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5

• Bearta nua a thacaíonn le hInmharthanacht 
Comhshaoil, Shóisialta agus Eacnamaíoch.

• Acmhainneacht fheabhsaithe fheidhmithe 
ar fud na nÚdarás Áitiúil agus 
gníomhaireachtaí.

• Athbhreithniú comhordaithe Rialtais ar 
chostais tógála cónaithe.

• Fócas cónaithe agus comhordú an Rialtais 
ar fad don Ghrúpa um an Earnáil Tógála 
agus an tIonad Teicneolaíochta Tógála chun 
nuálaíocht agus táirgiúlacht a thiomáint 
agus chun costais tógála cónaithe a laghdú.

• Comhlíonadh feabhsaithe tógála

• Comhlachtaí mórscála a mhealladh agus 
tacaíocht a thabhairt do thógálaithe beaga 
agus meánmhéide.

• €4.5 billiún a infheistiú i mbonneagar uisce 
go dtí 2025, lena n-áirítear tionscadail 
chun tacú le forbairt tithíochta nua
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Tá inbhuanaitheacht mar bhonn agus mar 
thaca ag na ceithre chonair in Tithíocht do 
Chách. Is é ár bhfís fhadtéarmach i leith 
Chóras Tithíochta na hÉireann go mbeidh 
píblíne soláthair tithíochta ann sna háiteanna 
cearta agus inbhuanaitheacht eacnamaíochta, 
shóisialta agus chomhshaoil mar chuid den 
chóras sin. Tabharfar isteach leasuithe rialála 
freisin chun a chinntiú go bhfuil ár gcóras 
pleanála stiúrtha ag pleananna agus oiriúnach 
don fheidhm, ag soláthar cuspóirí CNP agus 
ag tacú le conairí i dtreo Tithíocht do Chách. 
Tiomáinfimid comhlíonadh ar fud na hearnála 
foirgníochta agus na hearnála tithíochta lena 
chinntiú go mbíonn muinín againn go léir as 
na hearnálacha sin. Beidh fócas faoi leith ar 
chostas na foirgníochta cónaithe, agus é i 
gceist go n-aithneofar bearta nuálaíochta agus 
táirgiúlachta, agus go gcuirtear i bhfeidhm 
iad agus go laghdófar costais. Cuirfimid le 
hacmhainneacht ar fud na gcomhlachtaí 
seachadta Stáit a bhaineann le soláthar 
tithíochta, lena n-áirítear Údaráis Áitiúla agus 
gníomhaireachtaí Stáit. Ní féidir tithíocht a 
sholáthar gan infheistíocht leordhóthanach 
i mbonneagar uisce. Anuas air sin, ní mór 
go mbeadh bonneagar criticiúil tacúil, lena 
n-áirítear iompar, soláthar fóntais agus líonraí 
cumarsáide, ann. Téann forbairt agus méadú 
na rudaí sin le chéile le soláthar tithíochta. 
Ní mór do na réimsí seo ar fad feidhmiú go 
héifeachtúil le chéile chun córas inmharthana 
a sholáthar a chomhlíonann riachtanais 
tithíochta chách.

5.1 Inbhuanaitheacht na    
 timpeallachta a chinntiú

Forbraíodh na gníomhartha i Tithíocht do 
Chách chun tacú le cuspóirí agus spriocanna 
CNP agus an Plean Gnímh don Aeráid. I 
gcomhréir le beartais sheanbhunaithe um 
inmharthanacht agus dlúthfhás uirbeach, 

teastaíonn sciar níos mó forbraíochtaí 
cónaithe, agus úsáide measctha, laistigh 
de na limistéir faoi fhoirgnimh reatha sna 
cathracha agus bailte.

Cuireann dlúthfhás le sochaí ísealcharbóin, 
atá láidir in aghaidh na haeráide. Chomh 
maith leis sin ciallaíonn sé go ndírítear ar 
sciar níos mó forbraíochta i lonnaíochtaí 
de gach méid, le inlíonadh uirbeach agus 
athúsáid láithreán athfhorbraíochta. 
Laghdóidh dlúis níos airde agus faid taistil 
níos giorra an t-éileamh ar iompar, agus an 
éileamh níos ísle ar fhuinneamh dá bharr.

Cinnteoidh cur chuige maidir le soláthar 
tithíochta, stiúrtha ag pleananna, níos 
mó rannpháirteachais phoiblí agus is 
eochairphrionsabal é sin d’inmharthanacht 
chomhshaoil agus i measúnú tionchair 
chomhshaoil na forbraíochta. Mar thoradh 
ar an gcur chuige seo beidh méadú ar 
an infheictheacht fhadtéarmach agus 
cinnteacht le haghaidh tograí forbraíochta 
tithíochta a sholáthraíonn dlúthfhás 
uirbeach bunaithe i mbeartas pleanála, 
reachtaíocht agus treoracha.

Tá tithe na hÉireann freagrach as aon 
cheathrú cuid den úsáid fuinnimh 
fhoriomlán, agus 10% de na hastaíochtaí de 
gháis ceaptha teasa. Is cuid thábhachtach 
de Phlean Gnímh an Rialtais don Aeráid é 
líon an fhuinnimh agus an bhreosla iontaise 
a úsáidimid inár dtithe a laghdú.

Beidh gach teach nua a thógfar le 
linn shaolré an Phlean seo, ag teacht 
le caighdeáin ‘Foirgneamh nach mór 
Neodrach ó thaobh Fuinnimh’ (FNF). 
I dteannta leis sin, cabhróidh Tithíocht 
do Chách leis an RCAC 500,000 teach 
aisfheistithe a sholáthar faoi 2030, agus iad 
ag comhlíonadh RFF B2, nó coibhéiseach 
le Costas Optamach, trí 36,500 teach de 
chuid na nÚdarás Áitiúil a aisfheistiú go 
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díreach faoi 2030 (lena n-áirítear 2,400 in 
2021 agus 750 ceann díobh seo mar chuid 
de Chlár Aisfheistithe Lár Tíre). Tabharfaidh 
RCAC scéim dhírithe aisfheistithe isteach 
do CCTanna agus cumasóidh sé Údaráis 
Áitiúla iasachtaí aisfheistithe ísealchóstais 
a chur ar fáil d’úinéirí aonair tí. Tabharfar 
isteach treochlár freisin chun caighdeáin 
Íosta RFF d’áitribh phríobháideacha ar cíos 
ó 2025 ar aghaidh, faoi réir measúnuithe 
indéantachta.

Tá gealltanas sonrach ag GFT do phobail 

inmharthana agus dea-chleachtas 
comhshaoil agus tá sé ag treorú chur i 
bhfeidhm roinnt tionscadal píolótach a 
bhaineann le hath-úsáid foirgneamh reatha, 
úsáid inmharthana ábhar tógála agus 
téamh ceantair, a bheidh mar chuid de 
Phlean Gnímh don Aeráid, 2021.

Tá treoir á forbairt ag Rannán Oidhreachta 
RTRÁO le haghaidh Aisfheistiú, atá 
Éifeachtúil ó Thaobh Fuinnimh de, ar 
Fhoirgnimh Thraidisiúnta agus a tacóidh 
le hath-úsáid foirgneamh atá ann cheana.

Uimh.  Sceideal Roinn Ceannais

21.1 Leanúint de chomhchur chuige maidir le Lámhleabhar  Leanúnach RTRÁO, an Roinn
 Dearaidh do Bhóithre agus Sráideanna Uirbeacha, chun   Iompair
 forfheidhmiú níos leithne agus níos comhsheasmhaí a chinntiú 

21.2 2,400 teach sóisialta a aisfheistiú in 2021, agus bainfidh 750  R4 2021 RTRÁO, Údaráis
 ceann díobh seo le Clár Píolótach Aisfheistithe Lár Tíre  Áitiúla

21.3 Maoiniú d’Údaráis Áitiúla a mheadú chun 36,500 teach faoi  R4 2021 RTRÁO
 úinéireacht an Údaráis Áitiúil a aisfheistiú chuig RFF B2/a 
 chóimheas costais optamaí faoi 2030, de réir an PFN 

21.4 Gníomhartha um an Timpeallacht Thógtha sa Phlean Gnímh  R4 2022 RTRÁO
 don Aeráid, 2021, a chur i bhfeidhm 

21.5 33,000 teach FNF ar an meán a thógáil gach bliain go dtí 2030 Leanúnach RTRÁO

21.6 500,000 teach a aisfheistiú faoi 2030 agus iad ag teacht le Leanúnach  RCAC
 caighdeán RFF B2 nó Costas Optamach go dtí 2030  

21.7 Scéim aisfheistithe éifeachtachta fuinnimh dhírithe a  R1 2022 RCAC, SEAI
 thabhairt isteach do CCTanna 

21.8 Togra nua Iasachta um Aisfheistiú Éifeachtachta Fuinnimh R4 2021 RCAC, Údaráis 
 de chuid an Údaráis Áitiúil a fhorbairt d’úinéirí tí, arna thacú   Áitiúla,
 ag an nGníomhaireacht Airgeadais do Thithe   an Ghníomhaireacht  
   Airgeadais do Thithe
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5.2 Comhluadair inbhuanaithe a  
 thacú 

Is sprioc fhadtéarmach de chuid beartais 
tithíochta le tamall de bhlianta é pobail 
inmharthana a chruthú. Is ionann pobail 
inmharthana agus áiteanna ar mhian 
le daoine bheith ina gcónaí agus ag 
obair ann. Comhlíonann siad riachtanais 
éagsúla na gcónaitheoirí atá ann cheana, 
agus na cónaitheoirí amach anseo. Tá siad 
tuisceanach maidir leis an timpeallacht 
agus cuireann siad le caighdeán ard 
na beatha. Bíonn siad sábháilte agus 
ionchuimsitheach agus pleanáilte go 
maith agus cuireann siad cothromaíocht 
deiseanna agus seirbhísí maithe ar fáil do 
chách. Tacaíonn treoracha éagsúla, arna 
n-eisiúint ag RTRÁO, leis an mbeartas 
seo (Quality Housing for Sustainable 
Communities (2007): Best Practice 
Guidelines for Delivering Homes, Sustaining 
Communities; agus Pleanáil Section 28 
Guidelines on Sustainable Residential 
Development in Urban areas). 

Leagann an CNP tosaíocht beartais 
ardleibhéil amach do chomhsheasmhacht 
tógála maidir le hath-úsáid, 
inoiriúnaitheacht agus inrochtanacht 
sa soláthar tithíochta, rud a chinntíonn 
comhtháthú chun pobail bheoga 
inmharthana a sholáthar. Tugann Cuspóir 
Plean Náisiúnta 28 CNP sainordú 
do phleanáil le haghaidh sochaí níos 
ilchineálaí agus níos ionchuimsithí a 
dhíríonn ar chothromaíocht deiseanna 
agus caighdeán maireachtála níos fearr 
do na saoránaigh ar fad le hionchuimsiú 
níos fearr agus níos mó inrochtanachta i 
dtaobh sholáthar na bpobal inmharthana 
agus na seirbhísí a bhaineann leis.

Sa chomhthéacs seo, tá an Rialtas 
tiomanta leanúint leis an mbeartas 

de phobail tionachta measctha, lena 
n-áirítear Cuid V den Acht um Pleanáil 
agus Forbairt, 2000, a úsáid chun a 
chinntiú go mbíonn tithíocht shóisialta 
inacmhainne mar chuid den mheascán 
ar fud na bhforbraíochtaí tithíochta. 
Méadóidh na leasuithe ar Chuid V, 
a ndéantar tagairt dóibh i gConair 1, 
na hoibleagáidí reatha faoi dhó agus 
déanfaidh sé foráil do thithe sóisialta 
inacmhainne cíosa costais, chomh maith 
le tithíocht phríobháideach. 

Chun caighdeán cónaithe a fheabhsú 
agus tacaíocht a thabhairt do chuspóirí 
CNP, agus lonnaíochtaí inbhuanaithe 
inmharthana dlútha a chur chun cinn, 
forbróidh RTRÁO treoracha Alt 28 
d’Údaráis Phleanála maidir le Treoracha 
um Dlúthlonnaíochtaí Inmharthanachta, a 
chuirfidh leis na treoracha atá ann cheana 
sa réimse seo.

Chun Pobail Inmharthana a chur ar 
bun, forbróidh RTRÁO agus RFTP treoir 
nua maidir leis an meascán tionachta 
is oiriúnaí a bhaint amach laistigh de 
phobail, lena n-áirítear treoir maidir le 
rannpháirteachas le pobail. Anuas air 
sin, treoracha nua do Phleananna Áitiúla 
Eacnamaíochta agus Pobail (PÁEP), a 
éileoidh ar Údaráis Áitiúla cuimhneamh 
ar riachtanais tithíochta agus gnéithe 
eacnamaíochta agus pobail den PÁEP á 
gcur le chéile. 

