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Faoi láthair, níl córas tithíochta na hÉireann ag 
freastal ar riachtanais dóthain ár muintir. 

• Níl dóthain tithe ar díol nó ar cíos san 
earnáil phríobháideach. 

• Níl dóthain tithe á tógáil ag an Stát dóibh 
siúd atá tithíocht shóisialta de dhíth orthu.

• Tá tithíocht tar éis éirí ródhaor don ‘lár 
brúite’ a cheapadh tráth go mbeadh siad 
ábalta a dteach féin a cheannach. 

• Tá barraíocht daoine ann atá gan dídean 
nó nach bhfuil ábalta teacht ar thithíocht 
oiriúnach. 

• Tá costas ró-ard ar thógáil tithíochta. 

• Fanann barraíocht den stoc tithíochta 
foilmhe neamhúsáidte. 

• Caithfidh ár soláthar tithíochta a bheith 
níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol. 

Agus gealltanais i gClár an Rialtais mar thaca 
faoi, tá gníomh uaillmhianach glactha ag 
an Rialtas le bliain anuas chun aghaidh a 
thabhairt ar na fadhbanna seo agus Plean 
Tithíocht do Chách a fhorbairt. I measc na 
mbeart seo bhí bearta nua inacmhainneachta 
agus bearta chun soláthar tithíochta sóisialta a 
fheabhsú. 

Cuireadh an buiséad tithíochta is mó riamh 
ar fáil i mbliana. Chun inacmhainneacht 
a mhéadú, rith an Rialtas an chéad 
Acht cuimsitheach riamh um Thithíocht 
Inacmhainne agus rinneadh cúram GFT 
a leasú agus é á chur ar bhonn reachtúil. 
Leathnaíodh an dreasacht ‘Cabhair le 
Ceannach’ agus méadaíodh é chuig €30,000. 
Osclaíodh na chéad tithe Cíosa Costais in 
Éirinn riamh.

Táimid ag díriú ar na daoine is leochailí sa 

tsochaí a chosaint. Shíníomar Dearbhú 
Chonradh Liospóin chun deireadh a chur 
le hEaspa Dídine faoi 2030. Chun cúnamh 
a thabhairt do dhaoine níos sine agus 
dóibh siúd atá faoi mhíchumas, tá maoiniú 
méadaithe againn do Dheontais um Oiriúnú 
Tithíochta d’Aosaigh agus do Dhaoine faoi 
Mhíchumas. Tá maoiniú méadaithe againn 
faoin Scéim Deontais do Dhaoine faoi 
Mhíchumas agus Oibreacha Feabhsúcháin in 
ionad Scéim Tithíochta na nÚdarás Áitiúil.

Tá síneadh ama curtha ag an Rialtas le 
Criosanna Brú Cíosa do chíosaithe agus 
teorainn curtha le méaduithe cíosa chun 
teacht le boilsciú ginearálta. Tá teorainn 
curtha aige le héarlaisí agus leathnaigh sé 
cosaintí do chíosaithe ar mhic léinn iad. Tá 
cosc curtha ar chomhaireachtáil agus tá cúig 
phíosa reachtaíochta ar leithligh i ndiaidh 
cosaintí do chíosaithe a neartú. Rinneamar 
reachtaíocht chomh maith leis sin chun 
tithe traidisiúnta teaghlaigh a chosaint ar 
cheannach ar an mórchóir. Chun dul i ngleic 
le tithe folmha, tá breis agus 3,600 teach 
sóisialta folamh curtha in úsáid againn 
arís; rinneamar an scéim Cheannaigh agus 
Athnuachana a chuíchóiriú; leathnaíodh an 
Scéim Deisiúcháin agus Léasa go €60,000. 

Chun tuilleadh tithíochta a spreagadh, 
d’infheistíomar i bpacáiste spreagthaí de 
chuid Uisce Éireann agus fuarthas réidh le 
rómhaorlathas maidir le tithíocht shóisialta 
nua a fhorbairt tríd an bpróiseas ceadaithe 
aonchéime a leathnú go €6 mhilliún. Tá €1.3 
billiún sa bhreis á chur ar fáil in infheistíocht 
don Chiste Athghiniúna agus Forbartha 
Uirbeach chun béim a chur ar athnuachan ár 
gcathracha agus ár mbailte. 

Léirigh na gníomhartha seo le bliain anuas 

Achoimre Fheidhmeach
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gealltanas an Rialtais chun ár gcóras tithíochta 
a dheisiú. Téann Tithíocht do Chách céim chun 
tosaigh leis an ngealltanas sin ar an mbealach 
chuig córas tithíochta inmharthana agus é 
ag leagan amach go soiléir an dóigh a bhfuil 
sé i gceist againn aghaidh a thabhairt ar na 
dúshláin thromchúiseacha sa ghearrthéarma, 
sa mheántéarma agus san fhadtéarma.

Is é aidhm fhoriomlán an phlean tithíochta 
seo d’Éirinn ná:

[Gur] cheart go mbeadh fáil 
ag gach duine in Éirinn ar 
theach a bhfuil caighdeán 
maith uirthi, atá ar díol nó ar 
cíos ar phraghas réasúnta, 
atá tógtha ar chaighdeán ard, 
agus atá suite san áit cheart, 
a chuireann caighdeán beatha 
ard ar fáil.

Chun an sprioc seo a bhaint amach tá 
plean fadtéarmach de dhíth ar Éirinn a 
théann i ngleic le buncheisteanna ár gcóras 
tithíochta. Tá ról lárnach ag an Rialtas i 
gcumasú an tsoláthair tithíochta nuaí, 
ag déanamh cinnte go bhfuil an úsáid is 
fearr bainte amach as stoc reatha agus 
ag cur pobail láidir inbhuanaithe ar fáil. Le 
Tithíocht do Chách tá leibhéal comhoibrithe 
atágan fasach trasna an rialtas agus le 
páirtithe leasmhara tábhachtacha le 
tacaíocht ó leibhéil stairiúla maoinithe. 
Beidh ról lárnach ag an gcomhoibriú leis an 
earnáil phríobháideach, chomh maith le cur 
i gcumas dóibh tithíocht a chur ar fáil.

Caithfidh 33,000 teach ar an meán in 

aghaidh na bliana a bheith tógtha in Éirinn 
go 2030 chun spriocanna a leagadh 
amach i gcomhair tithe sa bhreis a bhaint 
amach, mar a léirítear sa Chreat Náisiúnta 
Pleanála. Caithfidh na tithe seo a bheith 
inacmhainne, tógtha san áit cheart, ar 
an gcaighdeán cuí agus mar thaca le 
gníomhú ar son na haeráide. Caithfidh 
siad freastal ar éileamh ar thithíocht i 
gceithre tionacht – inacmhainne, sóisialta, 
cíos príobháideach agus úinéireacht 
phríobháideach. Caithfear iad a chur chun 
tosaigh tríd an bpróiseas pleanála agus a 
bheith tógtha i gcomhthéacs na spriocanna 
forbartha sainiúla do na cúig chathair 
agus na príomhbhailte, agus spriocanna 
comhlántacha an Pholasaí Tús Áite do Lár 
Bailte agus tithíocht tuaithe. 

Forálann Tithíocht do Chách ceithre chonair 
chun ceithre chuspóir uileghabhálach a 
bhaint amach: 

• Ag tacú le hÚinéireacht Tí agus 
Inacmhainneacht a Mhéadú;

• Deireadh a chur le fadhb na heaspa dídine, 
seachadadh tithíochta sóisialta a mhéadú 
agus ag tacú le hIonchuimsiú Sóisialta;

• Soláthar Tithíochta Nua a Mhéadú; agus

• Aghaidh a thabhairt ar Thithe Folmha agus 
Úsáid Éifeachtach Stoc Reatha.

Tá sraith beart cuimsitheach i ngach ceann de 
na conairí chun na Cuspóirí Beartais Tithíochta 
(CBT) a bhaint amach. Tá an buiséad tithíochta 
is mó i stair an Stáit ag Tithíocht do Chách 
chun tacú leis na conairí seo. Beidh maoiniú de 
bhreis agus €20 billiún aige ón Státchiste, an 
Ghníomhaireacht Forbartha Talún (GFT) agus 
an Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe go 
gceann cúig bliana. Tacóidh sé seo ar fad le 
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Léaráid 1: 
Ceithre Chosán 
i dtreo 
Tithíochta do Chách

cruthú creatlach cumasaithe le córas tithíochta 
níos inmharthana a bhunú a freastalóidh ar 
riachtanais tithíochta don aois seo.

