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Leagann Clár an Rialtais – Ár dTodhchaí le 
Chéile – misean an Rialtais síos, agus é ag 
iarraidh aghaidh a thabhairt ar an ngéarchéim 
tithíochta. Is é an cuspóir atá againn gur 
cheart go mbeadh gach duine in ann tithíocht 
inmharthana ardchaighdeáin a cheannach 
nó a fháil ar cíos ar chostas inacmhainne, 
tithíocht atá tógtha ar ardchaighdeán, atá 
lonnaithe gar do sheirbhísí riachtanacha, agus 
a chuireann caighdeán ard beatha ar fáil.

Ó tháinig an Rialtas seo i mbun dualgas, 
bhí Covid-19 ag cur isteach ar an dul chun 
cinn. Tá sé i ndiaidh cur isteach ar thógáil 
tithe nua agus chuir sé isteach go mór ar an 
earnáil tógála. Mar thoradh air sin, tá bearna 
níos leithne romhainn sa ghearrthéarma idir 
soláthar agus éileamh. Ach, mar a thagaimid 
amach as an bpaindéim dhomhanda gan 
choinne seo, díreoimid ar an dúshlán 
tithíochta agus an Rialtas ar fad mar chuid de.

Tuigimid nach mór dúinn i bhfad níos mó tithe 
a chur ar fáil dár ndaonra atá ag fás, sna deich 
mbliana amach romhainn, agus praghsanna 
agus cíosanna orthu, ar féidir le daoine 
iad a íoc. Caithfimid airgid an Státchiste, 
ar leibhéil nach bhfacthas riamh cheana, 
chun tithíocht shóisialta inacmhainne a 
sholáthar; dreasachtaí nua a thabhairt isteach 
chun tógáil tithe in áiteanna oiriúnacha a 
spreagadh; cánacha a thabhairt isteach chun 
talamh criosaithe agus réadmhaoine folmha a 
úsáid i slí níos fearr; agus talamh atá i seilbh 
an Stáit a scaoileadh le haghaidh tógála 
cónaithe. 

Méadóidh an Plean seo soláthar na tithíochta 
nua chuig 33,000 aonad ar a laghad in 
aghaidh na bliana sna deich mbliana amach 
romhainn. Áireofar leis seo breis agus 10,000 
teach sóisialta gach bliain sna chéad chúig 
bliana eile. Ina measc seo beidh 9,500 aonad 
nuathógtha agus 6,000 teach inacmhainne ar 
an meán le haghaidh ceannaigh nó cíosa.

Le linn na géarchéime seo, ní mór dúinn a 
chinntiú go n-úsáidtear na tithe atá againn 
cheana. Seo an fáth a dtugann Tithíocht 
do Chách dreasachtaí agus bearta isteach 
chun réadmhaoine folmha dearóile a úsáid 
chun críocha cónaithe. Tá sé d’acmhainn an 
bheartais seo ár mbailte agus ár gcathracha 
a athbheochan agus beocht a chur sna 
seanfhoirgnimh. Tacóidh na bearta seo agus 
cinn eile le huaillmhian an Phlean Gnímh don 
Aeráid.

Tugann an Rialtas seo tús áite do chúnamh 
a thabhairt dóibh siúd is leochailí sa tsochaí 
seo. Tugtar tús áite do sheachaint na 
heaspa dídine, tionóntaí a chosaint agus 
tacú le hionchuimsiú sóisialta sa Phlean 
seo. Leanfaimid orainn ag tacú le teaghlaigh 
leochaileacha agus muid ag ardú leibhéil 
na tithíochta nua agus é mar sprioc againn 
deireadh a chur le heaspa dídine faoi 2030.

Cinnteoidh an Plean seo go mbeidh córas 
tithíochta níos inmharthana againn agus córas 
pleanála atá oiriúnach don fheidhm agus a 
chruthóidh pobail fhadtéarmacha bheoga ag a 
mbeidh an bonneagar riachtanach.