Déanfar riachtanais tithíochta phobail na 
n-oileán a mheas agus forbairt á déanamh 
ar an mBeartas Náisiúnta do na hOileáin 
atá le teacht.
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Uimh.  Sceidil Roinn Ceannais

22.1 Cuid V den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, a leasú R3 2021 RTRÁO 
 chun a chinntiú gur ionann an meascán tionachta agus 
 íosmhéid de 10% do thithíocht shóisialta agus go gcuirfear 
 10% eile ar fáil do thithíocht inacmhainne agus Cíos Costais 
 (féach freisin Gníomh 1.8) 

22.2 Treoir nua a fhorbairt maidir leis an meascán tionachta is  R2 2022 RTRÁO, RFTP
 cirte a bhaint amach laistigh de phobail, lena n-áirítear treoir 
 maidir le rannpháirteachas le pobail 

22.3 Treoracha nua a fhorbairt do Phleananna Áitiúla  R2 2022 RFTP, RTRÁO
 Eacnamaíochta agus Pobail, a éileoidh ar Údaráis Áitiúla 
 cuimhneamh ar riachtanais tithíochta agus gnéithe 
 eacnamaíochta agus pobail den PÁEP á gcur le chéile  

22.4 Déanfar riachtanais tithíochta phobail na n oileán a mheas 2022 RFTP, RTRÁO 
 agus forbairt á déanamh ar an mBeartas Náisiúnta do na 
 hOileáin atá le teacht 

Tithíocht do Chách  |  5. Ag Tacú leis na Ceithre Chonair: Córas Tithíochta Inmharthana a Chur ar Fáil 

Cuspóir Beartais Tithíochta 22: 
Inmharthanacht shóisialta a thiomáint agus pobail inmharthana a chothú



Tithíocht do Chách   |  Plean Nua Tithíochta d’Éirinn

124

5.3 Inbhuanaitheacht    
 eacnamaíochta a shroicheadh

Ní mór an córas tithíochta a chur ar 
bhonnra fadtéarmach eacnamaíoch 
inmharthana. Cabhróidh aithint an 
riachtanais tithíochta náisiúnta le 
haghaidh 33,000 teach ar an meán in 
aghaidh na bliana go dtí 2030, le CNP 
agus an Creat MRÉT, leis seo, chomh 
maith le tabhairt isteach na Comhroinnte 
Luacha Talún agus na Criosanna 
Forbartha Uirbí. Mar sin féin, tá na costais 
a bhaineann le foirgníocht chónaithe fós 
ard agus ní mór dul i ngleic leis sin chun 
margadh tithíochta feidhmiúil a chumasú, 
go háirithe le haghaidh tógála árasán.

5.3.1 Reduce Residential  
 Construction Costs 

Cuirfidh an Rialtas agus 
Gníomhaireachtaí Stáit ábhartha 
modhanna chun cinn chun costais 
tógála cónaithe a laghdú, go háirithe 
an costas a bhaineann le tógáil árasán, 
agus an fócas á méadú ar thionscnaimh 
atá ann cheana nó atá pleanáilte, a 
bhaineann leis an bhfoirgníocht, agus 
cinnte á dhéanamh go bhfuil cur chuige 
comhordaithe ag an rialtas ar fad maidir 
le foirgníocht chónaithe. 

Ina thaobh seo, feabhsóidh an Rialtas 
ról beartaithe an Ionaid Teicneolaíochta 
Tógála (ITT) , atá á fhorbairt, seachas 
cúram caighdeánach na nIonad 
Teicneolaíochta go ginearálta dá 
chéad trí bliana feidhme chun tús áite 
a thabhairt do thógáil chónaithe, go 

háirithe agus na méid seo a leanas á chur 
san áireamh: 

• struchtúir agus maoiniú chun nuálaíocht 
i bhfoirgníocht chónaithe a chumasú 
roimh phróisis comhlíonta an Údaráis 
um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann 
(ÚNCÉ), lena n-áirítear léirsiú, deimhniú, 
caighdeánú agus tráchtálú, chomh maith 
le taighde agus forbairt;

• ról onnghníomhach maidir leis an   
slabhra breisluacha tógála cónaithe a 
neartú;

• cur chun cinn, forbairt agus tacaíocht do 
nuálaíocht/modhanna nua-aimseartha 
foirgníochta ag úsáid teicneolaíocht 
dhigiteach mhonaraithe; 

• tacaíocht do ghnóthais bheaga agus 
mheánmhéide chun an scála a fhorbairt 
agus chun na modhanna nua-aimseartha 
tógála a ghlacadh, chomh maith le 
teicnící Samhaltaithe Eolais Foirgníochta 
(SEF) le haghaidh foirgníochta cónaithe; 
agus

• tacaíocht a thabhairt don dhigitiú 
san earnáil monaraithe le haghaidh 
foirgníochta cónaithe, m.sh. trealamh 
monaraithe, arna rialú go digiteach.

Beidh fócas méadaithe don Ghrúpa um 
an Earnáil Tógála (GET) , arna stiúradh 
ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe maidir leis an earnáil tógála 
cónaithe mar thaca faoi seo. Áireofar leis 
seo tabhairt isteach agus forfheidhmiú 
iomlán píblíne de nuálaíochtaí a 
laghdaíonn costais agus beartas 
táirgiúlachta agus éifeachtúla chun 

18 Is comhthionscnamh de chuid Fiontar Éireann / GFT Éireann é clár an Ionaid Teicneolaíochta arna   
 mhaoiniú ag an Roinn Fiontair, Trádála agus Fostaíochta le Fiontar Éireann. Tá Fiontar Éireann ag cur   
 Ionad Teicneolaíochta Tógála ar bun faoi láthair, i gcomhairle le páirtithe leasmhara.
19 www.gov.ie/en/policy-information/cae030-construction-sector-group/
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boilsciú praghsanna a rialú. Tá ionadaithe 
de chomhlachtaí eochairthionscail ar 
an GET, chomh maith le hionadaithe 
sinsearacha Ranna ábhartha Rialtais agus 
gníomhaireachtaí ag a bhfuil freagracht 
as bonneagar a sholáthar agus tá Ard-
Rúnaí na Roinne Caiteachais Phoiblí 
agus Athchóirithe ina chathaoirleach 
air. Tugann an grúpa tuairiscí don Aire 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

Beidh anailís agus cleachtas eagraithe 
luacha mar chuid d’obair GET do gach 
gné den chostas tógála (lena n-áirítear, 
costas an chomhlíonta) a bhaineann 
le forbraíocht tithe agus árasán, agus 
é i gceist go laghdófar an costas (lena 
n-áirítear, costas an chomhlíonta) agus 
caighdeánú a mhéadú. Gheobhaidh sé 
eolas ar chomparáidí costais tógála a 
dhéanamh le geilleagair chomhchosúla 
AE amhail an Danmhairg, an Ostair 
agus an Ísiltír. Chomh maith leis sin, 
aithneoidh sé deiseanna le haghaidh 
laghdaithe costais, ar féidir le Ranna 
ábhartha Rialtais agus an tionscal 
machnamh a dhéanamh orthu. Beidh 
an staidéar ina chomhthionscnamh idir 
an Grúpa um an Earnáil Tógála agus an 
Rialtas, agus téarmaí tagartha aontaithe, 
a éascóidh RTRÁO

Beidh obair LTF agus GET stiúrtha ag an 
Stát agus maoinithe aige freisin. Cuirfidh 
comhpháirtithe tionscail leis le maoiniú 
agus beidh siad comhpháirteach i ngach 
céim den phróiseas, ach is léir go bhfuil 
ceannaireacht an Stáit ag teastáil chun 
aghaidh a thabhairt ar an easnamh i 
dtáirgiúlacht agus nuálaíocht na hearnála 
tógála a bhí ann le roinnt blianta.

5.3.2 Tacú le Nuálaíocht Tógála le   
 Gníomhaireachtaí Fiontraíochta

Leathnófar ról gníomhaireachtaí 
fiontraíochta chun maoiniú agus 
tacaíochtaí le haghaidh tionscadal a 
bhaineann le nuálaíocht agus táirgiúlacht 
san earnáil tógála cónaithe intíre a chur 
san áireamh, i gcomhréir le rialacha 
Státchabhrach. Déanfar maoiniú a 
mhéadú le haghaidh taighde agus 
nuálaíocht ar comhfhad le scála na tógála 
san eacnamaíocht bhaile faoi 2024. 
Feabhsófar próisis mheasúnachta reatha 
ar tháirgí tógála chun measúnacht táirge 
tógála iomlánaíoch a sholáthar don 
earnáil chónaithe, rud a leathnóidh cur 
chuige Agrément ÚCNÉ, agus déanfar 
cláir taighde tógála ar fud institiúidí tríú 
leibhéal a chomhordú chun a chinntiú 
go ndéanfar sinéirgí a ghiaráil agus go 
seachnófar forluí.

Déanfaidh an Roinn Fiontair, Trádála 
agus Fostaíochta (RFTF) cumarsáid 
le comhlachtaí tógála idirnáisiúnta. 
Déanfaidh GFT Éireann amhlaidh 
le seónna/imeachtaí trádála agus le 
gréasáin ghiarála taidhleoireachta, le 
tacaíocht ón Roinn Gnóthaí Eachtracha, 
chun rannpháirteachas i margadh na 
hÉireann a spreagadh. Oibreoidh RFTF 
i gcomhpháirt leis an RTRÁO chomh 
maith chun an slabhra soláthair a 
neartú agus stádas tosaíochta Slabhra 
Breisluacha Straitéiseach, ar leibhéal AE, 
a chinntiú do thógáil FNF.

Cuirfidh an RFTF, agus tacaíocht á fáil 
aige ó RTRÁO, cultúr nuálaíochta chun 
cinn i bhforbraíocht chónaithe. Bainfear 
an méid seo amach le, inter alia:
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• forbairt ar Mhúnlaí Nua-Aimseartha 
Tógála (MNT);

• Páirc Taispeántais Ionaid Barr Feabhais le 
haghaidh MNT a bhunú;

• foilsiú cás-staidéar eiseamlárach ar 
fhorbairtí MNT;

• forbairt dearaidh le haghaidh treoracha 
táirgthe don tionscal ionas go mbeadh 
áitribh oiriúnach do MNT; agus 

• cruthú láithreáin ghréasáin Rialtais um 
fhoirgníocht chun tionscnaimh tógála a 
chur chun cinn. 

Beidh forbairt Eochairtháscairí 
Feidhmíochta le haghaidh MNT agus an 
costas tógála, a ndéanfar tuairiscí faoi 
go ráithiúil, mar thaca faoin obair seo. 
Leanfaidh an earnáil phoiblí ar aghaidh 
ag tabhairt tionscadal eiseamlárach 
chun cabhrú leis an bpróiseas forbartha 
acmhainní le tairiscintí poiblí le haghaidh 
nuálaíochtaí, amhail mearsholáthar 
tithíochta agus dearadh agus forbairt 
foirgneamh ísealcharbóin agus tacóidh 
sé le comhlachtaí costas an ábhair tógála 
a laghdú. Déanfar tionscnaimh amhail 
dearadh caighdeánach chun MNT 
leordhóthanach a éascú agus oideachas 
bainistíochta tógála a rolladh amach. 

5.3.3 Rialú Tionscnaíochtaí Foirgníochta a  
 Fheabhsú

Tá an fhreagairt ar dhúshláin san 
earnáil tógála scaipthe ar fud Ranna 
iomadúla Rialtais, gníomhaireachtaí 
Stáit agus comhlachtaí tionscail faoi 
láthair. Tá sé ríthábhachtach go mbeadh 
struchtúr aontaitheach ann, ag a bhfuil 
maoirseacht agus rialú ar fhairsinge 
iomlán na saincheisteanna agus na 
torthaí inmhianta, chomh maith le 
tacaíochtaí feidhmmeacha institiúideacha 

chun tionchar a imirt ar an rath, chun 
aghaidh a thabhairt ar an ngéarchéim 
tithíochta. 

