
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ráiteas Straitéise 2017-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

Roinn an Taoisigh 

Ráiteas Straitéise 2017 – 2020 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Eanáir 2018 



 

2 | Leathanach 

 

 
 

 

 

  



 

3 | Leathanach 

 

ÁR MISEAN AGUS ÁR LUACHANNA 

Is é an cuspóir atá againne ná cabhrú leis an Taoiseach agus leis an Rialtas geilleagar 

inbhuanaithe agus sochaí rathúil a fhorbairt, leasanna na hÉireann a shaothrú thar lear, Clár 

an Rialtais a chur i bhfeidhm agus todhchaí níos fearr a chruthú d’Éirinn agus dá saoránaigh 

uile. 

 

Tá Fís, Misean agus Luachanna na Státseirbhíse ina dtreoir dár gcuid oibre.  

 

Mar ghné ar leith dár Misean, féachaimid lena chinntiú ní hamháin gur cuid lárnach dár n-

eagraíocht iad na luachanna seo agus sinn ag obair go hinmheánach agus go seachtrach ach, 

lena chois sin, go gcuirimid ceannaireacht ar fáil don Státseirbhís ar fad agus í i mbun 

caidrimh leis an bpobal agus leis an gcóras polaitíochta. Áiríonn sé sin an dualgas dearfach 

atá orainn faoin Acht fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas, 

2014, aird a bheith againn ar chearta an duine agus ar an gcomhionannas agus sinn ag 

comhlíonadh ár gcuid feidhmeanna. 

Fís   
• Seirbhís den chéad scoth a chur ar fáil don Stát agus do mhuintir na hÉireann.  
 
Misean   
• Comhairle oibiachtúil atá bunaithe ar fhianaise a thabhairt don Rialtas, freagairt 

d'fhorbairtí, agus cuspóirí an Rialtais a chur i gcrích agus, ag am céanna, féachaint leis na 
torthaí is fearr a bhaint amach ar mhaithe le leas fadtéarmach na tíre.  

• Freastal a dhéanamh ar shaoránaigh agus ar gheallsealbhóirí go héifeachtúil, go cothrom 
agus le hurraim, i gcóras atá oscailte, trédhearcach agus cuntasach.  

 
Luachanna  
• Éiteas seirbhíse poiblí atá fréamhaithe go domhain sa neamhspleáchas, sa mhacántacht, 

sa neamhchlaontacht, sa chomhionannas, sa chothroime agus san urraim.  
• Cultúr cuntasachta, éifeachtúlachta agus luach ar airgead. Sárchaighdeáin ghairmiúlachta, 

cheannaireachta agus chruinnis.  
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ÁR bPRÍOMHGHNÍOMHAÍOCHTAÍ 
 

• Feidhmeanna feidhmiúcháin an Taoisigh agus an Rialtais a chur i gcrích 

• Rúnaíocht an Rialtais a chur ar fáil 

• Tacú leis an Taoiseach agus é i mbun a chuid dualgas mar Cheann an Rialtais, lena n-

áirítear dualgais i ndáil leis an Oireachtas, le Saincheisteanna Bunreachta, le 

Prótacail, leis an gComhairle Eorpach, leis an gComhairle Aireachta Thuaidh/Theas 

agus le Comhairle na Breataine-na hÉireann 

• Oibriú le hOifig an Uachtaráin agus leis an Oireachtas  

• Déileáil le leagan amach agus le cur i bhfeidhm bheartais an rialtais, go príomha trí 

chóras na gCoistí Comh-Aireachta, trí Ghrúpaí na nOifigeach Sinsearach, trí Oifig 

Chlár an Rialtais, agus tríd an Aonad Idirchaidrimh Parlaiminte 

• Oifig an Taoisigh (mar aon le tacaíocht don Tánaiste) 

• Tacaíocht d'Airí Neamhspleácha Rialtais 

• Oifig Phríomh-Aoire an Rialtais (ar a bhfuil freagracht freisin i ndáil leis an bPríomh-

Oifig Staidrimh) 

• Tacaíocht do na hAirí Stáit atá sannta don Roinn (a bhfuil freagracht orthu i ndáil le 

Cosaint, Gnóthaí Eorpacha agus Cosaint Sonraí)  

• Preasoifig an Rialtais 

• An tAonad Cumarsáide Straitéisí 

• Mionteagasc agus comhairle a chur ar fáil don Taoiseach maidir le raon iomlán na 

saincheisteanna a bhaineann le beartas intíre agus maidir le gnóthaí idirnáisiúnta 

(lena n-áirítear trí obair na Comhairle Náisiúnta Eacnamaíochta agus Sóisialta) 

• Tacú leis an Taoiseach agus leis an Rialtas beartais AE, Thuaisceart Éireann agus 

idirnáisiúnta na hÉireann a leagan amach agus a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear iad a 

chomhordú ar fud an Rialtais ar fad 

• Seirbhísí tacaíochtaí a chur ar fáil tríd an Rannán Gnóthaí Corparáideacha (Acmhainní 

Daonna, Airgeadas, ICT agus seirbhísí eile) 

 

Trí Bhord Bainistíochta na Státseirbhíse agus trí Bhord Cuntasachta na Státseirbhíse, 

cuirimid comhcheannaireacht ar fáil maidir le clár Athnuachana na Státseirbhíse, agus bímid 

ag obair go dlúth leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. 
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COMHTHÉACS AGUS NA DÚSHLÁIN ATÁ ROMHAINN 

Toisc an ról lárnach agus an mhandáid atá aici, tá freagracht ar an Roinn a chinntiú go 

dtacaíonn na beartais a fhorbraítear le tiomantas an Rialtais i leith Éire a fhorbairt ar 

bhealach inbhuanaithe trína ndéantar forbairt eacnamaíochta agus dul chun cinn sóisialta a 

chothú. Baineann sí an méid sin amach tríd an tacaíocht a chuireann sé ar fáil don Taoiseach 

agus don Rialtas, lena n-áirítear trí struchtúr na gCoistí Comh-Aireachta.  