Beidh comhlíonadh gach gnímh go dtí 2030 faoi 
cheannaireacht roinne Rialtais, Gníomhaireachta 
Rialtais nó foras eile ainmnithe. Cuirfear struchtúr 
uileghabhálach rialachais ar bun i Roinn an 
Taoisigh chun maoirseacht a dhéanamh ar 
an bhforfheidhmiú. Oibreoidh Ranna Rialtais, 

Gníomhaireachtaí Stáit, Údaráis Áitiúla, 
Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta (CCTanna), 
an Ghníomhaireacht Forbartha Talún (GFT) 
agus comhpháirtithe soláthair eile leis an oifig 
soláthair. Foilseofar an t-eolas is déanaí ar  
www.gov.ie/housing.

Leagtar amach achoimre ar gach conair, a 
príomhdhúshláin agus gníomhartha láithreacha 
thíos. 

Tithíocht
do Chách 

  

 

Tacú le húinéireacht tí agus
le hinacmhainneacht

mhéadaithe

Fáil réidh le heaspa dídine,
cur leis an tithíocht

shóisialta agus tacú leis an
ionchuimsiú sóisialta

Cur le stoc
tithíochta nua

Dul i ngleic le foirgnimh
fholmha agus an stoc

atá ann a úsáid go
héifeachtach

Córus tithíochta inbhuanaith
e
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Is ag croílar polasaí beartais tithíochta 
an Rialtais atá an inacmhainneacht agus 
deiseanna úinéireachta tí. In Éirinn faoi láthair, 
tá soláthar tithíochta easnamhach agus tá 
réimse roghanna ró-chúng ann dóibh siúd 
atá deacrachtaí acu teach a cheannach nó a 
fháil ar cíos. Bíonn tionchar aige seo ar chuid 
mhór daoine, go háirithe iad siúd atá tagtha 
ar chéim thábhachtach sa saol ar nós a bheith 
ag bogadh amach as an teach muintire, ag 
déanamh pleananna chun socrú síos nó 
páistí a bheith acu, nó ag smaoineamh faoi 
coigeartú méide níos moille sa saol. 

Tá mórathrú de dhíth sna tacaíochtaí atá ar 
fáil ionas go mbeidh níos mó daoine ábalta a 
dtithe féin a bheith acu.

Creideann an Rialtas go bhfuil úinéireacht tí 
go maith do dhaoine, teaghlaigh agus pobail. 
Sa chonair seo in Tithíocht do Chách tá roinnt 
beart suntasach atá dírithe ar dhaoine nach 
bhfuil ábalta a riachtanais tithíochta a bhaint 
amach faoi láthair ach a bheadh ábalta a 
dteach féin a cheannach, agus cuidiú acu. 
Breathnaíonn sé fosta ar bhearta chun dul 
i ngleic le hinacmhainneacht dóibh siúd atá 
teach ar cíos acu.

Na Chéad Chéimeanna: Ag 
tacú le hÚinéireacht Tí agus 
Inacmhainneacht a Mhéadú
• Méadú ar sholáthar tithíochta nua, suas le 

33,000 teach ar a laghad, ar an meán, in 
aghaidh na bliana go dtí 2030.

• 6,000 teach inacmhainne le bheith curtha 

ar fáil in aghaidh na bliana ar díol nó ar cíos 
leis na hÚdaráis Áitiúla, CCTanna, an GFT 
agus le comhpháirtíocht idir an Stát agus 
bainc miondíola.

• Scéim um Cheannacht Inacmhainne, scéim 
nua faoi stiúir na n-Údarás Áitiúil.

• Scéim nua Céad Teach cothromais 
comhroinnte, ceannacht inacmhainne atá 
ar fáil go náisiúnta go dtí 2025 i gcomhair 
ceannaitheoirí tithe nua i bhforbairtí 
príobháideacha.

• Beidh GFT ina fhoinse nua thábhachtach 
de thithíocht inacmhainne ar thailte poiblí, 
agus cuirfidh sé an tionscnamh nua chun 
cinn, Tionscadal Tosaigh, chun soláthar 
luath na dtithe nua inacmhainne a chur 
chun cinn.

• Soláthróidh GFT líon suntasach tithe nua ar 
thalamh Stáit, agus i gcomhar le hÚdaráis 
Áitiúla i mórfhorbairtí tionachta measctha.

• Rannpháirtíocht mhéadaithe ó fhorbróirí 
faoi Chuid V, suas ó 10% go 20% chun 
tithíocht inacmhainne agus tithíocht cíosa 
costais a cur san áireamh.

• Iasacht Tithíochta nua-leathnaithe an 
Údaráis Áitiúil a lainseáil.

• Síneadh ama curtha le Cosaintí Criosanna 
Brú Cíosa go dtí 2024 agus cíosanna 
nasctha leis an Innéacs Comhchuibhithe ar 
Phraghasanna do Thomhaltóirí.

• Tionachtaí de thréimhse éiginnte le 
haghaidh léasanna cíosa á thabhairt isteach. 

• Cineál nua tionachta cíosa darb ainm ‘Cíos 
Costais’ á thabhairt isteach.

1 | Conair chun Tacú le hÚinéireacht Tí agus  
 Inacmhainneacht a Mhéadú
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Cuireann Tithíocht do Chách roinnt scéimeanna 
ar fáil le cuidiú le ceannaitheoirí céaduaire agus 
á dteach féin á cheannach acu. Tabharfaidh na 
scéimeanna seo tacaíocht do 4,000 teaghlach 
ar an meán (in aghaidh na bliana). Is iad seo na 
scéimeanna:

• Le scéim nua ceannaigh inacmhainne faoi 
stiúir na nÚdarás Áitiúil, beidh ról lárnach ag 
na hÚdaráis Áitiúla i bpleanáil agus soláthar 
tithe inacmhainne ar thailte poiblí. Soláthrófar 
tithe nua de bharr seo, cuid mhór acu tógtha 
ag údaráis áitiúla i gceantair thábhachtacha 
a bhfuil na baic is measa ar inacmhainneacht 
iontu. Athraíonn cinéal, méid agus suíomh 
tithe ó thionscadal go tionscadal. Ag brath ar 
na coinníollacha sin, tá sé curtha in iúl ag na 
hÚdaráis Áitiúla, sa Chiste Láithreán le Seirbhísí, 
go bhfuil sé mar aidhm acu tithe a chur ar fáil ar 
phraghas ceannaigh €250,000 ar an meán. 

• Scéim nua Céad Teach cothromais comhroinnte, 
ceannacht inacmhainne. Soláthrófar an 
scéim seo trí comhpháirtíocht idir an Stát 
agus bainc rannpháirteacha. Tá sé dírithe 
ar cheannaitheoirí céaduaire atá tacaíocht 
ag teastáil uathu tithe nua a cheannach i 
bhforbairtí phríobháideacha. 

Beidh an dá scéim seo ar fáil do theaghlaigh atá 
srianta ag an morgáiste agus an éarlais is mó atá 
ar fáil dóibh. Druidfear an bhearna idir an luach 
margaidh agus an rud arbh fhéidir an teaghlach íoc 
(an cúnamh ón dreasacht ‘Cabhair le Ceannach’ 
san áireamh) le soláthar tacaíochta cothromais.

Méadófar an riachtanas seo ar fhorbróirí i gCuid 
V den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, chun 
10% de thalamh criosaithe cónaithe a thabhairt don 
Stáit, chuig 20% éigeantach, agus beidh soláthar 
tithíochta inacmhainne agus cíos costais le cur san 
áireamh, chomh maith le tithíocht shóisialta. 

Méadófar Iasacht Tithíochta an Údaráis Áitiúil 
ionas go mbeidh iarrthóirí aonaracha le hollioncam 
suas le €65,000 i mórcheantar Bhaile Átha Cliath 

chomh maith le Corcaigh agus Gaillimh incháilithe 
don iasacht, agus laghdófar an ráta úis. 