Ní bhíonn an t-idirspleáchas laistigh 
agus idir na grúpaí, a thugann aghaidh 
ar na dúshláin tógála, soiléir i gcónaí. Tá 
na deiseanna chun an clár táirgiúlachta 
agus nuálaíochta san fhoirgníocht 
chónaithe á gcur i mbaol mar thoradh air 
sin. Anuas air sin, níl aghaidh á thabhairt 
ar fhadhbanna eile, amhail laigeacht 
shlabhra soláthair na hearnála tógála, ag 
aon chomhlacht faoi leith. Tá sé soiléir 
go bhfuil gá le maoirseacht ceann go 
ceann ar shlabhra soláthair san earnáil 
iomlán tógála cónaithe, ó nuálaíocht 
thosaigh ag leibhéal an choincheapa go 
dtí comhlíontacht fhorfheidhmithe agus 
tuilleadh úsáide, agus nach mór aghaidh 
a thabhairt ar aon chuspóir chontrártha.

Mar chuid de Ghrúpa Soláthair 
nua Tithíocht do Chách beidh 
Ardrúnaithe ábhartha agus foghrúpa 
ainmnithe a dhíríonn ar chumas agus 
acmhainneachtaí a fheabhsú laistigh 
d’earnáil na tógála cónaithe, agus é 
mar aidhm aige táirgiúlacht a ardú 
agus costais a ísliú. Cinnteoidh an 
foghrúpa seo go dtagann tionscnaimh a 
bhaineann le nuálaíocht agus táirgiúlacht, 
scileanna agus acmhainneacht, 
tacaíocht fiontraíochta, caighdeáin agus 
comhlíonadh agus rannpháirteachas 
earnála go hiomlán leis an gcuspóir 
chostas thógáil árasán agus tithe a 
laghdú agus é ag dul i dtreo athrú léirithe 
sna costais seo. Beidh Ardrúnaithe ó 
ranna ábhartha mar chuid den fhoghrúpa 
seo agus déanfaidh Roinn an Taoisigh 
maoirseacht air [féach tuilleadh i 
gCaibidil 7]. 
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Uimh.  Sceidil Roinn Ceannais

23.1 Cúram an Ionaid Teicneolaíochta Tógála agus an Grúpa Earnála R4 2021  RFTF, RCPA,
 Tógála a fheabhsú do na chéad trí bliana eile chun fócas a chur   RTRÁO, 
 ar an bhfoirgníocht chónaithe  Roinn an Taoisigh

23.2 Anailís agus cleachtas eagraithe luacha a dhéanamh do gach R2 2022 RTRÁO, GET 
 gné de chostas na tógála (lena n-áirítear costas an chomhlíonta) 
 a bhaineann le forbairt tithe agus árasán, agus eolas á chur ar 
 fáil ó comparáidí idir costais le tíortha AE comhchosúla 

23.3 Foghrúpa de chuid Grúpa Soláthair Tithíocht do Chách a chur R3 2021 Roinn an Taoisigh 
 ar bun chun a chinntiú go dtagann tionscnaimh a bhaineann le 
 nuálaíocht agus táirgiúlacht, scileanna agus acmhainneacht, 
 tacaíocht fiontraíochta, caighdeáin agus comhlíonadh agus 
 rannpháirteachas earnála, lena n-áirítear ITT agus GET, go 
 hiomlán leis an gcuspóir chostas thógáil árasán a laghdú agus 
 é ag dul i dtreo athrú léirithe sna costais seo 

 23.4 Ról gníomhaireachtaí fiontraíochta a leathnú chun maoiniú  R4 2021 RFTF
 agus tacaíochtaí le haghaidh tionscadal a bhaineann le 
 nuálaíocht agus táirgiúlacht san earnáil tógála cónaithe intíre a 
 mhéadú, agus maoiniú á chur ar fáil le haghaidh taighde, 
 nuálaíochta agus táirgiúlachta ar comhfhad le scála na tógála sa 
 gheilleagar baile agus i gcomhréir le rialacha Státchabhracha 

23.5 Próisis measúnachta do tháirgí tógála iomlánaíocha a fheabhsú R4 2021 RFTF, RTRÁO 
 don earnáil chónaithe chun deimhniúcháin múnlaí 
 nua-aimseartha tógála a éascú agus maoirseacht ar shuiteáil ar 
 an láthair, lena n-áirítear cur chuige Agrément an Údaráis um 
 Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann (ÚCNÉ) a leathnú 

23.6 Beidh GFT Éireann rannpháirteach le comhlachtaí tógála  Leanúnach RFTF, RTRÁO
 idirnáisiúnta trí sheónna/imeachtaí trádála agus gréasáin ghiarála 
 taidhleoireachta, le tacaíocht ón Roinn Gnóthaí Eachtracha, 
 chun rannpháirteachas i margadh na hÉireann a spreagadh  

23.7 Píblíne tógála cónaithe a fhorbairt chun tógálaithe idirnáisiúnta Leanúnach GFT, RTRÁO 
 a mhealladh 

23.8 Slabhra soláthair táirgí tógála a neartú agus stádas tosaíochta  R2 2022 RFTF, RTRÁO
 a chinntiú do thógáil árasán laistigh de Shlabhra Soláthair 
 Straitéiseach ar leibhéal AE le haghaidh tógála agus athchóirithe 
 atá nach mór neodrach ó thaobh fuinnimh (a aithnítear don 
 chéad ghrúpa eile de shlabhraí soláthair a dtabharfar tús áite dóibh) 

23.9 Cultúr de nuálaíocht inmharthana chomhlíontach  Leanúnach RFTF, RTRÁO
 d’ardchaighdeáin i dtógáil chónaithe a chur chun cinn trí 
 fhorbairt ar Mhúnlaí Nua-Aimseartha Tógála (MNT), lena 
 n áirítear páirc léirithe a chur ar bun i gcomhair MNTanna 
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5.3.4 Costas Oibre Foirgníochta agus   
 Scartála a Laghdú

Is ionann dramhaíl tógála agus scartála (T&S) agus 
dramhaíl ó aon oibreacha tógála, scartála agus 
forbartha (lena n-áirítear bonneagar iompair). Is 
é cré tochailte agus clocha, an chuid is mó den 
dramhaíl tógála agus scartála, ag thart ar 80% . 
I measc na coda eile tá coincréit, bricí, tíleanna, 
miotal, gloine, adhmaid, plaisteach agus miotal. 
Léiríonn sé seo costas ollmhór agus caillteanas 
luacha don earnáil tógála, chomh maith le méid 
suntasach dramhaíola inseachanta. Is é dramhaíl 
T&S an sruth dramhaíola is mó san AE, thart ar 
aon tríú cuid den dramhaíl a tháirgtear. 
Is mór an dúshlán é bainistíocht dramhaíola 
T&S do na hearnálacha tógála agus dramhaíola 
araon. Mar sin féin, is féidir le feabhsúcháin i 
gcleachtais bainistíochta dramhaíola T&S go 
leor deiseanna a chur ar fáil maidir le costais 
laghdaithe comhshaoil agus airgeadais don 
tionscal agus don tsochaí.

Tugann Plean Gníomhaíochta Dramhaíola 
le hAghaidh Geilleagar Ciorclach (RCAC, 
2020) gealltanas do thabhairt isteach 
tobhaigh téarnaimh (infheidhme ar bhonn 
€5 in aghaidh an tona ar ghníomhaíocht 
téarnaimh amhail loscadh, má tharlaíonn 
an ghníomhaíocht sin ag saoráidí in Éirinn 
nó in áiteanna eile san AE). I láthair na 
huaire, tá formhór mór na dramhaíola 
tógála díolmhaithe ón tobhach líonta 
talún, cé go dtéann sé go saoráidí líonta 
talún, toisc go n úsáidtear é le haghaidh 
innealtóireachta líonta talún, ar rangaítear é 
mar ghníomhaíocht téarnaimh. In éineacht 
leis an obair seo, áfach, cinnteoidh RCAC 
go mbeidh ábhar T&S atá ag dul go saoráidí 
mar théarnamh/innealtóireacht líonta talún 
díolmhaithe ó thobhach téarnaimh nuair a 
thabharfar isteach é ón 1 Eanáir 2022 ar 
aghaidh, ionas nach mbeidh aon tionchar 
costais aige ar an earnáil tógála, ag eascairt ó 
thabhairt isteach/méadú na dtobhach. 

20 RCAC, 2020 - Plean Gníomhaíochta Dramhaíola le hAghaidh Geilleagar Ciorclach | Beartas Náisiúnta Gníomhaíochta  
 Dramhaíola 2020-2025, leathanach 38

No. Timeline Lead

23.10 Díolúine a chur ar fáil do dhramhaíl Tógála agus Scartála  R1 2022 RCAC, GCC
 (T&S) ón tobhach molta um aisghabháil dramhaíola  

23.11 Dramhaíl T&S agus costais a bhaineann leis a laghdú agus  R1 2022 RCAC, GCC, FNF, 
 obair a dhéanamh leis an Earnáil Tógála ar thionscadail  ar aghaidh PII
 eiseamláirithe chun a léiriú an dóigh ar féidir le dea-chleachtas 
 (go háirithe maidir le foirgníochtaí uirbeacha árasán ardstórach) 
 maidir le scaradh dramhaíola agus bearta bainistíochta 
 dramhaíola eile, costais diúscartha fhoriomlána T&S a laghdú R4 2021 RCAC, GCC 

23.12 An t-éileamh le haghaidh amhábhair neamhshaothraithe a 
 laghdú agus tacú le hathúsáid agus laghdú costais agus ábhar 
 á choinneáil ó shruthanna dramhaíola le próisis chinnteoireachta 
 shruthlíneacha do tháirgí nach dramhaíl feasta agus fotháirgí 
 le haghaidh sruthanna dramhaíola T&S áirithe 

Cuspóir Beartais Tithíochta 23: 
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5.4 Cáil Institiúideach a Fhorbairt  
Forbróidh an Stát acmhainneacht na 
nÚdarás Áitiúil agus gníomhaireachtaí 
Stáit chun freastal ar leibhéil aschuir 
mhéadaithe agus castachtaí an phróisis 
forbartha agus soláthair. Ní mór acmhainní 
a chur ar fáil do RTRÁO, an Bord Pleanála, 
an Bord um Thionóntachtaí Cónaithe 
(BTC), Oifig an Rialálaí Pleanála (ORP), 
agus an Ghníomhaireacht Tithíochta, agus 
ní mór go léireodh sé sin an uaillmhian a 
theastaíonn, maidir le scála an tsoláthair 
agus tráthúlacht na ngníomhartha seirbhísí 
poiblí. 

Is cumasóirí bunriachtanacha tithíochta iad 
na hÚdaráis Áitiúla laistigh den Stát leis na 
feidhmeanna pleanála agus eacnamaíocha 
atá acu, agus an fhreagracht dhíreach 
atá acu maidir le soláthar tithíochta 
sóisialta inacmhainne. Tá ról lárnach acu 
in athghiniúint uirbeach agus tuaithe, 
agus an cur chuige ‘Tús Áite do Lár 
Bailte’ a stiúradh, ionas nach mbeidh an 
fócas ar an soláthar nua amháin, ach ar 
aghaidh a thabhairt ar an bhfoilmhe agus 
ar inmharthanacht pobal agus beocht 
ár gcathracha, bailte agus sráidbhailte a 
chinntiú. Tá ról lárnach freisin ag comhaltaí 
tofa áitiúla chun a chinntiú go n-aistrítear 
an uaillmhian laistigh de Tithíocht do 
Chách go físeanna do na ceantair áitiúla 
atá inmharthana agus insoláthartha agus a 
chomhlíonann riachtanais daonraí reatha 
agus daonraí amach anseo.

Tá ról na CCTanna maidir le soláthar 
tithíochta sóisialta breisithe thar na 
deich mbliana seo caite. Leanfaidh sé 
seo ar aghaidh faoi Tithíocht do Chách, 
agus leathnaíodh é chun soláthar tithe 
Cíosa Costais a chur san áireamh. Mar 
a chomhlíonann an earnáil dúshláin na 

rialála reachtaíochta, is am fóirsteanach 
é cuimhneamh ar na deiseanna a 
d’fhéadfadh teacht chun cinn. Mar a 
leanann CCTanna ar aghaidh ag soláthar 
réimse tithíochta agus cúram agus 
tacaíochtaí níos leithne do réimse leathan 
saoránach, tacóidh RTRÁO leis an earnáil 
mar a nuálann sé chun modhanna nua 
eagraíochta, comhpháirtíochta agus 
bainistíochta i bhfeidhm. 

