht saothair sa chás nach mbíonn 
cinneadh céadchéime déanta faoina n-iarratas ar chosaint idirnáisiúnta taobh istigh 
den tráthchlár a leagtar síos faoin Treoir.   
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Cúrsaí Comhionannais 

 Seoladh sraith nua ACORNS faoin dtairgtear clár forbartha sealadach sé mhí 
d'fhiontraithe ionchais mná faoin tuath agus tá 56 ionad ar fáil ar an gclár.  

 

 Eagraíodh cúig cinn déag d'ócáidí faoi choimirce LEO ar fud na tíre chun ceiliúradh a 
dhéanamh ar Lá Náisiúnta Fhiontraíocht na mBan 2017 agus leagadh béim ar an 
mbealach a réiteach do dheis isteach ag fiontraithe mná ar mhargaí nua agus air sin a 
spreagadh.  

 

 Is léir ó fhigiúirí de chuid EUROSTAT le gairid go bhfuil mná ag tuilleamh, ar an meán, 
13.9% níos lú ná fostaithe fir in aghaidh na huaire.  Cuireadh comhairliúchán poiblí ar 
bun i mí Lúnasa agus tugadh cuireadh tuairimí a chur i láthair maidir leis na tosca atá 
leis an mbearna pá ó thaobh inscne, na bearta is gá a dhéanamh agus cibé an 
bhféadfadh na dreamanna a chuireann tuairimí i láthair maith a dhéanamh maidir 
leis na bearta sin a chur i bhfeidhm.  
 

 Tá cur chuige uile-Rialtais maidir le feabhas a chur ar an saol ag an Lucht Siúil agus ag 
pobal na Romach i gceist leis an Straitéis Nua maidir le hIonchuimsiú an Lucht Siúil 
agus na Romach 2017 – 2021, a seoladh i mí Meithimh. Tá tús á chur anois leis an 
obair maidir le plean gníomhaíochta don chur i bhfeidhm a ullmhú.  

 

 Fógraíodh ciste €9m i mí Meithimh maidir le cóiríocht faoi leith don Lucht Siúil i rith 
na bliana 2017, ardú ó chiste €5.5m sa bhliain 2016. Beidh leithroinnt breise €4.22m 
d'airgead reatha á íoc chomh maith leis na húdaráis áitiúla maidir le bearta cúnta 
faoi leith a bhaineann le cúrsaí cóiríochta.  Fógraíodh cistíocht bhreise €3m sa 
Bhuiséad i ndáil le scéimeanna cóiríochta faoi leith maidir leis an Lucht Siúil go 
háirithe i rith na bliana 2018 a gcuirfear 110 áras cónaithe ar fáil dá thoradh.   

 

 Tugadh athbhreithniú neamhspleách chun críche maidir le cúrsaí cistíochta agus 
gnéithe eile den obair ar chóiríocht don Lucht Siúil a chur ar fáil agus táthar faoi 
láthair i mbun na socruithe críochnúla faoi chomhaltaí an Ghrúpa Saineolais a 
dhéanfaidh scrúdú ar cheisteanna maidir le cóiríocht don Lucht Siúil agus a chuirfidh 
moltaí chun cinn i ndáil le cúrsaí beartais agus straitéise ina leith sin agus lena gcur i 
bhfeidhm. 

  

Talmhaíocht  

Agraibhia  

 Tá foráil déanta i leith €25m sa Bhuiséad chun breis forbartha a dhéanamh ar 
scéimeanna iasachta don earnáil agraibhia i bhfreagra ar Bhrexit, chun tacú le 
feirmeoirí, iascairí agus gnónna bia, in 2018. Cuideoidh sé seo chun leanúint leis an 
bhfás ar onnmhairí bia a mhéadaigh de 13% sa chéad leath de 2017.    
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 Ag cur san áireamh a n-oscailt ar leithligh do mhargadh na Ríochta Aontaithe beidh 
ar a laghad 40% den chistiú a chuirfear ar fáil faoin Scéim Nua Iasachta Brexit ar fáil 
do ghnónna bia. 

 

 Ba é €80bn an luach a bhí ar earraí a onnmhairíodh go Lúnasa 2017, méadú de 
€2.25bn (+3%)i gcomparáid leis an gcéad ocht mí de 2016.  

 

 Seoladh Céimeanna an Ratha 2017 i mí Iúil agus i measc na mbuaicphointí tá: Margaí 
nua agus athoscailte faighte d’earnáil na mairteola; is féidir le mairteoil na hÉireann 
a díoltar sna SA agus a thagann ó mhonarchana atá faofa ag Bord Bia, marc cáilíochta 
USDA a thaispeáint; agus cruthú ionad ilfhreastail chun daoine aonaracha a 
mhealladh agus a chur ar an eolas i dtaobh na mbuntáistí a bhaineann le gairm 
bheatha san earnáil.  

 

 Fógraíodh cistiú de €6.745m do Bhord Bia i Meán Fómhair chun tabhairt faoi chlár 
gníomhaíochtaí breise chun tacú leis na hearnálacha bia agus dí chun aghaidh a 
thabhairt ar na dúshláin mhargaidh a bhainfidh le Brexit.  

 

 Cuireadh €4.5m breise ar fáil i mBuiséad 2018 chun cuidiú le Bord Bia ina chuid oibre 
chur chun cinn agus forbartha thar lear.  
 

