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4
• Ciste nua ‘Croí Cónaithe (Bailte)’ chun 

láithreáin sheirbhisithe le haghaidh tithe 
nua a chur ar fáil agus chun tacú le 
hathchóiriú tithe folmha i mbailte agus 
sráidbhailte réigiúnacha.

• Dreasachtaí nua a thabhairt isteach le 
haghaidh ligean agus díol réadmhaoine 
foilmhe faoi úinéireacht rannpháirtithe sa 
scéim ‘Cothrom na Féinne’

• Rialacháin nua a chur i bhfeidhm ag ceangail 
ar lóistín Gearrthéarmach agus Daoine ar Cíos 
clárú le Fáilte Éireann.

• Orduithe Ceannaigh Éigeantaigh a úsáid 
chun díriú ar suas le 2,500 réadmhaoin 
folamh le díol.

• Sonraí a bhailiú ar leibhéil folúntais i 
réadmhaoin chónaithe agus é i gceist Cáin 
Maoine Foilmhe a thabhairt isteach. 

• Cur chuige Cothabhála Pleanáilte a 
thabhairt isteach le haghaidh bainistíocht 
agus cothabháil stoc na nÚdarás Áitiúil. 

• Réadmhaoin faoi úinéireacht an Stáit a 
ghníomhachtú.

• Aghaidh a thabhairt ar eastáit 
neamhchríochnaithe.
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Agus riachtanas ard tithíochta ann, ní mór 
dúinn a chinntiú go bhfuil na tithe atá ann 
cheana a n-úsáid. Cé go mbíonn na cúiseanna 
ar thithe folmha casta go minic, ní mian 
réadmhaoine, ar féidir cónaí iontu, a fheiceáil 
díomhaoin agus daoine eile gan dídean nó 
ina gcónaí I gcóiríocht mhí-oiriúnach. Tá 
cineálacha eile réadmhaoine folmha ann 
freisin, a bhféadfaí iad a athchóiriú chun iad a 
úsáid chun críocha cónaithe agus d’fhéadfaí 
an stoc reatha a úsáid I slí níos éifeachtaí.

Tá réadmhaoine folmha i roinnt mhaith 
ceantar i gcathracha, bailte agus sráidbhailte 
de gach méid, agus dá n-úsáidfí iad arís, 
d’fhéadfaidís beocht a chur sna bailte timpeall 
na tíre arís, agus cóiríocht nua i gceantair 
uirbeacha agus tuaithe. Uaillmhian shoiléir 
de chuid an Rialtais is ea beartas ‘Todhchaí 
Cheantair Tuaithe’ agus tacófar leis le réimse 
níos leithne gníomhartha cumasaithe a 
fheictear mar chuid d’fhorbairt cur chuige ‘Tús 
Áite do Lár Bailte’. Thug an Rialtas tiomantas 
do théarnamh i slí dhifriúil sa Phlean 
Téarnaimh Eacnamaíochta Náisiúnta, 2021, le 
cur chuige níos cothroime, inmharthana agus 
ionchuimsithe dár muintir agus dár réigiúin, le 
gníomhartha a chinnteoidh téarnamh cothrom 
ionchuimsitheach. Agus é ag aithint obair na 
nÚdarás Áitiúil agus an fhreagairt ar Covid 
-19, aithníonn Tithíocht do Chách an deis atá 
ann ár gcathracha agus bailte a athshamhlú 
agus a athchóiriú ó bhun, ag leagan béime 
ar an acmhainneacht le haghaidh tionchar 
dearfach, mar shampla, cianobair, agus an 
plean náisiúnta leathanbhanda. Tá deis ann, 
go háirithe, forbraíocht chónaithe i lár na 
gcathracha agus na bailte a mhéadú agus 
béim á leagan ar shaoráidí agus caighdeán na 
beatha. 

Beidh ról lárnach ag aghaidh a thabhairt 
ar fhoirgnimh fholmha agus dearóilithe sa 

fhreagairt seo. Is cistí claochlaitheacha iad 
CFAU agus CFAT, ar féidir leo tacaíocht 
airgeadais a chur ar fáil chun feidhm leathan 
ár gcathracha, ár mbailte agus ár sráidbhailte a 
athshamhlú.

Laistigh den chomhthéacs seo, tá an Rialtas 
dírithe ar chinnte a dhéanamh go n-úsáidtear 
an soláthar reatha tithíochta. 

4.1 Polasaí Lár Baile Mhóir a   
 bhunú agus a mhaoiniú 

Chun áiteanna níos fearr a dhéanamh 
dár mbailte agus sráidbhailte, inar féidir 
le daoine bualadh le chéile, oibriú agus 
bheith ina gcónaí, tá an Rialtas tiomanta 
do chur chuige Tús Áite do Lár Bailte 
a fhorbairt, cur chuige a dhéanfaidh 
iarracht beartais a thabhairt le chéile 
chun díriú ar na hacmhainní atá ar fáil 
chun na torthaí is fearr a sholáthar do lár 
ár mbailte. Tá an tiomantas seo á chur 
cinn ag an RTRÁO agus RFTP, chomh 
maith leis na gníomhartha a bhaineann 
leis an gcur chuige ‘Tús Áite do Lár Bailte, 
agus foilseofar é seo go luath. Tiocfaidh 
an cur chuige foriomlán leis na cuspóirí 
atá mar chuid den CNP. Cé go bhfuil sé 
mar sprioc ag an mbeartas foriomlán cur 
chuige straitéiseach a chur i bhfeidhm 
maidir le hathghiniúint lár an bhaile, 
beidh cur chun cinn áitíocht chónaithe 
sna bailte tuaithe agus sráidbhailte ag 
croílár an phlean. Beidh cur i bhfeidhm 
“straitéis chumasaithe réimse” níos 
leithne ag teastáil do chomhtháthú an 
chur chuige Tús Áite do Lár Bailte, ag 
soláthar tacaíochtaí comhairliúcháin agus 
airgeadais ar fáil d’úinéirí talún agus dóibh 
siúd atá ag lorg tithe i mbailte. 