Is mórathrú é an GFT i rannpháirtíocht 
an Rialtais sa mhargadh tithíochta. 
Oibreoidh an GFT le hÚdaráis Áitiúla, 
gníomhaireachtaí Stáit agus an earnáil 
phríobháideach agus soláthróidh sé 
Ionad Barr Feabhais le haghaidh soláthair 
mórfhorbraíochtaí ar thailte poiblí. 
Cinnteoidh RTRÁO go bhfuil rochtain 
ag GFT ar leibhéil chuí maoinithe agus 
acmhainní chun GFT a chumasú bheith 
ina ghníomhaire gníomhach de chuid an 
Rialtais.

Mar chuid de réimse leathan leasuithe 
pleanála a ndéantar cur síos orthu sa 
phlean seo, agus a léiríonn éilimh an 
aschuir mhéadaithe tithíochta, méadófar 
acmhainní an Bord Pleanála go suntasach, 
rud a chinnteoidh go mbeidh an córas 
pleanála freagrúil maidir leis na riachtanais 
tithíochta mhéadaithe, chomh maith leis 
an gclár digiteach. 

Chun tacaíocht a thabhairt do na 
gealltanais chun tionóntaí a chosaint i 
gConair 1, ní mór acmhainní breise a 
chur ar fáil don BTC chun a chinntiú 
go leanann sé ar aghaidh lena pháirt a 
imirt, lena n-áirítear chun éascaíocht 
a dhéanamh ar theagmháil luath chun 
cosc a chur le díospóidí ag dul go dtí 
céim fhoirmiúil na réiteach díospóidí 
de chuid BTC, go háirithe maidir le 
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riaráistí cíosa agus má táthar ag súil le 
foirceannadh dlíthiúil tionóntachta nó 
díshealbhú neamhdhlíthiúil. Déanfar 
socruithe comhroinnte sonraí idir na 
Coimisinéirí Ioncaim agus an Bord um 
Thionóntachtaí Cónaithe a leathnú chun 
cabhrú le forfheidhmiú na nAchtanna um 
Thionóntachtaí Cónaithe. 

Baineann forbairt acmhainneachta agus 
cumais, ní hamháin le hacmhainní a chur 
ar fáil don fhoireann, ach le pleanáil 
chuí maidir leis an gclár soláthair agus 
digiteach. Déanfar gach deis a phlé 
le húsáid ag na hionaid barr feabhais 
agus seirbhísí roinnte chun éifeachtacht 
agus na héifeachtúlacht an tsolathair a 
chinntiú.

5.4.1 Tacú le Soláthar na nÚdarás Áitiúil
Neartóimid acmhainneacht na nÚdarás 
Áitiúil chun tionscadail tithíochta a 
thionscnamh, a dhearadh, a phleanáil, 
a fhorbairt, agus a bhainistiú agus 
chun bheith rannpháirteach i réimse 
gníomhaíochta chun cathracha agus 
bailte beoga a chur chun cinn agus 
aghaidh á thabhairt ar fhoirgnimh 
fholmha agus dearóil, agus tacú le 
hathghiniúint. Ní mór acmhainní a chur 
ar fáil do na seirbhísí tithíochta agus 
pleanála ag na hÚdaráis Áitiúla.

Tá príomhthacaíochtaí á soláthar ag 
an Oifig um Chomhordú Soláthair 
Tithíochta (OCST), a cuireadh ar bun sa 
Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais 
Áitiúil (GBRÁ), chun comhordú a cur 
ar fáil do ghníomhaíochtaí tithíochta 
Údaráis Áitiúil. Soláthraíonn an 
Ghníomhaireacht Tithíochta tacaíocht 
theicniúil agus seirbhísí comhroinnte don 
earnáil. 

Tá OCST, i gcomhpháirt leis an 
nGníomhaireacht Tithíochta agus 
RTRÁO, ag obair le hÚdaráis Áitiúla chun 
a chinntiú go bhfuil go leor acmhainní 
acu agus go dtugtar tacaíocht chun tithe 
sóisialta inacmhainne leordhóthanacha 
a sholáthar, ag leibhéal an Údaráis 
Áitiúla agus na hearnála. Tá acmhainní 
breise á gcur ar fáil d’Údaráis Áitiúla 
chun foirne soláthair tithíochta dírithe 
a fhorbairt tuilleadh, foirne ag a bhfuil 
acmhainní uaillmhian an phlean seo 
a sholáthar do thithíocht shóisialta 
inacmhainne mar gheall ar anailís OCST 
ar na tacair scileanna agus bearta breise 
a theastaíonn ar fud na nÚdarás Áitiúil, 
lena n-áirítear tacair scileanna um 
bainistíocht tionscadal. 

Anuas air sin, cuirfear cistiú méadaithe 
ar fáil chun acmhainn bainistíochta 
tionscadail ar leith a mhaoiniú le 
haghaidh tionscadail mhóra (tionachtaí 
measctha go minic) a bhfuil níos mó ná 
250 aonad iontu. D’fhéadfadh scóip 
bheith ann do na hÚdaráis Áitiúla níos 
lú, acmhainní speisialtóra a roinnt, nuair 
a éilíonn scála na gníomhaíochta cur 
chuige mar sin. Cuirfimid athbhreithniú 
struchtúrtha i gcrích faoi dheireadh 
2021 ar na hacmhainní, na tacair 
scileanna agus an oiliúint a theastaíonn 
chun a chinntiú go bhfuil na hacmhainní 
riachtanacha go léir ann chun tionscadail 
tithíochta sóisialta inacmhainne a 
dhearadh, a sholáthar agus a chur i 
bhfeidhm i gcomhréir leis na riachtanais 
a ndéantar breac-chuntas orthu sa 
Phlean seo. 

Ní mór acmhainní leordhóthanacha 
a chur ar fáil d’Údaráis Áitiúla chomh 
maith chun éilimh mhéadaithe an 
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chórais phleanála a chomhlíonadh chun 
na riachtanais phleanála chun cinn a 
sholáthar agus chun cuimhneamh ar na 
hiarratais chun 33,000 teach a sholáthar 
in aghaidh na bliana.

Tá na tacaíochtaí agus cumasóirí 
riachtanacha is gá ionas go mbeidh Údaráis 
Áitiúla in ann forbairt na bhfíseanna cuí do 
bhailte a stiúradh agus cinnte a dhéanamh 
go bhfuil bearta á ndéanamh, á bhforbairt, 
leis an tionscnamh ‘Tús Áite do Lár Bailte’. 
Tá tacaíochtaí á gcur ar fáil chun aghaidh 
a thabhairt ar athghiniúint agus foirgnimh 
fholmha, agus comhtháthófar iad seo le 
dearcadh iomlánaíoch d’acmhainneacht 
na nÚdarás Áitiúil agus riachtanais cumais 
chun Tithíocht do Chách a sholáthar. 

Chun na spriocanna nua tithíochta 
inacmhainne a bhaint amach, tá Aonad 
ainmnithe Tithíochta Inacmhainne á 
chur i bhfeidhm ag an nGníomhaireacht 
Tithíochta. Tá acmhainní breise curtha 
i bhfeidhm ag OCST freisin. Beidh ról 
lárnach ag an nGníomhaireacht Tithíochta 
chun tacú leis an RTRÁO i rolladh 
amach agus forbairt chéimnitheach na 
scéimeanna Ceannaigh Inacmhainne agus 
Cíosa Costais, a soláthrófar iad faoin Acht 
um Thithíocht Inacmhainne, 2021. 

Tá Grúpa Soláthair Tithíochta 
Inacmhainne ardleibhéil curtha ar 
bun, agus ionadaithe ann ó RTRÁO, 
Údaráis Áitiúla, GFT, CCTanna, an 
Ghníomhaireacht Tithíochta agus an 
Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe. 
Ról an ghrúpa ná comhaontú a dhéanamh 

ar spriocanna uaillmhianacha indéanta 
soláthair agus chun forfheidhmiú 
straitéiseach an chláir tithíochta 
inacmhainne a chomhordú, agus 
maoirseacht a dhéanamh air. 

Ní mór acmhainní a chur ar fáil don 
RTRÁO, an Bord Pleanála, ORP, agus an 
Ghníomhaireacht Tithíochta agus ní mór go 
léireodh é seo an uaillmhian a theastaíonn i 
dtéarmaí scála an tsoláthair agus sceidil na 
ngníomhartha seirbhísí poiblí. 

Ar deireadh, tá riachtanas soiléir ann 
chun a chinntiú go bhfuil na scileanna 
cuí i bhfeidhm agus ag teacht leis an 
gclár athraitheach. Oibreoidh RTRÁO le 
Cumann na Bainistíochta Contae agus 
Cathrach (CBCC) agus gníomhaireachtaí 
comhpháirtíochta chun a chinntiú 
go bhfuil clár saincheaptha maidir le 
forbairt acmhainneachta i bhfeidhm 
chun riachtanais an tsoláthair seirbhíse, 
arna athrú ó bhonn go digiteach, a 
chomhlíonadh.

5.4.2 Tacú le Próiseas Éifeachtach agus  
 Próiseas Ceadaithe Cuíchóirithe

Leagfar béim athnuaite ar chinnte a 
dhéanamh go dtacaíonn na próisis seilbhe 
poiblí le soláthar éifeachtúil na tithíochta 
sóisialta. Cuirfear acmhainní breise ar fáil. 
Cuirfidh Aonad Sainfhála agus Soláthair na 
Gníomhaireachta Tithíochta seirbhísí agus 
tacaíochtaí teicniúla ar fáil d’Údaráis Áitiúla. 
Anuas air sin, tabharfar tuilleadh acmhainní 
don OCST chun Creataí Sainfhála a 
chomhordú. 

Tithíocht do Chách  |  5. Ag Tacú leis na Ceithre Chonair: Córas Tithíochta Inmharthana a Chur ar Fáil 

21 Féach Lámhleabhar Dearaidh le haghaidh Tithíochta Ardchaighdeáin, arna éisiúint d’Údaráis Áitiúla le haghaidh  
 comhairliúcháin sula bhfoilseofar go foirmeálta é in R4 2021
22 https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/49a4c-employers-requirements-for-detail-design-of-quality-housing/
23 Eisíonn RTRÁO Buaicphointí Costais Aonaid (BCAnna) go rialta do gach ceantar údaráis áitiúil, le hiad a úsáid mar  
 phríomh-thagarmharc d’fhorbairt agus costáil dearaí scéime tógála do thithíocht shóisialta.



Tithíocht do Chách   |  Plean Nua Tithíochta d’Éirinn

132

Chomh maith leis sin, déanfaidh RTRÁO 
taighde ar chur i bhfeidhm rialacha 
sainfhála AE ar fud na mBallstát maidir 
le sainfháil agus forbairt tithíochta poiblí, 
lena n-áirítear aon chásdlí ábhartha, agus 
oibreoidh sé leis an Oifig um Sholáthar 
Rialtais (OSR), chun cabhrú le roghanna le 
haghaidh cur chuige níos solúbtha maidir 
le sainfháil agus chun cabhrú le soláthar 
tithíochta sóisialta a bhrostú. Anuas air sin, 
gríosófar Údaráis Áitiúla próisis a chur i 
bhfeidhm chun tréimhsí réamhthógála agus 
tógála reatha a laghdú.

Déanfaidh RTRÁO gach ceadú agus próiseas 
réamhchonartha a athbhreithniú agus a 
chuíchóiriú chun soláthar thograí agus 
thionscadail tithíochta sóisialta na nÚdarás 
Áitiúil, CCT, agus GCT a ghéarú chun teacht 
le RCPA agus treoir leasaithe earnála a 
eisiúint nuair a theastaítear, mar gheall ar 
chomhaontú le RCPA. 

Oibreoidh RTRÁO i gcomhpháirt le gach 
comhpháirtí soláthair chun a chinntiú 
go bhfuil na leaganacha caighdeánacha , 
sonraíocht Riachtanais an Fhostóra  agus 
treoracha caighdeánacha costais do 
thithíocht shóisialta  á gcur i bhfeidhm go 
seasmhach agus tograí tithíochta sóisialta 
á soláthar chun dearadh éifeachtach, agus 
éifeachtúil ó thaobh costais de, a bhrú, agus 
chun cabhrú le próisis réamhcheadaithe a 
ghiorrú.

Gheobhaidh RTRÁO comhairle ón RCPA 
maidir leis an bpróiseas atá mar bhonn 
faoin gceadú do chláir tithíochta tionachtaí 
measctha, agus é ag aithint an gá atá ann 
do thithíocht agus ceadú an Rialtais do 
spriocanna tithíochta sóisialta inacmhainne.