Brollach

Brollach leis an Taoiseach, Tánaiste agus an Aire Ryan
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Beidh dlúthchomhpháirtíocht ag teastáil ar 
fud an Rialtais chun an tacar comhtháite 
beartas seo a chur i gcrích. Ní mór dúinn 
acmhainn agus éifeachtúlacht an tsoláthair 
san earnáil phoiblí agus san earnáil 
phríobháideach a ardú. Chomh maith 
leis sin, braithfimid ar rannpháirteachas 
comhpháirteach leis an earnáil tógála agus 
páirtithe leasmhara tábhachtacha eile, atá 
riachtanach chun é seo a bhaint amach. 

Beidh fócas láidir ar chur chun feidhme an 
Phlean, agus maoirseacht á déanamh ag 
an gCoiste Comh-aireachta um Thithíocht. 
Déanfar monatóireacht leanúnach ar na 
gníomhartha agus déanfar iad a nuashonrú 
go bliantúil chun an anailís is déanaí, an 
fheidhmíocht maidir leis na spriocanna agus 
aon ghníomh nua nó ceartaitheach a chur 
san áireamh, aon rud a d’fhéadfadh bheith 
riachtanach chun fanacht ar an mbóthar ceart 
i dtaobh ár spriocanna. 

Agus é ag obair le chéile chun an Plean 
seo a chur i bhfeidhm, déanfaidh an Rialtas 
a dhícheall luas a chur faoi sholáthar na 
tithíochta do chách agus déanfaidh sé 
obair i dtreo córas tithíochta fadtéarmach 
inmharthana don ghlúin seo agus do na glúnta 
amach romhainn. 

Leo Varadkar TD
An Tánaiste agus Aire 
Fiontair, Trádála agus 
Fostaíochta 

Micheál Martin TD
Taoiseach  

Eamonn Ryan TD
An tAire Comhshaoil, 
Aeráide agus 
Cumarsáidí 
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Tá a fhios agam go mbraitheann gach 
teaghladch ar fud na tíre tionchar na 
géarchéime tithíochta. Braitheann tionóntaí, 
atá faoi bhrú airgid agus atá sáite i ngaiste 
cíosa é, chomh maith le tuismitheoirí atá 
imníoch nach mbeidh an cineál seasmhachta 
céanna ag a gclann agus a bhí acusan ag an 
aois chéanna. Braitheann seantuismitheoirí é 
agus cumha orthu toisc go bhfuil na daoine 
muinteartha leo ag bogadh ar shiúl chun 
cóiríocht níos saoire a fháil. Is ionann iadsan 
agus an aicme bhrúite: daoine a oibríonn 
go crua agus a chloíonn leis na rialacha, ach 
an chuma air nach bhfuil aon rud acu ag 
deireadh an lae dá bharr. 

Ar imeall géar na géarchéime seo atá na 
daoine gan dídean, daoine atá ag bogadh 
ó chóiríocht éigeandála amháin go chéile, 
nó a chodlaíonn lasmuigh ar shráideanna 
na gcathracha. Is smál é a gcruachás ar an 
náisiún. 

Aithníonn an plean seo scála agus 
doimhneacht na géarchéime seo agus an 
gá atá ann beart práinneach a dhéanamh. Is 
Plean é seo don aicme bhrúite, chun an deis 
a thabhairt dóibh a dteach féin a cheannach 
agus cinnte á dhéanamh go bhfuil an cineál 
sochaí againn a chabhraíonn leis na daoine a 
dteastaíonn an cúnamh sin uathu. Cabhróidh 
réimse na huaillmhéine sa phlean stop a 
chur leis an laghdú in úinéireacht tí, agus é a 
aisiompú, agus brisfidh sé an gaiste cíosa ina 
bhfuil go leor daoine. Cuirfidh sé le bearta 
an Stáit chun tithe sóisialta a thógáil chun 
cabhrú le deireadh a chur leis an easpa dídine 
agus aghaidh a thabhairt ar liostaí feithimh. 

Tugann an plean seo deis don lár 
sniugtha a dteach féin a cheannach.

Is é Tithíocht do Chách an plean tithíochtaí 
is uaillmhianaí a bhí ag an Stát seo. Leagann 
sé sraith beart misniúil amach thar cheithre 
Chonair, a thugann dúshlán don ghéarchéim, 
agus ceangaltas airgeadais, breis agus €4 
bhilliún in aghaidh na blian`a, méid chomh 
mór nár cuireadh a leithéid ar fáil riamh 
cheana, mar thaca faoi. Cuireann sé fís 
nua chun cinn a chuireann úinéireacht tí 
i lámha an ghnáthlucht oibre arís, fad is a 
chomhlíonaimid na luachanna is fearr atá 
againn, bheith ag tabhairt aire dóibh siúd gan 
dídean.