Cé go bhfuil cláir ar nós CFAU agus CFAT 
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beartaithe go príomha chun tacaíocht 
a chur ar fáil d’athghiniúint níos leithne 
bailte, éascaíonn na cláir seo úsáid agus 
athúsáid optamach réadmhaoine atá ann 
cheana agus cuireann siad le cruthú na 
gcúinsí a dtagann forbraíochtaí tithíochta i 
mbailte chun cinn dá mbarr.

Mar sin de, faoi scáth an dá chiste seo, 
spreagfar Údaráis Áitiúla an réimse 
uirlisí reachtaíochta agus airgeadais atá 
ar fáil dóibh a úsáid chun an fhís dá 
gceantair a chur ar fáil. Cuireann CFAU 
agus CFAT cistiú substantach ar fáil le 
haghaidh athghiniúint na gcathracha 
agus bailte. Go dtí seo, tá €1,277 milliún 
dáilte ag an CFAU ar cheantair uirbeacha 
agus bailte príomhspreagtha, agus tá 
maoiniú €323 milliún ó CFAU, chomh 
maith le €249 milliún i maoiniú ó CFAT, 
beartaithe do thionscadail i mbailte 

eile. Agus é seo ar fad curtha le chéile, 
déanfaidh an infheistíocht seo an-difear 
d’inmharthanacht na gceantar seo.

Tabharfaidh tuilleadh éileamh ar mhaoiniú 
ó CFAU aghaidh ar riachtanais na 
gcathracha agus na bailte, agus é curtha 
leis an gcur chuige faoi CFAT, a phléann 
le bailte ina bhfuil daonra níos ísle ná 
10,000 duine, cuirfear critéir faoi leith san 
áireamh chun gníomhachtú réadmhaoine 
foilmhe a spreagadh laistigh don fhís 
fhoriomlán do na bailte, agus chun úsáid 
tháirgiúil a bhaint as an stoc. 

Cuirfear an maoiniú seo le tograí 
maidir le haisfheistiú agus tacaíochtaí 
reatha, amhail an Deontas um Thithe 
Fuinnimh níos Fearr, chun a chinntiú go 
gcosnaítear oidhreacht ailtireachta na 
mbailte.

Uimh.  Sceidil Roinn Ceannais

19.1 An beartas nua ‘Tús Áite do Lár Bailte’ a fhoilsiú, beartas ina R4 2021 RTRÁO, RFTP 
 mbeidh cur chuige maidir le córais nua dreasachta airgid 
 reatha a úsáid 

19.2 An Deontas um Thithe Fuinnimh níos Fearr a úsáid chun  Leanúnach RCAC
 tacú le haisfheistiú réadmhaoine folmha go dtí 2030

19.3 Gníomhachtú réadmhaoine foilmhe a chur san áireamh mar  Leanúnach RTRÁO, RFTP
 phríomhchritéir sa Chiste Forbartha Athghiniúna Uirbí 
 (CFAU) agus sa Chiste Forbartha Athghiniúna Tuaithe (CFAT)  
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4.2 Ciste Forbraíochta Réigiúnaí  
 na hEorpa a úma chun dul i  
 ngleic le folúntas

Tá Tionóil Réigiúnacha, mar údaráis 
bainistíochta Chiste Forbraíochta 
Réigiúnaí na hEorpa (CFRE) in Éirinn, ag 
forbairt Chlár 2021-2027 le haghaidh 
an chéad bhabhta eile de Chistí 

Struchtúracha. Ní mór 8% den soláthar 
iomlán seo a thabhairt do cheantair 
uirbeacha. Tá sé beartaithe chomh maith go 
leagfar béim faoi leith ar aghaidh a thabhairt 
ar fhoirgnimh fholmha agus dearóilithe i 
mbailte, mar thaca faoin gcur chuige ‘Tús 
Áite do Lár Bailte’, sa chéad bhabhta eile 
seo den mhaoiniú, agus déanfar comhaontú 
air seo go luath in 2022.

Uimh.  Sceideal Roinn Ceannais

19.4 Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa a úma chun dul i  R2 2022 Tionóil Réigiúnacha
 ngleic le tithe folmha agus dearóiliú i mbailte 

4.3 Clár CPO a lainseáil  
 le haghaidh airíonna    
 neamhshealbhaithe

Tá go leor Údarás Áitiúil páirteach i 
gceannach éigeantach réadmhaoine 
folmha. Bíonn cuid acu mar chuid 
de thionscadail CFAU, nó i gcomhar 
le scéimeanna reatha. Is féidir an 
ghníomhaíocht a luathú tuilleadh i 
gcomhréir leis an moladh ó Thuarascáil 
Indecon maidir le Cáin ar Réadmhaoin 
Chónaithe Fholamh  gur chóir d’Údaráis 
Áitiúla mórchlár orduithe ceannaigh 
éigeantaigh a ghníomhachtú chun 
réadmhaoine folmha a cheannach leis na 
cumhachtaí ceannaigh éigeantaigh atá 
acu, fiú nuair nach mbíonn na háitribh sin 
oiriúnach do thithíocht shóisialta. 

Cuirfidh Údaráis Áitiúil na héadálacha 
orduithe ceannaigh éigeantaigh leis an 
rannpháirtíocht i scéimeanna reatha 
um Athnuachan agus Deisúcháin agus 

Léasúcháin, agus clár níos leithne de 
thithíocht inacmhainne le díol chun 
deiseanna a uasmhéadú réadmhaoine 
folmha a úsáid go táirgiúil. Tacóidh saoráid 
maoinithe idirlinne ón Ghníomhaireacht 
Airgeadais do Thithe leis an gclár seo le 
haghaidh éadálacha réadmhaoine.

