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• Breis agus 300,000 teach nua faoi 2030 
chun aghaidh a thabhairt ar an mbrú ar an 
margadh tithíochta.

• 33,000 teach nua ar an meán in aghaidh 
na bliana go dtí 2030, 9,500 teach sóisialta 
nuathógtha agus 6,000 teach inacmhainne 
in aghaidh na bliana san áireamh.

• Maoiniú bliantúil ar an meán de bhreis 
agus €4 bhilliún i dtithíocht, le meascán 
foriomlán de €12 bhilliún i maoiniú díreach 
ón Státchiste, €3.5 billiún i maoiniú ón 
nGníomhaireacht Forbartha Talún (GFT) 
agus €5 bhilliún ón nGníomhaireacht 
Airgeadais do Thithe.

• Cumhachtaí leasaithe uasdátaithe um 
bainistíocht talún ghníomhach, ar nós 
chumhachtaí ‘Thuarascáil Kenny’ chun 
a chinntiú go roinntear an méadú ar 
luachanna na talún ó chinntí athchriosaithe 
agus leas níos mó don phobal. 

• Leasú ó bhonn agus simpliú ar reachtaíocht 
pleanála chun cinnteacht agus 
buanseasmhacht a chinntiú.

• Leasuithe ar phróiseas an Athbhreithnithe 
Bhreithiúnaigh, agus tabhairt isteach 
rannóg nua san Ard-Chúirt chun déileáil le 
cásanna Pleanála agus Comhshaoil chun 
moilleanna pleanála a laghdú.

• Banc talún stáit chun suas le 15,000 teach 
a chur ar fáil, agus an Stát chun maoiniú a 
thabhairt d’Údaráis Áitiúla chun talamh a fháil.

• Cáin nua a thabhairt isteach, chun tailte 
folmha a ghníomhachtú chun críocha 
cónaithe, mar mhalairt ar an Tobhach 
Láithreáin Fholaimh.

• Ciste nua Croí Cónaithe (Cathracha) 
chun dul i ngleic le géarfhadhbanna 
inmharthanachta i gceantair uirbeacha atá 
ag cur bac ar úinéireacht tí.

• Díriú ar soláthar leordhóthanach de 
thalamh criosaithe seirbhíse a chur ar fáil, 
laistigh den dlús riachtanach.

• Scileanna agus riachtanas acmhainneachta 
méadaithe, lena n-áirítear riachtanas breise 
fostaíochta de 27,500 post nua tógála 
chun teacht leis na leibhéil bhliantúil 
aschuir.
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Is príomhfhócas de chuid an Rialtais é an 
soláthar tithíochta. Cé go bhfuil go leor 
fadhbanna tithíochta casta, agus deacair dul 
i ngleic leo, is cuid shuntasach den fhadhb é 
easpa soláthair chun teacht leis an éileamh. Tá 
sé léirithe ag taighde go dteastaíonn ón Stát 
go dtógfaí 33,000 teach ar an meán a thógáil 
in aghaidh na bliana go dtí 2030. Mar sin de, 
tá an Chonair seo dírithe ar an dóigh le haistriú 
ó thart ar 20,000 teach a thógáil in aghaidh 
na bliana go dtí 33,000 teach ar an meán in 
aghaidh na bliana idir seo agus 2030. 

Ní mór go dtiocfadh an soláthar méadaithe 
ó gach áit, infheistíocht i bhfad níos mó ón 
Rialtas do thithíocht shóisialta inacmhainne, 
agus soláthar tithíochta príobháidí. Úsáidfidh 
an Stát a thalamh féin agus gníomhachtóidh sé 
an oiread soláthair is féidir ó na tailte sin. 

Chomh maith leis sin, tacóidh an Stáit 
le soláthar príobháideach le bearta 
gníomhachtaithe agus cumhachtaí nua 
gníomhacha um bainistíocht talún, a ndéantar 
cur síos orthu sa chonair seo, agus le 
bearta níos leithne cumasaithe, a ndéantar 
a mhionsonrú i gCaibidil a Cúig, trí dhul i 
ngleic le fadhbanna inmharthanachta agus 
laghduithe costais, chomh maith leis an 
nuálaíocht a chothú san earnáil tógála. Agus 
leasuithe leathana maidir le creataí rialála agus 
pleanála, chomh maith le hacmhainneacht na 
gcomhpháirtithe soláthair á gcur I bhfeidhm le 
chéile, cumasófar an soláthar chun na leibhéil a 
theastaíonn a bhaint amach.

An chéad bhloc tógála don soláthar ná talamh. 
Tá spriocanna tugtha do gach Údarás Áitiúil 
chun eolas a chur ar fáil maidir le méid an 
talaimh chriosaithe atá ag teastáil bunaithe 
ar an riachtanas le haghaidh 33,000 teach ar 
an meán in aghaidh na bliana. Cinnteoidh an 
Rialtas go bhfuil soláthar leordhóthanach ann 

de thalamh criosaithe seirbhíse, atá ar fáil, lena 
n-áirítear tailte breise an Stáit a thabhairt do 
GFT, chun suas le 15,000 teach a chur ann. 

Athróidh an Rialtas córas na forbartha uirbí 
agus gheobhaidh sé sciar níos mó den ardú 
luacha a tharlóidh nuair a chriosófar an talamh 
le haghaidh tithíochta nó nuair a dhéantar é a 
ainmniú le haghaidh forbartha, lena n-áirítear 
tithíocht. Rachaidh sciar shuntasach den 
mhéadú sa luach chuig comhlachtaí poiblí 
le meascán de bhearta comhroinnte nua i 
dtaobh luacha talún agus Cuid V. Sa chás nach 
bhfuil criosú oiriúnach reatha um fhorbairt 
chónaithe déanta, beidh cáin nua chun talamh 
folamh a ghníomhachtú chun críocha cónaithe 
i bhfeidhm chun úinéirí talún a spreagadh le 
tograí a thabhairt ar aghaidh a bhfuil bearta 
feabhsaithe comhlántacha chun méid cuí 
ranníocaíochta a fháil nuair a thabharfar cead 
pleanála.

Cuirfear athnuachan agus forbraíocht isteach 
mar chuid den phróiseas pleanála agus 
Criosanna nua Forbartha Uirbí á dtabhairt 
isteach. Cumasóidh sé seo máistirphleanáil, 
arna stiúradh ag údarás poiblí, ar cheantar ar 
aithníodh é mar áit a bhfuil acmhainneacht 
shuntasach don fhás, i bhfad roimh iarratais 
aonair um pleanáil láithreáin a chur isteach. 
Cinnteoidh sé seo go dtuigtear agus go 
ndéantar foráil do scála na forbraíochta agus 
leibhéal na hinfheistíochta a theastaítear ag an 
tús, fad is a chinntítear rannpháirteachas poiblí 
níos éifeachtaí maidir le tograí tithíochta ag an 
gcéim is luaithe is féidir. 

Tá go leor ceadanna pleanála reatha sa chóras 
chun an leibhéal riachtanach soláthair a chur 
ar fáil sna blianta beaga atá romhainn. Mar 
sin féin, de bharr fadhbanna a bhaineann le 
hinmharthanacht agus costais, go háirithe 
i gceantair uirbeacha, níl forbróirí ag tógáil. 
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Díreoidh Ciste nua, Croí Cónaithe (Cathracha), 
ar an soláthar tithíochta a ghníomhachtú 
le bearta feabhsaithe inmharthanachta atá 
dírithe ar réadmhaoine a fhorbairt le haghaidh 
ceannaitheoirí teaghlach aonair, lena n-áirítear 
ceannaitheoirí céaduaire agus coigeartóirí méide. 
Tá sé mar chuspóir ag an gciste seo teacht le 
bearta eile a dhíríonn ar inacmhainneacht agus 
úinéireacht tí. Spreagfaidh an beart gníomhachtú 
ceadanna pleanála reatha le haghaidh 
forbraíochtaí árasán ‘tógtha le díol’, ina bhfuil breis 
agus ceithre urlár, thar thairseach dlúis faoi leith, 
agus beidh smachtbhanna i bhfoirm cánach chun 
talamh folamh a ghníomhachtú chun críocha 
cónaithe mar thaca faoi seo.

Leagfar amach go soiléir na riachtanais saothair 
chun 33,000 teach ar an meán a sholáthar 
in aghaidh na bliana agus tabharfar aghaidh 
ar aon bhearna le hoiliúint agus forbairt, 
agus le margaí oibre idirnáisiúnta nuair is 
gá. Cuirfear riachtanais caipitil le haghaidh 
tithíochta poiblí ar fáil le maoiniú PFN. Déantar 
tithíocht na hearnála príobháidí a mhaoiniú 
le hearnáil inmheánach na mbanc agus 
gníomhaireachtaí airgeadais an Stáit. Tacófar le 
bearta um infheistíocht caipitil idirnáisiúnta le 
rannpháirtíocht onnghníomhach le hinfheisteoirí 
institiúideacha idirnáisiúnta agus eile.

Soláthrófar 9,500 teach tithíochta sóisialta 
nuathógtha ar an meán gach bliain, chomh 
maith le 6,000 teach inacmhainne agus Cíosa 
Costais, thar shaolré Tithíocht do Chách, arna 
gcumasú ag pleanáil ilbhliantúil Údaráis Áitiúla, 
leathnú in acmhainneacht na nÚdarás Áitiúil 
agus cuíchóirí próiseas ceadaithe tithíochta 
sóisialta.

3.1 Soláthar Talún a mhéadú le  
 haghaidh Forbairt Cónaithe

Beidh milliún duine sa bhreis ina gcónaí 
in Éirinn faoi 2040. Tá beart gníomhach 
á dhéanamh ag an Stát chun an soláthar 
a ghníomhachtú ar thailte poiblí agus 
príobháideacha. Tá sé seo ríthábhachtach 
chun a chinntiú go bhfuil tithe nua atá le 
tógáil thar na chéad deich mbliana eile suite 
san áit a bhfuil an t-éileamh tithíochta is 
airde agus san áit a bhfuil dea-rochtain ar 
fhostaíocht, oideachas, iompar poiblí agus 
seirbhísí agus áiseanna eile.

Faigheann an Rialtas a chuid eolais maidir 
lena chur chuige ar sholáthar talaimh 
ó thuarascálacha CENS ar thithíocht 
in 2018 , 2020  agus 2021 . Agus é 
ag aithint go bhfuil gnéithe den chóras 
tithíochta mífheidhmiúil, tá béim curtha 
ag tuarascálacha CENS ar an ngá atá ann 
córas na forbartha uirbí, na bainistíochta 
talaimh agus an tsoláthair tithíochta a athrú. 
Tá tacar beart á thabhairt ar aghaidh ag 
an Rialtas chun aghaidh a thabhairt ar na 
hathruithe a theastaítear mar sin de, lena 
n-áirítear tabhairt isteach beart suntasach 
nua chun Comhroinnt Luachanna Talún 
agus Gníomhaireacht Forbartha Talún láidir 
a bhaint amach.