Caithfidh Tithíocht do Chách dul i ngleic le 
hinacmhainneacht do thionóntaí atá sáinnithe 
le cíosanna arda. Tá cíosanna ró-ard i mórán 
áiteanna. Le blianta beaga anuas tá ligean 
gearrthéarmach ag teacht i bhfoirm ligin 
turasóireachta níos minice. Dá bharr seo, tá tithe 
agus arasáin tarraingthe amach as an margadh ag 
cuid tiarnaí talún proifisiúnta, a ligeadh amach iad 
ar bhonn fhadtéarmach de ghnáth. Tabharfaidh an 
Rialtas rialuithe rialála athbhreithnithe isteach sa 
réimse seo é i gceist go gcinnteofar infhaighteacht 
cóiríocht chónaithe, agus cothrom á dhéanamh 
leis an earnáil turasóireachta, mar is cuí. 

Chun níos mó cinnteachta a thabhairt do 
chíosaithe faoina gcúinsí lóistín, tá teorainn curtha 
ag an Rialtas ar mhéaduithe cíosa i gCriosanna Brú 
Cíosa ionas nach féidir leo dul thar mhéaduithe 
sa chostas maireachtála. Ceanglaítear méaduithe 
leis an Innéacs Comhchuibhithe ar Phraghasanna 
do Thomhaltóirí (ICPT) go dtí deireadh 2024. 
Tá an Rialtas chun tionóntachtaí de thréimhse 
neamhiata a thabhairt isteach freisin, chomh maith 
le rátáil RFF íosta do réadmhaoin phríobháideach 
ar cíos nuair is féidir. 
Cuireann Tithíocht do Chách tús le ‘Cíos Costais’, 
foirm nua tithíochta poiblí in Éirinn. Tá sé seo 
dírithe ar dhaoine atá os cionn na dteorainneacha 
ioncaim um thithíocht shóisialta agus ar mhian 
leo áit a fháil ar cíos nó nach féidir a dteach féin 
a cheannach. Faoin tionacht seo ní chlúdaíonn 
muirir cíosa ach costais forbraíochta, 
maoinithe, bainistithe agus cothabhála na 
dtithe. Cuireann sé daingeacht tionachta 
fadtéarmach ar fáil chomh maith. Beidh sé mar 
aidhm ag Cíos Costais cíosanna a bhaint amach 
atá ar a laghad 25% faoin gcostas a bheadh 
orthu ar an margadh príobháideach. Tá sé i 
gceist ag an Rialtas 2,000 tithe Cíosa Costais 
ar an meán a chur ar fáil in aghaidh na bliana i 
rith saolré Tithíochta do Chách. 
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Caithfidh beartas tithíochta dul i ngleic le 
riachtanais na ndaoine is leochailí inár sochaí. Tá 
leitheadúlacht daoine gan dídean, ardú cíosanna 
agus srianta ar roghanna do sheandaoine agus 
daoine faoi míchumas i measc na bhfadhbanna is 
práinní. Tá an Chonair seo i dTithíocht do Chách 
tiomanta chun bearta cuimsitheacha a chur i 
bhfeidhm chun tacaíocht a thabhairt do na grúpaí 
seo agus grúpaí leochaileacha eile. 

Cé gur laghdaíodh líon na ndaoine gan dídean faoi 
bhreis agus 2,300 daoine le dhá bhliain anuas, 
tá leibhéal na heaspa dídine ró-ard go fóill. Tá 
tacaíocht idirgníomhaireachta an-tábhachtach 
chun easpa dídine a laghdú agus chun dul i 
ngleic le riachtanais tithíochta, shóisialta, sláinte 
agus eacnamaíocha daoine gan dídean chomh 
maith leo siúd i dtithíocht ar cíos san earnáil 
phríobháideach a bhfuil seans ann go mbeidh 
siad gan dídean sa todhchaí. Táimid tiomanta do 
Dhearbhú Chonradh Liospóin  arna shíniú in 2021 
chun iarracht a dhéanamh fadhb na heaspa dídine 
a réiteach faoi 2030. 

Tá ról tábhachtach ag an tithíocht shóisialta 
sa tsochaí, agus déanann sé cinnte go dtugtar 
tithíocht shóisialta do theaghlaigh nach bhfuil 
ábalta a riachtanais tithíochta a shásamh, ar an 
margadh oscailte ná le tacaíocht inacmhainneachta 
ón Stát. In ainneoin an laghdú 10% atá tagtha ar 
an bhfigiúr le bliain anuas, tá níos mó ná 60,000 
teaghlach ar liostaí feithimh tithíochta sóisialta. 
Chun soláthar tithíochta sóisialta a mhéadú, 
caithfidh na húdárais áitiúla níos mó béime a 

chur ar thithe nua agus deireadh a chur le léasú 
fadtéarmach ar lóistín príobháideach ag Údaráis 
Áitiúla trí dhaoine nua chuig an bpróiseas á 
gcéimniú amach agus an fócas bheith acu ar 
nuafhorgnaíocht chun tithe sóisialta a sholáthar. 

Dóibh siúd atá faoi míchumas, tá sé 
fíorthábhachtach go bhfuil comhordú ann idir 
soláthar tithíochta agus soláthar buntacaíochtaí 
sláinte agus cúraim shóisialta. Aithníonn an Rialtas 
go bhfuil níos mó comhordaithe de dhíth i measc 
soláthraithe seirbhísí Stáit. Is tosaíocht é níos mó 
lóistín don lucht siúil a chur ar fáil, chomh maith le 
lóistín níos fearr. 

Níos luaithe i mbliana, d’eisigh an Rialtas an Páipéar 
Bán chun deireadh a chur le Soláthar Díreach, rud 
a léirigh mórathrú ar an dóigh a gcuirimid tithíocht 
agus seirbhísí eile ar fáil d’iarratasóirí ar chosaint 
idirnáisiúnta. Tacaíonn an Plean seo le cur chun 
feidhme an Pháipéir Bháin agus leanann sé le 
tacaíocht a thabhairt do Chlár na hÉireann um 
Dhídeanaithe a Chosaint. 

Na Chéad Chéimeanna: Deireadh 
a chur le fadhb na heaspa dídine, 
seachadadh tithíochta sóisialta 
a mhéadú agus ag tacú le 
hIonchuimsiú Sóisialta
• Níos mó ná 10,000 teach sóisialta a chur 

ar fáil gach bliain, le 9,500 Teach Tithíochta 
Sóisialta nuathógtha ar an meán go 2026. 

1  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3044

2 | Conair chun Deireadh a chur le Fadhb na   
 hEaspa Dídine, Seachadadh Tithíochta Sóisialta  
 a Mhéadú agus Tacú le hIonchuimsiú Sóisialta
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• Le ‘Tús Áite don Tithíocht, Plean Náisiúnta 
Cur chun Feidhme’ nuashonraithe, 1,200 
tionóntacht a chur ar fáil sna cúig bliana atá 
romhainn do dhaoine a bhfuil stair codlata 
amuigh acu nó a bhfuil cóiríocht éigeandála 
úsáidte acu go fadtéarmach, agus a bhfuil 
riachtanais chasta acu. 

• Deireadh a chur le léasú fadtéarmach de 
thithíocht shóisialta ag na hÚdaráis Áitiúla 
agus CCT, agus deireadh a chur le teacht 
isteach de dhaoine nua de réir a chéile, 
agus fócas ar aonaid nuathógtha chun 
tithíocht shóisialta a chur ar fáil. 

• An scéim ‘Morgáiste go Cíos’ a neartú chun 
cinntiú go sásaíonn sé riachtanais iad siúd 
atá i riaráiste morgáiste fadtéarmach.

• Feabhas a chur ar chaighdeán agus an méid 
lóistín atá ar fáil don lucht siúil.

• Cistiú caipitil leanúnach a chur ar fáil do 
thithíocht do chohóirt áirithe leochaileacha, 
amhail tithíocht d’aosaigh agus do dhaoine 
atá faoi mhíchumas, leis an Scéim Cúnaimh 
Caipitil agus scéimeanna eile um thithíocht 
shóisialta.