Ag croílár an doiciméid tá leathnú ollmhór 
ar ról an Stáit maidir le tithe inacmhainne 
a sholáthar le haghaidh ceannaigh agus 
cíos, fad is a thógtar leibhéil shuntasacha 
de thithíocht shóisialta nua. Beidh na 
hearnálacha poiblí agus príobháideacha ag 
obair as lámh a chéile chun ár riachtanais 
tithíochta de 33,000 teach nua, ar an meán, 
gach bliain a chomhlíonadh. Beidh gach 
duine ag teastáil chun aghaidh a thabhairt 
ar an ngéarchéim seo; mura mbainfimis leas 
iomlán as an earnáil phríobháideach, a bhfuil 
comhlachtaí tógála beaga agus meánmhéide, 
bheimis ag troid faoi bhac. Chun cur síos 
beacht simplí a dhéanamh air, déanfaidh an 
Plean leathnú ar bhearta díreacha an Stáit 
tithíocht inacmhainne shóisialta a thógáil, ag 
baint constaicí agus ag tabhairt tacaíochta 
chun ligean don earnáil phríobháideach 
forbairt, agus chun idirghabháil nuair nach 
dtógálann sé. 

Tá an Stát ag déanamh an-iarracht níos mó 
tithe a thógáil chun go mbeidh níos mó 
daoine in ann a dteach fein a cheannach. 

Tá an scála ollmhór. Ní mór dúinn an t-aschur 
a mhéadú faoi dhó sna chéad cúig bliana 

Brollach an Aire
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eile, i gcomparáid leis na cúig bliana atá 
caite. Ní féidir aidhmeanna Phlean 2030 a 
bhaint amach gan cur chuige, a bhfuil an 
Rialtas ar fad mar chuid de, á sholáthar i 
gcomhpháirt le comhlachtaí eile Stáit, an 
earnáil phríobháideach agus an earnáil Phobail 
agus an earnáil Dheonach. Baineann Tithíocht 
do Chách le Conairí chuig todhchaí níos fearr 
a thugann an cur chuige cuimsitheach seo le 
chéile: 

• 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 an Stát ag déanamh an-iarracht 
níos mó tithe a thógáil chun go 
mbeidh níos mó daoine in ann a 
dteach fein a cheannach.

I measc na mbeart atá ann tá leibhéil 
shuntasacha d’idirghabháil dhíreach an 
Stáit chun constaicí a bhaint agus an 
earnáil phríobháideach ag soláthar go 
leordhóthanach. Tógfar breis agus 300,000 
teach nua faoi 2030, lena n-áirítear 54,000 
teach inacmhainne atá beartaithe le haghaidh 
ceannaigh nó cíosa agus breis agus 90,000 
teach sóisialta. Is é seo an clár tógála is mó, 
á threorú ag an Stáit, sa scéal atá againn 
mar náisiún agus tá sé á mhaoiniú ag an 
gceangaltas maoinithe is mó riamh ón Stáit. 

Áirítear leis seo cumhachtaí ar nós 
chumhachtaí Thuarascáil Kenny, chun 
a chinntiú go bhfaigheann an Stát sciar 

níos cothroime den mhéadú ar luach na 
talún, a tharlóidh mar thoradh ar chinntiú 
athchriosaithe agus leasanna an phobail mar 
gheall air sin. Tabharfar mórchinntí pleanála 
do na hÚdaráis Áitiúla arís agus beidh siad 
faoi réir amlínte diana, fad is a dhéanfar 
ollchóiriú ar athbhreithnithe breithiúnacha 
chun bac ar fhorbairt a bhaint. Tabharfar níos 
mó cinnteachta do phobail tuaithe maidir le 
tithe a thógáil i gceantair tuaithe. Tá na bearta 
dírithe, radacach agus riachtanach ionas 
gurbh fhéidir linn aghaidh a thabhairt ar scála 
na géarchéime tithíochta.