Cuirfidh an Rialtas tailte poiblí ar fáil chun 
críocha tithíochta cónaithe. Méadóidh sé líon 
na láithreán atá ar fáil do GFT chun tithíocht 
a thógáil agus chun leanúint le maoiniú a 
thabhairt d’Údaráis Áitiúla chun talamh a 
cheannach le haghaidh tithíochta sóisialta. 
Déanfaidh sé na leasuithe riachtanacha ar 

9 Tuarascáil 145 na Comhairle Náisiúnta Eacnamaíoch agus Sóisialach: Urban Development Land, Housing and  
 Infrastructure: Fixing Ireland’s Broken System, Aibreán 2018
10 Tuarascáil 150 na Comhairle Náisiúnta Eacnamaíoch agus Sóisialach: Housing Policy:Actions to Deliver   
 Change, Samhain 2020
11 Páipéar Rúnaíochta na Comhairle Náisiúnta Eacnamaíoch agus Sóisialach, Uimh. 24: Housing and Urban   
 Development Policy Priorities, Aibreán 2021
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an gcóras pleanála chun na próisis forbartha a 
chuíchóiriú a mhéid is féidir.

Tá soláthar comhsheasmhach talaimh 
chriosaithe seirbhíse ag teastáil, fad is a 
chuimhnítear ar an riachtanas tithíochta 
tuartha, nach mór a chomhlíonadh ar thalamh 
neamhchriosaithe i gceantair tuaithe, agus é 
sin a chur san áireamh. Tagann CNP agus PFN 
leis na pleananna náisiúnta infheistíochta agus 
spásúlachta. Tá cur chuige cothrom ag CNP 
agus PFN maidir le forbairt réigiúnach, lena 
n-áirítear fás na gcathracha réigiúnacha agus 
beartais atá beartaithe chun fás inmharthana 
lonnaíochtaí níos comhdhlúithe uirbeacha agus 
tuaithe a chinntiú. Mar chuid de ‘Athbhreithniú 
le haghaidh Athnuachana’, an t-athbhreithniú 
ar PFN, leagtar béim faoi leith ar an ailíniú idir 
infheistíocht PFN agus CNP.
Tá ról lárnach ag Údaráis Áitiúla agus 
comhaltaí tofa chun go leor talaimh a 
chriosú chun teacht le riachtanas tithíochta 
cónaithe, fad is a chloítear leis na riachtanais 
le haghaidh forbairt réigiúnach ar bhonn 
cothrom agus an gá atá ann sraoilleáil 
uirbeach a chosc. Tugadh Spriocanna 
Soláthair Tithíochta (SSTanna) do gach 
Údarás Áitiúil chun eolas a thabhairt dá 
rannpháirteachas maidir leis na 33,000 teach 
nua a theastaítear ar an meán gach bliain.  

Cumasaíonn na spriocanna seo anailís áitiúil 
níos mionsonraithe maidir le gá agus éileamh 
tithíochta leis an gCreat MGÉT  chun eolas a 
chur ar fáil do gach Straitéis Tithíochta agus 
Plean Forbartha Údaráis Áitiúil.

D’fhéadfaí go mbeadh sé riachtanach d’Údarás 
Áitiúil criosú a dhéanamh ar níos mó talaimh 
sheirbhísithe i bplean forbartha ná a thiocfadh 
leis an éileamh tithíochta measta don 
lonnaíocht sin, chun rogha a chur ar fáil maidir 
le láithreáin go háitiúil agus ionas gur féidir 
srian ar sholáthar forbartha tithíochta nua de 
bharr neamhghníomhaíochta ar ghabháltas faoi 
leith, a sheachaint. Déantar na forálacha breise 
seo a mhionsonrú i dTreoracha nuashonraithe 
Plean Forbartha (TPF) d’Údaráis Phleanála, 
arna n-eisiúint le haghaidh comhairliúcháin 
phoiblí faoi Alt 28 den Acht um Pleanáil agus 
Forbairt. Eiseofar treoir nuashonraithe maidir 
le forbairt inmharthana uirbeach freisin, lena 
n-áirítear dlús agus tithíocht tuaithe. Chun 
caighdeán cónaithe a fheabhsú agus tacaíocht 
a thabhairt do chuspóirí an Chreata Náisiúnta 
Pleanála, agus lonnaíochtaí inbhuanaithe, dlútha 
ar féidir cónaí iontu á gcur chun cinn, forbróidh 
RTRÁO treoracha Alt 28 d’Údaráis Phleanála 
maidir le Treoracha um Dlúthlonnaíochtaí 
Inmharthanachta (TDI), a chuirfidh leis na 
treoracha reatha sa réimse seo.

Uimh.  Sceideal Roinn Ceannais

11.1 Treoracha alt 28 maidir le Pleananna Forbartha a dhéanamh R4 2021 RTRÁO 
 a chur i gcrích 

11.2 Treoracha alt 28 a fhorbairt d’Údaráis Pleanála maidir le  R4 2021 RTRÁO
 Treoracha um Dlúthlonnaíochtaí Inmharthanachta (TDI), 
 lena n-áirítear treoracha maidir le saintréiteachtaí tithíochta 
 chun cur chuige nuálaíoch a éascú do mheán-dlús agus ard-dlús 

12 https://www.gov.ie/en/publication/eaa99-housing-need-and-demand-assessment-hnda/ 

Cuspóir Beartais Tithíochta 11:  
Treoir Pleanála a chur ar fáil le haghaidh soláthar tithíochta ar thailte criosaithe  
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3.2 Cumhachtaí Forbartha Uirbí  
 a uasdátú chun tabhairt faoi  
 Thuarascáil Kenny 

Cuireann criosú talaimh agus infheistíocht 
i seirbhísí agus bonneagar go mór le luach 
an talaimh agus na láithreán. Tá CNES den 
tuairim nach mór d’Éirinn athrú ó bhonn a 
dhéanamh ar an gcóras maidir le forbairt 
uirbeach, bainistíocht talún agus soláthar 
tithíochta. Ní mór go ndéanfar an bearna 
soláthair a thraschóiriú agus talamh á 
bhainistiú go gníomhach, chomh maith 
le luach geografach do leas an phobail. 
Molann CNES cur chuige a bhaineann leis 
an gcóras ar fad, a d’fhéadfadh aghaidh a 
thabhairt ar thithíocht agus pleanáil, talamh 
agus bonneagar.

Agus Tuarascáil Kenny  á cur san áireamh, 
chomh maith le foilseacháin le déanaí 
ó CNES agus eile, tá córas cothrom le 
dáta ag teastáil ón Stát, córas ar féidir 
é a chur i bhfeidhm i slí chóir chothrom 
chomhréireach chun cuspóirí náisiúnta 
tithíochta agus forbartha uirbí a bhaint 
amach. Áirítear leis seo scair den 
ghnóthachán luacha talún a thagann as 
cinntí agus infheistíocht beartais phoiblí, do 
leas an phobail agus gnóthachán an phobail.

Tá sé deacair d’Údaráis Áitiúla gnóthachán 
díreach poiblí a chinntiú ó chriosú, 
infheistíocht nó cead pleanála d’fhorbairt, 
cé go bhfuil an Stát freagrach as crios 
agus soláthar seirbhísí agus bonneagair a 
éascú. Tá srian ar leasanna faoi láthair de 
bharr rannpháirtíochta forbartha ‘Cuid V , 
riachtanais tithíochta sóisialta inacmhainne 
agus ‘Alt 48’/-’Alt 49’, a bhféadfaí iad a chur 

i bhfeidhm le linn céimeanna deiridh an 
phróisis phleanála. Tagann na riachtanais sin 
i bhfeidhm i ndiaidh d’fhormhór an ardaithe 
sa luach a fhabhrú, mar gheall ar chriosú nó 
infheistíocht, dóibh siúd nach é an forbróir 
láithreáin é. 

Ní ghineann oibleagáidí agus 
ranníocaíochtaí forbartha Cuid V go leor 
ioncaim chun aghaidh a thabhairt ar an 
gcostas a bhaineann le talamh, bonneagar 
agus tithíocht a chur ar fáil chun riachtanais 
pobail inmharthana a chomhlíonadh, 
go háirithe le haghaidh forbartha 
leordhóthanaí ar bhonn an cheantair. De 
bharr fás leanúnach daonra, déimeagrafaic 
athraitheacha agus riachtanas práinneach 
chun gníomhú ar son na haeráide, cuirfear 
bearta breisithe a fhaigheann sciar níos 
mó den ardú ar luach talún nó láithreán, a 
thagann chun cinn de bharr cinntiú beartais 
phoiblí maidir le criosú agus infheistíocht, i 
bhfeidhm.

3.2.1 Comhroinnt Luacha Talún a   
 thabhairt isteach

Tá córas nua do Chomhroinnt Luacha 
Talún (CLT) á fhorbairt ar bhonn luacha 
reatha na húsáide talaimh. Mar chuid 
den choincheap seo, cinntítear sciar 
d’ardú luacha láithreáin forbartha, arna 
rianú ó uair an chriosaithe nó ainmnithe, 
go dtí uair an cheada pleanála. Léiríonn 
na moltaí seo an méadú an-suntasach 
ar an luach margaidh a thagann ó 
athchriosú agus infheistíocht Stáit agus 
cinnteoidh sé go bhfaigheann an pobal 
leas as dá bharr.

Tá roinnt ceantar idircheangailte ann ar 

13 Déanann Tuarascáil Kenny tagairt do Thuarascáil an Choiste um Praghas na Talún Tógála (1973)
14 Déanann Cuid V den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, arna leasú, foráil go n-úsáidfear scair, san ardú   
 a chuirfear ar fáil don Stát, le haghaidh tithíochta sóisialta. Tugadh dualgas breise chun foráil a dhéanamh do   
 thithe inacmhainne agus cíosa costais isteach faoin Acht um Thithíocht Inacmhainne, 2021

Tithíocht do Chách  |  3. Conair chun Soláthar Tithíochta Nua a Mhéadú



Tithíocht do Chách   |  Plean Nua Tithíochta d’Éirinn

80

féidir bearta CLT a fheidhmiú chun na 
sochair seo a sheachadadh. Ar an gcéad 
dul síos, tá sé beartaithe go mbainfeadh 
beart CLT le gach criosú nua cónaithe 
(nó forbraíochtaí úsáide measctha, a 
bhfuil criosú cónaithe mar chuid de). 
Leis seo beidh clár nua ina bhfuil talamh 
criosaithe um fhorbairt chónaithe, a 
fhorbófar agus aird chuí á tabhairt ar 
fhorálacha an Rialacháin Ghinearálta 
maidir le Cosaint Sonraí agus an Achta 
um Chosaint Sonraí, 2018.

Anuas air seo, sa chás ina n-ainmnítear 
talamh nó ceantair le haghaidh 
forbartha, i gceantair faoi leith ar 
aithníodh iad mar áiteanna a bhfuil 
acmhainneacht shuntasach le haghaidh 
criosaithe, lena n-áirítear tithíocht 
amhail Criosanna Forbartha Uirbí (mar a 
leagtar amach in Alt 3.2.2 thíos), beidh 
feidhm ag bearta CLT agus d’fhéadfaí go 
mbeadh córais áirithe mar chuid de chun 
cruinniú talaimh a éascú le haghaidh 
soláthair bonneagair chomhchoiteann. 