Oibreoidh an Rialtas le húdaráis áitiúla chun 
an clár tithíochta sóisialta a mhéadú ionas go 
gcuirtear 9,500 teach sóisialta nuathógtha 
ar fáil ar an meán in aghaidh na bliana faoi 
Thithíocht do Chách. Ina theannta sin, beidh 
36,500 maoine údaráis áitiúil aisfheistithe go 
B2 Rátáil Fuinnimh an Fhoirgnimh (RFF) nó an 

coibhéis Costas Optamach faoi 2030. Déanfar 
suirbhéanna staide stoic a chomhlíonadh do 
thithíocht shóisialta údaráis áitiúil go léir, chun 
a gcothabháil leanúnach a phleanáil. Chomh 
maith leis sin, déanfaidh an Rialtas leasú ar 
an gcóras Cíosanna Difreála chun cinnte a 
dhéanamh go bhfuil tionóntaí ag íoc cíosa atá 
comhionann gan beann ar a suíomh. Beidh an 
leasú seo tacaithe ag an tSeirbhís Bhuiséadta 
agus Chomhairle Airgid (SBCA).

Chun cuir leis an obair a bhí déanta ag an 
earnáil seirbhísí easpa dídine chun daoine 
leochaileacha a chosaint i rith na paindéime, 
scrúdófar Coiste Gnímh Náisiúnta um 
Easpa Dídine nuabhunaithe na cúinsí sláinte 
pearsanta agus cúinsí teaghlaigh a chuireann 
leis an easpa dídine. Forbrófar Straitéis um 
Easpa Dídine don Aos óg freisin. Soláthrófar 
an dá rud seo freagairt chomhordaithe chun 
cinntiú go gcoinníonn líon na ndaoine gan 
dídean ag laghdú, agus fócas curtha ar chosc 
na faidhbe agus réitigh tithíochta buaine.

Oibreoidh an Rialtas le hÚdaráis Áitiúla agus 
CCTanna chun aschur lóistín don lucht siúil 
a mhéadú agus a fheabhsú. Beidh moltaí ó 
Thuarascáil an tSainghrúpa maidir le Cóiríocht 
don Lucht Siúil curtha i bhfeidhm chun 
na cuspóirí seo a thacú. Ina theannta sin, 
foilseoimid Straitéis Náisiúnta Tithíochta um 
Dhaoine faoi Mhíchumas agus cuirfimid leis 
an obair atá déanta faoin Ráiteas Beartais ar 
Roghanna Tithíochta dár nDaonra Aosaithe.
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Tá dúshláin ollmhóra cruthaithe ag Covid-19 in 
achan earnáil inár ngeilleagar, earnáil na tógála 
ina measc. Chuir srianta riachtanacha isteach go 
mór ar an bhfuinneamh a bhí faighte ag an Stát 
agus iad ag méadú aschuir tithíochta i ngach 
ceantar. Tá sé fíorthábhachtach go n-oibríonn 
an earnáil phríobháideach agus an earnáil 
phoiblí le chéile chun conair chun méadú i 
soláthar tithíochta nua a chruthú.

Caithfidh an Stát gníomhú chun soláthar 
tithíochta príobháidí agus poiblí a mhéadú. 
Caithfidh 33,000 tithe ar an meán a bheith 
curtha ar fáil gach bliain idir seo agus 2030. 
Tá aschur tithíochta ardaithe de dhíth i ngach 
earnáil – príobháideach, inacmhainne agus 
sóisialta – chun riachtanais réimse leathan 
daoine a shásamh. 

Chun tithíocht a thógáil, tá talamh de dhíth 
orainn. Caithfidh seirbhísí iompair, fóntais agus 
infreastruchtúr eile a bheith ar fáil don talamh 
seo. De réir tuairiscí ón Chomhairle Náisiúnta 
Eacnamaíoch agus Sóisialach (CNES), tá gnéithe 
inár gcóras forbartha uirbigh, bainistiú talún 
agus tithíochta nach bhfuil ag feidhmiú i gceart. 
D’éiligh an tuarascáil cur chuige ‘córais iomláin’ 
chun an bhearna idir soláthar agus éileamh a 
dhúnadh. Cuireann Tithíocht do Chách an cur 
chuige seo ar fáil. 

Cruthóidh na céimeanna a leagtar amach sa 
Chonair seo an timpeallacht a theastaítear 
chun soláthar 300,000 teach nua faoi 2030 
a chumasú, rud a chiallaíonn go soláthrófar 
33,000 teach ar a laghad, ar an meán, in 
aghaidh na bliana ón earnáil phoiblí agus ón 
earnáil phríobháideach. Chun é seo a bhaint 
amach, ní mór an soláthar a mhéadú go tapa 

agus freagraíonn an Plean seo don dúshlán seo 
le bearta nua agus leasuithe riachtanacha.

Na Chéad Chéimeanna: Soláthar 
Tithíochta Nua a Mhéadú  
• Infheistíocht bhliantúil ar an meán de bhreis 

agus €4 bhilliún i dtithíocht, le meascán 
foriomlán de €12 bhilliún i maoiniú díreach 
ón Státchiste, €3.5 billiún i maoiniú ón 
nGníomhaireacht Forbartha Talún (GFT) agus 
€5 bhilliún ón nGníomhaireacht Airgeadais 
do Thithe (GAT).

• Breis agus 10,000 teach sóisialta agus 6,000 
teach inacmhainne le hiad a cheannach nó a 
ligeann ar cíos in aghaidh na bliana.

• Banc talún stáit chun níos mó talún a 
sholáthar don GFT chun suas le 15,000 
teach a chur ar fáil, agus an Stát chun 
maoiniú a thabhairt d’Údaráis Áitiúla le 
haghaidh ceannaigh talún.

• De réir an Chreata Náisiúnta Pleanála, 
díriú isteach ar sholáthar sásúil tailte achair 
seirbheála chun riachtanais tithíochta a 
shásamh, ag an dlús atá ag teastáil.

• Cumhachtaí leasaithe ar nós chumhachtaí 
‘Thuarascáil Kenny’ a thabhairt isteach chun a 
chinntiú go roinntear an méadú ar luachanna 
talún ó chinntí athchriosaithe agus leas níos 
mó don phobal. 

• Próiseas pleanála nua a thabhairt isteach 
d’Fhorbairtí Chónaithe ar Scála Mór, 
mar mhalairt ar an bpróiseas Forbartha 
Straitéiseach Tithíochta.

• Criosanna Forbartha Uirbí a bhunú, a 
soláthróidh cur chuige comhordaithe 

3 | Conair chun Soláthar Tithíochta     
 Nua a Mhéadú
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pleanáilte maidir le forbairt chónaithe agus 
uirbeach a chur ar fáil.

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

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

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

• Ciste nua ‘Croí Cónaithe’ (Cathracha) a 
thabhairt isteach chun dul i ngleic le 
géarfhadhbanna inmharthanachta i gceantair 
uirbeacha atá ag cur baic ar úinéireacht tí.

• Scileanna agus inniúlacht a mhéadú chun 
33,000 aonad ar an meán in aghaidh na 
bliana a sholáthar.  

Dáilfidh an Plean Forbartha Náisiúnta maoiniú 
€12 bhilliún ar an Roinn Tithíochta, Rialtais 
Áitiúil agus Oidhreachta (RTRAO) sna 5 bliana 
atá amach romhainn, do bhearta um thithíocht 
shóisialta inacmhainne. Léiríonn seo go bhfuil 
an Rialtas ag tabhairt tús áite do riachtanais 
tithíochta an phobail. Chun 33,000 teach ar an 
meán in aghaidh na bliana a thógáil, meastar go 
bhfuil infheistíocht iomlán de €12 bhilliún de 
dhíth. Cuirfidh earnáil na mbanc intíre, caipiteal 
idirnáisiúnta agus gníomhaireachtaí airgeadais 
Stáit maoiniú riachtanach ar fáil chomh maith 
chun an riachtanas seo a chomhlíonadh. 

Le cinnte a dhéanamh go bhfuil soláthar go leor 
ar fud na tíre, tá Spriocanna Soláthair Tithíochta 
tugtha do gach údarás áitiúil. Chomh maith le 
treoir pleanála uasdátaithe, cinnteoidh siad seo 

go bhfuil go leor talaimh criosaithe do thithíocht. 
Tacóidh an Rialtas leis seo agus tailte breise Stáit 
a sholáthar do GFT, agus é ar a chumas suas le 
15,000 teach a chruthú. Tabhairfidh sé maoiniú 
d’údaráis áitiúla freisin chun é a chur ar a gcumas 
talamh sa bhreis a fháil. 

