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Réamhrá  

 

 
Foilsíodh an Clár do Rialtas Comhpháirtíochta an 11 Bealtaine agus é mar aidhm leis dul  i ngleic 

leis do na dúshláin is mó atá i ndán d’Éirinn ó thaobh an geilleagar a neartú agus sochaí chóir a 

chur ar fáil.   Leagtar amach cur chuige nua agus cur chuige comhoibríoch ó thaobh gnó a 

dhéanamh, cur chuige ina bhfuil comhpháirtithe go léir an Rialtais, an Oireachtais agus na sochaí 

níos leithne rannpháirteach ann.  

Táthar ag obair ar bhonn leanúnach ar fud na Ranna go léir ar an gClár don Rialtas a chur i 

bhfeidhm agus leagtar amach sa tuarascáil seo ar dhul chun cinn an dul chun cinn atá déanta go 

dtí seo, lena n-áirítear an dul chun cinn maidir le maith a dhéanamh de na Gníomhartha agus na 

Bearta 100 Lá a fógraíodh le déanaí faoi Bhuiséad 2017.  Tá Bille Airgeadais 2016, ina n-áirítear an 

méid a fógraíodh sa Bhuiséad, os comhair Thithe an Oireachtais faoi láthair. 

Leanfaidh an Rialtas lena chlár oibre uaillmhianach a sheachadadh a bhfuil aon chuspóir simplí 

amháin ina chroílár, is é sin, saol na ndaoine i ngach cearn den tír a fheabhsú. 

Is tuarascáil sa bhreis í an tuarascáil seo ar dhul chun cinn, a bheidh le cur faoi bhráid an 

Oireachtais,  ar an Tuarascáil Bhliantúil maidir leis an gClár don Rialtas a bheidh le foilsiú i mí na 

Bealtaine, tráth a mbeidh an chéad bhliain in oifig bainte amach ag an Rialtas.  
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I mbun athchóirithe ar an mbealach a ndéanann an Rialtas agus an Dáil gnó 
 

 D’eisigh an Fochoiste Uile-Pháirtí Oireachtais um Ath-Leasú na Dála Tuarascáil chuig an Dáil i mí 

na Bealtaine 2016 ina leagtar amach clár athleasaithe maidir le mar a fheidhmeoidh an Dáil 

reatha.  Tá roinnt dá gcuid moltaí curtha i bhfeidhm cheana féin agus táthar leis na moltaí eile a 

chur i bhfeidhm sna míonna atá romhainn 

 

 Sa Dáil seo agus den chéad uair riamh, thogh comhaltaí de Dháil Éireann an Ceann Comhairle go 

díreach trí bhallóid rúnda 

 

 Mar thoradh air sin bunaíodh Coiste traspháirtí Gnó Dála, faoi chathaoirleacht an Cheann 

Comhairle, lenar tugadh tuilleadh cumhachta don pharlaimint lena gnó féin a phleanáil, lena n-

áirítear clár oibre seachtainiúil na Dála a chomhaontú 

 

 Tá na Coistí Oireachtais go léir bunaithe agus tá cathaoirligh na gcoistí ceaptha agus úsáid á 

bhaint as an gcóras D'Hondt.  Faoin gcóras nua, is comhaltaí an Fhreasúra a dhéanann 

cathaoirleacht ar 13 de na 19 Lár-Choiste 

 

 Déantar grúpáil ar  vótaí  anois tráthnónta Déardaoin le bearta a thacaíonn le teaghlaigh a 

spreagadh 

 

 Tá Coiste Maoirseachta Buiséid bunaithe le deis a thabhairt don Oireachtas ról níos mó a bheith 

aige sa phróiseas buiséadach 

 

 Tá Aonad Idirchaidrimh Parlaiminteach bunaithe i Roinn an Taoisigh leis an gcaidreamh 

feabhsaithe idir an Rialtas agus an tOireachtas a éascú 

 

 I mí Lúnasa 2016 foilsíodh Cód Cleachtas, cód atá athbhreithnithe agus tugtha cothrom le dáta, 

chun maoirseacht agus rialú comhlachtaí stáit a fheabhsú 

 

 Tá an Tionól Saoránach bunaithe agus é faoi chathaoirleacht neamhspleách an Bhreithimh Mary 

Laffoy.  Breithneoidh an Tionól, a raibh an cruinniú tionscnaimh ann i mí Dheireadh Fómhair agus 

a chéad chruinniú iomlánach i mí na Samhna, raon saincheisteanna le linn na bliana atá 

romhainn, ar an gcéad saincheist beidh, an tOchtú Leasú ar an mBunreacht 

 

 Tá Scéim Ghinearálta Bhille an Choimisiúin um Cheapacháin Breithiúna chomh maith le dréachtú an bhille 

ar bhonn tosaíochta ceadaithe ag an Rialtas.  

 

 Bunaíodh an Coimisiún um Pá sa tSeirbhís Phoiblí  i mí Dheireadh Fómhair 2016, le hanailís 

chuspóireach fianaise-bhunaithe a sholáthar, ar bhonn comhairleach, maidir le pá sa tseirbhís 

phoiblí.  Táthar ag súil go gcuirfidh an coimisiún a chéad thuarascáil ar fáil sa Dara Ráithe de 2017 
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 Foilsíodh an dara tuarascáil ar dhul chun cinn ar Phlean Athnuachana na Státseirbhíse i mí Iúil.  

Áirítear ar bhearta atá á gcur chun cinn, Caighdeán Rialachais Comhchoiteann, deiseanna gairme 

agus soghluaiseachta agus bainistíocht feidhmíochta atá neartaithe 

 

Tithíocht 
 

 Cheap an Taoiseach an chéad Aire Tithíochta riamh lena chinntiú go dtabharfar tosaíocht 

d’aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna tithíochta agus easpa dídine  

 Bunaíodh Coiste Comh-Aireachta speisialta ar Thithíocht faoi chathaoirleacht an Taoisigh le 

maoirseacht a dhéanamh ar fhorbairt agus ar chur i bhfeidhm an Phlean Ghníomhaíochta um 

Thithíocht agus Easpa Dídine 

 

 Chuir an Coiste Speisialta Oireachtais ar Thithíocht agus ar Easpa Dídine, a bunaíodh in Aibreán 

2016, a thuarascáil deiridh i láthair an 17 Meitheamh 2016.  Bhí caidreamh ag an gCoiste le os 

cionn 35 grúpa agus ghlac le os cionn 80 aighneacht scríofa ón bpobal agus ó pháirtithe 

leasmhara 

 

 Seoladh Rebuilding Ireland, An Plean Gníomhaíochta um Thithíocht agus Easpa Dídine an 19 Iúil 

2016 ina leagtar amach 84 gníomh faoi chúig philéar chun 25,000 teach cónaithe nua a chur leis 

an soláthar tithíochta faoin mbliain 2021, chomh maith le 47,000 aonad nua tithíochta sóisialta, 

trí infheistíocht de thart ar €5.5bn  

 

 Foilseofar eolas atá cothrom le dáta ar bhonn míosúil faoin ngníomhaíocht tithíochta agus 

foilseofar tuarascálacha foriomlána maidir leis an dul chun cinn ar an bPlean ar bhonn ráithiúil 

 

 Foilsíodh an chéad tuarascáil ráithiúil maidir leis an bPlean Gníomhaíochta i mí na Samhna.  Tá 27 

gníomh de na 33 gníomh ar díríodh orthu lena seachadadh tugtha chun críche i Ráithe 3 nó tá dul 

chun cinn a dhéanamh orthu de réir tiomantais agus amlínte 

 

 Fógraíodh Scéim Cúnamh chun Ceannach sa Bhuiséad chun cúnamh a thabhairt do 

cheannaitheoirí céaduaire éarlais a fháil le maoin chónaithe nuathógtha a cheannach nó lena 

dteach féin a thógáil.  Faoin scéim, a bhfuil feidhm léi ón 19 Iúil 2016 go deireadh na bliana 2019, 

tá lacáiste le fáil ar cháin ioncaim atá íoctha suas go dtí 5% de luach an tí chónaithe go huasmhéid 

