
 

  



Tábla Gníomhartha 
Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 

Tithíochta (CBT) 
Gníomh Amlíne Ceannasaí 

 1.1 1. Conair chun Tacú 
le hÚinéireacht Tí 
agus 
Inacmhainneacht a 
Mhéadú  

1. Úinéireacht Tí a 
chumasú agus 
Inacmhainneacht a 
Mhéadú 

6,000 teach inacmhainne a sholáthar, ar an meán, 
gach bliain faoi fhorálacha an Achta um Thithíocht 
Inacmhainne 

Leanúnach  RTRÁO 

 1.2 1. Conair chun Tacú 
le hÚinéireacht Tí 
agus 
Inacmhainneacht a 
Mhéadú  

1. Úinéireacht Tí a 
chumasú agus 
Inacmhainneacht a 
Mhéadú 

Bearta um thithíocht inacmhainne, lena n-áirítear 
Scéim Ceannaigh Inacmhainne Údarás Áitiúil agus 
Cíos Costais, a chur i bhfeidhm ar bhonn reachtúil 
leis an Acht um Thithíocht Inacmhainne 

R3 2021 RTRÁO 

 1.3 1. Conair chun Tacú 
le hÚinéireacht Tí 
agus 
Inacmhainneacht a 
Mhéadú  

1. Úinéireacht Tí a 
chumasú agus 
Inacmhainneacht a 
Mhéadú 

Ciste nua um Thithíocht Inacmhainne a chur ar 
bun, lena n-áirítear cistí um thithíocht inacmhainne 
atá ann cheana, chun tacú le hÚdaráis Áitiúla agus 
an Comhlacht Ceadaithe Tithíochta chun tithíocht 
inacmhainne a sholáthar 

R3 2021 RTRÁO 

 1.4 1. Conair chun Tacú 
le hÚinéireacht Tí 
agus 
Inacmhainneacht a 
Mhéadú  

1. Úinéireacht Tí a 
chumasú agus 
Inacmhainneacht a 
Mhéadú 

Scéim nua 'Céad Teach' Cothromais Comhroinnte, 
bunaithe ar an margadh, a chur ar bun 

R1 2022 RTRÁO 

 1.5 1. Conair chun Tacú 
le hÚinéireacht Tí 
agus 
Inacmhainneacht a 
Mhéadú  

1. Úinéireacht Tí a 
chumasú agus 
Inacmhainneacht a 
Mhéadú 

Formáid nua tionachta a thabhairt isteach sa Chíos 
Costais agus soláthair tithe Cíosa Costais 
leordhóthanacha le páirtithe seachadta, lena n-
áirítear CCTanna, GFT agus Údaráis Áitiúla 

R3 2021 RTRÁO, Údaráis 
Áitiúla, CCTanna  
GFT 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

 1.6 1. Conair chun Tacú 
le hÚinéireacht Tí 
agus 
Inacmhainneacht a 
Mhéadú  

1. Úinéireacht Tí a 
chumasú agus 
Inacmhainneacht a 
Mhéadú 

Feidhmiú agus soláthar an Chiste Láithreán 
Seirbhísithe reatha a leasú, agus amhlaidh a 
dhéanamh i dtaobh an Chiste um Thithíocht 
Inacmhainne nua, chun tacaíocht níos solúbtha a 
thabhairt do na hÚdaráis Áitiúla chun tithíocht 
inacmhainne a sholáthar chun í a dhíol nó a ligean 
ar cíos 

R4 2021 RTRÁO 

 1.7 1. Conair chun Tacú 
le hÚinéireacht Tí 
agus 
Inacmhainneacht a 
Mhéadú  

1. Úinéireacht Tí a 
chumasú agus 
Inacmhainneacht a 
Mhéadú 

An maoiniú atá ar fáil don GFT a mhéadú chun 
tithíocht inacmhainne leordhóthanach a sholáthar 

R1 2024 An Roinn 
Airgeadais, RTRÁO 

 1.8 1. Conair chun Tacú 
le hÚinéireacht Tí 
agus 
Inacmhainneacht a 
Mhéadú  

1. Úinéireacht Tí a 
chumasú agus 
Inacmhainneacht a 
Mhéadú 

Riachtanais Cuid V a leathnú chun an céatadán 
ranníocaíochta a mhéadú ó 10% go 20% agus cuir é 
sin i bhfeidhm ar thithíocht inacmhainne, chomh 
maith le tithíocht shóisialta 

R3 2021 RTRÁO 

 1.9 1. Conair chun Tacú 
le hÚinéireacht Tí 
agus 
Inacmhainneacht a 
Mhéadú  

1. Úinéireacht Tí a 
chumasú agus 
Inacmhainneacht a 
Mhéadú 

Comhsheasmhacht a chinntiú agus na hÚdaráis 
Áitiúla ag cur na socruithe nua faoi Chuid V i 
bhfeidhm 

Leanúnach Gníomhaireacht 
Tithíochta 

 1.10 1. Conair chun Tacú 
le hÚinéireacht Tí 
agus 
Inacmhainneacht a 
Mhéadú  

1. Úinéireacht Tí a 
chumasú agus 
Inacmhainneacht a 
Mhéadú 

'Urrús úinéir lonnaitheach' de shaghas éigin a 
thabhairt isteach, rud a chuirfidh ar chumas na 
nÚdarás Áitiúil líon sonraithe tithe agus árasán dhá 
urlár i bhforbraíocht a chur ar fáil d'úinéirí 
lonnaitheacha 

R4 2021 RTRÁO 

 1.11 1. Conair chun Tacú 
le hÚinéireacht Tí 
agus 

1. Úinéireacht Tí a 
chumasú agus 

Iasacht Tithíochta an Údaráis Áitiúil a leasú agus a 
leathnú 

R4 2021 RTRÁO 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

Inacmhainneacht a 
Mhéadú  

Inacmhainneacht a 
Mhéadú 

 1.12 1. Conair chun Tacú 
le hÚinéireacht Tí 
agus 
Inacmhainneacht a 
Mhéadú  

1. Úinéireacht Tí a 
chumasú agus 
Inacmhainneacht a 
Mhéadú 

Machnamh a dhéanamh ar leathnú ar sceideal na 
dreasachta 'Cabhair le Ceannach' i gcomhthéacs 
Bhuiséad 2022 

 R4 2021 An Roinn Airgeadais 

1.13 1. Conair chun Tacú 
le hÚinéireacht Tí 
agus 
Inacmhainneacht a 
Mhéadú  

1. Úinéireacht Tí a 
chumasú agus 
Inacmhainneacht a 
Mhéadú 

Athbhreithniú a dhéanamh ar an dreasacht 
'Cabhair le Ceannach' chun cinnte a dhéanamh go 
bhfuil calabraithe i gceart 

R4 2021 An Roinn Airgeadais 

2.1 1. Conair chun Tacú 
le hÚinéireacht Tí 
agus 
Inacmhainneacht a 
Mhéadú  

2. Cosaintí a 
fheabhsú do 
Thionóntaí i 
gCóiríocht ar Cíos 
san Earnáil 
Phríobháideach 

Reachtaíocht a thabhairt chun cinn ina bhfuil 
forálacha chun aghaidh a thabhairt ar 
dhaingneacht tionachta fhadtéarmach 

R4 2021 RTRÁO 

 2.2 1. Conair chun Tacú 
le hÚinéireacht Tí 
agus 
Inacmhainneacht a 
Mhéadú  

2. Cosaintí a 
fheabhsú do 
Thionóntaí i 
gCóiríocht ar Cíos 
san Earnáil 
Phríobháideach 

Forfheidhmiú clárúcháin tionóntachtaí ag an 
mBord um Thionóntachtaí Cónaithe a mhéadú 
(BTC) 

Leanúnach RTRÁO, BTC 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

 2.3 1. Conair chun Tacú 
le hÚinéireacht Tí 
agus 
Inacmhainneacht a 
Mhéadú  

2. Cosaintí a 
fheabhsú do 
Thionóntaí i 
gCóiríocht ar Cíos 
san Earnáil 
Phríobháideach 

Na hathruithe i dtairseach ioncaim an Fhorlíonta 
Cíosa a leathnú, i gcomhréir leis an gcoigeartú ar 
rátaí PUP faoin bPlean Náisiúnta Téarnaimh 
Eacnamaíochta 

De réir na 
hamlíne sa 
Phlean 
Náisiúnta 
Téarnaimh 
Eacnamaíochta 

RCS 

 2.4 1. Conair chun Tacú 
le hÚinéireacht Tí 
agus 
Inacmhainneacht a 
Mhéadú  

2. Cosaintí a 
fheabhsú do 
Thionóntaí i 
gCóiríocht ar Cíos 
san Earnáil 
Phríobháideach 

Na gnéithe solúbtha reatha atá sa Scéim Forlíonta 
Cíosa a choinneáil 

Leanúnach RCS 

 2.5 1. Conair chun Tacú 
le hÚinéireacht Tí 
agus 
Inacmhainneacht a 
Mhéadú  

2. Cosaintí a 
fheabhsú do 
Thionóntaí i 
gCóiríocht ar Cíos 
san Earnáil 
Phríobháideach 

Socruithe roinnte sonraí idir BTC agus na 
Coimisinéirí Ioncaim a leathnú 

R1 2023 RTRÁO, an Roinn 
Airgeadais 

 2.6 1. Conair chun Tacú 
le hÚinéireacht Tí 
agus 
Inacmhainneacht a 
Mhéadú  

2. Cosaintí a 
fheabhsú do 
Thionóntaí i 
gCóiríocht ar Cíos 
san Earnáil 
Phríobháideach 

Acmhainní breise a chur ar fáil don BTC d'fhonn 
éascaitheoirí oilte BTC a chur ar fáil chun 
idirghabháil a dhéanamh go luath chun cosc a chur 
le géarú na réiteach idir páirtithe 

R2 2022 RTRÁO 

 2.7 1. Conair chun Tacú 
le hÚinéireacht Tí 
agus 
Inacmhainneacht a 
Mhéadú  

2. Cosaintí a 
fheabhsú do 
Thionóntaí i 
gCóiríocht ar Cíos 
san Earnáil 
Phríobháideach 

Síneadh ama a chur le cosaintí na gCriosanna Brú 
Cíosa (CBC) go dtí deireadh 2024 agus nasc na 
méaduithe cíosa le hInnéacs Comhchuibhithe ar 
Phraghsanna do Thomhaltóirí. 