Tá Comhroinnt Luacha Talún (CLT) mar athrú 
iomlán ar an gcóras pleanála agus luacha talún 
in Éirinn a aithníodh ó Thuarascáil Kenny i 1973. 
Rachaidh sé i ngleic le fadhbanna bunúsacha 
sistéamacha a chuireann moill nó bac ar 
fhorbairt agus ar chóimeáil suímh. Faoi láthair 
tagann méadú suntasach ar luach talún nuair a 
chriosaítear é le haghaidh forbartha chónaithe 
nó úsáid measctha (forbairt chónaithe san 
áireamh), nó i gcás ina bhfuil ceantar ainmnithe 
don fhorbairt. Téann an luach méadaithe go dtí 
úinéirí talún, agus faigheann siad praghsanna 
níos airde ma díolann siad le forbróir. 

Cinnteoidh bearta CLT an Rialtais go roinntear an 
luach breise seo i slí níos cothroime leis an Stát 
agus go bhfaighidh an pobal sochar dá mbarr. 
Chun é seo a bhaint amach, tiocfaidh méadú 
ar an gcéatadán ón ardú luach a théann chuig 
soláthar tithíochta sóisialta agus inacmhainne 
ó 10% go 20%. Ag an tús beidh feidhm ag 
roinnt luachanna nuair a bheidh an talamh 
nuachriosaithe le haghaidh forbartha cónaithe. 
Úsáidfear an ardú chun talamh nó síntiús airgid a 
fháil chun infreastruchtúr nó tithíocht shóisialta/
inacmhainne a sholáthar (má tá gá leis). Chomh 
maith leis sin, tabhairfidh na bearta seo cinnteacht 
agus buanseasmhacht, agus ag an am céanna 
laghdóidh sé an ‘luach dóchais’ a thiománann 
praghas na talún agus praghas na tithíochta 
suas agus a fheidhmíonn mar díspreagadh ar an 
bhforbairt. 

Bunófar Criosanna Forbartha Uirbí chun cur 
chuige comhordaithe, pleanáilte a sholáthar 
a chuirfidh forbairt chónaithe agus uirbeach 
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ar fáil. Le rannpháirtíocht phoiblí go luath sa 
phróiseas, beidh tuiscint comhchoiteann ar an 
gcinéal forbartha atá pleanáilte i gceantar éigin. 
Cinnteoidh Criosanna Forbartha Uirbí go mbeidh 
eolas ar chostais infreastruchtúir tacaíochta 
riachtanaigh ar fáil i bhfad sula gcuireann forbróirí 
iarratais pleanála isteach do shuíomhanna aonair. 

Le Comhroinnt Luacha Talún agus Criosanna 
Forbartha Uirbí, beidh tuiscint níos fearr ann níos 
luaithe sa phróiseas ar chostais forbartha agus 
conas a chomhlíonfar iad. Meastar go mbeidh 
seo léirithe i bpraghasanna a íocfar ar thalamh 
i ndiaidh seo. Tabharfar smachtbhannaí nua 
isteach le haghaidh neamhghníomhaíochta ar 
thalamh criosaithe reatha ar aithníodh é mar áit 
oiriúnach le haghaidh forbartha chónaithe chun 
an soláthar a spreagadh, lena n-áirítear cáin nua, 
chun tailte folmha a ghníomhachtú chun críocha 
cónaithe, agus bearta comhlántacha feabhsaithe 
chun a chinntiú do bhfuil an leibhéal cuí 
rannpháirtíochta le fáil ó na láithreáin a thagann 
chun cinn chun críocha forbartha. 

Caithfear leasú ar an gcóras pleanála a chur 
i bhfeidhm chun cinntiú go bhfuil cinnteacht 
agus buanseasmhacht ann dóibh siúd atá ag 
cur tithíochta ar fáil in Éirinn. Mar mhalairt ar 
an bPróiseas Forbartha Straitéiseach Tithíochta, 
cuirfear socruithe pleanála nua i bhfeidhm le 
haghaidh forbairtí chónaithe ar an mórchóir. 
Beidh cinnteoireacht ar na forbairtí seo níos 
éifeachtúla mar gheall ar an leasú, agus ag an am 
céanna fillfidh cinnteoireacht phríomhúil ar an 
leibhéal áitiúil. 

Ina theannta sin, déanfar leasú ar an bpróiseas 
athbhreithnithe bhreithiúnaigh agus déanfar 
athbhreithniú ar reachtaíocht phleanála. 
Déanfaidh sé seo cinnte go bhfuil an córas 
pleanála faoi stiúir plean, go bhfuil an pobal 
ina bhfabhar agus go bhfreastalaíonn sé ar 
riachtanais pobal reatha agus pobal nua. 

Caithfidh cothromaíocht a bheith ann sa chóras 
pleanála idir úsáid talaimh, comhroinnt luachanna 
agus tairbhe comhphobail chun léibhéal 
inbhuanaithe aschuir tithíochta a sholáthar sna 
háiteanna cearta.

Sa ghearrthéarma, tá idir 70,000 agus 80,000 
cead pleanála neamhghníomhachtaithe 
ar fud na tíre. Tá daichead míle acu seo i 
gceantar Bhaile Átha Cliath. Tá cuid den 
neamhghníomhachtú ann mar gheall ar 
fhadhbanna inmharthanachta. Tarlaíonn seo 
nuair atá tógáil neamhbharainneach de bharr 
costais aird. Bunófar Ciste ‘Croí Cónaithe 
(Cathracha)’ chun gníomhachtú níos fearr a 
spreagadh ó thaobh ceadanna reatha de. 
Spreagfaidh an Ciste gníomhachtú ceadanna 
pleanála reatha le haghaidh forbairtí árasáin atá 
ceithre urlár nó níos mó agus atá thar tairseacha 
dlúis áirithe. Beidh na hárasáin seo ar díol le 
húinéirí lonnaitheacha.

Leis an gconair chun níos mó tithíochta a 
bhaint amach, caithfidh níos mó tithe a bheith 
tógtha. Meastar go bhfuil 40,000 oibrí bainte 
le sholáthar 20,000 teach in aghaidh na bliana. 
Caithfidh 27,500 oibrí a chur leis sin chun an 
sprioc 33,000 teach in aghaidh na bliana a bhaint 
amach. Beidh an figiúr sin a bheith ardaithe arís 
chun an easnamh reatha i soláthar tithíochta a 
dhúnadh. Déanfar amhlaidh agus na daoine ag 
a bhfuil na scileanna riachtanacha cheana féin 
á mealladh agus á gcoinneáil, chomh maith le 
deiseanna oiliúna nua a chur ar fáil dóibh seo 
a bhfuil spéis acu i ngairm bheatha san earnáil 
tógála. Tacófar leis an earnáil lánfhostaíocht a 
thabhairt d’oibrithe reatha agus rannpháirtíocht 
onnghníomhach le saothar idirnáisiúnta nuair 
nach mbíonn soláthar ar fáil go háitiúil. Cuirfimid 
tuilleadh deiseanna oideachais agus oiliúna ar 
fáil, lena n-áirítear gealltanais maidir le cláir agus 
printíseachtaí agus cúrsaí nua. 
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4 | Conair chun Aghaidh a Thabhairt ar Thithe   
 Folmha agus Úsáid Éifeachtach Stoc Reatha

Is gné ríthábhachtach de bheartas tithíochta 
inmharthana é uasmhéadú ár stoc tithíochta 
reatha, go háirithe sna bailte agus sna 
cathracha. Cé go bhfuil ganntanas tithíochta 
againn, tá go leor tithe ar fud na tíre atá 
folamh. Chomh maith le soláthar nua a 
thógáil, tá sé an-tábhachtach go n-úsáidtear 
tithe agus árasáin fholmha atá ann cheana. 

Fágtar tithe ina luí folamh ar cúiseanna atá 
casta go minic. Fágtar cuid maoine ina luí 
folamh ar feadh tréimhsí fada toisc nach bhfuil 
an infheistíocht ar fáil don úinéir chun iad a 
athchóiriú leis an gcaighdeán riachtanach, 
nó ní raibh an úinéir ábalta an infheistiú a 
dhlisteanú, nó na costais a bhaineann leis.

