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A Aire,  

 

Tá áthas orainn an Tuarascáil Bhliantúil ar fheidhmíocht na Roinne Cosanta agus Óglaigh na hÉireann a chur faoi 

do bhráid don bhliain 2019. 

 

  

                     

      

    Maurice Quinn               An Leas-Aimiréal Mark Mellett DSM 

    Ard-Rúnaí                 Ceann Foirne  
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BROLLACH LEIS AN TAOISEACH AGUS LEIS AN AIRE COSANTA 

 

Tá an-áthas orm Tuarascáil Bhliantúil 2019 na Roinne Cosanta agus Óglaigh na 

hÉireann a fháil. Cuirtear sonraí cuimsitheacha ar fáil sa Tuarascáil seo maidir leis an dul 

chun cinn suntasach a rinneadh maidir leis an réimse fairsing cur chuige beartais, 

gníomhaíochtaí agus aschur oibríochtúil faoinar tugadh i gcaitheamh na bliana. 

 

Cé go n-aithním go bhfuil dúshláin ann óna dteastaíonn díriú leanúnach agus gan 

staonadh, fáiltím roimh an dul chun cinn a rinneadh i rith 2019 ar an gcreat beartais cosanta a chur i bhfeidhm, faoi mar 

a leagtar amach é sa Pháipéar Bán ar Chosaint an Rialtais (2015), agus a dhearbhaítear sa Nuashonrú 2019 ar an 

bPáipéar Bán. Chuir an Rialtas fáilte freisin i rith 2019 roimh thuarascáil an Choimisiúin um Pá na Seirbhíse Poiblí a 

scrúdaigh saincheisteanna earcaíochta agus coinneála sna Fórsaí Cosanta agus comhaontaíodh ar phlean um chur i 

bhfeidhm fairsing. 

 

Ba gharsprioc shuntasach sa chur chuige a ghlacann an Rialtas i dtaobh beartas cosanta é an Nuashonrú ar an bPáipéar 

Bán a chur i gcrích. Tabharfaidh obair agus oibriú gaolmhar an Lárionaid Anailíse ar Shlándáil Náisiúnta cabhair bhreise 

amach anseo chun an ailtireacht slándála náisiúnta agus cur chuige amach anseo ar fud an rialtais i dtaobh measúnú a 

dhéanamh ar an timpeallacht slándála a chuíchóiriú agus a mhúnlú, i gcomhthéacs athbhreithnithe sraithe seasta amach 

anseo ar an gcosaint ina measc. Leagtar béim sa Nuashonrú freisin ar an tábhacht a bhaineann le Straitéis Slándála 

Náisiúnta. Ba cheart go ndéanfaí idirspleáchas a shainaithint agus breis sonraí a thabhairt air sa Straitéis, atá á forbairt 

faoi choimirce an Lárionaid, agus ba cheart go ndéanfadh sé eolas a chur ar fáil do dhíospóireacht agus díospóireacht 

san fhearann poiblí ar cheisteanna slándála a fheabhsú. 

 

Sainaithnítear agus tugtar tús áite freisin sa Pháipéar Bán ar Chosaint don ghá atá le hinfheistíocht chaipitil i réimse 

fairsing cláir threalamh cosanta agus do bhonneagar tógtha Óglaigh na hÉireann a uasghrádú. Ina thaobh seo, bhí 

gliondar croí orm freastal ar shearmanais ainmniúcháin agus choimisiúnaithe árthach nua na Seirbhíse Cabhlaigh, an 

L.É. George Bernard Shaw, a bhí ar siúl in Aibreán 2019 i bPort Láirge. Seo an ceathrú hárthach nua Cabhlaigh a thosaigh 

i mbun seirbhíse ón mbliain 2014 faoin gclár athsholáthair long. Tugann conradh a bronnadh i mí na Nollag 2019 chun 

dhá Aerárthach Patróil Mhuirí nua a sholáthar don Aerchór le fios freisin go leanaimid le dul chun cinn a dhéanamh ina 

leith seo. 

 

Mar Thaoiseach agus Aire Cosanta, is mian liom an deis seo a ghlacadh chun mo bhuíochas a chur in iúl don Ard-Rúnaí, 

an Ceann Foirne agus don phearsanra go léir laistigh den Roinn agus in Óglaigh na hÉireann, in Éirinn agus thar lear, 

chomh maith le hoibrithe deonacha i gCosaint Shibhialta, as a ndianobair leanúnach agus na hiarrachtaí suntasacha a 

rinne siad i gcaitheamh 2019. 

 

Leo Varadkar, T.D.  

AN TAOISEACH AGUS AN TAIRE COSANTA 
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BROLLACH LEIS AN AIRE LE FREAGRACHT AS COSAINT 

Cuirim fáilte roimh fhoilsiú Thuarascáil Bhliantúil 2019 na Roinne Cosanta agus Óglaigh 

na hÉireann. Tugtar chun solais sa Tuarascáil an réimse fairsing d’obair thábhachtach a 

rinne an Roinn Cosanta agus Óglaigh na hÉireann i rith 2019.  

 

Thug mé féin faoi deara an rannchuidiú an-mhór a rinne pearsanra Óglaigh na hÉireann 

i rith 2019, in Éirinn agus thar lear, i dtimpeallachtaí a bhí baolach go minic agus a bhí 

ag éirí ní ba dhúshlánaí agus ní ba chasta. Ba neamartach dom gan a aithint freisin gur 

lean Cosaint Shibhialta le ról tábhachtach a ghlacadh, mar chuid d’fhreagairt áitiúil an rialtais, i dtaobh tacú lena bpobail 

áitiúla nuair a bhímid i gcruachás. Cothaíonn tiomantas bhaill dheonacha na nÓglach Chúltaca agus Cosanta Sibhialta 

meanma na seirbhíse deonaí, a shaibhríonn sochaí na hÉireann ar an oiread sin bealaí.   

 

Sa Pháipéar Bán ar Chosaint (2015), rinne an Rialtas an cinneadh, chun cinnteacht agus rialtacht a chruthú sa phróiseas 

pleanála cosanta amach anseo agus in ullmhacht fhoriomlán, tá sraith nua sheasta d’athbhreithnithe cosanta le tabhairt 

isteach.  Faoi mar a luaitear sa Tuarascáil seo, tá mé an-sásta go ndearna an Rialtas an chéad athbhreithniú de na 

hathbhreithnithe siúd, an Nuashonrú ar an bPáipéar Bán, a chríochnú agus a fhaomhadh in 2019. Tá sa Nuashonrú 

athbhreithniú cuimsitheach ar an timpeallacht slándála, nótaí ar an dul chun cinn maith a rinne gnéithe sibhialta agus 

míleata i dtaobh chur i bhfeidhm an Pháipéir Bháin agus athbhreithnithe ar phríomhthosaíochtaí acmhainne. Ina thaobh 

seo, is soiléir gur gné lárnach de chumas iad Acmhainní Daonna agus léirítear sa Nuashonrú agus sa Tuarascáil seo an 

dul chun cinn a rinneadh maidir le dul i ngleic leis na heasnaimh chumais a thagann chun solais mar gheall nach bhfuil 

Óglaigh na hÉireann ar a lánchumas. Maidir le hacmhainn, tugtar cuntas sa Tuarascáil seo freisin ar an obair 

thábhachtach a rinneadh i rith 2019 ar na pleananna forbartha Trealaimh agus Bonneagair a fhorbairt agus, níos 

tábhachtaí ná sin, tagann cur chun cinn na feidhme um Fhorbairt Acmhainne laistigh den Eagraíocht Chosanta chun 

solais mar phríomhriachtanas ag eascairt as an Nuashonrú. Táim ag tnúth lena thabhairt faoi deara go bhfuil dul chun 

cinn breise á dhéanamh sa limistéar tábhachtach seo. 

 

Ba mhaith liom an obair a rinne an Coimisiún um Pá na Seirbhíse Poiblí agus foireann shibhialta agus mhíleata na Roinne 

Cosanta agus foireann na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe a aithint freisin, a chuir an t-ábhar le chéile don 

Choimisiún. Leagadh béim ar an tábhacht a bhaineann leis na saincheisteanna a dtéitear i ngleic leo i dtuarascáil an 

Choimisiúin i ndiaidh gur fhaomh an Rialtas Plean Ardleibhéil chun an Tuarascáil a chur i bhfeidhm agus chun comh-Oifig 

Bainistíochta Cláir sibhialta-míleata a bhunú, faoi mo threoir, chun cur i bhfeidhm iomlán an Phlean a éascú.   

 

Ar deireadh, is mian liom an deis seo a ghlacadh chun mo bhuíochas a chur in iúl don Ard-Rúnaí, an Ceann Foirne agus 

dá bpearsanra sibhialta agus míleata as an obair an-tábhachtach go léir a rinne siad i rith 2019. 

 

Paul Kehoe, T.D.  

AN TAIRE LE FREAGRACHT AS COSAINT  
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Réamhrá 
 

Déantar athbhreithniú sa Tuarascáil Bhliantúil seo ar fheidhmíocht na Roinne Cosanta agus Óglaigh na hÉireann i 

rith 2019.  Déantar an fheidhmíocht a athbhreithniú de réir gach cinn de na Spriocanna Straitéiseacha atá leagtha 

amach i Ráiteas Straitéise na Roinne Cosanta agus Óglaigh na hÉireann 2017-2020   

 

Deimhnítear sa Ráiteas Straitéise don tréimhse 2017-2020 gurb í Sprioc Ardleibhéil na hEagraíochta Cosanta1:  

 

Soláthar a dhéanamh do chosaint mhíleata an Stáit, cur le síocháin agus slándáil náisiúnta agus idirnáisiúnta agus 

gach ról eile a shannann an Rialtas a chomhlíonadh. 

 

Teastaíonn trí ghné straitéiseacha ar leith ach a chuireann lena chéile, chun an Sprioc Ardleibhéil a sholáthar. Is 

iad seo: 

 

1. Beartas Cosanta 

2. An Cumas chun Soláthar a Dhéanamh 

3. Aschur Oibríochtúil Óglaigh na hÉireann 

 

Leagann na teidil seo an bhunchloch faoi na míreanna aonair sa Tuarascáil seo.  

 

Comhlíonann an Tuarascáil seo ceanglais Alt 4(1)(b) den Acht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí, 1997 chun 

tuarascáil bhliantúil a chur faoi bhráid an Aire maidir le feidhmíocht de réir cuspóirí straitéiseacha.   

 

 

 

  

                                                 
1 Seo a leanas an téarmaíocht a úsáidtear sa Tuarascáil Bhliantúil seo: úsáidtear an téarma “Cosaint” agus tagairt á déanamh i gciall leathan 
don soláthar cosanta in Éirinn, ina bhfuil gnéithe sibhialta agus míleata; Tagraíonn an “Eagraíocht Chosanta” don eagraíocht shibhialta agus 
mhíleata; tagraíonn "Óglaigh na hÉireann" don eagraíocht mhíleata. 
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Mír 1:  Beartas Cosanta 

 

Sprioc Straitéiseach - COMHAIRLE AGUS BEARTAS MHÍLEATA TRÁTHÚIL AGUS ÁBHARTHA A 

SHOLÁTHAR 

Cuimsíonn beartas cosanta gach limistéar de sholáthar Cosanta agus cuireann sí taca faoin riachtanas lena chinntiú 

go gcothaíonn agus go bhforbraíonn an íStát cumas cuí cosanta agus aird ar an timpeallacht chosanta agus 

slándála.  Anuas air sin, cuireann an Roinn Cosanta réimse fairsing tacaíochtaí ar fáil don Aire chun cabhrú leis ina 

ról mar cheann na Roinne. 

 

Tá gnéithe sibhialta agus míleata san Eagraíocht Chosanta a chomhoibríonn le chéile chun a chinntiú go 

soláthraítear riachtanais an Aire agus an Rialtais maidir le cosaint. Is é an tArd-Rúnaí príomhchomhairleoir beartais 

an Aire, agus is é an Ceann Foirne príomhchomhairleoir míleata an Aire.  

 

Maidir le slándáil agus tacaíocht intíre, cuimsítear sa chreat beartais cosanta, i measc rudaí eile, beartas cosanta 

agus ionchur beartas cosanta isteach i gcreat uileghabhálach slándála an Stáit, obair na hOifige Pleanála 

Éigeandála, Cosaint Shibhialta agus Meabhráin Tuisceana agus Comhaontuithe Seirbhíse a fhorbairt le ranna 

rialtais agus gníomhaireachtaí stáit eile, i measc réimse fairsing ról.  

 

Cuimsítear sa chreat beartais cosanta freisin, i gcomhpháirtíocht leis an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus  Trádála, 

ionchur cosanta chun an tsíocháin agus an tslándáil dhomhanda agus réigiúnach a chaomhnú, lena n-áirítear 

forbairt leanúnach ar Chomhbheartas Slándála agus Cosanta (CBSC) an AE; tacaíocht na hÉireann leis an  

iltaobhachas agus leis an gcomhshlándáil trínár rannpháirtíocht in oibríochtaí bainistíochta géarchéime agus 

oibríochtaí tacaíochta síochána atá údaraithe ag na NA; ár rannpháirtíocht i gComhpháirtíocht na Síochána ECAT 

agus an tacaíocht a thugaimid don Eagraíocht um Shlándáil agus Comhar san Eoraip (an ESCE).  I gcaitheamh 

2019, lean Éire uirthi ag glacadh páirte san fhorbairt leanúnach maidir le cumas bainistíochta géarchéime sibhialta 

agus míleata de chuid an AE faoin CBSC, laistigh de chreat an tiomantais do phríomhacht na Náisiún Aontaithe i 

dtaobh síocháin agus slándáil idirnáisiúnta a chothú. I rith na bliana, tionóladh cúig chruinniú aire (trí chruinniú 

fhoirmeálta de chuid Chomhairle Gnóthaí Eachtracha an AE le hAirí Cosanta, agus dhá chruinniú 

neamhfhoirmeálta) agus rinneadh ionadaíocht d’Éirinn ag gach ceann de na cruinnithe sin. Rinneadh ionadaíocht 

d’Éirinn freisin ag gach ceann de na ceithre chruinniú a thionóil Stiúrthóirí Beartais Cosanta agus ag na ceithre 

chruinniú a thionóil na Ceannasaithe Cosanta. Cothaíonn Éire caidreamh maith le tíortha eile ar leibhéal beartais 

agus oibríochta, agus tionólann Óglaigh na hÉireann cruinnithe foirne rialta le hairm eile chun faisnéis agus eispéiris 

a mhalartú. I rith 2019, bhí roinnt cruinnithe déthaobhacha ar siúl réimse Bhallstáit an AE agus eagraíochtaí eile, 

cosúil leis na Náisiúin Aontaithe, an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí, an Ghníomhaireacht Eorpach um 

Chosaint agus ECAT. 

 

I gcaitheamh 2019, phléigh an Coiste Bainistíochta Straitéisí (an CBS) cúrsaí cosanta straitéiseacha ar bhonn 

míosúil. Is comhchoiste sibhialta-míleata é an CBS a chuimsíonn Ard-Rúnaí na Roinne Cosanta (Cathaoirleach), 
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an Ceann  Foirne, an triúr Ard-Rúnaithe Cúnta, an bheirt Leas-Chinn Foirne, an Stiúrthóir agus an Ceann Foirne 

Cúnta. Bíonn an Ginearáloifigeach i gCeannas ar an Aerchór agus an Ceannasóir i gCeannas na Seirbhíse 

Cabhlaigh i láthair i dtaobh cúrsaí a théann i bhfeidhm ar a gcuid seirbhísí.  Is tosaíocht é an comhoibriú dlúth ar 

gach ceist idir na gnéithe sibhialta agus míleata.  

 

Comhghrúpa sibhialta-míleata ardleibhéil é an Grúpa Pleanála agus Soláthair Ardleibhéil (an GPSAL) arb é a ról 

chun pleananna rollacha ilbhliantúla a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm chun trealamh a sholáthar agus a dhiúscairt, 

agus d’fhorbairt bhonneagrach bunaithe ar na tosaíochtaí beartais sa Pháipéar Bán.  Chas an GPSAL le chéile aon 

uair déag in 2019. 

 

I rith 2019, bhunaigh an tAire le freagracht as Cosaint Grúpa AD Straitéiseach sibhialta-míleata ardleibhéil nua 

(GADS). Tá pearsanra sinsearach sibhialta agus míleata sa Ghrúpa agus déanann an Rúnaí Cúnta, an Rannán 

Acmhainne (Daoine), agus an Leas-Cheann Foirne (Tacaíocht) comhchathaoirleacht air. Is é ról an Ghrúpa 

tosaíochtaí acmhainní daonna straitéiseacha a shainaithint laistigh de chreat beartais an Pháipéir Bháin ar Chosaint 

agus, sa chomhthéacs seo, chun pleananna agus gníomhaíochtaí ghnéithe sibhialta agus míleata na hEagraíochta 

Cosanta a chomhordú le soláthar a chinntiú. 

 

Cuireann Oifig an Aire Cosanta nasc ar fáil idir an tArd-Rúnaí agus agus an tAire, an Roinn, na húdaráis mhíleata 

agus an pobal i gcoitinne, agus tá sí freagrach as monatóireacht agus comhordú a dhéanamh ar rannpháirtíocht na 

Roinne i leith gnó parlaiminteach. I rith 2019, d’fhreagair an tAire 1,078 Ceist Pharlaiminte, ar an iomlán, agus 

rinneadh  626 uiríoll sa bhreis air sin leis an Aire a riar i rith na bliana, i measc a réimse fairsing de ghnó eile 

parlaiminteach agus Aire. 

 

I rith 2019, chuir an Fhaisnéis Mhíleata 126 faisnéisiú agus measúnú ar fáil, lena n-áirítear cruinnithe míosúla 

faisnéise agus slándála, faisnéisiú réamh-imscartha agus iar-imscartha don phearsanra a bhí ag fónamh in 

Oibríochtaí Tacaíochta Síochána, agus faisnéisiú Aire. Reáchtáil an Fhaisnéis Mhíleata mórán cruinnithe 

inmheánacha feasachta agus slándála freisin do chúrsaí gairm bheatha mhíleata agus d’fhoireann Óglaigh na 

hÉireann.  

 

Sprioc Straitéiseach - AN PÁIPÉAR BÁN AR CHOSAINT A CHUR I BHFEIDHM 

Leagtar amach sa Pháipéar Bán ar Chosaint an creat beartais cosanta go dtí 2025.  Ó foilsíodh an Páipéar Bán, 

aithníodh 95 tionscadal ar leith a bhí le críochnú thar thréimhse deich mbliana.   

 

Foireann shibhialta-mhíleata í an Chomhfhoireann Éascaithe um Chur i bhFeidhm an Pháipéir Bháin (an 

Chomhfhoireann) a oibríonn i gcáil mhaoirseachta, agus a sholáthraíonn tacaíocht agus a dhéanann monatóireacht 

ar dhul chun cinn thionscadail an Pháipéir Bháin seo.  Rinne an Chomhfhoireann tuairisciú míosúil i rith 2019 ar 

dhul chun cinn a rinneadh chun an CBS a chur i bhfeidhm mar chuid den chreat rialachais a cuireadh i bhfeidhm 

chun maoirseacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm. Cuireann na tuarascálacha míosúla seo faisnéis ardchaighdeáin 
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ar fáil don Aire agus don bhainistíocht shinsearach shibhialta agus mhíleata, agus bhí an Eagraíocht Chosanta in 

ann glacadh le cur chuige dírithe agus praiticiúil i leith cur i bhfeidhm a bhuíochas le creat bainistíochta tionscadail 

a úsáid chun cur i bhfeidhm an Pháipéir Bháin a éascú.  

 

Tá foirne sibhialta-míleata ag tabhairt faoi chur i bhfeidhm ar gach gníomh agus tionscadail ar bhonn céimnithe i 

gcaitheamh tréimhse deich mbliana. Faoi dheireadh 2019, as 95 tionscadal, ar an iomlán, bhí tús curtha le 42 ó 

thús an chláir um chur i bhfeidhm i Meitheamh 2016. Áirítear leo seo trí cinn ar cuireadh tús leo in 2019, agus ceithre 

cinn a críochnaíodh go hiomlán agus a dúnadh i rith na bliana.  Mhéadaigh seo an méid iomlán tionscadal a dúnadh 

aníos go dtí 15 cinn faoi dheireadh 2019.   

 

NUASHONRÚ AR AN BPÁIPÉAR BÁN  

Tá cinneadh an Rialtais sa Pháipéar Bán chun sraith sheasta athbhreithnithe cosanta a chur i bhfeidhm, a dtabharfar 

fúthu de réir sraith trí bliana.  Tá na hathbhreithnithe seo, a dhéantar go minic go hidirnáisiúnta, in ainm is a chinntiú 

go leanann beartas cosanta de bheith cothrom le dáta agus go gcruthaíonn sé cinnteacht agus rialtacht sa phróiseas 

pleanála cosanta i dtaobh ullmhachta, ar an iomlán.  Críochnaíodh an chéad athbhreithniú de na hathbhreithnithe 

siúd, an Páipéar Bán ar Chosaint - Nuashonrú 2019, i rith 2017 agus, i ndiaidh fhaomhadh an Rialtais, foilsíodh é 

ar láithreán gréasáin na Roinne Cosanta (www.gov.ie/ga/eagraiocht/an-roinn-cosanta). 

 

Baintear an tátal as sa mheasúnú ar an timpeallacht slándála nuashonraithe, a chuimsítear sa Nuashonrú, cé nach 

bhfuil athrú tagtha ar an leibhéal comhiomlán bunúsach de bhagairt atá roimh an Stát seo a thabharfadh údar leis 

an leibhéal bagartha, ar an iomlán, a luaitear, tá forbairt tagtha ar an seasamh agus tá athrú tagtha air sa tréimhse 

ó foilsíodh an Páipéar Bán in 2015. I ndiaidh measúnú a dhéanamh, meastar go bhfuil bagairtí sa chibearfhearann, 

agus ó spiaireacht, ag dul i méid, agus tá an timpeallacht níos fairsinge pholaitiúil dhomhanda níos casta agus níos 

éiginnte anois. Téitear i ngleic leis na gnéithe go léir seo sa Nuashonrú, agus téitear i ngleic le forbairtí tábhachtacha 

maidir le bainistíocht slándála náisiúnta, Lárionad Anailíse Slándála Náisiúnta, ceapadh Stiúrthóra agus dul chun 

cinn i dtreo Straitéis Slándála Náisiúnta a fhorbairt ina measc. 

 

Léirítear saincheisteanna tábhachtacha acmhainní daonna a tháinig chun solais sa tréimhse ón mbliain 2015 ar 

aghaidh sa Nuashonrú, a aithníonn gurb easnamh acmhainne sa bhearna reatha i láidreacht PDF atá le tabhairt 

faoi deara go soiléir i sainlimistéir.  Aithnítear sa Nuashonrú an fhéidearthacht breisíocht a bheith ann i limistéir 

áirithe, na fórsaí speisialta, cibearlimistéar, bainistíocht sábháilteachta, an cheanncheathrú (forbairt acmhainne 

agus comhoibríochtaí ina measc) agus sainróil eile. Luaitear i bpríomhthátal an tábhacht a bhaineann le tionscadail 

a bhaineann le hacmhainní daonna de chuid an Pháipéir Bháin agus an gá atá le tús áite a thabhairt do thionscadail 

áirithe chun cinn eile a thabhairt chun cinn níos mó.  Baintear an tátal sa Nuashonrú as freisin go mbeidh aird gan 

staonadh le tabhairt go ceann tamall fada chun dul i ngleic le saincheisteanna acmhainní daonna. Luaitear sa 

Nuashonrú go bhfuil réimse fairsing tionscnamh chun dul i ngleic le ceisteanna ar bun anois, Plean Ardleibhéil an 

Rialtais ina measc chun na moltaí a chur i bhfeidhm a rinneadh i dTuarascáil an Choimisiúin um Pá na Seirbhíse 

Poiblí a foilsíodh in Iúil 2019.  

http://www.gov.ie/ga/eagraiocht/an-roinn-cosanta
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Déantar machnamh freisin sa Nuashonrú ar dhul chun cinn maith a rinneadh go dtí seo chun na gealltanais a chur 

i bhfeidhm a rinneadh sa Pháipéar Bán. Ar cheann de na tátail ba láidre a baineadh i ndiaidh athbhreithniú a 

dhéanamh ar thionscadail an Pháipéir Bháin, a rinneadh mar chuid den Nuashonrú, tá an gá atá le cur chuige níos 

láidre agus níos comhtháite a thógáil i leith pleanáil agus soláthar acmhainne. 

 

Athdheimhnítear sa Nuashonrú an cur chuige sa Pháipéar Bán, róil na bhFórsaí Cosanta ina measc, agus an gá 

atá le forbairt leanúnach a dhéanamh ar acmhainneacht chosanta chun réimse riachtanais reatha agus 

theagmhasacha a shásamh. Anuas air sin, neartaíonn sé cur chuige gníomhach na hÉireann i leith rannpháirtíocht 

idirnáisiúnta mar bhunriachtanas ríthábhachtach sa timpeallacht slándála reatha agus dhóchúil amach anseo.   

 

Sprioc Straitéiseach - CUR LE BEARTAS NÁISIÚNTA AGUS IDIRNÁISIÚNTA SLÁNDÁLA AGUS COSANTA 

AN COISTE COMH-AIREACHTA UM SHLÁNDÁIL 

Ball den Choiste Comh-Aireachta um Shlándáil é an tAire le Freagracht as Cosaint. Coiste Comh-Aireachta nua é 

seo a bunaíodh in 2019 agus a chumhdaíonn saincheisteanna a bhaineann le ceartas, cosaint, athchóiriú an Gharda 

Síochána agus slándáil náisiúnta. Mar gheall go bhfuil coiste ann ar leibhéal comhaireachta, éascaíonn sé go 

mbíonn an bhaint riachtanach ag an Aire i limistéar fairsing na slándála chomh maith le réimse ceisteanna ar leith 

ar gá don Aire agus don Rialtas breithniú a dhéanamh orthu agus cinneadh a dhéanamh fúthu. Ina measc seo, tá 

tuarascáil leantach Thuarascáil an Choimisiúin um Thodhchaí na Póilíneachta, a foilsíodh i Meán Fómhair 2018.  

Tá maoirseacht á déanamh ag Bord Stiúrtha Ardleibhéil agus Grúpa um Chur i bhFeidhm Athchóiriú Póilíneachta 

anois ar chur i bhfeidhm Thuarascáil an Choimisiúin, agus tá baint ag an Roinn Cosanta ann freisin. Cuimsítear 

freisin i sainchúram an Choiste maoirseacht a dhéanamh ar Phlean Ardleibhéil an Rialtais a chur i bhfeidhm chun 

Tuarascáil an Choimisiúin um Pá na hEarnála Poiblí (an CPEP) a chur i bhfeidhm maidir le saincheisteanna 

earcaíochta agus coinneála sa Bhuanfhórsa Cosanta (PDF) (déantar plé breise air seo i Mír 2 den Tuarascáil seo).    

 

AN LÁRIONAD ANAILÍSE SLÁNDÁLA NÁISIÚNTA (AN LASN) 

Ag eascairt as na moltaí i dTuarascáil an Choimisiúin um Thodhchaí na Póilíneachta, bunaíodh Lárionad Anailíse 

Slándála Náisiúnta (an LASN) nua i rith 2019 faoi choimirce Roinn an Taoisigh.  Tabharfaidh obair agus oibriú 

gaolmhar an Lárionaid nua cabhair chun an ailtireacht slándála náisiúnta agus cur chuige amach anseo ar fud an 

rialtais i dtaobh measúnú a dhéanamh ar an timpeallacht slándála a chuíchóiriú agus a mhúnlú, i gcomhthéacs 

athbhreithnithe sraithe seasta amach anseo ar an gcosaint ina measc.   