Cuirfear seirbhís chomhairleach lárnach 
ar bun sa Ghníomhaireacht Tithíochta 
chun cabhrú le hÚdaráis Áitiúla leis an 
bpróiseas. Tá Oifigigh Tithe Folmha in 
situ sna Údaráis Áitiúla ar fad cheana 
féin agus tá siad á maoiniú ag an RTRÁO. 
Cinnteoimid gur post lánaimseartha é seo. 
Beidh an duine a cheapfar freagrach as an 
gclár seo a chur chun cinn.

An chuspóir ná go bhfaighidh Údaráis 
Áitiúla ar a laghad 2,500 aonad folamh 
faoi 2026 agus go gcuirfidh siad ar an 
margadh iad le hiad a dhíol. 

17 Indecon Report on the Taxation of Residential Properties, Meán Fómhair 2018

CUSPÓIR BEARTAIS TITHÍOCHTA 19 
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4.4 An Scéim Beart Cothromach  
 a leasú

Tá leasuithe tugtha isteach ag an 
Rialtas ar Scéim Tacaíochta do Thithe 
Altranais chun uasteorainn de thrí bliana 
a chur ar dhíol príomháit chónaithe 
phríobháideach iarratasóra. Go dtí seo, 
d’fhéadfaí go mbeadh ranníocaíochtaí gan 
uasteorainn chuig an scéim bheith mar 
thoradh ar dhíol phríomháit chónaithe 
phríobháideach iarratasóir de chuid na 
Scéime ‘Cothrom na Féinne’. Cuirfidh 
na leasuithe, a tugadh ar aghaidh, 
uasteorainn ar an ranníocaíocht seo 
chuig trí bliana ag 7.5& de luach na 
réadmhaoine in aghaidh na bliana, 
mar is amhlaidh nuair nach ndíoltar an 
réadmhaoin. 

Déanfar leasuithe eile ar an Scéim 
Tacaíochta do Thithe Altranais níos déanaí 
in 2021 chun ioncam cíosa ó phríomháit 
chónaithe phríobháideach a dhíolmhú 
agus ioncam an iarratasóra á mheas. 
Tugann fáltais na Cáine Maoine Áitiúla 
le haghaidh 2020 le fios gur próiseáladh 
suas le 7,800 díolúine do thithe folmha 
de bharr tinnis. Cé nach ndéanann 
coinníollacha na díolúine tagairt faoi leith 
don Scéim ‘Cothrom na Féinne, d’fhéadfaí 
glacadh leis go mbaineann sciar suntasach 
díobh seo leis an Scéim agus gurbh fhéidir 
leis na hathruithe a mholtar ar dhíol 
agus ar ligean na réadmhaoine ar cíos, a 
shonraítear anseo, líon suntasach tithe 
a scaoileadh chuig na margaí díolta agus 
cíosa.

4.5 Réadmhaoin faoi Úinéireacht 
 an Stáit a Ghníomhachtú

Tá méid mór réadmhaoine faoi 
úinéireacht an Stáit, a Ranna agus a 
Ghníomhaireachtaí. Comhaontaíodh 
cheana féin go dtairgfidh comhlachtaí 
Stáit, a bhfuil foirgnimh fholmha nó 
talamh, nach mbaintear dóthain úsáide as, 
acu, agus a d’fhéadfadh bheith oiriúnach 
do thithíocht, don Ghníomhaireacht 
Forbartha Talún. Tá sé aontaithe anois go 
ndéanfaidh gach roinn Rialtais scrúdú ar 
an bpunann réadmhaoine atá acu, agus 
i gcomhréir le haon dualgas faoin gCód 
Caiteachais Phoiblí, Acht GFT 2021 nó 
an tAcht Maoine Stáit 1954, cuirfidh 
siad ar an margadh iad mura mbíonn siad 
ag teastáil agus d’fhéadfaí go mbeidís 
oiriúnach do thithíocht chónaithe. Beifear 
in ann na foirgnimh sin a úsáid i slí níos 
éifeachtúla agus deiseanna a thabhairt do 
dhaoine aonair agus do theaghlaigh tithe 
a dhéanamh as foirgnimh oiriúnacha. 
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Uimh.  Sceideal Roinn Ceannais
19.5 Clár nua a thabhairt isteach d’ordú ceannaigh éigeantaigh  R4 2021 RTRÁO, Údaráis

 réadmhaoine folmha le hathdhíol ar an margadh oscailte  Áitiúla, an    
   Ghníomhaireacht   
     Tithíochta, an   
   Ghníomhaireacht   
   Airgeadais do Thithe

19.6 Cinnte a dhéanamh go bhfuil post an Oifigigh um Thithe  R4 2021 RTRÁO, Údaráis
 Folmha lánaimseartha  Áitiúla 

19.7 An leasú ar an Acht fán Scéim um Thacaíocht Tithe  R3 2021 An Roinn Sláinte
 Banaltrais (Leasú), 2021 a chur i bhfeidhm chun an 
 uasteorainn trí bliana ar ranníocaíochtaí na Scéime 
 ‘Cothrom na Féinne’ ón bpríomháit chónaithe chuig 
 fáltais dhíol na príomháite cónaithe a leathnú, ag baint an 
 dídhreasaithe chun tithe folmha a chur ar an margadh 
 réadmhaoine arís. Feidhmiú na Scéime ‘Cothrom na Féinne’ 
 a mhionathrú ar an mbonn sin. 