 

Cé go bhfuil téarnamh eacnamaíochta ann, tá Éire leochaileach i gcónaí ó thaobh dúshláin 

agus rioscaí áirithe. Lena chois sin, tá dúshláin shonracha ann maidir lena chinntiú go 

bhfaighidh gach duine agus i ngach cuid den tír, tairbhe ón téarnamh. Tá saincheisteanna 

ann fós a bhaineann leis an ngéarchéim eacnamaíochta - go háirithe i réimsí a bhaineann le 

tithíocht, le fiachas agus le tearc-infheistíocht i gcúram sláinte agus i mbonneagar.  

 

I bhfianaise an róil lárnaigh atá aici, is cás leis an Roinn na rioscaí ar fad a luaitear sa 

Mheasúnacht Náisiúnta ar Rioscaí. Mar sin féin, tá baint lárnach ag roinnt rioscaí leis an tslí 

ina ndéanfaimid an tacaíocht don Rialtas a réiteach agus a eagrú agus ina gcinnteoimid go 

bhfuil beartas an rialtais comhchuibhithe go maith le forbairtí intíre agus le forbairtí 

domhanda, de chineál polaitíochta, eacnamaíochta agus sóisialta, agus go bhfuil sé in ann 

freagairt a dhéanamh i leith na bhforbairtí sin. Déanann an Mheasúnacht Náisiúnta ar 

Rioscaí difear don tslí ina roghnaímid, agus ina n-úsáidimid, ár n-acmhainní d’fhonn cuspóirí 

a bhaint amach.  

 

Is iad seo a leanas na Coistí Comh-Aireachta atá bunaithe ag an Rialtas:  

• Coiste Comh-Aireachta A (Eacnamaíocht) 

• Coiste Comh-Aireachta B (Beartas Sóisialta agus Seirbhísí Poiblí) 

• Coiste Comh-Aireachta C (An tAontas Eorpach, lena n-áirítear Brexit [Imeacht na 

Breataine as an Aontas Eorpach]) 

• Coiste Comh-Aireachta D (Bonneagar) 

• Coiste Comh-Aireachta E (Sláinte) 

• Coiste Comh-Aireachta F (Slándáil Náisiúnta) 

• Coiste Comh-Aireachta G (Dlí agus Ceart, agus Comhionannas)  
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Clúdaíonn scóip na gCoistí tosaíochtaí náisiúnta an Rialtais agus na dúshláin a bheidh le sárú 

ag Éirinn sna blianta atá díreach romhainn. Ina theannta sin, cuirfear laethanta iomlána ar 

leataobh le haghaidh cruinnithe a bheidh tiomnaithe do dhúshláin bheartais straitéisigh a 

bheidh ann don tír.  

 

Tá freagrachtaí breise glactha chuici féin ag an Roinn, lena n-áirítear bunú an Aonaid 

Cumarsáide Straitéisí, de bhreis ar na freagrachtaí a bhaineann leis an Tionóil Saoránach, le 

Cosaint Sonraí agus le roinnt fiosrúchán reachtúil.  Chomh maith leis sin, áiríonn an Clár 

Rialtais tionscnaimh nua i réimse an athchóirithe bunreachta, institiúidigh agus rialála. Mar 

thoradh ar obair an Tionóil Saoránach go dtí seo, agus ar obair an Choinbhinsiúin 

Bunreachta roimhe sin, tá amchlár táscach foilsithe ag an Rialtas le haghaidh roinnt 

reifreann i rith na mblianta 2018 agus 2019.  

 

ÁR dTOSAÍOCHTAÍ STRAITÉISEACHA  

Ar bhonn na measúnachta atá déanta againn ar an timpeallacht, seo a leanas na 
príomhthosaíochtaí atá ag an Roinn don tréimhse 2017-2020. 
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A.  TACAÍOCHT DON TAOISEACH AGUS DON RIALTAS 

Seirbhísí tacaíochta sármhaithe a chur ar fáil don Taoiseach agus don Rialtas. 

Formhaoirseacht agus tuairisciú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm Chlár an Rialtais.   

Cuidiú le hathchóiriú a dhéanamh ar institiúidí an Stáit, agus le feabhas a chur ar iontaofacht 

na n-institiúidí sin, agus a chinntiú nach dtarlóidh na botúin ba chúis leis an ngéarchéim 

eacnamaíochta arís 

Leanfaimid de thacaíocht a chur ar fáil don Taoiseach, don Tánaiste agus don Rialtas trí 

Rúnaíocht an Rialtais, tríd an Aonad Idirchaidrimh Parlaiminte, trí Oifig Chlár an Rialtais agus 

trí struchtúr na gCoistí Comh-Aireachta d'fhonn a chinntiú go ndéantar gnó an Rialtais a 

bhainistiú de réir na gcaighdeán is airde dá bhfuil ann. 

Leanfaimid de thacaíocht a chur ar fáil don Taoiseach maidir lena dhualgais a chomhlíonadh 

mar Cheann an Rialtais. Leanfaimid de chomhairle agus de threoir de chineál oibiachtúil atá 

bunaithe ar fhaisnéis a chur ar fáil don Taoiseach agus don Rialtas maidir le raon iomlán 

saincheisteanna beartais intíre agus gnóthaí idirnáisiúnta. 

Leanfaimid dár dtacaíochtaí a oiriúnú agus a neartú chun a chinntiú go bhfuil siad ag 

freagairt go hiomlán do na riachtanais a eascraíonn as Athchóiriú na Dála agus chun tacú le 

socruithe éifeachtacha a bhaineann le rialtas mionlaigh. Comhlíonfaimid an ról atá againn 

maidir le hathchóirithe, lena n-áirítear, de réir mar is cuí, moltaí le haghaidh athchóiriú 

bunreachta, polaitíochta agus institiúide, a chur i bhfeidhm.  

Leanfaimid de bheith oscailte i leith smaointe agus tuairimí nua, ilchineálacha, agus dár 

bpróisis a oiriúnú le go mbeimid in ann ceachtanna a fhoghlaim ón am atá caite agus 

pleanáil a dhéanamh don am atá le teacht. Áireoidh sé sin, bealaí ina dtugann an 

státseirbhís agus an tseirbhís phoiblí éisteacht do thuairimí ilchineálacha, agus go háirithe 

bealaí ina dtugtar deis rannpháirtíochta don óige agus do mhná, a éascú. Féachfaimid le 

díospóireacht ardchaighdeáin a chur chun cinn chun tacú leis an Rialtas le linn beartais a 

cheapadh agus a chur i bhfeidhm.  
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Labhróimid le geallsealbhóirí faoi na rioscaí straitéiseacha atá ann sa tír agus foilseoimid 

Measúnacht Náisiúnta Rioscaí uasdátaithe gach bliain. Cinnteoimid go réadófar go hiomlán 

cumas na measúnachta sin ó thaobh rioscaí a shainaithint agus ó thaobh a gcuid treochtaí a 

mhapáil ar mhaithe le pleanáil de chineál níos fadtéarmaí. 