 

Ina thaobh seo, chuir an LASN tús le hobair ar Straitéis Slándála Náisiúnta a fhorbairt in 2019.  Beidh sé mar 

chuspóir ag an Straitéis nua cur chuige uile-Rialtais a leagan amach maidir le conas is féidir leis an Stát a shlándáil 

náisiúnta agus a leasanna ríthábhachtacha a chosaint ó threochtaí reatha agus atá ag teacht chun cinn i gcaitheamh 

na tréimhse 2020-2025.  Tugadh próiseas comhairliúcháin phoiblí maidir le Straitéis Slándála Náisiúnta a fhorbairt 

chun críche i rith 2019.   
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Tugadh beirt phearsanra ón Eagraíocht Chosanta, pearsanra sibhialta amháin agus pearsanra míleata amháin, ar 

iasacht don LASN in 2019. 

 

CÓRAS UM ULLMHACHT ACMHAINN CHOIMEÁDTA SÍOCHÁNA NA NÁISIÚN AONTAITHE (AN CUACS) 

Tá dualgas ar Éirinn agus ar thíortha eile a chuireann trúpaí ar fáil chun acmhainní agus teagmhasachta a chlárú 

atá ar fáil lena n-imlonnú go dtí Oibríochtaí Coimeádta Síochána na Náisiún Aontaithe thar lear sa CUACS. Tá na 

hacmhainní seo de bhreis orthu siúd a imlonnaíodh cheana féin nó a gealladh cheana féin d’oibríochtaí eile. Is é 

cuspóir chóras an CUACS chun catalóg dhinimiciúil cothrom le dáta de na fórsaí siúd atá oilte agus ar fáil a sholáthar 

do na NA ar féidir iad a chur chun feidhme nuair a bhíonn misean na NA á bhunú nó á neartú.  

 

Gheall Éire idir phearsanra agus trealamh do CUACS na NA i rith 2019.  Anuas air sin, gheall agus sholáthair Éire 

oiliúint in Éirinn agus thar lear do thíortha a chuir trúpaí ar fáil a rinneadh a imlonnú go dtí misin na NA.  Gheall Éire 

cistiú freisin chun tacú le tionscnaimh oiliúna Faisnéise Míleata na NA a sholáthar in 2020 a chuirfidh feabhas ar 

shábháilteacht agus slándáil an phearsanra agus a thacaíonn le sainorduithe misin a chur i bhfeidhm.  Gníomhaíonn 

easnaimh in oiliúint mar bhacainn roimh an tsíocháin a choimeád go héifeachtach agus tá na cúrsaí a sholáthair 

pearsanra Óglaigh na hÉireann ag freagairt do riachtanais na NA, faoi mar a aithníodh iad. 

 

STRAITÉIS DHOMHANDA AN AE UM AN MBEARTAS EACHTRACH AGUS SLÁNDÁLA 

I rith 2019, mar fhreagairt do dhúshláin leanúnacha slándála i limistéar an AE, leanadh ar aghaidh ar luas tapa le 

forbairt agus le cur i bhfeidhm tionscnamh maidir le slándáil agus cosaint laistigh den AE. Lean forbairtí in 2018 tar 

éis go ndearna Ardionadaí Chomhairle an Aontais Eorpaigh don Chomhbheartas Eachtrach agus Slándála (HRVP), 

Straitéis Dhomhanda an AE um an mBeartas Eachtrach agus Slándála a chur faoi bhráid na Comhairle Eorpaí i 

Meitheamh 2016, agus i ndiaidh go ndearnadh an Plean um Chur i bhFeidhm gaolmhar a chur faoi bhráid na nAirí 

Eachtracha agus Cosanta i Samhain 2016. Chuir an HRVP Mogherini an tríú tuarascáil bhliantúil ar dhul chun cinn 

ar Straitéis Dhomhanda an AE, dar teideal ‘Straitéis Dhomhanda an AE: Trí Bliana ar Aghaidh, Ag Féachaint chun 

Cinn (The EU Global Strategy: Three Years On, Looking Forward’) faoi bhráid na Comhairle Eorpaí i Meitheamh 

2019. Tugadh liosta sa tuarascáil ar dhul chun cinn ar roinnt príomhéachtaí agus iarradh inti ar ghníomh feabhsaithe 

AE i dtaobh Chomhbheartas Eachtrach agus Slándála an AE. Ghlac an Chomchomhairle Gnóthaí Eachtracha agus 

na hAirí Cosanta le Conclúidí na Comhairle a d’fhéach chun cinn an 17 Meitheamh i gcomhar leis an tuarascáil ar 

dhul chun cinn.  

 

Áiríodh leis na tionscnaimh siúd a chur i bhfeidhm i rith 2019 príomh-bhunspriocanna inghnóthaithe maidir le 

Buanchomhar Struchtúrtha (BCS). Glacadh leis an gcéad dhá bhabhta de thionscadail BCS (17 i ngach babhta) i 

rith 2018 agus thug Éire go gníomhach faoi phróiseas an tríú babhta in 2019 trí fhreastal ar roinnt ceardlann, anuas 

ar mheasúnuithe rialta a dhéanamh ar thograí a cheadaigh eolas a mhalartú ar na tograí tionscadail agus a 

chabhraigh le cinnteoireacht Náisiúnta. Glacadh leis an tríú babhta de 13 thionscadal bhreise a bhí le forbairt faoi 

BCS i Samhain 2019 agus bhí 47 tionscadal, ar an iomlán, ann ó na trí bhabhta.  Ghlac Éire páirt in 2019 in dhá 

thionscadal ón gcéad bhabhta, is é sin, Lárionad Inniúlachta Misean Oiliúna an Aontais Eorpaigh faoi stiúir na 
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Gearmáine agus an tionscadal Uasghrádaithe Faireachais Mhuirí faoi stiúir na Gréige agus bhí sí ina Breathnóir ar 

naoi dtionscadal bhreise. 

 

I gCinneadh na Comhairle lena mbunaítear an BCS, comhaontaíodh ar dhá chéim thosaigh i ndiaidh a chéile; 2018-

2020 agus 2021-2025, faoi seach. Is é 2020 deireadh na chéad chéime tosaigh agus déanfar athbhreithniú 

straitéiseach in 2020. 

 

Glacann Éire páirt iomlán sa Phróiseas Athbhreithnithe Chomhordaithe Bhliantúil ar Chosaint (ACBC). Tá mar 

chuspóir ag an tionscnamh seo trédhearcacht níos fearr a chruthú i measc Ballstát trí fhaisnéis a roinnt ar bheartas 

cosanta, forbairt acmhainne, buiséid agus infheistíocht chun tacú le Ballstáit chun deiseanna a aithint chun 

comhoibriú níos fearr a dhéanamh maidir le hacmhainní míleata a fhorbairt agus a sholáthar, trealamh, oiliúint agus 

seirbhísí tacaíochta ina measc.  Ghlac Éire in dhá cheardlann thiomnaithe; ceann amháin in Iarracht Thrialach an 

ACBC a sainaithníodh i mí na Nollag 2018 san Ostair, agus ceann eile maidir le Modheolaíocht ACBC i Márta 2019 

sa Rómáin. Baineadh comhthuiscint amach ar na cuspóirí, an t-ábhar agus na módúlachtaí atá le cur san áireamh 

i gcomhthéacs na chéad sraithe iomláine ACBC. Cuireadh an mhodheolaíocht leasaithe ACBC i láthair i Meitheamh 

2019, ag féachaint lena cur i bhfeidhm don chéad sraith iomlán ACBC a seoladh i bhfómhar 2019.  Tá an chéad 

sraith iomlán ACBC ar bun anois, agus chuir Éire a cruinniú déthaobhach ar siúl leis an nGníomhaireacht Eorpach 

um Chosaint an 15 Deireadh Fómhair 2019 i mBaile Átha Cliath. Déanfaidh an chéad sraith iomlán ACBC 

athbhreithniú cuimsitheach do na hAirí ar staid thírdhreach acmhainne na hEorpa faoi fhómhar 2020.  

 

Dhírigh Ballstáit i rith 2019 ar chomhtháthú i measc tionscnaimh chosanta agus shlándála, BCS, ACBC agus 

Saoráid Síochána na hEorpa (SSE), ach go háirithe. Rinneadh plé orthu seo ar leibhéal Stiúrthóir Beartas Cosanta 

agus Aire araon i gcaitheamh na bliana agus chuir an HRBP tuarascáil i láthair maidir le “idirghníomhú, naisc agus 

comhtháthú i measc thionscnaimh chosanta an AE” Chomhairle Gnóthaí Eachtracha Mheithimh, i dteannta na nAirí 

Cosanta. Tá mar chuspóir ag an díriú ar chomhtháthú chun éifeachtúlacht agus éifeachtacht a mhéadú.  

 

Sholáthair an Réamhbheart maidir le Taighde Cosanta deontais do thionscadail taighde cosanta 

chomhoibritheacha, a raibh buiséad €90 milliún aige don tréimhse 2017-2019, a cuireadh i bhfeidhm trí 

ghairmeacha bliantúla ar thograí i rith na dtrí bliana. Foilsíodh an ghairm dheiridh ar thograí an 19 Márta 2019. Clár 

tionsclaíoch de chuid an AE é an Clár Eorpach Forbartha Tionscal i réimse na Cosanta (an CEFTRC), a bunaíodh 

in 2018, a bhfuil mar chuspóir aige tacú le hiomaíochas agus acmhainn nuálaíochta thionscal cosanta an Aontais. 

Tá buiséad €500 milliún ag an CEFTRC chun comhfhorbairt táirgí agus teicneolaíochtaí cosanta a chómhaoiniú.  

Ghlac an Coimisiún Eorpach le gairmeacha ar thograí an 19 Márta 2019 agus foilsíodh naoi ngairm a rinneadh in 

2019 in Aibreán 2019.  Ar bhunús an dá chláir phíolótaigh seo, ghlac an Chomhairle lena seasamh maidir leis an 

gCiste Eorpach Cosanta, a bheartaigh an Coimisiún Eorpach i gcomhthéacs an Chreata Airgeadais Ilbhliantúil (an 

CAIB) don tréimhse 2021-2027, chun “iomaíochas, éifeachtúlacht agus acmhainn nuálaíochta thionscal cosanta na 

hEorpa a chothú”. Níor tugadh plé an CAIB ar bhuiséad don Chiste Eorpach Cosanta chun críche faoi dheireadh 

2019 agus tá siad ar siúl go fóill.  



 

13 

 

 

D’fhreastail an fhoireann ón Roinn Cosanta agus an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta atá bunaithe san Oifig 

Buanionadaíochta sa Bhruiséil ar chruinnithe agus idirbheartaíocht ar an rialachán an CEFTRC agus ar 

ghairmeacha ar thograí, chomh maith le hidirbheartaíocht  ina dhiaidh sin ar an gCiste Eorpach Cosanta.  Chuir an 

Roinn Cosanta deiseanna a tháinig chun solais ó na tionscnaimh chistithe nua AE seo chun cinn laistigh den tír, le 

tacaíocht ó Fhiontraíocht Éireann. 

 

Maidir le Plean Gníomhaíochta 2018 um Shoghluaisteacht Mhíleata, ina bhfuil roinnt riachtanais mhíleata 

(bonneagar, earraí baolacha, custaim agus CBL anuas ar chead chun gluaiseacht trasteorann a dhéanamh ina 

measc), tugadh faoi phróiseas anailíse ar bhearnaí a chuir riachtanais mhíleata i gcomparáid leis an nGréasán 

Iompair Trans-Eorpach reatha i rith 2019. Tá eolas á chur ar fáil ag toradh na hanailíse seo ar an mbealach chun 

cinn maidir le soghluaisteacht mhíleata.  Chuir an Chomchomhairle Gnóthaí Eachtracha fáilte ina gConclúidí 

Comhairle leis na hAirí Cosanta roimh an gcéad tuarascáil ar dhul chun cinn ar an bPlean Gníomhaíochta a chur i 

bhfeidhm. Aithnítear sa Phlean Gníomhaíochta go léireofar meas iomlán ar cheannas Bhallstáit an AE ar a gcríoch 

náisiúnta agus ar a bpróisis chinnteoireachta náisiúnta maidir le gluaiseachtaí míleata.   

 

Lean an Roinn Cosanta le páirt iomlán a ghlacadh sna próisis chomhfhreagracha i measc na dtionscnamh cosanta 

agus slándála uile seo ar leibhéal an AE, agus rinne sí idirbheartaíocht ar leasanna na hÉireann agus iad a chur 

chun cinn i gcomhairle leis na beartais a leagtar amach sa Pháipéar Bán, i gcomhairle leis an Roinn Gnóthaí 

Eachtracha agus Trádála agus ranna agus gníomhaireachtaí rialtais ábhartha eile.  

 

AN GHNÍOMHAIREACHT EORPACH UM CHOSAINT (AN GEC) 

Ós rud é go bhfuil Éire páirteach sa GEC, tugtar deis dúinn coinneáil ar chomhchéim le dea-chleachtas maidir leis 

an teicneolaíocht nua-aimseartha agus le forbairt cumais a bheidh ina chabhair ag na Fórsaí Cosanta ina ról mar  

choimeádaithe síochána. Cuireann sí fáil ar thaighde agus ar fhaisnéis a bhaineann le cumas gairmiúil a fhorbairt 

agus a chóiméad nach bhfuilimid in ann a athghiniúint muid féin chun bainistiú a dhéanamh ar ghéarchéim agus ar 

mhaithe le hOibríochtaí Tacaíochta Síochána idirnáisiúnta. Cabhraíonn sé linn freisin bheith ar an eolas faoi dhea-

chleachtas agus faoi fhorbairtí nua sa timpeallacht chosanta, go háirithe de bharr go mbíonn tionchar aige ar 

oibríochtaí bainistíochta géarchéime ilnáisiúnta. 

 

In 2019, lean Éire ag glacadh páirte i roinnt tionscnaimh Fuinnimh i gcomhar leis an nGníomhaireacht Eorpach um 

Chosaint. Ina measc, bhí an Grúpa Oibre Fuinnimh agus Timpeallachta de chuid an GEC, a fhiosraíonn deiseanna 

chun feidhmíocht fuinnimh ar fud na hEarnála Cosanta a fheabhsú ina nglacann Éire páirt ghníomhach agus 

tionscadal Bainistíochta Uisce ‘Campaí Gorma Cliste’ an GEC a bhfuil de chuspóir aige dul i ngleic le buarthaí 

fuinnimh agus timpeallachta maidir le húsáid agus bainistíocht uisce i suiteálacha míleata. Lean Éire le páirt a 

ghlacadh freisin in ‘Fóram Comhairliúcháin an Choimisiúin Eorpaigh um Fhuinneamh Inmharthana sna hEarnálacha 

Cosanta agus Slándála’ (CFSEEDSS) atá á chomhordú ag an GEC, nuair a seoladh Céim III i nDeireadh Fómhair 

2019, a bhfuil súil leis go gcuirfear i gcrích é i lár 2023. Ghlac Éire páirt i gcúig cinn de thionscadail an GEC i rith 
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2019 sna limistéir seo a leanas: Feistí Pléascacha Seiftithe, Faireachas Muirí, Cumarsáid Satailíte agus 

Cibearchosaint, agus fuarthas faomhadh ón Rialtas chun páirt a ghlacadh i dtionscadal Cuardaigh Mhíleata 

(Catagóir B) i bhFeabhra 2019.  

 

COMHAR AN AE-ECAT 

Leanadh le hobair a dhéanamh i rith 2019 ar Chomhshraith Tograí chun an Dearbhú Comhpháirteach um Chomhar 

an AE-ECAT a chur i bhfeidhm a rinne Uachtaráin na Comhairlí Eorpaí agus Choimisiúin Eorpaigh, anuas ar Ard-

Rúnaí ECAT in Iúil 2016. Díríonn na tograí seo ar chomhar sna príomhlimistéir seo a leanas: cur in aghaidh bagairtí 

hibride, comhar oibríochtúil, saincheisteanna muirí ina measc, cibearshlándáil agus cosaint, acmhainn chosanta, 

an tionscal cosanta agus taighde ar chosaint, cleachtaí agus acmhainní cosanta agus slándála a fhorbairt. D’eisigh 

an AE agus ECAT an ceathrú tuarascáil ar dhul chun cinn chomhar an AE-ECAT i Meitheamh 2019. Níor 

sainaithníodh aon limistéir nua de chomhar ann agus bhí sé dearfach maidir leis an dul chun cinn a rinneadh go dtí 

seo.  

 

COMHPHÁIRTÍOCHT NA SÍOCHÁNA (CS) 

Tugtar faon gcaidreamh idir Éirinn agus EACT trí mheicníocht Phróiseas Pleanála agus Athbhreithnithe (PPAA) 

CS.  Tá an bhaint a bhíonn ag Éirinn sa PPAA dírithe ar bharr feabhais a chur ar idir-inoibritheacht Óglaigh na 

hÉireann in oibríochtaí ilnáisiúnta agus i dtaobh cur le acmhainní míleata a fhorbairt i gcomhréir le caighdeán 

idirnáisiúnta. Lean Éire le dul chun cinn a dhéanamh chun riachtanais a Spriocanna Comhpháirtíochta a bhaint 

amach.  As na 27 Sprioc Chomhpháirtíochta a cuireadh faoi bhráid na hÉireann in 2018, tá breithniú déanta ar thrí 

cinn agus rinneadh na hacmhainní a choimeád2, críochnaíodh dhá cheann go hiomlán3, tá cur i bhfeidhm na gceann 

eile ar bun faoi láthair.  

Ar aon dul leis an bPáipéar Bán ar Chosaint, lean Éire le hidirchaidreamh a dhéanamh leis an nGrúpa 

Abhcóideachta um Idir-Inoibritheacht Comhpháirtíochta (an GAIC) agus lean sí ag glacadh páirte sa Choincheap 

Cumais Oibríochtúil (CCO) (an Colún Meastóireachta agus Aiseolais) i rith 2019. Tugann an GAIC deis ar leith chun 

idir-inoibritheacht a uasmhéadú agus comhar agus idirphlé le baill eile a chothú, a fhorbairt agus a fheabhsú.  Is é 

an phríomhthairbhe a bhaineann le páirt a ghlacadh in CCO ná go ndéantar tagarmharcáil ar thraenáil Óglaigh na 

hÉireann de réir caighdeán idirnáisiúnta, trí bhailíochtú inmheánach agus seachtrach araon.  I ndiaidh gur ghlac 

aonad Óglaigh na hÉireann páirt den chéad uair i Measúnú Meastóireachta agus Aiseolais CCO in 2018, tugadh 

faoin phleanáil i gcaitheamh 2019 chun Sciathán Fiannóglaigh an Airm agus an tSeirbhís Chabhlaigh a ullmhú dá 

measúnuithe in 2020. 

 

Cuireadh cruinniú déthaobhach ar siúl i bhFeabhra 2019 le hoifigigh ECAT chun plé a dhéanamh ar Mheasúnú 

PPAA na hÉireann, an chéim dheireanach den PPAA, agus tionóladh cruinniú iltaobhach ina dhiaidh sin i 

gCeanncheathrú ECAT i Meitheamh 2019. 

 

                                                 
2 G1105 Acmhainní CIMIC, Ullmhú agus Oiliúint Oibríochtaí M1201, agus M3005 Feasacht Staide. 
3 G0014 Sibhialtaigh a Chosaint agus G1107 Cobhsú agus Atógáil – Sainacmhainní a Chur leis. 
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MEABHRÁN TUISCEANA LEIS AN RA 

Lean obair ar aghaidh i rith 2019 ar na gníomhartha éagsúla dá bhforáiltear i bPlean Gníomhaíochta an Mheabhráin 

Tuisceana (MT) idir Éirinn agus an RA maidir le feabhsú na rannpháirtíochta déthaobhaí i ngnéithe áirithe de 

chomhoibriú sa chosaint agus sa tslándáil. Comhaontaíodh in Aibreán 2019 ar MT breise idir Éirinn agus an RA a 

bhain le faisnéis rúnaicmithe cosanta a chosaint, faoi shainchúram MT uileghabhálach. Léirítear meas iomlán sa 

MT, agus sa Phlean Gníomhaíochta gaolmhar, ar sheasamh beartais éagsúil agus socruithe slándála an dá stáit.   

 

BREXIT 

Lean an Eagraíocht Chosanta i rith 2019 de bheith go hiomlán gafa chun dul i ngleic leis na dúshláin fhéideartha a 

eascraíonn as Brexit. Rinne an t-oifigeach sinsearach ar a bhfuil freagracht as ceisteanna a bhaineann le Brexit, 

ionadaíocht thar ceann na Roinne sa Ghrúpa Idir-Rannach d’Oifigigh Shinsearacha, sa Ghrúpa AE agus sna Grúpaí 

Brexit a ndéanann Roinn an Taoisigh cathaoirleacht orthu agus tá siad ag oibriú ar aithint na saincheisteanna 

lárnacha straitéiseacha, oibríochtúla agus beartais a bhaineann a thagann chun solais de bharr Brexit. D’fhreastail 

oifigigh na Roinne freisin ar Ghrúpa Comhordaitheoirí Brexit agus ar Ghrúpaí Earnála ábhartha, a ndéanann an 

Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála cathaoirleacht orthu. Lean Óglaigh na hÉireann i rith 2019 de bheith 

páirteach freisin i bpleanáil stuama le haghaidh raon leathan de theagmhasacht. Tá idirchaidreamh dlúth leanúnach 

agus rialta á dhéanamh idir bainistíocht an Gharda Síochána agus Óglaigh na hÉireann maidir le cúrsaí slándála.  

 

AN INSTITIÚID UM THACAÍOCHT SÍOCHÁNA AGUS OILIÚINT CEANNAIREACHTA 

Tá sa Pháipéar Bán ar Chosaint gealltanas chun measúnú a dhéanamh ar fhorbairt fhéideartha Institiúide nua um 

Thacaíocht Síochána agus Oiliúint Ceannaireachta in Airmheán Traenála Óglaigh na hÉireann, Campa an 

Churraigh.  Ag eascairt as obair scóipeála tosaigh, rinneadh an cinneadh chun tabhairt faoi staidéar indéantachta 

foirmiúil ar an gcoincheap.  Cuireadh tuarascáil eatramhach faoi bhráid Grúpa Stiúrtha an tionscadail i Samhain 

2018, agus lean foireann an tionscadail le breithniúcháin a dhéanamh i rith 2019 laistigh de chomhthéacs na chéad 

chéime eile den tionscadal. 

 

Sprioc Straitéiseach - COMHOIBRIÚ AR BHEARTAS TRASGHEARRTHACH A FHEABHSÚ 

Tá gnéithe tábhachtacha idir-rannacha ag baint le hobair na hEagraíochta Cosanta, agus is minic a bhíonn baint 

amach spriocanna ag brath go mór ar ionchur agus ar chomhoibriú le ranna agus le gníomhaireachtaí eile. Chomh 

maith leis sin, is féidir go mbíonn a gcuid rathúlachta ag brath ar ionchur agus ar chomhoibriú na hEagraíochta 

Cosanta. I rith 2018, rinneadh ionadaíocht thar ceann oifigigh na Roinne agus phearsanra Óglaigh na hÉireann, ar 

raon leathan de ghrúpaí idir-rannacha agus de choistí – féach Cuid 4.9 le haghaidh liosta iomlán.  

 

D’fhorbair an Eagraíocht Chosanta an úsáid a bhaintear as Meabhráin Tuisceana (MTanna) agus Comhaontuithe 

Seirbhíse (CSanna) ina gcuimsítear seirbhísí a sholáthraítear do réimse ranna agus gníomhaireachtaí eile. Lean 

an Roinn leis an gcur chuige seo a fhorbairt i rith 2019 agus tá liosta de na MTanna agus na CSanna go léir ar fáil 

i Mír 4.10.  
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Cuirtear in iúl sa Pháipéar Bán ar Chosaint an tábhacht a bhaineann le cur chuige uile-rialtais maidir le slándáil an  

Stáit.  Lean an Roinn Cosanta i rith 2019 ag comhoibriú le raon leathan ranna agus gníomhaireachtaí a bhfuil 

freagrachtaí slándála orthu. Tugtar cuntas ar fhorbairtí maidir le roinnt den chaidreamh trasghearrthach seo i rith 

2019 thíos. 

 

TASCFHÓRSA AN RIALTAIS AR PHLEANÁIL ÉIGEANDÁLA  

Lean Tascfhórsa an Rialtais (TR) ar Phleanáil Éigeandála le treoir straitéiseach a sholáthar agus le comhordú a 

dhéanamh ar phleanáil éigeandála ar leibhéal náisiúnta.  Cuimsíonn sé Airí agus/nó oifigigh shinsearacha ó gach 

roinn rialtais agus príomhchomhlachtaí poiblí. Chas an TR le chéile sé huaire in 2019. Comhbhrainse sibhialta-

míleata den Roinn í an Oifig Pleanála Éigeandála (an OPÉ) a thacaíonn leis an Aire le Freagracht as Cosaint ina 

ról mar Chathaoirleach Thascfhórsa an Rialtais (TR), agus tá an tIonad Náisiúnta Comhordaithe Éigeandálaí (an 

INCÉ), atá lonnaithe in Áras na Talmhaíochta i mBaile Átha Cliath, á bhainistiú ag an OPÉ agus tacaíonn sé leis 

na Príomh-Ranna Rialtais atá freagrach as teagmhais éigeandála ar leibhéal Náisiúnta a bhainistiú. D'óstáil an 

INCÉ gach cruinniú de chuid Tascfhórsa an Rialtais le linn 2019 chomh maith le raon leathan grúpaí pleanála 

éigeandála, seimineáir oiliúna agus cleachtaí eile.  

 

BAINISTÍOCHT ÉIGEANDÁLA STRAITÉISEACH: STRUCHTÚIR AGUS CREAT NÁISIÚNTA  

I ndiaidh go ndearnadh athbhreithniú ar struchtúir agus próisis ar leibhéal náisiúnta, a d’fhaomh an Rialtas in Iúil 

2017, maidir leis an gcáipéis “Bainistíocht Éigeandála Straitéiseach (BÉS): Struchtúir agus Creatlaí Náisiúnta a chur 

i bhfeidhm, thug an TR faoi phleananna um chur i bhfeidhm sa chéad leath den bhliain 2019. Cuireadh tús leis seo 

go príomha mar thoradh ar na ceachtanna a foghlaimíodh ó theagmhais drochaimsire a bhainistiú a thit amach le 

déanaí agus as ionchur a fuarthas ó Phríomh-Ranna Rialtais maidir leis an TR.  

 

Chomhaontaigh an TR i mBealtaine 2019 chun leanúint leis na struchtúir agus na pleananna um chur i bhfeidhm 

reatha BÉS agus, ar aon dul le cinneadh an Rialtais in 2017, chun déileáil le saincheisteanna forbartha acmhainní 

trí fhoghrúpa Forbartha Acmhainní TR.  Bhí an dualgas ar an bhfoghrúpa seo chun breithnithe ar leith na Roinne 

Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, agus breithnithe ó na Príomh-Ranna Rialtais, a chuimsiú, agus chun 

tuairisciú rialta a dhéanamh leis an TR maidir lena pleananna oibre chun riachtanais acmhainne amach anseo a 

shainaithint agus a fhorbairt, a phleananna forbartha acmhainní meántéarmacha agus cáipéisí treorach gaolmhara 

BÉS go ndéanfaidh an TR formhuiniú orthu.  

 

AN GRÚPA NÁISIÚNTA ÉIGEANDÁLA NÁISIÚNTA   

Leanann teagmhais drochaimsire le bheith ar an bpríomhchúis chun Grúpa Náisiúnta Éigeandála Náisiúnta (GNÉN) 

a thionól. Leanadh leis an bpríomhthús áite a thabhairt i rith na dteagmhas drochaimsire seo do shábháilteacht 

phoiblí. I ndiaidh breithniú cúramach a dhéanamh ar an gcás aimsire a bhí á fhorbairt sa tréimhse a fhad le Stoirm 

Lorenzo go déanach i Meán Fómhair 2019, agus na rabhaidh a d’eisigh Met Éireann, chomhordaigh an GNÉN 

freagairtí agus d’eisigh sé ráitis phoiblí an-soiléire ar thionchair fhéideartha na gaoithe agus na drochaimsire 

gaolmhaire. D’fhoilsigh an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil an t-athbhreithniú ar na teagmhais 
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drochaimsire seo an 30 Nollaig 2019 agus tá scrúdú á dhéanamh ag an TR ar na moltaí a dhéantar sa tuarascáil 

seo lena chinntiú go gcuirtear na ceachtanna a foghlaimíodh i bhfeidhm ar a chur chuige “uile-Rialtais” i leith na 

dteagmhas siúd a bhainistiú. 