€20k.   Tá an lacáiste ar fáil i leith tithe cónaithe de luach ceannaithe suas go dtí €600k má 

cheannaítear an teach cónaithe idir 19 Iúil agus 31 Nollaig 2016, agus ar thithe cónaithe de luach 

suas go dtí €500k má cheannaítear an teach cónaithe roimh an 1 Eanáir 2017 

 

 Mar gheall ar rialacha nua iasachta an Bhainc Ceannais ní theastóidh ach éarlais 10% ó 

cheannaitheoirí céaduaire  ón 1 Eanáir 2017 agus teach cónaithe á cheannach acu.  Beidh ar 

chumas iasachtóirí  suas go 5% d’iasacht a thabhairt do cheannaitheoir céaduaire freisin ag 

leibhéil éarlaise atá níos ísle 
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 Tá Ciste Gníomhachtaithe maidir le hInfreastruchtúr Tithíochta Áitiúla 2017 - 2019 de €200m 

bunaithe le hinfreastruchtúr rochtana chur ar fáil d’fhonn forbairt phríobháideach a spreagadh ar 

mhórláithreáin tithíochta.  Táthar ag súil go bhfógrófar leithdháiltí sealadacha roimh dheireadh 

na bliana 

 

 Tá NAMA ag baint a chuid spriocanna amach i dtaobh maoiniú a dhéanamh ar 2,500 aonad 

cónaithe sa bhliain 2016, le súil is sprioc de 20,000 aonad cónaithe a bhaint amach faoin mbliain 

2020.  Táthar ag díriú ar mhaoiniú a dhéanamh ar 3,500 aonad eile sa bhliain 2017. 

 

 D’fhógair an Banc Ceannais cosaintí nua i mí Iúil, cosaintí do shealbhóirí morgáiste atá ar ráta 

athraitheach morgáiste, a bhfuil sé mar aidhm leo cur le trédhearcacht iasachtóirí maidir le rátaí 

athraitheacha 

 

 

Easpa Dídine agus an Earnáil Cíosa  
 Leagadh amach, i mí Dheireadh Fómhair, na mionsonraí agus an dul chun cinn ar an bpiléar 

maidir le Tithíocht Shóisialta faoin bPlean Gníomhaíochta um Thithíocht agus Easpa Dídine, lena 

n-áirítear, tionscadail a ceadaíodh ó mhí na Bealtaine a dhéanfaidh seachadadh ar 800 teach 

cónaithe, feidhmiú an  ‘Tionscnamh um Cheannach agus Athnuachan’ chun tacaíocht a thabhairt 

do Chomhairlí agus do AHBnna le haonaid tithíochta a bhfuil gá le feabhas a chur orthu a 

cheannach agus a athnuachan agus seoladh an Scéim Léasa agus Deisithe freisin, a bhfuil tástáil á 

dhéanamh uirthi i bPort Láirge agus i gCeatharlach roimh  leathadh amach náisiúnta na scéime sa 

bhliain 2017 

 I mí Iúil, fógraíodh go raibh tithíocht shóisialta le déanamh ar 8 láithreán i gCorcaigh, i nGaillimh, i 

bPort Láirge, sa Chlár agus i Ros Comáin tríd an gComhpháirtíocht Phoiblí Phríobháideach, de 

luach caipitil de thart ar €100m   

 

 Tá an faoiseamh cánach do thiarnaí talún a chuireann cóiríocht ar fáil do thionóntaí a fhaigheann 

tacaíochtaí tithíochta sóisialta coinnithe 

 

 Ón 1 Iúil 2016, cuireadh ardú ar theorainneacha cíosa, ag teacht le rátaí cíosa go háitiúil, faoi na 

scéimeanna Forlíonadh Cíosa agus Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta i gceantair thuaithe agus 

uirbeacha araon  

 

 Leathnaíodh an chumhacht atá ag údaráis áitiúla íocaíochtaí roghnacha feabhsaithe a dhéanamh 

go dtí gach údarás áitiúil a riarann an Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta 

 

 Fógraíodh leithdháileadh €1.2bn sa Bhuiséad do chlár tithíochta sóisialta, ardú 50% ar an mbliain 

2016, a fhreastalóidh ar riachtanais 21,000 teaghlach sa bhliain 2017.  Áirítear ar bhearta, 

tacaíocht a thabhairt chun seachadadh a dhéanamh ar 4,450 aonad, agus tacaíocht a thabhairt do 

15,000 teaghlach breise trí HAP 
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 Foilsíodh i mí Mheán Fhómhair, mionsonraí agus dul chun cinn sa Philéar Easpa Dídine sa bPlean 

Gníomhaíochta Rebuilding Ireland, agus áirítear ann leathnú an chláir Mearthógála le seachadadh 

a dhéanamh ar 1,500 aonad faoi dheireadh na bliana 2018 agus leathnú a dhéanamh ar 

Thionóntachtaí HAP maidir le hEaspa Dídine agus le bearta  chun cur le tithíocht shóisialta 

 

 Tá ardú 40% ar bhuiséad easpa dídine na bliana 2017, ó €70m go €98m, a chiallóidh go mbeidh 

3,000 duine níos lú ag brath ar chóiríocht éigeandála trí raon meicníochtaí maoinithe 

 

 Seoladh seirbhís nua, Abhaile, an 3 Deireadh Fómhair le comhairle airgeadais agus comhairle dlí 

neamhspleách atá saor in aisce a chur ar fáil do dhaoine atá i mbaol go mbeidh orthu a gcuid 

tithe a fhágáil.  Tá ‘dlíodóir ar dualgas’ ar fáil mar chuid den tseirbhís nua, atá inrochtana trí 

MABS, le cúnamh a chur ar fáil sa chúirt d’iasachtaithe atá i mbaol a gcuid tithe a chailliúint agus 

nach bhfuil aon ionadaíocht dlí acu 

 

 Fógraíodh maoiniú breise sa Bhuiséad don Bhord um Chúnamh Dlíthiúil chun feabhas a chur ar 

sholáthar comhairle dlí do theaghlaigh atá leochaileach agus atá dócmhainneach agus a bhfuil 

riaráistí morgáiste orthu 

 

 Tá leathnú curtha ar an tSeirbhís Cosanta Tionóntachta Threshold le  Cathair na Gaillimhe agus 

Contaetha Cill Dara, na Mí agus Chill Mhantáin a chumhdach, na ceantair uirbeacha is mó ina 

bhfuil an brú is measa ó thaobh tithíochta 

 

 Faoi Bhuiséad 2017 fógraíodh go dtabharfaí ar ais de réir a chéile asbhaint iomlán úis i gcás gach 

tiarna talún agus go dtionscnófaí sin trí ardú ó 75% go 80% sa bhliain 2017 

 

 Cuireadh ardú €2,000 ar an uasteorainn ioncaim faoin Scéim Seomra ar Cíos agus is fiú €14,000 in 

aghaidh na bliana an scéim anois  

 

 Rinneadh leathnú sa Bhuiséad ar réimse an Tionscnamh Living City le tiarnaí talún a thabhairt san 

áireamh chomh maith le fáil réidh leis an tairseach ar an uasmhéid d’achar urláir 

 

 Foilsíodh an 2 Samhain, an Bille um Pleanáil agus Forbairt (Tithíocht) agus um Thionóntachtaí 

Cónaithe 2016, agus áirítear sa bhille, bearta atá dírithe ar fheabhas a chur ar sholáthar tithíochta 

agus ar fheidhmíocht na hearnála cíosa príobháidí agus tá súil an bille a achtú roimh dheireadh na 

bliana  

 

An Geilleagar agus Poist 
 

 Meastar go mbainfidh an tír seo cóimheas fiachais-OTI de 76% amach faoi dheireadh na bliana, 

titim ó bhuaicphointe 120% le linn na géarchéime.  Tá sprioc nua intíre leagtha síos ag an Rialtas, 

cóimheas fiachais-OTI de 45% a bhaint amach faoi lár na 2020í nó faoi dheireadh na 2020í, ag 

brath ar an fhás sa gheilleagar 
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 Leanann an Plean Gníomhaíochta do Phoist le treallús a chur faoi ghníomhartha agus faoi chruthú 

fostaíochta agus tá beagnach 90% de na 284 beart atá le feidhmiú san amscála seo bainte amach 