Leanfaimid de cheannaireacht a chur ar fáil i ndáil le tionscadail shuaitheanta náisiúnta 

amhail Éire Ildánach, Éire Dhomhanda 2025, Cuimhneacháin, tionscadal Éire 2040 agus an 

tionscnamh maidir le Ceantar Iarthuaisceart Lár na Cathrach. 
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B.  GEILLEAGAR INBHUANAITHE  

Forbairt eacnamaíochta inbhuanaithe - poist, fás, airgeadas poiblí, iomaíochas, fiontraíocht, 

trádáil agus infheistíocht, lánfhostaíoch agus fostaíoch d’fhiúntas, tithíocht, bonneagar, 

forbairt réigiúnach agus tuaithe, agus gníomhú ar son na haeráide. 

 

Leanfaimid de dheimhin a dhéanamh de go mbeidh fás inbhuanaithe agus fostaíocht i 

gcroílár bheartas an Rialtais.  De réir mar a leanfaidh an téarnamh eacnamaíochta ar 

aghaidh, oibreoimid lena chinntiú go mbeidh na tairbhí le brath ar fud na sochaí i ngach 

réigiún agus i gceantair uirbeacha agus i gceantair thuaithe araon. 

 

Déanfaimid an méid sin trí bheartas críonna maicreacnamaíochta agus fioscach, mar aon le 

hiomaíochas níos mó, leibhéil mhéadaithe infheistíochta, trádála agus onnmhairí, 

timpeallacht thacúil fiontraíochta (lena n-áirítear socrú nua do dhaoine féinfhostaithe), 

leibhéil mhéadaithe fiontraíochta, athchóiriú leanúnach na hearnála baincéireachta, 

athchóiriú an réimse pinsin, tuilleadh laghduithe ar dhífhostaíocht agus leibhéil mhéadaithe 

rannpháirtíochta, agus córas éifeachtach cosanta sonraí, ach aird á tabhairt ar na rioscaí a 

éiríonn as an gcomhthéacs reatha seachtrach, a shaothrú. Tacóimid le hiarrachtaí chun Éire 

a chur sa riocht go dtairbheoidh sí ó na deiseanna atá ar fáil sa gheilleagar digiteach.  

 

Ina theannta sin, déanfaimid pleanáil éifeachtach agus soláthar infheistíochtaí i 

mbonneagar, lena n-áirítear tithíocht, de réir riachtanas a bheidh ann amach anseo, 

iomaíochas agus cuspóirí inbhuanaithe maidir le gníomhú ar son na haeráide, a chur chun 

cinn.  
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Cabhróimid leis na hiarrachtaí chun Éire a Atógáil a chur i gcrích, lena n-áirítear bearta nua a 

éiríonn as an Athbhreithniú a rinneadh le déanaí, as Plean Gníomhaíochta an Rialtais le 

haghaidh Post agus as an bPlean Gníomhaíochta le haghaidh Forbairt Tuaithe.  Cabhróimid 

freisin le ceapadh agus cur i gcrích na straitéisí náisiúnta lena n-áirítear an Creat Náisiúnta 

Pleanála, an Plean Infheistíochta Caipitiúla deich mbliana agus an Phlean Maolaithe maidir 

le hAthrú Aeráide. 

Oibreoimid i gcomhair le Ranna agus gníomhaireachtaí iomchuí chun cabhair a thabhairt i 

ndáil le cur chun cinn na hÉireann mar shuíomh tarraingteach do ghnó, d’infheistíocht, do 

thrádáil agus do thurasóireacht, agus chun tacú le deiseanna agus tionscnaimh 

eacnamaíochta sna príomhearnálacha. 
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C.  SOCHAÍ NÍOS FEARR AGUS NÍOS COTHROIME  

Cabhair a thabhairt lena chinntiú go dtacóidh beartais agus seirbhísí Rialtais le sochaí a 

bheidh cothrom agus uilechuimsitheach go sóisialta 

Tabharfaimid cabhair chun a chinntiú go gcuirtear athchóirithe i bhfeidhm maidir le sláinte, 

oideachas, dlí agus ceart, agus seirbhísí poiblí eile, mar atá leagtha amach sa Chlár Rialtais, 

go háirithe trí na Coistí Comh-Aireachta iomchuí.  

Trí Chlár Athnuachana na Státseirbhíse, leanfaidh an Roinn de thacaíocht a thabhairt do 

státseirbhís ghairmiúil chuntasach atá ag feabhsú de shíor agus a sholáthraíonn sársheirbhís 

go leanúnach don Stát agus do shaoránaigh uile an Stáit. Sraith amháin de chuid an Chláir 

sin is ea an tAonad Cumarsáide Straitéisí arb é is aidhm dó ná sruthlíniú a dhéanamh ar 

chúrsaí cumarsáide ar fud an Rialtais trí chomhoibriú le ranna eile. Sa tslí sin, féachfar lena 

chinntiú go mbíonn cumarsáid shoiléir, shimplí ann, agus í lárnaithe ar shaoránaigh, agus le 

costais fhoriomlána a laghdú agus éifeachtúlachtaí a fheabhsú.  

Féachfaimid lena chinntiú go gcuirtear staid grúpaí leochaileacha sa tsochaí san áireamh 

agus go mbeidh tairbhí an téarnamh eacnamaíochta agus an dul chun cinn le brath i ngach 

cuid den tsochaí agus go mbeidh freagairt éifeachtach tras-rannach ann nuair is gá. 

Rachaimid i gceannas ar struchtúir uile-rialtais chun mórbheartais, mórstraitéisí agus 

mórthionscnaimh a spreagadh, agus faireachán a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na nithe sin, 

agus tacóimid le struchtúir den sórt sin. Áireoidh siad sin, an Plean Gníomhaíochta don 

Oideachas, Torthaí Níos Fearr Todhchaí Níos Gile agus tionscnaimh nua spriocdhírithe ag a 

bhfuil tairbhí áitiúla agus tairbhí náisiúnta araon do shaoránaigh, mar shampla i gceantar 

Iarthuaisceart Lár na Cathrach i mBaile Átha Cliath. 