 

AN FEACHTAS ‘BÍ RÉIDH DON GHEIMHREADH’  

Sheol an Rialtas an feachtas eolais ‘Bí Réidh don Gheimhreadh’ 2019-2020 an 6 Samhain 2019. Dhírigh an 

feachtas seo ar rabhaidh aimsire Met Éireann agus ar mhíniú a thabhairt ar an gcóras dathchódaithe Stádais 

Bhuí/Oráiste/Dhearg. Ar cheann de na róil thábhachtacha atá ag Met Éireann ná réamhaisnéisí aimsire agus 

rabhaidh a eisiúint d’Éirinn. Ní eisítear treoir maidir le haimsir gan cúis a bheith leis agus is tábhachtach, ar an ábhar 

sin, go dtuigtear go maith an difríocht idir treoir stádais bhuí, oráiste agus dhearg. Sheol an an tAire le Freagracht 

as Cosaint agus Cathaoirleach Thascfhórsa an Rialtais, an tUasal Paul Kehoe, T.D., an tAire Gnó, Fiontar agus 

Nuálaíochta, an tUasal Heather Humphreys, T.D., an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, an tUasal Shane 

Ross, T.D., agus an tAire le Freagracht Speisialta as Tithíocht agus Forbairt Uirbeach, an tUasal Damien English, 

T.D. i láthair, chomh maith, bhí ionadaithe ó na ranna agus gníomhaireachtaí éagsúla ag a bhfuil an tasc chun 

pleanáil a dhéanamh agus freagairt éigeandála a thabhairt. Thit an seoladh amach ag an tráth céanna le cruinniú 

Thascfhórsa an Rialtais, a dhéileáil go sonrach le bheith ullamh don gheimhreadh. 

 

Rinne an OPÉ, i gcomhoibriú le Met Éireann, bileog a dhearadh agus a chur le chéile freisin maidir le rabhaidh 

aimsire, atá ar fáil ag www.winterready.ie anuas ar chomhairle agus eolas áisiúil eile. 

 

CIBEARSHLÁNDÁIL 

Tugann an measúnú ar an timpeallacht slándála sa Nuashonrú ar an bPáipéar Bán 2019 le fios go bhfuil bagairtí 

sa cibearfhearann ag dul i méid ó 2015 agus go bhfuil baol ann i leith cibearshlándála don rialtas agus d’fhóntais 

phoiblí, agus d’aonáin tráchtála agus daoine aonair.  Tá MT agus CS i bhfeidhm ag an Roinn Cosanta agus ag 

Óglaigh na hÉireann leis an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil chun tacaíocht 

a sholáthar i limistéar na cibearshlándála náisiúnta. Is é an aidhm atá ag na comhaontuithe seo, ar an iomlán, chun 

feabhas a chur ar chibearshlándáil an Stáit trí shaghsanna éagsúla de chúnamh agus tacaíocht agus a chinntiú 

freisin go dtugtar tús áite do riachtanais oibríochtúla Óglaigh na hÉireann. Lean an Roinn Cosanta agus Óglaigh na 

hÉireann le hidirchaidreamh a dhéanamh leis an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus 

Comhshaoil i rith 2019. Mar chuid den idirchaidreamh seo, fuair na hAirí faoi seach faomhadh an Rialtais in Iúil go 

ndéanfaí ‘Rannpháirtí Rannpháirteach’ de san ‘Ionad Barr Feabhais um Chibearchosaint’ atá bunaithe i dTaillinn, 

an Eastóin. Rinne an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil an t-iarratas chun páirt 

a ghlacadh san Ionad seo.  

 

Anuas air sin, bhí baint ag oifigigh ón Roinn Cosanta agus baill d’Óglaigh na hÉireann i Straitéis Cibearshlándála 

Náisiúnta 2019-2024 a fhorbairt a foilsíodh i mí na Nollag 2019. Leanfaidh an straitéis seo, i gcomhar leis an 

bPáipéar Bán ar Chosaint, le heolas a chur ar fáil dár rannpháirtíocht sa limistéar ríthábhachtach seo.  

 

http://www.winterready.ie/
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AN FHOIREANN CÚNAIMH SHIBHIALTA ÉIGEANDÁLA (AN FCSÉ)  

Mar chuid den Pháipéar Bán ar Chosaint a chur i bhfeidhm, bunaíodh foirmiúil tionscadail shibhialta-mhíleata chun 

socruithe reatha chun tacaíocht Óglaigh na hÉireann don Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála a dhéanamh 

foirmiúil, trí CS, dá Tionscadal Foireann Cúnaimh Shibhialta Éigeandála (FCSÉ).  

 

Ag cur le MT reatha, chomhaontaigh agus chuir gach páirtí a n-ainm le CS i Meán Fómhair 2019 agus cuireadh 

deireadh le tionscadal an Pháipéir Bháin dá bharr.   

 

Cuireadh trí mhisean ar leith de chuid an FCSÉ ar siúl i rith 2019 ina ndearnadh Óglaigh na hÉireann a imlonnú 

thar lear. 

 

SEARMANAIS AGUS CUIMHNEACHÁIN 

Ghlac Óglaigh na hÉireann páirt i mbreis agus 50 imeacht tábhachtach searmanais mhíleata agus Stáit in 2019.  

 

Ghlac Óglaigh na hÉireann páirt i gcuimhneachán an Stáit ar chothrom 103 bliain i ndiaidh Éirí Amach na Cásca 

ag Ard-Oifig an Phoist, Sráid Uí Chonaill Domhnach Cásca; Cuimhneachán Cheannairí 1916 ag Cnoc an Arbhair i 

mBealtaine; Cuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir a cuireadh ar siúl i Sligeach a bhí ar siúl i mBealtaine freisin; 

agus sa Lá Cuimhneacháin Náisiúnta ag Ospidéal Ríoga Chill Mhaighneann, in Iúil.  

 

Léiríodh onóracha searmanais Stáit nuair a thug Rí agus Banríon na Sualainne cuairt ar Stát na hÉireann i 

mBealtaine agus nuair a thug Rí agus Banríon na hÍsiltíre cuairt i Meitheamh agus nuair a thug Uachtarán Chúba 

cuairt i nDeireadh Fómhair. Léiríodh onóracha freisin don Uachtarán Mícheál D. Ó hUiginn nuair a d’fhág sé Éire 

chun cuairt Stáit a thabhairt ar an nGearmáin in Iúil.  

 

Ghlac Óglaigh na hÉireann páirt freisin i sraith searmanais mhíosúla ag Áras an Uachtaráin inar chuir 35 

Ambasadóir, ar an iomlán, a nDintiúir Ofige i láthair don Uachtarán Ó hUiginn. 

 

Thit searmanas ar fhreastail an Taoiseach air amach in Aibreán i bPort Láirge chun ceiliúradh a dhéanamh ar 

Ainmniú agus Coimisiúnú an árthaigh nua de chuid na Seirbhíse Cabhlaigh, an L.É. George Bernard Shaw 

 

Cuireadh searmanas speisialta Stáit ar siúl ag Ard-Mhúsaem na hÉireann, Dún Uí Choileáin, Baile Átha Cliath an 

16 Aibreán 2019 chun comóradh a dhéanamh ar Chothrom 90 Bliain ó bunaíodh na hÓglaigh Chúltaca (na 

ÓCanna). Eagraíodh an t-imeacht chun aitheantas a thabhairt don mhéid a chuir comhaltaí na ÓCanna, comhaltaí 

atá ag fónamh agus iarchomhaltaí araon, leis an Stát agus as an bpáirt lárnach a ghlac siad in acmhainn Chosanta 

na hÉireann.  Agus an tseirbhís seo á haithint, rinne an tAire le freagracht as Cosaint machnamh ar stair fhada agus 

bhródúil na ÓCanna a ghabhann siar go dtí gur bunaíodh na hÓglaigh Chúltaca sa bhliain 1929.   
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D’fhreastail an tAire le freagracht as Cosaint ar 6ú Lá Iarshaighdiúirí Óglaigh na hÉireann an 11 Bealtaine 2019 a 

bhí ar siúl in Ard-Mhúsaem na hÉireann, Dún Uí Choileáin, Baile Átha Cliath. Eagraítear an t-imeacht bliantúil seo 

chun an méid a chuir na hiarbhaill de na fórsaí armtha ar fáil don Stát a aithint. 

 

Cuireadh Searmanas Cuimhneacháin Óglaigh na hÉireann ar siúl ag an gCuimhneachán Náisiúnta, Cearnóg 

Mhuirfean, i mí na Nollag chun cuimhneamh ar na baill siúd d’Óglaigh na hÉireann a maraíodh le linn dóibh fónamh 

ar son an Stáit. Mar chuid den searmanas seo, leag an tAire le freagracht as Cosaint agus an Ceann Foirne agus 

teaghlaigh le baill a maraíodh, fleasc.  

 

CARTLANNA MÍLEATA  

Comhthionscadal é tionscadal an Bhailiúcháin Phinsean Seirbhíse Míleata (1916-1923) idir an Roinn Cosanta agus 

Óglaigh na hÉireann a chuireann le Deich mBliana na gCuimhneachán. Tá de shainchúram ag an tionscadal 

comhaid agus taifid na Roinne Cosanta a dhéileálann le seirbhís bhaill cháilitheacha Óglaigh na hÉireann, Arm 

Cathartha na hÉireann, the Hibernian Rifles, Chumann na mBan, na bhFianna Éireann agus Arm Poblachtach na 

hÉireann sa tréimhse ó Aibreán 1916 go dtí an 30 Meán Fómhair 1923 a chaomhnú agus a chur ar fáil. Is éard a 

bhaineann leis seo ná breis agus 300,000 comhad a chatalógú agus a dhigitiú go páirteach.   

 

Cuirtear scaoileadh ábhar poiblí ón mbailiúchán ar fáil ar líne trí láithreán gréasáin na Cartlainne Míleata 

www.militaryarchives.ie. Tá roinnt eisiúintí ar líne curtha i gcrích le blianta beaga anuas agus scaoileadh in 2019 

leis na Tuairiscí ar Ghníomhaíocht Bhriogáide (nó Tuairiscí shraith ‘A’), a raibh súil mhór leo, ar líne. Rinne Coistí 

Briogáide timpeall na tíre na Tuairiscí seo a chur le chéile ina bhfuil daoine a raibh céim bainte amach acu roimhe 

seo i struchtúr an IRA. Thit siompóisiam poiblí amach a cuireadh ar siúl ag an tráth céanna a scaoileadh na Tuairiscí 

seo agus foilsíodh “An Bailiúchán Pinsean Seirbhíse Míleata (1916-1923) - Na Tuairiscí ar Ghníomhaíocht 

Bhriogáide” (“The Military Service (1916- 1923) Pensions Collection - The Brigade Activity Reports”) ag an tráth 

céanna freisin.  Foilsíodh “The Réabhlóid Files” i nDeireadh Fómhair mar fhorlíontán san Irish Times, a sholáthair 

léargas de réir contae ar eachtraí áitiúla agus réigiúnacha i rith bhlianta an éirí amach agus bhí treoir ann freisin 

maidir le húsáid a bhaint as an ábhar sa seomra ranga. Seoladh ábhar, ina theannta sin, ón mBailiúchán i nDeireadh 

Fómhair 2019 agus tá anois 9,555 comhad ar fáil anois ar líne faoi dhaoine aonair (arb ionann sin agus breis agus 

28,700 comhad). 

 

SCÉIM TACAÍOCHTA FOSTAÍOCHTA ÓGLAIGH NA HÉIREANN 

Ag teacht leis an bPáipéar Bán ar Chosaint, forbraíodh Scéim Tacaíochta Fostaíochta i ndiaidh comhairliúchán 

mionsonraithe a dhéanamh ina raibh an Roinn Cosanta, Óglaigh na hÉireann, an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus 

Coimirce Sóisialaí agus Bord Oideachais agus Oiliúna Bhaile Átha Cliath agus Dhún Laoghaire bainteach.   

 

Is é cuspóir na Scéime chun cabhrú le bealach a fhorbairt a fhad le neamhspleáchas geilleagrach a bhaint amach 

do rannpháirtithe, atá idir 18 agus 24 bliain d’aois, atá faoi mhíbhuntáiste mór mar gheall ar a gcás reatha 

http://www.militaryarchives.ie/
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socheacnamaíoch. Tá sé mar aidhm ag an gclár scileanna, eolas, inniúlachtaí agus féinfhorbairt nua a sholáthar 

do rannpháirtithe a chuireann lena gcumas dul i mbun fostaíochta, taithí oibre nó deiseanna breisoideachais.  

 

Thit leagan amháin rathúil den chlár amach in 2019, i gCampa Bhaile Mhic Gormáin Campa, Contae na Mí ón 13 

Meitheamh go dtí an 16 Lúnasa 2019 agus ghlac 24 duine páirt ann.  

 

COSAINT SHIBHIALTA 

Thug oibrithe deonacha Chosanta Sibhialta faoi 2,135 oibríocht, ar an iomlán, i rith 2019. Áiríodh leo seo tacaíocht 

a thabhairt do na Príomhghníomhaireachtaí Freagartha (an Garda Síochána, údaráis áitiúla agus Feidhmeannacht 

na Seirbhíse Sláinte) anuas ar réimse fairsing d’eagraíochtaí pobail, spóirt, cultúrtha agus carthanachta. Bhí 3,307 

oibrí deonach gníomhach ann i gCosaint Shibhialta ag deireadh 2019. 

 

Sholáthair an Rialtas cistiú breise €500,000 in 2019 do Chosaint Shibhialta trí Chiste na gCuntas Díomhaoin. 

Úsáideadh é seo chun 16 fheithicil nua faoi thiomáint ceithre roth a cheannach chun feabhas a chur ar acmhainn 

agus cumas na heagraíochta. Bronnadh cistiú breise €1 milliún na gCuntas Díomhaoin ar Chosaint Shibhialta go 

déanach in 2019. Úsáidfear an t-airgead seo, arís eile, chun feithiclí a athsholáthar lena chinntiú gur féidir le Cosaint 

Shibhialta leanúint lena ról a chomhlíonadh chun tacú leis na Príomhghníomhaireachtaí Freagartha, faoi mar a 

leagtar amach sa Pháipéar Bán ar Chosaint. 

 

D’oibrigh an Roinn Cosanta go dlúth i rith 2019 leis an nGníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil chun ceadúnas 

na Comhairle um Chúram Éigeandála Réamhospidéil (an CCÉRO) de chuid Cosaint Shibhialta a athnuachan. 

Teastaíonn an ceadúnas seo ó eagraíochtaí, ar nós Cosaint Shibhialta, a sholáthraíonn seirbhísí leighis éigeandála.  

 

Maidir leis an athbhreithniú ar róil agus freagrachtaí Cosanta Sibhialta, a sheol an tAire le freagracht as Cosaint in 

2018, leanadh le hobair ina leith i rith 2019 agus foilseofar an cháipéis bheartais nua ‘I dTreo 2030’ in 2020.  

 

Rinne an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus an Roinn Cosanta Athbhreithniú ar Chaiteachas i rith 

2019 ar Chosaint Shibhialta. Foilsíodh tuarascáil deiridh an Athbhreithnithe i nDeireadh Fómhair 2019. Rinneadh 

roinnt moltaí san athbhreithniú, an gá atá le caighdeán íosta oiliúna a bheith bainte amach ag oibrithe deonacha 

Cosanta Sibhialta agus an gá atá le heolas bainistíochta níos fearr a bheith ann maidir le gníomhaíochtaí Cosanta 

Sibhialta ina measc siúd. Cuireadh tús leis an bpróiseas chun na moltaí seo a chur i bhfeidhm. 

 

OILIÚINT COSANTA SIBHIALTA 

Déantar an oiliúint a sholáthraítear trí Choláiste Cosanta Sibhialta a dhearadh agus a fhorbairt chun freastal ar 

riachtanais na bPríomhghníomhaireachtaí Freagartha, faoi mar a dtugtar cuntas air sa Pháipéar Bán ar Chosaint. 

Lean Cosaint Shibhialta i rith 2019 le hoiliúint a sholáthar agus le teagascóirí a dheimhniú.  I measc na hoiliúna a 

cuireadh ar fáil, bhí oiliúint ar Thuile, Swiftwater, Taismeach agus Daoine ar Iarraidh.  Anuas air sin, i gcomhar leis 

an Stiúrthóireacht Seirbhísí Dóiteáin, deimhníodh 11 oibrí deonach Cosanta Sibhialta mar Theagascóirí Caidéil i 
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Samhain 2019. Mar thoradh air sin, cinnteoidh na cúrsaí a sholáthróidh siad go mbainfidh oibrithe deonacha 

Cosanta Sibhialta úsáid chaighdeánaithe as caidéil i rith éigeandálaí tuile agus eile. 

 

D’eisigh Cosaint Shibhialta Treoirlínte Oibriúcháin Caighdeánacha d’Fhoirne Báid Cosanta Sibhialta i rith 2019. 

Gné nua amháin is ea an riachtanas go dtugann baill foirne báid faoi chúrsa lae maidir le hOiliúint Phearsanta chun 

Teacht Slán sa Choláiste Muirí Náisiúnta i gCorcaigh. Thug 96 oibrí deonach faoin oiliúint seo i rith na bliana.  

 

Leanadh ar aghaidh i rith 2019 le hOiliúint do Thiománaithe Easbhóthair i rith Drochaimsire i rith 2019 agus tá oiliúint 

curtha anois ar 500 oibrí deonach. 

 

Fuair brainse Cosanta Sibhialta na roinne Cosanta dhá dhrón uiscedhíonacha i rith 2019. Bronnadh iad seo ar 

aonaid Chosanta Sibhialta Chill Mhantáin agus na Gaillimhe agus cuireadh sainoiliúint ar a n-oibrithe deonacha 

maidir lena n-oibriú. Méadaíonn seo líon na ndrón atá ar fáil d’aonaid Chosanta Sibhialta aníos go dtí 23. 

 

Tugtar cuntas i gCairt 1.1 thíos ar líon na gcúrsaí a cuireadh ar siúl, na líonta daoine ar cuireadh oiliúint orthu agus 

líon na ndeimhniúchán a eisíodh i rith 2019, agus déantar comparáid ann idir figiúirí 2018 agus 2017. 

 

     * Ní áirítear leis seo oiliúint a cuireadh ar fáil go háitiúil.  

 

IONTAOBHAS ÓIGE AN ATLANTAIGH  

Is carthanas forbartha óige é Iontaobhas Óige an Atlantaigh (IOA) atá dírithe ar dheiseanna forbartha oideachais 

agus pearsanta a sholáthar do dhaoine óga.  Bheartaigh an IOA árthach nua oiliúna seoltóireachta a thógáil agus 

a oibriú i dtosach ar bhonn uile-oileáin chun forbairt, meantóireacht agus oiliúint óige a éascú. Gheall an Rialtas 

chun oibriú le Feidhmeannacht Thuaisceart Éireann chun comhaontú a lorg ar phlean cistithe do thionscadal an 

IOA. Sheol an IOA togra nua cistithe ar aghaidh i Lúnasa 2019 ina ndéantar árthach reatha a léasú agus a oibriú.  

 

OILIÚINT SEOLTÓIREACHTA ÉIREANN  

Le blianta fada, chuir an Stát maoiniú ar fáil, tríd an Roinn Cosanta, do shoitheach oiliúna seoltóireachta náisiúnta 

an Asgard  II. Mar sin féin, tar éis an Asgard II a chailleadh amach ó chósta na Fraince in 2008, cuireadh deireadh 

Líon na gcúrsaí* Líon Freastail Líon na deimhnithe a
eisíodh
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Cairt 1.1:  Sonraí faoi Chúrsaí Cosanta Sibhialta 2017-2019*
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leis an scéim Bunaíodh Oiliúint Seoltóireachta Éireann sa bhliain 2011 ag roinnt de na daoine a raibh baint acu leis 

an Asgard II  roimhe seo. Tugann Oiliúint Seoltóireachta na hÉireann daoine óga, ó chúlraí faoi mhíbhuntáiste den 

chuid is mó,  ar thurais chun forbairt óige a dhéanamh chomh maith le daoine óga a mhúineadh conas seoltóireacht 

a dhéanamh. Chomhaontaigh an Rialtas in 2018 chun €85,000 a sholáthar d’Oiliúint Seoltóireachta Éireann do 

gach ceann den dá bhliain ina dhiaidh sin. Iontráladh i gComhaontú Soláthair Feidhmíochta idir an Roinn Cosanta 

agus Oiliúint Seoltóireachta Éireann go luath in 2019 a cheadaigh an chéad tráinse €85,000 a íoc in 2019. 

D’fhreastail Oiliúint Seoltóireachta Éireann ar 421 oiliúnaí in 2019, i gcomparáid le 341 in 2018. Ba ó churaí faoi 

mhíbhuntáiste a bhí 370 de na hoiliúnaithe seo. 
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Mír 2: An Cumas chun Soláthar a Dhéanamh 

 
Sprioc Straitéiseach - INNIÚLACHTAÍ A FHORBAIRT AGUS A CHOTHABHÁIL 

 

LÁIDREACHT AN BHUANFHÓRSA COSANTA   

Tá an tArm, an tAerchór agus an tSeirbhís Chabhlaigh sa Bhuanfhórsa Cosanta (an BFC). Tá an rialtas tiomanta 

chun eagras de chuid an BFC a choinneáil a bhfuil ar a laghad 9,500 de phearsanra ag freastal air, a chuimsíonn 

7,520 de phearsanra an Airm, 886 de phearsanra an Aerchóir agus 1,094 pearsanra na Seirbhíse Cabhlaigh.  

 

Ón 31 Nollag 2019, b’ionann neart an BFC i gcoibhéis lánaimseartha (CLA) agus 8,659 pearsanra, ina raibh 7,002 

de phearsanra an Airm, agus 721 pearsanra an Aerchóir agus 936 pearsanra na Seirbhíse Cabhlaigh. 

 

EARCAÍOCHT LEIS AN MBUANFHÓRSA COSANTA  

Athraíodh an próiseas iarratais ar chomórtais earcaíochta in 2019 don tSeirbhís Ghinearálta agus don tSeirbhís 

Chabhlaigh agus, mar thoradh air sin, osclaíodh an comórtas ar bhonn leanúnach chun acmhainn oiliúna Óglaigh 

na hÉireann a uasmhéadú.  

 

Anuas ar earcaíocht don tSeirbhís Ghinearálta, bhí comórtais i gceist i gcaitheamh na bliana freisin do Dhaltaí, 

Printísigh an Aerchóir, Oifigigh Leighis Iontrála Dírí, agus comórtais iontrála dírí sa tSeirbhís Chabhlaigh do na róil 

seo a leanas: saoir sa Seomra Innill, Cócairí agus Oifigigh Bhreathnóireachta Droichid, Innealtóirí Muirí agus 

Innealtóirí Leictreacha. De bhreis air sin, rinneadh beirt Oifigigh Eitilte den Aerchór (Píolótaí) a athchoimisiúnú i rith 

2019, i ndiaidh gur roghnaigh siad chun filleadh ar seirbhís.  

 

Ar an iomlán, rinneadh 605 pearsanra, ar an iomlán, a ionduchtú isteach in Óglaigh na hÉireann i rith na bliana, 

faoi mar a léirítear i gCairt 2.1 thíos.  

 
 

* Iontrálaithe nua amháin iad ionduchtúcháin Daltaí sa chatagóir seo. Anuas ar na 86 iontrálaí nua seo, bronnadh Printíseacht Dalta ar 10 
saighdiúir a bhí ag fónamh agus mhéadaigh seo rang iomlán na nDaltaí aníos go dtí 96. 
** Tá ochtar Printíseach san Aerchór, beirt Saoir Seomra Innill Iontrála Dírí, beirt Dochtúirí Leighis Iontrála Dírí, beirt Oifigigh Iontrála Dírí sa 
tSeirbhís Chabhlaigh agus beirt Oifigigh Athchoimisiúnaithe Eitilte (Píolótaí) i gceist leis seo. 
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PEARSANRA A CHOINNEÁIL 

Bíonn athrú lucht saothair in Óglaigh na hÉireann níos airde ná mar a bhíonn sé le sonrú de ghnáth in earnálacha 

eile.  Sa chomhthéacs seo, tá earcaíocht ar siúil go leanúnach ar bun chun pearsanra a athsholáthar a fhágann 

Óglaigh na hÉireann. Cé gur earcaíodh 605 pearsanra nua isteach sa BFC, d’fhág 878 pearsanra.  Is ionann seo 

agus leibhéal athraithe thart ar 10% i measc an phearsanra go léir a d’fhág, oiliúnaithe san áireamh.  Seo an leibhéal 

is airde athraithe a thug an BFC faoi deara riamh ón mbliain 2002 ar aghaidh.   

 

D’aithin an Rialtas go bhfuil dúshláin earcaíochta agus choinneála ann agus tugadh roinnt snáitheanna 

tábhachtacha oibre, a dtugtar cuntas orthu thíos, chun cinn i rith 2019 chun dul i ngleic leis na dúshláin seo. Dúshláin 

iad nach mbaineann ach le harm na hÉireann amháin agus is féidir iad a thabhairt faoi deara go hidirnáisiúnta 

freisin. Luadh sa Nuashonrú ar an bPáipéar Bán gur géar-riachtanas é dul i ngleic leis na dúshláin ollmhóra 

acmhainní daonna seo agus gur dúshlán é ar thug an tAire agus an bhainistíocht shibhialta agus mhíleata aird an-

suntasach dó agus gur theastaigh ionchur uaidh ó roinnt páirtithe seachtracha, an Roinn Caiteachais Phoiblí agus 

Athchóirithe ina measc.  Luadh sa Nuashonrú freisin go dteastóidh aird gan staonadh amach anseo ó gach gné de 

bhainistíocht acmhainní daonna. 

 

TUARASCÁIL AN CHOIMISIÚIN UM PÁ NA SEIRBHÍSE POIBLÍ  

Foilsíodh Tuarascáil Earcaíochta agus Choinneála an Choimisiún um Pá na Seirbhíse Poiblí (an CPSP) in Óglaigh 

na hÉireann an 4 Iúil 2019. Ghlac an Rialtas leis an Tuarascáil ina hiomláine agus, chun cur i bhfeidhm a éascú, 

rinneadh Plean Ardleibhéil fairsing dar ‘Ár bhFórsaí Cosanta a Neartú – Céim a hAon’ (‘Strengthening our Defence 

Forces – Phase One’) a chomhaontú agus a fhoilsiú ar an dáta céanna.  

 

Déantar soláthar sa Phlean Ardleibhéil do bhearta sa ghearrthéarma, sa mheántéarma agus san fhadtéarma chun 

aghaidh a thabhairt ar mholtaí an CPSP.  Is éard atá sa chlár oibre, ar an iomlán, ná 15 thionscadal aonair, a bhfuil 

cúig cinn díobh faoi stiúir na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe (an RCPA). Áirítear leis na tionscadail 

athbhreithniú ar struchtúir phá sa BFC agus bearta coinneála a bhaineann le pá a shainaithint. Cuirfear an dá 

cheann de na bearta seo chun cinn laistigh de chreat Chomhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí agus in 

idirbheartaíocht maidir le pá amach anseo san earnáil phoiblí. Tá réimse gníomhartha eile a bhaineann le pá agus 

neamhphá á gcur chun cinn freisin. 

 

Ar aon dul le gníomh Straitéiseach 10 de Ár Seirbhís Phoiblí (ÁSP) 20204, glacadh le cur chuige bainistíochta chun 

gníomhartha riachtanacha a chur chun cinn a leagtar amach sa Phlean Ardleibhéil.  Bunaíodh Oifig Bainistíochta 

Clár sibhialta-míleata (OBC), laistigh den Roinn Cosanta, chun cur i bhfeidhm ghnéithe Cosanta an Phlean a 

chomhordú, a éascú, tacú leis agus monatóireacht a dhéanamh air. Déan an OBC tuairisciú seachtainiúil ar dhul 

chun cinn chur i bhfeidhm an Phlean le hurraitheoirí ainmnithe an chláir agus tuairisciú míosúil leis an gCoiste 

Bainistíochta Straitéisí ar dhul chun cinn an chur i bhfeidhm agus leis an nGrúpa Acmhainní Daonna Straitéiseach 

                                                 
4 Creat é Ár Seirbhís Phoiblí (ÁSP) 2020 a bhunaíonn an straitéis fhoriomlán d’fhorbairt agus nuálaíocht sa tSeirbhís Phoiblí go dtí 2020 
agus ina dhiaidh sin. 