 
Ag Tacú le Feirmeoirí  

 Tá íocaíochtaí ar luach thart ar €1.1bn do 121,000 feirmeoir tosaithe faoi Bhunscéim 
Íocaíochtaí 2017.  
 

 Tá €626m leithdháilte don Chlár um Fhorbairt Tuaithe sa Bhuiséad do 2018 agus 
déanfar é a infheistiú sa gheilleagar tuaithe, díreach chuig feirmeoirí, trí na 
scéimeanna RDP (CFT).  

 

 Tá íocaíochtaí ar fiú €194m iad eisithe go dtí seo le breis is 90,000 feirmeoir faoi 
Scéim na Limistéar faoi Shrianta Nádúrtha 2017. Cuireadh €25m breise leis an gcistiú 
don Scéim, a cuireann tacaíocht dhíreach airgeadais ar fáil do fheirmeoirí sna 
limistéir is imeallaí sa tír, i mBuiséad 2018. Tá scrúdú á dhéanamh faoi láthair faoi na 
roghanna maidir le leithdháileadh an chistithe seo. 

 

 Cuireadh €20m breise leis an gcistiú don Scéim Spriocbhearta Talmhaíochta sa 
Bhuiséad.  Go dáta tá breis is 15,000 iarratas faighte faoin scéim agus díobh sin tá 
breis is 11,500 faofa. Tá breis is €25m íoctha cheana i leith oibreacha faofa atá 
críochnaithe.  

 

 Sháraigh an rannpháirtíocht iomlán in GLAS an sprioc de 50,000 a bhí leagtha amach 
in RDP (SFT) na hÉireann breis is bliain chun tosaigh ar an sceideal. Tá tús curtha le 
heisiúint íocaíochtaí comhordaithe le rannpháirithe GLAS 1 agus 2 agus fágann sé go 
bhfuil suim de bhreis is €148m eisithe i leith gníomhaíochtaí 2016 san iomlán.  
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 Táthar tosaithe ar €16m a eisiúint chuig 20,000 feirmeoir incháilithe faoi Scéim Leasa 
na gCaorach, ag tabhairt cúnamh airgeadais d’earnáil na gcaorach agus d’fheirmeoirí 
aonaracha. 
 

 Seoladh an Straitéis Náisiúnta um Shláinte Ainmhithe Feirmshaothraithe 2017-22 i 
mí Iúil ina leagtar amach sraith chuimsitheach gníomhaíochtaí le haghaidh na 
bpáirtithe leasmhara ar fad sa tionscal agraibhia chun barrmhaitheas sláinte 
ainmhithe a bhaint amach.  
 

 Tá méadú de €5 sa seachtain curtha leis an íocaíocht Chúnamh Feirme sa Bhuiséad 
agus tá 250 áit bhreise curtha ar fáil ar an Scéim Shóisialta Tuaithe, chun an líon a 
mhéadú go 3,350 in 2018.  

 

 D’fhoilsigh an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta ‘Cód Cleachtais Shábháilteacht 
Feirme’ leasaithe i Meitheamh. Cuirtear doiciméad nua mheasúnú riosca ar fáil ann 
d’fheirmeoirí a chuidíonn le guaiseacha a aithint, srianta a chur i bhfeidhm agus 
sábháilteacht, sláinte agus leas ar an bhfeirm a chosaint.  

 

 Seoladh sceideal nua oiliúna faoin gCód Cleachtais Shábháilteachta Feirme’ leasaithe 
i Meán Fómhair agus beidh an oiliúint ar siúl sna míonna atá romhainn ar bhonn 
náisiúnta.  

 

 Tá spriocbheart fógartha chun cuidiú airgeadais a chur ar fáil d’fheirmeoirí ar chuir 
na tuilte i nDún na nGall le gairid isteach go suntasach orthu i dtreo an chaillteanais 
nó an damáiste a tharla dóibh. 

 
An Earnáil Iascaireachta  

 Léiríonn Tuarascáil 2016 faoi Leas a Bhaint as Saibhreas na Farraige go bhfuil fás 
suntasach sa ‘gheilleagar gorm’ le méadú 10% ar fhostaíocht mar aon le méadú 23% 
ar láimhdeachas agus méadú 20% ar an oll-bhreisluach.  

 

 Fógraíodh 66 dámhachtain dheontais de €7.8m san iomlán in 2017 faoin gClár 
Oibriúcháin Chiste Eorpach Muirí agus Iascaireachta ag tacú le hinfheistíocht de 
€19.2m sa dobharshaothrú, san iascach agus i bpróiseáil bia na mara.  

 

 Fógraíodh infheistíocht de €3.6m i leith 153 tionscadal faoi Straitéis EMFF (CEMI) 
Iascaigh Grúpaí Gníomhaíochta Ceantar Áitiúil i leith 7 réigiún chósta na hÉireann.  
 

 

 

 

 



Leathanach 31 

 

Athrú Aeráide  

 Tionóladh an Grúpa Náisiúnta Comhordaithe Éigeandálaí i bhfreagra ar stoirm 
Ophelia a bheith ar an mbealach inar tugadh le chéile Ranna Rialtais, 
sainghníomhaireachtaí agus na príomhghníomhaireachtaí freagartha. Dhírigh an 
oibríocht ar theachtaireachtaí sábháilteachta poiblí comhsheasmhacha a 
fhorleathadh agus ar uasdhátú leanúnach a chumasú agus an t-eolas is déanaí a chur 
ar fáil.  