19.8 An tAcht fán Scéim um Thacaíocht Tithe Banaltrais, 2009 R4 2021 An Roinn Sláinte, 
 a leasú chun dídhreasuithe a bhaint i gcoinne réadmhaoine   RTRÁO
 folmha a ligean ar cíos ag rannpháirtithe sa scéim ‘Cothrom 
 na Féinne’, i slí atá dírithe, cothrom, bunaithe ar fhianaise agus 
 a thugann cosaintí le haghaidh daoine scothaosta leochaileacha 

19.9 Déanfaidh gach Roinn Rialtais scrúdú ar an bpunann  R4 2021 Uile
 réadmhaoine atá acu, agus i gcomhréir le haon dualgas faoin 
 gCód Caiteachais Phoiblí, Acht GFT 2021 nó an tAcht 
 Maoine Stáit 1954, cuirfidh siad ar an margadh iad mura 
 mbíonn siad ag teastáil agus d’fhéadfaí go mbeidís oiriúnach 
 d’aistriú chuig cóiríocht chónaithe 

4.6 Aghaidh a Thabhairt ar   
 Eastáit Neamhchríochnaithe

Tá Údaráis Áitiúla freagrach as bainistíocht 
agus riarachán forbraíochtaí tithíochta 
neamhchríochnaithe. Taispeánann na 
sonraí is déanaí ó shuirbhé ó 2020 
go bhfuil 123 forbraíocht ar an liosta 
‘neamhchríochnaithe’. Laistigh de na 
123 forbraíocht, níl éinne ina gcónaí in 
58 ceann acu. Tá scealla agus aonaid 

pháirteacha ar an mbonnleibhéal sna 
forbraíochta seo, tá siad fálaithe agus tá 
siad suite i gceantair, nach bhfuil mórán 
éilimh orthu. Díreoidh Údaráis Áitiúla ar 
na 65 forbraíocht a bhfuil cónaitheoirí, 
agus déanfaidh siad iarracht réiteach 
sásúil a bhaint amach. Ar an iomlán, 
tráth an tsuirbhé, bhí 326 teach agus 
13 árasán folamh. Déanfaidh Údaráis 
Áitiúla iarracht an leibhéal foilmhe sin a 
íoslaghdú.

Cuspóir Beartais Tithíochta 19: 
Aghaidh a Thabhairt ar Thithe Folmha
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4.7 An Ciste Croí Cónaithe  
 (Cathracha) a thabhairt   
 isteach

Tabharfaidh an Rialtas clár sonraithe 
isteach a bheidh le soláthar ag Údaráis 
Áitiúla chun láithreáin sheirbhísithe do 
thithíocht a chur ar fáil chun daoine 
a mhealladh lena dtithe féin a thógáil 
ann agus chun tacú le hathchóiriú 
réadmhaoine foilmhe, rud a ligfidh do 
dhaoine bheith ina gcónaí i mbailte 
beaga agus sráidbhailte ar bhealach 
inmharthana.

Beidh an Ciste seo mar chuid den Chiste 
Croí Cónaithe níos leithne, a ndéantar 
tagairt dó I gConair 3, ach tá sé dírithe go 
speisialta ar bhailte agus sráidbhailte. Tá 
acmhainn shuntasach ann do na hÚdaráis 
Áitiúla chun tacú le húinéireacht tí sna 
háiteanna seo trí láithreáin sheirbhísithe 
a chur ar fáil ar chostas laghdaithe nó 
deontas a chur ar fáil a thacaíonn le 
hathchóiriú réadmhaoine foilmhe nuair a 
bhíonn leibhéal na dtithe folmha/dearóile 
ard. Cuirfear tús le clár fionnachtaí 

mar chuid den chiste, chun soláthar 
2,000 láithreán do thithe faoi 2025 a 
éascú, ag brath ar an éileamh. Déanfar 
athbhreithniú ar an gclár ag an bpointe 
sin. Beidh infheistíocht ó Uisce Éireann 
mar thaca faoi seo, chun bailte beaga 
agus sráidbhailte a sheirbhísiú i dtaobh 
cúrsaí uisce agus fuíolluisce. 

Beidh forbairt mar seo, i dtaca le 
Cuspóir Beartais Náisiúnta 18b CNP, 
breisíoch, beag ó thaobh scála de, insiúlta 
(lena n-áirítear chuig lár an bhaile/an 
tsráidbhaile, agus uaidh) agus beidh sé ar 
láithreáin ag a bhfuil rochtain ar sholáthar 
sásúil uisce agus acmhainn le haghaidh 
diúscartha eisilteach tí. Ba cheart go 
mbeadh forbraíochtaí mar seo faoi stiúr 
prionsabal freagrúil dearaidh ionas go 
mbíonn siad mar chuid den bhaile/
sráidbhaile agus go luíonn siad leis an 
stíl dhúchasach. Tá RTRÁO ag tabhairt 
aghaidh air seo i gcomhthéacs forbartha 
‘treoracha do lonnaíochtaí oiriúnacha’. 
Forbrófar na téarmaí tagartha agus sceidil 
dóibh seo in éineacht leis an gcur chuige, 
‘Tús Áite do Lár Bailte’. 
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19.10 Oibreoidh Údaráis Áitiúla leis na páirtithe leasmhara cuí  Leanúnach RTRÁO, Údaráis
 chun fadhbanna a réiteach laistigh d’eastáit atá rangaithe go   Áitiúla
 óill mar ‘neamhchríochnaithe’ agus é i gceist aon leibhéal 
 de thithe folmha a íoslaghdú 

Cuspóir Beartais Tithíochta 19: 
Aghaidh a Thabhairt ar Thithe Folmha

Uimh.  Sceideal Roinn Ceannais

19.11 Tionscnamh Croí Cónaithe (Bailte), atá dírithe ar bhailte R4 2021 RTRÁO 
 agus sráidbhailte a chur ar bun 

Cuspóir Beartais Tithíochta 19: 
Aghaidh a Thabhairt ar Thithe Folmha
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4.9 Féidearthacht le hÚsáid an   
 Stoc Tithíochta Oidhreachta a  
 Fhuascailt

Aithníonn an Rialtas go gcaithfear 
cuimhneamh ar gach rogha inmharthana 
inbhuanaithe atá againn chun an ghéarchéim 
tithíochta a réiteach. 