Leagfar béim ar thimpeallacht shábháilte thacúil a chur ar fáil do leanaí, do theaghlaigh agus 

do dhaoine scothaosta, lena n-áirítear trí athchóirithe leanúnacha i réimsí na tithíochta, na 

seirbhísí sóisialta agus an chórais ceartais. Tacóimid le forbairt fhreagairt an Rialtais i leith na 

Tuarascála maidir le Cúram Sláinte ina ndéileáiltear le todhchaí na seirbhíse sláinte.  
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Oibreoimid tríd an gComhairle Náisiúnta Eacnamaíochta agus Sóisialta agus trí struchtúir 

nua eile rannpháirteachais chun a chinntiú go mbeidh deis ann raon iomlán tuairimí a chur 

san áireamh i bhforbairt an bheartais eacnamaíochta agus shóisialta.  
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D. CAIDRIMH LÁIDRE SAN EORAIP AGUS AR FUD AN DOMHAIN 

Deimhin a dhéanamh de go gcomhlíonann Éire ról iomlán agus éifeachtach maidir le gach 

gné den Aontas Eorpach, ár leasanna náisiúnta a chur chun cinn  agus a chosaint agus, ag an 

am céanna, rannchuidiú le dul chun cinn agus rathúnas ar fud an Aontais. Oibriú chun ár 

leasanna a chosaint, ár dtionchar a uasmhéadú agus ár rathúnas i dtimpeallacht 

dhomhandaithe a mhéadú. 

 

Leanfaidh an Roinn de thacú leis an Taoiseach ina ról mar bhall den Chomhairle Eorpach 

agus san idirghníomhaíocht a bhíonn aige le Cinn Stáit agus Rialtais eile agus le 

príomhphearsana AE maidir leis an raon iomlán saincheisteanna agus réimsí beartais a 

bhaineann leis an AE. 

Oibreoimid le Ranna agus le gníomhaireachtaí eile Rialtais agus le comhpháirtithe in Éirinn 

agus thar lear chun leasanna na hÉireann a chosaint, an tionchar atá againn, ó thaobh cúrsaí 

polaitíochta agus cúrsaí eacnamaíochta araon, a uasmhéadú agus chun cabhair a thabhairt 

maidir lenár rathúnas a mhéadú. 

Bainfimid úsáid as an rath a bhí orainn le blianta beaga maidir le clú na hÉireann a athbhunú 

agus a fheabhsú tuilleadh, maidir le hinfheistíocht dhíreach choigríche a mhealladh agus 

maidir lenár dtrádáil onnmhairiúcháin a mhéadú. Déanfaimid comhdhlúthú ar na 

gnóthachain sin agus leanfaimid d’infheistíocht a áirithiú agus de thrádáil a leathnú, go 

háirithe i margaí atá ag teacht chun cinn.   

I bhfianaise imeacht na Breataine as an Aontas Eorpach, agus inár gcáil mar gheilleagar 

beag, fanfaidh Éire i gcroílár na hEorpa agus leanfaidh sí de naisc agus caidreamh a bhunú 

leis an domhan mór. Déanfaimid ár gcaidreamh láidir seanbhunaithe le tíortha ar fud na 

hEorpa, leis an Ríocht Aontaithe agus leis na Stair Aontaithe a choimeád ar bun agus 

forbróimid tuilleadh ár naisc i ngach cuid den domhan, agus sinn ag díriú ar réigiúin 

tosaíochta agus ag dul i dteagmháil le diaspóra na hÉireann ar fud an domhain.  
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Mar chuid de thionscnamh Lorg Domhanda 2025, beidh misin taidhleoireachta nua agus 

misin taidhleoireachta mhéadaithe ann, mar aon le méadú ar láithreacht ár gcuid 

gníomhaireachtaí infheistíochta, turasóireachta, cultúir agus bia thar lear. 

Leanfaimid de bheith ag comhoibriú go dlúth leis an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, 

leis an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus leis an Roinn Cosanta chun a chinntiú go 

bhfuil beartais agus cumais na hÉireann, i ndáil le gnóthaí AE agus gnóthaí eachtracha, 

oiriúnach agus éifeachtach. 
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E. BREXIT (Imeacht na Breataine as an Aontas Eorpach)  

A chinntiú go mbainfidh Éire na torthaí is fearr agus is féidir amach sna ceithre thosaíocht ar 

fad atá sainaitheanta ag an Rialtas - trádáil agus an geilleagar, an próiseas síochána, an 

comhlimistéar taistil agus todhchaí an Aontais Eorpaigh a bhfuil Éire ina ball tiomanta de. 

Cabhair a thabhairt maidir le síocháin a choimeád ar bun agus caidrimh a fhorbairt ar oileán 

na hÉireann, agus idir an Bhreatain agus Éire, go háirithe i bhfianaise na ndúshlán atá ann 

de bharr Imeacht na Breataine as an Aontas Eorpach. 

Oibreoimid leis na Ranna agus leis na Gníomhaireachtaí ábhartha go léir chun a chinntiú go 

mbeidh cur chuige éifeachtach uile-rialtais ann i leith na gcaibidlíochtaí maidir le Brexit, ar 

cur chuige é ina gcuirfear san áireamh, go huile is go hiomlán, tosaíochtaí an Rialtais i leith 

na gcaibidlíochtaí. Ní mór d’Éirinn leanúint de bheith páirteach go hiomlán sa phróiseas seo, 

agus ní mór di a bheith ag faire amach, le go ndéanfar cur i bhfeidhm na ráthaíochtaí a 

áirithíodh i gcéim a haon de na caibidlíochtaí a chinntiú. I dtaca leis sin de, oibreoimid go 

dlúth leis an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála ar a bhfuil an phríomhfhreagracht i 

ndáil le Brexit.  

Tabharfaimid tacaíocht don Taoiseach maidir leis an gcaidreamh ar fad atá aige le Cinn Stáit 

agus Rialtais na mBallstát eile de chuid an Aontais Eorpaigh, le hinstitiúidí AE agus, ar bhonn 

déthaobhach, leis an Ríocht Aontaithe.  