Ní bhaineann an plean seo le tithe 
riachtanacha a sholáthar do thithíocht 
phríobháideach, shóisialta agus inacmhainne 
amháin. Baineann sé le conair a leagan amach 
chuig inmharthanacht eacnamaíoch shóisialta 
agus chomhshaoil agus tithíocht á soláthar. 
Forbraíodh na croíchuspóirí chun tacú le 
spriocanna an Phlean Gnímh don Aeráid atá le 
foilsiú. Cabhróidh na bearta seo a bhaineann 
leis an earnáil tógála, lena n-áirítear costais, 
le soláthar tithíochta a dhéanamh níos 
inmharthana ó thaobh eacnamaíochta de san 
fhadtéarma. 

Agus muid breis agus céad bliain ón 
neamhspleáchas a bhaint amach, tá cuntas 
láidir ag an Stát seo againne, dúshláin na 
tréimhse a shárú, idir cogaí domhanda agus 
paindéimí. D’fhéadfaí go mbeadh an chuma 
air go mbeadh an ghéarchéim tithíochta níos 
doréitithe ná na dúshláin atá caite ach is 
féidir é a réiteach, agus déanfar é a réiteach. 
Léiríonn Tithíocht do Chách an Stát agus é ag 
freagairt go huaillmhianach, agus gealltanas á 
thabhairt aige, ar dhúshláin na ré seo. 

Tá sé ríthábhachtach conairí chuig deiseanna 
a thabhairt do na daoine agus na teaghlaigh 
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a oibríonn go crua chun leas a bhaint as 
sochair ár ngeilleagair shaibhir chun sláinte 
fhadtéarmach ár ndaonlathais a bhaint 
amach. Tá an Stát ag obair go huaillmhianach 
chun an gaiste cíosa a bhriseadh chun nach 
mbeadh an úinéireacht tí mar thaisí san am a 
bhí thart nach raibh ar fáil ach don mionlach. 
Tabharfaidh sé deis cheart don aicme bhrúite 
a mianta a bhaint amach agus bheith ina n 
úinéirí tí. 

Tá an Stát ag obair go huaillmhianach 
chun an gaiste cíosa a bhriseadh chun 
nach mbeadh an úinéireacht tí mar 
thaisí san am a bhí thart nach raibh ar 
fáil ach don.

Creidim go ndéanfaidh an infheistíocht 
sa todhchaí anois, agus úinéireacht tí á 
hoscailt do líon níos mó saoránach, fad is 
a chuirtear deireadh le fadhb na heaspa 
dídine agus aghaidh á thabhairt ar riachtanais 
tithíochta sóisialta, go ndéanfaidh sé seo 
fréamhacha ár ndaonlathais níos doimhne, go 
bhfeabhsófar saolta na dteaghlach seo agus 
sláinte fhadtéarmach ár bpobal. Cuimsíonn 
sé na traidisiúin is fearr atá againn mar 
Stát láidir atruach agus tacaíocht á tabhairt 
d’úinéireacht tí agus cúnamh á thabhairt 
dóibh siúd atá leochaileach. 

Oibreoidh an Plean seo. Tabharfaidh sé 
deis cheart don aicme bhrúite atá ag 
tabhairt aghaidh ar an saol, a dteach féin a 
cheannach. Tabharfaidh sé lámh cúnta dóibh 
siúd atá ag streachailt greim a choinneáil 
faoin bhfiacal. Déanfaidh sé iarracht fadhb 
na heaspa dídine a réiteach faoi 2030. 
Cabhróidh sé le cinntiú go mbeidh cathracha 
beoga againn agus déanfaidh sé na bailte, 
sráidbhailte agus pobail tuaithe atá againn a 

athnuachan. Ar an rud is tábhachtaí, beidh an 
tír ag tógáil tithe arís. Leagann an Plean seo 
na conairí, i dtreo na físe seo a fháil, amach. 
Beidh fócas, díogras agus diongbháilteacht 
ag teastáil ón aistear seo. Beidh iarrachtaí 
ag teastáil ó chách. Bogann an t-aistear seo 
chun cinn inniu. 

Darragh O’Brien TD
An tAire Tithíochta, Rialtais 
Áitiúil agus Oidhreachta
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Do Cheannaitheoirí Céaduaire
• Tacaíocht a thabhairt do 4,000 teach ‘Ceannach Inacmhainne’ ar an meán gach bliain do 

theaghlaigh, do lánúineacha agus do dhaoine singile. 