 

25 

 

nuabhunaithe.  Ar aon dul leis na socruithe maoirseachta a shonraítear sa Phlean, ceapadh comhairleoir seachtrach 

Acmhainní Daonna freisin in 2019 chun cabhrú le cur i bhfeidhm an Plean.  

 

Ag deireadh 2019, bhí naoi gcinn de na deich dtionscadal a bhí faoi stiúir na Roinne Cosanta (sibhialta agus míleata) 

i mbun feidhme agus bhí a spriocanna á mbaint amach acu den chuid ba mhó.   

 

Tá liosta iomlán de gach ceann de na 15 thionscadal a eascraíonn as an bPlean Ardleibhéil i dTábla 2.1 thíos. 

 
Tábla 2.1: Tionscadail an Phlean um Chur i bhFeidhm Ardleibhéil 

Uimhir 

Thionscadail 

Teideal an Tionscadail Ceannasaí an Tionscadail 

Luach a léiriú ar bhaill an BFC 

V1 Athbhreithniú ar struchtúir phá Tionscadal atá faoi stiúir an RCPA 

V2 Liúntas Seirbhíse Míleata (an LSM) a mhéadú Tionscadal atá faoi stiúir an RCPA 

V3 Tosú le liúntais a stopadh faoin Liúntas Cíosa Tí (LCT) a 

íoc arís Tionscadal atá faoi stiúir an RCPA 

V4 Tosú le rátaí préimhe deireadh seachtaine a íoc arís Tionscadal atá faoi stiúir an RCPA 

Na daoine is fearr sa BFC a choimeád 

R1 Scéim Gealltanais Seirbhíse Píolótaí a chur ar fáil arís  Tionscadal atá faoi stiúir an RCPA 

R2 Socruithe Teicneolaíochta 2-6  Tionscadal atá faoi stiúir Cosanta 

R3 Socruithe fadseirbhíse dreasaithe - céimeanna ONC agus 

Oifigigh 

Tionscadal atá faoi stiúir Cosanta 

R4 Bacainní ar rannpháirtíocht shínte sa BFC Tionscadal atá faoi stiúir Cosanta 

R5 Oiliúint bhainistíochta shaincheaptha do cheannairí agus 

bainisteoirí 

Tionscadal atá faoi stiúir Cosanta 

R6 Straitéis Oideachais Mhíleata Ghairmiúil (OMG)  Tionscadal atá faoi stiúir Cosanta 

R7 Straitéis Meabhairshláinte agus Folláine Tionscadal atá faoi stiúir Cosanta 

R8 Bearta Coinneála Neamhphá sa BFC  Tionscadal atá faoi stiúir Cosanta 

R9 Sainphoist bhreise do cheapacháin 

ardathraithe/réamhthréimhse fada 

Tionscadal atá faoi stiúir Cosanta 

Na daoine is fearr a mhealladh go dtí an BFC 

A1 Modhanna earcaíochta don BFC Tionscadal atá faoi stiúir Cosanta 

A2 Pleanáil an Lucht Saothair  Tionscadal atá faoi stiúir Cosanta 

 

GRÚPA ACMHAINNÍ DAONNA STRAITÉISEACHA (AN GADS) 

Leagadh freagracht ar an GADS mar thosaíocht tosaigh i ndiaidh gur bunaíodh é i rith 2019, as maoirseacht a 

dhéanamh ar ghníomhartha a chur i bhfeidhm i bPlean Ardleibhéil an Rialtais chun Tuarascáil an CPSP a chur i 

bhfeidhm. Tar éis gur bunaíodh é i rith 2019, chas an GADS lena chéile trí huaire roimh dheireadh 2019. Ceapadh 

comhairleoir seachtrach Acmhainní Daonna freisin leis an GADS i rith 2019 chun cabhrú leis an nGrúpa lena chuid 

oibre. 
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SCÉIM GEALLTANAIS SEIRBHÍSE OIFIGIGH EITILTE 

Ag eascairt as cur i bhfeidhm Thuarascáil an CPSP, agus an Plean Ardleibhéil, cuireadh Scéim Gealltanais 

Seirbhíse Oifigigh Eitilte an Aerchóir ar siúl arís in 2019. Samhlaítear gealltanais i leith seirbhíse sa scéim idir trí 

agus ocht mbliana agus íocaíochtaí a dhéanamh don ghealltanas seo ar bhonn bliantúil.  

 

Déanann an Scéim soláthar d’íocaíocht bhliantúil beagán de bhreis ar €22,000 sa bhliain le hOifigigh Eitilte a bhfuil 

céimeanna Captaein, Ceannfoirt nó Leifteanant-Choirnéil acu.  

 

IAR-OIFIGIGH AN BFC A ATHCHOIMISIÚNÚ  

Tugadh scéim isteach i rith 2019 a cheadaíonn iar-Oifigigh, a bhfuil sainscileanna acu, chun an PDF a athiontráil. 

Rinneadh beirt iar-Oifigigh Eitilte (píolótaí) a athchoimisiúnú isteach san Aerchór agus rinneadh iarratais bhreise a 

thabhairt chun cinn i nDeireadh Fómhair 2019. Cuireadh socruithe i bhfeidhm freisin chun athrú reachtúil a chur i 

bhfeidhm a d’fhéach lena mhacasamhail de scéim a thabhairt isteach d’iarphearsanra a bhfuil na cáilíochtaí 

oiriúnacha bainte amach acu agus a bhfuil scileanna agus saineolas ar leith acu. 

 

RANNPHÁIRTÍOCHT BHAN SA BFC 

Amhail an 31 Nollaig 2019, b’ionann an méid pearsanra mná sa BFC agus 598, arb ionann sin agus 6.9% den 

phearsanra a bhí ag fónamh. B’ionann seo agus 501 pearsanra den Arm, 34 pearsanra den Aerchór agus 63 

pearsanra den tSeirbhís Chabhlaigh. 

 

COMÓRTAS CHUN STIÚRTHÓIR IONCHÚISEAMH MÍLEATA A CHEAPADH 

Tugadh cead in 2019 chun post Stiúrthóir Ionchúiseamh Míleata a líonadh. Tionóladh coiste ina raibh Ceann Foirne 

Óglaigh na hÉireann, an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí agus Breitheamh na hArd-Chúirte, chun iarrthóir oiriúnach 

a  roghnú agus, i ndiaidh comórtais, rinneadh moladh i dtaobh ceapacháin leis an Aire Cosanta i mí na Nollag 2019. 

[Rinneadh ceapachán ina dhiaidh sin go luath in 2020.] 

 

SCIATHÁN FIANNÓGLAIGH AN AIRM  

Lean obair ar aghaidh i rith 2019, i gcomhréir le gealltanas Páipéir Bháin, chun scrúdú a dhéanamh ar acmhainní 

Sciathán Fiannóglaigh an Airm ag féachaint le feabhsú agus méadú breise a dhéanamh ar láidreacht an aonaid. 

 

LÁIDREACHT NA NÓGLACH CÚLTACA 

Is éard atá sna hÓglaigh Chúltaca (na ÓCanna) ná an Cúltaca Chéadlíne (an CCL), Cúltaca an Airm (CA) agus 

Cúltaca na Seirbhíse Cabhlaigh (CSC). I gcomhréir leis an bPáipéar Bán ar Chosaint, tá 3,869 pearsanra i 

mbunaíocht CA agus tá 200 pearsanra i mbunaíocht CSC. Is é príomhról na ÓCanna chun cur leis na ÓCanna i 

gcásanna géarchéime agus chun rannchuidiú le himeachtaí searmanais Stáit. 
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Tá iarbhaill den BFC sa CCL a gheall, go saorálach nó de bhun gealltanas conarthach, chun tréimhse sheirbhíse a 

chríochnú sa CCL. Ag deireadh 2019, b’ionann láidreacht an CCL agus 304 pearsanra; ina raibh 164 pearsanra 

den Arm, 114 pearsanra den tSeirbhís Chabhlaigh agus 26 pearsanra den Aerchór.  

 

Daoine aonair atá in CA agus in CSC, ó réimse fairsing cúlraí, a gheall go saorálach chun tréimhse de sheirbhís 

mhíleata a sholáthar. B’ionann láidreachtaí éifeachtacha CA agus CSC ag deireadh 2019 agus 1,534 agus 139 

pearsanra, faoi seach. 

 

RANNPHÁIRTÍOCHT BHAN IN CA AGUS CSC  

Amhail an 31 Nollaig 2019, b’ionann na líonta pearsanra mná a (éifeachtach) a bhí ag fónamh in CA agus CSC 

agus 201 agus 22, faoi seach.  

 

EARCAÍOCHT AGUS COINNEÁIL SNA ÓCANNA 

Aithníonn an Rialtas an ról tábhachtach a ghlacann na trí ghné de na ÓCanna maidir le cur le hacmhainn chosanta 

na hÉireann. Luaitear go soiléir sa Pháipéar Bán ar Chosaint go bhfuil riachtanas leanúnach ann chun na ÓCanna 

a choimeád agus a fhorbairt agus tá sé ag tabhairt faoi aistear forbartha faoi láthair ag eascairt as na moltaí sa 

Pháipéar Bán.  

 

Tá an Rialtas tiomanta i gcónaí d’earcaíocht leanúnach chuig na ÓCanna agus tá roinnt tionscnamh i bhfeidhm ina 

bhfuil úsáid á baint as na meán sóisialta, Preasoifig Óglaigh na hÉireann, gníomhaíochtaí for-rochtana ag baill de 

na ÓCanna agus agallaimh scoir an BFC a úsáid ina bhfuil eolas ar iarratas a dhéanamh leis na ÓCanna.  Thit dhá 

fheachtas earcaíochta amach do CA agus CSC in 2019, ceann amháin i Márta agus ceann eile i nDeireadh Fómhair. 

Mheall iad seo 2,603 iarratas, ar an iomlán - 2,140 iarratas chun ballraíocht de CA a ghlacadh (31 iarratas a rinne 

mná ina measc) agus 463 iarratas chun ballraíocht de CSC a ghlacadh (69 iarratas a rinne mná ina measc).  

 

Rinneadh 97 ball nua a ionduchtú isteach in CA faoi dheireadh 2019 (ochtar ban ina measc) agus 17 mball a 

ionduchtú isteach in CSC (beirt bhan ina measc).  

 

AN CÚLTACA SPEISIALTA 

Faoi chéim reatha chur i bhfeidhm ghníomhartha an Pháipéir Bháin, sainaithníodh dhá thionscadal Páipéir Bháin a 

mbaineann tábhacht leo sula mbunófar Cúltaca Speisialta. Cé go bhfuil an dá thionscadal chónasctha seo ar sos 

faoi láthair, tugadh faoi shuirbhé ar scileanna na ÓCanna roimhe seo inar tugadh chun solais go bhfuil méid mór 

scileanna agus cáilíochtaí ann a bhfuil baint dhíreach acu le hÓglaigh na hÉireann. Deimhníodh sa Nuashonrú ar 

an bPáipéar Bán in 2019 gur cheart go bhfanfadh na tionscadail seo ar sos ag feitheamh toraidh ar thionscadal ar 

leith chun tabhairt faoi anailís ar bhearnaí ar thacair scileanna laistigh den BFC a shainaithneoidh róil fhéideartha 

do bhaill den Chúltaca a bhfuil sainscileanna acu.  Is éard a bheartaítear a bhaint amach ar deireadh thiar ná lucht 

an Chúltaca a úsáid a bhfuil sainscileanna acu i limistéir ina bhfuil bearnaí sa BFC.  
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ASCHUR AGUS SOLÁTHAR MÓR AN GPSAL IN 2019 

I rith 2019, d’fhaomh Grúpa Soláthair agus Pleanála Ardleibhéil (an GPSAL) roinnt tionscadail mhóra trealaimh, 

leibhéil fheabhsaithe de threalamh cosanta fórsa a sholáthar ina measc do sheirbhís thar lear agus raidiónna 

bogearraí-shainithe a athsholáthar.  Rinneadh dul chun cinn freisin i gcaitheamh 2019 ar an gclár ilbhliantúil 

uasghrádaithe agus cothabhála meánaoise maidir le flít Iompróirí Armúrtha Pearsanta MOWAG an Airm. Nuair a 

chuirfear seo i gcrích, sínfidh é seo áirgiúlacht an fhlít agus cuirfidh sé leibhéil níos airde de chosaint, 

soghluaisteacht agus cumhacht lámhaigh ar fáil. Rinneadh uasghrádú leanúnach an róbait Diúscartha Ordanáis 

Pléascaigh a chur chun cinn i rith 2019 freisin. Leanadh le harmlón a fháil chun traenáil agus imlonnú thar sáile a 

dhéanamh le linn na bliana, lena n-áirítear  ceannachán diúracáin Bóilíde don chóras Diúracáin Dromchla go hAer 

RBS70 a uasghrádaíodh le déanaí.  

 

Rinneadh dul chun cinn maith freisin in 2019 maidir le trí aerárthach áirge sciatháin sheasta PC-12 a thógáil agus 

a fheistiú, a bhfuil an trealamh oiriúnach acu le haghaidh ISTAR (tascáil Faisnéise, Faireachais, Fála Targaidí agus 

Taiscéalaíochta). Nuair a sheachadfar na haerárthaigh sin, cuirfear iad in ionad flít aerárthaí Cessna an Aerchóir a 

ceannaíodh sa bhliain 1972.  

 

Áiríodh le hinfheistíocht mhór eile a cheadaigh an GPSAL i rith 2019 conradh a athsholáthar chun dhá Aerárthach 

Patróil Mhuirí C-295 nua a cheannach a thiocfaidh in ionad dhá Aerárthach Patróil Mhuirí CASA 235 an Aerchóir. 

Nuair a sheachadfar na haerárthaí nua, cuirfidh siad feabhas ar chumas faireachais mhuirí an Aerchóir agus cuirfidh 

siad leibhéal níos airde d’áirgiúlacht ar fáil i gcomhair taisc iompair agus iompair lastais.  

 

Cuireadh tús freisin le hobair i rith 2019 ar an gclár Sínte Meánaoise d’árthach na Seirbhíse Cabhlaigh, an L.É. 

Roisín agus cuireadh tús le pleanáil dá mhacasamhail de chlár Sínte Meánaoise don L.É. Niamh. Ina theannta sin, 

rinne tionscadal an Pháipéir Bháin a chur chun cinn freisin a chuirfidh Árthach nua Ilróil atá cumasaithe i dtaobh 

oibríochtaí héileacaptair agus a bhfuil acmhainn iompair lasta aige in ionad long cheannais an L.É. Eithne de chuid 

na Seirbhíse Cabhlaigh.  

 

Sa mhullach air sin, lean soláthar a bhain le hiompar ar aghaidh i gcaitheamh 2019 freisin. I measc na 

bpríomhsholáthairtí, bhí 70 feithicil 4 x 4 trí cheathrú tonna, dhá chóiste meánmhéide, trí chóiste, trí ghluaisteán 

salúin, 20 feithicil 4 x 4 criúchábáin, sé otharcharr, trucail iompair capall amháin, 48 gluaisrothar tionlacain onóra, 

deich bhfeithicil leictreacha (bugaithe), cúig veain chriúchábáin agus cúig thrucail dumpála. Cuireadh cistiú ar fáil 

freisin ar bhonn leanúnach chun feithiclí a chothabháil sa fhlít iompair mhíleata, sa bhaile agus thar lear araon. 

 

Rinne an GPSAL maoirseacht freisin i rith 2019 ar dhul chun cinn substainteach a rinneadh, trí chomhoibriú 

sibhialta-míleata, i dtreo Plean Forbartha Trealaimh nua cúig bliana a thabhairt chun críche. Cuirfidh an Plean 

maoirseacht agus infheictheacht straitéiseach ar fáil don phróiseas soláthair trealaimh, i dtaobh costais, sceidil agus 

riachtanais phleanála forbartha acmhainní don Arm, an tAerchór agus an tSeirbhís Chabhlaigh. Cuirfidh an próiseas 

nuashonraithe seo rialachas ar fáil chun tús áite a thabhairt do threalamh cosanta a sholáthar agus chun 
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athbhreithniú leanúnach a dhéanamh ar riachtanais phleanála trealaimh i gcomhréir leis an bhfeidhm Forbartha 

Acmhainní a dtugtar tús áite di in Uasghrádú 2019 ar an bPáipéar Bán.  

 

BAINISTÍOCHT RÉADMHAOINE AGUS INFHEISTÍOCHT MHÓR I MBONNEAGAR 2019 

Tá réimse éagsúil áiseanna sa phunann réadmhaoine Cosanta idir bheairicí míleata agus dúnfoirt, campaí, 

ceathrúna do lucht pósta agus tailte traenála. Ag deireadh 2019, b’éad a bhí sa phunann ná 70 suíomh, 14 shuiteáil 

mhíleata a áitítear go buan ina measc, anuas ar thailte ina bhfuil breis agus 20,000 acra.  

 

Caitheadh thart ar €12.7 milliún in 2019 ar oibreacha tógála i suiteálacha agus beairicí míleata fud fad na tíre faoi 

ghné infheistíochta caipitil Chlár Bonneagair Thógtha Óglaigh na hÉireann. Dhírigh gné chaipitil an Chláir go 

príomha ar thionscadail bhonneagracha ina dtógtar foirgnimh nua agus ina ndéantar foirgnimh agus áiseanna 

reatha a athchóiriú. Bhí céimeanna éagsúla bainte amach ag deireadh 2019 ag luach €62 milliún de thionscadail 

chaipitil, idir tairiscint dearaidh agus tógáil, an méid seo a leanas ina measc:  

 Tógadh hallaí nua gleacaíochta ag Dún an tSáirséalaigh, Luimneach agus ag Dún Mhic Stiofáin, Cill Chainnigh; 

€6.2 milliún 

 Rinneadh athchóiriú ar an mBloc Taisceadán i nDún Chathail Bhrugha, Baile Átha Cliath 6; €3.7 milliún  

 Rinneadh oibreacha uasghrádaithe agus athchóirithe ar an Áit Chócaireachta agus ar an Halla Bia i nDún 

Chostúim, Baile Átha Luain; €4.2 milliún 

 Rinneadh oibreacha uasghrádaithe agus athchóirithe ar an mBrú Óige Printíseach in Aeradróm Mhic Easmainn, 

Baile Dhónaill; €3.6 milliún  

 Rinneadh uasghrádú ar an gCé Ola agus rinneadh Córas Braite Dóiteáin agus Múchta Dóiteáin ag an mBunáit 

Chabhlaigh, Haulbowline; €2.9 milliún 

 Rinneadh uasghrádú ar chóiríocht i mBloic 1 agus 2 ag Dún Chathail Bhrugha, Ráth Maonais, Baile Átha Cliath 

6; €2.8 milliún  

 Rinneadh uasghrádú ar shaoráid chóiríochta Bhloc 7 i nDún Uí Chonghaile, Airmheán Traenála Óglaigh na 

hÉireann; €2 milliún 

 Athsholáthraíodh áis mhór shlán stórála (céimeanna 2 agus 3) ag Airmheán Traenála Óglaigh na hÉireann; 

€10.2 milliún 

 Rinneadh uasghrádú ar Bhloic chóiríochta B agus D ag Dún an Phiarsaigh, Airmheán Traenála Óglaigh na 

hÉireann; €3.2 milliún 

 Rinneadh uasghrádú ar sheirbhísí dramhaíola agus uisce ag Campa Chúil Mhuine, Gleann Ó Máil, Contae Chill 

Mhantáin; €1 milliún 

 Rinneadh uasghrádú agus athchóiriú ar dhá fhoirgneamh ag Dún Mhic Aoidh, Baile Átha Cliath 7; €7.5 milliún 

 Rinneadh uasghrádú ar Bhloic 8 agus 9 ag an mBunáit Chabhlaigh, Haulbowline agus rinneadh Bloc 1 ag Dún 

Uí Choileáin, Corcaigh; €12.6 milliún a thógáil/a uasghrádú’ €12.6 milliún 

 Rinneadh uasghrádú ar sheirbhísí faoin talamh ag beairicí i gCill Chainnigh, Dún Dealgan, Gaillimh, Campa 

Fionnabhair agus ag Aeradróm Mhic Easmainn, Baile Dhónaill; €2.8 milliún 
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Anuas ar thionscadail mhóra chaipitil, tá oibreacha leanúnacha ag teastáil faoin gClár Bonneagair Thógtha lena 

chinntiú go ndéantar foirgnimh agus áiseanna a chothabháil agus a dheisiú go ginearálta do phearsanra Óglaigh 

na hÉireann. Caitear leis na hoibreacha seo mar chaiteachas reatha faoin gClár agus b’ionann an méid a caitheadh 

in 2019 agus €9 milliún. 

 

I gcomhréir leis an bPáipéar Bán ar Chosaint, rinneadh dul chun cinn substainteach i rith 2019 ar chlár forbartha 

bonneagair cúig bliana a thabhairt chun críche (a foilsíodh ina dhiaidh sin an 14 Eanáir 2020). Tuartar, i rith a 

shaolré cúig bliana, go ndéanfar €145 milliún a infheistiú lena chinntiú go ndéantar bonneagar a nuachóiriú ar aon 

dul le riachtanais le reatha agus amach anseo. Beartaítear go n-úsáidfear an clár mar uirlis phleanála agus go 

ndéanfar athbhreithniú tréimhsiúil air i rith shaolré an Pháipéir Bháin.  

 

I gcaitheamh 2019, lean an Roinn lena hidirchaidreamh a dhéanamh leis an nGníomhaireacht Forbartha Talún (an 

GFT) maidir le gabháltais fhéideartha a d’fhéadfadh bheith ina n-ábhar spéise maidir le soláthar tithíochta a 

fhorbairt. Dheimhnigh an GFT a spéise don Roinn chun iar-Dhún Mhic Coluim sa Mhuileann gCearr a cheannach 

agus, chuige sin, thosaigh an Roinn an obair riachtanach chúlra chun aistriú luath na dtailte agus na réadmhaoine 

seo a éascú. Dheimhnigh an GFT freisin go mbeidh spéis aige amach anseo chun áis leighis Naomh Bricín i mBaile 

Átha Cliath 7 a cheannach.  Ta scóipeáil á déanamh anois ag an Roinn Cosanta agus Óglaigh na hÉireann ar na 

himpleachtaí a bheidh i gceist trí na seirbhísí a sholáthraítear faoi láthair ag Ospidéal Naomh Bricín a aistriú chuig 

láthair eile laistigh den phunann réadmhaoine Cosanta. Leanfaidh an Roinn le hidirchaidreamh a dhéanamh leis an 

GFT i gcomhréir le cinneadh an Rialtais faoin GFT a bhunú. 

 

BAINISTÍOCHT A DHÉANAMH AR MHÁNNA AN CHURRAIGH  

Áis thábhachtach oibre iad Mánna an Churraigh d’Óglaigh na hÉireann, an tionscal rásaíochta capall agus d’úinéirí 

caorach a bhfuil cearta féaraigh acu atá bunaithe le fada an lá.  Cé gur tailte uathúla iad na Mánna a mbaineann 

tábhacht náisiúnta leo, nuair a chuirtear an éiceolaíocht áitiúil agus an stair fhada san áireamh, tá réimse dúshlán 

roimh an Roinn ag eascairt as mí-úsáid a bhaint as na Mánna, ar nós campáil neamhdhleathach, caitheamh míchuí 

agus iompar frithshóisialta, diúscairt mhídhleathach agus dumpáil neamhdhleathach.   

Ceapadh Maor nua an Churraigh in 2018 agus rinneadh an Fhoireann Bhainistíochta Tailte a chomhdhlúthú ina 

dhiaidh sin go luath in 2019 trí bheirt Fho-Mhaor a cheapadh. Chruthaigh an méadú ar an líon foirne a bhfuil patrólú 

á dhéanamh acu ar an gCurrach láithreacht níos mó agus níos infheicthe ar an talamh chun monatóireacht a 

dhéanamh ar ghníomhaíocht ar na Mánna. Ceapadh conraitheoir nua freisin in 2019, mar thoradh ar phróiseas 

tairisceana, chun déileáil leis an mbruscar go léir a bhailiú a rinneadh a dhumpáil ar thailte an Churraigh agus an 

bruscar sin a thógáil go saoráid fhaofa dramhaíola ina dhiaidh sin.  

 

Anuas air sin, thosaigh an Roinn Cosanta le plé a dhéanamh i rith 2019 le Comhairle Contae Chill Dara chun 

staidéar sainchomhairleoireachta comhoibritheach a fhorbairt maidir le bainistíocht caomhnaithe Mhánna an 

Churraigh amach anseo. Tá súil leis go nglacfaidh sé 12 mhí leis an staidéar a thabhairt chun críche agus déanfaidh 

an Roinn agus an Chomhairle é a chistiú le chéile. Beidh foireann ildearaidh bainteach sa staidéar a dhéanfaidh 
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tograí maidir leis na socruithe bainistíochta talún ag féachaint le deiseanna a shainaithint chun bainistíocht 

caomhnaithe a dhéanamh ar na Mánna agus chun a n-acmhainn forbartha amach anseo a chaipitliú. Cuireadh tús 

leis an bpróiseas soláthair chun sainchomhairleoirí a cheapadh i dtreo dheireadh 2019. 

 

PLEAN FORBARTHA CUMAIS 

Lean foireann tionscadail shibhialta-mhíleata, a bunaíodh mar thoradh ar ghealltanas sa Pháipéar Bán, i mbun 

athbhreithniú a dhéanamh ar dhul chun cinn le linn 2019 maidir le Plean Forbartha Cumais a chur i dtoll a chéile. 

Nuair a chríochnófar é, beidh sé mar bhunchloch chumas  Óglaigh na hÉireann chun leanúint ag comhlíonadh gach 

róil a shannann an Rialtas. Neartaíonn Nuashonrú 2019 ar an bPáipéar Bán an gá atá leis an tionscadal seo agus 

an gá atá le dlús a chur leis. 

 

ATHBHREITHNIÚ AR CHEANNAS AGUS RIALÚ ARDLEIBHÉIL 

Ag eascairt as gealltanas a rinneadh sa Pháipéar Bán freisin, lean comhfhoireann tionscadail shibhialta-mhíleata i 

rith 2019 lena n-athbhreithniú ar Cheannas agus Rialú ardleibhéil a bhain le hÓglaigh na hÉireann.  

 

AN COISTE FIONTRAÍOCHTA UM CHOSAINT 

Shainaithint an Eagraíocht Chosanta trí thionscadal Páipéir Bháin chun forbairt bhreise a dhéanamh ar an 

Tionscnamh Fiontraíochta um Chosaint. Tá dul chun cinn á déanamh ag obair chun an dá thionscadal Páipéir Bháin 

eile a thabhairt chun críche agus a chríochnú, lena n-áirítear an Tionscnamh Fiontraíochta um Chosaint a thabhairt 

chun cinn níos mó trí Ghrúpa Fiontraíochta um Shlándáil agus Cosaint a bhunú le tacaíocht ó Fhiontraíocht Éireann. 

Mar chuid de na tionscadail seo, cuireadh tús le Staidéar Indéantachta chun scrúdú a dhéanamh ar roghanna 

féideartha chun tacú le taighde agus nuálaíocht teicneolaíochta maidir le forbairt cumais laistigh den Eagraíocht 

Chosanta. Beartaítear go gcríochnófar an staidéar indéantachta seo in 2020 agus go ndéanfar breithniú air laistigh 

de chomhthéacs thionscadail reatha Páipéir Bháin.  

 

Lean cruinnithe ar aghaidh idir an Eagraíocht Chosanta agus Fiontraíocht Éireann tríd an gCoiste Fiontraíochta um 

Chosaint; agus sholáthair an Eagraíocht Chosanta cúnamh freisin d’Fhiontraíocht Éireann agus do chuideachtaí de 

chuid Fhiontraíocht Éireann i gcaitheamh na bliana. 