Déanfar Aonad Sainfhála agus Soláthair na 
Gníomhaireachta Tithíochta a leathnú agus 

cuirfear seirbhísí agus tacaíochtaí teicniúla 
ar fáil d’Údaráis Áitiúla. Tacóidh OCST le 
bainistíocht tionscadail agus cláir na nÚdarás 
Áitiúil, comhordóidh sé Creataí Sainfhála, 
tacóidh sé le tionscnaimh aisfheistithe agus 
tacóidh sé le tithíocht inacmhainne. 

5.4.3 An Clár Oibre Digiteach a chur i   
 bhfeidhm

Tá an clár digiteach athraithe le haghaidh 
tithíochta agus pleanála mar chuid de 
ghealltanas uileghabhálach an Rialtais 
chun leas a bhaint as teicneolaíocht agus 
nuálaíocht ionas go mbeadh an Státseirbhís 
níos sofhreagrúla maidir le húsáid 
teicneolaíochtaí digiteacha agus atheagrú ar 
phróiseas agus níos mó seirbhísí nuálaíochta, 
arna dtiomáint ag custaiméirí, a sholáthar. Tá 
sé seo i bhfeidhm ar fud na hearnála rialtais 
áitiúil agus comhlachtaí poiblí eile, ag imirt 
tionchar ar sholáthar tithíochta. 

Eochairghné de seo ná cur i bhfeidhm 
réiteach comhtháite le haghaidh 
bainistíochta Chláir Tithíochta na RTRÁO 
(Tionscadal Díon) laistigh den Roinn, 
rud a nascann na hÚdaráis Áitiúla le 
príomhpháirtithe leasmhara eile. Éascóidh 
Tionscadal Díon forfheidhmiú níos 
cuíchóirithe, ceadú, maoiniú agus córais 
tuarascála le feabhsú próisis. Déanfaidh 
sé amhlaidh agus leas iomlán á bhaint 
as teicneolaíochtaí digiteacha, sonraí 
caighdeánaithe agus próisis. Tá céim 
feidhmiúcháin thionscadal Díon le tosú i lár 
2022. 

Oibreoidh RTRÁO leis an earnáil 
rialtais áitiúil chun roghanna a scrúdú 
le haghaidh tuilleadh feabhsúcháin 
próisis, caighdeánú agus digitiú seirbhísí 
tithíochta ag an leibhéal áitiúil. Áireofar 
leis seo iarratais ar thithe, measúnacht, 
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leithdháileadh, cothabháil agus athchóiriú.

Tá ardán ríomhphleanála nua á fhorbairt 
(féach freisin alt 3.2.4). I gCéim a haon, 
soláthróidh an t-ardán ríomhphleanála áit 
amháin le haghaidh aighneachtaí iarratais 
phleanála ar líne, atá le cur i bhfeidhm ag 
Údaráis Áitiúla faoi dheireadh 2022, fad is 
a uasghrádaítear bonneagar agus córais TF 
don Bhord Pleanála in éineacht a chéile. 
Leanfaidh obair ar aghaidh chun an Córas 
Faisnéise Geografaí a chaighdeánú, córas 
a úsáidtear le haghaidh pleanála agus 
criosaithe ar fud na nÚdarás Áitiúil. Bainfidh 
Céim 2 le huathoibriú agus caighdeánú 
seirbhísí pleanála cúil, i ndiaidh uasghrádú a 
dhéanamh ar reachtaíocht phleanála. 

5.4.4 Acmhainní a chur ar fáil d’Údaráis  
 Rialála na gComhlachtaí Ceadaithe  
 Tithíochta

Tá an ról rathúil maidir le rialú deonach 
earnáil na CCTanna ag aistriú i dtreo rialú 
reachtúil, mar a ndéantar reachtaíocht dó 
san Acht Tithíochta (Comhlachtaí Tithíochta 
Ceadaithe a Rialáil), 2019, a sholáthróidh 
gealltanais do thionóntaí, don Rialtas, 
d’infheisteoirí agus don earnáil CCT é féin, 
go bhfeidhmeoidh na comhlachtaí seo i 
dtimpeallacht dea-rialaithe sheasmhach. 
Déanfaidh an Rialtas cinnte go bhfuil 
go leor acmhainní ag Údarás Rialála na 
gComhlachtaí Ceadaithe Tithíochta (ÚRCCT) 
chun a gcuid dualgas a chur i gcrích.

Uimh.  Sceideal Roinn Ceannais

24.1 Cinnte a dhéanamh go bhfuil acmhainní ar fáil chun teacht  Leanúnach RTRÁO
 le méid na huaillmhéine, fad is a dhéanfar gach deis a phlé le 
 húsáid do na hionaid barr feabhais agus seirbhísí roinnte 
 chun éifeachtacht agus éifeachtúlacht an tsoláthair a chinntiú 

24.2 Digitiú na seirbhísí tithíochta agus pleanála a chur chun cinn Leanúnach RTRÁO, Údaráis 
 chun éifeachtacht an tsoláthair agus na seirbhísí custaiméara  Áitiúla, GBRÁ 
 a fheabhsú 

24.3 Gach ceadú agus próiseas réamhchonartha a athbhreithniú  Leanúnach  RTRÁO
 agus a chuíchóiriú chun soláthar thograí agus thionscadail 
 tithíochta sóisialta na nÚdarás Áitiúil, CCT, agus GCT a 
 ghéarú chun teacht le RCPA, treoir leasaithe earnála nuair a 
 theastaítear  

24.4 Gheobhaidh RTRÁO comhairle ón RCPA maidir leis an 
 bpróiseas atá mar bhonn faoin gceadú do chláir tithíochta 
 tionachtaí measctha, agus é ag aithint an gá atá ann do 
 thithíocht agus ceadú an Rialtais do spriocanna tithíochta 
 sóisialta inacmhainne R4 2021 RCPA, RTRÁO
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Uimh.  Sceideal Roinn Ceannais

24.5 Obair a dhéanamh i gcomhpháirt leis na comhpháirtithe  R4 2021 RTRÁO, Údaráis
 soláthair ar fad chun a chinntiú go gcuirtear treoracha a   Áitiúla
 bhaineann le leagan amach na gcaighdeán, sonraíocht na 
 gcaighdeán agus costas caighdeánach na dtreoracha don 
 tithíocht shóisialta i bhfeidhm go seasmhach agus tograí 
 tithíochta sóisialta á bhforbairt chun dearadh éifeachtach 
 agus cost-éifeachtúil um thithíocht shóisialta a thiomáint 
 agus chun cúnamh a thabhairt chun na próisis cheadaithe 
 a choimriú tuilleadh   

24.6 Obair a dhéanamh le páirtithe leasmhara ábhartha chun a  Leanúnach RTRÁO, CCTanna
 chinntiú go bhfuil an earnáil CCT san áit cheart chun bheith 
 rannpháirteach i gcuspóirí an Rialtais le haghaidh soláthar 
 agus bainistíochta tithíochta poiblí 

24.7 Déanfar Aonad Sainfhála agus Soláthair na Gníomhaireachta R4 2021 Gníomhaireacht 
 Tithíochta a leathnú agus cuirfear seirbhísí agus tacaíochtaí   
 teicniúla ar fáil d’Údaráis Áitiúla, lena n-áirítear soláthar, 
 dearadh agus modhanna tógála nua-aimseartha  

24.8 Déanfaidh RTRÁO taighde ar chur i bhfeidhm rialacha  Leanúnach RTRÁO, OSR
 sainfhála AE ar fud na mBallstát maidir le sainfháil agus 
 forbairt tithíochta poiblí, lena n-áirítear aon chásdlí ábhartha, 
 agus oibreoidh sé leis an OSR, chun cabhrú le roghanna le 
 haghaidh cur chuige níos solúbtha maidir le sainfháil agus 
 chun cabhrú le soláthar tithíochta sóisialta a bhrostú 

24.9 Cuirfear níos mó acmhainní ar fáil d’Oifig Chomhordú an  Leanúnach RTRÁO, OCST
 tSoláthair Tithíochta chun tacú le bainistíocht cláir agus 
 tionscadail na nÚdarás Áitiúil, chun Creataí Sainfhála a 
 chomhordú, chun tacú le tionscnaimh aisfheistithe agus 
 tacaíocht a chur ar fáil do thithíocht inacmhainne 

24.10 Réiteach comhtháite rianaithe um sholáthar tithíochta a 2022- RTRÁO 
 chur i bhfeidhm (Tionscadal Díon) 2024 

24.11 An tArdán nua ríomhPhleanála a thabhairt isteach (féach R4 2022 RTRÁO 
 freisin Gníomh 13.8) 

24.12 Cinnte a dhéanamh go bhfuil go leor acmhainní ag Údarás Leanúnach RTRÁO 
 Rialála na gComhlachtaí Ceadaithe Tithíochta chun a gcuid 
 dualgas a chur i gcrích 

Cuspóir Beartais Tithíochta 24: 
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Gníomhaireachtaí Stáit agus Earnálacha CCT chun tacaíocht a thabhairt 
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5.5 Ardchaighdéain sa    
 Fhoirgníocht a Chinntiú

Tá caighdeáin agus ardchaighdeán 
ríthábhachtach do dhaoine ó thaobh 
tithe a thógáil. Ba cheart do chách bheith 
in ann muinín bheith acu go dtógtar na 
tithe ar na caighdeáin is airde agus go 
bhfuil próiseas maoirseachta éifeachtúil i 
bhfeidhm chun a chinntiú nach ndéantar 
na botúin chéanna arís.

Is féidir ár gcóras tithíochta a fheabhsú thar 
an bhfadtéarma le leasú rialála, go háirithe i 
réimsí a bhaineann le comhlíontacht, cumas 
agus caighdeáin tógála.

5.5.1 Comhlíonadh, Inniúlacht agus   
 Caighdeáin a thiomáint

Teastaíonn earnáil tógála iomaíoch, 
nuálaíoch, fhuinniúil, shábháilte agus 
inmharthana ó Éirinn - ceann atá 
bunaithe ar dhea-chleachtas, atá in ann 
an bonneagar sóisialta eacnamaíoch 
riachtanach a sholáthar agus a chuireann 
go hiomlán leis an ngeilleagar agus le 
cruthú post. 

Tá sé an-tábhachtach go gcinntítear 
go bhfeidhmíonn an earnáil tógála ar 
an gcaighdeán is airde agus go mbíonn 
muinín againn as na cleachtais agus 
ábhair tógála, an lucht saothair oilte agus 
an tithíocht a thógann siad. Tá caighdeáin 
láidre i bhfeidhm cheana féin. 

Cé gur glacadh céimeanna chun 
cuntasacht fheabhsaithe a chinntiú, 
leanfaidh an Rialtas ar aghaidh á 
bhforbairt leis an rialú cuí, le forfheidhmiú 
comhsheasmhach ag Ranna ábhartha 
Rialtais, a ngníomhaireachtaí agus Údaráis 
Áitiúla. 

Tá an Rialtas ag plé le fadhb na lochtanna 
sa tithíocht mar gheall ar dhrochdhearadh 
tógála, saoirseacht agus ábhair agus 
costas mór á íoc; cinnteoidh an Stát nach 
ndéanfar na botúin chéanna arís agus 
rialú san earnáil tógála á fhorbairt agus 
modhanna níos inmharthana tógála.

Tá sé d’acmhainn ag clárú reachtúil cur 
go suntasach le hardchaighdeán na 
timpeallachta tógtha, fad is a thugtar 
modh oibiachtúil d’údaráis conartha 
phoiblí chun comhlíonadh na n oibleagáidí 
dlí á meas. Ní mór go mbeadh gairmithe, 
amhail ailtirí, suirbhéirí foirgníochta agus 
innealtóirí cairte cláraithe chun seirbhísí 
a chur ar fáil d’obair tógála. Tá Clár 
Thionscal Foirgníochta Éireann (CTFÉ) 
ag feidhmiú ó bhí Márta 2014 ann ar 
bhonn deonach, agus cuirfear ar bhonn 
reachtúil é. 