 

 Foilsíodh céad Phlean Maolaithe Náisiúnta reachtúil na hÉireann i mí Iúil 2017 ina 
bhfuil bearta agus gníomhaíochtaí chun aghaidh a thabhairt ar an ndúshlán atá ann 
amach go 2020 agus chun réiteach a dhéanamh le haghaidh spriocanna an AE a 
bheidh ar Éirinn tabhairt fúthu do 2030.  
 

 Reáchtáladh comhairliúchán poiblí ar chéadchreat Náisiúnta Oiriúnaithe na hÉireann. 
Tá an Creat deiridh le cur faoi bhráid an Rialtais le faomhadh faoi dheireadh na 
bliana.  

 

 Bunaíodh Idirphlé Náisiúnta ar Ghrúpa Comhairleach Ghníomhaíocht Aeráide i mí Iúil 
agus tá pleananna á réiteach le haghaidh an chéad bhabhta d’imeachtaí réigiúnacha 
na bpáirtithe leasmhara.  

 

 Foilsíodh comhairliúchán poiblí i Meán Fómhair 2017 faoi dhearadh Scéim nua 
Tacaíochta Leictreachais In-Athnuaite chun tús giniúna ar dóthain leictreachais in-
athnuaite a dhreasú chun spriocanna náisiúnta agus spriocanna ar fud an AE 
fuinnimh in-athnuaite agus dícharbónaithe a shásamh chomh fada amach le 2030.   

 

 Tá €7m leithdháilte sa Bhuiséad d’fheidhmiú céimneach na Dreasachta Teasa In-
Athnuaite in 2018 a thacóidh le hathchur chórais teasa breosla iontaise le fuinneamh 
in-athnuaite.  

 

 Seoladh comhairliúchán poiblí i mí Iúil ar an mbithgheilleagar a oirfidh Ráiteas 
Náisiúnta Beartais chun forbairtí a thiomáint chun cinn sa réimse seo.  

 

 Déanfar €82m a infheistiú sa Chlár Fuinnimh Níos Fearr in 2017 chun uasghráduithe 
éifeachtúlacht fuinnimh a chur ar fáil do bhreis is 25,000 foirgneamh. Fógraíodh 
€35m breise sa Bhuiséad i leith leathnú chláir éifeachtúlacht fuinnimh trasna na n-
earnálacha poiblí, tráchtála agus cónaitheacha, chun an infheistíocht iomlán san 
earnáil a thabhairt go €117m do 2018.  

 

 Tá rialacháin nua fhoraoise tosaithe i leith roinnt gníomhaíochta foraoise lena n-
áirítear ceadúnasleagtha, leasachán a scaradh ón aer, foraoisiú agus tógáil bóithre 
foraoise.  
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 Tá grúpa margaíochta agus cur chun cinn na foraoisithe bunaithe. San áireamh san 
obair atá déanta go dáta tá feachtas chur chun cinn, caidreamh le feirmeoirí ag 
ócáidí talmhaíochta, agus cor poist chuig breis is 1,000 iarratasóir le cead teicniúil cur 
a dhéanamh.    

 

 Tá €5m breise leithdháilte sa Bhuiséad chun úsáid feithiclí leictreacha a dhreasú, ag 
cur faoi dhó le buiséad 2017. Beidh deontas nua ar fáil ó 1 Eanáir chun tacú le 
suiteáil pointí luchtaithe baile agus beidh ráta tosaithe 0% shochar comhchineáil i 
leith fheithiclí leictreacha bataire ar feadh bliana amháin.  

 

 Tá scéim €2m fógartha chun cúnamh éigeandála daonnúil a chur ar fáil do ghnónna 
beaga, cumainn spóirt agus pobail agus d’eagraíochtaí deonacha nach féidir leo 
árachas in aghaidh tuilte a fháil agus atá buailte ag na tuilte is déanaí i nDún na nGall.   

 

 Tá an OPW (Oifig na nOibreacha Poiblí) ag obair leis na hÚdaráis Áitiúla ar fad chun 
tithe a aithint a d’fhéadfadh a bheith incháilithe faoin Scéim Dheonach Athlonnaithe 
d’Úinéirí Tí. Agus ar leithligh, tá suim curtha in iúl go díreach ag roinnt úinéirí tí a 
bheith san áireamh faoin scéim.  

 

Ag Infheistiú sa tSochaí  

Pobal  

 Tá Grúpa Oibre Crosearnála bunaithe chun cuidiú le forbairt an phlean chur i 
ngníomh den Bheartas Creata chun tacú leis an earnáil phobail agus dheonach agus 
leis na hearnálacha áitiúla forbartha. Táthar ag súil go mbeidh dréachtphlean chur i 
ngníomh forbartha do Ráithe 1, 2018. 

 

 Tiocfaidh Clár nua SICAP i bhfeidhm ó 1 Eanáir 2018. Faoin gClár nua aithneoidh 
Coistí Áitiúla Forbartha Pobail a ngrúpa riachtanas éiritheach féin chun tacaíochtaí a 
dhíriú níos éifeachtúla laistigh dá gceantar áitiúil féin.  