Téann tithe folmha i bhfeidhm ar sholáthar 
tithíochta, ach fosta cuireann sé isteach ar 
dhaoine atá ag iarraidh a bheith ina gcónaí 
inár gcathracha, inár mbailte agus inár 
sráidbhailte. Níl na daoine ábalta beocht a 
thabhairt do na háiteanna sin dá bharr. Is 
féidir cinéalacha áirithe maoine folmha a 
athchóiriú mar áiteanna chónaithe. Is féidir 
stoc reatha a úsáid ar bhealach atá níos 
éifeachtaí. Tá ciall shoiléir le húsáid ár stoc 
reatha ó thaobh na timpeallachta de freisin.

Na Chéad Chéimeanna: Aghaidh 
a thabhairt ar Thithe Folmha agus 
Úsáid Éifeachtach Stoc Reatha
• Ciste nua ‘Croí Cónaithe (Bailte)’ chun 

suíomhanna a sheirbhisiú le haghaidh 
tithe nua i mbailte agus sráidbhailte 
réigiúnacha, agus chun tacú le hathchóiriú 

tithe folmha. Oibreoidh gníomhaireachtaí 
infreastruchtúir, cosúil le hUisce Éireann, 
le comhphobail áitiúil chun suíomhanna le 
seirbhísí a chur ar fáil le haghaidh tithíochta. 
Cabhróidh seo le daoine a mhealladh chun a 
dtithe féin a thógáil agus a bheith ina gcónaí 
i mbailte beaga agus sráidbhailte.

• Tacaíochtaí aisfheistithe fuinnimh chun stoc 
tithe folmha a athchóiriú. 

• Tacaíocht d’Údaráis Áitiúla chun suas le 
2,500 de na maoine folmha ina gceantair 
a cheannach agus a athdhíol. Cumhachtaí 
Ordaithe Ceannaigh Éigeantaigh (OCÉ) a 
úsáid nuair is gá. Tacófar Údarais Áitiúla le 
maoiniú ón nGníomhaireacht Airgeadais 
Tithíochta. 

• An Scéim ‘Cothrom na Féinne’ (an scéim a 
thugann tacaíocht airgeadais dóibh siúd atá 
ina gcónaí i gcúram tí altranais fadtéarmach) 
a leasú chun daoine atá faoi chúram 
fadtéarmach a dhreasachtú chun a maoin a 
ligint ar cíos nó a dhíol

• Srianta nua ar ligean gearrthéarmach a 
bhunú.

• Sonraí a bhailiú ar fholúntais agus é i gceist 
Cáin Maoine Foilmhe a thabhairt isteach. 

• Bainistiú agus cothabháil phleanáilte ar 
sholáthar tithíochta údaráis áitiúil.

• Athchóiriú agus síneadh réadmhaoin 
fholamh i mbailte agus sráidbhailte a 
dhreasachtú, mar shampla, le tacaíochtaí 
aisfheistithe fuinnimh agus an Ciste 
Forbartha Athnuachana Uirbí (CFAU) / 
an Ciste Forbartha Athnuachana Tuaithe 
(CFAT) agus córais eile.
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Tá an Rialtas tiomanta go daingean do chur 
chuige Tús Áite do Lár Bailte. Déanfaidh 
seo iarracht na torthaí is fearr a fháil do lár 
bailte trí pholasaithe a ailiniú agus acmhainní 
atá ar fáil a spriocdhíriú. Maidir leis seo, is 
ceannródaithe iad CFAU agus CFAT dár 
gcathracha, bailte agus sráidbhailte. 

Déanfaidh an cur chuige Tús Áite do Lár Bailte 
forbairt ar an uaillmhian a leagadh amach 
i dTodhchaí Cheantair Tuaithe in Éireann, 
chun athnuachan, athdhaonrú agus forbairt 
bailte agus ceantar tuaithe a thacú. Áireofar 
leis sin Tionscnamh Suíomhanna Seirbhísithe 
Bailte faoi stiúir na n-údaráis áitiúil. Leis an 
tionscnamh seo beidh gníomhaireachtaí 
infreastruchtúr poiblí ar nós Uisce Éireann 
ag obair chun suíomhanna seirbhísithe a 
chur ar fáil le daoine a mhealladh chun a 
dtithe féin a thógail agus a bheith ina gcónaí 
i mbailte beaga agus sráidbhailte. Beidh 
údaráis áitiúla ábalta na suíomhanna seo a 
chur ar fáil d’úinéirí tí ionchasacha le cuidiú 
ón gCiste Croí Cónaithe. Cuirfidh tacaíochtaí 
athfheistithe fuinnimh leis na tionscnaimh seo 

agus gheobhaidh siad spreagadh ó clár údaráis 
áitiúil a dhéanfaidh ceannach éigeantach ar 
láithreáin agus tithe folmha le hathdhíol. 

Mar sin, déanfaidh an Rialtas cinnte go bhfuil 
tacaíocht i ndáil raon leathan tionscnamh 
airgeadais agus maoinithe chun tacaíocht 
a thabhairt do mhaireachtáil i gcathracha, i 
mbailte agus i sráidbhailte. Rachaidh seo i 
ngleic le tithe folmha agus dearóiliú. 

Déanfaidh an Rialtas athchóiriú ar scéim 
Chothrom na Féinne chun é a chur ar 
chumas iarrthóirí a bpríomháít chónaithe 
phríobháideach a dhíol nó a ligint ar cíos 
gan pionós sa bhreis. Tá ranníocaíochtaí leis 
an scéim atá bainte le díolachán srianta ag 
7.5% de luach an tí in aghaidh na bliana thar 
tréimhse trí bliana. Ní bheidh ioncam cíosa 
san áireamh nuair a ríomhtar ioncam iarrthóra 
ach an oiread. Forbrófar beartas náisiúnta ar 
choigeartú méide. I gcomhar leis na bearta 
seo, cuirfidh an Rialtas cáin i bhfeidhm chun 
tailte folmha a ghníomhachtú chun críocha 
cónaithe agus chun sonraí a bhailiú maidir le 
folúntas i réadmhaoine príobháideacha chun 
an Cháin Maoine Foilmhe a thabhairt isteach. 
Chomh maith leis sin, rithfidh sé reachtaíocht 
chun é a chur cumas údarás áitiúil an t-aisíoc 
ar rátaí tráchtála ar réadmhaoine folmha a 
bhaint.

Beidh cothabháil agus bainistiú pleanáilte ar 
sholáthar reatha tithíochta údaráis áitiúil an-
tábhachtach chun dul i ngleic le tithe folmha i 
dtithíocht shóisialta agus amanna athligean a 
fheabhsú.

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

Téann na conairí in Tithíocht do Chách i 
ngleic le dúshláin inár gcóras tithíochta. Ní 
mhaireann na fadhbanna seo ina n-aonar, 
áfach, ach tá siad suite i gcomhthéacs níos 
leithne.

Tugann an Rialtas tús áite don ghníomh in 
éadan athraithe aeráide. Tá inmharthanacht 
chomhshaoil ár soláthar tithíochta, tithíocht 
ísealcharbóin ina measc, an-tábhachtach don 
todhchaí. Tá béim ar leith ar chomhphobail 
inmharthana: daoine de gach ioncam ina 
gcónaí taobh le taobh, leis an infreastruchtúr 
comhphobail i gceart ann chun cuidiú lenár 
gcathracha, ár mbailte agus ár sráidbhailte a 
bheith rathúil.

Chun feidhmiú i gceart, braitheann earnáil 
an tithíochta ar inniúlacht oibreoirí Stáit 
tábhachtacha sa chóras tithíochta, agus an 
earnáil tógála i gcoitinne. Braitheann sé freisin 
ar infreastruchtúr criticiúil, cosúil le taisteal, 
soláthar fóntais agus seirbhísí cumarsáide, a 
bheith in éineacht le tithíocht. 

Forbraíodh na gníomhartha i Tithíocht do 
Chách chun tacú le spriocanna agus cuspóirí 
an Chreata Náisiúnta Pleanála agus an Plean 
Gnímh don Aeráid.

Na Chéad Chéimeanna: Córas 
Tithíochta Inmharthana a Chur ar 
Fáil
• €4.5 billiún a infheistiú i mbonneagar uisce, 

lena n-áirítear cúnamh a thabhairt do 
thógáil tithe nua.

• Costas na tógála a laghdú le cur chuige 
comhordaithe Rialtais maidir le táirgiúlacht i 
bhfoirgníocht chónaithe.

• Comhlíonadh a dhaingniú san earnáil 
tógála le Rialacháin Foirgníochta agus 
Rialacháin Rialaithe Foirgníochta agus 
struchtúir rialaithe tógála a mheas. Áireofar 
leis sin Clár Tionscal Tógála Éireann a chur 
ar bhonn reachtúil, chun cláir tógálaithe 
inniúla a bhunú.