 Tháinig titim go 7.3% ar an ráta dífhostaíochta i mí na Samhna 2016 

 

 Bhí 48,500 duine breise i mbun oibre le linn na gcéad mhíonna de 2016 agus táthar ag súil go 

sárófar an sprioc de 50,000 do 2016 a bhí sa Phlean Gníomhaíochta do Phoist 

 

 Léiríonn na figiúirí is deireanaí ón CSO gur mó ná 2 mhilliún anois an líon daoine atá i bhfostaíocht 

agus is é seo an chéad uair ar tharla sé seo ó dheireadh na bliana 2008.  Is é seo an 16ú ráithe as a 

chéile inar tháinig fás ar fhostaíocht 

 

 Foilseofar an dul chun cinn ar na hocht bPlean Gníomhaíochta Réigiúnach faoi dhó sa bhliain.  Tá 

na Tuarascálacha ar Dhul Chun Cinn, a chlúdaíonn an tréimhse go Meitheamh 2016, á dtabhairt 

chun críche agus foilseofar  go luath iad.  Léirigh figiúirí ón CSO gur tháinig titim ar an ráta 

dífhostaíochta i ngach aon réigiún de na hocht réigiún sa bhliain go dtí Ráithe 3 2016 

 

 Tá Fóram Eacnamaíoch Fostóra agus Lucht Saothair bunaithe le hionadaithe óna fostóirí agus óna 

ceardchumainn a thabhairt le chéile leis an Rialtas le plé a dhéanamh ar shaincheisteanna 

eacnamaíocha, fostaíochta  agus margadh saothair.  Tionóladh cruinniú tionscnaimh an 5 

Deireadh Fómhair a bhí faoi chathaoirleacht an Taoisigh 

 

 Cuireadh ardú 22% ar bhuiséad caipitil an IDA sa Bhuiséad chun tacaíocht a thabhairt d'fhorbairt 

gheilleagrach réigiúnach, agus chuir sé seo an deis ar fáil le dul chun cinn a dhéanamh ar thrí 

Shaoráid Ardchaighdeáin Réigiúnacha nua eile.  Cuireadh ardú 22% freisin ar mhaoiniú Caipitil 

d’Oifigí Fiontair Áitiúil agus tugadh ardú 12.5% d’Fhiontraíocht Éireann 

 

 Cuirfear leathnú ar an Scéim chun Do Ghnó Féin a Chur ar Bun ar feadh dhá bhliain eile chun 
leanúint le tacaíocht a chur ar fáil do dhaoine atá dífhostaithe go fadtéarmach ar mian leo a ngnó 
féin a chur ar bun 

 

 Tá laghdú le déanamh ar Cháin Ghnóthachan Caipitiúil  Faoiseamh d’Fhiontraithe, ó 20% go 10%  
agus beidh sé i bhfeidhm i gcás sócmhainní cáilitheach, go hiomlán nó i bpáirt, a dhiúscairt suas 
go teorainn fhoriomlán de €1m de ghnóthachain inmhuirir 

 

 Tá ardú €400 á chur ar an gCreidmheas Cánach Ioncaim Tuillte i gcás 147,000 duine aonair atá 

féinfhostaithe agus tá sé seo ag cur borradh faoi bheartaíocht ghnó ar fud na tíre 

 

 Foilsíodh an dara tuarascáil de chuid an Choimisiúin Pá Íseal i mí Iúil 2016.  D’fhógair an Rialtas, ag 

teacht lena moladh, ardú €9.25 ar an íosráta pá náisiúnta in aghaidh na huaire, le héifeacht ón 1 

Eanáir 2017 

 

 Rinneadh laghdú leath faoin gcéad ar na trí ráta USC is ísle. Tá tairseach an bhanda don mhuirear 

USC laghdaithe 2½% ardaithe go €18,772 freisin lena chinntiú go bhfanfaidh tuarastal oibrí atá ar 
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íosphá lasmuigh de na teorainneacha USC is airde  

 

 Faoi dheireadh mhí Mheán Fómhair bhain os cionn 10,600 SME atá ag feidhmiú ar fud gach 

earnáil de gheilleagar na hÉireann, leas as iasachtaí €458m ó Chorparáid Baincéireachta Straitéisí 

na hÉireann.   

 Fógraíodh €1.85m do 15 LEO i mí Iúil chun cuidiú le micreathionscadail agus tionscadail atá ag 
tosú amach agus le cruthú poist a chur chun cinn  
 

 Léiríonn na figiúirí is deireanaí ón Scéim Ráthaíochta Creidmheasa gur ceadaíodh os cionn €4.3m 
do 29 SME i Ráithe 3 de 2016, agus tá os cionn €60.7m ceadaithe go dtí seo, a thacaíonn le cruthú 
agus le hinbhuanaitheacht 2,428 post sa gheilleagar 
 

 Fógraíodh 2 Chiste Nua do Ghnólachtaí Nuathionscanta Iomaíocha dar luach €500,000 (i 
Meitheamh agus i Meán Fómhair), chun tacaíocht a thabhairt do bheartaíocht nuathionscanta  
sna hearnálacha déantúsaíochta agus sna hearnálacha seirbhísí trádála idirnáisiúnta agus sna 
hearnálacha talmhaíochta agus déantúsaíochta 
 

 De réir na Bliainirise Iomaíochais Dhomhanda an IMD 2016 a foilsíodh i mí na Bealtaine bhog Éire 

ón 16ú go 7ú háit ó thaobh feidhmíocht iomaíoch de agus chuaigh an tír suas aon áit amháin go 

dtí an 23ú háit i dTuarascáil World Economic Forum’s Global Competitiveness i mí Mheán Fómhair 

 Seoladh CÚRAM Ionad Taighde um Fheistí Leighis Fhondúireacht Eolaíochta Éireann, go hoifigiúil i 

mí Mheán Fómhair, a neartaigh seasamh na hÉireann mar cheann de phríomhchnuasaigh 

teicneolaíochta leighis ar domhan. Is ionann  CÚRAM agus infheistíocht de €49m thar sé bliana 

agus tá €19m eile giaráilte ó Chlár AE Horizon 2020 

 

 Fógraíodh €40m i maoiniú taighde i mí Lúnasa faoi Chlár Imscrúdaitheoirí SFI a thugann tacaíocht 

do thaighde den scoth sna príomhréimsí tosaíochta in Éirinn. 

 

 D’fhógair Fiontraíocht Éireann mionsonraí cláir maidir le misin agus imeachtaí trádála faoi stiúir 

aireachta i mí Iúil, chun tacaíocht a thabhairt d’onnmhaireoirí  gnó nua a aimsiú agus leathnú go 

margaí nua tar éis reifreann BREXIT.  Áiríodh 26 misean faoi stiúir aireachta ar na 68 imeacht a 

reáchtáladh idir mí Iúil agus mí na Nollag 2016. 

 Léiríonn figiúirí CSO gur tháinig ardú 5% ar luach onnmhairithe na hÉireann sna naoi mí go dtí 

Meán Fhómhair 2016 

 

 Foilsíodh Plean Gníomhaíochta Turasóireachta 2016 – 2018 níos túisce i mbliana agus bhí ardú 

+11.6% sna chéad naoi mí de 2016 i gcuairteanna thar lear chun na hÉireann i gcomparáid leis an 

tréimhse chéanna sa bhliain 2015.  Bhí ardú  9.5%  ar thuillimh (Gan táillí san áireamh) thionscal 

na turasóireachta sa dá chéad ráithe de 2016 i gcomparáid leis an tréimhse chéanna sa bhliain 

2015. 
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Forbairt Tuaithe   

 
 Cheap an Taoiseach Aire nua an 6 Bealtaine, le bheith freagrach as forbairt réigiúnach agus 

gnóthaí tuaithe.  Bunaíodh Coiste Comh-Aireachta nua freisin ar Ghnóthaí Réigiúnacha agus 

Tuaithe agus tá tús curtha le hobair ar Phlean Gníomhaíochta nua a fhorbairt do Cheantar Tuaithe 

na hÉireann agus foilseofar an plean roimh dheireadh na bliana. 