 

 Fógraíodh scéim aisíocaíochta Chúiteamh CBL i mBuiséad 2018 a chúiteoidh 
carthanachtaí as CBL tabhaithe ar ionchur. Is féidir le carthanachtaí éileamh a 
dhéanamh in 2019 ar chostais CBL a tabhaíodh in 2018 bunaithe ar an leibhéal 
cistithe neamhphoiblí a fhaigheann siad.  

 

 Tá moladh faoi leasú ar rátaí CBL le foilsiú ag Coimisiún an AE in Eanáir 2018. Scríobh 
Éire ag an gCoimisiún ag lorg go mbeadh dífhibrileoirí agus trealamh eile éigeandála-
míochaine agus tarrthála curtha i bhfeidhm ag náid nó ag ráta íslithe as seo amach.  

 

 Tá €1.21m ceadaithe do réimse eagraíochtaí, ó ghrúpaí beaga Pobail 
Chéadfhreagartha, go foirne Tharrtháil sléibhe agus Fo-Uisce faoin mbeartas 
Chéadfhreagartha Éigeandála den chlár CLÁR.  
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 Tá Grúpa Stiúrtha bunaithe chun maoirseacht a dhéanamh ar thaighde chun tacú le 
forbairt bheartais náisiúnta agus treochláir don earnáil fiontraíochta sóisialta.  

 

 Ta cistiú de €1.648m fógartha faoi scéim na gcuntas díomhaoin i leith 42 tionscadal 
fiontraíochta sóisialta ag cur seirbhísí nó deiseanna fostaíochta ar fáil do dhaoine atá 
faoi mhíbhuntáiste, go háirithe i gceantair thuaithe.   

 

 Rinneadh feidhmiú céimneach ar chlár athmhúnlaithe RAPID de luach €2m i mí na 
Samhna a dhéanfaidh cistiú ar thionscadail a dhíreoidh ar ghrúpaí nó ar 
shaincheisteanna ábhartha i limistéir uirbeacha agus i mbailte tuaithe atá faoi 
mhíbhuntáiste chun aghaidh a thabhairt ar an míbhuntáiste agus le feabhas a chur ar 
an gcomhtháthú sóisialta ag an leibhéal áitiúil.  

 

 Tá Bord um Fheidhmiú Clár bunaithe i Lár Thuaidh Thoir na Cathrach, le tacaíocht ó 
Oifig Clár Áitiúil.  Tá roinnt moltaí curtha i bhfeidhm ag an mBord in 2017 ar chostas 
€2.5m agus de réir phríomhcheannteidil Thuarascáil Mulvey.  

 

 Tá leas bainte ag breis is 83,000 saoránach as an seirbhís nua iarratais ar líne ar 
athnuachan pasanna do dhaoine fásta, óna seoladh faoi Mhárta seo caite.  

 
Spórt 

 Tá €56m leithdháilte faoin gClár Chaipiteal Spóirt 2017 chun deontais a thabhairt do 
bhreis is 1,700 tionscadal éagsúil spóirt. Déanfar €4m breise a leithdháileadh ar 
thionscadail náisiúnta agus réigiúnacha roimh dheireadh na bliana.  

 

 Tá an fhorbairt tosaithe ar Chéim 2 de Láthair Náisiúnta faoi Dhíon Spórt Éireann ina 
gcuirfear saoráidí buana faoi dhíon ar fáil don rugbaí, sacar agus cluichí Gaelacha. Tá 
na hoibreacha seo sceidealaithe a bheith críochnaithe in 2019.   

 
 

Iompar  

 Tugadh líne thraschathrach LUAS chun críche in am agus laistigh den bhuiséad 
€368m.  Thosaigh an líne ag obair an 9 Nollaig agus is síneadh í ar an Líne Ghlas trí lár 
na cathrach chomh fada le Droichead Broome.  Áirítear sa síneadh sin 13 stad nua 
Luas agus malartú leis an Líne Dhearg agus meastar go dtabharfar faoi 10 turas 
paisinéara breise uirthi gach bliain. 

 Tá an infheistíocht chaipitil ilbhliantúil i leith iompair phoiblí méadaithe de €2.7bn le 
linn na tréimhse 2018-2021.  
 

 Tá €750m leithdháilte don chlár BusConnects a dhéanfaidh busbhealaí nua agus 
leathnaithe a chistiú agus a chuirfidh feabhas mór ar rochtain chuig busanna tríd 
agus ar fud na príomhchathrach agus a chuimsíonn chomh maith lánaí rothaíochta 
sainithe scartha amach.  
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 Déanfar €685m a infheistiú i mbonneagar breise iarnróid a chuirfidh suíocháin 
bhreise ar fáil ar Luas chomh maith le Lárionad Rialaithe Tráchta iarnróid nua, chomh 
maith le dul chun cinn le réiteach an Mheitreo Thuaidh.  

 

 Déanfar breis is €850m a infheistiú i dtionscadail chothabhála agus shábháilteachta 
agus €30m chun rochtain a fheabhsú; tá €28m leithdháilte chun tosú ar an trasdul 
chuig an gcéad glúin eile de sholáthar ticéad ‘ar cuntas’; agus cuirfear thart ar €130m 
ar fáil i leith bhainistiú tráchta, tú áite ag busanna agus tionscadail eile taistil chliste 
inár gcathracha.   

 

 Bainfear úsáid as €35m chun tacú le smaointe nua a chuideoidh chun an earnáil 
taistil a dhícharbónú, lena n-áirítear tionscnaimh phíolóta do theicneolaíochtaí le 
hastaíochtaí ísle.  
 