R3 2021 RTRÁO 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

 2.8 1. Conair chun Tacú 
le hÚinéireacht Tí 
agus 
Inacmhainneacht a 
Mhéadú  

2. Cosaintí a 
fheabhsú do 
Thionóntaí i 
gCóiríocht ar Cíos 
san Earnáil 
Phríobháideach 

Athbhreithniú a dhéanamh ar mholtaí an Ghrúpa 
Oibre maidir le Déileáil Chánach agus Fhioscach le 
Tiarnaí Talún 

R3 2022 An Roinn Airgeadais 

 2.9 1. Conair chun Tacú 
le hÚinéireacht Tí 
agus 
Inacmhainneacht a 
Mhéadú  

2. Cosaintí a 
fheabhsú do 
Thionóntaí i 
gCóiríocht ar Cíos 
san Earnáil 
Phríobháideach 

Socruithe bunaithe ar an margadh don chéad uair a 
ligtear áiteanna cónaithe ar cíos fad atá cosaintí 
CBC ann nó aon srianta ina dhiaidh sin, a choinneáil 

Leanúnach RTRÁO 

 2.10 1. Conair chun Tacú 
le hÚinéireacht Tí 
agus 
Inacmhainneacht a 
Mhéadú  

2. Cosaintí a 
fheabhsú do 
Thionóntaí i 
gCóiríocht ar Cíos 
san Earnáil 
Phríobháideach 

Scrúdú a dhéanamh ar leathnú féideartha ról na 
ngníomhairí eastáit chun go gclúdóidh sé iniúchadh 
tosaigh ar an áit chónaithe a oiread ab fhéidir 

R4 2022 An Roinn Dlí agus 
Cirt 

 2.11 1. Conair chun Tacú 
le hÚinéireacht Tí 
agus 
Inacmhainneacht a 
Mhéadú  

2. Cosaintí a 
fheabhsú do 
Thionóntaí i 
gCóiríocht ar Cíos 
san Earnáil 
Phríobháideach 

Tacú le héagsúlú an tsoláthair tithíochta agus 
inrochtaineacht an stoic cíosa a mhéadú ach 
tacaíocht a thabhairt d'fhorbairt na Cóiríochta 
Saintógtha do Mhic Léinn ag Ollscoileanna 
Teicneolaíochta  

Leanúnach RBATNE, an Roinn 
Airgeadais, RTRÁO 

2.12 1. Conair chun Tacú 
le hÚinéireacht Tí 
agus 
Inacmhainneacht a 
Mhéadú 

2. Cosaintí a 
fheabhsú do 
Thionóntaí i 
gCóiríocht ar Cíos 
san Earnáil 
Phríobháideach 

Scrúdú a dhéanamh ar chóras a chruthú chun 
éarlaisí cíosa a choinneáil, agus eolas a dhéanamh 
dó sin ag an taithí idirnáisiúnta 

R2 2023 RTRÁO 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

 2.13 1. Conair chun Tacú 
le hÚinéireacht Tí 
agus 
Inacmhainneacht a 
Mhéadú  

2. Cosaintí a 
fheabhsú do 
Thionóntaí i 
gCóiríocht ar Cíos 
san Earnáil 
Phríobháideach 

Reachtaíocht a dhéanamh trí na hAchtanna um 
Thionóntachtaí Cónaithe le haghaidh réiteach 
réamhshocraithe mar chuid den phróiseas réitigh 
díospóidí sa BTC 

R1 2022 RTRÁO 

 2.14 1. Conair chun Tacú 
le hÚinéireacht Tí 
agus 
Inacmhainneacht a 
Mhéadú  

2. Cosaintí a 
fheabhsú do 
Thionóntaí i 
gCóiríocht ar Cíos 
san Earnáil 
Phríobháideach 

Íoschaighdeáin RFF a chur i bhfeidhm, nuair is 
féidir, d'áiteanna príobháideacha ar cíos, ag tosú in 
2025 

R1 2025 RTRÁO 

3.1 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 
hIonchuimsiú 
Sóisialta 

3. Iarracht a 
dhéanamh fadhb 
na heaspa dídine a 
réiteach faoi 2030 

Rannpháirtíocht ghníomhach leis an Ardán Eorpach 
nuabhunaithe chun dul i ngleic le hEaspa Dídine 
chun tacú le Dearbhú Chonradh Liospóin chun dul i 
ngleic le hEaspa Dídine a síníodh i mí an Mheithimh 
2021 

Leanúnach RTRÁO 

 3.2 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 
hIonchuimsiú 
Sóisialta 

3. Iarracht a 
dhéanamh fadhb 
na heaspa dídine a 
réiteach faoi 2030 

Coiste Náisiúnta um Ghníomhú in aghaidh Easpa 
Dídine a Bhunú 

R4 2021 RTRÁO, an Roinn 
Sláinte, RLCMLÓ, 
RCS, an Roinn Dlí 
agus Cirt, an Roinn 
Oideachais, Údaráis 
Áitiúla, FSS, Tusla 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

 3.3 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 
hIonchuimsiú 
Sóisialta 

3. Iarracht a 
dhéanamh fadhb 
na heaspa dídine a 
réiteach faoi 2030 

Plean Náisiúnta Feidhmithe le haghaidh Tús Áite 
don Tithíocht a Fhoilsiú  

R4 2021 RTRÁO, an Roinn 
Sláinte, FSS, Údaráis 
Áitiúla 

 3.4 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 
hIonchuimsiú 
Sóisialta 

3. Iarracht a 
dhéanamh fadhb 
na heaspa dídine a 
réiteach faoi 2030 

Iarracht a dhéanamh 1,200 tionóntacht nua 'Tús 
Áite don Tithíocht' a bhaint amach idir 2022 agus 
2026   

2022 go 2026  RTRÁO, an Roinn 
Sláinte, FSS, Údaráis 
Áitiúla 

 3.5 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 
hIonchuimsiú 
Sóisialta 

3. Iarracht a 
dhéanamh fadhb 
na heaspa dídine a 
réiteach faoi 2030 

Beidh soláthar tithe sóisialta breise, a bhfuil 
seomra leapa amháin, mar bhonn ag 'Tús Áite don 
Tithíocht' 

R4 2021 agus 
leanúnach 

RTRÁO 

 3.6 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 

3. Iarracht a 
dhéanamh fadhb 
na heaspa dídine a 
réiteach faoi 2030 

Cistiú caipitil a chur ar fáil chun cóiríocht bhreise 
éigeandála a fhorbairt do theaghlaigh agus daoine 
aonair gan dídean 

R4 2021 agus 
leanúnach 

RTRÁO 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

hIonchuimsiú 
Sóisialta 

 3.7 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 
hIonchuimsiú 
Sóisialta 

3. Iarracht a 
dhéanamh fadhb 
na heaspa dídine a 
réiteach faoi 2030 

Treoirlínte agus caighdeáin a réiteach agus a 
fhoilsiú maidir le cóiríocht éigeandála a fhorbairt 
agus a athchóiriú mar chuid díobh 

R2 2022 RTRÁO 

 3.8 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 
hIonchuimsiú 
Sóisialta 

3. Iarracht a 
dhéanamh fadhb 
na heaspa dídine a 
réiteach faoi 2030 

Treoir a eisiúint d'Údaráis Áitiúla maidir lena 
bPleananna Gníomhaíochta in aghaidh Easpa 
Dídine a ullmhaíodh faoi alt 37 d'Acht na dTithe 
(Forálacha Ilghnéitheacha) 2009 Nascóidh an Treoir 
sin go díreach le Tithíocht do Chách, agus 
déanfaidh sin eolas don Treoir, agus léireoidh an 
Treoir beartas agus gníomhartha reatha 

R4 2021 RTRÁO 

 3.9 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 
hIonchuimsiú 
Sóisialta 

3. Iarracht a 
dhéanamh fadhb 
na heaspa dídine a 
réiteach faoi 2030 

Tacaíocht a thabhairt d'Fheidhmeannas Réigiún 
Bhaile Átha Cliath um Easpa Dídine (FRBÁCED) 
chun scéim a reáchtáil ar bhonn píolótach chun 
saoráidí cóiríochta éigeandála faoi úinéireacht 
údaráis áitiúil agus CCT a athrú ina dtionachtaí 
tithíochta sóisialta buana lena ndoras féin 

R2 2022 RTRÁO 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

 3.10 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 
hIonchuimsiú 
Sóisialta 

3. Iarracht a 
dhéanamh fadhb 
na heaspa dídine a 
réiteach faoi 2030 

Bearta sláinte poiblí Covid-19 a choinneáil ar bun le 
haghaidh daoine gan dídean agus na feabhsúcháin 
ar sholáthar cúraim sláinte a chomhdhlúthú 

Leanúnach An Roinn Sláinte, 
FSS 

 3.11 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 
hIonchuimsiú 
Sóisialta 

3. Iarracht a 
dhéanamh fadhb 
na heaspa dídine a 
réiteach faoi 2030 

Leanúint de mhéadú a chur ar rochtain ar 
thacaíochtaí agus cosaintí sláinte do dhaoine gan 
dídean, agus plean cúraim sláinte do dhaoine 
aonair a chur ar fáil do gach duine gan dídean a 
bhfuil ceann ag teastáil uathu agus rochtain níos 
fearr ar sheirbhísí meabhairshláinte 

Leanúnach An Roinn Sláinte, 
FSS 

 3.12 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 
hIonchuimsiú 
Sóisialta 

3. Iarracht a 
dhéanamh fadhb 
na heaspa dídine a 
réiteach faoi 2030 

Samhail cúraim sláinte a chur i gcrích do dhaoine 
gan dídean, lena n-áirítear uirlis measúnaithe 
sláinte/leochaileachta chun cabhrú le hoiriúnacht 
do Tús Áite don Tithíocht a shocrú chomh maith 
leis an leibhéal tacaíochta atá ag teastáil. 

R2 2022 An Roinn Sláinte, 
FSS 

 3.13 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 

3. Iarracht a 
dhéanamh fadhb 
na heaspa dídine a 
réiteach faoi 2030 

Conairí cúraim chomhtháite a neartú do dhaoine 
gan dídean a bhfuil riachtanais ainsealacha sláinte 
acu bunaithe ar shamhail sláinte an ionchuimsithe, 
chun torthaí sláinte níos fearr a bhaint amach agus 
chun líon na mbásanna anabaí a laghdú 

Leanúnach An Roinn Sláinte, 
FSS 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

hIonchuimsiú 
Sóisialta 

 3.14 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 
hIonchuimsiú 
Sóisialta 

3. Iarracht a 
dhéanamh fadhb 
na heaspa dídine a 
réiteach faoi 2030 

An cur chuige i leith cásanna a bhainistiú a leathnú 
maidir le daoine gan dídean a bhfuil andúil acu i 
ndrugaí agus alcól agus feabhas a chur ar roghanna 
cóireála 

R2 2022 An Roinn Sláinte, 
FSS 

 3.15 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 
hIonchuimsiú 
Sóisialta 

3. Iarracht a 
dhéanamh fadhb 
na heaspa dídine a 
réiteach faoi 2030 

Straitéis um Easpa Dídine i measc Daoine Óga a 
fhorbairt 

R1 2022 RTRÁO, RLCMLÓ, 
Tusla, Údaráis 
Áitiúla 

 3.16 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 
hIonchuimsiú 
Sóisialta 

3. Iarracht a 
dhéanamh fadhb 
na heaspa dídine a 
réiteach faoi 2030 

Feabhas a chur ar thacaíocht agus cosc teaghlaigh 
agus ar luathsheirbhísí idirghabhála do leanaí agus 
dá dteaghlaigh trí fhreagairt ilghníomhaireachta 
agus comhordaithe, agus cleachtas nuálacha a 
scaipeadh 

Leanúnach RLCMLÓ, RTRÁO, 
Tusla, Údaráis 
Áitiúla 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

3.17 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 
hIonchuimsiú 
Sóisialta 

3. Iarracht a 
dhéanamh fadhb 
na heaspa dídine a 
réiteach faoi 2030 

Seirbhísí Teagmhála ar an tSráid a leathnú chun 
teagmháil a dhéanamh le daoine a chodlaíonn 
lasmuigh i bpríomháiteanna uirbeacha eile 
lasmuigh de Bhaile Átha Cliath 

R4 2021 agus 
leanúnach 

RTRÁO, Údaráis 
Áitiúla 

3.18 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 
hIonchuimsiú 
Sóisialta 

3. Iarracht a 
dhéanamh fadhb 
na heaspa dídine a 
réiteach faoi 2030 

Tacaíochtaí feabhsaithe um chothú tionóntachtaí a 
aithint agus a chur ar fáil do theaghlaigh atá gan 
dídean go fadtéarmach chun cabhrú leo deireadh a 
chur leis an easpa dídine agus a dtithe a choinneáil  

Leanúnach 

RTRÁO, Údaráis 
Áitiúla, RLCMLÓ, 
Tusla 

 4.1 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 
hIonchuimsiú 
Sóisialta 

4. Soláthar 
tithíochta sóisialta 
a mheadú  

Breis agus 10,000 teach nua sóisialta a sholáthar 
gach bliain go 2030 agus stoc na dtithe sóisialta atá 
ar fáil a mhéadú 

Leanúnach RTRÁO, Údaráis 
Áitiúla, CCTanna 

4.2 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 

4. Soláthar 
tithíochta sóisialta 
a mheadú  

Údaráis Áitiúla agus CCTanna a fheabhsú chun 
breis agus 9,500 teach nuathógtha, ar an meán, a 
sholáthar gach bliain. 