• Catagóiriú nua a thabhairt isteach i leith 
dramhaíl thógála.

• Foirne soláthair a neartú, bainistíocht 
tionscadal d’Údaráis Áitiúla san áireamh, 
chun soláthar tithíochta a spreagadh.

• Coimisiún Tithíochta a bhunú agus 
reifreann ar thithíocht a reachtáil.

Tá sé ríthábhachtach go ndéantar infheistiú 
inár mbonneagar uisce chun an sprioc de 
300,000 teach nua faoi 2030 a bhaint amach. 
Cuirfimid ár bpleananna straitéiseacha uisce 
i bhfeidhm ina n-iomláine, agus béim á cur ar 
thús áite d’fhorbraíocht tithíochta. Caithfear 
breis agus €4.5 billiún ar bhonneagar 
ríthábhachtach suas go dtí 2025, ar 
thionscadail a dhíríonn ar thacú le fás agus 
forbairt amach anseo, agus fócas faoi leith ar 
thacú le soláthar tithíochta amach anseo.
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Tá sé an-tábhachtach costais tógála a 
laghdú chun soláthar a mhéadú. Tugann 
anailís ó Chumann Suirbhéirí Cairte na 
hÉireann (CSCÉ) le déanaí go mbaineann 
costais tógála foirgníochta le thart ar 47% 
de na costais iomláine forbartha árasán. Tá 
borradh suntasach tagtha orthu seo le blianta 
beaga anuas mar gheall ar costais níos mó 
a bhaineann le comhlíonadh rialála agus 
méadú ginéaralta ar chostais oibrithe agus 
ábhair. Mar thoradh ar seo, bíonn maoine 
nuathógtha, go háirithe árasáin, róchostasach 
do cheannaitheoirí céaduaire. Caithfidh 
foirgníocht a fheabhsú chun dul i ngleic leis 
an éagothroime seo. 
Cuirfidh an Rialtas le ról an Ghrúpa um an 
Earnáil Tógála agus an Ionad Teicneolaíochta 
Tógála (á fhorbairt faoi láthair) chun níos mó 
béime a chur ar fhoirgníocht chónaithe don 
tréimhse 2021-2024. Beidh ról níos lárnaí 
ag an Stát i gceannaireacht agus i maoiniú 
na struchtúr seo chun cinntiú go dtagann 
ráth ar leibhéil táirgiúlachta agus nualaíochta. 
Tabhairfidh an Stát níos mó maoinithe 
d’inniúlacht agus táirgiúlacht atá bainte le 
foirgníocht chónaithe. Oibreoidh sé le hearnáil 
na tionsclaíochta chun slabhra soláthair 
na foirgníochta cónaithe a neartú agus 
modhanna nua tógála a thabhairt isteach. 
Tabharfaidh gníomhaireachtaí forbartha 
fiontar, lena n-áirítear inter alia Fiontar 
Éireann tacaíocht do na tionscnaíochtaí seo, 
agus déanfaidh Roinn an Taoisigh comhordú 
orthu.
Tabhairfidh an Roinn Comhshaoil, Aeráide 
agus Cumarsáide maolú dheiridh dramhaíola 
isteach chun dramhaíl fhoirgníochta agus 
costais a bhaineann léi a laghdú. Déanfaidh 
an RTRAO athbhreithniú ar an gcóras rialaithe 
fhoirgníochta agus an cás ar son rialtóra 
fhoirgníochta neamhspléach a scrúdú. Chomh 
maith leis sin, tabhairfidh sé córas cláraithe 

isteach don earnáil fhoirgníochta. Cinnteoidh 
sé seo go bhfuil an cumas riachtanach ag 
oibritheoirí agus iad ag déanamh oibre atá 
clúdaithe faoi rialacháin tógála.

Méadófar inniúlacht údarás áitiúil chun 
soláthar tithíochta a thacú. Ina theannta sin, 
beidh Pleananna Gníomhaíochta um Sholáthar 
Tithíochta Údaráis Áitiúil mar thaca faoi 
sholáthar tithíochta, chomh maith le tuilleadh 
cuíchóirithe ar phróisis ceadaithe tithíochta 
sóisialta. Tacófar le Gníomhaireachtaí 
tábhachtacha eile chun a n-inniúlacht a 
leathnú le tacaíocht a thabhairt do chuspóirí 
Tithíocht do Chách. 

Chun caighdeán soláthar reatha tithíochta 
atá faoi úinéireacht údarás áitiúil a fheabhsú, 
déanfaidh údaráis áitiúla aisfheistiú ar 36,500 
teach údaráis áitiúil chun Rátáil Fuinnimh 
Foirgnimh (RFF) B2/costas optamach a bhaint 
amach faoi 2030. Tabharfar RFF íosta isteach 
do réadmhaoine cíosa príobháideacha, nuair is 
féidir, ó 2025 ar aghaidh. 

Geallann Clár an Rialtais go mbunófar 
Comisiún um Thithíocht chun scrúdú 
a dhéanamh ar cheisteanna cosúil le 
tionacht, caighdeáin, inmharthanacht agus 
fadhbanna caighdeáin na beatha i soláthar 
tithíochta. Beidh ról aige freisin maidir leis an 
ngealltanas reifreann ar thithíocht a reachtáil 
agus comhairle a thabhairt don Rialtas ar 
cheisteanna pholasaí éagsúla mar a chinnfear 
lena Théarmaí Tagartha. Beidh cinneadh 
déanta orthu seo roimh a bhunú níos 
deireanaí in 2021. 
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Agus Tithíocht do Chách á chur i bhfeidhm, 
creideann an Rialtas gur féidir leis 
inmharthanacht comhshaoil, eacnamaíoch agus 
sóisialta a leabú sa chóras tithíochta do na 
glúnta atá le teacht. Tá an téarnamh ó Covid-19 
faoi lán seoil agus treiseoidh sé seo an geilleagar 
go ginearálta agus d’fhéadfadh sé tionchair 
faoi leith a imirt ar chúrsaí tithíocht, ar a bhfuil 
raon an treisithe láidir mar gheall ar an líon 
réadmhaoine nua atá críochnaithe. 
Tuarann Ráiteas Eacnamaíoch an tSamhraidh 
ón Rialtas go bhfásfaidh an t-éileamh intíre 
modhnaithe faoi 2.5% in 2021 agus 7.5% in 
2022. Tá na meastacháin seo ag brath ar a thapa 
a dhéanann daoine na pátrúin sábhála-caite airgid 
atá acu a normalú, áfach. Meastar gur cnuasaíodh 
coigilteas de bhreis agus 12 bhilliún euro le linn 
na paindéime agus gur dócha go n-úsáidfear 
cuid den airgead seo chun tithe a cheannach nó 
a fheabhsú. Anuas air sin, tá buaicphraghsanna 
foriomlána caipitil socraithe ag an Rialtas don 
tréimhse 2021-25, agus oll-infheistíocht caipitil 
a vótáladh ag méadú go €13.6 billiún, beagnach 
5 faoin gcéad de OIN* faoi 2025, agus sciar 
shuntasach de seo á tabhairt do thithíocht. 
Aithníonn an Rialtas go bhfuil roinnt rioscaí ag 
baint le hinfheistíocht a mhéadú go mór sin. 
D’fhéadfaí nach mbeadh an acmhainneacht ag 
an earnáil tógála faoi láthair chun éilimh chaite 
a bhaint amach go héifeachtach. Thit líon na 
ndaoine a bhí fostaithe san earnáil tógála faoi 7.2% 
sa bhliain go dtí Q4 2020, agus é ag 136,400 agus 
ionas go mbainfeadh an earnáil an meán AE de 
6.8% d’fhostaíocht iomlán a bhaint amach, bheadh 
20,000 oibrí breise ag teastáil. Tá leideanna ann 
a deir go bhfuil an t-ábhar do thógáil tithe ag éirí 
níos costasaí agus tá aga tionscanta na soláthróirí 
ag éirí níos faide. Thaispeáin innéacs praghsanna 
CSO le haghaidh ábhair tógála méadú bliantúil 
de 7.8% suas go dtí Meitheamh 2021. Anuas air 

sin, tá srianta ar acmhainneacht le comhlachtaí 
na hearnála poiblí maidir le tionscadail a chur 
chun cinn, chomh maith le srianta a bhaineann 
le comhlachtaí pleanála agus cúirteanna a 
d’fhéadfadh an tréimhse a fhadú agus cur le 
costais na dtionscadal. 