 

Lean Óglaigh na hÉireann freisin le páirt a ghlacadh in dhá thionscadal Horizon 2020 a bhaineann le forbairt cumais.  

Is é Horizon 2020 an clár taighde agus nuálaíochta is mó san AE a reáchtáladh riamh anall agus beidh cistiú nach 

mór €80 billiún curtha ar fáil i gcaitheamh na tréimhse seacht mbliana (2014-2020).  

 

ASCHUR TRAENÁLA AGUS OIDEACHAIS I RITH 2019 

Díríonn Óglaigh na hÉireann, nuair nach bhfuiltear ag díriú ar oibríochtaí, ar thraenáil agus ar oideachas. Lean na 

gníomhaíochtaí seo le páirt lárnach a ghlacadh i rith 2019 maidir le forbairt cumais. Tugtar achoimre i dTábla 2.1 

thíos ar an aschur a sholáthair Brainse Traenála agus Oideachais Óglaigh na hÉireann i rith na bliana.  
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Tábla 2.2: Sonraí faoi Chúrsaí Oiliúna a críochnaíodh i rith 2019 
 

 
Cúrsaí 

Teagascóra 
Cúrsaí 

Scileanna 

Cúrsaí 
Gairmeacha 

Beatha 
Iomláin 

Líon na gCúrsaí a críochnaíodh i 
suiteálacha oiliúna Óglaigh na hÉireann 

28 1,063 37 1,128 

 
Líon na Mac Léinn 

311 13,214 618 14,143 

 

Is féidir le mac léinn dul chun a dhéanamh ina g(h)airm bheatha in Óglaigh na hÉireann nuair a éiríonn leis/léi na 

bunchúrsaí ardaithe céime a chríochnú. Chríochnaigh 354 de phearsanra, ar an iomlán, 18 mbunchúrsa ardaithe 

céime i measc réimse limistéar, faoi mar a léirítear i dTábla 2.3 i rith 2019.  

 

Tábla 2.3: Sonraí faoi Bhunchúrsaí Gairm Bheatha a rinneadh 
 

 

 

OILIÚINT IONDUCHTÚCHÁIN EARCACH 

Rinneadh 487 earcaí an Bhuanfhórsa Cosanta (an BFC) agus 92 earcaí na nÓglach Cúltaca (na ÓCanna) a 

ionduchtú isteach in Óglaigh na hÉireann.   

 

Tugtar miondealú i dTábla 2.4 thíos de réir foirmíochta agus seirbhíse agus déantar comparáid ann idir blianta le 

blianta beaga anuas.  

 

Tábla 2.4: Sonraí faoi Oiliúint Ionduchtúcháin Earcach i rith 2017, 2018 agus 2019  

  * Gan Printísigh an Aerchóir, Oifigigh Liachta Mhíleata agus Oifigigh Chabhlaigh Iontrála Dírí a chur san áireamh. 

Teideal an Chúrsa Líon na gCúrsaí Líon na Mac Léinn 

Cúrsa Ábhar Oifigigh Neamhchoimisiúnaithe (an tSeirbhís Chabhlaigh)  1 21 

Cúrsa Ábhar Oifigigh Neamhchoimisiúnaithe (an tArm) 1 35 

Cúrsa Ábhar Oifigigh Neamhchoimisiúnaithe (an tAerchór) 1 23 

Cúrsa Cuntasaíochta Lóistíochta 1 20 

Cúrsa Ábhar Oifigigh Neamhchoimisiúnaithe Caighdeánach (an 
tSeirbhís Chabhlaigh) 

1 24 

Cúrsa Ábhar Oifigigh Neamhchoimisiúnaithe Caighdeánach (Gach Cór)  6 69 

Cúrsa Ábhar Oifigigh Neamhchoimisiúnaithe Caighdeánach (gach Arm) 1 49 

Cúrsa Ábhar Oifigigh Óig (Gach Cór) 4 70 

Cúrsa Ceannais Shóisearaigh agus Foirne 1 23 

Cúrsa Chéad Chomhcheannais agus Foirne 1 20 

Iomláin 18 354 

 An BFC* Na ÓCanna  
 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

An 1ú Bhriogáid 231 187 210 51 51 36 

An 2ra Briogáid 222 168 175 41 49 26 

Airmheán Traenála Óglaigh na hÉireann  100 43 -- 25 16 13 

An tSeirbhís Chabhlaigh 62 94 102 22 13 17 

Iomláin 615 492 487 139 129 92 
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TRAENÁIL DO SHEIRBHÍS THAR LEAR 

Thug Brainse Traenála agus Oideachais Óglaigh na hÉireann faoi Thraenáil bhunriachtanach Réamh-Imlonnaithe 

don dá aonad agus na daoine aonair á n-imlonnú go misin thar lear, (e.g. Fórsa Eatramhach na Náisiún Aontaithe 

sa Liobáin (UNIFIL), Fórsa Breathnóireachta Díscoir na Náisiún Aontaithe (UNDOF) agus Misean Míleata an 

Aontais Eorpaigh chun cur le hOiliúint Fhórsaí Armtha Mhailí (EUTM Mhailí), a chomhordú i gcomhoibriú leis an 

gColáiste Míleata in Airmheán Traenála Óglaigh na hÉireann (ATÓÉ) agus le cúnamh ón bpríomhfhoirmíocht.    

 

Tugadh faoi Chleachtadh Ullmhachta do Mhisean i measc imlonnú trúpaí níos mó go dtí UNIFIL agus UNDOF ina 

raibh 1,900 trúpa bainteach chun cumas agus inniúlacht íosta a dheimhniú sula ndearnadh iad a imlonnú. 

 

Thug Óglaigh na hÉireann faoi ghníomhaíochtaí traenála agus oideachais seachtracha agus eachtracha i rith 2019 

chun foghlaim eagraíochta a éascú agus Oiliúna lena chinntiú go sainaithnítear bearnaí traenála, oideachais agus 

cumais agus go dtéitear i ngleic leo. Ar an iomlán, ghlac Óglaigh na hÉireann páirt in 222 de na gníomhaíochtaí 

siúd i rith 2019, ina raibh 434 de phearsanra páirteach. Cabhraíonn an rannpháirtíocht seo lena chinntiú go leanann 

Óglaigh na hÉireann a bheith cothrom le dáta maidir le dea-chleachtas idirnáisiúnta i dtaobh smaointeoireacht agus 

saineolas míleata, agus cinntíonn sé go mbíonn Óglaigh na hÉireann idir-inoibritheach in Éirinn agus thar lear lear 

i gcónaí.   

 

TRAENÁIL NA NÓGLACH CÚLTACA (NA ÓCANNA) 

Lean na ÓCanna ag ullmhú agus ag traenáil dá ról i dtaobh an BFC a mhéadú i dtráthanna géarchéime. Baintear 

é seo amach trí chumas an BFC agus na ÓCanna a chomhcheangal laistigh de choincheap an Fhórsa Singil. 

 

Leanadh le cistiú a chur ar fáil do thraenáil na ÓCanna in 2019 ar leibhéal chun tacú le traenáil bheartaithe agus 

bhain 1,014 Óglach Cúltaca, ar an iomlán, úsáid as 18,295 daonlá íoctha chun forbairt ghairmiúil a dhéanamh trí 

chúrsaí gairm bheatha, seimineáir forbartha gairmiúla leanúnaí agus trí pháirt a ghlacadh i gcleachtaí comhtháite 

mar chuid de choincheap an Fhórsa Singil. 

 

AN CLÁR STAIDÉAR CEANNAIREACHTA, BAINISTÍOCHTA AGUS COSANTA 

Le linn 2019, lean an Clár Staidéar Ceannaireachta, Bainistíochta agus Cosanta (an CSCBC) i gcomhair pearsanra 

liostáilte ag forbairt agus ag feidhmiú mar fhoinse rátha i gcomhair Óglaigh na hÉireann agus a mbaill. Bhronn 

Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach (ITC) dámhachtainí an 31 Deireadh Fómhair ar 164 de phearsanra, 52 

dámhachtain Teastas Ardleibhéil SCBC (Leibhéal 6), 101 Miondámhachtain SCBC (Leibhéal 7) agus 11 

dhámhachtain Bhaitsiléir Ealaíon (SCBC) (Leibhéal 7) ina measc. Is ionann líon iomlán an phearsanra ar bhronn IT 

Cheatharlach dámhachtainí orthu maidir leis an gClár SCBC agus 1,261 ó cuireadh tús leis in 2012. Leanann 

Brainse Traenála agus Oideachais Óglaigh na hÉireann le tairbhí an Chláir a chur chun cinn i measc saighdiúirí, 

mairnéalach agus aerchriú chéim Phríobháideach 3* chun iad a mhealladh chun tabhairt faoin gClár SCBC. Tháinig 

méadú aníos go dtí 3,339 in 2019 ar an líon iomlán de phearsanra Óglaigh na hÉireann a thug faoin gClár.  
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Anuas air sin, bhronn Ollscoil Mhá Nuad 77 Dámhachtain Sainchuspóireach ar Leibhéal 7 (SCBC) a bhain le traenáil 

Daltaí, 47 Ard-Dioplóma (Staidéar Ceannasaíochta, Cosanta agus Slándála Comhaimseartha) a bhain leis an 

gCúrsa Ceannais Shóisearaigh agus Foirne, agus 22 Máistreacht Ealaíon (SCBC) a bhain leis an gCúrsa Chéad 

Chomhcheannais agus Foirne (tugadh an Cúrsa Ceannais Shóisearaigh agus Foirne air roimhe seo). Sa mhullach 

air sin, bhronn Coláiste Náisiúnta Mara na hÉireann dámhachtainí Ceannasaíochta, Bainistíochta agus Staidéar 

Cabhlaigh ó leibhéal 6 ar 14 de phearsanra.   

 

Anuas air sin, bronnadh dámhachtainí ar bheirt Oifigeach ar Leibhéal 9 tríd an gCúrsa Oifigigh Óig de chuid an 

Chóir Sheirbhísí Cumarsáide agus Eolais (an Cór SCE). 

 

SCÉIMEANNA TEICNEORA FAOI OILIÚINT 

Cáilíodh 42 de phearsanra, ar an iomlán, i rith 2019 faoin Scéim Teicneora faoi Oiliúint (an STO). I measc na n-

oiliúnaithe rathúla, bhí 13 mhac léinn de chuid an Chóir SCE (Leibhéal 7), beirt mhac léinn de chuid an Chóir Iompair 

(Leibhéal 6), 21 mac léinn de chuid an Chóir Innealtóirí (Leibhéal 6) agus seisear mac léinn de chuid an Chóir 

Ordanáis (Leibhéal 7).  

 

Tá 525 mac léinn cáilithe anois faoi STO an Airm ón mbliain 2000 ar aghaidh. Ag deireadh 2019, bhí 156 mac léinn 

an STO, a baineadh ón gCór SCE, Iompair, Innealtóirí agus Ordanáis faoi oiliúint, i measc 38 láthair oiliúna.  

 

Ar leith uaidh sin, cáilíodh 13 de pearsanra go rathúil i rith 2019 faoi STO na Seirbhíse Cabhlaigh. Beirt mhac léinn 

Innealtóra Leictreonaigh (Leibhéal 7), ochtar mac léinn Meicneora-Innealtóra Leictreonaigh (Leibhéal 6) agus triúr 

mac léinn Meicneora Cabhlach (Leibhéal 6) a bhí iontu siúd. 

 

Anuas air sin, bhronn Scoil Lónadóireachta Óglaigh na hÉireann dh dámhachtainí creidiúnaithe Leibhéal 5 de chuid 

Dhearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (DCCÉ) ar chúigear céimithe. 

 

ATHBHREITHNIÚ AR SHEIRBHÍSÍ LEIGHIS 

Ag eascairt as an deacracht a bhíonn i gceist le proifisiúnaigh leighis a earcú leis an gCór Liachta, lean athbhreithniú 

ar conas a sholáthraítear seirbhísí leighis le dul chun cinn a dhéanamh i rith 2019. Rinne Comh-Bhuanchoiste 

sibhialta-míleata dul chun cinn maidir le roinnt limistéar i rith 2019, an méid seo a leanas ina measc:   

 Críochnaíodh an próiseas tairisceana do sheirbhísí DG agus cuireadh tús le conradh leis an soláthraí seirbhíse; 

 Rinneadh dul chun cinn ar athbhreithnithe ar sheirbhísí Fisiteiripe, Fiaclóireachta agus Cógaslainne i dtreo a 

gcríochnaithe;   

 Ag deireadh na bliana, bhí triúr oiliúnaithe cláraithe sa Scéim Oiliúna Leighis Mhíleata; agus 

 Rinneadh comhaontú ar shíneadh a chur leis an gComhaontú Seirbhíse le Seirbhís Náisiúnta Otharcharranna 

FSS chun cothabháil scileanna cliniciúla a éascú do pharaimhíochaineoirí Óglaigh na hÉireann.  
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REACHTAÍOCHT  

Rinneadh dul chun cinn i rith 2019 maidir leis an mbunreachtaíocht i dtaobh an Bhille Fórsaí Cosanta (Fianaise) 

a foilsíodh i Lúnasa agus críochnaíodh an díospóireacht Dála (dara céim) maidir leis an mBille ina dhiaidh sin i 

nDeireadh Fómhair. I dtaca leis an mBille Cosanta (Leasú), d’fhaomh an Rialtas téacs an Bhille seo lena fhoilsiú 

i mí na Nollag 2019.  

 

Maidir le reachtaíocht thánaisteach, lean obair ar aghaidh i rith 2019, i gcomhar leis na húdaráis mhíleata, ar leasú 

agus nuachóiriú Rialacháin éagsúla Óglaigh na hÉireann a rinneadh de bhun an Achta Cosanta, 1954.  

 

Sprioc Straitéiseach - BAINISTÍOCHT ÉIFEACHTACH AGUS NUÁLACH ACMHAINNÍ  
 

BAINISTÍOCHT AIRGEADAIS  

Cuirtear sonraí cuimsitheacha ar fáil faoi chaiteachas an Vóta Cosanta agus Vóta Pinsean an Airm i rith 2019 i Mír 

4.1 agus 4.2 sa tuarascáil seo agus tá i Mír 4.3 sonraí faoi mhéid na n-idirbheart a próiseáladh. 

Maidir le comhlíonadh na n-oibleagáidí um Íoc Pras, íocadh 99.7% de na híocaíochtaí go léir a rinneadh in 2019,  

laistigh den Earnáil Chosanta, laistigh de 30 lá, agus rinneadh 93% de na híocaíochtaí go léir laistigh de 15 lá. 

Íocadh ús um Íoc Pras €1,476.66 le haghaidh íocaíochtaí déanacha ar 87 sonrasc (€158,973 san iomlán) de réir 

an Achta um Íoc Pras Cuntas, 1997 (na Rialacháin um Íocaíochtaí Déanacha in Idirbhearta Tráchtála, 2002). 

 

Leanadh le hidirchaidreamh leis an Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte in 2019 maidir leis an bpróiseas 

dearaidh don tionscadal Bainistíochta Airgeadais Seirbhísí Comhroinnte. Ina theannta sin, rinneadh glanadh sonraí 

na gcóras reatha Bainistíochta Airgeadais agus Fardail a chur chun cinn i rith na bliana.  

 

DLÍTHÍOCHT  

Déanann Brainse Dlíthíochta na Roinne bainistiú ar chásanna a ghlactar i gcoinne an Aire Cosanta, lena n-áirítear 

Éilimh ar Dhíobhálacha Pearsanta, Athbhreithnithe Breithiúnacha, Toghairmeacha Iomlánacha agus Billí Sibhialta. 

Agus é sin á dhéanamh, oibríonn an Brainse go dlúth leis an nGníomhaireacht um Éilimh ar an Stát (an GÉS) agus 

le hOifig an Phríomh-Aturnae Stáit (OPAS) agus amhlaidh á dhéanamh.  Cuirtear sonraí ar fáil i gCairt 2.2 agus 

Tábla 2.5 faoin staid maidir leis na cásanna dlíthíochta go léir a láimhseáladh i rith 2019. 
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Tábla 2.5: Sonraí faoi chaiteachas Dlíthíochta i rith 2017, 2018 agus 2019  

 

 

CROS DHEARG NA HÉIREANN 

Cuireann an Roinn Cosanta deontas bliantúil ar fáil do Chros Dhearg na hÉireann ar ranníocaíocht í i dtreo 

thuarastal agus chostais riaracháin reáchtála cheanncheathrú an Chumainn. B’ionann an deontas in 2019 agus 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

€ € € € € € € € € € € €

Socruithe 188,820 399,976 43,200 1,979,491 3,374,961 3,177,131 -- -- -- 2,168,311 3,774,937 3,220,331

Costais Dlí an 

Ghearánaigh
131,083 420,113 1,149,496 782,114 1,900,846 862,458 -- -- -- 913,197 2,320,959 2,011,954

Costas Leighis -- -- -- 86,731 95,298 124,872 -- -- -- 86,731 95,298 124,872

Táill i  Aturnae 

Gníomhaireachta
-- -- -- 152,203 317,007 314,876 -- -- -- 152,203 317,007 314,876

Táill i  Abhcóide 

Gníomhaireachta
-- -- -- 222,969 459,144 570,108 -- -- -- 222,969 459,144 570,108

Táill i  Measúnaithe 

an Bhord 

Díobhálacha

-- -- -- 7,800 21,369 10,668 -- -- -- 7,800 21,369 10,668

Costas 

Ilghnéitheacha
-- -- -- 100,115 78,565 133,541 6,528 2,277 14,948 106,643 80,842 148,489

Costas DMP -- -- -- -- -- -- 109,198 30,788 15,025 109,198 30,788 15,025

Iomláin €319,903 €820,089 €1,192,696 €3,331,423 €6,247,190 €5,193,654 €115,726 €33,065 €29,973 €3,767,052 €7,100,344 €6,416,323

CSSO SCA Eile

IOMLÁN

Fostaíocht Díobhail Phearsanta Ilghnéitheach
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€932,000, ar an iomlán, (ar méadú €32,000 é aníos ó 2018) a léirítear €130,000 de i ranníocaíocht bhliantúil an 

Rialtais le Coiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge.  

 

Sprioc Straitéiseach - STRUCHTÚIR BHAINISTÍOCHTA, AN EAGRAÍOCHT AGUS DAOINE A FHORBAIRT 

 

IDIR-RÉITEACH AGUS EADRÁIN  

Cuireann scéim Idir-réitigh agus Eadrána (IRaE) do bhaill an BFC meicníocht fhoirmiúil ar fáil do na Cumainn 

Ionadaíochta, i.e. Cumann Ionadaíochta na nOifigeach Coimisiúnaithe (CIOC) (d’oifigigh) agus Cumann 

Ionadaíochta Chéimnigh eile na mBuan-Óglach (CICEBÓ) (do phearsanra liostáilte) chun dul i ngleic leis an ngné 

Oifigiúil d’ábhair a thagann faoi chuimsiú na scéime.  

 

ATHBHREITHNIÚ AR AN SCÉIM IDIR-RÉITIGH AGUS EADRÁNA DO BHAILL DEN BFC  

Críochnaíodh athbhreithniú neamhspleách ar an Scéim Idir-Réitigh agus Eadrána do bhaill den BFC in 2018. Bhí 

roinnt moltaí i dtuarascáil an athbhreithnithe.   Tionóladh seacht gcruinniú fochoiste, ina raibh na páirtithe leis an 

scéim, Cumainn Ionadaíochta an BFC ina measc i rith 2019 ar mhaithe le comhaontú a dhéanamh ar scéim 

leasaithe, ina bhfuil na moltaí san athbhreithniú.  Ceann de na moltaí a bhí i gCathaoirleach Neamhspleách na 

Comhairle a cheapadh, a shainaithneoidh an Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre agus a cheap an tAire 

Cosanta, i gcomhairle leis na páirtithe. [Rinneadh ceapachán ina dhiaidh sin go luath in 2020.]  

 

CUMANN IONADAÍOCHTA NA NOIFIGEACH COIMISIÚNAITHE (CIOC) 

Le linn 2019, chuir CIOC trí éileamh nua faoi bhráid na Comhairle Idir-Réitigh. Tionóladh cúig chruinniú na 

Comhairle, sé chruinniú an fhochoiste Pá agus Liúntais, agus tionóladh cruinniú amháin den fhochoiste 

Ionduchtúcháin.  Síníodh tuarascáil amháin ar comhaontaíodh uirthi in 2019.  

 

CUMANN IONADAÍOCHTA CHÉIMNIGH EILE NA MBUAN-ÓGLACH (CICEBÓ) 

Chuir CICEBÓ seacht n-éileamh nua faoi bhráid na Comhairle Idir-Réitigh i rith 2019.  Tionóladh sé chruinniú na 

Comhairle agus tionóladh sé chruinniú an fhochoiste Pá agus Liúntais i rith na bliana.  Síníodh ocht dtuarascáil ar 

comhaontaíodh orthu in 2019.  

Bhí éisteacht bhreithiúnais amháin ar siúl in 2019 a d’eascair ó éilimh a fuarthas tríd an bpróiseas Idir-réitigh agus 

Eadrána. 

 

COMHCHRUINNITHE FOCHOISTE 

Thit trí chruinniú an Fhochoiste um Athbhreithniú ar an Liúntas d’Athrú Stáisiúin, agus thit ceithre chruinniú an 

Fhochoiste amach chun an Treoir maidir le hAm Oibre a chur i bhfeidhm do bhaill den BFC freisin i rith 2019.  

 

COMHAONTÚ COBHSAÍOCHTA NA SEIRBHÍSE POIBLÍ (AN CCSP) 2018-2020 

Déantar soláthar i gComhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2018-2020, do mhéaduithe ar phá idir ó 6.2% 

agus 7.4% i gcaitheamh shaolré an Chomhaontaithe. Íocadh na méaduithe seo a leanas atá le híoc faoin CCSP in 

2019 le baill na bhFórsaí Cosanta: 
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 Méadaíodh tuarastail bhliantúlaithe a mhéid le €30,000 1% an 1 Eanáir 2019; agus 

 Rinneadh tuarastail bhliantúlaithe a mhéadú 1.75% ón 1 Meán Fómhair 2019.  

 

AN TREOIR MAIDIR LE HAM OIBRE  

Gheall an Rialtas chun Óglaigh na hÉireann (agus an Garda Síochána) a thabhairt faoi scóip an Achta um Eagrú 

Ama Oibre, 1997, a rinne an Treoir maidir le hAm Oibre ón AE (Treoir 93/104/CE ón gComhairle an 23 Samhain 

1993) a thrasuí isteach i ndlí na hÉireann. 

 

Tá príomhfhreagracht ar an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí as an reachtaíocht reatha a leasú 

chun an bhrat-díolúine a bhaint atá ar a nGarda Síochána agus Óglaigh na hÉireann ó scóip Acht 1997.  Rinne an 

Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí i rith 2019 leis an Roinn Cosanta maidir le próiseas atá casta 

agus tá obair ar bun go fóill. Thug Óglaigh na hÉireann faoi obair shuntasach i rith 2019 maidir le scrúdú á dhéanamh 

ar chineál dhualgais Óglaigh na hÉireann agus ar conas is féidir an Treoir ón AE a chur i bhfeidhm i measc a mball.  

    

INSCNE, COMHIONANNAS AGUS ÉAGSÚLACHT IN ÓGLAIGH NA HÉIREANN 

Maidir le Mná, Síocháin agus Slándáil, seoladh 3ú Plean Gníomhaíochta Náisiúnta na hÉireann i Meitheamh 2019 

agus athdhearbhaíonn seo gealltanas Óglaigh na hÉireann chun Rún 1325 ó Chomhairle Slándála na Náisiún 

Aontaithe (CSNA) a chur i bhfeidhm.  Léirítear an gealltanas seo tríd an bhfaisnéis leanúnach a chuirtear ar fáil do 

phearsanra Óglaigh na hÉireann maidir le saincheisteanna inscne ar gach cúrsa gairm bheatha agus leantar le 

béim ar leith a chur ar an oiliúint réamh-imlonnaithe go léir, go háirithe maidir le grúpaí leochaileacha a chosaint, 

cosc a chur ar fhoréigean gnéasach, teacht i dtír agus mí-úsáid ghnéasach agus Cóid Iompair ghaolmhara. 

 

Lean obair ar aghaidh freisin i rith 2019 maidir le dhá thionscadal Páipéir Bháin a bhain le hinscne; ceann amháin 

a d’fhiosraigh an méid a chuir bearta atá dírithe ar inscne leis an tsíocháin a choimeád, go háirithe maidir le 

pearsanra baineann a imlonnú, agus ceann eile a bhfuil de chuspóir aige tabhairt faoi shuirbhé chun baic ar dhul 

chun cinn ban sa BFC a shainaithint.  

 

Maidir le comhionannas, éagsúlacht agus ionchuimsiú, lean Cosain le Bród (‘Defend with Pride’), Líonra LADT 

Óglaigh na hÉireann ag tacú le pearsanra Leispiacha, Aeracha, Déghnéasacha, Trasinscneacha agus 

Idirghnéasacha (LGBTI) laistigh den eagraíocht agus a dteaghlaigh. Tugadh cuireadh freisin do bhaill de Cosain le 

Bród chun labhairt le heagraíochtaí Rialtais agus aonáin náisiúnta eile i gcaitheamh na bliana. Anuas air sin, tugadh 

cuireadh don Líonra chun labhairt le ECAT, náisiúin Chomhpháirtí ina measc, agus bhí páirt lárnach aige chun 

Líonra nua neamhfhoirmiúil LADT ECAT a chruthú (PROUD@NATO). 

 

Le haitheantas breise a thabhairt don chaoi nach mór déimeagrafach shochaí na hÉireann a bheith le sonrú i 

bhFórsaí Cosantaí nua-aimseartha, bunaíodh comhghrúpa oibre sibhialta-míleata in 2019 chun forbairt Beartas 

Fostaíochta Trasinscneach a fhorbairt d’Óglaigh na hÉireann agus lean Óglaigh na hÉireann freisin i rith 2019 chun 
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cur go réamhghníomhach le Gníomh 16 de chuid Ár Seirbhís Phoiblí (ÁSP) 2020 maidir le hÉagsúlacht agus 

Ionchuimsiú. 

 

ÉAGÓRACHA A CHUR INA GCEART 

Tugtar i gCairt 2.3 sonraí dheireadh na bliana maidir le 101 iarratas ar Éagóracha a Chur ina gCeart a fuarthas i 

rith 2019 agus cuirtear figiúirí ón mbliain 2017 agus 2018 ar fáil freisin ar mhaithe le comparáid a dhéanamh. 

 

 
 

 

OMBUDSMAN D'ÓGLAIGH NA HÉIREANN 

Sheol an tOmbudsman d'Óglaigh na hÉireann (OÓÉ) comh-Thuarascáil Bhliantúil don bhliain 2017 agus 2018 i 

Lúnasa 2019.  Tugadh faoi deara sa Tuarascáil Bhliantúil gur réitigh Óglaigh na hÉireann líon substainteach gearán 

go hinmheánach gan gá a bheith le hiad a chur faoi bhráid OÓÉ, agus dheimhnigh seo go bhfuil ar chumas OÓÉ 

chun tuairisciú a dhéanamh ar gach cás laistigh de idir sé agus ocht seachtaine i ndiaidh gur cuireadh ar aghaidh 

iad agus iad a chríochnú laistigh den tréimhse sin. 

   

TÁSTÁIL DRUGAÍ I RITH 2019 

Rinne foireann tástála drugaí Óglaigh na hÉireann 1,054 tástáil fhánach drugaí i 16 láthair éagsúla in 2019. 

D’eascair 16 thoradh dhearfacha astu seo agus is ionann seo agus 1.52% de na baill go léir a tástáladh. Tá seo ar 

aon dul, tríd is tríd, leis an treocht ghinearálta le blianta beaga anuas.  

 

Tugtar sonraí breise i gCairteacha 2.4 agus 2.5 thíos, agus déantar comparáid le blianta beaga anuas freisin. 
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* Dhá thoradh dhearfacha san áireamh in 2018 faoin teideal “Teip ar Thuairisciú”. 