Leanúnach  RTRÁO, Údaráis 
Áitiúla, CCTanna 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

hIonchuimsiú 
Sóisialta 

 4.3 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 
hIonchuimsiú 
Sóisialta 

4. Soláthar 
Tithíochta Sóisialta 
a mheadú  

Méadú a dhéanamh ar úsáid Comhpháirtíochtaí 
Poiblí Príobháideacha (CPP) chun tithe sóisialta a 
sholáthar. 

Ó 2024 RTRÁO, Údaráis 
Áitiúla, CCTanna 

 4.4 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 
hIonchuimsiú 
Sóisialta 

4. Soláthar 
Tithíochta Sóisialta 
a mheadú  

Deireadh a chur le léasanna fadtéarmacha tithe 
sóisialta ag Údaráis Áitiúla agus ag CCTanna trí 
deireadh a chur le hiarrthóirí nua de réir a chéile 
agus trí béim a chur ar nuatógáil chun tithe 
sóisialta a chur ar fáil.    

Deireadh 2025 RTRÁO 

 4.5 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 
hIonchuimsiú 
Sóisialta 

4. Soláthar 
Tithíochta Sóisialta 
a mheadú 

Tacaíocht a thabhairt d'údaráis áitiúla talamh 
oiriúnach a fháil chun clár tithíochta a sholáthar, 
bunaithe ar bhunachair thalún reatha, leibhéal na 
tithíochta sóisialta atá le soláthar faoin bplean 
Tithíocht do Chách agus faoi Phleananna 
Gníomhaíochta um Sholáthar Tithíochta de chuid 
Údaráis Áitiúla 

Leanúnach  RTRÁO 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

 4.6 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 
hIonchuimsiú 
Sóisialta 

4. Soláthar 
Tithíochta Sóisialta 
a mheadú 

Leanúint de thacaíocht a thabhairt do theaghlaigh 
le Scéimeanna ÍCT agus SCC fada agus atá leibhéil 
an tsoláthair tithíochta sóisialta méadaithe 

Leanúnach RTRÁO  

 4.7 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 
hIonchuimsiú 
Sóisialta 

4. Soláthar 
Tithíochta Sóisialta 
a mheadú 

An Scéim Morgáiste go Cíos (SMC) a neartú lena 
chinntiú go dtacaíonn sé leo siúd a dteastaíonn 
tacaíocht uathu 

R4 2021 RTRÁO  

 4.8 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 
hIonchuimsiú 
Sóisialta 

4. Soláthar 
Tithíochta Sóisialta 
a mheadú 

Beart anailíse a dhéanamh chun scrúdú a 
dhéanamh an gá méadú bheith ar leibhéal an 
bhreithiúnais atá ar fáil d'Údaráis Áitiúla faoin ÍCT, 
chun leibhéil chuí tacaíochta ÍCT a choinneáil 

 R4 2021 RTRÁO 
 

4.9 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 

4. Soláthar 
Tithíochta Sóisialta 
a mheadú 

Athbhreithniú a dhéanamh ar an Scéim Cóiríochta 
Cíosa chun ról na Scéime sa mhargadh 
príobháideach a mheas, ag cur tionchar ÍCT agus 
rannpháirteachas CCT san áireamh faoi dheireadh 
2022 

R4 2022 RTRÁO 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

hIonchuimsiú 
Sóisialta 

4.10 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 
hIonchuimsiú 
Sóisialta 

4. Soláthar 
Tithíochta Sóisialta 
a mheadú 

Athbhreithniú a dhéanamh ar struchtúr agus 
feidhmiú SLRC chun measúnú a dhéanamh an gá 
aon mhionchoigeartú a dhéanamh ar an tsaoráid 
chun tacú leis an earnáil CCT tithíochta shóisialta a 
sholáthar do réimse níos leithne de cheantair na 
nÚdarás Áitiúil 

R4 2022 RTRÁO 

4.11 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 
hIonchuimsiú 
Sóisialta 

4. Soláthar 
Tithíochta Sóisialta 
a mheadú 

Athbhreithniú a dhéanamh ar fheidhmiú Chiste 
Éadálacha na Gníomhaireachta Tithíochta 

R1 2022 RTRÁO 

 4.12 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 
hIonchuimsiú 
Sóisialta 

4. Soláthar 
Tithíochta Sóisialta 
a mheadú 

Ullmhóidh údaráis áitiúla Pleananna 
Gníomhaíochta um Sholáthar Tithíochta a mbeidh 
soláthar tithíochta sóisialta inacmhainne mar chuid 
de   

Nollaig 2021 Údaráis Áitiúla 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

 5.1 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 
hIonchuimsiú 
Sóisialta 

5. An Córas 
Tithíochta Sóisialta 
a leasú agus 
Tacaíocht a 
thabhairt do 
Thionóntaí 
Tithíochta Sóisialta 

An córas cíosanna difreálacha a leasú agus scéim 
náisiúnta a thabhairt isteach, rud a dhéanfaidh 
cíosanna difreálacha a chaighdeánú ar fud na tíre 
chun cothroime a áirithiú  

R1 2022 RTRÁO 

 5.2 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 
hIonchuimsiú 
Sóisialta 

5. An Córas 
Tithíochta Sóisialta 
a leasú agus 
Tacaíocht a 
thabhairt do 
Thionóntaí 
Tithíochta Sóisialta 

Athbhreithniú a dhéanamh ar an Scéim 
Cheannaigh ag Tionóntaí agus athruithe a thabhairt 
ar aghaidh tríd an reachtaíocht 

R4 2021 RTRÁO 

 5.3 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 
hIonchuimsiú 
Sóisialta 

5. An Córas 
Tithíochta Sóisialta 
a leasú agus 
Tacaíocht a 
thabhairt do 
Thionóntaí 
Tithíochta Sóisialta 

Ligean Bunaithe ar Rogha (LBR) a rolladh amach ar 
fud na nÚdarás Áitiúil 

Leanúnach RTRÁO 

 5.4 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 

5. An Córas 
Tithíochta Sóisialta 
a leasú agus 
Tacaíocht a 
thabhairt do 
Thionóntaí 
Tithíochta Sóisialta 

Athbhreithniú a dhéanamh ar incháilitheacht 
ioncaim do thithíocht shóisialta 

R4 2021 RTRÁO 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

hIonchuimsiú 
Sóisialta 

 5.5 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 
hIonchuimsiú 
Sóisialta 

5. An Córas 
Tithíochta Sóisialta 
a leasú agus 
Tacaíocht a 
thabhairt do 
Thionóntaí 
Tithíochta Sóisialta 

Cúram a leagan ar an gCoimisiún Tithíochta scrúdú 
a dhéanamh ar an acmhainneacht a bhaineann le 
rialáil neamhspleách na hearnála tithíochta 
sóisialta 

R4 2021 RTRÁO 

 6.1 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 
hIonchuimsiú 
Sóisialta 

6. Roghanna 
tithíochta do 
Dhaoine 
Scothaosta a 
Mhéadú agus a 
Fheabhsú 

Leanúint de thacaíocht a chur ar fáil don tairseach 
agus suíomh gréasáin Age Friendly Homes a 
fhorbairt chun feasacht ar thithíocht aoisbháúil a 
chur chun cinn 

Leanúnach RTRÁO, an Roinn 
Sláinte, Aoisbhá 
Éireann, 
Gníomhaireacht 
Tithíochta 

 6.2 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 
hIonchuimsiú 
Sóisialta 

6. Roghanna 
tithíochta do 
Dhaoine 
Scothaosta a 
Mhéadú agus a 
Fheabhsú 

Leagfar amach i bPleananna Gníomhaíochta um 
Sholáthar Tithíochta Údaráis Áitiúil conas a 
sholáthrófar tithíocht shóisialta thiomnaithe a 
oireann do riachtanais daoine breacaosta ar aon 
dul le scála agus méid na riachtanas tithíochta a 
aithnítear i leith daoine scothaosta 

R4 2021 Údaráis Áitiúla 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

 6.3 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 
hIonchuimsiú 
Sóisialta 

6. Roghanna 
tithíochta do 
Dhaoine 
Scothaosta a 
Mhéadú agus a 
Fheabhsú 

Déanfaidh Údaráis Áitiúla riachtanais tithíochta 
daoine scothaosta a mheas leis an gCreat 
Measúnachta Riachtanas agus Éileamh Tithíochta 
agus é sin a chur lena gcuid Straitéisí Tithíochta 
mar chuid dá bpróiseas Plean Forbartha 

Leanúnach Údaráis Áitiúla 

 6.4 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 
hIonchuimsiú 
Sóisialta 

6. Roghanna 
tithíochta do 
Dhaoine 
Scothaosta a 
Mhéadú agus a 
Fheabhsú 

Athbhreithniú a dhéanamh ar raon na ndeontas 
tithíochta chun tithe atá ann a chur in oiriúint ar 
bhealach oiriúnach 

R4 2021 RTRÁO 

 6.5 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 
hIonchuimsiú 
Sóisialta 

6. Roghanna 
tithíochta do 
Dhaoine 
Scothaosta a 
Mhéadú agus a 
Fheabhsú 

Leanúint de mhodúil oiliúna maidir le tithíocht agus 
ríocht phoiblí Aoisbháúil a chur ar fáil do pháirtithe 
leasmhara tras-earnála chun feasacht níos airde a 
chur chun cinn agus aistriú eolais a chothú ar fud 
na hearnála 

Leanúnach RTRÁO, an Roinn 
Sláinte, Aoisbhá 
Éireann 

 6.6 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 

6. Roghanna 
tithíochta do 
Dhaoine 
Scothaosta a 
Mhéadú agus a 
Fheabhsú 

Tacaíocht a thabhairt do chláir phíolótacha le 
haghaidh cineálacha nuálacha 
athdheartha/atheagraithe tithíochta chun cóiríocht 
bhreise cíosa a sholáthar in éineacht le tacaíocht 
d'úinéirí tí níos sine 

Leanúnach RTRÁO 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

hIonchuimsiú 
Sóisialta 

 6.7 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 
hIonchuimsiú 
Sóisialta 

6. Roghanna 
tithíochta do 
Dhaoine 
Scothaosta a 
Mhéadú agus a 
Fheabhsú 

Na bearta faoi na Roghanna Tithíochta dár Ráiteas 
ar Bheartas Daonra um Aosú a chur i bhfeidhm, 
agus aird á tabhairt ar Thuarascálacha an Ghrúpa 
Náisiúnta Forfheidhmithe 

Leanúnach RTRÁO, an Roinn 
Sláinte  

 7.1 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 
hIonchuimsiú 
Sóisialta 

7. Tacaíocht agus 
roghanna tithíochta 
do dhaoine faoi 
mhíchumas a 
mhéadú agus a 
fheabhsú 

Straitéis Nua Tithíochta do Dhaoine faoi 
Mhíchumas (2022 – 2027) a sholáthar tar éis dul i 
gcomhairle le páirtithe leasmhara agus leis an 
bpobal agus le raon gníomhartha a shonróidh 
comhordú agus ailíniú na tithíochta, na sláinte agus 
na dtacaíochtaí pobail 

R4 2021 RTRÁO, an Roinn 
Sláinte 

 7.2 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 
hIonchuimsiú 
Sóisialta 