 Ta breis is €110m leithdháilte do phacáiste ilbhliantúil uirbeach Rothaíochta agus 
Siúlóide thar na ceithre bliana seo romhainn.  
 

 Tá €30m breise deimhnithe le hinfheistiú sa bhonneagar glasbhealaigh go 2021.  
 

Comhshaol  

 I mí Bealtaine rinneadh an leithdháileadh reatha de €650,000 d’údaráis áitiúla chun 
dumpáil mhídhleathach a throid a dhúbailt go €1.3m. Tá úsáid bainte as an gcistiú 
seo chun tacú le 191 tionscadal frith-dhumpála ar fud na tíre. Cuirfear €1.3m breise 
ar fáil in 2018 chun tógáil ar a bhfuil bainte amach.  

 

 Tá creat níos solúbtha i leith tháillí bailithe bruscair faofa ag an Rialtas ag ceadú 
réimse roghanna muirir.  
 
 

 

Éire agus an Domhan  

Brexit agus Tuaisceart Éireann  

 D’oibrigh an Rialtas go dian, mar chuid d’AE 27,  lena chinntiú go bhféadfaí dul chun 
cinn suntasach a dhéanamh sa chéad chéim de na hidirbheartaíochtaí ar Brexit ionas 
go bhféadfadh an Chomhairle Eorpach a shocrú go bhféadfaí dul ar aghaidh go dtí 
céim a dó.    
 

 Tá a chuid spriocanna bainte amach ag an Rialtas sa chéim seo, lena n-áirítear an 
Comhlimistéar Taistil a bheith coinnithe, Comhaontú Aoine Chéasta agus Comhoibriú 
Thuaidh/Theas a bheith slán, an gealltanas nach bhfillfear ar aon dianteorainn agus 
cosaint do chearta shaoránaigh an AE agus cearta eile.   
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 Den tábhacht mhór freisin maidir leis an teorainn,  tá gealltanas na RA déanamh de 
réir rialacha an Aontais Custaim agus an Mhargaidh Inmheánaigh atá ag tacú le 
comhoibriú Thuaidh Theas, geilleagar uile-oileáin agus cosaint Chomhaontú Aoine an 
Chéasta nó a thacódh leis na nithe amach anseo.    

 
• Tá an Rialtas ag leanúint leis an gcaidreamh le Rialtas na Breataine agus leis na 

páirtithe polaitíochta i dTuaisceart na hÉireann chun tacú le foirmiú Fheidhmeannas 
nua comhroinnte Cumhachta do Thuaisceart Éireann. 

 

 I Meán Fómhair rinne Coiste Airí Chomhairle na hEorpa machnamh faoi ghrúpa 
cásanna McKerr, a chuimsigh cás Pat Finucane, nach maireann. Glacadh cinneadh a 
dúirt go ndéanfadh CMDH machnamh faoi bheartais aonaracha i gcás Finucane a 
athoscailt ón uair go mbeadh deireadh tagtha le himeachtaí sa bhaile. 
D’athdhearbhaigh Éire staid an Rialtais gur chóir an tiomantas le fiosruchán poiblí a 
reáchtáil a chomhlíonadh.  

 

 Rinneadh an tAcht Choimisiún Neamhspleách Tuairiscithe a achtú i mí Iúil 2017 chun 
an Coimisiún Neamhspleách Tuairiscithe a bhunú sa dlínse seo agus tá obair ag dul ar 
aghaidh ag réiteach moltaí reachtacha i leith shaincheisteanna oidhreachta. 

 

 Fógraíodh breis is €990,000 i Meitheamh 2017 i leith deontas faoin gcéad babhta 
cistithe de 2017 den Chiste Athmhuintearais chun tacú le 55 eagraíocht atá ag obair 
ar son na síochána agus an athmhuintearais.  

 

 Bronnadh €26.5m i mí Iúil trí chlár cistithe INTERREG VA an AE chun tacú le ceithre 
tionscadal trasteorann sláinte agus cúraim shóisialta, ar mhórscála, go dtí 2021.  
 

 Bronnadh €18.8m breise i gcistiú INTERREG VA i leith tionscadal a bhaineann le 
gnáthóga nádúrtha, caighdeán feabhsaithe uisce le hól, agus taighde faoi 
fhuinneamh in-athnuaite.  
 

 Fógraíodh €35.3m i mí na Samhna faoi chlár Síochána IV an AE (EU PEACE IV) chun 
tacú le hoideachas comhroinnte. Fógraíodh €14.9m breise i nDeireadh Fómhair i 
leith 13 tionscadal a dearadh chun cuidiú le daoine maireachtáil, foghlaim agus 
sóisialú le chéile agus a bheith saor ón gclaontacht agus ón bhfuath.  
 

 Tá €4.95m de chistiú INTERREG faighte ag Uiscebhealaí Éireann chun 22km de 
ghlasbhealach a fhorbairt ar feadh bhealach Chanáil Ulaidh.   

 

 Tá Seirbhís Chomhairleach Brexit saor in aisce bunaithe ag Idir-Thrádáil Éireann chun 
comhairle phraiticiúil, tacaíocht agus eolas faoi shaincheisteanna a bhaineann le 
Brexit a chur ar fáil d’fhiontair.   