Sular bunaíodh an Clár Tionscail 
Foirgníochta, ní raibh aon bhealach 
ag tomhaltóirí idirdhealú a dhéanamh 
idir comhlachtaí tógála, trádálaithe 
aonair agus tógálaithe a chomhlíon na 
hoibleagáidí riachtanacha agus iad siúd 
nár chomhlíon. Tabharfaidh cláir bhreise 
de thógálaithe cumasacha agus gairmithe 
tógála cinnteacht do thomhaltóirí go 
gcomhlíonann gach tógálaí, conraitheoir 
agus ceardaí a liostaítear na riachtanais 
clárúcháin. Tá sé de cheart ag tomhaltóirí 
bheith ag súil go gcomhlíonfaidh na 
foirgnimh a cheannóidh siad - nó na 
seirbhísí gairmiúla a n-íocfaidh siad 
astu - le ceanglais reachtúla. Ní mór 
cuimhneamh ar fhoirmeach féideartha 
de chúiteamh le haghaidh tomhaltóirí, 
lena n-áirítear an acmhainneacht le 
haghaidh árachás lochtanna folaithe 
chomh maith.
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Faoin Acht um Rialú Foirgníochta, 
1990 go 2020, tá cumhachtaí láidre 
ag Údaráis Rialaithe Foirgníochta 
scrúdú a dhéanamh, forfheidhmiú agus 
ionchúiseamh. Cuireann Oifig Náisiúnta 
um Rialú Foirgníochta (ONRF), laistigh 
de Chomhairle Cathrach Bhaile Átha 
Cliath, maoirseacht, treoir agus tacaíocht 
ar fáil d’fhorbairt, do chaighdeánú 
agus forfheidhmiú Rialaithe Tógála mar 
sheirbhís chomhroinnte éifeachtach sna 
31 Údarás Rialaithe Tógála. Chun tacú le 
córas an rialaithe tógála, agus é a neartú 
tuilleadh, ní mór sochair comhlacht rialála 
neamhspleách a scrúdú. 

Cuirfear Comhlacht Comhairleach um 
Rialúcháin Tógála (CCRT), ar a bhfuil 
príomhpháirtithe leasmhara sa tionscal 
foirgníochta ar fud na n-earnálacha 
príobháideacha agus poiblí ar bun arís  
chun comhairle a thabhairt don Aire 
maidir le cúrsaí a bhaineann leis na 
Rialacháin Tógála.

5.5.2 Athbhreithniú ar an Scéim Bloc  
  Coincréite Lochtach

Tháinig an scéal maidir le scoilteadh 
ballaí lasmuigh d’áitribh i nDún na nGall 
agus Maigh Eo chun cinn in 2013. Bhain 
Sainphainéal a cuireadh ar bun in 2016 
de thátal as go mbaineann dítháthú na 
mbloc coincréite le méideanna iomaracha 
ábhar dochracha sa tathagú a úsáideadh 
chun na bloic choincréite a tháirgeadh 
(míoca moscóite i nDún na nGall agus 
pirít imoibríoch i Maigh Eo go príomha).

Ar an 31 Eanáir 2020, glacadh le 
rialacháin chun scéim deontais a chur 
ar fáil chun tacú leis na húinéirí talún, a 
bhfuil an cás seo ag cur isteach orthu, i 

nDún na nGall agus Maigh Eo, mar chuid 
den dlí. Díríonn an scéim deontais ar 
ghrúpa srianta úinéirí tí, nach bhfuil aon 
rogha inoibrithe eile acu chun a dtithe a 
leasú. 

Mar fhreagairt ar an imní a bhí á léiriú 
ag úinéirí tí maidir le sásúlacht na 
scéime, cheadaigh an Rialtas grúpa oibre 
ionadaíoch, atá faoi cheangal ama, a chur 
ar bun chun athbhreithniú a dhéanamh 
go tapa air agus aghaidh a thabhairt ar 
aon fhadhb eile maidir leis an Scéim 
Deontais maidir le Bloic Choincréite 
Lochtacha. Tabharfaidh an grúpa oibre 
tuairisc don Aire Tithíochta, Rialtais 
Áitiúil agus Oidhreachta faoi dheireadh 
mhí Mheán Fómhair 2021. I ndiaidh dó 
an tuairisc a fháil ón ngrúpa oibre, agus 
i ndiaidh comhairliúcháin leis an Aire 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe 
agus leis an Ard-Aighne, déanfaidh an 
Rialtas tograí maidir le hathruithe don 
scéim a mheas.

5.5.3 Leanúint ar aghaigh leis an Scéim  
  Leasúcháin Piríte

Cuireann an tAcht um Réiteach Piríte, 
2013, an creat reachtaíochta do bhunú 
Bord Réitigh um Pirít agus eagrú 
scéim leasúcháin piríte, a chuirfidh 
an Bord i bhfeidhm, le tacaíocht ón 
nGníomhaireacht Tithíochta. 

Baineann forálacha an Achta le háitribh 
a bhfuil damáiste shuntasach déanta 
dóibh, damáiste a bhaineann le aistriú 
cothrománach piríteach mar gheall ar 
phirít imoibríoch san ábhar fo-urláir. Ní 
bhaineann na forálacha le damáiste a 
thagann chun cinn in aon chás eile, m.sh. 
amhail pirít i mbloic choincréite. 

24 Cuireadh deireadh leis an CCRT eile in 2012
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Is ionann an scéim leasúcháin piríte agus 
scéim “rogha deiridh” d’úinéirí tí, a bhfuil 
sé seo ag cur isteach orthu, agus nach 
bhfuil aon rogha inoibrithe eile acu chun 
cúiteamh a fháil agus tá an scéim teoranta 
maidir leis an bhfeidhm agus an scóip atá 
aige. Tá na coinníollacha incháilitheachta 
ar fad don scéim leagtha amach sa scéim, 
atá ar fáil ar láithreán gréasáin an Bhoird, 
www.pyriteboard.ie. 

I láthair na huaire tá úinéirí áitreabh atá 
suite i gcontaetha Chill Dara, na Mí agus 
Uíbh Fháilí, agus na ceantair riaracháin 
de chuid Chomhairle Contae Fhine Gall, 
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, 
Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth 
an Dúin, Comhairle Contae Bhaile Átha 
Cliath Theas agus Comhairle Contae 
Luimní, agus Comhairle Cathrach Luimní, 
incháilithe chun iarratas a dhéanamh ar 
oibreacha leasúcháin faoin scéim. 

Léiríonn na figiúirí is déanaí go bhfuil 
2,949 iarratas faighte ag an scéim seo. 
Go dtí seo, tá 2,460 áitreabh curtha san 
áireamh. Astu siúd, tá na hoibreacha 
ar 2,193 ceann acu críochnaithe, agus 
tá na cinn eile ag céimeanna éagsúla 
an phróisis. Cinnteoidh an Bord go 
dtarraingfear an ciste leasúcháin anuas 
ina iomláine agus go bhfaigheann úinéirí 
réadmhaoine an tacaíocht chuí. 

5.5.4 Scrúdú ar Dhul Chun Cinn le   
 Lochtanna Tithíochta

Leagann Clár an Rialtais réimse gealltanas 
amach maidir leis an réimse beartais a 
bhaineann le lochtanna foirgníochta. Ina 
measc seo tá dhá ghealltanas a bhaineann 
le chéile:

• scrúdú a dhéanamh ar fhadhb na 
tithíochta lochtaí sna chéad dhá mhí 
déag, agus aird á tabhairt do mholtaí na 
tuarascála ó Chomhchiste an Oireachtais 
um Thithíocht, ‘Slán Sábháilte?’; agus 

• chun cabhrú le húinéirí áitreabh a bhfuil 
a lochtanna folaithe chun roghanna a 
aithint, dóibh siúd a bhfuil na lochtanna 
ag cur isteach orthu, maidir le cistiú 
fhadtéarmach ar chostas íseal.

Cuireadh grúpa oibre ar bun, ag a bhfuil 
an saineolas cuí chun scrúdú a dhéanamh 
ar fhadhb na lochtanna sa tithíocht agus 
aghaidh a thabhairt ar an dá ghealltanas 
seo. Tá an grúpa oibre iomlánach ag 
cruinniú go míosúil ó bhí mí Márta 2021 
ann, anuas ar chruinnithe foghrúpaí. 
Ghlac an grúpa leis na téarmaí tagartha i 
mí Bealtaine 2021. Tá an grúpa oibre ag 
díriú ar lochtanna suntasacha forleathana 
a bhaineann le sábháilteacht dóiteáin, 
sábháilteacht an struchtúir agus bealach 
isteach uisce i bhfoirgnimh árasáin 
shaintógtha, lena n-áirítear árasáin dhá 
urlár, a tógadh idir 1991 agus 2013. I 
ndiaidh an phlé, tabharfaidh an grúpa 
oibre tuairisc ar fáil don Aire Tithíochta, 
Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta. 
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Uimh.  Sceidil Roinn Ceannais

25.1 Comhlíontacht san earnáil tógála a leabú le Rialacháin  R1 2022 RTRÁO, RFTF
 Tógála agus Rialacháin Rialaithe Tógála, lena n-áirítear cláir de 
 thógálaithe cumasacha a chur ar bun agus Clár Thionscal 
 Foirgníochta Éireann (CTFÉ) a chur ar bhonn reachtúil 
25.2 Scrúdú a dhéanamh ar bhuntáistí a bhaineann le cruthú 

 Rialtóra neamhspleách um Chaighdeáin Foirgníochta chun R4 2022 RTRÁO 
 maoirseacht a dhéanamh ar rialú tógála go náisiúnta agus 
 chun bheith mar fheighlí ar an gCóras Bainistíochta um 
 Rialú Foirgníochta (CBRF) 

25.3 An Comhlacht Comhairleach Rialaithe Foirgníochta a  2022 RTRÁO
 chur ar bun arís 

25.4 Faireachas margaidh cuí ceart a chinntiú maidir le táirgí Leanúnach RTRÁO, ONRF,  
 tógála i gcomhthéacs an Bhreatimeachta agus Rialacháin AE  Údaráis Áitiúla

25.5 Scrúdú a dhéanamh ar an gcreat rialála le haghaidh táirgí  R4 2021 RFTF
 tógála lasmuigh den Rialachán maidir le Táirgí Foirgníochta  RTRÁO, ONRF,   
   Údaráis Áitiúla 

25.6 Athbhreithniú ar Rialacháin Tógála Leanúnach RTRÁO

25.7 Aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna maidir leis an Scéim  Leanúnach RTRÁO
 Deontais maidir le Bloic Choincréite Lochtacha 

25.8 Cinnte a dhéanamh go dtarraingfear an ciste leasúcháin Leanúnach An Bord um 
 um piríte aníos ina iomláine  Réiteach Piríte

25.9 Scrúdú a dhéanamh ar fhadhb na lochtanna sa tithíocht leis  2022 RTRÁO
 an ngrúpa oibre neamhspleách chun cúis agus méid na 
 faidhbe a aithint, agus aird á tabhairt ar mholtaí thuarascáil 
 Chomhchoiste an Oireachtais um Thithíocht, 
 ‘Slán Sábháilte?’ (2017) 

Cuspóir Beartais Tithíochta 25: 
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Uimh.  Sceidil Roinn Ceannais

25.10 Rialú a dhéanamh faoi fho-alt (17) d’alt 18 den Acht  R4 2022 An Roinn Dlí agus
 um Fhorbairtí Ilaonad, 2011, chun a chinntiú go bhfuil   Cirt
 CBÚanna inmharthana ó thaobh cúrsaí airgeadais de 

25.11 Rialú a dhéanamh faoi fho-alt 9 d’alt 19 den Acht um  R4 2022 An Roinn Dlí agus
 Fhorbairtí Ilaonad chun a chinntiú go bhfuil foráil déanta ag  Cirt 
 CBÚanna le haghaidh caiteachas neamh-athfhillteach 
 (i.e. caiteachas ciste fiachmhúchta)     

25.12 Scrúdú a dhéanamh ar phróiseas réitigh díospóide R4 2022 An Roinn Dlí agus 
 neamhreachtúil a thabhairt isteach   Cirt

25.13 Scrúdú a dhéanamh ar bhearta chun tíolacadh a ghéarú mar  R4 2022 An Roinn Dlí agus  
 chuid de phróiseas díolacháin agus aistrithe talún   Cirt

 

5.5.5 Cuideachtaí Bainistíochta na nÚinéirí  
 a leasú

Tá Cuideachtaí Bainistíochta na nÚinéirí 
(OBU), a oibríonn go maith, ríthábhachtach 
chun forbraíochtaí cónaithe ard-dlúis, 
amhail árasáin, a chothabháil. Tacóidh 
Tithíocht do Chách le bainistíocht agus 
maoirseacht éifeachtúil ar fhorbraíochtaí 
ilaonad agus reachtaíocht á déanamh do na 
hathruithe riachtanacha. Stiúrfaidh an Roinn 
Dlí agus Cirt an obair seo, agus tacaíocht á 
fáil ó RTRÁO.