7. Tacaíocht agus 
roghanna tithíochta 
do dhaoine faoi 
mhíchumas a 
mhéadú agus a 
fheabhsú 

Leagfar amach i bPleananna Gníomhaíochta um 
Sholáthar Tithíochta Údaráis Áitiúil conas a 
sholáthrófar tithíocht shóisialta thiomnaithe a 
oireann do riachtanais daoine faoi mhíchumas ar 
aon dul le scála agus méid na riachtanas tithíochta 
a aithnítear i leith daoine faoi mhíchumas  

R4 2021 Údaráis Áitiúla 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

 7.3 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 
hIonchuimsiú 
Sóisialta 

7. Tacaíocht agus 
roghanna tithíochta 
do dhaoine faoi 
mhíchumas a 
mhéadú agus a 
fheabhsú 

Déanfaidh Údaráis Áitiúla riachtanais tithíochta 
daoine atá faoi mhíchumas a mheas leis an gCreat 
Measúnachta Riachtanas agus Éileamh Tithíochta 
agus é sin a chur lena gcuid Straitéisí Tithíochta 
mar chuid dá bpróiseas Plean Forbartha 

Leanúnach Údaráis Áitiúla 

 7.4 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 
hIonchuimsiú 
Sóisialta 

7. Tacaíocht agus 
roghanna tithíochta 
do dhaoine faoi 
mhíchumas a 
mhéadú agus a 
fheabhsú 

Athbhreithniú a dhéanamh ar raon na ndeontas 
tithíochta atá ar fáil chun tacú le riachtanais 
shonracha tithíochta a chomhlíonadh, lena n-
áirítear Deontas um Oiriúnú Tithíochta do Dhaoine 
faoi Mhíchumas agus athruithe ábhartha a chur i 
bhfeidhm 

R4 2021 RTRÁO 

 7.5 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 
hIonchuimsiú 
Sóisialta 

7. Tacaíocht agus 
roghanna tithíochta 
do dhaoine faoi 
mhíchumas a 
mhéadú agus a 
fheabhsú 

Sainchomhairleoirí Teicniúla maidir le Tithíocht a 
Oireann do Mhíchumas a ainmniú i ngach Údarás 
Áitiúil 

R4 2021 Údaráis Áitiúla 

7.6 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 

7. Tacaíocht agus 
roghanna tithíochta 
do dhaoine faoi 
mhíchumas a 
mhéadú agus a 
fheabhsú 

Tuairisceoidh Grúpaí Stiúrtha maidir le Tithíocht 
agus Míchumas gach ráithe ar fheidhmiú a 
bpleananna straitéiseacha áitiúla maidir le tithíocht 
do dhaoine atá faoi mhíchumas. Cuirfear na 
tuarascálacha chuig an bhPríomhfheidhmeannach 
agus chuig an gCoiste um Beartais Straitéiseacha. 

R1 2022 RTRÁO, Údaráis 
Áitiúla 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

hIonchuimsiú 
Sóisialta 

 8.1 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 
hIonchuimsiú 
Sóisialta 

8. Cóiríocht don 
Lucht Siúil a 
mhéadú agus a 
fheabhsú 

Oibriú le hÚdaráis Áitiúla agus CCTanna chun 
feabhas a chur ar mhéid agus caighdeán na 
cóiríochta atá go sonrach don lucht siúil a sholáthar 

Leanúnach RTRÁO, Údaráis 
Áitiúla, CCTanna 

 8.2 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 
hIonchuimsiú 
Sóisialta 

8. Cóiríocht don 
Lucht Siúil a 
mhéadú agus a 
fheabhsú 

Scéim nua tosaíochta um Iasacht Carbhán a 
thabhairt isteach ar bhonn píolótach i gceithre 
Údarás Áitiúla in 2021 agus é mar aidhm an scéim a 
rolladh amach ar fud na tíre in 2022 

R4 2021 RTRÁO, Údaráis 
Áitiúla 

 8.3 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 
hIonchuimsiú 
Sóisialta 

8. Cóiríocht don 
Lucht Siúil a 
mhéadú agus a 
fheabhsú 

Tús áite a thabhairt do na moltaí i dTuarascáil an 
tSainghrúpa maidir le Cóiríocht do Thaistealaithe a 
chur i bhfeidhm 

Leanúnach RTRÁO 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

 8.4 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 
hIonchuimsiú 
Sóisialta 

8. Cóiríocht don 
Lucht Siúil a 
mhéadú agus a 
fheabhsú 

Tús áite a thabhairt do na moltaí sa tuarascáil 
'Athbhreithniú Neamhspleách ar Ról na nOibrithe 
Sóisialta agus an Phearsanra a Fhostaíonn Údaráis 
Áitiúla go Sonrach chun Tacú le Taistealaithe a 
Riachtanais Chóiríochta a Shásamh' 

Leanúnach RTRÁO 

 8.5 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 
hIonchuimsiú 
Sóisialta 

8. Cóiríocht don 
Lucht Siúil a 
mhéadú agus a 
fheabhsú 

In éineacht le Feidhmeannacht Tithíochta 
Thuaisceart Éireann (NIHE), scrúdú a dhéanamh ar 
cé chomh indéanta is a bheadh sé cur chuige uile-
oileáin a fhorbairt i leith líonra Láithreán Sealadach 
a chur ar fáil ar fud oileán na hÉireann 

R1 2022 RTRÁO, NIHE 

 9.1 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 
hIonchuimsiú 
Sóisialta 

9. Tithíocht agus 
tacaíochtaí a chur 
ar fáil chun 
éascaíocht a 
dhéanamh ar 
Dhídeanaithe a 
imeascadh sa 
phobal 

Comhaontóidh údaráis áitiúla eochair dáilte spásúil 
náisiúnta leis an RLCMLÓ i leith na cóiríochta do na 
2,900 dídeanaí faoin gclár CÉDC 2020-2023. Chomh 
maith leis sin, aimseoidh agus soláthróidh siad 
cóiríocht agus tacóidh siad leis na daoine a thagann 
isteach faoin CÉDC a imeascadh trí mheán obair 
leanúnach na ngrúpaí oibre idirghníomhaireachta 
reatha ar fud na tíre 

R42021 Údaráis Áitiúla, 
RLCMLÓ 

 9.2 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 

9. Tithíocht agus 
tacaíochtaí a chur 
ar fáil chun 
éascaíocht a 
dhéanamh ar 
Dhídeanaithe a 

Tacóidh Údaráis Áitiúla, RTRÁO agus a 
gníomhaireachtaí, an Ghníomhaireacht Tithíochta 
san áireamh, le RLCMLÓ de réir mar is cuí chun 
forálacha den Pháipéar Bán agus CÉDC 2020-2023 
a chur i bhfeidhm 

Leanúnach RTRÁO, an 
Ghníomhaireacht 
Tithíochta, RLCMLÓ 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

hIonchuimsiú 
Sóisialta 

imeascadh sa 
phobal 

 10.1 2. Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 
hIonchuimsiú 
Sóisialta 

10. Maoiniú Scéime 
Cúnaimh Caipitil a 
chur ar fáil chun 
ionchuimisiú 
sóisialta a fheabhsú 

Cistiú caipitil a chur ar fáil le haghaidh tithe breise 
a fhorbairt do na cohóirt shonracha leochaileacha 
atá i dteideal maoiniú SCC a fháil, ar aon dul le 
seirbhísí tacaíochta a chuirtear ar fáil trí 
Ghníomhaireachtaí Stáit agus eagraíochtaí 
neamhrialtasacha 

Leanúnach RTRÁO 

 11.1 3. Conair chun 
Soláthar Tithíochta 
Nua a Mhéadú 

11. Treoir Pleanála 
a chur ar fáil le 
haghaidh soláthar 
tithíochta ar thailte 
criosaithe  

Treoracha alt 28 maidir le Pleananna Forbartha a 
dhéanamh a chur i gcrích 

R4 2021 RTRÁO 

 11.2 3. Conair chun 
Soláthar Tithíochta 
Nua a Mhéadú 

11. Treoir Pleanála 
a chur ar fáil le 
haghaidh soláthar 
tithíochta ar thailte 
criosaithe  

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

R4 2021 RTRÁO 

 12.1 3. Conair chun 
Soláthar Tithíochta 
Nua a Mhéadú 

12. Cur chuige nua 
a sholáthar do 
bhainistíocht 
ghníomhach talún  

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

R4 2021 RTRÁO 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

 12.2 3. Conair chun 
Soláthar Tithíochta 
Nua a Mhéadú 

12. Cur chuige nua 
a sholáthar do 
bhainistíocht 
ghníomhach talún  

Tograí do Chriosanna Forbartha Uirbeacha 
(CFUanna) a fhorbairt chun cur chuige 
comhordaithe trédhearcthach a sholáthar maidir le 
seachadadh forbraíochtaí cónaithe agus uirbeacha, 
go háirithe i láithreáin athfhorbraíochta, ag 
comhlíonadh spriocanna fáis an Chreata Náisiúnta 
Pleanála 

R4 2021 RTRÁO 

 12.3 3. Conair chun 
Soláthar Tithíochta 
Nua a Mhéadú 

12. Cur chuige nua 
a sholáthar do 
bhainistíocht 
ghníomhach talún  

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

R4 2021 RTRÁO 

 12.4 3. Conair chun 
Soláthar Tithíochta 
Nua a Mhéadú 

12. Cur chuige nua 
a sholáthar do 
bhainistíocht 
ghníomhach talún  

Luathú forbartha cónaithe a chur san áireamh mar 
phríomhchritéir le haghaidh an Chiste Forbartha 
Athghiniúna Uirbí (CFAU)  

Leanúnach RTRÁO 

 13.1 3. Conair chun 
Soláthar Tithíochta 
Nua a Mhéadú 

13. Feidhmiú an 
chórais phleanála a 
fheabhsú  

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

R2 2022 RTRÁO 

 13.2 3. Conair chun 
Soláthar Tithíochta 
Nua a Mhéadú 

13. Feidhmiú an 
chórais phleanála a 
fheabhsú  

Rannóg nua a chur ar bun san Ard-Chúirt, a 
phléifidh le cúrsaí pleanála agus comhshaoil 

2022 An Roinn Dlí agus 
Cirt  

 13.3 3. Conair chun 
Soláthar Tithíochta 
Nua a Mhéadú 

13. Feidhmiú an 
chórais phleanála a 
fheabhsú  

Athbhreithniú cuimsitheach a dhéanamh agus 
reachtaíocht phleanála a dhaingniú 

R1 2022 agus 
leanúnach 

RTRÁO, Oifig an 
Ard-Aighne 

 13.4 3. Conair chun 
Soláthar Tithíochta 
Nua a Mhéadú 

13. Feidhmiú an 
chórais phleanála a 
fheabhsú  

Treoir nuashonraithe maidir le Measúnacht 
Straitéiseach Timpeallachta a eisiúint  

R4 2021 RTRÁO 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

 13.5 3. Conair chun 
Soláthar Tithíochta 
Nua a Mhéadú 

13. Feidhmiú an 
chórais phleanála a 
fheabhsú  

Treoir nuashonraithe maidir le tithíocht tuaithe a 
eisiúint  

R4 2021 RTRÁO 

 13.6 3. Conair chun 
Soláthar Tithíochta 
Nua a Mhéadú 

13. Feidhmiú an 
chórais phleanála a 
fheabhsú  

Treoir nuashonraithe maidir le próiseas 
bainistíochta forbartha a eisiúint  

2022 RTRÁO 

 13.7 3. Conair chun 
Soláthar Tithíochta 
Nua a Mhéadú 

13. Feidhmiú an 
chórais phleanála a 
fheabhsú  

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

R4 2021 RTRÁO 

 13.8 3. Conair chun 
Soláthar Tithíochta 
Nua a Mhéadú 

13. Feidhmiú an 
chórais phleanála a 
fheabhsú  

Ríomhphleanáil a thabhairt isteach i ngach Údarás 
Áitiúil (féach Gníomh 24.11) 