 

 

 

I dtaobh tástáil spriocdhírithe drugaí, bhí triúr pearsanra sa chlár spriocdhírithe tástála drugaí ag tús 2019.  Tugadh 

faoi 15 thástáil spriocdhírithe, ar an iomlán, i rith na tréimhse tástála, agus ghlac ceathrar pearsanra breise páirt sa 

chlár i rith na bliana. As an bpearsanra seo, chríochnaigh pearsanra amháin an próiseas agus coimeádadh an 

pearsanra sin sa tseirbhís, bhain 16 phearsanra tástáil dhearfach amach i dtaobh substaintí drugaí rialaithe agus 

d’athiontráil siad an próiseas riaracháin. Bhí cúigear daoine sa phróiseas spriocdhírithe tástála drugaí ag deireadh 

2019. 
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Cairt 2.4:  Sonraí faoi Thástálacha Fánacha Éigeantacha Drugaí ó 2013 go 2019
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TACAÍOCHT DO GHRÚPAÍ IARSHAIGHDIÚIRÍ 

Tionóladh cruinnithe ráithiúla i rith 2019 leis na cumainn aitheanta iarshaighdiúirí.  D'fhreastail an tAire le Freagracht 

as Cosaint ar na cruinnithe a reáchtáladh i mí na Nollag den Eagraíocht Phearsanra Iarsheirbhíse Náisiúnta (ONE) 

agus le Cumann Sheansaighdiúirí Éireannacha na Náisiún Aontaithe (IUNVA) Cistiú agus Cumann na nIar-

Oifigeach Coimisiúnta. Pléadh ábhair ar spéis le seansaighdiúirí iad ag na cruinnithe seo.  D’fhreastail an tAire 

freisin ar Lá bliantúil Iarshaighdiúirí Óglaigh na hÉireann a thit amach in Ard-Mhúsaem na hÉireann, Dún Uí 

Choileáin, an 11 Bealtaine 2019. 

 

Tá an Rialtas tiomanta i gcónaí do thacaíocht a thabhairt do ONE agus IUNVA agus do mhaoiniú a sholáthar dóibh. 

Íocadh deontais bhliantúla €100,000 go €110,000 le ONE agus IUNVA, faoi seach, in 2019.  Anuas air sin, lorgaíodh 

agus deonaíodh cistiú ó Chiste na gCuntas Díomhaoin, don tréimhse 2020-2022, a ndéanfar €300,000, ar an 

iomlán, a leithdháileadh ar an eagraíocht faoi Phlean Gníomhaíochta 2020 Chiste na gCuntas Díomhaoin. 

 

FOGHLAIM AGUS FORBAIRT NA STÁTSEIRBHÍSE  

Leanadh le nós na Roinne ina dtugtar tús áite do dheiseanna forbartha agus foghlama a fhorbairt don fhoireann in 

2019. Cuireadh 1,585 idirghabháil forbartha ar fáil i rith na bliana trí chúrsaí oiliúna, comhdhálacha/seimineáir, 

cruinnithe faisnéise agus imeachtaí.  B’ionann caiteachas ar Fhoghlaim agus Forbairt i rith na bliana agus €208,596. 

Leanadh ar aghaidh le tiomantas na Roinne do thacú le samhail fhoghlama comhroinnte na Státseirbhíse, One 

Learning, agus d’éirigh léi tabhairt isteach an Chórais Bhainistíochta Foghlama nua a chur i bhfeidhm in 2019. 

Leanann an Roinn lena chinntiú go ndírítear ar riachtanais foghlama agus forbartha nideoige na hEagraíochta 

Cosanta, de réir is gá.  

 

SEIRBHÍS DO CHUSTAIMÉIRÍ   

Tá an Roinn Cosanta agus Óglaigh na hÉireann tiomanta don chaighdeán is airde de Sheirbhís do Chustaiméirí a  

sholáthar do na daoine aonair agus na heagraíochtaí a mbíonn siad ag idirghníomhú leo. Leagtar amach i gCairt 

Chustaiméirí na Roinne Cosanta agus Óglaigh na hÉireann na caighdeáin seirbhíse a bhímid meáite a bhaint 

amach i gcomhréir le prionsabail Seirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí, de réir mar atá ceadaithe ag an Rialtas.  

Rinneadh teagmháil leis an Roinn 226,421 uair, ar an iomlán, i rith 2019 ar an nguthán, tríd an bpost nó ar  

ríomhphost. Áirítear leis seo dhá phíosa comhfhreagrais a fuarthas i nGaeilge.  Go hachomair, aithníodh 97.6% 

den chomhfhreagras a fuarthas laistigh de thrí lá oibre agus b’ionann an ráta freagartha laistigh de thrí seachtaine 

oibre agus 99.75%. 

 

SCÉIM GAEILGE  

Tá an Roinn Cosanta tiomanta do na hoibleagáidí a chomhlíonadh a leagtar amach in Acht na dTeangacha Oifigiúla, 

2003 i dtaobh an leibhéil seirbhíse a chuirtear ar fáil trí Ghaeilge.  Cuireadh imeachtaí ar bun in 2019 chun an úsáid 

a bhaintear as an nGaeilge a chur chun cinn laistigh den Roinn. D’fhreastail ionadaithe ón Roinn i Meán Fómhair 

ar Chomhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán de chuid an Oireachtais. Leanann an Roinn lena 

gealltanais a shásamh faoin Scéim Gaeilge maidir le seirbhísí atá le soláthar trí mheán na Gaeilge agus an Bhéarla. 
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PLEAN ATHNUACHANA NA STÁTSEIRBHÍSE 

Lean an Roinn Cosanta ar aghaidh le cur le forbairt agus le cur i bhfeidhm cláir athnuachana agus forbartha na  

státseirbhíse agus na seirbhíse poiblí. Chuir an Roinn gníomhartha chun cinn i rith 2019 chun dul i ngleic le torthaí 

Suirbhé 2017 ar Rannpháirtíocht Fostaithe na Státseirbhíse ar aon dul le clár bainistíochta athraithe na Roinne; Ag 

Oiriúnú do Thimpeallacht atá i mbun Athraithe (ACE). 

D’éirigh le ceann amháin d’aighneachtaí na Roinne an gearrliosta a bhaint amach do na Gradaim Sármhaitheasa 

agus Nuálaíochta sa Státseirbhís 2019. 

 

ÁR SEIRBHÍS PHOIBLÍ (ÁSP) 2020  

Bunaíonn Ár Seirbhís Phoiblí 2020 an straitéis fhoriomlán d'fhorbairt agus nuálaíocht sa tSeirbhís Phoiblí go dtí 

2020 agus ina dhiaidh sin.  Tá sé deartha chun cur le héachtaí suntasacha na gcéimeanna athchóirithe roimhe seo 

agus, i gcomhthráth, chun aghaidh a thabhairt ar thionscnaimh nua chun forbairt bhreise a dhéanamh ar an gcultúr 

d’fheabhsúchán leanúnach ar fud na Seirbhíse Poiblí. 

 

Mar chuid de ÁSP 2020, roghnaíodh an Eagraíocht Chosanta in 2018 mar an phríomheagraíocht chun ceann 

amháin de shé phríomhghníomh a shainaithnítear a dtugtar tús áite dóibh a chur i bhfeidhm; Gníomh 10 – 

Bainistíocht Cláir agus Tionscadail a Leabú ar fud na seirbhíse poiblí.  Tá sé seo á éascú ag an bhFoireann 

Éascaithe um Chur i bhFeidhm an Pháipéir Bháin shibhialta-mhíleata agus bhí siad i mbun dlúth-teagmhála le 

comhlachtaí seirbhíse poiblí eile agus leis an tSeirbhís Ceannairí agus Comhairleoirí Bainisteoirí Tionscadail (an 

SCCBT) i rith 2019.  Shainaithin Foireann Ghníomh 10, ina gcuimsítear pearsanra ó earnálacha éagsúla ar fud na 

státseirbhíse agus na seirbhíse poiblí, ocht dtionscnamh roimhe seo, agus tugadh tús áite do thrí cinn díobh agus 

soláthraíodh iad in 2019: 

 

(a) Tionscnamh 4: Tionscadail phíolótacha bheartais/straitéiseacha a shainaithint chun tairbhí Bainistíochta Cláir 

agus Tionscadail a léiriú. Tiomsaíodh cás-staidéir eiseamláireacha ina leith seo ó áiteanna ar fud na seirbhíse 

poiblí agus forbraíodh Catalóg/Treoir Thagartha, anuas ar Innéacs mionsonraithe, a seoladh ag chéad 

Chomhdháil Líonra Bainisteoirí Tionscadal na Seirbhíse Poiblí (LBTSP) a bhí ar siúl an 3 Meán Fómhair 2019.  

Is féidir amharc orthu seo ar an láithreán gréasáin nua www.OPS2020.gov.ie . 

(b) Tionscnamh 6: Aimsiú Líonra Bainisteoirí Tionscadail reatha na Státseirbhíse (LBTSS) a fhorbairt, lena n-

áirítear le folíonraí féideartha ar leibhéal seirbhíse poiblí.  Thit aistriú foirmiúil amach ón LBTSS ina thaobh seo 

ag Comhdháil LBTSP an 3 Meán Fómhair 2019 agus lean an dara Comhdháil é seo an 10 Nollaig 2019.   

(c) Tionscnamh 7: Lámhleabhair do Bhainistíocht Cláir agus Tionscadail. Forbraíodh Lámhleabhar i rith 2019 ar 

mhaithe le treoirlínte atá éasca le húsáid a sholáthar maidir le conas glacadh le cur chuige bainistíochta 

tionscadail i measc ball den tseirbhís phoiblí. Seoladh go foirmiúil é ag Comhdháil LBTSS an 10 Nollaig 2019 

agus is féidir amharc air ag www.OPS2020.gov.ie. 

 

Cuireadh tús le hobair freisin i rith 2019 maidir leis na tionscnaimh eile agus beidh sé ar bun i rith 2020. 

http://www.ops2020.gov.ie/
http://www.ops2020.gov.ie/
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STÁTSEIRBHÍSIGH AGUS FOSTAITHE SIBHIALTACHA   

Ba é an líon foirne státseirbhíse a bhí fostaithe ag an Roinn Cosanta an 31 Nollaig 2019 3695 (351 Coibhéis 

Lánaimseartha). 

 
Fostaíonn an Roinn Cosanta foireann shibhialtach ag suiteálacha éagsúla míleata chun tacú le bonneagar agus 

trealamh míleata a chothabháil agus a choimeád. Tá na gráid a fhostaítear leata thar réimse leathan agus áirítear 

leo oibrithe ceirde (Leictreoirí, Siúinéirí, Pluiméirí, Feisteoirí, Táthairí, etc.), seirbhísí (Oibrithe Ginearálta), riarachán 

(Cléirigh, Stórasóirí), gairmithe cúram sláinte (Oibrithe Sóisialta, Fisiteiripeoirí, Cógaiseoirí) agus gráid speisialaithe 

eile (Cartlannaithe, Cigirí/Teagascóirí Aerárthaí, Teicneoirí, Suirbhéirí Cainníochta, Línitheoirí).  

 

Rinneadh 48 ceapachán sibhialtach in 2019 ó chomórtais sheachtracha agus bronnadh naoi n-ardú céime 

inmheánacha. Cuireadh 17 gcomórtas ar siúl i rith na bliana le haghaidh thart ar 54 folúntas. Amhail an 31 Nollaig, 

agus ag eascairt as na comórtais seo, bhí imréiteach slándála/leighis á dhéanamh ar 14 iarrthóir bhreise, sular 

ceapadh iad. Ba é an líon fostaithe sibhialtacha, a bhí fostaithe ag an Roinn ag deireadh 2019, gan iad siúd a 

áireamh nár réitíodh agus nár ceapadh iad go fóill, 451 (444 coibhéis lánaimseartha).  

 

COMHIONANNAS  

Leanann an Roinn uirthi ag feidhmiú i dtimpeallacht neamhleatromach de réir na nAchtanna Comhionannais agus 

tá sé mar aidhm aici cinnte a dhéanamh de go gcuirfear i bhfeidhm prionsabail an chomhionannais fostaíochta 

maidir le hearcú, ardú céime, oiliúint agus taithí oibre.  

 

Chun Cuid 5 den Acht um Míchumas, 2005 a chomhlíonadh, thug an Roinn Cosanta faoi thacú le daoine faoi 

mhíchumas a fhostú agus an fhostaíocht sin a chur chun cinn, nuair a bhí sé indéanta. Ba é an céatadán 

státseirbhíseach a dhearbhaigh iad féin go bhfuil siad faoi mhíchumas 4.33% agus ba é an céatadán fostaithe 

sibhialtacha faoi mhíchumas ag deireadh 2019 6%. 

 

Is é beartas na Roinne go dtugtar comhionannas deise don fhoireann go léir agus go gcaitear mar an gcéanna le 

gach duine. Áirítear sa bheartas gealltanas maidir le sprioc an Rialtais a chur i bhfeidhm a bhfuil sé mar aidhm aige 

go líonfar le mná aon trian de na poist ar ghrád an Phríomhoifigigh Chúnta.  In 2019, ba mhná iad 39% de na 

Príomhoifigigh agus 46% de na Príomhoifigigh Chúnta.  Tríd is tríd, ba mhná iad 42% den fhoireann ar ghráid an  

Phríomhoifigigh Chúnta agus os a chionn.  

 

TEICNEOLAÍOCHT FAISNÉISE AGUS CUMARSÁIDE (TFC)  

Soláthraíonn Brainse TFC na Roinne na hardáin agus na córais theicniúla lena chur ar chumas na foirne tabhairt 

faoina bhfeidhmeanna agus cuid lárnach de chlár tacaíochta 2019 ba ea cothabháil agus forbairt na rudaí seo. 

 

                                                 
5 Ní áirítear san fhigiúr seo an bheirt chomhairleoirí speisialta leis an Aire. 
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Leanadh le straitéis TFC cúig bliana na Roinne a chur i bhfeidhm i rith 2019 chun dul i ngleic leis na dúshláin chasta 

agus na hathruithe ar theicneolaíochtaí, soláthar seirbhíse agus an timpeallacht slándála atá ag teacht chun cinn.  

 

Lorgaíonn an straitéis, a threoraíonn infheistíocht amach anseo in, agus bainistíocht ar TFC laistigh den Roinn, lena 

chinntiú go nglactar cur chuige straitéiseach i leith forbairt leanúnach seirbhísí agus cumas TFC agus go bhfuil díriú 

TFC go hiomlán ailínithe le riachtanais ghnó na Roinne sna blianta amach romhainn.   

 

Bhain an straitéis leas, trí chur chuige “Tógáil le Roinnt ar dtús”, as deiseanna ábhartha a bhí ar fáil a Fhorbairt, trí 

thionscnaimh “Tógáil le Roinnt” agus “Néalardán Rialtais” Oifig Phríomh-Oifigeach Faisnéise an Rialtais.  

 

AN OIFIG UM SHOLÁTHAR RIALTAIS 

Is príomhghné é an soláthar de chlár athchóirithe seirbhíse poiblí an Rialtais agus is cuid shuntasach den 

chaiteachas iomlán é.  Bunaíodh an Oifig um Sholáthar Rialtais (an OSR) chun a chinntiú go ndéantar an soláthar 

poiblí ar bhealach comhordaithe agus éifeachtach agus go ndéantar coigiltí inbhuanaithe a bhaint amach don 

cháiníocóir.  

 

I rith 2019, lean an Eagraíocht Chosanta leis an bhféidearthacht chun comhoibriú feabhsaithe a bhaint amach i 

gcomhghníomhaíochtaí soláthair tríd an gComhairle Catagóire um an Earnáil Chosanta agus Slándála, a bunaíodh 

faoi choimirce an OSR. Tá an Roinn Cosanta ina cathaoirleach ar an gComhairle Catagóire seo agus déanann 

pearsanra ón nGarda Síochána agus Seirbhís Phríosúin na hÉireann ionadaíocht di a bhfuil freagracht orthu as 

soláthar. Déanann an Eagraíocht Cosanta ionadaíocht freisin ar na Comhairlí Catagóirí cuí do phunanna 

caiteachais eile (an  tSláinte, an tOideachas agus an Rialtas Áitiúil).  Baineann an Eagraíocht Cosanta úsáid as 

creatchonarthaí lárnacha chun earraí agus seirbhísí a fháil a bhaineann leis an tSeirbhís Phoiblí go léir.  

 

Déantar ionadaíocht freisin don Roinn Cosanta ar Fheidhmeannacht Soláthair an OSR ar leibhéal an 

Phríomhoifigigh, agus chas an grúpa seo lena chéile naoi n-uaire le linn 2019.  
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Mír 3:  Aschur Oibríochtúil Óglaigh na hÉireann 
 

Sprioc Straitéiseach - OIBRÍOCHTAÍ A SHOLÁTHAR GO RATHÚIL 

 

CÚNAIMH DON CHUMHACHT SHIBHIALTA  

Is ag an Roinn Cirt agus Comhionannais agus ag an nGarda Síochána atá an phríomhfhreagracht as cúrsaí 

slándála intíre. Cuireann Óglaigh na hÉireann Cúnamh don Chumhacht Shibhialta (CCS) ar fáil, ar iarraidh.  Cuirtear 

sonraí ar fáil i dTábla 3.1 faoi líon agus saghas na n-oibríochtaí CCS nuair a sholáthair Óglaigh na hÉireann 

tacaíocht don Gharda Síochána i rith 2019 agus déantar comparáid ann le blianta beaga anuas. 

 

 Tábla 3.1: Cúnaimh do na hoibríochtaí Cumhachta Sibhialta 2017-2019 

Saghas na hOibríochta CCS Líon na nOibríochtaí 

 2017 2018 2019 

Misin Aonad Aerthacaíochta an Gharda Síochána 991 1,131 1,199 

Patróil an Bhainc Cheannais 1,095 1,095 1,095 

Dualgais slándála aerfoirt 293 299 296 

Garda slándála táirgthe phléascaigh 365* 365* 365* 

Garda slándála an Bhainc Cheannais6 365* 365* 365* 

Tionlacaithe príosúnaigh 159 130 91 

Glaonna chuig an láthair maidir le hOrdanáis Phléascach Dhiúscairt 100 70 88 

Oibríochtaí tumtha na Seirbhíse Cabhlaigh 4 5 7 

Tionlacaithe pléascacha 8 5 5 

Tionlacaithe Airgid faoi bhealach EURO 4 5 5 

Garda ospidéil 14 2 5 

Cuairteanna daoine móra le rá 2 2 37 

Oibríochtaí cuardaigh 8 9 158 

An tAerchór (Eile) 0 0 2 

Iomláin 3,408 3,483 3,541 

 

   * Tagraíonn seo do laethanta 
 

Anuas air sin, lean na Fórsaí Cosanta ag tabhairt faoi gharda 365 lá faoi arm ag Tithe an Rialtais agus ag Príosún 

Phort Laoise. Eascraíonn na misin seo ó threoir a thugann an Rialtas seachas iarratas CCS an Gharda. 

 

IMLONNÚ THAR LEAR [OIBRÍOCHTAÍ TACAÍOCHTA SÍOCHÁNA] 

Agus oibríochtaí thar lear á bpleanáil agus á dtacú, is cuid ríthábhachtach í Comh-rannpháirtíocht fhoireann Óglaigh 

na hÉireann agus na Roinne chun bainistíocht éifeachtach a dhéanamh ar imlonnú. Áirítear leis seo oibríochtaí 

                                                 
6 Aisíocann an Roinn an costas geilleagrach iomlán a thabhaítear mar thoradh ar sheirbhísí tionlacain agus slándála a chuirtear ar fáil don 
Bhanc Ceannais sa bhliain roimhe sin. Ba é costas iomlán na seirbhíse seo in 2018 €1.33 milliún agus fuarthas an tsuim seo ón mBanc 
Ceannais an 14 Deireadh Fómhair 2019. 
7 Rinneadh 2,614 pearsanra, ar an iomlán, a imlonnú chun tacú leis an nGarda Síochána mar gheall ar na trí chuairt ar leith seo a thug 
daoine móra le rá. 
8 Rinneadh 388 pearsanra, ar an iomlán, a imlonnú chun tacú leis an nGarda Síochána mar gheall ar na 15 oibríocht chuardaigh ar leith seo. 
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ionchasacha a athbhreithniú, uainíocht a phleanáil, agus pleanáil agus oiliúint soláthair. oibríonn an Roinn agus 

Óglaigh na hÉireann le chéile chun cinnte a dhéanamh de go mbaintear a oiread tairbhe agus is féidir as na 

roghanna atá ar fáil don Rialtas chun comhlíonadh lena dualgais idirnáisiúnta agus cuspóirí beartais eachtraigh 

agus chosanta na hÉireann a chur chun cinn.  D’fhóin 1,785 ball den BFC thar lear i misin éagsúla i rith 2019.  

Cuirtear miondealú ar fáil i dTábla 3.2 ar chatagóirí misin agus ar imlonnú trúpaí an 1 Eanáir agus an 31 Nollaig do 

na blianta 2017, 2018 agus 2019. 

 

Tábla 3.2:  Sonraí faoi Phostálacha Thar Lear 2017*, 2018* agus 2019 

 
* Gan imlonnú árthaigh na Seirbhíse Cabhlaigh chuig an Meánmhuir a áireamh a tharla i ndiaidh thús agus roimh dheireadh gach bliana.        
** Imlonnaítear foireann shibhialta agus mhíleata araon ón Eagraíocht Chosanta go dtí oifigí CSDP/CSP agus ECAT/PfP sa Bhruiséil. 

 

Misean 01 Ean 
2017 

31 Nol 
2017 

01 Ean 
2018 

31 Nol 
2018 

01 Ean 
2019 

31 Nol 
2019 

UNTSO (An Meánoirthear) 12 12 12 12 12 9 

MINURSO (An Sahára Thiar) 3 3 3 3 3 3 

MONUSCO (Poblacht Dhaonlathach an Chongó) 4 4 4 4 4 3 

UNOCI (Cote d’Ivoire) 1 0 0 0 0 0 

Ceanncheathrú UNIFIL (an Liobáin) 30 30 30 9 9 9 

Cathlán Coisithe UNIFIL (an Liobáin) 341 341 341 443 443 340 

Ceanncheathrú Earnáil Thiar UNIFIL (an Liobáin) 8 8 8 8 8 8 

Grúpa Saighdiúirí Coise UNDOF (Arda Golan) 130 130 130 130 130 129 

Ceanncheathrú UNDOF (Arda Golan) 6 6 6 8 8 8 

MINUSMA (Mailí) 0 0 0 0 0 13 

FO-IOMLÁN (na NA) 535 534 534 617 617 522 

EUFOR (An Bhoisnia agus an Heirseagaivéin) 7 5 5 5 5 5 

Cathghrúpa faoi stiúir na Gearáine 2016 10 0 0 0 0 0 

Cathghrúpa faoi stiúir na Ríochta Aontaithe 2016 5 0 0 0 0 0 

Cathghrúpa faoi stiúir na Gearáine 2020 0 0 0 0 0 10 

EUTM (Mailí) 18 20 20 20 20 19 

Ceanncheathrú Oibríochtaí/Ceanncheathrú ar Snámh  
(Ceanncheathrú Oibríocht Sophia) 

0 3 3 5 5 3 

FO-IOMLÁN (Misin faoi Shainordú na NA) 40 28 28 30 30 37 

Ceanncheathrú KFOR 12 12 12 12 12 13 

FO-IOMLÁN (ECAT/PfP) 12 12 12 12 12 13 

OSCE 2 1 1 1 1 1 

FO-IOMLÁN (OSCE) 2 1 1 1 1 1 

UNNY (Nua-Eabhrac) 1 1 1 1 1 1 

EUMS (An Bhruiséil) 4 4 4 5 5 6 

ECAT/PFP (An Bheilg) 5 5 5 5 5 6 

Toscaireacht na hÉireann go dtí OSCE (Vín) 1 1 1 1 1 1 

CSDP/PSC (An Bhruiséil)** 9 8 8 11 11 8 

FO-IOMLÁN (OSCE / IONADAITHE MÍLEATA / COMHAIRLEOIRÍ / FOIREANN)  20 19 19 23 23 22 

PEARSANRA IOMLÁN THAR LEAR 609 594 594 683 683 595 
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Fórsa Eatramhach na Náisiún Aontaithe sa Liobáin (UNIFIL)  

Ghlac Éire le dualgais agus freagrachtaí iomlána IRISHBATT ó Shamhain 2018 go Samhain 2019 agus, mar 

thoradh air sin, rinneadh buíon bhreise thart ar 106 pearsanra Óglaigh na hÉireann a imlonnú go dtí an misean i 

ndiaidh gur fhág buíon na Fionlainne/na hEastóine i Samhain 2018.    

 

Bhí socruithe i bhfeidhm leis na Náisiúin Aontaithe i rith 2019 go ndéanfaidh an Pholainn comhpháirtíocht le hÉirinn 

in UNIFIL ó Shamhain 2019.  Mar thoradh air sin, laghdaigh Éire an méid trúpaí a chuir sí ar fáil do UNIFIL i Samhain 

2019 anuas go dtí thart ar 340 pearsanra agus sholáthair an Pholainn 220 pearsanra. Imlonnaítear pearsanra na 

hUngáire freisin mar chuid de bhuíon na Polainne. Gné thábhachtach d’oibríochtaí coimeádta síochána í 

comhpháirtíocht le Stáit eile.   

 

Bhí dhá uainíocht trúpaí ann i rith 2019.  I mBealtaine, tháinig an 114ú Cathlán Coisithe in ionad an 113ú Cathlán 

Coisithe agus tháinig 115ú Cathlán Coisithe in ionad an 115ú Cathlán Coisithe i Samhain.  Bhí 10 bhFórsa faoi Arm 

de chuid phearsanra Mhálta (FAM) sa 114ú Cathlán Coisithe agus imlonnaíodh naonúr pearsanra FAM leis an 115ú 

Cathlán Coisithe. Thug pearsanra Máltach faoi oiliúint réamh-imlonnaithe in Éirinn sular thug siad faoina n-imlonnú 

sé mhí in UNIFIL.   

 

Tá an Rialtas tiomanta go tréan go fóill chun an tsíocháin agus an tslándáil a choimeád sa Liobáin trínár 

rannpháirtíocht leanúnach in UNIFIL.  

 

Fórsa Breathnóireachta Díscoir na Náisiún Aontaithe (UNDOF) 

Is é príomhchúram na buíne Éireannaí atá ag obair le UNDOF in Arda Golan ná feidhmiú mar Chúltaca Taistil an 

Fhórsa, agus Fórsa Frithghnímh Ghasta a chur ar fáil atá ar fuireachas chun cabhrú le hoibríochtaí atá ar siúl laistigh 

de limistéar freagrachta UNDOF. Bhí dhá uainíocht ann i rith 2019. I Márta, cuireadh an 59ú Cathlán Coisithe in 

ionad an 58ú Cathlán Coisithe agus i nDeireadh Fómhair tháinig an 60ú Cathlán Coisithe in ionad an 59ú Cathlán 

Coisithe.   

 

Ghlac Briogáidire-Ghinearál na hÉireann, Maureen O’Brien, le ról Leas-Cheannasaí Fórsa UNDOF i Meán Fómhair 

2019. Idir an dá linn, tá an Briogáidire-Ghinearál O’Brien i ndiaidh tabhairt faoi ról Ceannasaí Fórsa Gníomhach i 

ndiaidh go bhfuair an Ceannasaí Fórsa bás go tobann an 19 Aibreán 2019. 