 

 Seoladh an Scéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte 2016  i mí Lúnasa agus tá  €10m á chur ar 

fáil chun tacaíocht a thabhairt d’athghiniúint bailte agus sráidbhailte tuaithe ar fud na hÉireann.  

Fógraíodh tionscadail ar éirigh leo go luath i mí na Samhna.  Bainfidh 172 baile agus sráidbhaile ar 

an iomlán leas as an scéim i mbliana agus tá fócas faoi leith ar bhailte beaga le daonra níos lú ná 

5,000  

 

 Fógraíodh líon beart sa bhuiséad chun cabhrú le pobail thuaithe agus cothromú a dhéanamh ar 

fhorbairt réigiúnach, lena n-áirítear, maoiniú a mhéadú faoi trí go €12m don Scéim Athnuachana 

Bailte agus Sráidbhailte;  €8m breise do na Scéimeanna Náisiúnta Forbartha Tuaithe; €5m do 

CLÁR;  €40m do chlár LEADER; agus maoiniú breise d’Údarás na Gaeltachta 

 

 Tá Comhaontuithe Maoinithe sínithe  i 27 de na 28 ceantar foréigiúnacha atá ainmnithe do 

LEADER a thugann rochtain ar €250m de mhaoiniú chun fiontair a fhorbairt, poist a chruthú agus 

hinfreastruchtúr inbhuanaithe pobail a fhorbairt ar fud cheantair thuaithe na hÉireann 

 

 Fógraíodh céim nua €5m  den tionscnamh i ndáil le Crios Forbartha Gheilleagar Tuaithe i 

ndeireadh mí Mheán Fhómhair.  Faoi scéim na bliana 2016 beidh ceadófar ar a laghad tionscadal 

amháin REDZ i ngach contae sa tír. 

 

 Táthar ag leanúint le Slí an Atlantaigh Fhiáin a fhorbairt agus beidh Pointe Sár-Radhairc 

Deirgimleach á oscailt i mí Iúil 2016 agus beidh Ionad Cultúir Chonamara ag Teach an Phiarsaigh á 

oscailt i mí na Samhna.  Ceadaíodh deontais i mí Iúil freisin le Glasbhealach Chonamara a 

fhorbairt agus do Chéim 1 d’fhorbairt saoráidí don chuairteoir ar an mBlascaod Mór 

 

 Fógraíodh os cionn €3.6m de mhaoiniú i mí Iúil do thionscadail Glasbhealaí i gcontaetha Chill 

Dara, na Mí, an Longfort agus an Iarmhí 

 

 Tá líon garspriocanna bainte amach maidir leis an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda, lena n-

áirítear, an próiseas réamhcháiliúcháin a thabhairt chun críche, thángthas ar chinneadh maidir le  

samhail úinéireachta, agus cuireadh tús le hidirphlé foirmiúil le 3 thairgeoir cháilithe a léirigh go 

mbeidh réiteach snáithín optúil chomh fada leis an mbaile den chuid is mó á mholadh acu, lena 

mbaineann líonra a chlúdaíonn suas go dtí 100,000km bóthair agus suas go dtí 96% d’achar talún 

na hÉireann  
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 Bunaíodh an  Tascfhórsa Fón Póca agus Rochtain ar Leathanbhanda i mí Iúil.  Bunaíodh ceithre 

fhoghrúpa freisin le scrúdú a dhéanamh ar shaincheisteanna ar nós Pleanáil, Saincheisteanna 

Tomhaltóra, Rochtain ar Infreastruchtúr agus Feabhsú Líonra.  Tuairisceoidh an Tascfhórsa don 

Rialtas faoi dheireadh na bliana le sraith gníomhartha a d’fhéadfaí a ghlacadh sa ghearrthéarma 

go meántéarma le feabhas a chur ar rochtain ar fhón póca agus ar sheirbhísí leathanbhanda 

 

• Bunaíodh Dhá Ghrúpa Gníomhaíochta Réigiúnacha Leathanbhanda leis na 31 Údarás Áitiúil agus 

bíonn siad ag teacht le chéile ar bhonn démhíosúil 

 

 Bunaíodh Grúpa Oibre maidir le Mol Oifigí Poist i mí Iúil 2016 le scrúdú a dhéanamh ar an 

mbealach ina bhféadfadh Oifigí Poist feidhmiú mar mhol don phobal.  Tá a chuid oibre tugtha 

chun críche ag an nGrúpa agus tá siad ag cur a dtuarascáil le chéile. 

 

 Cuireadh an scéim iasachta It Makes Sense, a chuireann iasachtaí ar chostas íseal ar fáil do 

theaghlaigh ar ioncam íseal mar mhalairt ar iasachtóirí airgid, ar fáil do chomhair chreidmheasa ar 

fud na hÉireann 

 

 Foilsíodh Athbhreithniú Choiste Comhairleach na gComhar Creidmheasa ar Fheidhmiú na Moltaí 

atá i dTuarascáil Choimisiún na gComhar Creidmheasa i mí Iúil 

 

 Ceadaíodh maoiniú faoin Scéim um Thacaíocht d’Eagraíochtaí  Náisiúnta 2016-2019 do 71 

eagraíocht pobail agus deonach.  Íocfar maoiniú iomlán atá os cionn €16.5m thar shaolré 3 bliana 

na scéime 

 

 Seoladh Scéim Caipitil Ealaíon agus Cultúir nua €9m, a bheidh i bhfeidhm ón  2016-2018, i mí Iúil 

agus tá meastóireacht á dhéanamh ar iarratais anois 

 

Sláinte, Meabhairshláinte agus Míchumas  
 

 Bunaíodh Coiste Uile-Pháirtí Oireachtais ar Shláinte sa Todhchaí i mí an Mheithimh chun plean 10 

mbliana a fhorbairt don tseirbhís sláinte. Foilsíodh tuarascáil eatramhach i mí Lúnasa  

 

 Seoladh Plean Gníomhaíochta maidir le Liostaí Feithimh 2016 ar mhaithe le laghdú 50% a 

dhéanamh ar líon na n-othar atá ar liosta feithimh Othar Cónaitheach/Cúram Lae le os cionn 18 

mí, agus déanfaidh tionscnamh Liosta Feithimh Ionscópachta 2016  seachfhoinsiú ar nósanna 

imeachta ionscópachta a rachaidh chun leasa  3,000 othar atá ar liosta feithimh le os cionn 12 mí.  

Chomh maith leis sin cuireadh €15m breise ar fáil i mBuiséad 2017 don Chiste Náisiúnta um 

Cheannach Cóireála agus ardófar é sin go €50m in 2018, le haghaidh a thabhairt ar an tsaincheist 

a bhaineann le liostaí feithimh 

 

 Cuireadh €497m breise ar fáil do chúrsaí sláinte in 2017, mar a fógraíodh sa Bhuiséad, sin 

caiteachas iomlán de €14.6bn a chuideoidh le seachadadh a dhéanamh ar fhorbairtí agus ar 
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sheirbhísí nua, lena n-áirítear, liostaí feithimh, leanaí atá faoi mhíchumas agus daoine scothaosta 

 

 Mar chuid den Bhuiséad, cuirfear cárta leighis ar fáil do na leanaí go léir a fhaigheann Liúntas 

Cúram Baile, agus rachaidh sé seo chun leasa do thart ar 10,000 leanbh 

 

 Cuireadh tús leis an leathnú ar an gclár vacsaínithe do leanaí  an 1 Nollaig 2016 le vacsaíní in 

aghaidh meiningítis B agus rótaivíris a thabhairt san áireamh 

 

 Tá maoiniú breise curtha ar fáil sa Bhuiséad do sheirbhísí míchumais, lena n-áirítear, tacaíochtaí 

agus seirbhísí do lucht fágála scoile atá 18 mbliana d’aois agus atá faoi mhíchumas, tacaíochtaí 

cónaitheacha éigeandála, teiripe urlabhra agus teanga agus teiripe saothair agus feabhsúcháin le 

freastal ar chaighdeáin rialála 

 