Chun a chinntiú go bhfuil na OBUanna 
inmharthana, ó thaobh airgid de, déanfaidh 
an Roinn Dlí agus Cirt, i gcomhpháirt leis 
an RTRÁO, rialacháin faoi fho-alt 17 d’alt 
18 den Acht um Fhorbairtí Ilaonad, 2011, 
ag ordú rangú nó ranguithe na n-earraí 
caiteachais a d’fhéadfadh bheith faoi 
réir táillí seirbhíse bliantúla; na nósanna 
imeachta atá le leanúint agus na táillí seo á 

socrú; na hábhair, nach mór cuimhneamh 
orthu agus na táillí á socrú; agus na 
socruithe le haghaidh gearradh agus 
íocaíocht na dtáillí sin. 

Déanfar rialacháin faoi fho-alt 9 d’alt 
19 den Acht um Fhorbairtí Ilaonad 
chun a chinntiú go ndéanann OBUanna 
forálacha do chaiteachas, nach dtarlóidh 
ach uair amháin (i.e. caiteachas ciste 
fiachmhúchta) agus déanfaidh sé 
imscrúdú maidir le tabhairt isteach próisis 
neamhreachtúil um réiteach díospóidí. 
Dhéanfadh an próiseas seo cinneadh ar 
dhíospóidí maidir le forálacha an Achta 
um Fhorbairtí Ilaonad, agus maidir le 
cúnaint príomhléasanna, a bhfuil OBU 
mar chuid díobh. 

Chomh maith leis sin, déanfaidh an 
Roinn Dlí agus Cirt scrúdú ar bhearta 
chun tíolacadh a ghéarú mar chuid de 
phróiseas díolacháin agus aistrithe talún.
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5.6 Tacú le Forbairt an    
 Phríomhbhonneagair 

Ní féidir tithe a sholáthar mura bhfuil an 
bonneagar criticiúil tacaíochta againn, 
iompar, seirbhísí cumarsáide agus 
ceangail fóntais san áireamh. Teastaíonn 
comhtháthú láidir ó chóras tithíochta 
inmharthana, idir forbraíochtaí tithíochta 
agus an bonneagar thart timpeall air agus 
tacóidh an t-aistriú chuig forbraíochta, 
arna stiúradh ag pleananna, sa Phlean seo 
leis an gcóras comhtháite seo.

5.6.1 Bonneagar Iompair Láidir a chinntiú

Is cumasóirí ríthábhachtach don soláthar 
nua tithíochtaí iad bonneagar iompair 
agus rochtain ar sheirbhísí iompair phoiblí. 
Ba chóir go mbeadh rochtain ar charr i 
limistéir forbraíochta straitéiseacha amach 
anseo, a bhféadfadh go mbeadh limistéir 
neamhchriosaithe, neamhsheirbhísithe agus/

nó limistéir nach mbaintear dóthain úsáide 
astu bheith mar chuid díobh, ionas gur féidir 
soláthar nua tithíochta a éascú ach chun a 
chinntiú freisin gur féidir lenár saoránaigh 
bheith mar chuid den lucht saothair nó 
an saol oideachais, rochtain a fháil ar 
chúram sláinte agus bheith rannpháirteach 
i ngníomhaíochtaí sóisialta. Ba cheart go 
mbeadh bealaí iompair ann le tacú le córas 
tithíochta atá ag feidhmiú go maith. 
Tá spás bóithre sna limistéir uirbeacha srianta, 
agus má bhíonn an treocht fadtéarmach 
maidir leis an bhfás san éileamh don tithíocht 
agus don iompar le comhlíonadh, ní mór 
dúinn úsáid talún agus pleanáil iompair 
a fheabhsú chun cuspóir CNP, maidir le 
‘dlúthfhás’ a chomhlíonadh. Tá sé mar aidhm 
ag RTRÁO agus an Roinn Iompair, chomh 
maith leis an Údarás Náisiúnta Iompair (ÚNI) 
agus GFT, iompar poiblí a thabhairt don 
mhéid is mó daoine is féidir le húsáid 
talún agus pleanáil iompair níos fearr.

5.6.2 Bonneagar um Chumarsáid a   
 fheabhsú  

Is é an Plean Náisiúnta Leathanbhanda 
(PNL) tionscnaimh an Rialtais chun 
seirbhísí leathanbhanda ardluais a chur 
ar fáil do gach áitreabh in Éirinn. Is gné 
ríthábhachtach é seo chun inmharthanacht 
ceantar tuaithe a fheabhsú mar áiteanna le 

bheith ag maireachtáil agus ag obair. Chun 
tacú le soláthar cothromach tithíochta 
agus bheith mar thaca faoi inmharthanacht 
limistéar tuaithe mar áit le maireachtáil 
agus obair a dhéanamh, oibreoidh an Roinn 
Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide 
(RCAC) le Leathanbhanda Náisiúnta 
Éireann chun am rollta amach PNL a 
bhrostú.

Uimh.  Sceidil Roinn Ceannais

26.1 Grúpa oibre de RTRÁO, an Roinn Iompair, ÚNI, agus GFT a  R4 2021 RTRÁO, An Roinn
 chur ar bun chun deiseanna le haghaidh forbartha, stiúrtha   Iompair, ÚNI, GFT
 ag cúrsaí iompair, a mheas i lárionaid mhóra uirbeacha  
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5.6.3 Naisc Líonra Tráthúil a chur i   
 bhfeidhm

Tá na sreanganna agus cáblaí ar fud na 
tíre roinnte idir an líonra tarchuir agus an 
líonra dáileacháin. tá EirGrid freagrach 
as forbairt an chórais tharchurtha a 
fheidhmiú agus a phleanáil agus tá 
Líonraí BSL freagrach as feidhmiú, 
cothabháil agus forbairt an líonra dáilte 

leictreachais in Éirinn. Chomh maith leis 
sin tá sé freagrach as an líonra tarchuir 
a chothabháil agus a fhorbairt. Tacóidh 
Líonraí BSL le soláthar scéimeanna 
tithíochta le ceangail cost-éifeachtúil 
brostaithe.

5.6.4 Líonra Uisce a fhorbairt
Ní féidir tithíocht a sholáthar gan na 
seirbhísí a dtacaíonn leis. Tacóidh 
infheistíocht an Rialtais i seirbhísí uisce, 
le hUisce Éireann go príomha, le soláthar 
Tithíocht do Chách. Dá réir sin, tacóidh 
cuspóirí Tithíocht do Chách le pleanála 
infheistíochta uisce amach anseo.

Cuireann príomhdhoiciméid beartais, 
amhail Ráiteas Beartais Seirbhísí Uisce 
2018-2025, Plean Straitéiseach na 
Seirbhísí Uisce 2015-2040, CNP, 
agus Plean Bainistíochta Abhantrach 
2018-2021 eolas ar fáil do phleanáil 
infheistíochta Uisce Éireann. 

Tuigimid go bhfuil infheistíocht 
shuntasach ag teastáil i mbonneagar 
uisce phoiblí agus fuíolluisce thar go leor 
cúrsaí infheistíochta chun an t-éileamh 
a chomhlíonadh agus déanfaimid €4.5 
billiún a infheistiú idir 2021 agus 2025 
i seirbhísí uisce baile, lena n-áirítear 
tionscadail a dhíríonn ar thacú le fás agus 
forbairt amach anseo, agus béim faoi 
leith orthu siúd a thacaíonn le soláthar 
tithíochta amach anseo.
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26.3 Cinnte a dhéanamh go ndéantar naisc leictreacha le  Leanúnach Líonraí BSL, 
 scéimeanna tithíochta a sheachadadh i slí pras agus   Údaráis Áitiúla
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 Faoin modh maoinithe aontaithe le 
haghaidh Uisce Éirinn, cuireann an 
Státchiste beagnach 80% de mhaoiniú 
Uisce Éireann ar fáil, agus tagann an 
chuid eile ó chustaiméirí seachtracha agus 
ceangail úra. Aontaíonn an Coimisiún um 
Rialáil Fóntais caiteachas Uisce Éireann, 
lena n-áirítear pleananna infheistíochta. 
Leanfaidh Uisce Éireann leis an gcur 
chuige dinimiciúil maidir le cuíchóirú 
na hinfheistíochta, arna cheadú ag an 
Coimisiún um Rialáil Fóntais (CRF), 
leis an CNP, agus athbhreithniú agus 
leasú á dhéanamh ar an teilgean fáis 
mar a théann Straitéisí Spásúla agus 
Eacnamaíocha Réigiúnacha, Pleananna 
Forbartha Contae agus Pleananna 
Ceantar Áitiúil chun cinn, agus cuíchóiriú 
le teilgean fáis á chinntiú.

Struchtúir Uisce Éireann a chuíchóiriú 
chun tacú le forbairt tithíochta

Ar leibhéal oibríochtúil, tá sruth seachadta 
punainn Líonraí curtha ar bun ag Uisce 
Éireann, chun tionscadail fáis agus 
forbartha a bhainistiú. Tá sé mar aidhm 
ag an gcur chuige athstruchtúraithe 
seo tacú le soláthar tithíochta. Tá sruth 
seachadta punainn Líonraí ann in 
éineacht le sruthanna seachadta punann 
comhlántacha a bhainistíonn sholáthar 
oibreacha caipitiúla Uisce Éireann. Tá an 
sruth seachadta punainn Líonraí freagrach 
as Atreisiúchán Líonra Straitéiseach/
Seirbhísí Ceangail agus Forbróra a 
sholáthar, chomh maith le hoibreacha 
eile agus infheistíocht ag tacú leis na 
tionscnaimh áirithe fáis seo.

 Naisc éifeachtúla do thithíochta leis an  
 líonra náisiúnta um sheirbhísí uisce a  
 chur ar fáil

Tá foireann Seirbhísí Ceangail agus 
Forbróra Uisce Éireann freagrach as 
bainistíocht custaiméirí ceann go ceann 
de gach ceangal i líonra Uisce Éireann. 
Oibríonn an fhoireann leis an tionscal 
agus tacaíonn sé le beartais tithíochta 
agus pleanála an Rialtais chun seirbhís 
ceangail náisiúnta éifeachtúil a chur 
ar fáil dóibh siúd a bhfuil réadmhaoin 
á forbairt acu. Tá luath-theagmháil le 
seirbhís Fiosrúcháin Réamhcheangail 
Uisce Éireann uathu siúd atá ag 
iarraidh nascadh le líonra Uisce Éireann 
ríthábhachtach chun acmhainneacht na 
seirbhísí uisce phoiblí a chinntiú agus an 
nasc líonra a éascú.

Caighdeáin bhonneagar na seirbhísí 
uisce i bhforbraíochtaí tithíochta a 
fheabhsú

Tá obair déanta ag Uisce Éireann leis 
an CRF chun caighdeáin náisiúnta a 
fheabhsú i dtaobh bonneagar líonra na 
seirbhísí uisce a chur ar fáil. Cinntíonn 
sé seo go suiteáltar bonneagar uisce a 
comhlíonann na caighdeáin riachtanacha 
ar bhóithre poiblí, agus a seachnaíonn 
fadhbanna oidhreachta agus tionchar 
ar chustaiméirí, fad is a éascaítear 
soláthar pras forbraíochta, lena n-áirítear 
tithíocht. Dá bharr seo bhí feabhsúcháin 
shuntasacha sa réimse seo chun leasa 
na saoránach agus ardchaighdeán 
saoirseachta á chinntiú.
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 Ní mó solúbthachta a sholáthar, gan   
 caighdeáin a chomhghéilleadh

Agus na caighdeáin seo curtha ar bun, 
tá Uisce Éireann, i gcomhpháirt leis 
an tionscal agus CRF ag cur scéim 
chreidiúnaithe agus tionscadal píolótach 
chun cinn le haghaidh bonneagar 
féinleagtha seirbhísí uisce i mbóithre 
poiblí ag forbróirí chun nascadh le 
líonraí Uisce Éireann. Tabharfaidh sé 
seo níos mó solúbthachta i dtaobh 
soláthar bonneagair, fad is nach ndéantar 
comhghéilleadh maidir le cosaint 
tomhaltóirí nó nach nochtar íocóirí cánach 
do dhliteanais amach anseo.

Tá sé seo mar chuid de ghealltanas Uisce 
Éireann chun forbairt a chumasú, obair a 
dhéanamh leis an tionscal agus tacaíocht 
a thabhairt do bheartas tithíochta an 
Rialtais. Tá Uisce Éireann i ndiaidh tacú le 
féinleagan ar roinnt tionscadal tithíochta, 
atá anois ag teacht chun cinn ar fud na 
tíre. 