 

 Tá Prótacal Roinnte Trealamh sínithe idir an Garda Síochána agus an PSNI chun 
trealamh póilíneachta a chur ar fáil chun tacú lena chéile chun déileáil le hoibríochtaí 
póilíneachta casta nó dúshlánacha.  
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Slándáil agus Cosaint 

 Foilsíodh an t-Athbhreithniú Lár Téarma ar chur i bhfeidhm an dara Plean 
Gníomhaíochta ar Mhná, Síocháin agus Slándáil in Aibreán. Thug sé aitheantas don 
ghníomhaíocht nár bheag a bhain le beart a dhéanamh maidir le gníomhaíochtaí 
agus gealltanais, mar aon le roinnt moltaí a iniamh faoin gcur i bhfeidhm a láidriú le 
linn na tréimhse atá fágtha den Phlean Gníomhaíochta, agus an chéad atrial eile a 
fhorbairt. 

 

 Tharla cuairt Aireachta ar Iosrael agus ar an bPalaistín i mí Iúil ina raibh an deis chun 
imní na hÉireann a chur in iúl faoin tionchar atá ag an bhforghabháil leanúnach ar an 
dá thaobh agus faoi na hionchais a bhaineann le comhaontú síochána cuimsitheach a 
fháil. 

 

 Tabharfaidh Éire seirbhís don chéad uair mar bhall de Choimisiún na NA ar Stádas na 
mBan ó 2017 go 2021 agus toghadh í mar Chathaoirleach ar an gCoimisiún do 2018-
19.  

 

 Glacadh leis an gConradh maidir le Toirmeasc ar Arm Núicléach i mí Iúil. Bhí Éire, mar 
bhall den chroíghrúpa a chuir an Rún NA chun cinn as a lean glacadh an Chonartha, i 
measc na Stát tosaigh a shínigh an Conradh i Meán Fómhair.  

 

 Go dáta tá 36 tionscadal ag éirí as an bPáipéar Bán ar Chosaint tionscanta agus tá an 
dara tráinse de thionscadail le tionscain roimh dheireadh na bliana.  

 
Trádáil 
 

 Tá sé i gceist ag an Rialtas Lorg Éiceolaíochta na hÉireann a dhúbailt faoi 2025. Is iad 
na príomhaidhmeanna atá againn ná le hinfheistíocht níos mó a mhealladh in Éirinn, 
turasóireacht agus trádáil a threisiú, naisc níos láidre a thógáil lenár diaspora agus 
méadú a chur ar mhalartuithe cultúrtha.  
 

 Tá misin thrádála curtha i gcrích go dtí an Iorua, na SA, Meicsiceo, an tSeapáin, 
Singeapór, an Chóiré Theas agus an Astráil leis an bhfócas leagtha ar dheiseanna 
forbartha trádála mar aon le hÉire a chur chun cinn mar láthair le haghaidh 
infheistíochta, trádála agus turasóireachta.  

 

 Mar chuid den Straitéis Trádála, Ireland Connected, (Éire Nasctha) reáchtáladh 
Comhdháil Fhoireann na hÉireann i mí na Samhna d’fhonn iarrachtaí rochtain ar 
mhargaí nua a fheabhsú agus fás a threisiú i margaí atá againn cheana mar a 
bhaineann sé le honnmhairí na hÉireann, infheistíocht isteach, turasóireacht agus 
oideachas idirnáisiúnta. 
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 Tá sé ambasáid/consalacht nua le hoscailt ar bhonn céimnithe le linn 2018 agus 
2019. Beidh na misin nua i Wellington, Bogota, Santiago, Amman, Vancouver, agus 
Mumbai agus is cuid dhílis iad de fhreagra an Rialtais ar Bhrexit agus aibhsíonn sé an 
gá go mbeadh Éire uaillmhianach agus í ar thóir deiseanna trádála i margaí nua.  
 
 

Forbairt Idirnáisiúnta 

 Rinneadh breis is €707m a leithdháileadh chuig Cúnamh Forbraíochta Thar Lear sa 
Bhuiséad, méadú de roinnt €26m ar 2017, agus an tríú bliain as a chéile ar tugadh 
leithdháileadh méadaithe sa bhuiséad don chlár.  
 

 Fógraíodh cistiú de €9m i mí Lúnasa do Lárchiste Freagartha Éigeandála na NA mar 
fhreagra ar na leibhéil gan fasach riachtanais dhaonnúil dhomhanda.   

 

 Fógraíodh €11m i gcistiú daonnúil i mí na Samhna do réigiún Chorn na hAfraice chun 
cuidiú le hathrú aeráide, dianthriomach agus mór-easáitiú pobail. 
 

Ealaíona, Oidhreacht agus an Ghaeilge  

 Reáchtáladh an chéad chruinniú den Fhóram Éire Ildánach an 13 Nollaig d’fhonn díriú 
ar phlé a bhaineann leis na roghanna beartas a dhéantar lena chinntiú go bhfuil 
cumas cruthaitheach gach duine á thabhairt chun fíre agus chun plé den chineál sin a 
spreagadh. 

 
 Seoladh Plean Óige Chruthaitheach i mí na Nollag chun cumas cruthaitheach gach 

páiste agus duine óg in Éirinn a thabhairt chun cinn. Fógraíodh réimse beart lena 

chinntiú  go mbeidh teacht go praiticiúil ag gach leanbh in Éirinn ar theagasc, ar 

eispéireas agus ar rannpháirtíocht i gceol, drámaíocht, ealaín agus códáil faoin 

mbliain 2022.   