 Tá maoiniú caipitil de €20m á chur ar fáil don HSE sa bhliain 2016, le 160 duine atá ina gcónaí i 14 

institiúid thart timpeall na tíre faoi láthair a athlonnú go dtí cóiríocht atá níos oiriúnaí 

 

 Bunaíodh an Tascfhórsa ar Bhuiséid Féinoiriúnaithe i mí Mheán Fhómhair agus é mar 

shainchúram orthu moltaí a dhéanamh ar bhuiséid féinoiriúnaithe do dhaoine atá faoi 

mhíchumas 

 

 Chomhaontaigh an Tascfhórsa Náisiúnta um Meabhairshláinte Daoine Óga a bunaíodh i mí 

Lúnasa príomhfhachtóirí rathúlachta agus bhí cruinniú acu le tuismitheoirí lucht úsáide na 

seirbhíse agus le foirne túslíne.  Reáchtáladh an chéad sraith de chomhairliúcháin le daoine óga 

 Tá bronnadh conradh tógála don tSeirbhís Náisiúnta Meabhairshláinte Fóiréinsí i bPort Reachrann 

ceadaithe agus tá leithdháileadh déanta ar mhaoiniú breise atá os cionn €50m chun na críche sin 

sa bhliain 2017 

 

 Mar a fógraíodh sa Bhuiséad, tiocfaidh ardú €5 in aghaidh na seachtaine ó Mhárta 2017 ar na 

liúntais sheachtainiúla go léir, lena n-áirítear, Pinsean na nDall, Liúntas Cúramóra, Liúntas 

Míchumais agus an Pinsean Easláine.  Cuirfear leathnú ar sochar déadach agus optúil atá ar fáil 

faoin Scéim Sochar Cóireála ó Dheireadh Fómhair 2017 

 Déanann Buiséad 2017 soláthar do leathnú a dhéanamh ar theidlíocht i leith na Scéime Sochar 

Cóireála (ó Mhárta 2017) agus leathnú ar an Scéim Liúntais Easláine (ó mhí na Nollag 2017) 

d’oibrithe féinfhostaithe 

 Síníodh comhaontú ceithre bliana i mí Iúil, le Cumann Cúram Sláinte na hÉireann don 

Chógaisíocht, a choinneoidh síos praghsanna cógais leighis in Éirinn agus a chuirfidh coigilteas 

suas go €600m i gcoigilteas carnach ar fáil ó chuideachtaí IPHA sa tréimhse sin agus d’fhéadfadh 

coigilteas os cionn €150m a bheith i gceist i gcás cuideachtaí nach cuideachtaí IPHA iad 

 

 Foilsíodh Mear-Athbhreithniú Saineolach ar an Straitéis Náisiúnta Frithdhrugaí  2009 – 2016 i mí 

Mheán Fhómhair.  Cuireann an t-athbhreithniú forléargas ardleibhéil ar an straitéis i láthair agus 

cuirfidh eolas ar fáil don obair a bhaineann le straitéis nua a fhorbairt agus beidh éifeacht leis an 
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straitéis in 2017 

 

 Leis an Acht um Mí-Úsáid Drugaí (Leasú) 2016, a achtaíodh i mí Iúil, déantar leasú ar an dlí maidir 

le cosc ar mhí-úsáid drugaí áirithe atá contúirteach nó atá díobhálach ar bhealaí eile  

 

 Tá an comhaontú ar thángthas air leis an IMO maidir le cleachtais faoin tuath á chur i bhfeidhm 

 

 Foilsíodh an t-athbhreithniú cliniciúil neamhspleách ar sholáthar an dara saotharlann um 

chataitéarú in Ospidéal na hOllscoile i bPort Láirge i mí Mheán Fhómhair 

 

 Tháinig Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Táirgí Tobac agus Táirgí Gaolmhara a Mhonarú, a 

Thíolacadh agus a Dhíol) 2016 i bhfeidhm an 20 Bealtaine 2016.  Déanann na Rialacháin foráil do 

rialacha níos déine ar tháirgí tobac agus ar tháirgí gaolmhara, lena n-áirítear bearta le lipéadú  

agus rialú a dhéanamh ar thoitíní leictreonach  

 

Leanaí agus Gnóthaí Óige agus Daoine Scothaosta   

 
 Tá saoire atharthachta coicíse ar fáil anois d’aithreacha le héifeacht ón 1 Meán Fhómhair 2016 

 Tá leathnú curtha ó Mheán Fómhair 2016, ar chlár Cúram agus Oideachais na Luath-óige, le 15 

uair an chloig réamhscoile saor in aisce á gcur ar fáil do gach leanbh ón am a mbíonn siad trí 

bliana d'aois go dtí go dtéann siad ar scoil. 

 Tabharfar isteach Scéim nua Aonair Cúram Leanaí Inacmhainne ó mhí Mheán Fhómhair 2017, 

faoina gcuirfear fóirdheontais, ar bhonn tástáil acmhainne bunaithe ar ioncam tuismitheora, ar 

fáil i leith leanaí idir 6 mhí agus 15 bhliana d’aois agus fóirdheontais uilíocha do gach leanbh idir 6 

mhí d’aois go dtí 3 bliana d’aois 

 Tháinig rialacháin nua cúram leanaí i bhfeidhm i mí an Mheithimh 2016, a bheidh mar bhonn taca 

i leith líon athchóirithe lárnacha ar an earnáil le feabhas a chur ar cháilíocht caighdeáin, lena n-

áirítear, clárú agus cigireacht ar sheirbhís réamhscoile, ar an mbainistíocht agus ar an bhfoireann, 

ar chúram leanaí agus ar shábháilteacht, lena n-áirítear soláthar garchabhrach  

 Rinneadh soláthar sa Bhuiséad le cothabháil a dhéanamh ar na cláir Luath-Óige Ceantar-

Bhunaithe Áitiúla go léir chun dul i ngleic le bochtaineacht leanaí sa bhliain 2017 agus cuireadh 

maoiniú breise ar fáil do TUSLA (€37m) agus do chláir oibre don aos óg (€5.5m)  

 Cuireadh €16m breise ar fáil sa bhliain 2016 le  fóirdheontas a chur ar fáil le 3,200 áit bhreise 

comhionann lánaimseartha cúram leanaí sa phobal a chruthú  

 

 Bunaíodh Foireann Ceannais don Straitéis Náisiúnta Óige i mí Iúil le comhordú a dhéanamh ar an 

Straitéis Náisiúnta Óige, leis an straitéis a chur chun cinn agus le monatóireacht a dhéanamh ar 

fheidhmiú na straitéise 
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 Fuair an Straitéis Óige Leispiach, Aerach, Déghnéasach, Trasinscneach (LGBT) maoiniú de 

€400,000 ó Bhuiséad 2017, le tacaíocht a thabhairt do phróiseas forbartha na Straitéise agus le 

tús a chur le feidhmiú na Straitéise 

 

 Fógraíodh Tionscnamh Infhostaitheachta Óige i mí an Mheithimh le maoiniú de €600,000 don 

bhliain 2016 do chláir a dhíríonn ar dhaoine óga atá faoi mhíbhuntáiste le feabhas a chur ar 

dheiseanna fostaíochta.  Beidh os cionn 1,000 duine óg in aois idir 15-24 rannpháirteach i  28 

tionscadal 

 

 Tá ardú €5 in aghaidh na seachtaine le cur ar an bPinsean Stáit ón Mhárta na bliana 2017.  Tá an 

Liúntas Maireachtála Aonair agus Saorthaistil coinnithe 

 Mar a foráladh dó sa Bhuiséad, beidh laghdú ó €25 go €20  le déanamh ar an tairseach mhíosúil 

ar mhuirear oidis do dhaoine atá os cionn 70 bliain d'aois  

 