Cabhróimid le leathnú a dhéanamh ar fheasacht ar na ceisteanna, ar na dúshláin, ar na 

tosaíochtaí agus ar na deiseanna atá ann de bharr Imeacht na Breataine as an Aontas 

Eorpach, lena n-áirítear trí shásraí a bhaineann le caidreamh agus comhairliúchán le 

geallsealbhóirí, agus sin a dhéanamh ar bhonn uile-oileáin nuair is cuí sin.  Áiríonn sé sin 

caidreamh a bhunú le gach sraith tuairime i dTuaisceart Éireann.  

Leanfaimid de bheith ag tacú le síocháin, rath agus athmhuintearas ar oileán na hÉireann, 

lena n-áirítear tacaíocht a thabhairt don Taoiseach ina chaidreamh le Rialtas na Breataine 

agus leis na hinstitiúidí a bunaíodh faoi Chomhaontú Aoine an Chéasta (an Chomhairle 
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Aireachta Thuaidh/Theas, Comhairle na Breataine-na hÉireann). Áiríonn sé sin oibriú chun a 

chinntiú go ndéanfar na hinstitiúidí a athbhunú, lena n-áirítear an Tionól cineachta agus an 

Feidhmeannas comhroinnte cumhachta. 

Oibreoimid le Ranna eile agus le comhlachtaí iomchuí eile chun tacú le cur i bhfeidhm 

iomlán na gcomhaontuithe go léir a bhaineann le Tuaisceart Éireann agus le caidreamh idir 

an Bhreatain agus Éire. 
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F. PLEANÁIL DON TODHCHAÍ 

De réir mar atá Éire ag teacht amach as an ngéarchéim eacnamaíochta, agus ós rud é go 

bhfuil an oiread sin éiginnteachta ann sa timpeallacht idirnáisiúnta, tá sé thar a bheith 

tábhachtach am agus acmhainní a chur ar fáil ar mhaithe le machnamh a dhéanamh faoin 

todhchaí agus ar mhaithe le pleanáil a dhéanamh don todhchaí. 

Ní mór d'Éirinn déileáil le raon dúshlán fadtéarmach sna blianta atá romhainn, lena n-

áirítear an méid seo a leanas: 

 

• Iomaíochas fadtéarmach a choimeád ar bun d’ainneoin treochtaí idirnáisiúnta 

éiginnte a bheith ann i réimsí na trádála, na hinfheistíochta agus an chánachais 

(anuas ar na bagairtí eacnamaíochta arb eol iad a bheith ann mar thoradh ar Imeacht 

na Breataine as an Aontas Eorpach) 

• Athruithe a d'fhéadfadh teacht ar sheasamh an Aontais Eorpaigh 

• Feabhsú leanúnach a bhaint amach maidir leis an iomaíochas agus maidir leis an 

táirgiúlacht atá ag teastáil chun ardchaighdeáin mhaireachtála a chothú 

• Mór-bhonneagar nua a chur ar fáil, lena n-áirítear tithíocht, leathanbhanda, cúram 

sláinte, oideachas, iompar, fuinneamh agus uisce 

• An bhéim a athrú ó chaibidlíocht go cur i bhfeidhm a mhéid a bhaineann le 

gealltanais idirnáisiúnta na hÉireann don bhliain 2030 maidir le hathrú haeráide 

• Forbairt inbhuanaithe agus cosaint na timpeallachta 

• Beartais imirce agus lánpháirtíochta a chur i bhfeidhm go rathúil 

• Dúshláin déimeagrafaíochta, lena n-áirítear pinsin, bonneagar, maoiniú an 

ardoideachais agus maoiniú agus athchóiriú na seirbhíse sláinte 

 

I gClár reatha an Rialtais, leagtar amach cur chuige chun dul i ngleic le dúshláin 

fhadtéarmacha, ar cur chuige é a bhfuil gá le comhthoil leathan ina leith, ó thaobh réimse na 

polaitíochta agus réimse an phobail de, sular féidir plean gníomhaíochta socraithe a 

fhorbairt. Beidh ról ceannasach ag an Roinn maidir le forbairt an phróisis sin, lena n-áirítear 

tríd an bpróiseas struchtúrtha caidrimh a bhaineann leis an Measúnacht Náisiúnta Riosca a 



 

18 | Leathanach 

 

ullmhú agus trí ról leathan comhairleach na Comhairle Náisiúnta Eacnamaíochta agus 

Sóisialta.  
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ÁR SPRIOCANNA A BHAINT AMACH 

Féachaimid i gcónaí le foghlaim agus le feabhsú mar eagraíocht. 

 

Leanfaimid dár gcuid oibre ar na nithe seo a leanas: 

• feabhas a chur ar ár gcumas mar eagraíocht 

• forbairt a dhéanamh ar ár gcláir cheannaireachta agus oiliúna 

• forbairt a dhéanamh ar ár n-acmhainn maidir le smaointeoireacht straitéiseach agus 

pleanáil chun cinn   

• mórthreochtaí agus mór-rioscaí, agus na tionchair a bheidh acu ar Éirinn, a shainaithint  

• a bheith oscailte agus trédhearcach inár gcuid oibre 

• éisteacht ghníomhach a thabhairt do smaointe, d’ábhair spéise agus d’ábhair imní 

daoine as gach cuid de shochaí na hÉireann 

• athrú cultúir a dhaingniú agus muinín i measc na saoránach a chothú. 

 

De réir chur i bhfeidhm ár Straitéise, ní mór dúinn na hacmhainní daonna, bainistíochta 

eolais, teicniúla agus airgeadais atá ar fáil dúinn mar Roinn a úsáid.  Dá bhrí sin, tá foireann 

an Rannáin Gnóthaí Corparáideacha, agus an obair a dhéanann siad, lárnach maidir le 

tacaíocht a chur ar fáil i leith chur i gcrích ár gcuid tosaíochtaí.  

Déanfaimid gníomhartha Phlean Athnuachana na Státseirbhíse a chur i bhfeidhm, lena n-

áirítear ár gcumas straitéiseach Acmhainní Daonna a fhorbairt, bainistíocht feidhmíochta, 

cuntasach agus cumarsáid a neartú, sármhaitheas agus nuálaíocht a aithint, scileanna 

déanta beartais a neartú agus Athbhreithniú Cumais Eagraíochta a sheoladh. 