R2 2022 RTRÁO, ORP 

 13.9 3. Conair chun 
Soláthar Tithíochta 
Nua a Mhéadú 

13. Feidhmiú an 
chórais phleanála a 
fheabhsú  

Clár foghlama agus forbartha a rolladh amach le 
haghaidh na seirbhíse pleanála le hÚdaráis Áitiúla 
agus an Bord Pleanála 

R2 2022 ORP 

 14.1 3. Conair chun 
Soláthar Tithíochta 
Nua a Mhéadú 

14. Talamh Stáit 
breise a thabhairt 
ar aghaidh le 
haghaidh 
gníomhachtaithe  

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

Ó 2021 Uile 

 14.2 3. Conair chun 
Soláthar Tithíochta 
Nua a Mhéadú 

14. Talamh Stáit 
breise a thabhairt 
ar aghaidh le 
haghaidh 
gníomhachtaithe  

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

Leanúnach GFT 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

 15.1 3. Conair chun 
Soláthar Tithíochta 
Nua a Mhéadú 

15. Ceadanna 
pleanála a chur i 
ngníomh  

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

R4 2021 RTRÁO 

 15.2 3. Conair chun 
Soláthar Tithíochta 
Nua a Mhéadú 

15. Ceadanna 
pleanála a chur i 
ngníomh  

Cáin nua a thabhairt isteach, chun tailte folmha a 
ghníomhachtú chun críocha cónaithe (mar mhalairt 
ar an Tobhach Láithreáin Fholaimh reatha) 

 R4 2021 An Roinn Airgeadais 

 16.1 3. Conair chun 
Soláthar Tithíochta 
Nua a Mhéadú 

16. Nuálaíocht agus 
Tarraingteacht na 
hEarnála a 
Fheabhsú 

Na gníomhartha atá leagtha amach sa Tuarascáil 
um Nuálaíocht Foirgníochta a chur i bhfeidhm chun 
nuálaíocht agus aschur san earnáil a mhéadú 

2021 An Grúpa um an 
Earnáil Tógála 

 16.2 3. Conair chun 
Soláthar Tithíochta 
Nua a Mhéadú 

16. Nuálaíocht agus 
Tarraingteacht na 
hEarnála a 
Fheabhsú 

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

 Leanúnach  Eagraíochtaí 
Ionadaíochta 
Tionscail, an Grúpa 
um an Earnáil 
Tógála 

 16.3 
 

3. Conair chun 
Soláthar Tithíochta 
Nua a Mhéadú 

16. Nuálaíocht agus 
Tarraingteacht na 
hEarnála a 
Fheabhsú 

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

R1 2022 RBATNE 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

 16.4 3. Conair chun 
Soláthar Tithíochta 
Nua a Mhéadú 

16. Nuálaíocht agus 
Tarraingteacht na 
hEarnála a 
Fheabhsú 

Cinnte a dhéanamh go dtacaítear leis an earnáil 
tógála chun nuálaíocht a dhéanamh i dtaobh 
modheolaíochta agus teicneolaíochta tógála agus 
an tIonad Teicneolaíochta Tógála á chur ar bun ag 
Fiontraíocht Éireann agus tús áite á thabhairt don 
fhoirgníocht chónaithe 

 R4 2022 RFTF, Fiontraíocht 
Éireann 

 17.1 3. Conair chun 
Soláthar Tithíochta 
Nua a Mhéadú 

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

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

 R4 2021 RFTF 

 17.2 3. Conair chun 
Soláthar Tithíochta 
Nua a Mhéadú 

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

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

Leanúnach  RBATNE 

 17.3 3. Conair chun 
Soláthar Tithíochta 
Nua a Mhéadú 

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

Moltaí ó thuarascáil SRST 'Building Future Skills' 
agus moltaí a bhaineann leis an tógáil ón tuarascáil 
SRST ‘Skills to Enable the Low Carbon Economy to 
2030’ a chur i bhfeidhm 

R4 2021 RBATNE 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

 17.4 3. Conair chun 
Soláthar Tithíochta 
Nua a Mhéadú 

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

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

R4 2022 RBATNE 

 17.5 3. Conair chun 
Soláthar Tithíochta 
Nua a Mhéadú 

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

An Plean Gníomhaíochta don Phrintíseacht 2021-
25 a chur i bhfeidhm 

R4 2025 RBATNE 

 17.6 3. Conair chun 
Soláthar Tithíochta 
Nua a Mhéadú 

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

Scéimeanna ceadanna fostaíochta a mhionathrú 
mar is cuí chun an líon fostaithe tógála a 
theastaíonn a mhealladh,  freastal ar aonaigh 
earcaíochta go hidirnáistiúnta chun oibrithe a 
mhealladh go hÉirinn. 

Leanúnach RFTF 

18.1 3. Conair chun 
Soláthar Tithíochta 
Nua a Mhéadú 

18. Cinnte a 
dhéanamh go 
bhfuil go leor 
caipitil ar fáil chun 
33,000 teach, ar an 
meán, a sholáthar 
in aghaidh na 
bliana  

Leordhóthanacht an mhaoinithe atá ar fáil a 
chainníochtú chun teacht leis an éileamh le 
haghaidh 33,000 teach ar fud na dtionachtaí 
éagsúla 

R4 2021 An Roinn Airgeadais 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

18.2 3. Conair chun 
Soláthar Tithíochta 
Nua a Mhéadú 

18. Cinnte a 
dhéanamh go 
bhfuil go leor 
caipitil ar fáil chun 
33,000 teach, ar an 
meán, a sholáthar 
in aghaidh na 
bliana  

€12 bhilliún a dháileadh díreach ón Státchiste ar 
thithíocht shóisialta inacmhainne idir 2022 agus 
2025 

R3 2021 RCPA 

 18.3 3. Conair chun 
Soláthar Tithíochta 
Nua a Mhéadú 

18. Cinnte a 
dhéanamh go 
bhfuil go leor 
caipitil ar fáil chun 
33,000 teach, ar an 
meán, a sholáthar 
in aghaidh na 
bliana  

Aontú go gceadófaidh an próiseas le haghaidh 
aistriú 'NARPS' ó GNBS go GFT 

R4 2021 RTRÁO, an Roinn 
Airgeadais 

18.4 3. Conair chun 
Soláthar Tithíochta 
Nua a Mhéadú 

18. Cinnte a 
dhéanamh go 
bhfuil go leor 
caipitil ar fáil chun 
33,000 teach, ar an 
meán, a sholáthar 
in aghaidh na 
bliana 

Reachtaíocht a dhéanamh le haghaidh iasachtú 
méadaithe do GFT chun soláthar luath leathnaithe 
a éascú 

R1 2024 RTRÁO 

 18.5 3. Conair chun 
Soláthar Tithíochta 
Nua a Mhéadú 

18. Cinnte a 
dhéanamh go 
bhfuil go leor 
caipitil ar fáil chun 
33,000 teach, ar an 
meán, a sholáthar 

Reachtaíocht a dhéanamh chun acmhainneacht 
iasachtaithe na Gníomhaireachta Airgeadais do 
Thithe (GAT) a mhéadú chuig €12bn, agus 
athbhreithniú i ndiaidh 2 bhliain, chun tacaíocht a 
thabhairt d'earnáil an rialtais áitiúil i dtaobh éadála 
talún agus soláthar tithe sóisialta inacmhainne 

R2 2022 RTRÁO 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

in aghaidh na 
bliana  

 18.6 3. Conair chun 
Soláthar Tithíochta 
Nua a Mhéadú 

18. Cinnte a 
dhéanamh go 
bhfuil go leor 
caipitil ar fáil chun 
33,000 teach, ar an 
meán, a sholáthar 
in aghaidh na 
bliana  

Caidrimh le páirtithe maoinithe idirnáisiúnta 
(amhail an Banc Eorpach Infheistíochta/Banc 
Forbartha Chomhairle na hEorpa) a neartú chun 
maoiniú dírithe a bhaint amach 

Leanúnach An Roinn 
Airgeadais, 
Gníomhaireacht 
Airgeadais do 
Thithe 

 18.7 3. Conair chun 
Soláthar Tithíochta 
Nua a Mhéadú 

18. Cinnte a 
dhéanamh go 
bhfuil go leor 
caipitil ar fáil chun 
33,000 teach, ar an 
meán, a sholáthar 
in aghaidh na 
bliana  

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

Leanúnach An Roinn 
Airgeadais, MTTÉ 

 18.8 3. Conair chun 
Soláthar Tithíochta 
Nua a Mhéadú 

18. Cinnte a 
dhéanamh go 
bhfuil go leor 
caipitil ar fáil chun 
33,000 teach, ar an 
meán, a sholáthar 

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

Leanúnach An Roinn Airgeadais 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

in aghaidh na 
bliana  

 18.9 3. Conair chun 
Soláthar Tithíochta 
Nua a Mhéadú 

18. Cinnte a 
dhéanamh go 
bhfuil go leor 
caipitil ar fáil chun 
33,000 teach, ar an 
meán, a sholáthar 
in aghaidh na 
bliana  

Tograí infheistíochta a mheas, go háirithe ón 
earnáil CCT, maidir leis an dealraitheacht rangú 
staitistiúil éagothrom a fháil 

Leanúnach An Roinn 
Airgeadais, RTRÁO 

 18.10 3. Conair chun 
Soláthar Tithíochta 
Nua a Mhéadú 

18. Cinnte a 
dhéanamh go 
bhfuil go leor 
caipitil ar fáil chun 
33,000 teach, ar an 
meán, a sholáthar 
in aghaidh na 
bliana  

Reachtaíocht a thabhairt chun cinn chun ligean 
d'Ollscoileanna Teicneolaíochta iasachtaí a fháil ón 
nGníomhaireacht Airgeadais do Thithe 

R2 2022 RTRÁO, an Roinn 
Airgeadais 

 19.1 4. Conairí chun 
Aghaidh a Thabhairt 
ar Thithe Folmha 
agus Úsáid 
Éifeachtach an 
tSoláthair Reatha  

19. Aghaidh a 
thabhairt ar thithe 
folmha  

An beartas nua 'Tús Áite do Lár Bailte' a fhoilsiú, 
beartas ina mbeidh cur chuige maidir le córais nua 
dreasachta airgid reatha a úsáid 

R4 2021 RTRÁO, RFTP 

 19.2 4. Conairí chun 
Aghaidh a Thabhairt 
ar Thithe Folmha 

19. Aghaidh a 
thabhairt ar thithe 
folmha  

An Deontas um Thithe Fuinnimh níos Fearr a úsáid 
chun tacú le haisfheistiú réadmhaoine folmha 

Leanúnach go 
dtí 2030 

RCAC 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

agus Úsáid 
Éifeachtach an 
tSoláthair Reatha  

 19.3 4. Conairí chun 
Aghaidh a Thabhairt 
ar Thithe Folmha 
agus Úsáid 
Éifeachtach an 
tSoláthair Reatha  

19. Aghaidh a 
thabhairt ar thithe 
folmha  

Gníomhachtú réadmhaoine folmha a chur san 
áireamh mar phríomhchritéir sa Chiste Forbartha 
Athghiniúna Uirbí (CFAU) agus gCiste Forbartha 
Athghiniúna Tuaithe (CFAT)  

Leanúnach RTRÁO, RFTP 

 19.4 4. Conairí chun 
Aghaidh a Thabhairt 
ar Thithe Folmha 
agus Úsáid 
Éifeachtach an 
tSoláthair Reatha  

19. Aghaidh a 
thabhairt ar thithe 
folmha  

Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa a úma chun 
dul i ngleic le tithe folmha agus dearóiliú i mbailte 