 Cuireadh ardú €100 sa Bhuiséad ar Chreidmheas Cúramóra Baile, a thugann cúnamh breise do 

theaghlaigh ar ioncam amháin a thugann aire do leanaí nó don aosach sa bhaile.  Cuireadh 

maoiniú breise ar fáil do chúram baile freisin, lena n-áirítear cúntóirí baile agus  pacáistí cúram 

baile 

 Tá dúbailt curtha ar an maoiniú don Chlár Pobal ar Aire, agus is fiú €350,000 an scéim anois agus 

tá scéim nua lacáiste €100,000 curtha san áireamh do ghrúpaí áitiúla atá cláraithe faoin Scéim 

Foláireamh Téacs na nGardaí. Cuirfidh an maoiniú an deis ar fáil freisin leis an Scéim Ambasadóirí 

um Choireacht a Chosc a sheoladh arís  

 

 Bunaíodh grúpa trasearnála i mí an Mheithimh le maoirseacht a dhéanamh ar an bPlean 

Náisiúnta Gníomhaíocht Coirp.  Seoladh  Beartas agus Plean Gníomhaíochta maidir le Murtall  

2016 – 2025 freisin i mí Mheán Fhómhair le treochtaí ginearálta murtaill a iompú droim ar ais 

agus le dochar don tsláinte a sheachaint 

 

Oideachas  
 

 Foilsíodh Ráiteas Straitéise agus Plean Gníomhaíochta don Oideachas na Roinne Oideachais an 15 

Meán Fómhair, le fócas faoi leith ar mhíbhuntáiste, scileanna agus ar fheabhas leanúnach laistigh 

den tseirbhís oideachais 

 

 Cuireadh €458m breise ar fáil sa Bhuiséad le maoiniú a dhéanamh ar chlár forleathan earcaíochta 

sa bhliain 2017.  Cuirfear 2,400 post múinteoireachta breise ar fáil trí 900 múinteoir acmhainne 

breise agus 1,500 post múinteoireachta príomhshrutha, lena n-áirítear 100 post 

treoirchomhairleoireachta.  Cuirfear 115 post Cúntóra Riachtanas Speisialta ar fáil ó mhí Eanáir  

2017 
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 Tá 860 Cúntóir Riachtanas Speisialta breise á gcur ar fáil le linn an dara leath de 2016, agus is 

ionann é sin agus ardú 7% ar an líon iomlán 

 

 Cuireadh maoiniú ar fáil freisin le ceannaireacht scoile a neartú tráth ar cuireadh poist bhreise 

leas-phríomhoide ar fáil do scoileanna ina bhfuil 700 dalta agus os a chionn sin ar an rolla, agus is 

ionann é sin agus 170 post ar an iomlán 

 

 Cuireadh oiliúint ar fáil do 200 ceannaire scoile oilte le tacaíocht a thabhairt do phríomhoidí 

nuacheaptha do scoilbhliain 2016/2017  

 Foilsíodh tuarascáil an ghrúpa athbhreithnithe ar oideachas STEM i scoileanna i mí na Samhna, 

chomh maith le plean gníomhaíochta a thugann 21 gníomh san áireamh a bheidh le cur i 

bhfeidhm láithreach 

 

 Tugadh isteach an tSamhail Rochtana agus Cuimsithe i mí an Mheithimh 2016, le tacaíocht a 

thabhairt do leanaí atá faoi mhíchumas rochtain a bheith acu ar chlár ECCE, le deis a chur ar fáil 

do thuismitheoirí agus do sholáthróirí pleanáil a dhéanamh do chlárú i mí Meán Fómhair.  

Cuireadh maoiniú de €15m ar fáil sa bhliain 2016 agus táthar ag tabhairt faoi fheidhmiú iomlán  

 

 Áirítear ar athruithe sa Bhuiséad, múinteoir breise do gach bunscoil aon-mhúinteora atá ar 

oileáin agus an deis a chur ar fáil do scoileanna aon-mhúinteora ar an mórthír iarratas a 

dhéanamh ar mhúinteoir breise in imthosca áirithe 

 

 Bhí leithdháileadh de €36.5m sa Bhuiséad don earnáil ardoideachais agus don earnáil 

breisoideachais in 2017 

 

 Foilsíodh tuarascáil an tSainghrúpa um Mhaoiniú don Ardoideachas Amach Anseo i mí Iúil agus tá 

sé curtha faoi bhráid Choiste Oideachais agus Scileanna an Oireachtais 

 

 Mar atá leagtha amach sa Bhuiséad, tá tús á chur le próiseas comhairliúcháin ar leagan amach 

agus ar oibriú meicníocht infheistíochta Fostóra-Státchiste maidir leis an ardoideachas a bheidh le 

cur i bhfeidhm ón mbliain 2018 ar aghaidh 

 

 Fostaíodh saineolaí neamhspleách i mí Iúil le hathbhreithniú a dhéanamh ar bhacainní atá ar 

thuismitheoirí aonair ó thaobh a bheith rannpháirteach in ardoideachas agus ardoideachas a 

chríochnú.  Táthar ag súil go mbeidh a dtuarascáil ar fáil faoi dheireadh na bliana  

 

 Fógraíodh  €2.7m i mí Mheán Fhómhair don Chlár Rochtana um Maoiniú  Ardoideachas chun 

tacaíocht a thabhairt do dhaltaí atá faoi mhíbhuntáiste faoin bPlean Náisiúnta do Chothromas 

Rochtana ar an Ardoideachas.  Fógraíodh maoiniú breise de €8.5m mar chuid den Bhuiséad chun 

tacaíocht a thabhairt do bhreis is 3,000 dalta ó ghrúpaí atá faoi mhíbhuntáiste chun freastal ar 

chúrsaí ardoideachais  
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 Seoladh Springboard+ 2016 an 15 Meitheamh 2016 agus faoi cuirfear 5,825 cúrsa ardoideachais 

ar fáil ar fud na tíre.  Tá gné socrúcháin oibre ag baint le os cionn 90% de na cúrsaí (gan cúrsaí 

fiontraíochta san áireamh) 

 

 Chomhlánaigh 25 rannpháirtí Scéim Tacaíochta Fostaíochta Phíolótach Óglaigh na hÉireann a 

mhair ar feadh 10 seachtaine i mí Lúnasa agus tá meastóireacht ar an scéim phíolótach á 

déanamh faoi láthair 

 

 Foilsíodh an Bille Oideachais (Ligean Isteach i Scoileanna) 2016 i mí Iúil le rochtain níos cothroime 

a thabhairt do theaghlaigh chun a scoileanna áitiúla 

 

 Mar thoradh ar fhorálacha Oiriúnacht do Chleachtadh atá in Achtanna na Comhairle 

Múinteoireachta 2001-2015 a bheith á gcur i bhfeidhm ó mhí Iúil, beidh ar chumas duine gearán 

a dhéanamh den chéad uair riamh leis an gComhairle Mhúinteoireachta maidir le múinteoir 

cláraithe  

 

 Foilsíodh Looking at Our School 2016, creat cáilíochta nua maidir le féinmheastóireacht 

scoileanna i mí Lúnasa 2016 

 

 Faoi dheireadh na bliana 2016, bhí 29 scoil nua agus 19 síneadh ar mhórscála tugtha chun críche. 