Agus na treochtaí seo á gcur san áireamh, 
tá baol soiléir ann go bhféadfaí go laghdófaí 
tionchair mhaoiniú méadaithe an Rialtais le 
haghaidh tithíochta de bharr foirgníocht ardaithe 
agus boilsciú praghsanna tithe. Mar sin féin, ní 
hionann é sin agus a rá gur chóir gearradh siar 
ar an gcaiteachas, ach ní mór dul i ngleic leis na 
srianta ar sholáthar tithe, chomh maith le leibhéil 
fhoriomlána an chaiteachais a athbhreithniú chun 
luach saothair a chinntiú. 

Ciallaíonn sé seo go dtéann Plean Tithíocht 
do Chách i ngleic leis na codanna a dhéanann 
costas iomlán na dtithe, agus a dhíríonn ar 
chostais éagsúla an ionchuir, chomh maith, agus 
a leathnaíonn an soláthar ar na bealaí ar fad is 
féidir. Áirítear leis seo gníomhartha amhail líon i 
bhfad níos mó daoine fostaithe san fhoirgníocht 
chónaithe agus táirgiúlacht níos airde san earnáil; 
fáil a chuíchóiriú agus nósanna imeachta pleanála; 
tithe folmha agus dearóile a athnuachan. 

Cuimsíonn Plean Tithíocht do Chách gníomhartha 
amhail na cinn seo agus go leor eile, le sraith 
Cuspóirí Beartais Tithíochta agus Gníomhartha 
a bhaineann leis. Leagtar iad seo amach ar 
fud an doiciméid seo. Sannadh freagracht 
shonraithe do gach gníomh, chomh maith le 
sceidil dá bhforfheidhmiú. 

Ní hamháin go léiríonn an Plean seo céim 
mhór chun tosaigh maidir le maoiniú Stáit 
do thithíocht, ach is é seo an t-iarracht is 
uaillmhianaí chun a chinntiú go n-athchóirítear 
an earnáil iomlán chun riachtanais na ndaoine 
a chomhlíonadh.

Conclúid
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Próifíl Aschuir Tuartha do Thithíocht do Chách
Measúnacht Riachtanas agus 
Éileamh Tithíochta
Tuigtear go maith an gá atá ann le haghaidh 
níos mó tithíochta. Bíonn na meastacháin 
maidir leis an ngá tithíochta éagsúil ag 
brath ar na tuairimí a úsáidtear. Maidir le 
modheolaíochtaí chun riachtanas agus éileamh 
tithíochta a mheas, aithnítear Measúnacht 
Riachtanas agus Éileamh Tithíochta na hAlban 
(MRÉT) mar mhúnla tosaigh. 

Tá RTRÁO i ndiaidh obair a dhéanamh le 
Lárionad na hAlban um Anailís an Mhargaidh 
Tithíochta chun leagan Éireannach de MRÉT 
na hAlban a chur le chéile, chomh maith leis an 
Uirlis MRÉT a ghabhann leis. Foilsíodh é seo 
in Aibreán 2021, chomh maith le stór sonraí a 
bhaineann le tithíocht .

Is féidir le hUirlis MRÉT, a forbraíodh mar chuid 
de Chreat MRÉT, an riachtanas le haghaidh 
tithíochta amach anseo a thuar de réir chineál 
na tionachta. Tá na meastacháin seo bunaithe 
ar ioncam, praghas na tithíochta agus cíos, 
éileamh córasach le haghaidh tithíochta, an 
riachtanas reatha agus meastacháin maidir 
leis an dóigh a bhforbróidh na táscairí seo sna 
blianta amach romhainn.

Agus é ag úsáid modheolaíochta MRÉT, agus ag 
cuimsiú taighde ITES ar Regional Demographics 
and Structural Housing Demand at a County 
Level , tá meastachán maidir le riachtanas 
tithíochta faoi 2030 déanta ag RTRÁO. Tá sé 
mar bhonn faoin sprioc le haghaidh 33,000 
teach nua ar an meán in aghaidh na bliana in 
Tithíocht do Chách. Agus Uirlis MRÉT á húsáid, 
is féidir an t-iomlán sin a mhiondealú faoi 
chineál na tionachta mar seo a leanas:

Bunaithe ar na meastacháin thuas, tá sé mar 
aidhm ag an Rialtas soláthar 33,000 teach 
a bhaint amach, agus dul thairis sin, gach 
bliain faoi 2024, mar a leagtar amach sna 
réamh-mheastacháin thíos. Déanfaidh sé 
é seo agus an soláthar á mhéadú ar fud na 
gcineálacha tionachta ar fad chun a chinntiú 
go gcomhlíontar riachtanas gach earnáil sa 
tsochaí.
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Tithe nua faoi úinéireacht 11,800  
phríobháideach 

Tithe nua ar chíos príobháideach 6,500

Tithe nua inacmhainne 4,100

Tithe nua Tithíochta Sóisialta 10,300

Iomlán 32,700

Meastachán MRÉT, 33,000 go 
bliantúil go dtí 2030 
Miondealú de réir Chineál na Tionachta

Léaráid 2: Meastachán 
HNDA 33,000 go Bliantúil 
go dtí 2030
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Léaráid 3: 
Toradh Tithíochta 
Measta (Tógáil Nua) 
2022 - 2030

Aschur Tithíochta Tuartha
Leagtar amach na meastacháin aschuir tithíochta 
go dtí 2030 thíos. Tá maoiniú PFN deimhnithe 
go dtí 2025. Tabharfaidh an PFN mionsonraí 
maidir leis an infheistíocht fhoriomlán caipitil 
don tréimhse 2021 go 2030, agus déanfar na 
huasteorainneacha breise a aontú ar leibhéal na 
hearnála ar bhonn leanúnach 5 bliana. Tá maoiniú 
ón nGníomhaireacht Forbartha Talún agus ón 
nGníomhaireacht Airgeadais do Thithe suas go dtí 
2026 mar chuid de na réamh-mheastacháin. 

Beidh tionchar láidir ag éiginnteacht a 
bhaineann le Covid-19 ar réamh-mheastacháin 

i luathbhlianta an Phlean. Laghdófar an 
éiginnteacht seo le himeacht ama agus tionchar 
na paindéime ar mhoill na tithíochta cinntithe, 
agus nuair a laghdóidh na srianta a bhaineann 
leis an tógáil. Mar sin féin, d’fhéadfadh an 
éiginnteacht leanúnach a bhaineann le costais 
agus infhaighteacht amhábhar, chomh maith le 
hacmhainneacht na hearnála filleadh, cur isteach 
ar an iomlán. Aontófar wna spriocanna sóisialta 
agus inacmhainne le hÚdaráis Áitiúla faoi leith 
faoi dheireadh 2021. Áirítear leis na figiúirí 
inacmhainne 8,000 teach le haghaidh úinéireacht 
phríobháideach, rud atá cumasaithe ag an Scéim 
Cothromais Comhroinnte Céad Teach.

Léaráid 4: 
Targaid 
Tithíochta do 
Chách 36,000

Teach Ceannaigh 
Inacmhainne 

90,000
Teach Sóisialta 

18,000
Teach Ar Cíos De Réir Costais 

(Spriocrátaí cíosa: ar a laghad 
25% faoi bhun luach an mhargaidh)

170,000
Teach Príobháideach

Os Cionn €4 Billiún
Infheistíocht i dtithíocht in aghaidh na bliana go dtí 2030

Os Cionn 300,000
teach

Tionacht 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Tithe sóisialta 9,000 9,100 9,300 10,000 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200

Tithe inacmhainne  4,100 5,500 6,400 6,400 6,100 6,300 6,400 6,300 6,300 
agus Cíos Costais

Tithe ar Chíos Príobháideach  11,500 14,400 17,750 18,200 19,800 20,400 21,500 23,000 24,000 
agus Úinéireacht Phríobháideach

Iomlán na dTithe 24,600 29,000 33,450 34,600 36,100 36,900 38,100 39,500 40,500

Aschur Tithíochta Tuartha (Nuathógtha) 2022 – 2030