• Scéim Ceannaigh Inacmhainne, arna stiúradh ag na hÚdaráis Áitiúla, agus é ag díriú ar 
mheánphraghsanna de €250,000.

• Scéim Cothromais Chomhroinnte nua, Céad Teach le haghaidh forbraíochtaí príobháideacha.

• Iasacht Tí ón Údarás Áitiúil, iasacht atá athchóirithe.

• ‘Ráthaíocht Úinéara Lonnaithigh’ i bhforbraíochtaí tithíochta chun tithe a urrú do 
cheannaitheoirí céaduaire agus úinéirí lonnaitheacha eile. 

• 20% de gach forbraíocht fágtha ar leataobh le haghaidh tithíocht shóisialta inacmhainne.

Do Chíosaithe
• 2,000 teach nua Cíosa Costais ar an meán gach bliain agus é mar sprioc go mbeidh an cíos 

ar a laghad 25% faoi bhonn an mhargaidh.

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

• Rialachán nua um Ligean go Gearrthéarmach le córas clárúcháin le Fáilte Éireann.

• Tionóntachtaí de thréimhse éiginnte chun cinnteacht a neartú do chíosaithe. 

• Íoschaighdeán Rátála Fuinnimh an Fhoirgnimh d’áitribh chónaithe phríobháidigh.

• Teorainn curtha le méid na n-éarlaisí a íoctar roimh ré agus íocaíochtaí cíos, ag luach dhá 
mhí.

Tá an buiséad tithíochta is mó i stair an Stáit ag Tithíocht do Chách chun ár gcóras 
tithíochta a athrú ó bhun. 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 agus tacóidh an maoiniú seo leis an méid seo a leanas:

Cad atá i gceist le 
Tithíocht do Chách:
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Do Theaghlaigh Ioncaim Ísil
• Breis agus 90,000 teach sóisialta a sholáthar faoi 2030, lena n-áireofar breis agus 9,500 

aonad nuathógtha ar an meán gach bliain suas go dtí 2026, an líon is airde i stair an Stáit.

• Deireadh a chur le léasanna fadtéarmacha ag na hÚdaráis Áitiúla agus Comhlachtaí 
Ceadaithe Tithíochta, agus deireadh á chur le teacht isteach daoine 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 a chinntiú go gcomhlíonann sí riachtanais na 
ndaoine a bhfuil riaráistí fadtéarmacha morgáiste acu.

• Scéim Cheannaigh ag Tionóntaí leasaithe. 

• Athbhreithniú agus léasú ar Incháilitheacht Ioncaim le haghaidh tithíocht shóisialta.

Dóibh siúd gan Dídean
• Iarracht a dhéanamh deireadh a chur le fadhb na heaspa dídine faoi 2030.

• Spriocanna Tús Áite don Tithíocht a mhéadú go dtí 1,200 tionóntacht sna chéad chúig bliana 
eile do dhaoine gan dídean.

• Coiste Náisiúnta um Ghníomhú in aghaidh Easpa Dídine nua a bhunú.

• Seirbhísí Teagmhála ar an tSráid a leathnú go náisiúnta chun teagmháil a dhéanamh le 
daoine a chodlaíonn lasmuigh.

• Pleananna Cúraim Sláinte Aonair.

Dóibh siúd atá ag Trádáil Suas agus ag Coigeartú Méide
• Breis agus 300,000 teach nua faoi 2030.

• Beartas nua náisiúnta um choigeartú méide chun béim a chur ar fhéidearthacht 
coigeartaithe méide do theaghlaigh atá anois níos lú ná an chóiríocht reatha phríobháideach 
atá acu agus iniúchadh ar na roghanna atá ann chun tacú le coigeartú méide agus é a 
dhreasachtú ar bhonn deonach.

Do Dhaoine atá ag Tosú Arís
• Prionsabal ‘Tús Úr’ d’iarratais ar scéimeanna tithíochta inacmhainne agus iasachtaí an Stáit. 

Beidh daoine atá colscartha agus nach bhfuil aon bhaint acu le teach an teaghlaigh nó a bhí 
mar chuid de nósanna imeachta dócmhainneachta incháilithe chun iarratas a chur isteach ar 
na scéimeanna seo. 