Aithnímid go bhfuil ról ag ár bhfoirgníocht 
oidhreachta, agus na mílte seantithe agus 
réadmhaoine go háirithe, in ár gcathracha, 
bailte agus sráidbhailte chun Tithíocht do 
Chách a sholáthar.

Rachaidh Tithíocht do Chách go maith le 
beartas ‘Tús Áite do Lár Bailte’ an Rialtais 

chun cistiú caipitil tithíochta, foinsí agus 
córais maoinithe eile a ghiaráil chun 
teaghlaigh agus daoine a thabhairt isteach 
chuig ár lárionaid agus lonnaíochtaí uirbeacha 
arís. 

Beidh sé lárnach dár gcur chuige tithíocht a 
chur ar fáil do theaghlaigh agus do dhaoine 
aonair, tithíocht atá gar do sheirbhísí, a 
choimeádann beocht i lár na mbailte, a 
laghdaíonn an spleáchas ar charranna, 
tithíocht nach n-úsáideann láithreáin úrnua ar 
imeall bailte agus tithíocht a thugann aghaidh 
ar an aonrú le pobail chomhtháite.

Tagann beartas mar seo lenár spriocanna 
earnála aeráide don timpeallacht thógtha, 

Uimh.  Sceideal Roinn Ceannais

19.12 Sonraí a bhailiú ar leibhéil folúntais I réadmhaoin chónaithe  R2 2022 An Roinn Airgeadais
 agus é i gceist cáin maoine foilmhe a thabhairt isteach 

19.13 Tús a chur le halt 9 den Acht um Rátaí Rialtais Áitiúil agus  R1 2022 RTRÁO
 Nithe Eile, 2019 agus é i gceist go gcuirfear ar chumas 
 na nÚdarás Áitiúil rátaí bunaithe ar dhreasachtaí a 
 thairiscint le haghaidh aistriú réadmhaoine tráchtála 
 folmha oiriúnacha go húsáid chónaithe 

Cuspóir Beartais Tithíochta 19: 
Aghaidh a Thabhairt ar Thithe Folmha

4.8 Sonraí a Bhailiú ar Fholúntais  
 agus é i gceist Cáin Maoine  
 Foilmhe a Thabhairt Isteach

Tá tacar dreasachtaí atá ar fáil leagtha 
amach ag an Rialtas thuas chun athúsáid 
réadmhaoine a spreagadh. Anuas air sin, 
áfach, tá scrúdú á dhéanamh ar roghanna 
chun smachtbhannaí a thabhairt isteach 
le haghaidh neamhúsáid réadmhaoine 
cónaithe ionas go mbeidh pionóis éigin 
ann má fhágtar réadmhaoin folamh agus 
an oiread sin daoine ag lorg tí.

Cuirfidh tuairisceáin na Cánach Maoine 
Áitiúla i mí na Samhna 2021 sonraí ar 
fáil maidir le leibhéal na dtithe folmha, 
rud a úsáidfear chun na buntáistí agus 
an tionchar a bhainfeadh le cáin maoine 
foilmhe a mheas. 

Anuas air sin, nuair a bheidh tacaíochtaí 
i bhfeidhm chun dul i ngleic le foirgnimh 
fhoilmhe, tabharfaidh an Rialtas cumhacht 
d’Údaráis Áitiúla an aisíocaíocht rátaí um 
thithe folmha a bhaint chun úsáid na 
réadmhaoine foilmhe a spreagadh, má 
roghnaíonn siad amhlaidh a dhéanamh. 
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chomh maith, le hathúsáid oiriúnaitheach 
agus bheith ag baint athearraíocht as na 
háiteanna sin; ag cur carbón glasáilte sna 
hábhair a úsáideadh d’fhoirgnimh níos sine á 
chur san áireamh. 

Agus muid ag díriú ar lárionaid uirbeacha, 
táimid ag teacht le clár dlúthfháis, a mbíonn 
tithíocht suite gar do bhealaí iompair phoiblí 
agus a mbeidh siúl agus rothaíocht mar 
phríomhfhoirmeacha gluaiseachta laistigh 
de lár na mbailte. 
Is scéim deontais caipitil é Bailte Stairiúla, arna 
stiúradh i gcomhpháirt leis an gComhairle 
Oidhreachta, le haghaidh athghiniúint na 
mbailte stairiúla, arna stiúradh ag an oidhreacht. 
Amach anseo, déanfar an tionscnamh seo a 
choigeartú chun úinéirí príobháideacha agus/
nó lonnaitheoirí a spreagadh achar urláir gan 
feidhm i bhfoirgnimh stairiúla a úsáid agus 
díreofar ar thionscadail a thugann aghaidh ar 
dhearóiliú agus foilmhe, faoi réir an phróisis 
phleanála mar is gá. Tógfar air seo agus cuirfear 
níos mó dreasachtaí ar fáil, chomh maith le 
srutha ainmnithe agus €2 mhilliún sa bhreis i 
maoiniú i scéim 2022.

Spreagfaidh athghiniúint na lárionad 
uirbeach, arna stiúradh ag an oidhreacht, 
fás na scileanna agus na bprintíseachtaí 
traidisiúnta, ag méadú tionchar an 
chaiteachais tithíochta caipitil. 
Faoin straitéis nua dár n-oidhreacht thógtha 
dhúchasach, atá le foilsiú go gairid, cuirfimid 
athchóiriú foirgnimh dhúchasacha chun cinn. 
Tá scata mór díobh seo tréigthe i gceantair 
tuaithe agus uirbeacha. Tabharfaidh sé 
eolas, comhairle agus tacaíocht d’úinéirí 
réadmhaoine, úinéirí féideartha agus 
cleachtóirí tógála maidir leis an dóigh 
aghaidh a thabhairt na foirgnimh seo. 
Beidh gníomhartha ann chun aisfheistiú 
feidhmíochta comhshaoil cúramach a 
dhéanamh, chun oiliúint na gceardaithe agus 
na dtógálaithe a fheabhsú agus chun múnlaí 

le haghaidh athchóirithe rathúil a chur i láthair. 