R2 2022 Tionóil Réigiúnacha 

 19.5 4. Conairí chun 
Aghaidh a Thabhairt 
ar Thithe Folmha 
agus Úsáid 
Éifeachtach an 
tSoláthair Reatha  

19. Aghaidh a 
thabhairt ar thithe 
folmha  

Clár nua a thabhairt isteach d'ordú ceannaigh 
éigeantaigh réadmhaoine folmha le hathdhíol ar an 
margadh oscailte 

R4 2021 RTRÁO, Údaráis 
Áitiúla, an 
Ghníomhaireacht 
Tithíochta, an 
Ghníomhaireacht 
Airgeadais do 
Thithe 

19.6 4. Conairí chun 
Aghaidh a Thabhairt 
ar Thithe Folmha 
agus Úsáid 
Éifeachtach an 
tSoláthair Reatha 

19. Aghaidh a 
thabhairt ar thithe 
folmha  

Cinntiú go mbeidh post an Oifigigh do thithe 
folmha ina phost lánaimseartha 

R4 2021 RTRÁO, Údaráis 
Áitiúla 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

 19.7 4. Conairí chun 
Aghaidh a Thabhairt 
ar Thithe Folmha 
agus Úsáid 
Éifeachtach an 
tSoláthair Reatha  

19. Aghaidh a 
thabhairt ar thithe 
folmha  

An leasú ar an Acht fán Scéim um Thacaíocht Tithe 
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 

R3 2021 An Roinn Sláinte 

 19.8 4. Conairí chun 
Aghaidh a Thabhairt 
ar Thithe Folmha 
agus Úsáid 
Éifeachtach an 
tSoláthair Reatha  

19. Aghaidh a 
thabhairt ar thithe 
folmha  

An tAcht fán Scéim um Thacaíocht Tithe Banaltrais, 
2009 a leasú chun dídhreasuithe a bhaint i gcoinne 
réadmhaoine 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 

R4 2021 An Roinn Sláinte, 
RTRÁO 

 19.9 4. Conairí chun 
Aghaidh a Thabhairt 
ar Thithe Folmha 
agus Úsáid 
Éifeachtach an 
tSoláthair Reatha  

19. Aghaidh a 
thabhairt ar thithe 
folmha  

Déanfaidh gach Roinn Rialtais scrúdú ar an 
bpunann réadmhaoine reatha atá acu agus, faoi 
réir obleagáid ar bit faoin CCP, faoin Acht an GFT 
2021 nó faoin Acht Maoine Stáit 1954, cuirfear an 
réadmhaoin ar an margadh mura bhfuil sé 
riachtanach agus a d'fhéadfadh bheith oiriúnach 
don aistriú chuig cóiríocht chónaithe 

R4 2021 Uile 

 19.10 4. Conairí chun 
Aghaidh a Thabhairt 
ar Thithe Folmha 
agus Úsáid 
Éifeachtach an 
tSoláthair Reatha  

19. Aghaidh a 
thabhairt ar thithe 
folmha  

Oibreoidh Údaráis Áitiúla leis na páirtithe 
leasmhara cuí chun fadhbanna a réiteach laistigh 
d'eastáit atá rangaithe go fóill mar 
'neamhchríochnaithe' agus é i gceist aon leibhéal 
de thithe folmha a íoslaghdú 

Leanúnach RTRÁO, Údaráis 
Áitiúla 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

 19.11 4. Conairí chun 
Aghaidh a Thabhairt 
ar Thithe Folmha 
agus Úsáid 
Éifeachtach an 
tSoláthair Reatha  

19. Aghaidh a 
thabhairt ar thithe 
folmha  

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

R4 2021 RTRÁO,  

 19.12 4. Conairí chun 
Aghaidh a Thabhairt 
ar Thithe Folmha 
agus Úsáid 
Éifeachtach an 
tSoláthair Reatha  

19. Aghaidh a 
thabhairt ar thithe 
folmha 

Sonraí a bhailiú ar leibhéil folúntais i réadmhaoin 
chónaithe agus é i gceist cáin maoine foilmhe a 
thabhairt isteach 

R2 2022 An Roinn Airgeadais 

 19.13 4. Conairí chun 
Aghaidh a Thabhairt 
ar Thithe Folmha 
agus Úsáid 
Éifeachtach an 
tSoláthair Reatha  

19. Aghaidh a 
thabhairt ar thithe 
folmha  

Tús a chur le halt 9 den Acht um Rátaí Rialtais 
Áitiúil agus 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 

R1 2022 RTRÁO 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

 20.1 4. Conairí chun 
Aghaidh a Thabhairt 
ar Thithe Folmha 
agus Úsáid 
Éifeachtach an 
tSoláthair Reatha  

20. Úsáid níos 
éifeachtach a 
bhaint as toc 
reatha 

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

Leanúnach RTRÁO, Údaráis 
Áitiúla, CCTanna, 
Eagraíochtaí 
Neamhrialtasacha 
Oidhreachta, an 
Chomhairle 
Oidhreachta 

 20.2 4. Conairí chun 
Aghaidh a Thabhairt 
ar Thithe Folmha 
agus Úsáid 
Éifeachtach an 
tSoláthair Reatha  

20. Úsáid níos 
éifeachtach a 
bhaint as toc 
reatha 

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

R2 2022 RTRÁO 

 20.3 4. Conairí chun 
Aghaidh a Thabhairt 
ar Thithe Folmha 
agus Úsáid 
Éifeachtach an 
tSoláthair Reatha  

20. Úsáid níos 
éifeachtach a 
bhaint as toc 
reatha 

Athbhreithniú a dhéanamh ar rialacháin phleanála 
a 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 

 R4 2021 RTRÁO 

 20.4 4. Conairí chun 
Aghaidh a Thabhairt 
ar Thithe Folmha 
agus Úsáid 
Éifeachtach an 
tSoláthair Reatha  

20. Úsáid níos 
éifeachtach a 
bhaint as toc 
reatha 

Rialuithe nua rialála a fhorbairt a cheanglaíonn ar 
Chíosanna 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 

R2 2022 RTCEGSM, RTRÁO 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

 20.5 4. Conairí chun 
Aghaidh a Thabhairt 
ar Thithe Folmha 
agus Úsáid 
Éifeachtach an 
tSoláthair Reatha  

20. Úsáid níos 
éifeachtach a 
bhaint as toc 
reatha 

Beartas náisiúnta maidir le coigeartú méide agus 
roghanna a phlé maidir le tacaíocht agus 
dreasachtaí le haghaidh coigeartaithe méide ar 
bhonn deonach a fhorbairt 

R1 2022 RTRÁO 

 20.6 4. Conairí chun 
Aghaidh a Thabhairt 
ar Thithe Folmha 
agus Úsáid 
Éifeachtach an 
tSoláthair Reatha  

20. Úsáid níos 
éifeachtach a 
bhaint as toc 
reatha 

Aistriú chuig múnla bainistíochta pleanála agus 
cothabhála le haghaidh stoc an Údaráis Áitiúil ag 
tacú le hobair GBRÁ ar fhorbairt córas TF bunaithe 
ar shócmhainní 

R1 2024 Údaráis Áitiúla, 
GBRÁ 

 20.7 4. Conairí chun 
Aghaidh a Thabhairt 
ar Thithe Folmha 
agus Úsáid 
Éifeachtach an 
tSoláthair Reatha  

20. Úsáid níos 
éifeachtach a 
bhaint as toc 
reatha 

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

R3 2024 Údaráis Áitiúla, 
CBCC, RTRÁO 

 20.8 4. Conairí chun 
Aghaidh a Thabhairt 
ar Thithe Folmha 
agus Úsáid 
Éifeachtach an 
tSoláthair Reatha  

20. Úsáid níos 
éifeachtach a 
bhaint as toc 
reatha 

Tacú le hÚdaráis Áitiúla fálacha dírithe a dhéanamh 
ar réadmhaoin folamha agus réadmhaoin nach 
mbaintear a dhóthain úsáid aisti faoin ngné 
Cheannach agus Athnuachan den Chlár Tithíochta 
Sóisialta, chun tacú le hathnuachan bhailte agus 
sráidbhailte. 

Leanúnach RTRÁO 

 20.9 4. Conairí chun 
Aghaidh a Thabhairt 
ar Thithe Folmha 
agus Úsáid 
Éifeachtach an 
tSoláthair Reatha  

20. Úsáid níos 
éifeachtach a 
bhaint as toc 
reatha 

Tacú le hÚdaráis Áitiúla rannpháirtíocht níos mó sa 
Scéim Deisiúcháin agus Leasúcháin a chur chun 
cinn. 

Leanúnach RTRÁO 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

 21.1 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

21. Inmharthanacht 
chomhshaoil sa 
soláthar tithíochta 
a thiomáint 

Leanúint de chomhchur chuige maidir le 
Lámhleabhar Dearaidh do Bhóithre agus 
Sráideanna Uirbeacha, chun forfheidhmiú níos 
leithne agus comhsheasmhaí a chinntiú 

Leanúnach RTRÁO, an Roinn 
Iompair 

 21.2 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

21. Inmharthanacht 
chomhshaoil sa 
soláthar tithíochta 
a thiomáint 

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

R4 2021 RTRÁO, Údaráis 
Áitiúla 

 21.3 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

21. Inmharthanacht 
chomhshaoil sa 
soláthar tithíochta 
a thiomáint 

Maoiniú d'Údaráis Áitiúla a mheadú chun 36,500 
teach, faoi úinéireacht an Údaráis Áitiúil a 
aisfheistiú chuig RFF B2/a chóimheas costas 
optamach faoi 2030, de réir an PFN 

R4 2021 RTRÁO  

 21.4 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

21. Inmharthanacht 
chomhshaoil sa 
soláthar tithíochta 
a thiomáint 

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

R4 2022 RTRÁO 

 21.5 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

21. Inmharthanacht 
chomhshaoil sa 
soláthar tithíochta 
a thiomáint 

33,000 teach ar Ráta Úsáide Fuinnimh a bheadh 
gar do Nialas a thógáil gach bliain go dtí 2030 

Leanúnach RTRÁO 

 21.6 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

21. Inmharthanacht 
chomhshaoil sa 
soláthar tithíochta 
a thiomáint 

500,000 teach a aisfheistiú faoi 2030 go dtíRFF B2 
nó Costas Optamach 

Leanúnach go 
dtí 2030 

RCAC 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

 21.7 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

21. Inmharthanacht 
chomhshaoil sa 
soláthar tithíochta 
a thiomáint 

Scéim aisfheistithe éifeachtachta fuinnimh dhírithe 
a thabhairt isteach do CCTanna 

R1 2022 RCAC, SEAI 

 21.8 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

21. Inmharthanacht 
chomhshaoil sa 
soláthar tithíochta 
a thiomáint 

Togra nua Iasachta um Aisfheistiú Éifeachtachta 
Fuinnimh de chuid an Údaráis Áitiúil a fhorbairt 
d'úinéirí tí, arna thacú ag an nGníomhaireacht 
Airgeadais do Thithe  

R4 2021 RCAC, Údaráis 
Áitiúla, an 
Ghníomhaireacht 
Airgeadais do 
Thithe 

 22.1 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

22. Inmharthanacht 
shóisialta a 
thiomáint agus 
pobail inmharthana 
a chothú 

Cuid V den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, a 
leasú 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 ar 
Gníomh 1.8] 

R3 2021 RTRÁO 

 22.2 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

22. Inmharthanacht 
shóisialta a 
thiomáint agus 
pobail inmharthana 
a chothú 

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

R2 2022 RTRÁO, RFTP 

 22.3 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

22. Inmharthanacht 
shóisialta a 
thiomáint agus 
pobail inmharthana 
a chothú 

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

R2 2022 RFTP, RTRÁO 

 22.4 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 

22. Inmharthanacht 
shóisialta a 
thiomáint agus 

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

2022 RFTP, RTRÁO 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

Inmharthana a chur 
ar fáil  

pobail inmharthana 
a chothú 

 23.1 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

23. Inmharthanacht 
eacnamaíochta a 
thiomáint 
aguscostais 
Foirgníochta a 
Laghdú 

Cúram an Ionaid Teicneolaíochta Tógála agus an 
Grúpa Earnála Tógála a fheabhsú do na chéad trí 
bliana eile chun fócas a chur ar an bhfoirgníocht 
chónaithe 

R4 2021 RFTF, RCPA, RTRÁO, 
Roinn Iompair 

 23.2 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

23. Inmharthanacht 
eacnamaíochta a 
thiomáint – Costais 
Foirgníochta a 
Laghdú 

Anailís agus cleachtas eagraithe luacha a 
dhéanamh do gach 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 

R2 2022 RTRÁO, GET  

 23.3 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

23. Inmharthanacht 
eacnamaíochta a 
thiomáint – Costais 
Foirgníochta a 
Laghdú 

Foghrúpa a bhúnú faoin nGrúpa Soláthair 
Thithíocht do Chách 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 
 

R3 2021 An Roinn Iompair 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

 23.4 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

23. Inmharthanacht 
eacnamaíochta a 
thiomáint 
agusCostais 
Foirgníochta a 
Laghdú 

Ról gníomhaireachtaí fiontraíochta a leathnú chun 
maoiniú 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, 
nuálaíocht agus táirgiúlacht ar comhfhad le scála 
na tógála san eacnamaíocht bhaile agus ag 
comhlíonadh na rialacha maidir le Státchabhair. 