Do Phobail
• Chumhachtaí nua radacacha nua-aimseartha ar nós chumhachtaí ‘Thuarascáil Kenny’ chun 

a chinntiú go roinntear an méadú ar luachanna na talún ó chinntí athchriosaithe agus go 
mbeidh leas níos mó don phobal ann.
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• Deireadh a chur le Forbraíochtaí Tithíochta Straitéiseacha, cinntí pleanála a thabhairt ar ais 
d’Údaráis Áitiúla agus leasuithe a dhéanamh ar phróiseas athbhreithnithe breithiúnacha. 

• Cáin nua chun Talamh Neamhshealbhaithe a ghníomhachtú chun críocha cónaithe.

• Sonraí a bhailiú maidir le leibhéil folúntais agus é i gceist go dtabharfar Cáin Maoine Foilmhe 
nua isteach chun a chinntiú go n-úsáidtear réadmhaoin fholamh.

• Scéim ‘Cothrom na Féinne’ arna leasú chun dídhreasachtaí a bhaint le haghaidh díol 
réadmhaoine folmha, nó iad a chur ar cíos

Do Bhailte agus Cathracha 
• Ciste nua Croí Cónaithe (Cathracha) chun forbraíocht árasán úinéara lonnaithigh i lár cathracha 

a mhéadú.

• Acmhainn mhaoinithe níos mó do GFT le haghaidh fhorbairt straitéiseach tailte poiblí le 
haghaidh tithíocht shóisialta inacmhainne i lár cathracha agus bailte. 

• Maoiniú dírithe trí Chiste Forbartha Athghiniúna Uirbí (CFAU) agus Ciste Forbartha 
Athghiniúna Tuaithe (CFAT) chun tacú le cur chuige ‘Tús Áite do Lár Baile’, mar chuid de na 
cuspóirí níos leithne le haghaidh athnuachan cathracha, bailte agus ceantar tuaithe.

• Díolúintí pleanála d’athchóirithe os cionn siopaí agus treoracha maidir le struchtúir atá faoi 
chosaint.

• Scéim Ordaithe Cheannaigh Éigeantaigh (OCÉ) náisiúnta, arna stiúradh ag an Údarás Áitiúil 
chun tithe folmha a cheannach. 

Do Phobail Tuaithe
• Treoracha nua Plean Forbartha Contae chun leibhéil chuí criosaithe agus dlúis a chinntiú.

• Ciste nua Croí Cónaithe (Bailte) chun láithreáin a sheirbhísiú i mbailte agus sráidbhailte 
réigiúnacha.

• Clár nua Ordaithe Cheannaigh Éigeantaigh (OCÉ) chun aghaidh a thabhairt ar fhoirgnimh 
fholmha i mbailte agus sráidbhailte.

• Treoracha nua um thithíocht tuaithe chun cinnteacht a thabhairt d’fhorbraíocht thithe aon 
uaire.

D’Oibrithe Foirgníochta
• 27,500 post nua tógála chun teacht leis na leibhéil bhliantúil aschuir.

• Seasmhacht agus cinnteacht san earnáil foirgníochta le píblíne fhadtéarmach maoinithe.

• Deiseanna nua printíseachta agus feachtas dírithe ar lucht fágála scoile chun acmhainneacht 
san earnáil a fhorbairt.

• Ionad Teicneolaíochta Tógála chun nuálaíocht agus táirgiúlacht san earnáil a thiomáint. 
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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 

Tithíocht do Chách  |  Achoimre Fheidhmeach
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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. 



Tithíocht do Chách  |  Plean Nua Tithíochta d’Éirinn

21

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.
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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. 

Tithíocht do Chách  |  Achoimre Fheidhmeach
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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.