I dtéarmaí praiticiúla, tá sé mar aidhm ag 
an mBeartas Náisiúnta um Ailtireacht, atá 
le foilsiú níos déanaí in 2021 áiteanna a 
dhearadh le haghaidh neodrachta aeráide, 
láidreacht in aghaidh na haeráide, ciorclacht 
agus inmharthanacht agus áirítear leis 
gníomhartha chun treoracha cuí a chur ar fáil 
maidir le huasghrádú fuinnimh, deisiúchán 
agus cóiriú stoic foirgníochta reatha na 
tógála traidisiúnta stairiúla. Leis an maoiniú 
agus na hacmhainní cuí, is féidir é seo a chur 
chun cinn sa ghearrthéarma agus beidh 
sé ríthábhachtach le haghaidh athúsáide 
ár struchtúir stairiúla agus athúsáid chun 
críocha cónaithe. 

Foilseoidh an Roinn treoracha níos déanaí 
i mbliana le haghaidh uasghrádú cuí an 
fhuinnimh i bhfoirgnimh thraidisiúnta a 
chuirfidh eolas ar fáil maidir le hathúsáid 
na bhfoirgneamh sin.

Baineann roinnt mhaith den éileamh 
tithíochta laistigh d’Údaráis Áitiúla le tithe 
níos lú do dhaoine singile. Is féidir le lár 
na mbailte, áiteanna os cionn siopaí agus 
stoc foirgníochta níos sine réitigh a chur ar 
fáil le hathúsáid oiriúnaitheach, ceapacha i 
mbailte a aisfhilleadh, aonaid iarmhiondíola 
a athrú go lán-áitíocht, agus láithreáin 
tréigthe laistigh de bhailte, cathracha agus 
sráidbhailte a inlíonadh. 

Tabharfaimid treoracha breise, lena n-áirítear 
treoracha pleanála, a bhaineann le struchtúir 
atá faoi chosaint agus cruthófar gné 
bhreisithe chónaithe an bhliain seo chugainn 
faoin gclár deontais caipitil reatha - an 
Ciste um Struchtúir Stairiúla. Aidhm lárnach 
an chiste seo ná spreagadh a thabhairt 
d’athghiniúint agus d’athúsáid maoine 
oidhreachta agus cuidiú leis an gcaomhantas 
ar struchtúir chosanta agus/nó sócmhainní 
atá suntasach ó bhonn stairiúil-cultúrtha.
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Uimh.  Sceideal Roinn Ceannais

20.1 Obair a dhéanamh mar chur chuige comhpháirtíochta le  Leanúnach RTRÁO, Údaráis 
 hÚdaráis Áitiúla, CCTanna, Eagraíochtaí Neamhrialtasacha  Áitiúla, CCTanna,  
 Oidhreachta, an Chomhairle Oidhreachta agus an Rannóg  Eagraíochtaí  
 Oidhreachta laistigh de RTRÁO chun an poitéinseal sna  Neamhrialtasacha  
 sráidbhailte, bailte agus cathracha a fhuascailt chun soláthar  Oidhreachta,  
 foirgneamh oidhreachta (roimh 1940) a úsáid chun cabhrú le  an Chomhairle  
 haghaidh a thabhairt ar an ngéarchéim tithíochta, ag aithint 
 Sprioc Forbartha Inbhuanaithe 11 go háirithe; Cathracha 
 agus pobail inbhuanaithe  

20.2 Treoir maidir le struchtúir atá faoi chosaint a fhorbairt chun  R2 2022 RTRÁO
 úsáid na réadmhaoine seo a spreagadh le haghaidh 
 athearraíochta agus/nó athchóiriú mar chóiríocht chónaithe 

No.  Timeline Lead

20.3 Athbhreithniú a dhéanamh ar rialacháin phleanála a  R4 2021 RTRÁO
 dhíolmhaíonn áitreabh tráchtála folamh áirithe ó chead 
 pleanála a iarraidh le haghaidh athraithe úsáide chun críocha 
 cónaithe go dtí 2025, agus na rialacháin seo a leathnú 

Cuspóir Beartais Tithíochta 20: 
Úsáid níos éifeachtaí a bhaint as an stoc tithíochta reatha

Cuspóir Beartais Tithíochta 20: 
Úsáid níos éifeachtaí a bhaint as an stoc tithíochta reatha

Cuirfidh sruth ainmnithe faoin gciste 
seo líon beag deontas ar fáil idir from 
€50,000 agus €200,000 le haghaidh 
tionscadal breisithe, athchóirithe nó 
athúsáide níos mó, a bhainfidh le struchtúir 
oidhreachta, a bhfuil leas soiléir cónaithe 
ann. Ní mór tionscadail mar seo a chur 
chun cinn tríd an bpróiseas pleanála mar is 
cuí. Tá scóip shoiléir ann chun an sruth seo 
a fhás agus dáileadh molta de €2 mhilliún 
in aghaidh na bliana, ag dul suas go dtí 
€5 mhilliún in aghaidh na bliana thar 
thréimhse an phlean. 