COMHROINNT LUACHA TALÚN (LVS)
Sciar den mhéadú an luacha láithreáin mar thoradh ar chriosú
le haghaidh forbartha, le bheith úsáidte chun leasa an phobail  

Cuirfear ‘Comhroinnt Luacha Talún’ i bhfeidham ag pointe tráth nach déanaí ná
deonú ceada pleanála le haghaidh forbartha, chun tacú le seachadadh talún,

bonneagair agus tithíochta a thestaíonn chun limistéar a fhorbairt.

Criosanna Forbartha
Uirbí

Limistéir ainmnithe
a mbaineann tábhacht

straitéiseach leo, a bhféadfadh
forbairt stiúag iompar
bheith mar chuid de

Príomhréimsí fócais le
haghaidh infheistíocht phoiblí

Gníomhaireacht forbartha a 
bhfuil sé de chumhacht aici

talamh a thiomsú

Forbairt a treorú ag plean nach
mór straitéis seachadta a

bheith mar chuid de freisin

Bearta LVS chun sciar den
mhéadú luacha a chinntiú

 

 

Talamh Criosaithe um
Fhorbairt Chónaithe

  

Criosú Cónaithe
Nua  

  LVS = sciar den
difrIíocht idir luach na
talún roimh athchriosú

agus dá éis 

CLT= Bearta
feabhsaithe chun

leibhéal cuí leas an
phobail a bhaint amach

ó thograí forbartha

Léaráid 13: 
Roinnt Luacha Talaimh (LVS)
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Tá gá ann chomh maith chun 
gníomhaíocht a spreagadh ar thalamh atá 
criosaithe faoi láthair agus atá oiriúnach 
d’fhorbairt chónaithe le cáin chun talamh 
folamh a ghníomhachtú chun críocha 
cónaithe (mar a leagtar amach in Alt 3.4.2 
thíos). 

Ar deireadh, beidh bearta breisithe 
comhlántacha ann chun leibhéal cuí 
ranníocaíochta ón bhforbairt ar thalamh 
criosaithe a chinntiú, de réir mar a 
thagann sé chun tosaigh. Sáróidh na 
bearta seo na leibhéil a ndéantar foráil 
dóibh i ranníocaíochtaí forbartha Alt 
48/49. Tarlóidh sé seo i ndiaidh tréimhse 
de shé bliana ar a laghad agus cinnteoidh 
sé cur chuige cothrom a chuireann 
comharthaíocht sa mhargadh chun cinn, 
chomh maith le scóip leordhóthanach 
d’fhorbairt phras talaimh chriosaithe 
reatha. Is córas ‘úsáid é nó caillfear é’ 
é seo le haghaidh talamh criosaithe 
forbartha.

Beidh an beart Comhroinnte Luacha 
Talún (CLT) i bhfeidhm chomh maith le 
haon oibleagáid Cuid V agus cinnteoidh 
sé rannpháirtíocht airgeadais agus/nó 
talamh chun bonneagar agus saoráidí 
poiblí a sholáthar de réir mar is gá agus 
d’fhéadfaí é a úsáid freisin chun tithíocht 
shóisialta agus/nó inacmhainne a chur ar 
fáil. Beidh córas reatha ranníocaíochtaí 
forbartha Alt 48 agus Alt 49 i bhfeidhm 
go fóill ach tiocfaidh bearta Comhroinnte 
Luacha Talún (CLT) isteach de réir a 
chéile, nuair is infheidhmithe. Soláthróidh 
na moltaí seo bealach níos cuimsithí 
agus níos éifeachtaí chun a chinntiú go 
gcinntítear scair cuí ardaithe i luach an 
láithreáin forbraíochta le haghaidh leas 
an phobail.

Beidh tabhairt isteach na mbeart seo ina 
chomhartha soiléir d’úinéirí talún agus 
do cheannaitheoirí talaimh forbraíochta 
maidir leis na hoibleagáidí a bheidh mar 
thoradh ar chinntí poiblí a bhaineann le 
criosú agus ainmniú talaimh le haghaidh 
forbraíochta cónaithe. 

Mar sin de, tabharfaidh na bearta seo 
aghaidh ar fhadhbanna bunúsacha 
córasacha sa mhargadh talaimh agus 
níos mó cinnteachta agus seasmhachta 
á chur ar fáil ón tús. Déanfaidh sé 
seo iarracht an ‘luach féideartha’ a 
laghdú, rud a mbaineann amhantraíocht 
leis sa mhargadh talaimh ag céim 
róluath sa phróiseas forbartha, rud a 
imríonn tionchar ar inmharthanacht 
na forbraíochta agus a bhoilscíonn 
costas na tithíochta. Mar thoradh air 
seo, soláthróidh na bearta seo leas 
níos leithne agus an soláthar á mhéadú 
agus costas na tithíochta á laghdú thar 
an bhfadtéarma. Tá moltaí reachtúla 
á bhforbairt chun éifeacht a thabhairt 
don choincheap seo, agus léireoidh na 
bearta cuí cur chuige cóir comhréireach, 
agus fócas ar chinnte a dhéanamh go 
ndéanann na bearta inmharthanacht an 
tsoláthair tithíochta a fheabhsú.

3.2.2 Zóin Forbairt Uirbeacha nua a   
 thabhairt isteach  

Leathnaíonn an córas ‘Creasa Forbartha 
Uirbí’ (CFU) coincheap an Chreasa 
Forbartha Straitéisí (CFS), atá dírithe ar 
an bpleanáil’, chun aghaidh a thabhairt 
ar fhorbairt agus athnuachan ceantair 
uirbeacha agus acmhainn shuntasach 
le haghaidh tithíochta. Beidh feidhm 
ag ainmniú CFU ar cheantair mhóra in 
úinéireachtaí talún aonair nó iomadúla a 
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d’fhéadfadh tailte agus láithreáin phoiblí 
agus/nó phríobháideacha a chur san 
áireamh agus ceantair forbraíochta, ar na 
stiúradh ag cúrsaí iompair. 

Tabharfaidh tabhairt isteach CFUanna 
aghaidh ar chásanna nuair a bhíonn 
ionchas praghais mhéadaithe ag 
úinéirí talún atá in aice le húinéirí talún 
luathchorraitheoirí mar thoradh ar 
amhantraíocht na luathchorraitheoirí 
seo maidir leis an bpróiseas pleanála. Dá 
bharr seo bíonn tiomsú ar láithreán agus 
foráil riachtanach do bhonneagar pobail 
deacair agus costasach. D’fhéadfaí nach 
mbeadh forbraíochtaí inmharthana de 
bharr meascán de phraghsanna ardaithe 
talún agus deacrachtaí bonneagair. 

Áirítear leis an gcoincheap CFU:

• Ról gníomhaireachta forbartha d’Údaráis 
Áitiúla agus/nó GFT;

• Céim measúnachta, roimh an ainmniú 
chun acmhainn leathan forbartha an 
cheantair ábhartha a aithint, chomh 
maith le leithead an bhonneagar fisiciúil 
pobail a theastóidh chun tacú leis an 
bhforbraíocht, lena n-áirítear bonneagar 
iompair phoiblí;

• Maoirseacht ar an gcóras CLT a 
bhaineann leis an gceantar, agus 
cumhachtaí ordaithe ceannaigh 
éigeantaigh mar thaca faoi;

• Próiseas, arna stiúradh ag an bpleanáil, 
lena n-áirítear príomhról cinnteoireachta 
don údarás pleanála áitiúil agus a 
chuireann cinnteacht ar fáil do na pobail 
agus don earnáil forbartha;

• Mearshocruithe pleanála iar-ainmnithe 
ina gcuirtear tograí forbraíochta isteach I 
gcomhréir le scéim cheadaithe; agus

• Beartú tosaíocht do CFUanna le 
haghaidh infheistíocht chomhlántach 
Stáit chun a chinntiú go soláthraítear go 
leor tithíochta, lena n-áirítear cumasú 
bonneagair straitéisigh agus seirbhísí, 
lena n-áirítear iompar poiblí.



Tithíocht do Chách  |  Plean Nua Tithíochta d’Éirinn

83

Éascaíonn córas CFU ról comhordaithe 
gníomhaireachta forbartha le haghaidh 
máistirphleanáil arna measúnú i leith 
inmharthanachta. Gheobhaidh sé 
tacaíocht ó chomhroinnt luacha talún, 
córas cothrom agus infheistíocht Stáit i 
mbonneagar straitéiseach chun tithíocht 
inmharthana leordhóthanach a sholáthar. 
Nuair is GFT an ghníomhaireacht 
forbartha, beidh an acmhainn aige 

tiomsú straitéiseach na talún a chumasú, 
agus/nó an bonneagar riachtanacha a 
sholáthar. 

Mar thaca faoi seo, beidh luathú 
forbartha cónaithe mar phríomhchritéir 
ag gairmeacha ar mhaoiniú sa todhchaí 
faoin gCiste Forbartha Athnuachana 
Uirbí, atá ag maoiniú mórthionscadal 
athnuachana uirbí i gcathracha agus 
mórbhailte.

CRIOSANNA FORBARTHA UIRBÍ
Limistéir ainmnithe a mbaineann

tábhacht straitéiseach leo

AINMNIÚ IMLÍNÍOCHTA
Acmhainn forbartha

ceantair a aithint agus méid an
bhonneagair fhisciúil agus pobail

a theastaíonn 

AINMNIÚ
I ndiaidh measúnú

inmharthanachta, lena n-áirítear
costais an bhonneagair chun tacú

leis an gceantar

SCÉIM PLEANÁLA
AGUS SOLÁTHAIR

Ullmhaithe ag gníomhaireacht
forbartha chun cur chuige maidir
le forbairt, stiúrtha ag pleananna,

a leagan amach agus chun
‘talamh criticiúil’ le haghaidh

bonneagair pobail a aithint; arna
ghlacadh ag údarás áitiúil 

PRÓISEAS PLEANÁLA
MEAR

Le haghaidh tograí forbartha a 
choíonn le scéim phleanála agus

soláthair

PRÍOMHRÉIMSE
FÓCAIS LE hAGHAIDH

INFHEISTÍOCHTA POIBLÍ

Sciar den difríocht
idir luach an

láithreáin sula
n-ainmnítear é
agus i ndiaidh
ceadú ó scéim
phleanála agus
soláthair, arna

shocrú ag brath ar
chead

COMHROINNT
LUACHANNA

TALÚN

CRUINNIÚ
TALÚN

Comharthaíocht
mhargaidh chun
idirbheartaíocht

idír úinéirí talún a
spreagadh agus ról

lárnach don
ghníomhaireacht

forbartha

 

Léaráid 14: 
Limistéir Forbartha 
Uirbigh
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3.2.3 Eagrúcháin Pleanála Nua le haghaidh  
 Forbairt Cónaithe Mórscálaí a   
 thabhairt isteach

Tabharfar socruithe nua isteach le 
haghaidh Forbraíochtaí Cónaithe ar an 
Mórchóir (FCM). Cuirfear na socruithe 
nua seo in ionad na socruithe reatha 
Forbartha Straitéisí Tithíochta (FST), i 
ndiaidh rannpháirteachas le páirtithe 
leasmhara agus iad ag teacht le 
gealltanas chlár an Rialtais. Áirítear leo 
seo trí chéim: 

• Céim chomhairliúcháin réamh-iarratais-  
ceanglófar ar údaráis phleanála cruinniú 
deireanach comhairliúcháin na céime 
comhairliúcháin réamh-iarratais a 
dhéanamh - lena n-áirítear tuairim maidir 
leis na tograí, agus má chuireann siad 
bonn réasúnta ar fáil chun dul ar aghaidh 
chuig an gcéad chéim eile agus iarratas 
pleanála a chur isteach - laistigh de 8 
seachtaine ó iarratas ar chruinniú a fháil 
ón bhforbróir/tacadóir an tionscadail.