 

Leanann misean UNDOF le teagmháil rialta a dhéanamh le Fórsaí Cosanta Iosrael agus le Fórsaí faoi Arm 

Arabacha na Siria i gcomhthéacs a róil i limistéar na deighilte, a chinntíonn slándáil agus sábháilteacht a phearsanra 

agus comhthuiscint faoina ról idir na páirtithe.  Gné thábhachtach go fóill maidir le cobhsaíocht a chinntiú ní hamháin 

in Arda Golan ach ar fud réigiún níos fairsinge an Mheánoirthir is ea láithreacht leanúnach mhisean UNDOF. 
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Misean Ilghnéitheach Comhtháite Cobhsúcháin na Náisiún Aontaithe i Mailí (MINUSMA)  

Is é Misean Ilghnéitheach Comhtháite Cobhsúcháin na Náisiún Aontaithe i Mailí (MINUSMA) misean na NA a 

chuireann tacaíocht ar fáil do Rialtas Mhailí maidir lena údarás a athdhearbhú ar Mhailí thuaidh. Bhunaigh Rún 

2100 Chomhairle Slándála na NA MINUSMA in Aibreán 2013 chun an tír a chobhsú i ndiaidh éirí amach na 

dTuargach (2012).  Is é ról an mhisin ná slándáil, cobhsú agus cosaint sibhialtach a chinntiú; tacú le plé agus 

réiteach polaitiúil; agus cabhrú le húdarás an Stáit a athbhunú, an earnáil slándála a atógáil, agus cearta daonna a 

chur chun cinn agus a chosaint i Mailí. 

 

Fuarthas faomhadh ón Rialtas agus ón Dáil i Meitheamh 2019 chun buíon d’Óglaigh na hÉireann a imlonnú chun 

páirt a ghlacadh in MINUSMA. Imlonnaíodh beirt oifigeach i rith Meán Fómhair 2019 go dtí Ceanncheathrú Fhórsa 

MINUSMA Bamako agus baineadh 10 bpearsanra ó Sciathán Fiannóglaigh an Airm a imlonnaíodh le Fórsaí faoi 

Arm na Gearmáine go dtí Campa Castor in Gao, Mailí.  

 

Misean Oiliúna an Aontais Eorpaigh– EUTM Mhailí 

Tá sé mar aidhm Misean Oiliúna an AE seo acmhainneacht na bhForsaí faoi Arm i Mailí a fheabhsú chun an 

tslándáil a chothabháil i Mailí agus chun údarás Rialtas Mhailí mar aon le sláine chríche Stát Mhailí a athbhunú. 

Chomh maith le gnathoiliúint do choisithe, tá oiliúint á cur ar fáil ar dhlí idirnáisiúnta daonnúil, ar chosaint shibhialtach 

agus ar chearta an duine.  Tá buíon d'Óglaigh na hÉireann ar seirbhís le EUTM i Mailí ó mhí Mhárta 2013. 

Imlonnaíodh 20 ball d’Óglaigh na hÉireann go dtí an misean i rith 2019. Tá pearsanra na hÉireann bunaithe i 

gceanncheathrú an mhisin in Bamako agus in Ionad Oiliúna Koulikoro. 

 

Fórsa an Aontais Eorpaigh (EUFOR)– an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin (BiH)  

Tá oibríocht ‘ALTHEA’ sa Bhoisnia agus sa Heirseagaivéin (BiH) ag díriú i gcónaí ar thimpeallacht shábháilte agus 

shlán a choimeád agus ag an am céanna maoirseacht a dhéanamh ar thascanna míleata a aistriú go dtí údaráis 

náisiúnta. Is cuid thábhachtach é an misean seo laistigh d’iarrachtaí cuimsitheacha an AE maidir le BiH chun tacú 

le próiseas polaitiúil atá dírithe ar BiH a chumasú, bunaithe ar athchóiriú riachtanach agus leanúint le dul chun cinn 

a dhéanamh i bpróiseas comhtháthaithe an AE.  Imlonnaíodh cúigear ball d'Óglaigh na hÉireann go dtí 

ceanncheathrú an mhisin i Sairéavó i rith 2019.    

 

Fórsa na Cosaive (KFOR) 

Leanann Éire uirthi ag cur leis an Oibríocht Tacaíochta Síochána sa Chosaiv (KFOR) atá údaraithe ag na NA agus 

atá faoi cheannas ECAT.  Bhí dáréag pearsanra ó Óglaigh na hÉireann ar seirbhís sa mhisean seo go dtí Samhain 

2019, agus tháinig méadú aníos go dtí 13 phearsanra ar an líon pearsanra ag an tráth sin. 

 

Eagras na Náisiún Aontaithe um Maoirseacht ar Shos Cogaidh (UNTSO) 

Rinne Éire 12 phearsanra d’Óglaigh na hÉireann a imlonnú mar bhreathnóirí míleata laistigh de limistéar misin 

UNTSO sa Liobáin, an Éigipt, an Iordáin, an tSiria agus Iosrael i rith 2019.   
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FORBAIRTÍ NA SEIRBHÍSE CABHLAIGH THAR LEAR  

Rinneadh árthaí na Seirbhíse Cabhlaigh a imlonnú idir Bealtaine 2015 agus Deireadh Fómhair 2018 thar lear ar 

bhonn rialta chun cabhrú leis an gcomhiarracht chun saol a shábháil sa Mheánmhuir.  Rinneadh seo i dtosach faoi 

'Oibríocht Pontus’, ar mhisean daonnúil cuardaigh agus tarrthála é ar tugadh faoi mar chuid de chomhaontú 

déthaobhach leis an Iodáil. Imlonnaíodh árthaí ina dhiaidh sin ó Dheireadh Fómhair 2017 faoi Mhisean Cabhlaigh 

an AE sa Mheánmhuir, ar a dtugtar EUNAVFOR MED nó ‘Oibríocht Sophia’, go dtí Deireadh Fómhair 2018. I ndiaidh 

don Chomhairle Eorpach cinneadh a dhéanamh i Márta 2019 chun imlonnú a sócmhainní cabhlaigh a chur ar fáil 

go sealadach, ní dhearnadh aon árthaí cabhlaigh eile a imlonnú.  Lean pearsanra Óglaigh na hÉireann, ámh, le 

fónamh i gCeanncheathrú Oibríochtúil (CCO) an mhisin sa Róimh. Imlonnaíodh cúigear pearsanra go dtí an CCO 

agus laghdaíodh an líon seo anuas go dtí triúr pearsanra in Aibreán 2019. 

 

Bronnadh an teasc i Meán Fómhair 2019 ar long cheannais na Seirbhíse Cabhlaigh, an L.É. Samuel Beckett, chun 

tabhairt faoi mhisean taidhleoireachta go Nua-Eabhrac agus Bostún chun tacú le hiarracht an Rialtais chun 

suíochán a bhaint amach i gComhairle Slándála na Náisiún Aontaithe.  Fad a bhí sé i Nua-Eabhrac, rinne an t-

árthach agus a fhoireann roinnt mhaith imeachtaí de chuid Fhiontraíocht Éireann agus an ÚFT a chur ar siúl, agus 

chuir an tAire le freagracht as Cosaint feidhm thaidhleoireachta ar bun freisin ar bord an árthaigh.  B’ábhar onóra é 

freisin gur thug an tUachtarán Ó hUiginn cuairt ar an L.É. Samuel Beckett sular fhág sé chun déanamh ar Bhostún, 

áit ar chuir Consalacht na hÉireann roinnt imeachtaí taidhleoireachta ar siúl ar bord na árthaigh. Thug an chuairt a 

tugadh ar Nua-Eabhrac agus Bostún an deis do dhiaspóra na hÉireann chun cuairt a thabhairt ar an long, a bhí ar 

oscailt don phobal, agus thug 7,700 duine, ar an iomlán, cuairt ar an long. 

 

CÚNAMH DON ÚDARÁS SIBHIALTA  

Anuas ar CCS a sholáthar agus páirt a ghlacadh in oibríochtaí thar lear, tugann na Fórsaí Cosanta faoi réimse 

fairsing tascanna freisin ar bhonn laethúil, agus i measc réimse fairsing teagmhas, maidir leis an gcúnamh a 

sholáthraíonn sé don ról údaráis shibhialta (CÚS).  

 

I measc na n-oibríochtaí CÚS i rith 2019, bhí 88 pearsanra, ar an iomlán, a imlonnú seacht n-uaire ar leith, idir 

Eanáir agus Iúil, go Baile Átha Cliath, Corcaigh agus Cill Dara i ndiaidh go ndearnadh iarrataí ar thacaíocht ó na 

húdaráis Sláinte mar gheall ar ghníomhaíocht thionsclaíoch a rinne otharchairr. Imlonnaíodh 66 pearsanra breise 

go luath i nDeireadh Fómhair chun cabhrú leis na húdaráis shibhialta maidir le hoibríochtaí faoisimh ó thuilte i 

gcontae na Gaillimhe, Chorcaí agus Chiarraí i gcomhthéacs Stoirm Lorenzo. De bhreis air sin, cuireadh 

héileacaptair an Aerchóir chun feidhme trí huaire ar leith mar gheall ar thinte aitinn chun cabhrú leis na húdaráis 

shibhialta chun déileáil le briseadh amach tromchúiseach; an 27 Feabhra go dtí Contae Chill Mhantáin, an 22 

Aibreán go dtí Contae Dhún na nGall agus an 22 Bealtaine go dtí Contae Mhaigh Eo. Imlonnaíodh 50 pearsanra, 

ar an iomlán, i gcaitheamh na dtrí oibríocht seo, agus imlonnaíodh trúpaí freisin ar an talamh i gContae Dhún na 

nGall.   
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Cuirtear sonraí ar fáil i dTábla 3.3 thíos faoi oibríochtaí CÚS faoinar thug an tSeirbhís Chabhlaigh i rith 2019.  

 
Tábla 3.3 Oibríochtaí CÚS na Seirbhíse Cabhlaigh in 2019 

 

Cuirtear sonraí ar fáil i gCairt 3.1 thíos faoi oibríochtaí CÚS faoinar thug an tAerchór  i rith 2019, agus cuirtear sonraí 

ar fáil freisin don bhliain 2017 agus 2018 ar mhaithe le comparáid a dhéanamh. Áirítear leis na misin siúd tacaíocht 

chuardaigh agus tarrthála le Garda Cósta na hÉireann, boscaí ballóide a sholáthar agus a bhailiú go dtí agus ó na 

hoileáin, misin faoisimh ó thuilte, freagairt do thimpistí móra, tinte aitinn, suirbhéireachtaí portaigh agus 

suirbhéireachtaí fiadhúlra.   

 

Airítear leis na misin seo freisin an tSeirbhís Aerárthach Othar idirospidéil a aistríonn othair i gcás éigeandála agus 

a iompraíonn foirne aisghabhála orgán éigeandála, aistrithe trasphlandú orgán péidiatrach ina measc go dtí an RA.  

Tá Deasc Aeraileighis FSS ina Ionad Oibríochtaí Éigeandála Náisiúnta freagrach as comhordú a dhéanamh ar na 

socruithe iompair do na hothair seo.  

 

 

 

2017 (124 san Iomlán) 2018 (115 san Iomlán) 2019 (46 san Iomlán)

39
33

21

31

16
011

5 6

28

48

1315 13
6

Cairt 3.1: Sonraí faoi mhisin chúnaimh shibhialta a d'eitil an tAerchór i rith 2017, 
2018 and 2019

Casa Cessna Learjet AW 139 EC 135

Dáta  Sonraí 

An 22 
Márta  

D’iarr Garda Cósta na hÉireann (GCÉ) ar Rannóg Tumtha na Seirbhíse Cabhlaigh chun cúnamh 
a thabhairt maidir le duine ar iarraidh ar Inis Oírr, Árainn. 

An 07 
Aibreán 

D’iarr GCÉ ar Rannóg Tumtha na Seirbhíse Cabhlaigh chun cúnamh a thabhairt maidir le duine ar 
iarraidh i nDúlainn, Contae an Chláir. 

An 10 
Aibreán  

D’iarr GCÉ ar Rannóg Tumtha na Seirbhíse Cabhlaigh chun cúnamh a thabhairt maidir le duine ar 
iarraidh i mBaile Choitín, Contae Chorcaí. 

An 25 
Bealtaine  

D’iarr GCÉ ar chúnamh ón árthach Cabhlaigh (an L.É. Órla) maidir le tumairí a bhí i bponc i Muir 
Éireann. 

An 08 
Lúnasa  

D’iarr GCÉ ar chúnamh ón árthach Cabhlaigh (an L.É. George Bernard Shaw) maidir le tumaire a 
bhí i bponc i mBá Chúirt Mhic Shéafraidh, Corcaigh. 

An 21 
Deireadh 
Fómhair 

D’iarr an Oifig Suirbhéireachta Muirí ar chúnamh ón tSeirbhís Chabhlaigh maidir le hoibríocht 
tarraingthe neamhdhleathach, an Scoil, Contae Chorcaí. 
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COSAINT IASCAIGH  

Bhí seirbhísí cosanta iascaigh a cuireadh ar fáil le linn 2019 bunaithe ar aschur a aontaíodh leis an Údarás um 

Chosaint Iascaigh Mhara (an ÚCIM). D’oibrigh an tSeirbhís Chabhlaigh i ndlúthchomhar leis an ÚCIM i gcaitheamh 

na bliana maidir le gach gné, athbhéim a leagan ar chur chuige rioscabhunaithe ina measc i leith cosaint iascaigh 

chun úsáid níos fearr a bhaint as acmhainní. I rith na bliana, thug an tSeirbhís Chabhlaigh faoi 1,036 patról iascaigh, 

ar an iomlán, agus thug an tAerchór faoi 130 patról ar leith, ar an iomlán. Cuirtear sonraí ar fáil i gCairt 3.2.1 agus 

3.2.2 agus Tábla 3.4 thíos faoi ghníomhaíochtaí patróil an Aerchóir agus na Seirbhíse Cabhlaigh i rith 2019, agus 

cuirtear sonraí ar fáil freisin don bhliain 2017 agus 2018 ar mhaithe le comparáid a dhéanamh. Baineadh an flít 

aerárthaí Cessna, nár thug faoi ach patróil cladaigh amháin, ó thascanna oibríochtúla i nDeireadh Fómhair 2018. 

  

 
Tábla 3.4: Sonraí faoi ghníomhaíocht um chosaint iascaigh na Seirbhíse Cabhlaigh i rith 2017, 2018 agus 2019  
 

Náisiúntacht Árthaí 
Iascaireachta 

Dearcthaí Bordáil Coinneáil Sáruithe 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Éire 791 576 606 634 399 354 5 3 5 12 1 6 

An Spáinn 255 220 276 207 161 240 0  2 2 0  1 0 

An Ríocht Aontaithe 127 95 96 108 68 70 1 2 2 2 1 2 

An Fhrainc 272 142 119 220 99 86  0 0  1 2 1 0 

An Bheilg 16 10 10 15 8 4  0 0  1 0  0 0 

An Ghearmáin 13 4 4 11 4 4  0 0  0 1  0 0 

An Ísiltír 15 11 15 11 8 7  0 0  0  0  0 0 

An Phortaingéil 0 2 2 0 1 2  0 0  1  0  0 0 

An Rúis 25 8 4 12 5 3  0 0  0  0  0 0 

An Iorua 3 5 0 1 2 0  0 0  0  0  0 0 

Oileáin Fharó 2 2 0 1 2 0  0 0  0  0  0 0 

An Íoslainn  0 3 0 0 3 0  0 0  0  0  0 0 

An Laitvia  0 1 0 0 1 0  0 0  0  0  0 0 

An Danmhairg 1 4 0 1 1 0  0 0  0  0  0 0 

An Ghraonlainn 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

An Eastóin 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Iomlán 1,520 1,083 1,134 1,221 762 772 6 7 12 17 4 8 

2017 (227) 2018 (184) 2019 (130)

146
169

130

81

15
0

Cairt 3.2.1:  Patróil Iascaigh an 
Aerchóir 2017-2019 

Líon na Misean

CASA CESSNA

2017 (843) 2018 (863) 2019
(473.10)

696
816

473.1
147 47 0

Cairt 3.2.2: Patróil Iascaigh an Aechóir 
2017-2019 

Líon Iomlán na nUaireanta Eitilte

CASA CESSNA
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Cuirtear sonraí ar fáil i gCairt 3.3.1, 3.3.2, 3.4.1 agus 3.4.2 thíos faoi thacaíocht an Aerchóir a tugadh do sheirbhís 

Tacaíochta Aeraileighis Éigeandála (TAÉ) FSS a oibríonn ar bhonn laethúil as Dún Chostúim, Baile Átha Luain. 

Cuireann an tseirbhís seo iompar mear othar ar fáil go dtí saoráid chuí sa chás nach mbeadh an méid ama a 

ghlacfadh sé chun iad a iompar ar talamh inghlactha ó thaobh cúrsaí cliniciúla de nuair a chuirtear riocht agus 

tromchúise riocht an othair san áireamh. Déantar cinneadh chun an tseirbhís TAÉ a chur chun feidhme faoi threoir 

critéir thascála cliniciúla, faoi mar a chineann Stiúrthóir Leighis na Seirbhíse Náisiúnta Otharcharranna. 

 

     
                        * Áirítear leis seo misin nár baineadh úsáid as an AW139  
 
 

   
 
 

SEIRBHÍS AERIOMPAIR AN AIRE 

Soláthraíonn an tAerchór Seirbhís Aeriompair an Aire chun cabhrú leis an Uachtarán agus le baill an Rialtais chun 

a gcuid coinní oifigiúla a chomhlíonadh in Éirinn agus thar lear. Foilsítear eolas nuashonraithe staitistiúil a bhaineann 

leis an úsáid a bhaintear as an tSeirbhís ar www.gov.ie/ga/eagraiocht/an-roinn-cosanta ar bhonn míosúil. Cuirtear 

464.29

347

AM EITILTE IOMLÁN NA 
MISEAN A 

CRÍOCHNAÍODH

MISIN A 
CRÍOCHNAÍODH

Cairt 3.3.1: Sonraí faoi Mhisin TAÉ a 
críochnaíodh i rith 2019 

(Aerárthach AW 139)

599.72 581.31

705.50

2017 2018 2019

CaIrt 3.3.2:  Comparáid idir an tAm 
Eitilte Iomlán Oibríochtúil a caitheadh 

ar Mhisin TAÉ*

175143

29

CaIrt 3.4.1: Cineál Mhisin TAÉ a 
críochnaíodh i rith 2019 

Leigheas Tráma Péidiatrach

https://www.gov.ie/ga/eagraiocht/an-roinn-cosanta
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sonraí achomair ar fáil i gCairt 3.5 thíos maidir le 2019 agus cuirtear sonraí ar fáil freisin don bhliain 2017 agus 

2018 ar mhaithe le comparáid a dhéanamh.  

 

 

 

SCOIL EACHAÍOCHTA AN AIRM 

I rith 2019, chuaigh Scoil Eachaíochta an Airm san iomaíocht in 11 sheó capall agus bhuaigh sí ceithre chomórtas 

idirnáisiúnta. Ghlac capaill an Airm páirt freisin i gcaitheamh 38 lá ag comórtais náisiúnta ar fud na tíre, Seó Capall 

Bhaile Átha Cliath ag an RDS ina measc. I ndiaidh a fheabhas a d’éirigh le Bishops Quarter agus an Captaen Geoff 

Curran i gcomórtas an Puissance ag Seó Capall Bhaile Átha Cliath, tugadh cuireadh don Scoil chun dul san 

iomaíocht ag Seó Capall Idirnáisiúnta Learphoill Ceithre Réalta, áit ar éirigh le Bishops Quarter léim thar airde 2.15 

méadar agus áit ardleibhéil a bhaint amach. 

 

Ceannaíodh trí chapall nua i rith 2019 agus bhí 41 capall ag an Scoil ina dhiaidh sin ag deireadh na bliana.  Bhí líon 

31 pearsanra ag an Scoil, ina raibh seachtar Oifigeach (ceathrar Oifigeach Marcaíochta ina measc), seachtar 

Oifigeach Neamhchoimisiúnaithe agus 17 Saighdiúir Singil. 

  
SEIRBHÍSÍ SEARMANAIS 

Tá ról fíorthábhachtach agus fíorshuntasach ag an Eagraíocht Chosanta i gcuid mhór searmanais chuimhneacháin 

Stáit. Cuirtear sonraí achomair ar fáil i gCairt 3.6 faoi ghníomhaíochtaí Bhannaí Míleata Scoil Cheoil Óglaigh na 

hÉireann i rith 2019 agus cuirtear sonraí ar fáil i dTábla 3.5 faoin méid a chuir Óglaigh na hÉireann le himeachtaí 

searmanais Stáit agus Mhíleata i rith 2019.  
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Cairt 3.5: Líon Mhisin MATS de réir cineál aerárthaigh a rinneadh 2017-2019
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Tábla 3.5:  Sonraí faoin méid a chuir Óglaigh na hÉireann le himeachtaí searmanais Stáit agus Mhíleata i rith 2019 

 
Dáta  Imeacht Líonta 

na mBall 
de ÓÉ9 

An 17 Ean Searmanas Dintiúr, Áras an Uachtaráin. 118 

An 11 Fea Searmanas Coimisiúnaithe d’Oifigigh Liachta, Dún Mhic Aoidh. 14 

An 28 Fea Searmanas Dintiúr, Áras an Uachtaráin. 118 

An 17 Márta Tionlacan Onóra an Uachtaráin chun freastal ar Pharáid Lá Fhéile Pádraig Bhaile Átha 
Cliath.  

29 

An 21 Már Searmanas Dintiúr, Áras an Uachtaráin. 118 

An 22 Már  Athbhreithniú an Aire, an 59ú Grúpa Coisithe, UNDOF, ATÓÉ. 163 

An 16 Aib Comóradh 90 bliain ar an BFC, Ard-Mhúsaem na hÉireann, Dún Uí Choileáin, Baile Átha 
Cliath. 

174 

An 17 Aib Fáiltiú Stáit – an Cainteoir Nancy Pelosi, Caisleán Bhaile Átha Cliath. 14 

An 21 Aib Searmanas fleascleagain Dhomhnach Cásca, Reilig Ghlas Naíon. 12 

An 21 Aib Searmanas Cuimhneacháin 1916 ag Ard-Oifig an Phoist. 290 

An 30 Aib Searmanas Dintiúr, Áras an Uachtaráin. 118 

An 30 Aib Searmanas Ainmnithe agus Coimisiúnaithe – an L.É. George Bernard Shaw 116 

An 03 Bea Athbhreithniú an Aire, an 114ú Cathlán Coisithe, UNIFIL, Leitir Ceanainn. 354 

An 08 Bea Cuimhneachán ar chur chun báis Cheannairí Éirí Amach 1916, Cnoc an Arbhair, Baile Átha 
Cliath. 

224 

An 11 Bea Lá Iarshaighdiúirí Óglaigh na hÉireann, Ard-Mhúsaem na hÉireann, Dún Uí Choileáin, Baile 
Átha Cliath. 

156 

An 19 Bea Cuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir, Sligeach. 98 

An 22-24 Bea Cuairt Stáit Rí Carl Gustaf XVI agus Bhanríon Silvia na Sualainne ar Éirinn. 261 

An 28 Bea Searmanas Dintiúr, Áras an Uachtaráin. 118 

An 12 Mei Cuairt Stáit Rí Willem-Alexander agus Bhanríon Máxima na hÍsiltíre cuairt ar Éirinn. 261 

An 13 Mei Searmanas Fleascleagain ag Aire Eachtrach na Liobáine, an Cuimhneachán Náisiúnta, 
Cearnóg Mhuirfean. 

12 

An 25 Mei Searmanas Dintiúr, Áras an Uachtaráin. 118 

An 01 Iúi Searmanas Dintiúr, Áras an Uachtaráin. 118 

An 02 Iúi Cuairt Stáit an Uachtaráin Uí hUiginn ar an nGearmáin, searmanas imeachta, Áras an 
Uachtaráin agus Tionlacan Onóra go hAerfort Bhaile Átha Cliath. 

173 

An 14 Iúi Lá Cuimhneacháin Náisiúnta, Ard-Mhúsaem na hÉireann, Dún Uí Choileáin, Baile Átha 
Cliath. 

336 

An 18 Lún Craobhchomórtas Iománaíochta Uile-Éireann 10 

An 01 M.F. Craobhchomórtas Peile Uile-Éireann 16 

An 13 M.F. Searmanas Dintiúr, Áras an Uachtaráin. 118 

An 16 M.F. Athbhreithniú an Aire, an 60ú Grúpa Coisithe, UNDOF, Dún Chostúim, Baile Átha Luain. 163 

An 21 D.F. Cuairt oifigiúil a Shoilse, an tUasal Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Uachtarán Phoblacht 
Chúba, ar Éirinn 

175 

An 25 D.F.  Athbhreithniú an Aire, an 115ú Cathlán Coisithe, UNIFIL, Dún Mhic Stiofáin, Cill Chainnigh. 354 

An 31 D.F. Searmanas Dintiúr, Áras an Uachtaráin. 118 

An 20 Sam  Searmanas Dintiúr, Áras an Uachtaráin. 118 

An 29 Sam Searmanas Fleascleagain, Fo-Ardrúnaí na NA agus Uachtarán an Chomhthionóil 
Ginearálta, UNTSI. 

15 

An 04 Nol Searmanas Cuimhneacháin Óglaigh na hÉireann, an Cuimhneamh Náisiúnta, Cearnóg 
Mhuirfean. 

225 

An 05 Nol  Searmanas Dintiúr, Áras an Uachtaráin. 118 

An 11 Nol Seirbhís Charúl Óglaigh na hÉireann, Cnoc an Arbhair, Baile Átha Cliath. 46 

 

                                                 
9 Léiríonn na figiúirí seo an pearsanra míleata ar paráid do gach imeacht agus ní chuimsítear iontu pearsanra a bhí bainteach i bpleanáil 
agus lóistíocht do na himeachtaí siúd. 
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Mír 4:  Eolas agus Sonraí Corparáideacha  
 

 

4.1  SONRAÍ FAOI CHAITEACHAS AN VÓTA CAITEACHAIS DON BHLIAIN 2017, 2018 AGUS 2019 DE RÉIR CATAGÓIRE* 

 

Catagóir Chaiteachais 2017 2018 2019 

 €m % €m % €m % 

Pá agus Liúntais an BFC 430 63.2 432 61.7 456 60.4 

Pá agus Liúntais Fostaithe Sibhialtach agus na ÓCanna 22 3.2 22 3.1 21 2.8 

Cumas agus Forbairt ÓÉ 73 10.7 77 11 103 13.6 

An tAerchór: Trealamh agus Tacaíocht 16 2.4 18 2.6 17 2.2 

An tSeirbhís Chabhlaigh: Trealamh agus Tacaíocht 14 2.1 17 2.4 14 1.9 

Costais Dúin, Trealamh Innealtóireachta agus 
Cothabháil 

21 3.1 23 3.3 23 3 

Bonneagar Tógtha ÓE – Caipiteal 13 1.9 10 1.4 15 2 

Iompar Míleata 12 1.8 15 2.1 20 2.6 

Costais Dlíthíochta agus Chúitimh 4 0.6 7 1 6 0.8 

Caiteachas eile míleata neamhphá 46 6.8 52 7.4 52 6.9 

Riarachán 22 3.2 23 3.4 23 3 

Cosaint Shibhialta (cistiú na gcuntas díomhaoin san 
áireamh) 

5 0.7 4.2 0.5 5 0.7 

Cros Dhearg na hÉireann 1.6 0.3 1.1 0.1 1 0.1 

Iomlán (Olliomlán) 680 100 701 100 756 100 

       
 

* D’fhéadfadh neamhréitigh bheaga teacht aníos mar gheall ar shlánú. Figiúirí sealadacha toraidh don bhliain 2019.  

 
 
4.2  SONRAÍ FAOI CHAITEACHAS VÓTA PINSEAN AN AIRM DON BHLIAIN 2017, 2018 AGUS 2019 DE RÉIR CATAGÓIRE* 

 

Catagóir Chaiteachais 2017 2018 2019 

 €m % €m % €m % 

Scéim agus Íocaíochtaí Óglaigh na hÉireann (Pinsin) 
maidir le Seirbhís a Aistríodh 

230.6 96.1 233.5 96.4 242.2 96.5 

Pinsin Chréachta agus Mhíchumais, liúntais agus aiscí, 
a íocadh le nó i dtaobh iarbhall d’Óglaigh na hÉireann 

8.9 3.7 8.3 3.4 8.4 3.3 

Íocaíochtaí maidir le cleithiúnaigh Iarshaighdiúirí 
Chogadh na Saoirse agus caiteachas ilghnéitheach eile. 