4.10 Síneadh Ama a chur le Díolúintí 
Pleanála go dtí 2025 chun 
teacht le cuspóirí ‘Tús Áite do 
Lár Bailte’  
Déanfaimid athbhreithniú ar na 
rialacháin, agus cuirfimid síneadh ama 
leo, rialacháin a dhíolmhaíonn roinnt 
áitreabh tráchtála folamh, amhail 
spásanna ‘os cionn an tsiopa’, ó chead 
pleanála le haghaidh athraithe úsáide 
chun críocha cónaithe go dtí 2025.
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No.  Timeline Lead

20.4 Rialuithe nua rialála a fhorbairt a cheanglaíonn ar Chíosanna R2 2022 RTCEGSM, RTRÁO 
 Gearrthéarmacha agus Saoirse clárú le Fáilte Éireann agus é 
 i gceist go gcinntítear go n-úsáidtear na tithe chun na 
 críocha is fearr sna ceantair ina bhfuil riachtanas tithíochta 

4.11 Rialúcháin nua a thabhairt 
isteach le haghaidh tréimhse 
tithíochta gearrthéarmach
Le linn na paindéime tá cóiríocht fíor-
riachtanach feicthe againn, a bhíodh á 
úsáid chun críocha cíosa gearrthéarmaigh 
ach anois á úsáid ag an earnáil cíosa 
phríobháidigh fhadtéarmaigh arís, 
ag méadú an tsoláthair i margadh na 
gcíosanna fadtéarmacha dá réir agus dea-
thionchar á imirt aige seo ar phraghsanna 

cíosa sa mhargadh sin. Tabharfaidh 
an Rialtas rialuithe rialála leasaithe ar 
aghaidh, a éileoidh clárúchán Cíosanna 
Gearrthéarmacha agus Cíosanna Saoire 
le Fáilte Éireann. Beidh sé seo bunaithe 
ar dhea-chleachtas idirnáisiúnta agus é 
i gceist go gcinnteofar infhaighteacht 
cóiríocht chónaithe, agus cothrom á 
dhéanamh leis an earnáil turasóireachta, 
mar is cuí. Beidh ról forfheidhmiúcháin ag 
an mBord um Thionóntachtaí Cónaithe 
mar chuid den phróiseas seo.
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4.12 Úsáid éifeachtach den 
StocTithíochta Príobháidí agus 
Sóisialta a bhaint amach
Tá sé tábhachtach úsáid níos éifeachtaí 
a bhaint as stoc tithíochta príobháidí 
agus stoc sóisialta araon le haghaidh na 
hinmharthanachta fadtéarmaí. Gné amháin 
de seo ná aghaidh a thabhairt ar thithe 
folmha ach is gné eile é gann-áitíocht na 
tithíochta reatha, ar féidir cuimhneamh air, 
chomh maith le soláthar nua.

Forbróidh an Rialtas beartas nua náisiúnta 
um choigeartú méide chun béim a chur 
ar fhéidearthacht coigeartaithe méide 
do theaghlaigh atá anois níos lú ná an 
chóiríocht reatha phríobháideach atá acu 
agus iniúchadh ar na roghanna atá ann 
chun tacú le coigeartú méide agus é a 

dhreasachtú ar bhonn deonach.

Cinnteoidh RTRÁO agus na hÚdaráis 
Áitiúla go n-úsáidtear cóiríocht na 
nÚdarás Áitiúil sa tslí is éifeachtaí agus 
forbróidh an RTRÁO beartas náisiúnta 
coigeartaithe méide le hé a chur i 
bhfeidhm ar chóiríocht tithíochta sóisialta. 

Is príomhshócmhainn de chuid an Stáit iad 
réadmhaoin tithíochta sóisialta na nÚdarás 
Áitiúil agus soláthraíonn siad tithíocht 
dóibh siúd sa tsochaí a bhraitheann 
ar an Stát a riachtanas tithíochta a 
chomhlíonadh. Ní mór d’Údaráis Áitiúla 
agus an Rialtas láir bainistíocht bharrmhaith 
agus cothabháil á stoic a chinntiú, lena 
n-áirítear caighdeán agus comhlíonadh a 
gcaighdeán léasa. Ní mór dóibh folúntas 
íosta agus tréimhsí athligthe a chinntiú do 
sholáthar iomlán an Údaráis Áitiúil. 
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Tá Údaráis Áitiúla freagrach, ó thaobh na 
reachtaíochta de, an soláthar tithíochta 
sóisialta a bhainistiú agus a chothabháil. 
Tacaíonn RTRÁO leo iad seo a dhéanamh 
le straitéisí agus maoiniú. Tá an Státchiste 
i ndiaidh athchóiriú 16,102 folúntas a 
mhaoiniú idir 2014 agus 2020. Thug 
RTRÁO maoiniú ar fáil don líon is mó 
folúntas riamh in 2020, 3,607 acu. Lean 
sé seo ar aghaidh go dtí 2021 agus tá 
maoiniú á chur ar fáil d’Údaráis Áitiúla 
chun thart ar 3,000 folúntas a 
úsáid arís. 

Bhí tionchar thar a bheith dearfach ag 
an infheistíocht shuntasach seo ar 
leibhéal an fholúntais fhadtéarmaigh 
oidhreachta laistigh de stoc tithíochta 
na nÚdarás Áitiúil, agus tá earnáil na 
nÚdarás Áitiúil in áit mhaith anois 
chun aistriú ó chur chuige, bunaithe ar 
fhreagairt, go cur chuige cothabhála 
pleanáilte straitéiseach eolasach 
bunaithe ar shuirbhéanna ar riocht an 
stoic. 
Tá an réiteach TF, roinnte ag na 
hearnálacha, á chur i bhfeidhm ag an 

nGníomhaireacht Bainistíochta Rialtais 
Áitiúil (GBRÁ) agus déanfar suirbhéanna 
ar riocht an stoic ar gach teacht de 
chuid na nÚdarás Áitiúil thar na chéad 
chúig bliana eile. Ar dtús, leanfaidh 
an Státchiste ar aghaidh ag maoiniú 
bhainistíocht agus chothabháil sholáthar 
tithíochta Údaráis Áitiúil, ach le himeacht 
ama, ceanglófar ar Údaráis Áitiúla cinnte 
a dhéanamh go bhfuil ioncam cíosa 
fálaithe chun na críche seo.