• Céim an iarratais ar phleanáil -   
déanfaidh na húdaráis phleanála 
cinneadh maidir leis na hiarratais 
phleanála FCM, laistigh d’ocht seachtain 
óna bhfáil, agus scóip theoranta ann 
“d’iarratais ar eolas breise” i gcomhthéacs 
na céime comhairliúcháin réamh-
iarratais. 

• Céim achomhairc -  
ceanglófar ar an mBord Pleanála 
cinneadh a dhéanamh ar achomhairc 
FCM laistigh d’achar ama faoi leith (16 
seachtain óna bhfáil de ghnáth), agus 
scóip theoranta ann “d’iarratais ar eolas 
breise”.

Tá sé d’acmhainn ag na socruithe FCM 
cuíchóirithe seo, ag a bhfuil sceidil 
éigeantacha, bheith chomh héifeachtach 
céanna ó thaobh ama de agus a bhí 
na socruithe FST, fad is a thugann siad 
an phríomhfheidhm chinnteoireachta 
ar ais chuig an leibhéal áitiúil, agus 
na leasanna a bhaineann leis i dtaobh 
rannpháirteachas an phobail. Bainfidh 
na socruithe seo le hiarratais do bhreis 
agus 100 teach, agus cóiríocht do 
mhic léinn, ina bhfuil breis agus 200 
leaba. Ceadófar suas le 30% d’ollmhéid 
urlár na forbraíochta a úsáid chun 
críocha tráchtála, ag aithint go mbíonn 
na forbraíochtaí seo níos coitianta i 
gceantair uirbeacha athfhorbraíochta.
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3.2.4 Feidhmiú an Próiseas Pleanála a   
 fheabhsú

Is bunús ríthábhachtach é córas pleanála, 
a fheidhmíonn go héifeachtúil, d’earnáil 
inmharthana tithíochta. Príomhchuspóir 
thar na blianta atá romhainn ná cinnte 
a dhéanamh go bhfuil acmhainní 
leordhóthanacha sa chóras pleanála 
agus go stiúrann pleananna e agus an 
pobal ag glacadh le torthaí pleanála níos 
intuartha ag léiriú riachtanais na ndaonra 
reatha agus nua agus córas a léiríonn 
athruithe ollmhóra maidir le húsáid talún 
agus bearta gníomhachtaithe mar a 
leagtar amach thuas.

Tá an t-ádh ar Éirinn go bhfuil 
córas pleanáil aici a chumasaíonn 
rannpháirtíocht an phobail. Ní mór dúinn 

tógáil air seo don lá atá inniu ann agus 
cuíchóiriú, leasú agus athbhreithniú á 
dhéanamh ar an reachtaíocht pleanála 
atá againn. Chun na críche seo, déanfar 
athbhreithniú ar an gcód pleanála le 
hOifig an Ard-Aighne, a chuirfear i 
gcrích faoi Nollaig 2022. Ní chuirfidh 
sé isteach ar dhul chun cinn na dtograí 
reachtaíochta atá á gcur chun cinn 
maidir le forbairt chónaithe ar an 
mór chóir, úsáid talún agus bearta 
gníomhaíochtaithe mar a leagtar amach 
sa Phlean seo. 

Anuas air sin, tá an obair ar leasú an 
phróisis athbhreithnithe bhreithiúnaigh 
maidir leis an gcóras pleanála á cur chun 
cinn, chun a chinntiú go bhfuil rochtain 
ag achomharcóirí ar an gcóras riaracháin 
i bhfad roimh na bpróiseas cúirte, go 

Uimh.  Sceideal Roinn Ceannais

12.1 Córais chomhroinnte luachanna talún a fhorbairt chun  R4 2021 RTRÁO
 socruithe, a léiríonn an t-ardú sa luach de bharr chriosú na 
 dtailte, a chur in ionad socruithe reatha tobhaigh d’fhorbairtí 

12.2 Tograí do Chriosanna Forbartha Uirbí nua a fhorbairt chun R4 2021 RTRÁO 
 cur chuige comhordaithe trédhearcthach a sholáthar maidir 
 le seachadadh forbraíochtaí cónaithe agus uirbeacha, go 
 háirithe i láithreáin athfhorbraíochta, ag comhlíonadh 
 spriocanna fáis an Chreata Náisiúnta Pleanála 

12.3 Próiseas pleanála nua a thabhairt isteach do Forbairtí  R4 2021 RTRÁO
 Chónaithe ar Mhórscála, mar mhalairt ar an bpróiseas 
 Forbartha Straitéiseach Tithíochta (FST) 

12.4 Luathú forbartha cónaithe a chur san áireamh mar  Leanúnach RTRÁO
 phríomhchritéir le haghaidh an Chiste Forbartha 
 Athnuachana Uirbí (CFAU)  
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príomha, agus go gcuirtear na hábhair 
seo chuig na cúirteanna. Tiocfaidh na 
próisis nua, a chomhlíonfaidh oibleagáidí 
an Stáit faoi Choinbhinsiún Aarhus, i 
bhfeidhm nuair a chuirfear Rannóg nua 
de chuid na hArd-Chúirte ar bun, le plé 
le hábhar pleanála agus comhshaoil.

Sa chomhthéacs seo, feidhm an 
athbhreithnithe ar an gcód pleanála 
reachtaíochta ná cinnte a dhéanamh, ó 
thaobh an bheartais de:-:

• Go ndíríonn an mhórdhíospóireacht, go 
háirithe scála na riachtanas tithíochta 
chun cuspóirí inmharthanachta 
dlúthfhás uirbeach agus comhshaoil a 
chomhlíonadh, ar dhéanamh pleananna 
in ionad na céime iarratais, chun 
soiléireacht níos mó agus infheictheacht 
fhadtéarmach a éascú i dtorthaí pleanála;

• Go gcuimhnítear go leordhóthanach ar 
riachtanas an daonra amach anseo de 
phobail nua leathnaithe, chomh maith le 
riachtanais na bpobal reatha; agus

• Go gcuimhnítear go leordhóthanach ar 
chineál na gcinntí pleanála, a dteastaíonn 
cothromúchán cúramach de bheartas 
poiblí, rannpháirtíocht phoiblí agus 
saincheisteanna comhshaoil uathu; agus

Ina measc seo beidh seiceáil oiriúnachta 
agus uasghrádú ar fhorálacha ábhartha 
maidir leis an dlí pleanála, chun a 
chinntiú go bhfuil sé níos inrochtana 
agus athchóirithe i gcrích ó thaobh an dlí 
de.

Tá raon réimsí ann a bhfuil gá le treoir 
phleanála uasdátaithe chun tacú le 
feidhmiú an chórais. Tá sé beartaithe 
treoirlínte uasdátaithe a fhoilsiú 
d’údaráis phleanála maidir le measúnacht 
straitéiseach timpeallachta, treoirlínte 

uasdátaithe um thithíocht tuaithe chun 
aghaidh a thabhairt ar ról na tithíochta 
tuaithe i gcomhthéacs níos leithne 
forbartha tuaithe agus lonnaíochta, 
agus treoirlínte uasdátaithe maidir leis 
an bpróiseas bainistíochta forbartha. 
Ó thaobh na tithíochta de, tá sé 
tábhachtach chun a chinntiú go bhfuil 
seasmhacht agus cinnteacht san earnáil 
forbraíochta, agus mar sin de, ní mholtar 
go ndéanfaí athbhreithniú ar threoracha 
pleanála ar arda forbraíochta árasán agus 
foirgneamh go dtí 2025.

Tá an obair ag dul ar aghaidh chun 
ríomhphleanáil (féach alt 5.4.3 freisin) a 
thabhairt isteach i ngach Údarás Áitiúil 
faoi lár 2022 agus tá Oifig an Rialálaí 
Pleanála (ORP) ag rolladh amach clár 
foghlama agus forbartha don tseirbhís 
phleanála. 

Mar chuid den clár leasaithe leathan seo, 
cuirfear Fóram Comhairleach Pleanála 
ar bun, a bhfuil réimse leathan páirtithe 
leasmhara mar chuid de, chun cur leis an 
mbeartas athraitheach agus an clár dlí. 
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Uimh.  Sceidil Roinn Ceannais

13.1 Reachtaíocht nua a thabhairt isteach chun an próiseas  R2 2022 RTRÁO
 athbhreithnithe bhreithiúnaigh a leasú, i gcomhréir le ceanglais 
 dhlíthiúla AE, ionas go mbeidh feidhm ag na leasuithe nuair a 
 chuirfear Rannóg nua ar bun san Ard-Chúirt, a phléifidh le 
 cúrsaí pleanála agus comhshaoil 

13.2 Rannóg nua a chur ar bun san Ard-Chúirt, a phléifidh le  2022 An Roinn Dlí agus  
 cúrsaí pleanála agus comhshaoil  Cirt  

13.3 Athbhreithniú cuimsitheach a dhéanamh agus reachtaíocht  Q1 2022 agus RTRÁO, AGO
 phleanála a dhaingniú leanúnach 

13.4 Treoir uasdátaithe maidir le Measúnacht Straitéiseach  R4 2021 RTRÁO
 Timpeallachta a eisiúint  

13.5 Treoir uasdátaithe maidir le tithíocht tuaithe a eisiúint  R4 2021 RTRÁO

13.6 Treoir uasdátaithe maidir le próiseas bainistíochta forbartha  2022 RTRÁO
 a eisiúint  

13.7 Fóram Comhairleach Pleanála a chur ar bun, a bhfuil  R4 2021 RTRÁO
 réimse leathan páirtithe leasmhara mar chuid de, chun 
 cur leis an mbeartas athraitheach agus an clár dlí 

13.8 Ríomhphleanáil a thabhairt isteach i ngach Údarás Áitiúil R2 2022 RTRÁO, ORP 
 (féach Gníomh 24.11) 

13.9 Clár foghlama agus forbartha a rolladh amach le haghaidh  R2 2022 ORP
 na seirbhíse pleanála le hÚdaráis Áitiúla agus an Bord Pleanála 
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3.3 An soláthar a mheadú tríd an  
 Gníomhaíocht um Forbairt  
 Talún

Is beart stairiúil é achtú an Achta 
fán nGníomhaireacht um Fhorbairt 
Talún, 2021, ag cur GFT ar bun mar 
Ghníomhaireacht Stáit tráchtála, chun 
na tailte ar fad atá ar fáil don Stát 
a úsáid chun riachtanais tithíochta 
agus inacmhainneachta a sholáthar. 
Is mórathrú é an Ghníomhaireacht 
Forbartha Talún i rannpháirtíocht an 
Rialtas sa mhargadh tithíochta agus 
léiríonn sé cleas ríthábhachtach maidir le 
margadh tithíochta inmharthana a bhaint 
amach.