Cuirfidh na tionscadail seo atá ar mhórscála, mar aon le tionscadail a cuireadh ar fáil faoin Scéim 

Cóiríochta Breise, 20,000 áit scoile buan ar fáil 

 

 Cuireadh €95m breise ar fáil sa Bhuiséad don bhliain 2017.  Is í an sprioc do 2017 ná seachadadh 

a dhéanamh ar os cionn 20,000 áit bhreise scoile 

 

 Fógraíodh pátrúnacht 9 n-iar-bhunscoil nua i mí na Samhna, beidh 8 gcinn acu seo il-

sainchreidmheach agus beidh siad le bunú sna blianta 2017 agus  2018   

 

 Seoladh an Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 i mí Dheireadh Fómhair, agus leagtar 

amach ann an bealach ina dtacófar le scoileanna Gaeltachta le hoideachas atá ar ardchaighdeán 

trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil 

 

 Chomhaontaigh an EIB iasacht infheistíochta de €200m i mí Dheireadh Fómhair a thacóidh le 

tógáil, méid a chur agus nuachóiriú a dhéanamh ar 71 scoil thar na 4 bliana atá amach romhainn 

 

 

Coireacht a Chosc, Ceartas agus Cothromas  
 

 Tá sé ceadaithe ag an Rialtas gur chóir go mbeadh fórsa saothair an Gharda Síochána 

comhdhéanta de 21,000 pearsanra faoin mbliain 2021; le 15,000 Garda, 2,000 Garda Cúltaca agus  

4,000 sibhialtach a thabhairt san áireamh 
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 Seoladh feachtas nua earcaíochta sa Gharda Síochána i mí Mheán Fhómhair agus táthar ag súil go 

mbeidh na hiarrthóirí rathúla ag dul isteach i gColáiste an Gharda Síochána ón lár na bliana 2017 

 

 Cuireadh maoiniú ar fáil sa Bhuiséad chun 800 Garda agus suas le 500 sibhialtach a earcú chun 

tacaíocht a thabhairt do phlean athchóirithe fadréimseach atá i bhfeidhm sa Gharda Síochána. 

Ceapfar thart ar 300 duine freisin i bhfórsa Cúltaca an Gharda Síochána.    

 Déanann an tAcht um Fháltais ó Choireacht 2016 foráil do laghdú ó €13,000 go €5,000  a 

dhéanamh ar an tairseach a ghabhann le luach maoine a bheidh ar chumas CAB a urghabháil agus 

a choinneáil  

 

 Tá Coimisinéir na nGardaí ag éileamh ar an Údarás Póilíneachta maoirseacht a dhéanamh ar 

athbhreithniú ar theorainneacha limistéir na nGardaí 

 

 Tar éis cead an Rialtais i mí an Mheithimh tá tús curtha le hobair ar scéim phíolótach le sé stáisiún 

Gardaí a oscailt arís 

 

 Tá an próiseas le comhaltaí an Aonaid Tacaíochta faoi Airm a roghnú agus oiliúint ar siúl faoi 

láthair agus beidh an próiseas tugtha chun críche faoi dheireadh na bliana.  Tá tús curtha le 

comórtais freisin le folúntais sna haonaid speisialta a líonadh.  Tá maoiniú breise curtha ar fáil 

freisin le deis a thabhairt le brú leanúnach a úsáid chun dul i ngleic le coireanna 

drongchoirpeachta agus le leanúint le hOibríocht Thor 

 

 Sheol an tSeirbhís Phromhaidh, an tSeirbhís Phríosúin agus an Garda Síochána Comhstraitéis le 

déanaí le bainistíocht fheabhsaithe a dhéanamh ar chiontóirí 

 

 Reáchtáladh cruinniú tionscnaimh i mí an Mheithimh 2016 de choiste monatóireachta na 

Straitéise Náisiúnta nua ar Fhoréigean Teaghlaigh, Gnéis agus Inscne a seoladh le déanaí  agus 

cuireadh tús leis an gcéad mhonatóireacht fhoirmiúil ar ghníomhartha faoin Straitéis. Tá an chéad 

bhabhta monatóireachta ar an Straitéis tugtha chun críche 

 

 Bronnadh an conradh i mí Mheán Fhómhair don fheachtas náisiúnta nua chun cur le feasacht ar 

fhoréigean teaghlaigh agus gnéis 

 

 Glacadh le os cionn 500 teifeach ón Liobáin faoin gClár Athlonnaithe. Tá cláir oiliúna teanga agus  

cláir ionduchtaithe curtha ar fáil agus bhí cóiríocht curtha ar fáil sa phobal do 380 teifeach faoi 

dheireadh mhí na Samhna.  Táthar ag súil le 278 teifeach eile in earrach na bliana 2017.   

 

 Glacfaidh an tír seo le 240 iarratasóir ón nGréig faoi dheireadh na bliana faoin gClár Athlonnaithe. 

Tá 110 duine athlonnaithe go dtí seo agus beidh tuilleadh teifeach ag teacht gach aon mhí 

 

 Thángthas ar Chomhaontú NA maidir le hidirbheartaíocht ar Chur Chuige Domhanda faoi stiúir na 

hÉireann chun cabhrú le Teifigh agus le hImircigh. Tá fócas láidir ar chearta daonna sa 

chomhaontú, le gealltanas soiléir ó bhallstáit an NA, is é sin cearta daonna gach teifeach agus 
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imirceach a chosaint beag beann ar stádas 

 

 Táthar ag leanúint le hobair sa phríomhréimse cóiríochta dóibh siúd atá i Soláthar Díreach, lena n-

áirítear feabhas ar chaighdeán an spáis maireachtála do theaghlaigh in ionaid chóiríochta; agus 

saoráidí in ionaid chóiríochta a thabhairt isteach le deis a thabhairt do theaghlaigh béile a 

réiteach dóibh féin  

 

 Fógraíodh maoiniú AE de €5.5m i mí Mheán Fhómhair do thionscadail le tacaíocht a thabhairt 

d’fhiontraithe ar mná iad agus do thionscnaimh a dhíríonn ar mhná nach bhfuil rannpháirteach sa 

mhargadh saothair, ach ar mian leo tabhairt faoi fhostaíocht íoctha 

 

 Tá 88 tionscadal aitheanta sa Pháipéar Bán maidir le Cosaint agus tá dul chun cinn mór déanta ar 

rialachas foriomlán agus ar fheidhmiú tionscadail lena gcur chun cinn ar an bpointe boise 

 

Talmhaíocht, Cúrsaí Mara agus Athrú Aeráide   

 
 Mar chuid den bhuiséad, fógraíodh líon beart chun cuidiú le hearnáil na feirmeoireachta agus le 

hearnáil na mara, lena n-áirítear, síneadh ar fhaoiseamh maidir le hathstruchtúrú feirme ó 

dheireadh na bliana 2016 go deireadh na bliana 2019; méadú ar an bhreisiú cothromráta 

feirmeora ó 5.2% go 5.4%;  ‘athrú’ ó sholáthar meán ioncam d’fheirmeoirí;  creidmheas cánach 

€1,270 d’iascairí a thabhairt isteach; agus 500 áit nua bhreise ar an Scéim Shóisialta Tuaithe  

 Déanfar measúnú ar ioncam feirme agus ar ioncam eile ó fhéinfhostaíocht lasmuigh den fheirm 

ag 70%, síos ó 100%, don Scéim Chúnamh Feirme, le tuilleadh tacaíochta a thabhairt 

d’fheirmeoirí.  Tá neamhairithe ioncaim a bhaineann le leanaí tugtha ar ais. Tiocfaidh ardú €5 in 

aghaidh na seachtaine ar an Liúntas Chúnamh Feirme ó Mhárta 2017. 

 Tá cuireadh tugtha ag Corparáid Baincéireachta Straitéisí na hÉireann do bhainc agus do 

sholáthróirí seirbhísí airgeadais gan ceadúnas baincéireachta páirt a ghlacadh sa Scéim nua Agri-

Cashflow Support Loan, a chuirfidh €150m ar fáil d’fheirmeoirí ag rátaí úis ar chostas íseal de 

2.95% le tacaíocht a thabhairt do phríomhtháirgeoirí  ó thaobh an méid a tharlóidh i ndiaidh 

Brexit 

 Tá ardú 21% go €601m do 2017 curtha ar an maoiniú faoin gClár Forbartha Tuaithe le tuilleadh 

tacaíochta a thabhairt don earnáil agraibhia 

 Foilsíodh Steps To Success 2016, an chéad tuarascáil dul chun cinn maidir le Food Wise 2025, i mí 

Iúil 2016, agus áirítear ar an méid atá bainte amach; margadh mairteola i Stáit Aontaithe 

Mheiriceá, i gCeanada a oscailt, agus san Iaráin (oscailte arís), síneadh leis an rochtain atá ar 

mhargadh na mairteola agus caoireola sna hOileáin Fhilipíneacha; agus leathadh amach an Chláir 

Forbartha Tuaithe  

 