De réir Chreat Rialachais Chorparáidigh na Roinne, déanfaimid bainistíocht riosca, pleanáil 

straitéiseacha agus próisis phleanála gnó a chomhtháthú.  Déanfar athbhreithniú leanúnach 

ar phróisis ghnó. Forbróimid tuilleadh ár bpróisis bhainistíochta riosca, lena n-áirítear trí 

chaidreamh a bhunú le Coiste Iniúchta na Roinne. 

Leanfar de bhéim a leagan ar obair trasrannáin agus ar obair thras-Roinne.  Cuirfear 

socruithe cuí i bhfeidhm chun caidreamh agus cumarsáid éifeachtach a chothú agus chun 
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comhthuiscint ar thosaíochtaí agus ar idirspleáchais ghaolmhara a chur chun cinn. 

Mar bhuntaca don Ráiteas Straitéise, ullmhóimid Straitéis Acmhainní Daonna nua i 

gcomhréir leis an Straitéis do Dhaoine na Státseirbhíse 2017-2020 a foilsíodh le déanaí. 

Áireoidh sé sin: 

• pleanáil fórsa saothair, lena n-áirítear beartais a bhaineann le hearcaíocht, ardú céime 

agus comhpháirtíochtaí straitéiseacha, agus/nó a bhaineann le socruithe uainíochta 

foirne le heagraíochtaí eile 

• oiliúint/pleanáil comharbachta a chomhtháthú isteach sa phleanáil a bhaineann le 

soghluaisteacht foirne 

• leanúint d’infheistíocht a dhéanamh san fhoireann trí fhoghlaim agus trí fhorbairt, trí 

chóitseáil agus trí mheantóireacht chun cumas, cultúr na heagraíochta, luachanna agus 

ceannaireacht a neartú 

• anailís ar riachtanais oiliúna a dhéanamh  

• cur i bhfeidhm leanúnach i dtaca le tionscnaimh a bhaineann le rannpháirteachas agus 

leas na bhfostaithe 

Beidh Tionscnamh Comhairliúcháin Foirne ann mar bhuntaca d’fhorbairt na straitéise nua 
Acmhainní Daonna. 
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AGUISÍN 1: Gealltanais an Chláir Rialtais 

GEALLTANAS 

CREAT I GCOMHAIR PLEAN GNÍOMHAÍOCHTA LE HAGHAIDH TOSAÍOCHTAÍ PRÁINNEACHA  
Aghaidh a thabhairt ar dhúshláin fhadtéarmacha a bhfuil gá le comhthoil leathan ina leith, ó thaobh réimse na 
polaitíochta agus réimse an phobail de, lena n-áirítear nithe a bhaineann le tithíocht agus leathanbhanda, athrú aeráide, 
pinsin agus múnlaí le haghaidh maoiniúchán fadtéarmach i réimsí an ardoideachais agus na sláinte    

Forbairt a dhéanamh ar an bpróiseas a bhaineann le Ráitis Straitéise Aireachta, trína chur de cheangal go rachfar i 
gcomhairle leis na príomh-gheallsealbhóirí - sa réimse polaitíochta agus lasmuigh den réimse sin - agus trí ábhar a chur ar 
an gclár go foirmiúil sa Dáil   

An creat pleanála straitéisí seo a nascadh ar bhealach níos dlúithe leis an timthriall bliantúil buiséid  

I measc na n-athchóirithe atá comhlántach leis an gclár oibre seo, áirítear maolú a dhéanamh ar na rialacha aoireachta, 
comhroinnt a bheith ann maidir le riar oibre na Dála agus athchóirithe eile atá á mbainistiú ag an ngrúpa Athchóirithe 
Oireachtais atá ag feidhmiú faoi chathaoirleacht an Chinn Comhairle.   

Tuilleadh ama a thabhairt don fhreasúra sa Dáil agus teacht ar chúnamh maidir le hionstraimí inoibrithe reachtaíochta a 
dhréachtú 

Nósanna imeachta práinne comhaontaithe sa Dáil a fhorbairt chun tús áite a thabhairt do Bhillí áirithe 

Próiseas struchtúrtha a fhorbairt chun easaontas idir an rialtas agus an pharlaimint a réiteach 

Comhaontuithe ar leibhéil éagsúla comhoibrithe a fhorbairt, amhail comhaontuithe sa raon ó chomhaontuithe 
'comhairliúcháin' go comhaontuithe 'muiníne feabhsaithe agus soláthair' a d'fhéadfaí a réiteach le páirtithe freasúra a 
bheadh toilteanach tacú le rialtas cobhsaí  

Modhanna níos fearr a fhorbairt chun faisnéis ó Ranna a chomhroinnt le Teachtaí  

Breithneoidh an Rialtas agus an tOireachtas ráitis straitéise aireachta ar leithligh sula nglacfar iad, agus déanfar amhlaidh 
ar bhealach ina dtabharfar deis do pháirtithe sa chomhaontú seo ionchur a bheith acu ag céim luath. Nuair a dhéantar 
socrú, b’ionann sin agus cur chuige comhaontaithe idir na páirtithe maidir le treo ginearálta beartais don Roinn lena 
mbaineann.  

Déanfar comhairliúchán foirmiúil a bhainistiú idir Oifig an Taoisigh agus an té a bheidh ceaptha mar idirghabhálaí don 
ghrúpa agus áireofar an méid seo a leanas sa chomhairliúchán sin:  
• Cruinnithe rialta idir na ceannairí 
• Caidreamh leanúnach ar leibhéal freagrachta 
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Déanfar Nósanna Imeachta Foirmiúla Luathrabhaidh a fhorbairt sna Ranna go léir. Á aithint nach mbeifear in ann 
luathrabhadh a thabhairt, ná comhairliúchán nó comhaontú roimh ré a dhéanamh, i ngach cás, oibreoidh na páirtithe 
prótacal trína mbeifear in ann iniúchadh a dhéanamh ar easaontais a bhaineann leis na nithe seo a leanas: 
• Fógra faoi ábhar imní a thugann am chun freagra a thabhairt 
• Plé a nglacfaidh ionadaithe chomhchodanna an rialtais páirt ann 
• Freagairt chomhchoiteann a ghlacadh nuair is féidir  
Déanfar socruithe mionsonraithe a fhorbairt tuilleadh agus a chomhaontú i ndáil leis an ábhar seo. 