Tá dhá phríomhfheidhm ag an GFT:

• Tailte Stáit a chomhordú le haghaidh 
athnuachana agus forbartha, ag oscailt 
príomhláithreán nach bhfuil á n-úsáid 
go héifeachtúil le haghaidh tithíocht a 
sholáthar; agus

• Tiomsú straitéiseach talún a thiomáint, ag 
obair le húinéirí talún na hearnála poiblí 
agus príobháidí chun thuas seal, thíos 
seal an tsoláthair talún a réiteach agus 
luachanna talaimh a chobhsú agus níos 
mó inacmhainneachta a chur ar fáil.

Agus pacáistí talaimh á dtiomsú roimh 
na céimeanna pleanála agus bonneagair, 
is féidir le GFT costais talaimh forbartha 
a ísliú agus aghaidh a thabhairt ar 
an mbrú aníos ar phraghsanna tithe. 
Cumasóidh GFT an Rialtas chun aghaidh 
a thabhairt ar luaineacht thraidisiúnta 
praghsanna talaimh mar thoradh ar 
amhantraíocht talaimh, chomh maith le 
moill ar thithíocht agus athfhorbraíocht 
straitéiseach uirbeach a sholáthar, 
mar thoradh ar mhoill sa soláthar de 

bharr úinéireachta talún díchosúla agus 
dáileadh costais le haghaidh bonneagair. 

Agus GFT á cur ar bun, cruthaítear 
tiománaí nua cumhachtach athghiniúna 
uirbí leis na tailte, na tacair sainscileanna 
agus an caipitil a theastaítear a 
chinnteoidh soláthar na tithíochta, lena 
n-áirítear tithíocht shóisialta inacmhainne 
agus tithíocht margaidh atá ag teastáil go 
géar ónár saoránaigh.

Oibreoidh GFT le hÚdaráis Áitiúla, 
gníomhaireachtaí stáit agus an earnáil 
phríobháideach chun tithíocht a 
sholáthar agus chun talamh poiblí agus 
príobháideach a aithint chun críocha 
forbartha. Cinnteoidh RTRÁO go bhfuil 
an maoiniú agus acmhainní, atá ag teastáil 
chun GFT a chumasaú chun soláthar ar 
an morchóir a chur i gcrích, ar fáil.

3.3.1 Níos mó talamh Stáit a sholáthar  
 don GFT

Tá rochtain ag an GFT cheana féin ar 
thráinse tosaigh de thailte Stáit agus 
tá sé ag forbairt na láithreán seo go 
gníomhach ach cuirfimid rochtain ar fáil 
do thráinse eile de thailte, atá oiriúnach 
do thithíocht agus ar tarraingíodh iad ó 
chomhlachtaí éagsúla Stáit a thuigeann 
nach mór dúinn tús áite a thabhairt don 
tithíocht. I gcás roinnt mhaith de na 
tailte, tá na comhlachtaí Stáit ábhartha 
rannpháirteach leis an GFT cheana féin, 
lena n-áirítear cuimhneamh ar fhorbairt 
uirbeach níos leithne na gceantar, agus an 
acmhainn do shinéirgí d’fhorbairt amach 
anseo ar iompar poiblí agus seirbhísí 
calafoirt, mar shampla. 

Cinnteoidh próiseas an dícheall cuí, arna 
stiúradh ag an GFT i gcomhairle leis an roinn 
ábhartha ar na tailte seo, an fáltas cónaithe 
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cuí agus saincheisteanna eile a thagann 
as athlonnú seirbhísí. Sa chomhthéacs 
seo, agus ag cuimhneamh ar fhorálacha 
an Achta GFT, aistreoidh na tailte chuig 
úinéireacht GFT chomh luath agus is 
féidir. Cuirfidh an GFT tionscadail chun 
cinn leis an ngnáthphróiseas pleanála, lena 
n-áirítear rannpháirtíocht phoiblí agus é ag 
comhlíonadh Choinbhinsiún Aarhus
Tá sé d’acmhainn ag na tailte seo suas le 

15,000 teach a sholáthar, agus i roinnt mhaith 
cásanna a bheith mar pháirt d’athnuachan 
mhór na lárionad uirbeach, agus leasanna ann 
don mhórphobal idir scála an bhonneagair 
shóisialta phobail a bhaineann leis, a 
phleanálfar agus a sholáthrófar in éineacht 
leis na haonaid chónaithe. Oibreoidh ranna 
rialtais go dlúth lena chéile chun tailte 
cuí eile a aithint, tailte ar féidir iad a 
fhorbairt le haghaidh tithíochta. 

Roinn Ceannais Eagraíocht Tailte

An Roinn Iompair  CIÉ  • Monarcha Inse Chór, Baile ÁthaCliath
   • Garáiste na Cloiche Leithne, Baile Átha Cliath
   • Garáiste Bhóthar Conyngham, Baile Átha Cliath
   • Timpeallacht Stáisiún Uí Cholbáird, Luimneach

  Calafoirt • Tailte i gCalafort Átha Cliath
   • Tailte i gCalafort Chorcaí
   • Tailte i gCeantar Dugaí Luimní

An Roinn Comhshaoil,  An Ghníomhaireacht • Gach talamh agus sócmhainn réadmhaoine 
Aeráide agus Cumarsáide Forbartha don Mhol  GFMD, Baile Átha Cliath 8
  Digiteach (GFMD)

  BSL • Inse Chór, Baile Átha Cliath
   • Dugaí Chorcaí
   • Wilton, Corcaigh. 
   • Bóthar Sheáin Uí Mhaoilbhuaidh, Gaillimh
  Bord na Móna • Dugaí Chorcaí

An Roinn Talmhaíochta, Teagasc • Tailte ag Cionn Sáile, Baile Átha Cliath
Bia agus Mara
  Rásaíocht Capall  • Tailte ag Carraig Mhaighin, Baile Átha Cliath
  na hÉireann 

An Roinn Cosanta Óglaigh na hÉireann • Ospidéal Bhricín, Baile Átha Cliath

An Roinn Sláinte FSS • Ceantar Stáisiún Uí Cholbáird, Luimneach

An Roinn Fiontar GFT Éireann • Cill Bharra, Corcaigh. 

An Roinn Caiteachais Oifig na nOibreacha • Inse Chór, Baile Átha Cliath
Phoiblí agus Athchóirithe  Poiblí

An Roinn Tithíochta, Rialtais Ervia (Líonraí • Dugaí Luimní
Áitiúil, agus Oidhreachta Gáis Éireann)

Liosta de na tailte Stáit a bhfuil sé beartaithe iad a aistriú chuig an 
Ghníomhaireacht Forbartha Talún
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Agus é ag teacht le forálacha an Achta 
GFT, 2021, tabharfaidh an GFT tuairisc 
rialta don Rialtas maidir le húsáid thailte 
an Stáit agus tabharfaidh sé seo an deis 
cuimhneamh an mbeadh tailte eile níos 
oiriúnaí le haghaidh forbartha cónaithe 
agus ar chóir iad a aistriú chuig an GFT. 

Tá sé riachtanach do gach comhlacht 
Stáit tailte, a bhfuil sé beartaithe iad 
a dhíol, a thairiscint don GFT ar dtús. 
Ceanglófar ar an GFT faoin Acht Clár de 
Thalamh Ábhartha Poiblí a fhoilsiú agus 
forbraíodh fréamhshamhail agus tá sé ar 
fáil ar láithreán gréasáin an GFT.

Uimh.  Sceidil Roinn Ceannais

14.1 Sciar nua de thalamh Stáit a chur ar fáil do GFT agus an  Ó 2021 Uile
 cumas ann suas le 15,000 teach a sholáthar 

14.2 Tá GFT le bunachar sonraí do thailte poiblí a fhorbairt agus Leanúnach GFT 
 tuairiscí a thabhairt don Rialtas maidir le hathúsáid 
 fhéideartha na dtailte seo do thithíocht 

Cuspóir Beartais Tithíochta 14:  
Talamh Stáit breise a thabhairt ar aghaidh le haghaidh gníomhachtaithe 
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3.4 Cead Pleanála a chur i   
 ngníomh

3.4.1 Ciste Croí Cónaithe nua (Cathracha) a  
 chur ar fáil

Thar na trí bliana seo caite suas le 
2020, bhí méadú suntasach ar líon na 
gceadanna pleanála a bronnadh, ach 
nach bhfuil tús curtha leis an tógáil, 
árasáin go háirithe. Meastar nach 
bhfuil tús curtha le thart ar 70,000-
80,000 aonad cónaithe, ar tugadh cead 
pleanála dóibh go náisiúnta. Tá an figiúir 
neamhthosaithe thart ar 40,000 i mBaile 
Átha Cliath, ar ionann é sin agus thart ar 
cheithre bliana den soláthar tithíochta 
san ardchathair.

Príomhfhócas de chuid an Phlean 
seo is ea chinnte a dhéanamh go 
ngníomhachtaítear na ceadanna seo a 
thapa is féidir agus chun é sin a bhaint 
amach ní mór dul i ngleic le constaicí 
inacmhainneachta agus inmharthanachta 
ar fhorbairt.
Tá an easpa inmharthanachta ag cur 
bac ar fhorbairt na n-árasán chun críche 
díolacháin in ionad cíosa i limistéir faoi 
fhoirgnimh i gcathracha atá níos oiriúnaí 
d’fhorbraíocht chónaithe níos dlúithe. 

Tá bearta ag teastáil le haghaidh dhá 
chuspóir CNP, dul i ngleic leis an 

athrú aeráide agus fás níos dlúithe a 
sholáthar, chun a chinntiú go bhfeictear 
forbraíochta leordhóthanacha sna 
cathracha, go háirithe cinn atá in aice 
le nóid iompair agus bonneagar atá ann 
cheana. Tá riachtanas láidir beartais 
phoiblí ann mar sin de chun tithíocht a 
fhorbairt inár gcathracha. Anuas air sin, 
tá éileamh mór ar mhaireachtáil uirbeach, 
agus daoine ag iarraidh bheith ina gcónaí 
gar don obair agus taitneamhachtaí 
uirbeacha, ach, in ainneoin na tacaíochta 
beartais agus an éilimh shoiléir, níl 
soláthar na n-árasán atá le díol ar 
phraghas atá d’acmhainn ag daoine le 
feiceáil.

Chun a chinntiú go bhforbrófar árasáin 
nua, atá le díol le teaghlaigh aonair ar 
chostas níos ísle, tá Ciste nua á chur 
ar bun, ciste darb ainm Croí Cónaithe 
(Cathracha). Beidh sé de chuspóir 
ag an gCiste seo aghaidh a thabhairt 
ar dhúshlán na hinmharthanachta 
agus dlús-sholáthar tithíochta a 
ghníomhachtú, i gceantair cathracha go 
príomha. 