Comhroinnt costais chothroim chun 
bonneagar a sholáthar

Tá Uisce Éireann ag obair leis an 
CRF maidir le réimsí nua forbartha, 
a bhféadfadh an chéad fhorbróir 
infheistíocht nua a thionscnamh agus 
na costais a bhaineann leis an gceangal 
idir limistéar nua agus líonraí reatha a 
thabhú, fad is a chuirtear sócmhainní ar 
fáil, a bhfuil sochair níos leithne líonraí 
ag baint leo amach anseo. Sa chás seo, 
d’fhéadfadh forbraíochtaí eile, a iarrann 
ceangal sa limistéar nua, leas a bhaint 
as agus ceangal á dhéanamh leis na 
príomhphíobáin uisce nó líonraí séarach 

agus leas na sócmhainní seo a fháil gan 
na costais bhreise a bhí ag an gcéad 
fhorbróir a thabhú. Tá Uisce Éireann ag 
obair le CRF chun tograí a fhorbairt a 
dhéanfaidh iarracht aghaidh a thabhairt ar 
na fadhbanna atá roimh fhorbróirí maidir 
le míbhuntáiste an cheannródaí seo.

Clár Fáis na mBailte Beaga agus 
Sráidbhailte Uisce Éireann

Tá sciar cheadaithe de nach mór €100 
milliún ag Uisce Éireann le haghaidh Cláir 
Fáis na mBailte Beaga agus Sráidbhailte, 
mar chuid dá Phlean Infheistíochta Caipitil 
go dtí 2024, arna cheadú ag an CRF. 
Tá tús á chur le dearadh na dtionscadal 
faoin gClár seo, agus tá infheistíochta le 
seachadadh sna blianta amach romhainn. 
Tá Uisce Éireann ag obair le hÚdaráis 
Áitiúla ar fud na tíre chun a chinntiú 
go dtacaíonn an infheistíocht le fás na 
lonnaíochtaí ata aimsithe sa chás go 
dtugtar tús áite dóibh i gcomhréir le 
Pleananna Forbartha na nÚdarás Áitiúil25.  

Tionscnamh Beartais chun tacú le Bailte 
agus Sráidbhailte agus Lonnaíochtaí 
Comhchosúla le Bonneagar Seirbhísí um 
Fhuíolluisce Poiblí

Chomh maith le Clár Uisce Éireann, 
tá scrúdú á dhéanamh ag RTRÁO ar 
riachtanais fuíolluisce i gcomhthéacs 
sráidbhailte agus lonnaíochta 
comhchosúla nach bhfuil rochtain acu 
ar bhonneagar fuíolluisce phoiblí. Tá 
tuarascáil á hullmhú ag RTRÁO maidir 
leis an topaic seo ar bhonn náisiúnta. 
Áireofar leis an tuarascáil seo anailís ar 
shuirbhé bonnlíne ar gach Údarás Áitiúil 
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tuaithe chun líon na sráidbhailte agus na 
lonnaíochta a chainníochtú agus a cháiliú. 
Beidh na torthaí a aithneofar sa tuarascáil 
deiridh mar chuid de na nithe ábhartha 
a ndéanfar a mheas do bheartais amach 
anseo.

 Níos mó cinnteachta a thabhairt   
 d’Údaráis Áitiúla agus forbróirí chun   
 forbairt tithíochta a éascú

Ní mór d’Údaráis Áitiúla bheith feasach 
maidir leis na háiteanna ar féidir le 
bonneagair seirbhísí uisce bheith mar 
thaca faoi fhorbairt tithíochta agus na 
háiteanna a bhfuil constaicí. Chun an 
tsoiléireacht seo a chur ar fáil, tá cláir 
acmhainneachta cóireála fuíolluisce 
ullmhaithe ag Uisce Éireann ar bhonn 
náisiúnta don chéad uair in 2020. Eisíodh 
iad seo do gach Údarás Áitiúil chun tacú 
le hullmhú na bpleananna forbartha 
cathracha agus contae. 

Tugann na cláir acmhainneachta 
cóireála fuíolluisce eolas maidir leis an 
acmhainneacht atá ann le haghaidh fáis, 
acmhainneacht chóireála agus tionscadail 
uasghrádaithe a sheachadfar sa phlean 
reatha infheistíochta do gach ionad 
cóireála de chuid Uisce Éireann. Tá clár 
acmhainneachta um sholáthar uisce 
curtha i gcrích ag Uisce Éireann le déanaí, 
do na chéad 48 lonnaíocht náisiúnta, 
mar a aithníodh sa CNP agus na Straitéisí 
Spásúla agus Eacnamaíocha Réigiúnacha. 
Tiocfaidh cláir acmhainneachta um 
sholáthar uisce amach ar bhonn contae 
níos déanaí in 2021. Cabhróidh sé seo 
leosan ar fad a bhfuil baint acu le soláthar 
tithíochta chun a chinntiú gur féidir 
tithíocht a fhorbairt a thapa is féidir i 
gcomhréir le beartas pleanála bunaithe, 

reachtaíocht agus treoracha sa chás a 
bhfuil acmhainneacht seirbhísí uisce ann 
chun an fhorbairt sin a éascú.

 Sinéirgí fáis na hinfheistíochta níos   
 leithne de chuid Uisce Éireann

Sa chás ina mbíonn Uisce Éireann 
ag infheistiú i dtiománaí seachas fás, 
soláthraíonn sé acmhainneacht bhreise 
d’fhorbairt tithíochta. Sa chás a bhfuil 
infheistíocht na n-ionad cóireála arna 
tiomáint ag comhlíonadh, dearadh iad 
seo go gcinntítear go gcomhlíonann an 
t-ionad na hoibleagáidí riachtanacha 
comhshaoil agus é críochnaithe, agus idir 
10% agus 15% de spás cloiginn ann de 
ghnáth chomh maith. 

Déantar gach meigilítear d’uisce cóireáilte 
a shábháiltear faoin gclár laghdaithe 
sceite a chur ar fáil le haghaidh forbartha 
nua. Mar shampla, i gcás Chathair 
Chorcaí, laghdaíodh táirgeadh laethúil an 
dá ionad cóireála uisce a fhreastalaíonn 
ar an gcathair ó 61 meigilítear in aghaidh 
an lae go 49 meigilítear in aghaidh 
an lae, laghdú 13 mheigilítear. Tá an 
acmhainneacht bhreise sin ar fáil anois le 
haghaidh tithíochta agus forbairt eile.

 



Tithíocht do Chách  |  Plean Nua Tithíochta d’Éirinn

145

Uimh.   Sceidil Roinn Ceannais

27.1 Leanfaidh an Rialtas ar aghaidh le hard-infheistíocht a Leanúnach RTRÁO, Uisce 
 dhéanamh i mbonneagar uisce a sheachadadh chun tacú   Éireann
 le soláthar tithíochta go náisiúnta 

27.2 Déanfaidh Uisce Éireann a chinntiú go gcuireann a shruth Leanúnach RTRÁO, Uisce 
 seachadta líonra tacaíocht ar fáil do sholáthar pras nasc tithíochta  Éireann 

27.3 Cuirfear scéim chreidúnaithe chun cinn chun forbróirí a  R4 2023 RTRÁO, Uisce
 éascú le bonneagar seirbhísí uisce a chur ar fáil, chomh  Éireann 
 fada agus a thagtar le caighdeáin aontaithe  

27.4 Déanfaidh Uisce Éireann agus an Coimisiún um Rialáil Fóntais 2022 RTRÁO, Uisce 
 athbhreithniú ar an mbeartas ceangail uisce chun aghaidh  Éireann 
 a thabhairt ar aon fhadhb le míbhuntáiste an cheannródaí 

27.5 Rollfaidh Uisce Éireann clár acmhainneachta náisiúnta um R1 2022 RTRÁO, Uisce 
 sholáthar uisce amach, chun teacht leis an gclár   Éireann
 acmhainneachta fuíolluisce, chun níos mó soiléireachta a 
 thabhairt don phleanáil le haghaidh tithíochta agus 
 acmhainneacht a éascaíonn soláthar luath-thithíochta, 
 nó srianta a d’fhéadfadh bheith ann, a aithint 

27.6 Tabharfaidh Uisce Éireann tuairiscí don Aire Tithíochta, Rialtais  Deireadh Uisce Éireann 
 Áitiúil agus Oidhreachta maidir le tionscnaimh beartais le 2021 
 tacaíocht a thabhairt do shráidbhailte agus lonnaíochtaí 
 comhchosúla gan bonneagar poiblí le haghaidh fuíolluisce  
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5.7 Tomhas agus Monatóireacht  
 a Dhéanamh ar     
 Fheidhmiúcháin Forbairt   
 Tithíochta agus Fhoirgníocht

Tá RTRÁO tiomanta d’fhorbairt beartais, 
bunaithe ar fhianaise, agus leanfaidh sé 
aghaidh ag feabhsú infhaighteacht agus 
anailís sonraí. Áirítear leis seo obair a 
déanamh leis an earnáil Rialtais Áitiúil chun 
a chinntiú go ngabhtar sonraí pleanála agus 
tithíochta i struchtúr, atá comhsheasmhach 
go náisiúnta, chun monatóireacht ar fhorbairt 
agus tógáil tithíochta náisiúnta a chumasú.
Agus é ag obair le Suirbhéireacht Ordanáis na 
hÉireann (SOÉ), déanfaidh RTRÁO bonneagar 
digiteach monatóireachta um fhoirgníocht 
náisiúnta tithíochta a fhorbairt, agus soláthar 
tithíochta náisiúnta tagarmharcáilte i gcoinne 
an phlean forbartha náisiúnta agus réigiúnach 
san áireamh, chomh maith le spriocanna 
lonnaíochta. Áireofar leis seo rianaitheoir 
suntasach forbraíochtaí tithíochta do 
cheantair cathracha/uirbeacha/bailte, arna 

táirgeadh i gcomhpháirt le hÚdaráis Áitiúla.
Tá soláthar tithíochta fite fuaite le soláthar 
talaimh agus acmhainneacht le haghaidh 
forbartha. Arís, agus é ag obair le SOÉ, 
déanfaidh RTRÁO clár náisiúnta um thalamh 
criosaithe tithíochta a fhorbairt bunaithe 
ar Phleananna Forbartha Údarás Áitiúil, 
lena n áirítear an acmhainneacht/táirgeacht 
fhéideartha tithíochta, a d’fhéadfadh bheith 
mar bhonn faoin áireamh bainteach de 
luachanna úsáide talún atá ag teastáil do 
bhearta comhroinnte luachanna talún.
De réir mar a luathaíonn an soláthar i 
dtreo 33,000 teach ar an meán in aghaidh 
na bliana, tá sé tábhachtach go ndéantar 
monatóireacht ar na bearta seo chun an 
méid atá á sholáthar a léiriú agus chun eolas 
a chur ar fáil d’fhorbairt beartais amach 
anseo. Leanfaidh RTRÁO ar aghaidh ag 
déanamh oibre chun tuiscint níos fearr a 
fháil ar acmhainneacht soláthair na hearnála 
forbartha cónaithe agus tógála, na fachtóirí a 
d’fhéadfadh srian a chur ar an soláthar agus 
ról na hearnála sa mhórgheilleagar.

Uimh.  Sceideal Roinn Ceannais

28.1 Bonneagar digiteach monatóireachta um fhoirgníocht náisiúnta 2022 RTRÁO, OSI, 
 tithíochta a fhorbairt, agus soláthar tithíochta náisiúnta   Údaráis Áitiúla
 tagarmharcáilte i gcoinne an phlean forbartha náisiúnta agus 
 réigiúnach san áireamh, chomh maith le spriocanna lonnaíochta 
 agus rianaitheoir suntasach foirgníochtaí tithíochta le haghaidh 
 cathracha agus ceantair uirbeacha agus bailte i gcomhpháirt le 
 hÚdaráis Áitiúla  
28.2 Clár náisiúnta um thalamh criosaithe tithíochta a fhorbairt 2022  RTRÁO, OSI, 
 bunaithe ar Phleananna Forbartha Údarás Áitiúil, lena n-áirítear an  Údaráis Áitiúla 
 acmhainneacht/táirgeacht fhéideartha tithíochta, a d’fhéadfadh 
 bheith mar bhonn faoin áireamh bainteach de luachanna úsáide 
 talún atá ag teastáil do bhearta comhroinnte luachanna talún  
28.3 Leanúint d’obair a dhéanamh chun tuiscint níos fearr a fháil  Leanúnach RTRÁO, RFTF, 
 ar acmhainneacht soláthair na hearnála forbartha cónaithe  RBATNE 
 agus tógála, na fachtóirí a d’fhéadfadh srian a chur ar an 
 soláthar agus ról na hearnála sa mhórgheilleagar 

Cuspóir Beartais Tithíochta 28: 
Tomhas agus monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmiúchán forbairt 
tithíochta agus foirgníochta náisiúnta