I gcás ina bhfuil leasuithe ar reachtaíocht á gcur ar an gclár oibre ag páirtí sa chomhaontú seo, déanfar amhlaidh de réir 
prótacal comhaontaithe a mbeidh an méid seo a leanas i gceist leis 
• Fógra a thabhairt don Aire roimh ré sula gcuirfear an leasú ar an gclár oibre 
• Comhaontú chun am a thabhairt chun féidearthacht agus iarmhairtí a mheas sula gcaithfear vóta 

Ceapfaidh an Taoiseach Aire Rialtais Tithíochta chun ceannaireacht pholaitíochta a thabhairt maidir le réiteach a fháil ar 
an nganntanas tithíochta agus ar an ngéarchéim atá ann i dtaobh easpa dídine. (Gníomhartha don chéad 100 Lá) 

Beidh an Plean Gníomhaíochta faoi réir príomhspriocanna agus príomh-spriocamanna agus beidh sé faoi réir a 
athbhreithnithe go rialta ag an gComh-Aireacht.  Déanfaidh an Taoiseach agus a chuid oifigeach formhaoirseacht ar chur i 
bhfeidhm trí Choiste Comh-Aireachta nua ar Thithíocht, agus foilseofar tuarascálacha ráithiúla ar dhul chun cinn.   

San ochtú tuarascáil ón gCoinbhinsiúin Bunreachta maidir le cearta eacnamaíochta, sóisialta agus  cultúir, moladh go n-
aithneodh an Stát, de réir a chéile, cearta eacnamaíochta, sóisialta agus cultúir ach sin faoi réir na hacmhainní uasta a 
bheadh ar fáil,  faoi réir an dualgas seo a bheith inaitheanta ag na cúirteanna, agus faoi réir cearta breise sonracha maidir 
le tithíocht a chur isteach sa Bhunreacht. De bharr na gceisteanna móra a ardaíodh faoi chothromaíocht idir cearta, 
rialachas cuí agus acmhainní, tarchuirfimid an tuarascáil seo chuig an gCoiste Oireachtais nua ar Thithíocht lena 
breithniú.   

Mar chuid dár gclár oibre ar rialáil níos cliste, déanfaidh an Rialtas nua tuilleadh úsáide a bhaint as measúnachtaí 
tionchair ar fud an Rialtais agus beidh rannóg nua ar leith ann laistigh den Rúnaíocht Comh-Aireachta chun an obair sin a 
stiúradh. Ní mór do na treoirlínte nua measúnachta tionchair na tionchair ar cheantair thuaithe na hÉireann a chur san 
áireamh, gan trácht ar fhachtóirí eile socheacnamaíochta a chur san áireamh.   

Tá i gceist ag an Rialtas nua Tionól Saoránach a bhunú chun raon saincheisteanna bunreachtúla agus sochaíocha a phlé. 
Mar chuid de sin, déanfar plé faoi na riachtanais a bheidh ann do dhaoine atá ag dul in aois agus faoi na féidearthachtaí 
agus faoi na deiseanna atá ann do na daoine sin.   

Déanfaimid mandáid Rialtas na hÉireann a chomhlíonadh in ár gcáil mar chomhráthóir Aoine an Chéasta agus, d'fhonn 
cur leis an dul chun cinn suntasach atá déanta cheana, comhlíonfaimid gealltanais a rinneadh sna comhaontuithe a 
tháinig ina dhiaidh sin, lena n-áirítear Comhaontú Theach Stormont 2014 agus Chomhaontú Thús Nua 2015, ar 
comhaontuithe iad trína soláthraítear creat nua polaitíochta, sóisialta agus eacnamaíochta do Thuaisceart Éireann.   

Leanfaimid de bheith ag obair le Rialtas na Breataine agus le Lucht Riaracháin Stáit Aontaithe Mheiriceá chun tacú le 
Páirtithe na Feidhmeannachta i dTuaisceart Éireann i ndáil le cur i bhfeidhm a ngealltanas faoi na Comhaontuithe sin.  
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Déanfaimid cur i bhfeidhm rúin Uile-Pháirtí na Dála a ritheadh sna blianta 2008 agus 2011 agus a bhaineann le huafáis 
bhuamála Bhaile Átha Cliath agus Mhuineacháin sa bhliain 1974 a shaothrú go gníomhach.  

Agus leas á bhaint as an rath a bhí ar chuairteanna stáit sna blianta 2011 agus 2014, leanfaimid d’fheabhas a chur ar 
chaidreamh na hÉireann leis an Ríocht Aontaithe, lena n-áirítear faoi Chomhaontú Aoine an Chéasta, trí Chomhairle na 
Breataine-na hÉireann, agus trí na cruinnithe mullaigh bliantúla idir an Taoiseach agus Príomh-Aire na Breataine. 
Neartóimid an comhoibriú le gach lucht riaracháin cineachta.   

Comhlíonfaimid na gealltanais a thug Rialtas na hÉireann i gComhaontuithe Theach Stormont agus Thús Nua, ar 
gealltanais iad atá dírithe ar bhorradh a chur faoi fhás eacnamaíochta san Iarthuaisceart trí thionscnamh Gheatabhealach 
an Iarthuaiscirt, trí uasghrádú a dhéanamh ar bhóthar an A5 agus trí Chanáil Uladh a fhorbairt tuilleadh. Leanfaimid 
d’fhorbairt a dhéanamh ar thuilleadh Glasbhealaí agus Gormbhealaí trasteorann.   

Agus sinn ag obair le Feidhmeannacht Thuaisceart Éireann, tabharfaimid faoi athbhreithniú ar thionscadal Dhroichead 
Chaol Uisce chun roghanna maidir le forbairt amach anseo a shainaithint. 

Oibreoimid tríd an gComhairle Eorpach agus tríd an gComhairle Gnóthaí Eachtracha lena chinntiú go bhfeidhmeoidh Éire 
a ról maidir leis an líon mór coinbhleachtaí seachtracha atá le sárú ag an Aontas Eorpach sa lá atá inniu ann a réiteach. 

Creidimid gur chun tairbhe na hÉireann, na Ríochta Aontaithe agus an Aontais Eorpaigh é an Ríocht Aontaithe a bheith 
ina ball den Aontas Eorpach. Bainfimid leas as bealaí cuí chun dearcadh Rialtas na hÉireann ar bhallraíocht na Ríochta 
Aontaithe san Aontas Eorpach a chur in iúl. 