Bainfidh sé le forbraíochta thar 
thairseach airde/dlúis faoi leith, agus le 
próiseas iomaíoch tairisceana, cinnteofar 
gur féidir na forbraíochta seo a thógáil ar 
chostas níos ísle le hiad a dhíol le húinéirí 
lonnaitheacha. 
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Beidh leibhéal infheistíocht an Státchiste 
in aghaidh an tí socraithe ag méid uasta 
de 20% de chostas iomlán an aonaid 
incháilithe de chóiríocht chónaithe agus 
beidh teorainn fhoriomlán ar leibhéal 
na tacaíochta. Mar sin de, tabharfar an 
teach do na ceannaitheoirí ar chostas 
níos ísle agus an laghdú comhionann 
leis an leibhéal CBL agus tobhaigh 
forbraíochta. Baineann sé seo an aidhm 
amach chun forbraíocht a spreagadh 
agus cinnte a dhéanamh go gcuirtear 
árasáin ar fáil le díol ar chostas níos ísle 
sna cathracha.

Bainisteoidh an Ghníomhaireacht 
Tithíochta an Ciste thar ceann na Roinne 
agus beidh cuntasaíocht oscailte ag 
teastáil, chun a chinntiú go dtéann 
an tacaíocht airgeadais a chuirtear ar 
fáil chuig na costais laghdaithe do na 
ceannaitheoirí tí agus giaráil na dtithe, 
rud nach gcuirfí ar fáil murach sin.

Géaraigh an cineál spreagthaigh thosaigh 
seo luas an tsoláthair sna háiteanna 
cearta ag praghas níos inacmhainne 
san am i láthair agus amach anseo, in 
éineacht le bearta níos fadtéarmaí a 
ndéantar tagairt dóibh sa Chonair seo, 
agus cuirfidh sé an timpeallacht cheart 
ar fáil do dhul chun cinn an tsoláthair 
tithíochta níos tapa ná a thiocfadh sé 
murach sin. 

3.4.2 Cáin nua chun talamh    
 neamhshealbhaithe a ghníomhachtú  
 chun críocha cónaithe a chur i   
 bhfeidhm

Cuspóir uileghabhálach an Rialtais 
ná cinnte a dhéanamh, sa chás a 
gcriosaítear an talamh chun críocha 
cónaithe, agus nuair a thugtar an cead, 
go gcuirtear na tograí seo chun cinn 
a thapa is féidir chun an riachtanas 
tithíochta a chomhlíonadh. Mar sin 
de, in éineacht leis na leasuithe chun 
tabhairt ar aghaidh an tsoláthair a 
dhreasú, tá gá cothromaíocht a aimsiú 
leis seo agus pionóis a ghearradh ar 
neamhghníomhachtú láithreán. Áirítear 
leis seo cáin nua a thabhairt isteach, 
chun tailte folmha a ghníomhachtú chun 
críocha cónaithe, mar mhalairt ar an 
tobhach láithreáin fholaimh reatha).

Is cuid riachtanach éifeachtach de 
ghealltanas an Rialtais é seo chun 
prionsabal ‘úsáid é nó caillfear é’ a chur 
i bhfeidhm i gcúrsaí pleanála. Faoin 
gcoincheap seo, ní mór an criosú chun 
críocha cónaithe nó tabhairt an cheada 
a ghníomhachtú laistigh de thréimhse 
réasúnta nó laghdóidh na sochair atá 
ag fabhrú leis an mbeart cánach seo, le 
hathruithe i gcomhroinnt luacha talún 
má théann an cead pleanála in éag, agus 
beidh aon chead nua faoi réir oibleagáidí 
breise nua Cuid V.
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3.5 Cáil Saothar agus Earnála a  
 mhéadú

Beidh earnáil tógála bheoga nuálaíoch ag 
teastáil chun an uaillmhian atá leagtha 
amach in Tithíocht do Chách a sholáthar, 
earnáil a thacaíonn le forbairt an lucht 
saothair reatha, lena n-áirítear foghlaim 
ar feadh an tsaoil, agus cuireann sé gairm 
bheatha mhealltach inmharthana ar fáil 
dóibh siúd atá ag ullmhú le dul isteach sa 
lucht saothair. 

Aithníonn an Tuarascáil um Nuálaíocht 
Foirgníochta arna déanamh ag an 
nGrúpa um an Earnáil Tógála sraith 
gníomhartha, lena mbaineann an-
tionchar, chun an nuálaíocht agus aschur 
san earnáil a mhéadú chun an bonneagar 
eacnamaíoch sóisialta a theastaíonn ón 
tír a sholáthar. Anois, níos mó ná riamh, 
teastaíonn earnáil iomaíoch dhinimiciúil 
inmharthana tógála ó Éirinn ionas gur 
féidir léi bonneagar ardchaighdeáin 
fisiciúil a sholáthar dár saoránaigh ar fad.

I ndiaidh na mórmhalartuithe a bhaineann 
leis na ngéarchéim airgeadais, bhí feabhsú 
seasmhach diongbháilte san earnáil 
idir 2014 agus 2019. Thóg fostaíocht 

agus infheistíochta na hearnála tógála 
luas thar an tréimhse seo, agus d’fhás 
cúrsaí fostaíocht ó bhreis agus 100,000 
oibrí coibhéis lánaimseartha in 2014 go 
beagnach 150,000 oibrí ag deireadh 
2019. Tá paindéim Covid i ndiaidh 
tionchar a imirt air seo ó shin i leith agus 
chuir sé isteach go mór ar an earnáil. 
Ceist ríthábhachtach don earnáil ná 
iarracht a dhéanamh an feabhsú sa lucht 
saothair, a rinneadh roimh an bpaindéim, 
a fháil ar ais a mhéid is féidir, toisc go 
raibh moilleanna suntasacha ann maidir 
leis na scileanna riachtanacha a thabhairt 
d’fhostaithe nua san earnáil. Mar shampla, 
d’fheadfadh sé ceithre bliana a thógáil 
chun printíseach ceirde a oiliúint, fad is a 
mhaireann cúrsaí ailtireachta cúig bliana, 
chomh maith le dhá bhliain cleachtas 
gairmiúil ina dhiaidh sin chun clárú 
gairmiúil a bhaint amach.

Ní mór an lucht saothair reatha a leathnú 
chun 33,000 teach agus árasán, ar an 
meán, a sholáthar. Déanfar amhlaidh 
agus na daoine ag a bhfuil na scileanna 
riachtanacha cheana féin á mealladh agus 
á gcoinneáil, chomh maith le deiseanna 
oiliúna nua a chur ar fáil dóibh seo a 

15 https://www.gov.ie/en/publication/827c7-construction-sector-group-building-innovation/
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Uimh.  Sceideal Roinn Ceannais

15.1 An Ciste Croí Cónaithe (Cathracha) a thabhairt isteach chun R4 2021 RTRÁO 
 a chinntiú go gcuirtear ceadanna pleanála, le haghaidh árasán 
 i gceantair ard-dlúis atá socraithe faoi 2021, i ngníomh faoi 
 dheireadh 2025 le haghaidh tithe ‘tógtha le díol’ 

15.2 Cáin nua a thabhairt isteach, chun tailte folmha a  R4 2021 An Roinn
 ghníomhachtú chun críocha cónaithe (mar mhalairt ar an   Airgeadais
 Tobhach Láithreáin Fholaimh reatha)   

Cuspóir Beartais Tithíochta 15:  
Ceadanna pleanála a chur i ngníomh  
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bhfuil spéis acu i ngairm bheatha san 
earnáil tógála. Beidh plean ag teastáil 
chun tacú leis an earnáil lánfhostaíocht 
a thabhairt d’oibrithe reatha agus 
rannpháirtíocht onnghníomhach le 
saothar idirnáisiúnta nuair nach mbíonn 
soláthar ar fáil go háitiúil. Beidh tuilleadh 
deiseanna oideachais agus oiliúna ag 
teastáil, lena n-áirítear gealltanas maidir le 
cláir agus printíseachtaí agus cúrsaí nua. 

Tá gealltanas uaillmhianach sa Phlean 
Ghníomhaíochta don Phrintíseacht 
2021-25 chun clárúcháin printíseachta a 
mhéadú go 10,000 ceann in aghaidh na 
bliana, beagnach dhá oiread an mhéid a 
bhí ar fáil in 2020. Tá 60 cineál éagsúla 
printíseachtaí anois (agus 18 ceann eile 
á bhforbairt) agus téann siad i bhfad thar 
an earnáil tógála agus ceird thraidisiúnta. 
Beidh sé ríthábhachtach oibriú le fostóirí 
san earnáil tógála chun fostaíocht na 
bprintíseach a leathnú chun cur chuige 
meántéarmach inmharthana maidir le 
hinfhaighteacht na scileanna riachtanacha 
a bhaint amach. 

Leagann Tuarascáil Building Future Skills, 
2020  éileamh na hÉireann ar scileanna 
timpeallachta tógtha suas go dtí 2030 
amach; Baineann 50 faoin gcéad de 
na príomhróil le ceird phrintíseach. 
Tá sé beartaithe, áfach, go ndéanfar 
athbhreithniú ar na tuartha sa tuarascáil 
seo chun dhá staidéar eile, atá le teacht, 
agus arna gcoimisiúnú ag an Sainghrúpa 
ar Riachtanais Scileanna sa Todhchaí a chur 
san áireamh; 

• Labour Demand Estimates for Ireland’s 
National Housing Targets, 2021-2030, 
agus

• Skills to Enable the Low Carbon 
Economy to 2030.

Measann Tuarascáil Labour Demand 
Estimates for Ireland’s National Housing 
Targets, 2021-2030, atá le foilsiú, go 
mbeidh ar an éileamh iomlán ar shaothar 
ó fhoirgníocht tithíochta ardú ó thart ar 
40,000 oibrí coibhéis lánaimseartha ag 
an leibhéal reatha, go 67,500 oibrí faoi 
lár na ndeich mbliana seo, chun meán 
bliantúil de 33,000 teach a bhaint amach 
thar na deich mbliana. Toisc go bhfuil 
riaráiste aschur na tithíochta méadaithe, 
d’fhéadfadh méadú eile, suas le 80,000 
oibrí, b’fhéidir, bheith riachtanach. Chomh 
maith leis sin, déanann an Tuarascáil 
meastacháin maidir leis an éileamh ar 
shaothar ar fud na bpríomhghairmeacha 
don Timpeallacht Thógtha, idir ailtirí agus 
oibrithe tógála. Mar shampla, thug sé le 
tuiscint nach mór thart ar 2,500 siúinéir 
breise a earcú nó a athoiliúint chun an 
sprioc de 33,000 teach in aghaidh na 
bliana a bhaint amach. 

Aithneoidh an tuarascáil atá le foilsiú, 
Skills to Enable the Low Carbon Economy 
to 2030 tuilleadh riachtanas ar an lucht 
oibre maidir le spriocanna aisfheistithe 
an Phlean Gnímh don Aeráid agus tógáil 
tionscadal fuinnimh in-athnuaite. 