0.5 0.2 0.5 0.2 0.4 0.2 

Iomlán (Olliomlán)  240 100 242.3 100 251 100 
 

* D’fhéadfadh neamhréitigh bheaga teacht aníos mar gheall ar shlánú. Figiúirí sealadacha toraidh don bhliain 2019. 
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4.3  SONRAÍ FAOIN MÉID IDIRBHEART A PRÓISEÁLADH I RITH 2017, 2018 AGUS 2019  

 

Méadracht 2017 2018 2019 

Líon íocaíochtaí neamh-phárolla a rinneadh (sonraisc, etc.) * 34,031 22,596 21,247 

Líon na bpinsean nua a ceadaíodh (seirbhís, míchumas agus 
cleithiúnaigh) 

473 454 556 

Líon na gcásanna a próiseáladh ar bhás pinsinéara 279 289 296 

Líon ceisteanna dlí teaghlaigh   25 20 7 

Líon ceisteanna dlí teaghlaigh faoi phinsin   858 810 820 

Líon na ráiteas measta um shochar pinsin a cuireadh ar fáil agus 
na fiosrúcháin um shochair phinsin ar tugadh freagra orthu 

1,927 2,120 2,900 

Líon na ráiteas sochar bliantúil um an Scéim Pinsin Aonair a 
eisíodh ** 

383 5,338 2,819 

 

 

* Mar gheall gur aistríodh íocaíochtaí Costais Taistil agus Chothabhála míleata a rinneadh leis an Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte 
(an ONSC) go déanach 2017, tháinig laghdú ar íocaíochtaí neamh-phárolla in 2018 agus 2019. 
 

** Baineann ráitis sochar bhliantúla na Scéime Pinsin Aonair go príomha leis an mbliain 2018.  Cuirtear blianta roimhe seo san áireamh sna 
ráitis a eisíodh in 2018. 

 

4.4 INIÚCHÓIREACHT INMHEÁNACH 

Aonad neamhspleách é Rannóg Iniúchóireachta Inmheánaí na Roinne a chuireann seirbhís iniúchóireachta 

inmheánaí ar fáil i dtaobh na hEagraíochta Cosanta agus a thugann tuairisc dhíreach don Ard-Rúnaí.  Mar sholáthraí 

seirbhíse, cloíonn an Rannóg leis na caighdeáin iniúchta arna bhfoilsiú ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus 

Athchóirithe. D’oibrigh an Rannóg i rith 2019 de réir a phlean bhliantúil iniúchta, a d’fhaomh an tArd-Rúnaí, a 

chuimsigh réimse iniúchtaí ar chórais agus stórais. Rinne Coiste Iniúchóireachta na Rannóige, ina bhfuil beirt bhall 

seachtrach (arb é an Cathaoirleach duine díobh) agus ionadaí amháin ó gach ceann de ghnéithe sibhialta agus 

míleata na Roinne, athbhreithniú ar obair na Rannóige ar bhonn leanúnach. Thug an Rannóg faoi 80 iniúchadh i 

rith 2019. 

 

4.5 AN RIALACHÁN GINEARÁLTA UM CHOSAINT SONRAÍ (AN RGCS) 

Lean an Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí agus Óglaigh na hÉireann, mar rialaitheoirí sonraí ar leith don 

Eagraíocht Chosanta, ag tabhairt faoina n-oibleagáidí i gcaitheamh 2019 faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 

1988 go 2018 agus faoin Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí.  Baineadh seo amach trí oiliúint agus 

idirchaidreamh leanúnach a dhéanamh leis an gCoimisiún Cosanta Sonraí agus saineolaithe seachtracha maidir 

leis an ábhar.  Cuirtear sonraí ar fáil i gCairt 4.1.1 agus 4.1.2 thíos faoin méid Iarrataí Rochtana ag Ábhar a phróiseáil 

Oifigí Cosanta Sonraí na beirte rialaitheoirí sonraí i rith 2019. 
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4.6 SAORÁIL FAISNÉISE  

Caitear leis an Roinn Cosanta agus Óglaigh na hÉireann mar chomhlachtaí ar leith chun críocha an Achta um 

Shaoráil Faisnéise (SF). Cuirtear sonraí ar fáil i gCairt 4.2.1 agus 4.2.2 thíos faoin méid iarrataí SF a phróiseáil an 

dá chomhlacht i rith 2019, agus cuirtear sonraí ar fáil freisin don bhliain 2017 agus 2018 ar mhaithe le comparáid a 

dhéanamh. 
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Cairt 4.2.1:  Sonraí faoi Iarrataí SF a phróiseáil an Roinn Cosanta  

Iarrataí a Fuarthas Deonaithe

Deonaithe go Páirteach Diúltaithe

Aistrithe Aistarraingthe

Fós le réiteach ag deireadh na bliana



 

58 

 

 

4.7 NOCHTADH COSANTA  

Lean an t-aon Oifig um Nochtadh Cosanta sibhialta-míleata sa Roinn Cosanta ag tabhairt faoi mheasúnú tosaigh 

ar gach nochtadh cosanta a fuarthas ar fud na hEagraíochta Cosanta. 

 

I gcomhréir le téarmaí alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta, 2014, foilsítear tuarascáil bhliantúil maidir leis an líon 

iomlán nochtadh cosanta a rinneadh leis an bhliain roimhe sin ar láithreán gréasáin na Roinne 

www.gov.ie/en/publication/c3800f-protected-disclosures agus tá tuarascáil 2019 á cur le chéile faoi láthair.  Cuirtear 

sonraí ar fáil i gCairt 4.3 thíos faoi na líonta nochta a fuarthas sna blianta ó 2014 go 2019. Ní thugtar miondealú 

breise ar na sonraí seo, ar aon dul leis na ceanglais rúndachta a shonraítear in Acht 2014. 
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Cairt 4.2.2:  Sonraí faoi Iarrataí SF a phróiseáil Óglaigh na hÉireann
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Cairt 4.3: Líon Nochtadh Cosanta a fuarthas sna blianta ó 2014 go 2019

http://www.gov.ie/en/publication/c3800f-protected-disclosures
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4.8  ÍDIÚ FUINNIMH2019 

 

AN ROINN COSANTA   

Lean an Roinn Cosanta uirthi lena cur chuige réamhghníomhach le linn 2019 ar fud a cuid foirgneamh sa Droichead 

Nua, sa Rinn Mhór agus i Ros Cré chun tionscnaimh tíosach ar fhuinneamh a chur ar aghaidh. Rinneadh iarrachtaí 

i dtreo feabhas a chur ar éifeachtúlacht fuinnimh trí fhoirne fuinnimh réamhghníomhacha roinne a bhfuil tionscnaimh 

éifeachtúlachta fuinnimh á gcur i bhfeidhm acu ó 2007 ar aghaidh agus i measc na dtionscnamh tá an méid seo a 

leanas: gan ach soilsiú atá tíosach ar fhuinneamh a úsáid; rialú níos déine ar chórais téimh agus aeraithe; Laethanta 

Feasachta ar Fhuinneamh a eagrú chun feabhas a chur ar iompar i measc na foirne ar leibhéal deisce; amadóirí a 

shuiteáil ar aonaid ardhfuinnimh; iniúchtaí agus monatóireacht agus tuairisciú rialta a dhéanamh ar fhuinneamh. 

 

Roghnaíodh an Roinn Cosanta do staidéar píolótach fuinnimh in 2007 agus, mar dhea, tagraítear ann don bhliain 

2007 mar bhonnbhliain an staidéir.  Ba é an úsáid iomlán fuinnimh sa Rinn Mhór i rith 2019 565,232 kWh, arb 

ionann sin agus laghdú 34% ar ídiú fuinnimh i gcomparáid leis an mbonnbhliain 2007.  Ba é an úsáid iomlán fuinnimh 

i bhfoirgneamh Ros Cré i rith 2019 300,594 kWh, arb ionann sin agus laghdú 41% ar ídiú fuinnimh i gcomparáid 

leis an mbonnbhliain 2007. 

Ba é an fuinneamh iomlán i bhfoirgneamh Dhroichead Nua in 2019 was 1,702,942 kWh, arb ionann sin agus laghdú 

16.5% nuair a chuirtear i gcomparáid é le 2011, an chéad bhliain iomlán áitíochta. 

 

NA FÓRSAÍ COSANTA  

D’úsáid Óglaigh na hÉireann 195,455 MWh d’fhuinneamh in 2019. Is ionann seo agus laghdú foriomlán 7.3% ar an 

ídiú fuinnimh deiridh i gcomparáid le leibhéil 2018. Ba iad na príomhfhoinsí d’úsáid fuinnimh laistigh d’Óglaigh na 

hÉireann i rith 2019 fóntais (leictreachas, gás nádúrtha, gás peitriliam leachtach (LPG) agus ola théimh) agus 

iompair breosla (breosla eitlíocht, breosla muirí agus díosal bóthair agus peitreal agus ola gháis saor ó shulfar 

(SFGO) do chumhacht chladaigh na Seirbhíse Cabhlaigh ina measc). Cuirtear miondealú ar fáil i gCairt 4.4 thíos 

ar na príomhfhoinsí d’ídiú fuinnimh in Óglaigh na hÉireann i rith 2019.  

 

 
 

Aeriompar, 11% Leictreachas, 16%

Gás Nádúrtha, 23%

Ola Théimh , 2%

Gás Peitriliam 
Leachtach (LPG), 3%

Díosal Bóthair agus 
Peitril, 9%

Cumhacht cladaigh 
seirbhíse cabhlaigh, 2%

Iompar ar Muir, 34%

Cairt 4.4: Ídiú Fuinnimh Óglaigh na hÉireann de réir Foinse in 2019 
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Ar an iomlán, tá laghdú 17.6% tagtha ar ídiú fuinnimh deiridh Óglaigh na hÉireann ó 2009 ar aghaidh. Lean Óglaigh 

na hÉireann le deimhniúchán a choimeád de réir an chaighdeáin idirnáisiúnta um bainistíocht fuinnimh ISO 50001 

agus, mar chuid den phróiseas deimhniúcháin, rinneadh iniúchadh ar thrí láithreán in 2019. Ceadaíonn 

Feidhmeannacht Fuinnimh Shinsearach Óglaigh na hÉireann, ar a ndéanann an Leas-Cheann Foirne (Tacaíocht) 

cathaoirleacht, Plean Gníomhaíochta Bliantúil (PGB) chun dul i ngleic le húsáid fuinnimh i measc an réimse iomláin 

chatagóirí fuinnimh. Áirítear leis tionscadail iomadúla, agus i measc roinnt éachtaí suntasacha a rinne an PGB in 

2019, bhí an méid seo a leanas: 

 rinneadh triail rathúil ar théamh laghdaithe ar fuireachas ar árthaí Cabhlaigh; 

 críochnaíodh tionscadal fótavoltach gréine 358kWp i mBaile Dhónaill, agus mhéadaigh seo an acmhainn 

fhótavoltach (FV) in Óglaigh na hÉireann aníos go dtí nach mór 1 MWp; agus 

 rinneadh teaschaidéal a iarfheistiú i bhfoirgnimh Óglaigh na hÉireann a sainaithníodh go cuí.  

 

COMHOIBRIÚ LEIS AN NGNÍOMHAIREACHT EORPACH UM CHOSAINT (AN GEC)  

Lean Óglaigh na hÉireann le hidirchaidreamh a dhéanamh leis an GEC maidir le roinnt tionscnaimh fuinnimh i rith 

2019. Ón mbliain 2014 ar aghaidh, ghlac Óglaigh na hÉireann páirt i nGrúpa Oibre Fuinnimh agus Comhshaoil an 

GEC. Scrúdaíonn an Grúpa Oibre seo deiseanna chun feabhas a chur ar fheidhmíocht fuinnimh ar fud na hEarnála 

Cosanta.  

  

Lean Éire le páirt a ghlacadh in 2019 i gCéim II de ‘Fóram Comhairliúcháin an Choimisiúin Eorpaigh um Fhuinneamh 

Inmharthana sna hEarnálacha Cosanta agus Slándála’ (CF SEEDSS II).  Déanann an GEC é seo a chomhordú 

agus is éard atá ann ná sraith comhdhálacha a scrúdaíonn infheidhmeacht reachtaíocht fuinnimh an AE agus conas 

is féidir le hairm na hEorpa é a chur i bhfeidhm. Is éard atá san fhóram ná ceithre ghrúpa oibre, a bhfreastalaíonn 

pearsanra Óglaigh na hÉireann ar gach ceann díobh. Lean Óglaigh na hÉireann le Modhnóir a sholáthar in 2019 

do cheann de na grúpaí oibre, agus chuir an pearsanra go mór le hobair na dtrí ghrúpa eile freisin. 

 

Lean oifigigh ó Óglaigh na hÉireann le páirt a ghlacadh in 2019 ar Chúrsaí Bainisteoirí Fuinnimh Cosanta an GEC 

(CBFC), a chuirtear ar siúl i gcaitheamh bliain amháin agus ina gcuirtear seisiúin 3.5 lá ar siúl sa Bhruiséil. Is é 

aidhm an chúrsa chun an tuiscint a neartú atá ar na castachtaí a bhaineann le fuinneamh a bhainistiú laistigh 

d’eagraíocht chosanta bunaithe ar leagan nua de ISO 50001. 
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4.9 GRÚPAÍ OIBRE TRASRANNACHA A GCUIREANN COSAINT LEO  

 
• Cruinniú Ghrúpa Comhordaithe Brexit 
• An Líonra CISM (an Líonra um Bainistíocht ar an Strus a Leanann Teagmhais Chriticiúla)  
• Coiste Comhairleach Sheirbhís Chúnaimh d’Fhostaithe na Státseirbhíse  
• Grúpa Bainisteoirí TFC na Státseirbhíse 
• Líonra Bhainisteoirí Tionscadal na Státseirbhíse 
• An Meitheal Oibre um Athnuachan na Státseirbhíse ar shaincheisteanna trasghearrthacha  
• An Coiste um Rialacha Cúirte na hArmchúirte  
• Coiste Stiúrtha Roinn an Taoisigh don Mheasúnú Priacail Náisiúnta   
• Líonra na nOifigeach Idirchaidrimh Míchumais  
• Grúpa Idir-Roinne Chiste na gCuntas Díomhaoin (CCD) 
• An Grúpa um Chur i bhFeidhm an Chórais Taifeadta Leictreonaigh (CTL) (Iascaigh) 
• An Grúpa Custaiméirí Seirbhísí d’Fhostaithe (an GCSF)  
• Coiste Monatóireachta Chiste Sóisialta na hEorpach (CSE), a ndéantar cathaoirleacht air ag Údarás 

Bainistíochta CSE na Roinne Oideachais agus Scileanna 
• Líonra na nOifigeach Airgeadais  
• Seirbhísí Comhroinnte Bainistíochta Airgeadais – Grúpa Comhairleach um Dhearadh Próisis  
• Seirbhísí Comhroinnte Bainistíochta Airgeadais – Grúpa Comhairleach Teicneolaíochta 
• Seirbhísí Comhroinnte Bainistíochta Airgeadais – Grúpaí Oibre Feidhmiúla 
• Seirbhísí Comhroinnte Bainistíochta Airgeadais – Grúpa Oibre Slándála 
• Grúpa Oibre Sócmhainní Seasta 
• Grúpa Stiúrtha Aonad Aerthacaíochta an Gharda Síochána  
• Coiste Chonarthaí an Rialtais um Fhoirgníocht (CCRF) 
• Tascfhórsa an Rialtais ar Phleanáil Éigeandála 
• Foghrúpa Thascfhórsa an Rialtais ar Phleanáil Éigeandála um Pleanáil Theagmhasach Leictreachais   
• Foghrúpa Thascfhórsa an Rialtais ar Phleanáil Éigeandála ar Riosca  
• Foghrúpa Thascfhórsa an Rialtais ar Phleanáil Éigeandála um Bainistíocht Éigeandála Straitéiseach – 

Struchtúir agus Creat Náisiúnta   
• An Grúpa Comhordaithe um Bhagairtí don tSláinte   
• An Grúpa Stiúrtha Ardleibhéil um Chibearshlándáil   
• An Grúpa um Chur i bhFeidhm um Athchóiriú na Póilíneachta 
• An Coiste Idir-Rannach um Ghnáthairm    
• An Coiste Idir-Rannach um Fhorbairt  
• An Coiste Idir-Rannach um Rannpháirtíocht san AE  
• Coiste Idir-Rannach ar Neamhleathadh Arm Ollscriosta  
• An Coiste Idir-Rannach um Choimeád na Síochána 
• An Coiste Idir-Rannach um Nochtadh Cosanta  
• An Coiste Idir-Rannach um Shlándáil Choimpléasc Fhoirgnimh an Rialtais  
• An Coiste Idir-Rannach chun Coinbhinsiún na NA ar Chearta Daoine faoi Mhíchumas a Chur i bhFeidhm   
• Grúpa Idir-Rannach an AE agus Brexit 
• Comhordaíonn an Roinn an Grúpa Idir-Rannach um Shlándáil Phróiseas Toghcháin agus Bréagaisnéis 
• An Grúpa Idir-Rannach um Éireannaigh Thar Lear   
• Cruinniú Idir-Rannach um Chomhairle na hEorpa  
• Cruinnithe Idir-Rannacha ar Spriocanna um Fhorbairt Inbhuanaithe tar éis 2015  
• Grúpa Idir-Rannach an Údaráis um Shlándáil Náisiúnta  
• An Grúpa Pleanála Idir-Rannach do Chuimhneachán Dhomhnach na Cásca 1916  
• An Grúpa Pleanála Idir-Rannach don Lá Cuimhneacháin Náisiúnta   
• An Grúpa Stiúrtha Idir-Rannach um thionscadal Bailithe Pinsin Seirbhíse Míleata  
• Coiste Stiúrtha an Aerárthaigh Othar Idirospidéil  
• Grúpa Comhairleach Éigeandála Muirí Aerloingseoireachta na hÉireann  
• Bord Bainistíochta Sheirbhís Mheastóireachta agus Eacnamaíochta Rialtas na hÉireann (SMERÉ)  
• Coiste Cuardaigh agus Tarrthála ar Muir na hÉireann  
• Grúpa Pleanála Teagmhasaí Idirghníomhaireachta Sheirbhís Phríosúin na hÉireann  
• Grúpa Oibre Malaria Chemoprophylaxis   
• Bord Bainistíochta na Stiúrthóireachta Náisiúnta um an mBainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála 
• An Grúpa Comhordaithe Muirí  
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• Grúpa um Chur i bhFeidhm Chreat-Treoir na Straitéise Mara  
• An Coiste agus an Grúpa Oibre Faireachais Mhuirí (MARSUR)   
• An Grúpa Náisiúnta Aeraileighis   
• An Comhlacht Náisiúnta ar an mBeartas Aerspáis (Úsáid Sholúbtha Aerspáis)   
• Coiste Slándála Náisiúnta na hEitlíochta Sibhialta  
• An Coiste Náisiúnta um an Dlí Daonnúil Idirnáisiúnta  
• An Grúpa Comhordaithe Náisiúnta um Theagmhais Drochaimsire 
• Grúpa Seaimpíní an Bhonneagair Sonraí Náisiúnta (BSN) 
• An Grúpa Náisiúnta Pleanála Éigeandála um Thionóiscí Núicléacha (an GNPÉTN)   
• Coiste Cuimhneacháin Náisiúnta an Ghorta Mhóir  
• An Coiste Náisiúnta um Chur i bhFeidhm um Bainistíocht Foinsí Radaighníomhacha as Úsáid  
• An “Grúpa Stiúrtha Trasearnála, Connecting for Life” de chuid na hOifige Náisiúnta um Fhéinmharú a Chosc 

a chuireann cur i bhfeidhm na Straitéise Náisiúnta chun Féinmharú a Laghdú 2015-2020 chun cinn 
• An Coiste Slándála Náisiúnta  
• An Grúpa Stiúrtha Náisiúnta um Bainistíocht Mór-Éigeandála  
• OFGUG (Grúpa Úsáideoirí Rialtais Oracle Financials)  
• Bord Comhairleach TFC OPOFR (Oifig Phríomhoifigeach Faisnéise an Rialtais)  
• Comhairlí Catagóire OSR (an Oifig um Sholáthar Rialtais) 
• Grúpa Stiúrtha um Measúnú agus Bainistíocht i gcás Riosca Tuilte Dobharcheantair (MBRTD) OOP (Oifig 

na nOibreacha Poiblí)   
• Grúpa Comhordaithe Beartas Tuile Idir-Rannach OOP 
• Foireann Ghníomhaíochta 11 de chuid Ár Seirbhís Poiblí 2020 “Bainistíocht Clár agus Tionscadal a Leabú” 

(Ceannasaithe na Roinne Cosanta) 
• Foireann Ghníomhaíochta 1 de chuid Ár Seirbhís Poiblí 2020 “Dlús a Chur leis an Soláthar Digiteach” 
• Foireann Ghníomhaíochta 4 de chuid Ár Seirbhís Poiblí 2020 “Feabhas Suntasach a Chur ar an gCumarsáid 

agus ar an gCaidreamh Gníomhach” 
• Foireann Ghníomhaíochta 6 de chuid Ár Seirbhís Poiblí 2020 “Cultúr Nuálaíochta a Chur chun Cinn” 
• Foireann Ghníomhaíochta 13 de chuid Ár Seirbhís Poiblí 2020 “Pleanáil Leanúnach Phríomhshrutha don 

Fhórsa Saothair” 
• Foireann Ghníomhaíochta 14 de chuid Ár Seirbhís Poiblí 2020 “Forbairt Ghairmiúil Leanúnach agus 

Fhreagrach” 
• Foireann Ghníomhaíochta 16 de chuid Ár Seirbhís Poiblí 2020 “Comhionannas, Éagsúlacht agus 

Ionchuimsiú a Chur chun Cinn” 
• Grúpa Oibre Táscairí Ár Seirbhíse Phoiblí 2020 
• Bord Ceannaireachta Seirbhíse Poiblí (BCSP) Ár Seirbhís Phoiblí 2020 
• Grúpa Bainistíochta Seirbhíse Poiblí (GBSP) Ár Seirbhís Phoiblí 2020 
• Grúpa Maoirseachta ar dhara Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Mná, Síocháin agus Slándáil (2015-2018)  
• Coiste Feidhmiúcháin na nOifigeach Pearsanra  
• Líonra na nOifigeach Pearsanra  
• An Grúpa Bainistíochta Seirbhíse Poiblí  
• Líonra na nOifigeach um Sheirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí  
• An Grúpa Idirchaidrimh um Bainistíocht Riosca   
• Coiste Comhairliúcháin an Údaráis um Chosaint Iascaigh Mhara  
• Grúpa Bainistíochta Chomhaontú Seirbhíse an Údaráis um Chosaint Iascaigh Mhara Leibhéal 1 agus 2   
• An Fóram um Pleanáil Fórsa Oibre Earnála   
• Grúpa na nOifigeach Sinsearach um Ghnóthaí AE   
• Bord Cláir na Scéime Pinsin Aonair  
• Líonra na nOifigeach Oiliúna  
• An Grúpa Oibre um Dhúnorgain Chorparáideach 

  

https://www.dfa.ie/media/dfa/alldfawebsitemedia/ourrolesandpolicies/ourwork/empoweringwomen-peaceandsecurity/Irelands-second-National-Action-Plan-on-Women-Peace-and-Security.pdf
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4.10       MEABHRÁIN TUISCEANA (MTANNA) AGUS COMHAONTUITHE SEIRBHÍSE (CSANNA) 

 
Tá an Roinn Cosanta i ndiaidh MTanna a shocrú leis na heagraíochtaí seo a leanas: 
 

• An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara  
• An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 
• An Roinn Sláinte 
• An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála  
• An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil  
• Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim  
• An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil  
• An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí  
• An Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát  
• Na Náisiúin Aontaithe  
• An Aireacht Cosanta, an RA  
• An Aireacht um Ghnóthaí Intíre agus Slándáil Náisiúnta, Málta  
• Cros Dhearg na hÉireann 
• Cumann Ionadaíochta Chéimnigh eile na mBuan-Óglach (CICEBÓ)  
• Cumann Ionadaíochta na nOifigeach Coimisiúnaithe (CIOC)  
• An Roinn Cosanta, an Astráil  
• Aireachtaí Cosanta san Ostair, an Chróit, Poblacht na Seice, an Ghearmáin agus an Ísiltír maidir le  

Cathghrúpa 2020 an AE 
• Aire Cosanta Náisiúnta Phoblacht na Polainne 

 
Comhaontaíodh ar CSanna leis na heagraochtaí seo a leanas: 
 

• An Roinn Oideachais agus Scileanna – maidir le cistiú CSE a bhaineann le Scéim Tacaíochta Fostaíochta 
Óglaigh na hÉireann. 

• Foras na Mara – maidir le suirbhéanna, eolas a roinnt agus oiliúint idir Foras na Mara agus an tSeirbhís 
Chabhlaigh. 

• Medico – maidir le cúnamh oiliúna a chuir an tSeirbhís Chabhlaigh ar fáil do Medico. 
• An tAonad um Imscrúdú Aerthionóiscí – maidir le seirbhísí a chuir na Fórsaí Cosanta ar fáil i gcás timpiste 

aeir. 
• Garda Cósta na hÉireann (IRCG) – maidir le tacaíocht Chuardaigh agus Tarrthála agus seirbhísí eile a 

chuireann Óglaigh na hÉireann ar fáil don GCÉ. 
• Met Éireann – i dtaca le sonraí meitéareolaíocha a mhalartú idir an tSeirbhís Chabhlaigh agus Met Éireann. 
• An Roinn Sláinte/Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) – maidir le Seirbhís Aerárthach Othar a 

chuireann an tAerchór ar fáil. 
• Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte/an tSeirbhís Náisiúnta Otharcharranna – maidir le scéim phíolótach 

don fháil a bhíonn ar otharcharr agus foireann Óglaigh na hÉireann ag an tSeirbhís Náisiúnta 
Otharcharranna. 

• An Oifig Suirbhéireachta Muirí – cúnamh i ngnáthchásanna nó i gcásanna éigeandála.  
• Coimisiún Ombudsman an Gharda Síochána (GSOC) – chun seirbhís aeriompair a sholáthar ag an Aerchór 

d’Imscrúdaitheoirí GSOC. 
• Údarás Eitlíochta na hÉireann (ÚEÉ) – maidir le Seirbhísí Aerloingseoireachta idir ÚEÉ agus an tAerchór. 
• An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais – maidir le hAonad Aerthacaíochta an Gharda Síochána. 
• Oifig na nOibreacha Poiblí (OOP) – maidir le seirbhísí a sholáthraíonn an tAerchór do OOP i rith teagmhais 

adhaimsire. 
• Cúnamh Éireann – maidir le réimse seirbhísí a chuireann Óglaigh na hÉireann ar fáil i dtaobh an 

Tionscnaimh Mhearfhreagartha. 
• An tÚdarás um Chosaint Iascaigh Mhara (an ÚCIM) – maidir le seirbhísí a sholáthair an tSeirbhís 

Chabhlaigh agus an tAerchór don ÚCIM maidir le cosaint iascaigh. 
• An Garda Síochána (an GS) - téarmaí seirbhíse idir Cosaint Shibhialta agus an GS maidir le teagmhais 

éigeandála. 
• an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil agus an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na 

hAeráide agus Comhshaoil – maidir le soláthar seirbhísí ag Óglaigh na hÉireann agus Cosaint Shibhialta. 
• An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta (an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra) – maidir 

le soláthar seirbhísí ag Óglaigh na hÉireann. 
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• An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt – maidir le soláthar seirbhísí ag Óglaigh na hÉireann 
d’Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath. 

• An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil maidir le Pleanáil um Shluabhás. 
• An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil agus an tIonad Náisiúnta 

Cibearshlándála agus é mar chuspóir foriomlán chun feabhas a chur ar chibearshlándáil an Stáit. 
• Óglaigh Náisiúnta na hEireann (ONÉ) i dtaobh seirbhísí a sholáthar do ONÉ. 
• Cumann Sheansaighdiúirí Éireannacha na Náisiún Aontaithe (IUNVA) i dtaobh seirbhísí a sholáthar do 

IUNVA. 
• Garda Cósta na hÉireann – seirbhís a sholáthar idir Cosaint Shibhialta agus Garda Cósta na hÉireann 

maidir le teagmhais éigeandála in uiscí na hÉireann. 
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