 Tá cistiú de €8.5m leithdháilte trí Bhuiséad 2018 chun an Clár Éire na 
Cruthaitheachta a luathú. Cuimsíonn an cistiú seo €3m don Chomhairle Ealaíon, 
€1.5m do Bhord Scannán na hÉireann, €0.5m do Chultúr Éireann agus arduithe i 
gcistiú do na hInstitiúid Chultúrtha Náisiúnta ar fad.  
 

 Seoladh 31 Plean Cultúir agus Cruthaitheachta na nÚdarás Áitiúil i mBealtaine mar 
chuid de Chlár Chruthaitheacht Éireann chun spreagadh a thabhairt do phobail agus 
do shaoránaigh a bheith gníomhach, rannpháirteach agus a n-acmhainneacht 
chruthaitheach a chumasú. Faoi láthair tá Straitéisí Cultúrtha fadtéarmacha á 
réiteach ag údaráis áitiúla a bheidh á seoladh san Earrach.   

 
 D’fhógair Cultúr Éireann cistiú de €600,000 a chuirfidh ar chumas 117 ealaíontóir 

agus eagraíocht ealaíon Éireannach a gcuid oibre a chur i láthair ar fud an domhain in 

2017 agus 2018.  
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 Seoladh scéim phíolótach chun go mbeidh sé níos éasca ag ealaíontóirí agus 
scríbhneoirí rochtain a fháil chuig tacaíochtaí leasa shóisialaigh.  
 

 Tá beagnach €135,000 ceadaithe do 23 tionscadal i leith músaem áitiúil agus 
réigiúnach ar fud na tíre.  

 

 Go dáta in 2017, fógraíodh cistiú de bhreis is €10m faoin Scéim Caipitil Ealaíon agus 
Cultúir 2016-2018 do 122 eagraíocht ealaíon san iomlán ar fud na tíre. Chuimsigh sé 
seo cistiú de €745,000, mar a fógraíodh i Lúnasa, le haghaidh breis is 60 eagraíocht 
áitiúil ealaíon ar fud na tíre faoin Scéim. 
 

 Fógrófar babhta breise den Scéim Caipitil Ealaíon agus Cultúir le haghaidh go luath in 
2018.  
 

 Tá an buiséad chun an Beartas ar Oideachas Gaeltachta níos mó ná dúbailte ó €1m in 
2017 go €2.3m in 2018.  

 

 Tá an obair imithe chun cinn ar Straitéis Dhigiteach nua don Ghaeilge agus táthar ag 
súil lena seoladh go luath in 2018. 
 

 Tá an próiseas pleanála teanga faoi shiúl anois i ngach ceann de na 23 ceantar 
Gaeltachta agus ceadaíodh na trí phlean teanga tosaigh le gairid. Cuirfear 
leithdháileadh de suas le €100,000 ar fáil thar thréimhse 12 mí i leith gach ceantar ar 
mhaithe le tús a chur le cur i bhfeidhm na bpleananna.  

 

 Tá socrú déanta faoin mBuiséad le €1.4m breise a bheith ar fáil chun tacú leis an 
bPróiseas Pleanála Teanga faoin Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge. Tá €687m breise 
leithdháilte do scéimeanna tacaíochta teanga lasmuigh den Ghaeltacht.  

 

 Cuireadh cistiú de €450,000 ar fáil d’Fhoras na Gaeilge sa Bhuiséad do Bhliain na 
Gaeilge 2018.  

 
 
 

Ag Cur na Comhpháirtíochta sa Daonlathas ag Obair agus Leasú 

Bunreachta 

Leasú ar an bPróiseas Buiséadach  

 Tharla an tIdirphlé Náisiúnta Geilleagrach i Meitheamh mar réiteach do Bhuiséad 
2018. Foilsíodh Ráiteas Geilleagrach an tSamhraidh leis, ag tabhairt measúnaithe 
cothrom le dáta ar an spás fioscach don chéad bhliain eile, a mheastar ag €1.2bn, 
más amhlaidh gur féidir an Sprioc Buiséadach Lártéarma d’easnamh de 0.5% den OTI 
(GDP), a bhaint amach in 2018.  
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 Foilsíodh an Tuairisc Chaiteachais Lár-Bhliana do 2017 i mí Iúil ag tabhairt bunlíne i 
leith chaiteachas na Ranna agus an pointe tosaithe don Oireachtas le tosaíochtaí 
buiséadacha a scrúdú.  
 

 Tá Oifig Bhuiséid Pharlaiminteach nua bunaithe san Oireachtas a bheidh mar 
phríomhfhoinse fhaisnéis airgeadais agus buiséid do Bhaill an Oireachais agus go 
háirithe do Choiste Mhaoirseacht an Bhuiséid. Roimh Bhuiséad 2018 d’fhoilsigh an 
oifig nua Tráchtaireacht Réamh-Bhuiséid do Choiste Mhaoirseacht an Bhuiséid. 
 

 Foilsíodh an páipéar beartais ‘Buiséadú Comhionannais: Na Bearta le Tógáil anois in 
Éirinn’ le taobh Bhuiséad 2018. Leagan an páipéar amach an cur chuige píolótach a 
ghlacfar i leith bhuiséadú inscne i dtimthriall buiséadach Bhuiséad 2018 atá 
daingnithe sa chreat bhuiséadú feidhmíochtbhunaithe.  