Tithíocht do Chách  |  Achoimre Fheidhmeach

2 https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/eaa99-housing-need-and-demand-assessment-hnda/.
3 https://www.esri.ie/publications/regional-demographics-and-structural-housing-demand-at-a-county-level

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
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Conair chun Tacú 
le hÚinéireacht  Tí 
agus 
Inacmhainneacht 
a Mhéadú 
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Cosán i dtreo
na húinéireachta
tí agus méadú ar

inacmhainneacht 

Spriocanna
seachadta

Ceannachán
inacmhainne

Scéim An
Chéad Teach

Tithe
inacmhainne
de chuid an

ÚFÁ

Cíos
Costais

Cuid VTionóntaí
a choscaint

Iasacht
tí ón údarás

áitiúil

Ráthaíocht
úinéara

Ionnaithigh

Léaráid 5:  
Conair chun Tacú le hÚinéireacht Tí 
agus Inacmhainneacht a Mhéadú
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Cosán i dtreo
na húinéireachta
tí agus méadú ar

inacmhainneacht 

Spriocanna
seachadta

Ceannachán
inacmhainne

Scéim An
Chéad Teach

Tithe
inacmhainne
de chuid an

ÚFÁ

Cíos
Costais

Cuid VTionóntaí
a choscaint

Iasacht
tí ón údarás

áitiúil

Ráthaíocht
úinéara

Ionnaithigh

Conair chun Tacú le 
hÚinéireacht Tí agus 
Inacmhainneacht a Mhéadú 

1
• 54,000 teach inacmhainne a sholáthar idir 

an t-am i láthair agus 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 mhiondíola. 

• Scéim nua ‘Céad Teach’ a bhaineann le 
cothromas comhroinnte agus ceannacht 
inacmhainne atá ar fáil go náisiúnta go 
dtí 2025 i gcomhair tithe nuathógtha i 
bhforbraíochta príobháideacha.

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

• Beidh an Ghníomhaireacht Forbartha 
Talún (GFT) ina fhoinse nua thábhachtach 
de thithíocht inacmhainne ar thalamh 
poiblí, agus cuirfidh sé an tionscnamh 
nua chun cinn, Tionscadal Tosaigh, chun 
soláthar luath na dtithe nua inacmhainne a 
chumasú.

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

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

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

• Prionsabal ‘Tús Úr’ d’iarratais ar scéimeanna 
tithíochta inacmhainne agus iasachtaí.

• 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. 

Tithíocht do Chách |  1. Conair chun Tacú le hÚinéireacht Tí agus Inacmhainneacht a Mhéadú 
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Is iad na heochairspriocanna Tithíocht do 
Chách ná Úinéireacht Tí a chur ar fáil mar rogha 
réalaíoch don aicme bhrúite agus an gaiste 
cíosa a bhriseadh. Tá an Rialtas ag gníomhú go 
deimhneach chun na roghanna a leathnú dóibh 
siúd a bhfuil srianta inacmhainneachta rompu 
agus teach á cheannach nó á fháil ar cíos acu le 
gealltanas airgeadais agus uaillmhian soláthair 
nach bhfacthas riamh cheana. Teastaíonn athrú 
maidir leis na hidirghabhálacha nach mór a chur 
i bhfeidhm chun tacú le húinéireacht tí. Chomh 
maith leis sin, tabharfar cineál nua tionachta 
isteach maidir le ‘Cíos Costais’, a sholáthróidh 
daingneacht tionachta fhadtéarmach ar 
phraghsanna inacmhainne intuartha. Tá bonn 
reachtúil faoi na bearta seo le beartú tosaíochta 
san Acht um Thithíocht Inacmhainne, 2021. 
Agus na bearta inacmhainne seo á ndéanamh 
le chéile, beidh na mílte daoine agus teaghlach 
in ann úinéireacht tí a bhaint amach dá mbarr, 
sa gearrthéarma agus laghdóidh sé brúnna 
cíosa do na mílte saothraithe atá faoi bhrú airgid 
agus ioncam meánach acu. Tacóidh na bearta 
gearrthéarmacha le daoine láithreach, ag ligean 
do na bearta fadtéarmacha dul i bhfeidhm. 

Tá an Stát ag méadú a infheistíocht i dtithíocht 
inacmhainne go suntasach, agus bainisteoidh 
an Stát an gealltanas atá aige, go gcabhrófaí le 
daoine agus an chabhair sin ag teastáil go géar 
uathu. Forchúiteoidh sé agus déanfaidh sé a 
infheistíocht a athchúrsáil ionas gur féidir cabhrú 
le níos mó daoine. Bogfaidh sé seo ar shiúl muid 
ó róspleáchas ar mhaoiniú bliantúil an Státchiste 
i slí fhrith-thimthriallach eacnamaíoch. Cuirfidh 
ár mbearta tithíochta inacmhainne le córas 
tithíochta níos forbartha, níos freagraí agus níos 
cuí, a chuireann fíor-rogha ar fáil do dhaoine ag 
leibhéil inacmhainne nuair a theastóidh sé uathu.
Tá inacmhainneacht agus an deis teach bheith 
agat ag croílár ár mbeartais tithíochta. Ba cheart 
do mbeadh daoine in ann rochtain a fháil ar 
thithíocht inacmhainne oiriúnach a chomhlíonann 