4.13 Scéimeanna láithreacha a 
mhéadú chun dul i ngleic le 
folúntas

4.13.1 An Ceannach agus Athnuachan den  
 Chlár Tithíocht Shóisialta a fheabhsú

Oibreoidh an Roinn le hÚdaráis Áitiúla 
agus CCTanna chun cláir tógála 
tithíochta sóisialta a úsáid, amhail 
Ceannach agus Athnuachan, nuair is cuí, 
chun dul i ngleic le dearóil lár bailte agus 
tithe nua sóisialta a chur ar fáil.

Uimh.  Sceidil Roinn Ceannais

20.5 Beartas náisiúnta ar choigeartú méide a fhorbairt agus  R1 2022 RTRÁO
 iniúchadh a dhéanamh ar roghanna chun tacú le coigeartú 
 méide ar bhonn deonach, agus é a dhreasachtú 

20.6 Aistriú chuig múnla bainistíochta pleanála agus cothabhála  R1 2024 Údaráis Áitiúla, 
 le haghaidh stoc an Údaráis Áitiúil ag tacú le hobai  GBRÁ
 ar fhorbairt córas TF bunaithe ar shócmhainní 

20.7 Obair a dhéanamh le Ranna agus Údaráis Áitiúla cuí chun  R3 2024 Údaráis Áitiúla, 
 aistriú chuig áit ina ndéantar ioncam tithíochta ag leibhéal an   CBCC,
 Údaráis Áitiúil a imfhálú chun cinnte a dhéanamh go gcoinnítear  RTRÁO 
 é le haghaidh bainistíochta agus cothabhála tithíochta   

Cuspóir Beartais Tithíochta 20:  
Úsáid níos éifeachtaí a bhaint as an stoc tithíochta reatha



Tithíocht do Chách  |  Plean Nua Tithíochta d’Éirinn

115

Is dea-shampla é an méid atá 
bainte amach ag Comhairle Contae 
Mhuineacháin i gCluain Eois ar féidir a 
bhaint amach agus úsáid á baint as cláir 
um chaipiteal tithíochta chun tuilleadh 
cóiríochta cónaithe a thabhairt chuig lár 
an bhaile, fad is a théitear i ngleic leis an 
dearóil fhadtéarmach chostasach. 

Is dúshlán iad na tionscadail athnuachana 
chasta dhúshlánacha seo, chun dul i 
ngleic le lár an bhaile, do na hÚdaráis 
Áitiúla nuair atá tosaíocht ann tithe 
sóisialta nua leordhóthanacha a chur ar 
fáil chun riachtanas na liostaí feithimh a 
chomhlíonadh. Agus acmhainneacht na 
nÚdarás Áitiúil á forbairt chun freastal 
ar na leibhéil aschuir mhéadaithe agus 
castacht an phróisis phleanála, áfach, 
beidh níos mó acmhainneachta ann chun 
tuilleadh cóiríochta cónaithe a sholáthar 
i lár bailte, ag úsáid na réadmhaoine 
reatha folmha dearóilithe, agus nuair 
is gá, an próiseas ordaithe ceannaigh 
éigeantaigh a úsáid. Cinnteoimid 
solúbthacht agus críonnacht na nÚdarás 
Áitiúil agus réadmhaoine incháilithe á 
n-aithint agus á gceannach. 

4.13.2 An Scéim Deisiúcháin agus   
 Léasúcháin a fheabhsú

Tá an Scéim Deisiúcháin agus Léasúcháin 
(SDL) dírithe ar úinéirí réadmhaoine 
folmha, nach féidir leo rochtain a fháil 
ar an maoiniú atá ag teastáil chun 
caighdeán na réadmhaoine a ardú go 
leor le haghaidh cíosa. Íocann an tÚdarás 
Áitiúil (nó CCT) as na deisiúcháin roimh 
ré agus faightear an teach ar cíos ar 
feadh 5 bliana ar a laghad agus é á 
úsáid mar chuid den stoc tithíochta 
sóisialta. Cuirtear costas na ndeisiúchán 
a dhéantar in aghaidh an chíosa sa 
todhchaí. Téann SDL i ngleic le foilmhe, 
chomh maith le sochair bhreise i 
dtaca le hathghiniúint, fostaíocht 
agus infheistíocht i gceantair áitiúla. 
Soláthraíonn SDL thar réimse cineálacha 
áitreabh, lena n-áirítear réadmhaoin os 
cionn siopaí, iarshuanlanna cónaithe, 
tithe sraithe i lár cathrach, agus áitribh 
aonuaire tuaithe. Cuirfimid fócas 
athnuaite ar Dheisiúchán agus Léasúchán 
(SDL), agus an maoiniú méadaithe ó 
€40,000 go €60,000, in aghaidh an 
aonaid, cheana féin.

Uimh.  Sceidil Roinn Ceannais

20.8 Tacaíocht a thabhairt d’Údaráis Áitiúla bheith rannpháirteach Leanúnach RTRÁO 
 gceannach dírithe réadmhaoine folmha, nó réadmhaoine 
 nach n-úsáidtear ina n-iomláine, faoi ghné ‘Ceannach agus 
 Athnuachan’ an chláir tithíochta sóisialta chun tacú le 
 hathbheochan bailte agus sráidbhailte 

20.9 Tacaíocht a thabhairt d’Údaráis Áitiúla lán tairbhe a bhaint Leanúnach  RTRÁO 
 as an Scéim fheabhsaithe Deisiúcháin agus Léasúcháin 
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Cuspóir Beartais Tithíochta 20: 
Úsáid níos éifeachtaí a bhaint as an stoc tithíochta reatha
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