Cuireadh tús le hathchóiriú ó bhonn ar an 32ú Dáil nuair a toghadh an Ceann Comhairle trí bhallóid rúnda agus táthar ag 
leanúint den athchóiriú sin tríd an gcoiste uile-pháirtí maidir le hathchóiriú na Dála atá bunaithe anois. Chomh maith le 
hobair an Choiste, agus chun aitheantas a thabhairt don ról a bheidh ag gach TD i nDáil athchóirithe agus i 
gcomhpháirtíocht nua idir an Rialtas agus an pharlaimint, oibreoimid le gach páirtí agus le gach grúpa chun feidhmiú 
chóras na n-aoirí páirtí a mhaolú. 

Is ar bhonn cionmhar a bheidh cathaoirleacht ar choistí agus, chuige sin, bainfear úsáid as córas D'Hondt. Más féidir, 
beidh gach comhalta den Oireachtas ar choiste amháin agus bunófar coiste roghnúcháin chun na socruithe chuige sin a 
dhéanamh.   

Is ceart struchtúr coiste nua níos dírithe a bheith ann, agus am ar leith a bheith leagtha amach i gclár seachtainiúil na 
Dála do chruinnithe coiste. Ina theannta sin, cuirfear painéil saineolaithe seachtracha ar fáil chun cuidiú le coistí ina gcuid 
oibre. 

Táimid i bhfabhar Aonad nua Imscrúdúchán Parlaiminte a bhunú chomh maith le hoifig neamhspleách chun cuidiú le 
comhaltaí agus le Coistí i ndáil le nithe a bhaineann leis an mbuiséad. Féachfaimid freisin le socruithe neartaithe maidir le 
comhairleoir dlí neamhspleách a thabhairt isteach san Oireachtas. 

Tacóimid le grinnscrúdú éigeantach réamhreachtaíochta ar gach bille nua agus le hathbhreithniú éigeantach iar-achtaithe 
ar reachtaíocht ag Coistí Oireachtais. 

Féachfaimid le tús áite a thabhairt do thuarascálacha coiste i seomraí na Dála agus an tSeanaid agus le córas feabhsaithe 
a thabhairt isteach chun faireachán a dhéanamh ar thinreamh coistí agus ar rannpháirtíocht iontu. 
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Aontaímid le bearta trína ndéanfar bunú tuilleadh grúpaí teicniúla a éascú ionas go bhféadfadh na páirtithe is lú agus na 
neamhspleáigh ról níos iomláine a bheith acu sa Dáil agus ar Choistí Oireachtais (agus leithroinnt chomhréireach ama 
cainte a bheith ann). 

Creidimid go bhfuil gá le hathrú ó bhonn a dhéanamh ar riar na hoibre mar atá faoi láthair. Táimid i bhfabhar Coiste 
Bainistíochta Ghnó na Dála a bhunú, faoi chathaoirleacht an Chinn Comhairle, ar coiste é ina dtiocfadh ionadaithe ó gach 
Páirtí Polaitíochta agus ó gach Grúpa le chéile chun clár oibre seachtainiúil na Dála a chomhaontú.    

Ina theannta sin, tacóimid le cláir i gcomhair achtú gach Bille, ar cláir iad ina leagfar amach tréimhse ama lena rith tríd an 
Oireachtas (rud a chuideoidh le húsáid an ghilitín a sheachaint).    

Maidir le haon togra chun an gilitín a chur i bhfeidhm ar dhíospóireacht faoi Bhille, beidh gá le deimhniú ón Ard-Aighne á 
rá go bhfuil práinn leis an mBille.  Bheadh sé sin le ceadú ansin ag an gCeann Comhairle agus bheadh vóta Dála ann go 
huathoibríoch dá bharr sin. 

Bheimis ag iarraidh freisin go ndéanfaí vótaí a ghrúpáil ag amanna seasta, rud a thacódh le socruithe oibre a thacaíonn le 
teaghlaigh agus thacóimis le staonadh ó vótáil a thabhairt isteach. Ar deireadh, táimid tiomanta i leith leanúint d’obair 
choiste athchóirithe na Dála le linn shaolré an 32ú Dáil.  

Déanfaimid cur i bhfeidhm Tuarascáil Manning a shaothrú mar ábhar tosaíochta. 

Athchóiriú mór amháin atá de dhíth is ea ról níos mó agus cead cainte níos mó a bheith ag an Dáil agus ag Teachtaí aonair 
maidir le forbairt an Bhuiséid. Chuige sin, beidh trédhearcacht agus comhoibriú breise ag teastáil ar thaobh an Rialtais.   

Scrúdóimid róil agus freagrachtaí Airí Stáit, lena n-áirítear an tslí ina bhfeidhmíonn siad laistigh de struchtúr Roinne agus 
le hAirí na Comh-Aireachta.  

Déanfaimid breithniú freisin maidir le ról rúnaí phríobháidigh parlaiminte gan phá a chruthú. 

Scrúdóimid an chothromaíocht idir an Rialtas agus an Státseirbhís i dtaca le cúrsaí cumhachta agus freagrachta de. 

Láithreoidh gach aire rialtais os comhair an Choiste Oireachtais iomchuí a bhaineann leo, ar bhonn ráithiúil ar a laghad. 
Ina theannta sin, láithreoidh an Taoiseach os comhair an Ghasra Oibre de Chathaoirligh Coistí faoi dhó sa bhliain chun 
nithe a bhaineann le beartas poiblí a phlé. 

Cuirfidh bunú an Aonaid nua Imscrúdúchán Parlaiminte feabhas mór ar chumas na gCoistí Oireachtais tabhairt faoi obair 
imscrúdúcháin agus ligfidh sé don Oireachtas na pearsana iomchuí a choimeád cuntasach. 

Stádas bunreachtúil a thabhairt d'Oifig an Chinn Comhairle mar atá molta ag an gCoinbhinsiún ar an mBunreacht  

Bunóimid Tionól Saoránach, taobh istigh de shé mhí, agus gan rannpháirtíocht ag polaiteoirí a bheith i gceist leis, agus 
mandáid aige féachaint ar líon teoranta saincheisteanna tábhachtacha thar thréimhse fhada ama.  

 

  



 

 

AGUISÍN 2: Cairt Eagrúcháin Roinn an Taoisigh 
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