R4 2021 RFTF 

 23.5 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

23. Inmharthanacht 
eacnamaíochta a 
thiomáint agus 
Costais 
Foirgníochta a 
Laghdú 

Próisis measúnachta do tháirgí tógála iomlánaíocha 
a fheabhsú 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 

R4 2021 RFTF, RTRÁO 

 23.6 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

23. Inmharthanacht 
eacnamaíochta a 
thiomáint 
agusCostais 
Foirgníochta a 
Laghdú 

Beidh GFT rannpháirteach le comhlachtaí tógála 
idirnáisiúnta le seónna/imeachtaí trádála agus le 
gréasáin ghiarála taidhleoireachta, le tacaíocht ón 
Roinn Gnóthaí Eachtracha, chun rannpháirteachas i 
margadh na hÉireann a spreagadh 

Leanúnach RFTF, RTRÁO 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

23.7 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

23. Inmharthanacht 
eacnamaíochta a 
thiomáint agus 
Costais 
Foirgníochta a 
Laghdú 

Píblíne tógála cónaithe a fhorbairt chun tógálaithe 
idirnáisiúnta a mhealladh 

Leanúnach GFT, RTRÁO 

 23.8 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

23. Inmharthanacht 
eacnamaíochta a 
thiomáint agus 
Costais 
Foirgníochta a 
Laghdú 

Slabhra soláthair táirgí tógála a neartú agus stádas 
tosaíochta a chinntiú do thógáil árasán laistigh de 
Shlabhra Soláthair Straitéiseach leibhéil AE le 
haghaidh tógála agus athchóirithe glanthógáil 
beagnach nialasach fuinnimh (a aithnítear don 
chéad ghrúpa eile de shlabhraí soláthair a 
dtabharfar tús áite dóibh) 

Leanúnach RFTF, RTRÁO 

 23.9 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

23. Inmharthanacht 
eacnamaíochta a 
thiomáint agus 
Costais 
Foirgníochta a 
Laghdú 

Cultúr de nuálaíocht inmharthanacht comhlíonta 
deachaighdeáin i dtógáil chónaithe le forbairt ar 
Mhúnlaí Nua-Aimseartha Tógála (MNT), lena n-
áirítear páirc léirithe a chur ar bun i gcomhair 
MNTanna. 

R2 2022 RFTF, RTRÁO 

23.10 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

23.. 
Inmharthanacht 
eacnamaíochta a 
thiomáint agus 
Costais Tógála agus 
Dramhaíola 
Scartála a Laghdú  

Díolúine a chur ar fáil do dhramhaíl Tógála agus 
Scartála (T&S) ón tobhach molta um aisghabháil 
dramhaíola  

R1 2022 RCAC, GCC   



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

 23.11 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

23. Inmharthanacht 
eacnamaíochta a 
thiomáint agus 
Costais Tógála agus 
Dramhaíola 
Scartála a Laghdú  

Dramhaíl T&S agus costais a bhaineann leis a 
laghdú agus obair á déanamh leis an Earnáil Tógála 
ar thionscadail scartála chun a léiriú an dóigh ar 
féidir le dea-chleachtas (go háirithe maidir le 
foirgníochtaí uirbeacha árasán ardstórach) scartha 
dramhaíola agus bearta bainistíochta dramhaíola 
eile, costais diúscartha fhoriomlána T&S a laghdú 

R1 2022 ar 
aghaidh 

RCAC, GCC, FNF, PII 

 23.12 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

23. Inmharthanacht 
eacnamaíochta a 
thiomáint agus 
Costais Tógála agus 
Dramhaíola 
Scartála a Laghdú  

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 

R4 2021 RCAC, GCC 

 24.1 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

24. Acmhainneacht 
Institiúideach a 
fhorbairt ar fud 
RTRÁO, Údaráis 
Áitiúla, 
Gníomhaireachtaí 
Stáit agus 
Earnálacha CCT 
chun tacaíocht a 
thabhairt do 
Thithíocht do 
Chách 

Cinnte a dhéanamh go bhfuil acmhainní ar fáil chun 
teacht le méid na huaillmhéine, fad is a dhéanfar 
gach deis a phlé le hé a úsáid do na hionaid barr 
feabhais agus seirbhísí roinnte chun soláthar na 
héifeachtachta agus na héifeachtúlachta a chinntiú 

Leanúnach RTRÁO 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

24.2 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

24. Acmhainneacht 
Institiúideach a 
fhorbairt ar fud 
RTRÁO, Údaráis 
Áitiúla, 
Gníomhaireachtaí 
Stáit agus 
Earnálacha CCT 
chun tacaíocht a 
thabhairt do 
Thithíocht do Chách 

Digitiú na seirbhísí tithíochta agus pleanála a chur 
chun cinn chun éifeachtacht an tsoláthair agus na 
seirbhísí custaiméara a fheabhsú 

Leanúnach RTRÁO, Údaráis 
Áitiúla, GBRÁ 

 24.3 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

24.. 
Acmhainneacht 
Institiúideach a 
fhorbairt ar fud na 
RTRÁO, Údaráis 
Áitiúla, 
Gníomhaireachtaí 
Stáit agus 
Earnálacha CCT 
chun tacaíocht a 
thabhairt do 
Thithíocht do Chách 

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 leis an RCPA, treoir leasaithe earnála nuair a 
theastaítear  

Leanúnach  RTRÁO 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

 24.4 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

24. Acmhainneacht 
Institiúideach a 
fhorbairt ar fud 
RTRÁO, Údaráis 
Áitiúla, 
Gníomhaireachtaí 
Stáit agus 
Earnálacha CCT 
chun tacaíocht a 
thabhairt do 
Thithíocht do 
Chách 

Rachaidh an RTRÁO i gcomhairle leis an RCPA faoin 
bpróiseas ceadaithe cláracha tithíochta tionachta 
measctha, agus an gá atá ann do thithíocht agus 
ceadú Rialtais le haghaidh spriocanna tithíochta 
sóisialta inacmhainne á aithint 
 
 

R4 2021 RCPA, RTRÁO 

 24.5 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

24. Acmhainneacht 
Institiúideach a 
fhorbairt ar fud 
RTRÁO, Údaráis 
Áitiúla, 
Gníomhaireachtaí 
Stáit agus 
Earnálacha CCT 
chun tacaíocht a 
thabhairt do 
Thithíocht do Chách 

Obair a dhéanamh i gcomhpháirt leis na 
comhpháirtithe soláthair ar fad chun a chinntiú go 
gcuirtear treoracha a 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 

R4 2021 RTRÁO, Údaráis 
Áitiúla 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

24.6 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

24. Acmhainneacht 
Institiúideach a 
fhorbairt ar fud 
RTRÁO, Údaráis 
Áitiúla, 
Gníomhaireachtaí 
Stáit agus 
Earnálacha CCT 
chun tacaíocht a 
thabhairt do 
Thithíocht do Chách 

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

Leanúnach RTRÁO, CCTanna 

 24.7 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

24. Acmhainneacht 
Institiúideach a 
fhorbairt ar fud 
RTRÁO, Údaráis 
Áitiúla, 
Gníomhaireachtaí 
Stáit agus 
Earnálacha CCT 
chun tacaíocht a 
thabhairt do 
Thithíocht do Chách 

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

R4 2021 Gníomhaireacht 
Tithíochta 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

24.8 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

24. Acmhainneacht 
Institiúideach a 
fhorbairt ar fud 
RTRÁO, Údaráis 
Áitiúla, 
Gníomhaireachtaí 
Stáit agus 
Earnálacha CCT 
chun tacaíocht a 
thabhairt do 
Thithíocht do Chách 

Déanfaidh an 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 pléfar an cheist 
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 

Leanúnach RTRÁO, OSR 

 24.9 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

24. Acmhainneacht 
Institiúideach a 
fhorbairt ar fud 
RTRÁO, Údaráis 
Áitiúla, 
Gníomhaireachtaí 
Stáit agus 
Earnálacha CCT 
chun tacaíocht a 
thabhairt do 
Thithíocht do Chách 

Cuirfear níos mó acmhainní ar fáil don Oifig 
Chomhordú an 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 

Leanúnach RTRÁO, OCST 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

 24.10 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

24. Acmhainneacht 
Institiúideach a 
fhorbairt ar fud 
RTRÁO, Údaráis 
Áitiúla, 
Gníomhaireachtaí 
Stáit agus 
Earnálacha CCT 
chun tacaíocht a 
thabhairt do 
Thithíocht do Chách 

Réiteach comhtháite rianaithe um sholáthar 
tithíochta a chur i bhfeidhm (Tionscadal Díon) 

2022-2024 RTRÁO 

24.11 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

24. Acmhainneacht 
Institiúideach a 
fhorbairt ar fud 
RTRÁO, Údaráis 
Áitiúla, 
Gníomhaireachtaí 
Stáit agus 
Earnálacha CCT 
chun tacaíocht a 
thabhairt do 
Thithíocht do Chách 

An tArdán nua ríomhPhleanála a thabhairt isteach 
(féach freisin Gníomh 13.8) 

R4 2022 RTRÁO 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

 24.12 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

24. Acmhainneacht 
Institiúideach a 
fhorbairt ar fud 
RTRÁO, Údaráis 
Áitiúla, 
Gníomhaireachtaí 
Stáit agus 
Earnálacha CCT 
chun tacaíocht a 
thabhairt do 
Thithíocht do Chách 

Cinnte a dhéanamh go bhfuil go leor acmhainní ag 
Údarás Rialála na gComhlachtaí Ceadaithe 
Tithíochta (ÚRCCT) chun a gcuid dualgas a chur i 
gcrích 

Leanúnach RTRÁO 

25.1 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

25. Comhlíontacht 
agus caighdeáin a 
thiomáint le leasú 
rialála 

Comhlíontacht san earnáil tógála a leabú le 
Rialacháin 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 

