ACHOIMRE AR BHEARTA CAITEACHAIS NUA
Costas in
2016

An Roinn Coimirce Sóisialaí

€m

Méadú €3 ar an ráta seachtainiúil do phinsinéirí– an Pinsean Stáit

(Ranníocach), an Pinsean Stáit (Neamhranníocach), Pinsean
Baintreachais/Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (aois 66 agus os a
chionn), Sochar Báis, Liúntas Cúramóra (aois 66 agus os a chionn)

Sochar Linbh – Ráta míosúil SL de €140.00 in 2016, méadú €5 in
aghaidh na míosa

Deontas Cúraim Sosa – Ráta DCS de €1,700 in 2016

93

72
30

Forlíonadh ar Ioncam Teaghlaigh – Gach tairseach ioncaim FIT a

mhéadú de €5 in aghaidh na seachtaine do theaghlaigh le haon leanbh
amháin, €10 in aghaidh na seachtaine do theaghlaigh le dhá leanbh nó
níos mó.

Liúntas Breosla – An Liúntas Breosla a mhéadú de €2.50 in aghaidh na
seachtaine ó €20 go €22.50

Íocaíocht Idirthréimhseach Cuardaitheora Poist – méadú ar an

18

25

neamhshuim d’ioncam ICP ó €60 go €90 in aghaidh na seachtaine agus
an laghdú a ísliú ó 60% go 50%.

8

Sochar Aithreachais – ó Mheán Fómhair 2016

5

An Roinn Sláinte
Sláinte Leanaí – Cúram Dochtúra Teaghlaigh saor in aisce a leathnú
chuig leanaí faoi bhun 12 bhliain d’aois

18

An Roinn Oideachais agus Scileanna
Athruithe ar an gCóimheas Dalta le Múinteoir – Athruithe ar Chóimheas

18

Athchóiriú ar an Teastas Sóisearach – Maoiniú chun tacú le tabhairt

6

na Múinteoirí Bunscoile (laghdaithe ó 28:1 go 27:1) agus Cóimheas na
Múinteoirí Iarbhunscoile (laghdaithe ó 19:1 go 18.7:1) agus bearta chun
ceannaireacht scoile a neartú
isteach agus chur chun cinn struchtúir agus próisis an Teastais
Shóisearaigh nua

An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta
Éire 2016 – tionscnamh comórtha náisiúnta atá cuimsitheach, leathan a

18

Infheistíocht mhéadaithe i gcúrsaí Oidhreachta lena n-áirítear cothabháil
ar na Páirceanna agus na hAnaclanna Náisiúnta

2

chur ar fáil mar aitheantas buan ar Éirí Amach 1916

An Roinn Leanaí & Gnóthaí Óige
Mórthionscnaimh nua maidir le Cúram Leanaí (Reatha) – an scéim

82

Ceartas don Óige – oibriú na Saoráide Coinneála Leanaí nua agus scéim

2

Eagraíochtaí agus Seirbhísí Óige – Tacaíochtaí breise le haghaidh

1

Cúraim agus Oideachais Luath-Óige a leathnú, lena n-áirítear deis do
leanaí faoi mhíchumas; Méadú ar líon na n-áiteanna a bheidh ar fáil
faoin Scéim Fóirdheontais um Chúram Pobail do Leanaí agus
tionscnaimh ar ardchaighdeán a thabhairt isteach.
um thacaíocht bannaí a thabhairt isteach
tionscadail idirghabhála don óige

An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil
Clár Léasaithe um Thithíocht Shóisialta – cuideoidh sé seo chun 3,000

20

aonad tithíochta sóisialta nua a sheachadadh faoin Straitéis um
Thithíocht Shóisialta 2020

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
Leanúint ar aghaidh le dul i ngleic le neamhchomhlíonadh - - Acmhainní

3

foirne na gCoimisinéirí a mhéadú de 50 comhalta oilte (coibhéis
lánaimseartha) a chur i mbun gníomhaíochtaí iniúchta agus idirghábhála
priacalbhunaithe eile. Cabhróidh an méid seo chun méadú de €75m ar
an toradh cánach agus dleachta a bhaint amach.

An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála
An Clár um Athchóiriú na Seirbhíse Pasanna – próiseas iarratais

4

éascaithe agus níos éifeachtaí a sholáthar agus iarratais ar líne a
thabhairt isteach

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
Freagra ar Ghéarchéim Theifigh na Siria – cumasóidh an maoiniú seo

25

Athchóiriú an Gharda Síochána – tá an maoiniú seo á sholáthar chun

9

An tÚdarás Póilíneachta – is maoiniú é seo chun an tÚdarás nua a

3

don Roinn Dlí agus Cirt athshocrú/athlonnú 4,000 duine a bhainistiú mar
fhreagra ar an ngéarchéim imirce idirnáisiúnta reatha.
tacú le comhairleoireacht speisialtóra a earcú d’fhonn clár athchóirithe
sa Gharda Síochána a chur ar aghaidh agus chun socrú a dhéanamh
freisin maidir le suas le 600 ábhar Garda nua a earcú.
bhunú agus chun foireann a chur ar fáil dó trína ndéanfar formhaoirsiú
neamhspleách láidir ar phóilíneacht agus lena dtabharfar cuntasacht
phoiblí ar leibhéal nua ar riarachán na seirbhísí póilíneachta. Táthar ag
súil leis go mbeidh ról lárnach ag an gcomhlacht chun athchóiriú
póilíneachta a stiúradh.

An Roinn Iompair, Turasóireachta & Spóirt
Fóirdheontas breise le haghaidh Oibleagáidí Seirbhíse Poiblí – chun
méaduithe seirbhíse a mhaoiniú

6

Maoiniú do Thurasóireacht – tacú le Slí an Atlantaigh Fhiáin, le

2

Seanoirthear na hÉireann agus le hiarratas na hÉireann ar Chorn an
Domhain sa Rugbaí 2023
IOMLÁN

470