Déanfar athbhreithniú ar thuartha Building 
Future Skills chun tuartha ina dhiaidh 
sin a chur san áireamh chun spriocanna 
tithíochta a bhaint amach, chomh 
maith leis an aistriú chuig geilleagar 
ísealcharbóin. Lena linn sin, ailíneofar 
aschur oideachais agus oiliúna leis na 
riachtanais seo. 

Soláthróidh RBATNE agus a 
ghníomhaireacht, Solas, freagairt 
chomhtháite oideachais agus oiliúna ón 
earnáil maidir leis na tuartha scileanna 

16 https://enterprise.gov.ie/en/Publications/Building-Future-Skills.html
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seo, go háirithe leis an Straitéis le 
haghaidh Seirbhísí Tógála atá le teacht ó 
Solas. Déanfaidh RFTF aon athrú is gá 
sa chóras ceada fostaíochta chun líon na 
n-oibrithe oilte tógála, a theastaíonn chun 
soláthar na tithíochta a mhéadú, a ardú.

Anuas ar scála an tsaothair ar fud réimse 
gníomhaíochtaí a bhaineann le tithíocht 
a sholáthar, seirbhísí tacaíochta do 
ghairmithe, lena n-áirítear árachas, srl., 
ní mór cuimhneamh orthu seo chun 
acmhainneacht chuí a chinntiú. 

Tá na tionscnaimh ar fad thuas luaite 
atá dírithe ar sholáthar na scileanna ag 
brath ar fhostaithe, agus ar an dtionscal 
foirgníochta go ginearálta, agus iad ag 
déanamh athbhreithniú leanúnach ar 

mhealltacht na tairisceana gairme a 
chuireann siad ar fáil d’fhostaithe reatha 
agus féideartha, ag cur gairmeacha 
beatha san earnáil tógála chun cinn agus 
bheith comhpháirteach le soláthróirí 
oideachais agus oiliúna chun deiseanna 
uasoiliúna agus ath-oiliúna a chur ar 
fáil le comhlachtaí gairmiúla, Skillnet 
Ireland, printíseachtaí agus soláthróirí 
breisoideachais, ardoideachais agus 
oiliúna.

Tacóidh na gníomhartha atá le soláthar 
chun inmharthanacht eacnamaíoch a 
thiomáint, chomh maith le laghdú na 
gcostas foirgníochta le himeacht ama, 
agus a mhionsonraítear i gCaibidil a Cúig, 
alt 5.3.1, leis an méid thuas.

No.  Timeline Lead

16.1 Na gníomhartha atá leagtha amach sa Tuarascáil um Nuálaíocht  2021 An Grúpa um an
 Foirgníochta a chur i bhfeidhm chun nuálaíocht agus aschur   Earnáil Tógála
 san earnáil a mhéadú

16.2 Tá an tionscal le hathbhreithniú a dhéanamh ar tharraingteacht Leanúnach Eagraíochtaí 
 na ngairmeacha beatha san earnáil tógála, agus iad a chur chun   Ionadaíochta  
 cinn, le feachtas margaíochta comhordaithe a dhíríonn ar lucht   Tionscail,
 fágála scoile agus daoine a athraíonn a ngairmeacha beatha   an Grúpa um an
 mar a mholtar sa Tuarascáil um Nuálaíocht Foirgníochta  Earnáil Tógála  

16.3 Tacaíocht a thabhairt do chaighdeán na tógála agus  R1 2022 RBATNE
 sábháilteacht san earnáil tógála a fheabhsú le córas 
 ceadúnúcháin le haghaidh gníomhaíochtaí sonraithe tógála 
 faoi leith chun é a chur in ionad an chórais cáilíochta reatha 

16.4 Cinnte a dhéanamh go dtacaítear leis an earnáil tógála chun  R4 2022 RFTF, Fiontraíocht 
 nuálaíocht a dhéanamh i dtaobh modheolaíochta agus   Éireann
 teicneolaíochta tógála agus an tIonad Teicneolaíochta Tógála 
 á chur ar bun ag Fiontraíocht Éireann agus tús áite á thabhairt 
 don fhoirgníocht chónaithe 
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Uimh.  Sceidil Roinn Ceannais

17.1 Tuar foriomlán scileanna atá cothrom le dáta a chur le  R4 2021 RFTF
 chéile don earnáil tógála agus ‘Labour Demand Estimates 
 for Ireland’s National Housing Targets’ agus ‘Skills to Enable 
 the Low Carbon Economy to 2030’, atá le teacht, chomh 
 maith le cuspóirí beartas in ord tosaíochta don earnáil á 
 gcur san áireamh 

17.2 Freagairt earnála maidir le hoideachas agus oiliúint Leanúnach  RBATNE
 imeasctha a sholáthar chun an soláthar oideachais agus 
 oiliúna a ailíniú d’oibrithe nua, agus d’oibrithe reatha, 
 le tuartha ó ‘Labour Demand Estimates for Ireland’s National 
 Housing Targets, 2021-2030’ agus ón Sainghrúpa ar 
 Riachtanais Scileanna sa Todhchaí (SRST) 

17.3 Moltaí ó thuarascáil an tSainghrúpa ar Riachtanais  R4 2021 RBATNE
 Scileanna sa Todhchaí (SRST), ‘Building Future Skills’, 
 agus moltaí a bhaineann leis an tógáil ón tuarascáil SRST 
 ‘Skills to Enable the Low Carbon Economy to 2030’ 
 a chur i bhfeidhm 

17.4 Riaráiste a bhaineann le COVID-19 a laghdú ar chláir  R4 2022 RBATNE
 oideachais agus oiliúna, lena n-áirítear printíseachtaí 

17.5 An Plean Gníomhaíochta don Phrintíseacht 2021-25 R4 2025 RBATNE 
 a chur i bhfeidhm 

17.6 Scéimeanna ceadúnaithe fostaíochta a mhodhnú mar is  Leanúnach RFTF
 cuí chun líon na bhfostaithe tógála a theastaíonn 
 a mhealladh, bheith rannpháirteach in aonaigh earcaíochta 
 go hidirnáisiúnta chun oibrithe a mhealladh go hÉirinn 

Cuspóir Beartais Tithíochta 17: 
An lucht saothair a theastaíonn a sholáthar chun 33,000 teach 
ar an meán a thógáil in aghaidh na bliana



Tithíocht do Chách  |  Plean Nua Tithíochta d’Éirinn

97

3.6 Caipiteal a chur ar fáil le   
 haghaidh tithíochta

TMeastar go bhfuil an riachtanas caipitil 
chun 33,000 teach nua a sholáthar, ar an 
meán, in aghaidh na bliana go dtí 2030 
ag €12 billiún ar a laghad gach bliain, 
le meascán d’infheistíocht phoiblí agus 
phríobháideach. Teastaíonn slógadh gan 
fasach agus iarracht comhordaithe ar fud 
na bhfoirmeacha airgeadais ar fad chun 
foinse cistiúcháin inmharthana a chinntiú 
ar fud na gceithre chineál tionachta. 
Beidh foinsí cistiúcháin, nach ón Stát iad, 
ríthábhachtach chun rath fadtéarmach 
Tithíocht do Chách seo a bhaint 
amach. Beidh ról lárnach ag margaí 
caipitil idirnáisiúnta agus infheistíocht 
phríobháideach, idir infheistíocht 
inmheánach agus idirnáisiúnta.

Cinnteoidh an teagmháil idir na 
sruthanna éagsúla cistiúcháin, agus na 
gníomhartha sonraithe a leagtar amach 
thíos, go mbeidh an cistiú ann chun 
33,000 teach ar an meán a sholáthar 
gach bliain ar feadh shaolré an phlean 
seo. Déanfaidh an Roinn Airgeadais 
measúnú ar bhonn leathbhliantúil ar 
shásúlacht an chistiúcháin atá ar fáil ó 
na foinsí sin, lena n-áirítear earnáil intíre 
agus idirnáisiúnta na mbanc, margaí 
caipitil agus caipiteal idirnáisiúnta, chun 
cur le hinfheistíocht phoiblí chun an 
t-éileamh le haghaidh 33,000 teach 
a chomhlíonadh ar fud na dtionachtaí 
éagsúla. Anuas air sin, is féidir saineolas 
maoinithe Ghníomhaireacht Bainistíochta 
an Chisteáin Náisiúnta a úsáid agus 
roghanna airgeadais á meas.

3.6.1 Ciste an Státchiste le    
 haghaidh Soláthair Tithíochta   
 Shóisialta Inacmhainne a fhorbairt

De ghnáth, tháinig cistiúchán earnáil 
tithíochta sóisialta na hÉireann ó mhaoiniú 
an Státchiste agus leanfaidh sé seo ar 
aghaidh faoi Tithíocht do Chách. Cinntíodh 
infheistíocht caipitil shuntasach le haghaidh 
tithíochta sóisialta inacmhainne faoin 
PFN. Laistigh den Tosaíocht Infheistíochta 
Straitéise um ‘Fás Dlúth’, cuirfidh an PFN 
suas le €12 billiún ar fáil idir 2021 agus 
2025 le haghaidh réimse leathan bearta 
sóisialta inacmhainne atá sa phlean seo. 
Fásfaidh infheistíocht caipitil an Stáit 
maidir le Tithíocht ó bhreis agus €1 
bhilliún in 2018 go leibhéil stairiúla agus 
leanfaidh sé ar aghaidh ag méadú bliain 
ar bhliain de réir mar a fhásann píblínte 
sóisialta inacmhainne. Chomh maith leis 
sin, cuirfear an infheistíocht a theastaíonn 
sa Bhonneagar ar fáil, lena n-áirítear don 
CFAU agus seirbhísí Uisce. Níl a leithéid de 
mhaoiniú feicthe cheana agus léiríonn sé 
tiomantas an Rialtais beartais Tithíocht do 
Chách a sholáthar.  

Ar bhonn per capita, is í Éire 
ceann de na soláthróirí tithíochta 
sóisialta is mó san ECFE agus tá sé 
beartaithe againn ár lorg tithíochta 
sóisialta a leathnú chun ról níos 
leithne a imirt I soláthar méadaithe 
na tithíochta sóisialta. 