 

 Tharla an chéad babhta de phróiseas Athbhreithniú Caiteachais trí bliana nuair a 
foilsíodh roinnt páipéar le taobh na Tuairisce Caiteachais Lár-Bhliana i mí Iúil. An 
aidhm atá leis an athbhreithniú ná le caiteachas reatha a scrúdú agus le réimsí a 
aithint ina d’fhéadfaí atosaíocht a dhéanamh nó caiteachas a ath-leithdháileadh.  

 

 Foilsíodh céad Thuairisc Feidhmíochta na Seirbhíse Poiblí in Aibreán 2017 ag tabhairt 
eolais thráthúil i dtaobh gach a seachadadh as an gciste poiblí an bhliain roimhe sin 
agus ag cruthú deise le haghaidh fíor-idirphlé idir Airí agus na Coistí earnálacha 
bainteacha i dtaobh fheidhmíocht an Rialtais.   
 

Leasú ar an mBunreacht agus Leasuithe eile 

 Foilsíodh tuairisc dheiridh Thionól na Saoránach mar aon le moltaí ar an Ochtú Leasú 
ar an mBunreacht i Meitheamh agus tá machnamh á dhéanamh orthu faoi láthair ag 
Coiste Speisialta Oireachtais.  

 

 Tá a chuid plé críochnaithe ag an Tionól Saoránach chomh maith agus tá a thuairisc 
agus a chuid moltaí taiscthe faoi na Dúshláin agus na Deiseanna a bhaineann le 
Daonra atá ag Dul in Aois. Tá a chuid plé críochnaithe ag an Tionól chomh maith faoi 
“Conas is féidir leis an Stát Tír  Cheannródaíoch a Dhéanamh d’Éirinn maidir le Dul i 
nGleic le hAthrú Aeráide” agus táthar ag súil go ndéanfar an tuairisc seo a thaisceadh 
go luath in 2018.   

 

 Tá amchlár táscach aontaithe ag an Rialtas le haghaidh roinnt reifreann do 2018/19: 
Reifreann ar an Ochtú Leasú; Diamhasla; Saol na Mná laistigh den Teaghlach; 
Colscaradh; Ag Leathnú Cheart Vótála i dToghcháin Uachtaránachta do Shaoránaigh 
na hÉireann atá ina gcónaí lasmuigh den Stát; ag laghdú na haoise vótála go 16; agus 
pobalbhreith ar mhéaraí feidhmiúcháin a thogha go díreach.  
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 Tá Bille Choimisiún Cheapacháin Bhreithiúnachta agus an Bille Chomhairle 
Bhreithiúnachta foilsithe chun foráil a dhéanamh i leith Choimisiún nua Cheapacháin 
Bhreithiúnachta a chur in áit Bhord Comhairleach na gCeapachán Breithiúnach atá 
anois ann, agus le Comhairle Bhreithiúnach a bhunú.   
 

 Seoladh Sraith Straitéisí Cumarsáide an Chustaiméara don tSeirbhís Phoiblí i 
Meitheamh ag tabhairt treoir faoi conas cumarsáid éifeachtúil a dhéanamh leis an 
bpobal, a chinntiú go bhfuil rochtain ann chuig na seirbhísí ar fad agus conas 
riachtanais an chustaiméara a shásamh.  
 

 Seoladh Straitéis Ríomhsheirbhísí an Rialtais 2017-2020 i mí Iúil le 10 
bpríomhghníomhaíocht atá deartha chun leanúint leis an móiminteam i ndul chun 
cinn na hÉireann le barr feabhais a bhaint amach i ríomhsheirbhísí Rialtais.  
 

 Tá dhá Straitéis seolta, ‘Straitéis na nDaoine 2017-2020 agus an ‘Straitéis Forbartha 
Ceannaireachta na Seirbhíse Poiblí Sinsearaí 2017-20’ atá ag tógáil ar a bhfuil bainte 
amach faoi Phlean Athnuachana na Státseirbhíse.   
 

 Foilsíodh ‘Ár Seirbhís Phoiblí 2020’, creat nua i leith forbartha agus nuálaíochta sa 
tseirbhís phoiblí, i mí na Nollag agus cuimsíonn sé fócas láidir ar sheirbhísí do 
chustaiméirí a fheabhsú.  
 

 D’fhoilsigh Coimisiún Pá na Seirbhíse Poiblí a thuairisc i mBealtaine faoi conas ar 
chóir go leanfaí le díchorn na mBeart Airgeadais Éigeandála i reachtaíocht Leasa an 
Phobail, ag cur san áireamh an forás i dtreochtaí pá, comparáidí idir rátaí pá agus 
mar a sheasann staid airgeadais an Stáit.  
 

 Tá téarmaí molta Chomhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2018-2020, a bheidh 
mar shíneadh le Comhaontú Bhóthar Lansdún, ceadaithe ag an Rialtas. 
D’fhormhuinigh Coiste na Seirbhísí Poiblí de ICTU téarmaí an Chomhaontaithe i 
Meán Fómhair.  
 

 Tá Bille Pá agus Pinsean na Seirbhíse Poiblí, a dhéanfaidh forálacha Chomhaontú 
Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí a achtú, foilsithe.  

 

 

 

 