R1 2022 RTRÁO, RFTF 

25.2 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

25. Comhlíontacht 
agus caighdeáin a 
thiomáint le leasú 
rialála 

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

R4 2022 RTRÁO 

 25.3 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

25. Comhlíontacht 
agus caighdeáin a 
thiomáint le leasú 
rialála 

An Comhlacht Comhairleach Rialaithe Foirgníochta 
(CCRF) a chur ar bun arís 

2022 RTRÁO 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

25.4 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

25. Comhlíontacht 
agus caighdeáin a 
thiomáint le leasú 
rialála 

Faireachas margaidh cuí ceart a chinntiú maidir le 
táirgí tógála i gcomhthéacs an Bhreatimeachta 
agus Rialacháin AE 

Leanúnach RTRÁO, ONRF, 
Údaráis Áitiúla 

 25.5 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

25. Comhlíontacht 
agus caighdeáin a 
thiomáint le leasú 
rialála 

Scrúdú a dhéanamh ar an gcreat rialála le haghaidh 
táirgí tógála lasmuigh de shainchúram an 
Rialacháin maidir le Táirgí Foirgníochta 

R4 2021 RFTF, RTRÁO, 
ONRF, Údaráis 
Áitiúla 

 25.6 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

25. Comhlíontacht 
agus caighdeáin a 
thiomáint le leasú 
rialála 

Athbhreithniú ar Rialacháin Tógála Leanúnach RTRÁO 

 25.7 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

25. Comhlíontacht 
agus caighdeáin a 
thiomáint le leasú 
rialála 

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

Leanúnach RTRÁO 

25.8 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

25.. Comhlíontacht 
agus caighdeáin a 
thiomáint le leasú 
rialála 

Cinnte a dhéanamh go dtarraingfear an ciste 
leasúcháin um piríte aníos ina iomláine 

Leanúnach An Bord um 
Réiteach Piríte 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

25.9 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

25. Comhlíontacht 
agus caighdeáin a 
thiomáint le leasú 
rialála 

Scrúdú a dhéanamh ar fhadhb na lochtanna sa 
tithíocht leis 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) 

2022 RTRÁO 

 25.10 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

25. Comhlíontacht 
agus caighdeáin a 
thiomáint le leasú 
rialála 

Rialú a dhéanamh faoi fho-alt (17) d'alt 18 den 
Acht um Fhorbairtí Ilaonad, 2011, chun a chinntiú 
go bhfuil CBÚanna inmharthana ó thaobh cúrsaí 
airgeadais de 

 R4 2022 Roinn Dlí 

25.11 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

25. Comhlíontacht 
agus caighdeáin a 
thiomáint le leasú 
rialála 

Rialú a dhéanamh faoi fho-alt (9) d'alt 19 den Acht 
um Fhorbairtí Ilaonad chun a chinntiú go bhfuil 
foráil déanta ag CBÚanna le haghaidh caiteachas 
neamh-athfhillteach (i.e. caiteachas ciste 
fiachmhúchta) 

 R4 2022 Roinn Dlí 

 25.12 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

25. Comhlíontacht 
agus caighdeáin a 
thiomáint le leasú 
rialála 

Scrúdú a dhéanamh ar phróiseas réitigh díospóide 
neamhreachtúil a thabhairt isteach 

 R4 2022 Roinn Dlí 

25.13 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

25. Comhlíontacht 
agus caighdeáin a 
thiomáint le leasú 
rialála 

Scrúdú a dhéanamh ar bhearta chun tíolacadh a 
ghéarú mar chuid de phróiseas díolacháin agus 
aistrithe talún 

 R4 2022 Roinn Dlí 

26.1 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 

26. Forbairt an 
Príomhbhonneagair 
a thacú  

Grúpa oibre de RTRÁO, an Roinn Iompair, ÚNI, 
agus GFT a chur ar bun chun deiseanna le haghaidh 
forbartha, stiúrtha ag cúrsaí iompair, a mheas i 
lárionaid mhóra uirbeacha 

R4 2021 RTRÁO, an Roinn 
Iompair, ÚNI, GFT 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

Inmharthana a chur 
ar fáil  

26.2 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

26. Forbairt an 
Príomhbhonneagair 
a thacú  

Soláthar an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda (PNL) 
a luathú 

Leanúnach RCAC 

26.3 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

26. Forbairt an 
Príomhbhonneagair 
a thacú  

Cinnte a dhéanamh go ndéantar naisc leictreacha 
le scéimeanna tithíochta a sheachadadh i slí pras 
agus cost-éifeachtúil 

Leanúnach Líonraí BSL, Údaráis 
Áitiúla 

27.1 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

27. An líonra uisce 
a fhorbairt chun 
tacú le soláthar 
tithíochta 

Leanfaidh an Rialtas ar aghaidh le hard-
infheistíocht a dhéanamh i mbonneagar uisce a 
sheachadadh chun tacú le soláthar tithíochta go 
náisiúnta 

Leanúnach RTRÁO, Uisce 
Éireann 

27.2 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

27. An líonra uisce 
a fhorbairt chun 
tacú le soláthar 
tithíochta 

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

Leanúnach RTRÁO, Uisce 
Éireann 

 27.3 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

27. An líonra uisce 
a fhorbairt chun 
tacú le soláthar 
tithíochta 

Cuirfear scéim chreidúnaithe chun cinn chun 
forbróirí a éascú le bonneagar seirbhísí uisce a chur 
ar fáil, chomh fada agus a thagtar le caighdeáin 
aontaithe 

R4 2023 RTRÁO, Uisce 
Éireann 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

27.4 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

27. An líonra uisce 
a fhorbairt chun 
tacú le soláthar 
tithíochta 

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

2022 RTRÁO, Uisce 
Éireann 

27.5 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

27. An líonra uisce 
a fhorbairt chun 
tacú le soláthar 
tithíochta 

Rollfaidh Uisce Éireann clár acmhainneachta 
náisiúnta um sholáthar uisce amach chun teacht 
leis an gclár 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 

R1 2022 RTRÁO, Uisce 
Éireann 

27.6 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

27. An líonra uisce 
a fhorbairt chun 
tacú le soláthar 
tithíochta  

Tabharfaidh Uisce Éireann tuairiscí don Aire 
Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta maidir 
le tionscnaimh beartais le tacaíocht a thabhairt do 
bhailte agus sráidbhailte gan seirbhísí agus 
bonneagar uisce 

Deireadh 2021 Uisce Éireann 

28.1 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

28. Tomhas agus 
monatóireacht a 
dhéanamh ar 
fheidhmiúcháin 
forbairt tithíochta 
agus fhoirgníocht 
náisiúnta 

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 agus rianaitheoir suntasach 
foirgníochtaí tithíochta le haghaidh cathracha agus 
ceantair uirbeacha agus bailte i gcomhpháirt le 
hÚdaráis Áitiúla 

2022 RTRÁO, OSI, Údaráis 
Áitiúla 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

 28.2 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

28. Tomhas agus 
monatóireacht a 
dhéanamh ar 
fheidhmiúcháin 
forbairt tithíochta 
agus fhoirgníocht 
náisiúnta 

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 atá ag teastáil do bhearta comhroinnte 
luachanna talún 

2022 RTRÁO, OSI, Údaráis 
Áitiúla 

 28.3 Ag Tacú leis na 
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta 
Inmharthana a chur 
ar fáil  

28. Tomhas agus 
monatóireacht a 
dhéanamh ar 
fheidhmiúcháin 
forbairt tithíochta 
agus fhoirgníocht 
náisiúnta 

Leanúint d'obair a dhéanamh 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 

Leanúnach RTRÁO, , RFTF, 
RBATNE 

29.1 Coimisiún Tithíochta 
a bhunú 
 

29. Coimisiún 
Tithíochta a bhunú 
 

Comisiún Tithíochta a chur ar bun chun imscrúdú a 
dhéanamh ar shaincheisteanna, lena n-áirítear 
caighdeáin, inmharthana, agus saincheisteanna 
maidir le caighdeán maireachtála i soláthar 
tithíochta 

R4 2021 RTRÁO 

30.1 Rialú agus Tuairisciú 
ar an bPlean 
Tithíocht do Chách 
 

30. Monatóireacht 
a dhéanamh ar 
chur chun feidhm 
'Tithíocht do 
Chách', tuairisc a 
dhéanamh air 

Aonad a chur ar bun i Roinn an Taoisigh agus é mar 
fhreagracht aige monatóireacht agus maoirseacht 
leanúnach a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an 
Phlean. 

R3 2021 

An Roinn Iompair 
 



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

30.2 Rialú agus Tuairisciú 
ar an bPlean 
Tithíocht do Chách 
 

30. Monatóireacht 
a dhéanamh ar 
chur chun feidhm 
'Tithíocht do 
Chách', tuairisc a 
dhéanamh air 

Oifig Soláthair Cláir a chur ar bun sa RTRÁO chun 
tacaíocht a thabhairt do chur i bhfeidhm an Phlean 
ar fud na roinne, na nÚdarás Áitiúil agus na 
CCTanna.  

R3 2021 RTRÁO 

30.3 Rialú agus Tuairisciú 
ar an bPlean 
Tithíocht do Chách 
 

30. Monatóireacht 
a dhéanamh ar 
chur chun feidhm 
'Tithíocht do 
Chách', tuairisc a 
dhéanamh air 

Sruthanna oibre ainmnithe a chur ar bun faoi 
Ghrúpa Soláthair 'Thithíocht do Chách' maidir le (i) 
hinfheistíocht, (ii) acmhainneacht tionscail agus (iii) 
soláthar seirbhíse poiblí agus Téarmaí Tagartha a 
fhorbairt do gach sruth oibre acu. 

R3 2021 An Roinn Iompair, 
RTRÁO, Roinn 
Airgeadais, RFTF, 
RCPA 

30.4 Rialú agus Tuairisciú 
ar an bPlean 
Tithíocht do Chách 
 

30. Monatóireacht 
a dhéanamh ar 
chur chun feidhm 
'Tithíocht do 
Chách', tuairisc a 
dhéanamh air 

Ciste forfheidhmithe a chur ar bun chun cinnte a 
dhéanamh go bhfuil go leor áiseanna agus 
saineolais dhírithe ann ar fud na Ranna chun 
soláthar an Phlean a bhrostú 

R4 2021 An Roinn Iompair, 
RCPA 

30.5 Rialú agus Tuairisciú 
ar an bPlean 
Tithíocht do Chách 
 

30. Monatóireacht 
a dhéanamh ar 
chur chun feidhm 
'Tithíocht do 
Chách', tuairisc a 
dhéanamh air 

Cinnte a dhéanamh go ndéantar comhairliúchán 
agus rannpháirteachas leanúnach le páirtithe 
leasmhara agus an Plean á chur i bhfeidhm  

Leanúnach  Uile  



Uimh. Conair/Tacaíocht Cuspóir Beartais 
Tithíochta (CBT) 

Gníomh Amlíne Ceannasaí 

30.6 Rialú agus Tuairisciú 
ar an bPlean 
Tithíocht do Chách 
 

30. Monatóireacht 
a dhéanamh ar 
chur chun feidhm 
'Tithíocht do 
Chách', tuairisc a 
dhéanamh air 

Tuarascálacha ráithiúla ar an dul chun cinn a 
dhéanamh ag leagan amach an fheidhmíocht i leith 
na gcuspóirí agus gníomhartha mar a leagtar 
amach sa Phlean i mbealach soiléir sothuigthe 

Leanúnach  An Roinn Iompair 

30.7 Rialú agus Tuairisciú 
ar an bPlean 
Tithíocht do Chách 
 

30. Monatóireacht 
a dhéanamh ar 
chur chun feidhm 
'Tithíocht do 
Chách', tuairisc a 
dhéanamh air 

Plean Gnímh Tithíocht do Chách a nuashonrú, lena 
n-áirítear na sceidil agus na freagrachtaí, chun go 
leanfar le soláthar agus feidhmiú an phlean. 

R4 2022 RTRÁO, Roinn an 
Taoisigh 

 