Cuirfimid an meascán cuí de mhaoiniú 
agus sruthanna soláthair ar fáil chun a 
chinntiú go soláthraíonn ár gclár soláthair 
tithíochta an líon uasta tithe, fad is a 
uasmhéadaítear luach an airgid don 
Státchiste.
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3.6.2 Níos mó maoinithe a chur   
 ar fáil le haghaidh an    
 Ghníomhaireacht Forbartha Talún

I ndiaidh don Acht na Gníomhaireachta 
Forbartha Talún, 2021, a achtú, 
caipitleofar an GFT le €1.25 billiún i 
gcaipiteal gnáthscaireanna ó CISÉ (Ciste 
Infheistíochta Straitéisí d’Éirinn), agus 
beidh sé d’acmhainn aige €1.25 billiún 
eile a fháil ar iasacht, agus mar sin de, 
tá acmhainneacht maoinithe de €2.5 
billiún aige. Aithníonn an Rialtas go 
mbeidh méadú sa mhaoiniú ag teastáil 
amach anseo de bharr na leibhéil 
ardaithe gníomhaíochta, a bhfuil súil leo 
faoin bPlean seo don GFT. . Is dócha go 
mbeidh sé seo ann mar acmhainneacht 
mhéadaithe iasachtaithe de thart ar 
€1 bhilliún in 2024 agus tá an Rialtas 
tiomanta chun obair a dhéanamh leis 
an GFT chun cúnamh a thabhairt, an 
maoiniú seo a fháil. Ligfidh an maoiniú 
breise seo don GFT:-

• A phíblíne tithíochta a sholáthar, ar 
thalamh Stáit breise chomh maith;

• Tithíocht inacmhainne luathaithe a 
sholáthar le Tionscadal Tosaigh, mar a 
chuirtear síos i gConair 1; agus

• Freagracht a ghlacadh as rialúchán 
lán roghnach rochtana Seirbhísí 
Réadmhaoine Cónaithe Bainistíochta 
Sócmhainní (NARPS) ó GNBS. Cuirfidh 
sé seo bonn deimhnitheach slán ar fáil 
don tithíocht shóisialta a bhaineann leis 
agus a ligtear ar cíos d’Údaráis Áitiúla. 

3.6.3 Iasachtú le haghaidh tithíocht   
 shóisialta inacmhainne a Éascú 

Is cumasóir bunriachtanach é cistiúchán 
indíreach chun tithíocht shóisialta 
inacmhainne a thógáil nó a fháil, agus is 
príomh-iasachtóir é an Ghníomhaireacht 
Airgeadais do Thithe (GAT). Tá an-
chumas ag GAT, de bharr na taithí 
fada atá aige san earnáil, ról lárnach a 
ghlacadh i gcistiú na nÚdarás Áitiúil, na 
CCTanna agus na hearnála oideachais 
chun tithíocht a sholáthar. Tabharfaimid 
na hacmhainní riachtanacha don 
GAT chun teacht leis an éileamh ar 
chistiúchán ar feadh shaolré Tithíocht 
do Chách. Tacóidh sé seo le soláthar na 
hearnála rialtais áitiúil, agus tuilleadh 
éadálacha talún á n-éascú, chomh maith 
le húsáid córais nua soláthair.

Tabharfaidh an Rialtas reachtaíocht chun 
cinn chun acmhainneacht iasachtaithe 
GAT a mhéadú ó €10 mbilliún go €12 
bhilliún agus athbhreithniú a dhéanamh 
i ndiaidh dhá bhliain, chun tacaíocht 
a thabhairt d’earnáil an rialtais áitiúil i 
dtaobh éadála talún agus soláthar tithe 
sóisialta inacmhainne. Déanfaidh GAT 
caidrimh a neartú le páirtithe maoinithe 
idirnáisiúnta (amhail an Banc Eorpach 
Infheistíochta/Comhairle Bhanc na 
hEorpa) a neartú chun maoiniú dírithe a 
bhaint amach.

Is féidir le GAT ról eile a imirt chun 
soláthar na cóiríochta do mhic léinn a 
bhreisiú. Tá iasachtaí ó ollscoileanna 
traidisiúnta le haghaidh cóiríochta 
do mhic léinn lasmuigh den chlár 
comhardaithe, ach tá iasaschtaí mar seo 
ó Ollscoileanna Teicneolaíochta agus 
Institiúid Teicneolaíochta laistigh den 
chlár comhardaithe agus faoi réir cheadú 
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an Rialtais. Déantar foráil le hAlt 21 
d’Acht na nOllscoileanna Teicneolaíochta, 
2018 le haghaidh iasachtaí ag 
Ollscoileanna Teicneolaíochta. Déanfaidh 
an Rialtas reachtaíocht chun ligean 
d’Ollscoileanna Teicneolaíochta iasachtaí 
a fháil ón nGníomhaireacht Airgeadais 
do Thithe.

3.6.4 Maoiniú Forbartha Éascaithe ag an  
 Stát a Mhéadú  

Cuireadh Maoiniú Teaghais-Tógála 
Éireann (MTTÉ) ar bun chun 
infhaighteacht maoiniú fiachas 
sinsearach a mhéadú le haghaidh forbairt 
chónaithe mar fhreagairt ar ghanntanas 
géar tithíochta. Tá spéis mhór léirithe 
ag an earnáil forbartha cónaithe i MTTÉ 
agus ceadaíodh é le haghaidh maoiniú 
de bhreis agus €500 milliún ón uair ar 
seoladh é in Eanáir 2019, ag tacú le 
soláthar féideartha 2,400 teach nua 
ar fud réimse méideanna forbartha. 
Tá maoiniú de €730 milliún ag MTTÉ 
le haghaidh forbairt chónaithe, agus é 
d’acmhainn aige é sin a ardú go €750 
milliún más gá. Leanfaidh MTTÉ ar 
aghaidh agus é sofhreagrúil maidir 
leis an gcur isteach leanúnach ar an 
margadh, mar a rinne sé mar fhreagairt 
ar an ngeit tosaigh a tharla de bharr 
Covid-19 agus nuair a tugadh isteach é 
mar chuid dá tháirge ‘Momentum Fund’. 
Leanfaidh MTTÉ ar aghaidh ag déanamh 
dlúthmhonatóireachta ar fhorbairtí ar 
fud an mhargaidh níos leithne chun 
freagairt nuair is féidir chun a chinntiú 
nach gcuirtear isteach ar sholáthar tithe 
nua de bharr easpa maoinithe.

3.6.5 Maoiniú Neamh-Stát a urrú 
Beidh foinsí seachtracha airgeadais ag 
teastáil chun an bearna idir an riachtanas 
foriomlán cistiúcháin chun 33,000 teach, 
ar an meán, a thógáil gach bliain, agus 
an méid atá á chur ar fáil ag maoiniú 
díreach ón Státchiste, iasachtú Stáit, 
MTTÉ agus an earnáil baincéireachta 
inmheánaí, a thraschóiriú. Laghdóidh 
infheistíocht institiúideach san earnáil 
chónaithe an spleáchas ar mhaoiniú 
bainc le haghaidh forbartha; tá sé seo 
tábhachtach chun margaí caipitil níos 
leithne a fhorbairt le haghaidh forbartha 
tithíochta. Táthar ag aithint go leagann 
infheisteoirí tábhacht ar thionchair 
dhearfacha comhshaoil agus sóisialta 
a bhaint amach ar bhonn inmharthana 
go bhfuil an tithíocht in áit mhaith 
chun cistiú inmharthana eiticiúil a fháil 
ó infheisteoirí, ag a bhfuil caighdeáin 
láidre comhshaoil, shóisialta agus rialála. 
Stiúrfaidh an Roinn Airgeadais cumarsáid 
agus rannpháirteachas le hinfheisteoirí 
institiúdeacha, lena n-áirítear imeachtaí 
seónna trádála, chun beartais a chur in 
iúl agus infheistíocht chuí sa chóiríocht 
chónaithe in Éirinn a spreagadh.

Beidh ról lárnach ag Comhlachtaí 
Ceadaithe Tithíochta chomh maith, 
agus iad ina ngníomhairí le haghaidh 
infheistíochta inmharthana a mhealladh 
chuig tithíocht shóisialta inacmhainne. 
Leanfar d’iniúchadh a dhéanamh ar an 
bhféidearthacht seo, lena n-áirítear 
rangú féideartha thograí CCTanna. 
Cabhróidh Aonad Staidrimh na Roinne 
Airgeadais leis an RTRÁO chun tograí 
infheistíochta a mheas, go háirithe 
ón earnáil CCT, chun dealraitheacht 
a mheas maidir le rangú staitistiúil 
lasmuigh den chlár comhardaithe a fháil.
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Uimh.  Sceidil Roinn Ceannais

18.1 Leordhóthanacht an mhaoinithe atá ar fáil a chainníochtú  R4 2021 An Roinn Airgeadais,
 chun teacht leis an éileamh le haghaidh 33,000 teach ar fud 
 na dtionachtaí éagsúla 

18.2 €12 bhilliún i maoiniú díreach ón Státchiste a dháileadh ar  R3 2021 RCPA
 thithíocht shóisialta inacmhainne idir 2022 agus 2026 

18.3 Aontú go gceadófaidh an próiseas le haghaidh aistriú  R4 2021 RTRÁO, an Roinn
 ‘NARPS’ ó GNBS go GFT  Airgeadais

18.4 Reachtaíocht a dhéanamh le haghaidh iasachtú méadaithe R1 2024 RTRÁO* 
 do GFT chun soláthar luath leathnaithe a éascú  

18.5 Reachtaíocht a dhéanamh chun acmhainneacht iasachtaithe R2 2022 RTRÁO 
 na Gníomhaireachta Airgeadais do Thithe (GAT) a mhéadú 
 chuig €12 bhilliún, agus athbhreithniú le déanamh i ndiaidh 
 2 bhliain, chun tacaíocht a thabhairt d’earnáil an rialtais áitiúil 
 i dtaobh éadála talún agus soláthar tithe sóisialta inacmhainne  

18.6 Caidrimh le páirtithe maoinithe idirnáisiúnta (amhail an Banc Leanúnach  An Roinn Airgeadais,
 Eorpach Infheistíochta/Banc Forbartha Chomhairle na   Gníomhaireacht
 hEorpa) a neartú chun maoiniú dírithe a bhaint amach  Airgeadais do Thithe

18.7 Leanfaidh GNBS ar aghaidh ag baint feidhm as caipiteal i  Leanúnach An Roinn Airgeadais,
 gcomhréir leis an éilimh chun maoiniú a chur ar fáil do   MTTÉ
 sholáthar tithe nua, lena n-áirítear a acmhainn iasachtaithe 
 bhreise de €750 milliún a bhaint amach nuair is gá. Leanfaidh 
 GNBS ar aghaidh ag déanamh athbhreithniú ar an réimse 
 táirgí atá ar fáil i gcomhréir leis an éileamh chun a chinntiú nach 
 gcuirtear isteach ar sholáthar tithe nua de bharr easpa maoinithe  

18.8 Cumarsáid agus rannpháirteachas le hinfheisteoirí  Leanúnach An Roinn Airgeadais,
 institiúdeacha a threorú, lena n-áirítear imeachtaí seónna 
 trádála, chun beartais a chur in iúl agus infheistíocht 
 inmharthana sa chóiríocht chónaithe a spreagadh  

18.9 Tograí infheistíochta a mheas, go háirithe ón earnáil CCT, Leanúnach  An Roinn Airgeadais,
 maidir leis an dealraitheacht rangú staitistiúil éagothrom a fháil  RTRÁO

18.10 *Reachtaíocht a thabhairt chun cinn chun ligean  R2 2022 RTRÁO, an Roinn
 d’Ollscoileanna Teicneolaíochta iasachtaí a fháil ón   Airgeadais
 nGníomhaireacht Airgeadais do Thithe  

Cuspóir Beartais Tithíochta 18: 
Cinnte a dhéanamh go bhfuil go leor caipitil ar fáil a chinntiú 
chun 33,000 teach, ar an meán, a sholáthar in aghaidh na bliana 