 Tháinig Rialacháin na nEarraí  Grósaeireachta i bhfeidhm an 30 Aibreán 2016.  Tá oifigigh 

teagmhála aitheanta ag miondíoltóirí agus ag mórdhíoltóirí móra le dul i mbun oibre air seo 
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 Bhí misean ollmhór trádála chun na hÁise ar siúl i mí Mheán Fómhair agus dhírigh an misean ar 

dheiseanna nua margaidh a fhorbairt sa tSín, i Vítneam agus sa Chóiré Theas. Tugadh faoi 

mhisean eile trádála chun na hAfraice Theas i mí na Samhna 

 

 Tá ataisé talmhaíochta ceaptha in Abú Daibí agus d’oscail Bord Bia oifigí nua i Vársá agus i 

Singeapór 

 

 Osclaíodh margadh eallach beo na Tuirce i mí an Mheithimh 2016, agus tá 8,240 eallach beo 

onnmhairithe go dtí seo 

 

 Thángthas ar chomhaontú ó thaobh rochtain a dheonú chun caoireoil na hÉireann a chur chun na 

hIaráine, an dara margadh tomhaltóra is mó sa Mheánoirthear agus san Afraic Theas 

 

 Osclaíodh Scéim Nua-Chóiriúcháin Marglainne i mí na Bealtaine chun cúnamh a thabhairt go 

príomha d’fheirmeoirí stoc síolraíochta a cheannach chun a bheith rannpháirteach sa Chlár Beef 

Data Genomics  

 

 Osclaíodh an próiseas iarratais do na grúpaí Aistriú Eolais maidir le Mairteoil  i mí na Bealtaine.  

Tá os cionn 568 grúpa cláraithe agus tá thart ar 9,649 feirmeoir rannpháirteach sna grúpaí sin 

 

 Comhaontaíodh pacáiste Cúnaimh AE de €500m d’fheirmeoirí déiríochta i mí Lúnasa, atá leagtha 

amach chun tacaíocht a thabhairt do chobhsaíocht margaidh ar fud earnáil déiríochta an AE trí 

laghdú deonach ar sholáthar agus cúnamh eisceachtúil 

 

 Tá an próiseas iarratais do na Grúpaí Aistriú Eolais maidir le Caoirigh oscailte agus tá 212 grúpa 

cláraithe agus tá 3,556 feirmeoir rannpháirteach sna grúpaí sin 

 

 Tugadh maoiniú €5.4m do 154 tionscadal faoin Scéim um Chúnamh Infheistíochta chun forbairt a 

dhéanamh ar an Earnáil Gairneoireachta Tráchtála i mí na Bealtaine 

 

 Fuarthas 391 iarratas faoin Scéim um Chúnamh Fodair a dhíríonn ar fheirmeoirí a bhfuil dochar 

déanta ag na tuilte dóibh, agus fuair 330 feirmeoir acu sin cúiteamh arbh fhiú os cionn €660k é 

 

 Dhaingnigh Éire Comhaontú Pháras ar athrú aeráide i mí Dheireadh Fómhair, leagan an 

comhaontú seo amach plean gníomhaíochta domhanda le srian a chur ar an tionchar a bhíonn ag 

astuithe ar théamh domhanda  

 Ar mhaithe le gníomhartha a chur chun cinn le maolú a dhéanamh ar éifeachtaí athrú aeráide, 

áirítear ar bhearta a fógraíodh sa Bhuiséad, maoiniú a chur ar fáil chun Idirphlé Náisiúnta ar Athrú 

Aeráide a bhunú, infheistíocht €100m a dhéanamh i dtionscadail fuinnimh, maoiniú don Scéim 

Dreasachta Teasa In-athnuaite agus do na scéimeanna Fuinneamh Níos Fearr; agus síneadh a chur 

ar fhaoiseamh VRT d’fheithiclí leictreacha agus do ghluaisrothair leictreacha ar feadh tréimhse 5 
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bliana 

 

 Cuireadh athbhreithniú faoi bhráid maidir leis na roghanna atá ar fáil chun feabhas a chur ar 

infhaighteacht árachas tuilte lena chur san áireamh i dtuarascáil fhoriomlán an Ghrúpa 

Comhordaithe Idir-rannach ar an mBeartas um Thuilte  atá curtha faoi bhráid an Rialtais  

 

 Tá Clár Athlonnaithe Teaghlach ar bhonn deonach fógartha chun cúnamh a thabhairt do na 

húinéirí tí is mó ar chur na tuilte isteach orthu agus a raibh a dtithe cónaithe príomha faoi uisce le 

linn an gheimhridh seo agus le linn na mblianta roimhe seo 

 

 Cuireadh beagán faoi  €430m ar fáil do Bhainistíocht Riosca i gCás Tuilte, tá 12 mórscéim cosaintí 

in aghaidh tuilte ar siúl ar fud na tíre, agus tá 23 scéim eile ag an gcéim deartha nó ag an gcéim 

forbartha 

 

Caidreamh ar bhonn Domhanda 

 
 Bunaíodh Coiste Comh-Aireachta nua do Brexit, le maoirseacht a dhéanamh ar fhreagra 

fhoriomlán an Rialtais i leith toradh an reifrinn, lena n-áirítear an tionchar geilleagrach agus 

idirbheartaíocht leis an AE, araon 

 

 Chuir an Rialtas tús le hIdirphlé Sibhialta ar Brexit ag comhdháil i mBaile Átha Cliath an 2 
Samhain.  Cuireann an tIdirphlé deis ar fáil do ghrúpaí sa tsochaí shibhialta, do ghrúpaí gnó, do 
NGOnna agus do na príomhpháirtithe polaitiúla sa tír a theacht le chéile agus plé a dhéanamh ar 
impleachtaí thoradh an reifrinn ar Éirinn 

 

 Bhí cruinniú ag an Taoiseach leis an bPríomh-Aire May i mí Iúil agus tugadh faoin iliomad 

cuairteanna aireachta chun na Ríochta Aontaithe sular reáchtáladh reifreann an AE an 23 

Meitheamh.  Áirítear ar an gcuid ba mhó de na cuairteanna, gnéithe chun trádáil a chur chun cinn 

chomh maith le teagmháil pholaitiúil agus teagmhálacha leis an bpobal Éireannach 

 

 D’fhreastail Cinn Misin ar fud líonra na hÉireann de 80 Ambasáid agus Consalacht ar Chomhdháil 

Rannach i mí Lúnasa le díospóireacht agus breithniú a dhéanamh ar impleachtaí vóta na Ríochta 

Aontaithe imeacht as an AE ó thaobh ár gcaidreamh seachtrach agus lenár gcumas a neartú chun 

déileáil go héifeachtach leis na torthaí 

 

 Leanfaidh an Rialtas ag obair le ballstáit AE eile chun ullmhú don Aontas Eorpach d’uireasa na 

Ríocht Aontaithe i ndiaidh an reifrinn ar Brexit 

 

 Tugadh faoi imeacht comórtha eile le roinnt míonna anuas, mar chuid de Chlár Comórtha 2016, 

lena n-áirítear, imeachtaí chun comóradh a dhéanamh ar Chath an Somme agus ar Roger 

Casement  
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 Tionóladh searmanas cur i láthair an 4 Nollaig le boinn 1916 a bhronnadh ar líon ionadaíoch de 

Phearsanra Óglaigh na hÉireann.  Beidh dhá shearmanas eile ar siúl roimh dheireadh na bliana 

 

 Tá maoiniú breise á chur ar fáil, le linn na bliana 2016, chun tacú le rochtain réigiúnach agus áitiúil 

níos fearr ar an ábhar atá sna Bailiúcháin Náisiúnta faoin Scéim Soghluaiseachta Bailiúcháin 

 

 Síníodh comhaontú idirnáisiúnta i mí Meán Fómhair idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na 

Breataine chun soláthar a dhéanamh do bhunú Coimisiún Tuairiscithe Neamhspleách, ag a 

mbeidh ról tábhachtach san obair le fáil réidh le haon rian de chúrsaí paraimíleatach atá fanta i 

dTuaisceart Éireann 