a gcuid riachtanas agus iad ag dul tríd an saol. 
Ciallaíonn sé sin go dteastaíonn meascán de 
roghanna inacmhainne cíosa i gceantair uirbeacha 
gar do láithreacha fostaithe, an rogha chun 
teach a cheannach i bpobail bheoga, a bhfuil 
timaistear réasúnta chuig an obair agus chuig an 
oideachas, agus tuilleadh roghanna chun bheith 
ag cónaí agus ag obair sna bailte agus sráidbhailte 
i gceantair tuaithe. 

Nuair nach mbíonn go leor de na roghanna seo ar 
fáil, cuireann sé isteach ar chothromas ár gcórais 
tithíochta agus is féidir leis tionchar an-diúltach 
a imirt ar shaolta daoine. Tá sé seo fíor ag gach 
céim den bheatha, ach ag príomh-ócáidí saoil, go 
háirithe, mar shampla, nuair a chinneann daoine 
teach an teaghlaigh a fhágáil, post nua a thosú, 
nó lonnú i bpobal nó tús a chur le teaghlach. 

Mar fhreagairt ar an éileamh le haghaidh 
tithíochta inacmhainne, soláthróidh an Stáit 
54,000 teach inacmhainne chun iad a cheannach 
nó a fháil ar cíos idir an t-am i láthair agus 
deireadh 2030, agus 29,000 teach seachadta 
faoi dheireadh 2026. Díreofar formhór na 
dtithe ag Ceannacht Inacmhainne, agus 
cóimheas foriomlán soláthair de thart ar 2:1 
Ceannacht Inacmhainne le Cíos Costais. Beidh 
na tithe nuathógtha seo dírithe go príomha ar 
cheannaitheoirí céaduaire a bhfuil srianta soiléire 
inacmhainneachta rompu. 

Beidh ceannaitheoirí céaduaire, ar ioncaim 
idir íseal agus measartha, in ann teacht nua a 
cheannach anois le tacaíocht ón Stát trí bhun 
cothromais. Tabharfar tionacht nua de ‘Cíos 
Costais’ níos inacmhainne isteach agus beidh 
sé bunaithe ar chostas an tsoláthair in ionad 
uasmhéadaithe brabúis. 

Bainfidh prionsabal ‘Tús Úr’ le hiarratais ar 
scéimeanna tithíochta inacmhainne agus 
iasachtaí an Stáit. Ciallaíonn sé seo go mbeidh 
daoine atá colscartha/scartha agus nach bhfuil 
aon bhaint airgeadais acu le teach an teaghlaigh 
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nó a bhí mar chuid de nósanna imeachta 
dócmhainneachta incháilithe chun iarratas a chur 
isteach ar Scéimeanna an Stáit.

Chun roghanna agus deiseanna níos fearr a 
thabhairt do dhaoine chun teach a cheannach 
a thapa is féidir, tá an Rialtas ag tabhairt isteach 
dhá scéim cheannaigh nua inacmhainne le 
chéile. Leis an gcéad scéim, soláthróidh na 
hÚdaráis Áitiúla, nó éascóidh siad soláthar, 
tithe nua sna ceantair inar aithníodh dúshláin 
maidir le hinacmhainneacht. Leis an dara ceann, 
a bheidh ar fáil go náisiúnta, beidh an Stát ag 
obair i gcomhpháirt le hearnáil na mbanc chun 
scéim nua inacmhainne ceannaigh, cothromais 
chomhroinnte ‘Céad Teach’ a chur ar bun.

Soláthróidh Údaráis Áitiúla, CCTanna agus an 
Ghníomhaireacht Forbartha Talún (GFT) tithe 
Ceannaigh Inacmhainne agus ‘Cíosa Costais’. 
Beidh an GFT ina fhoinse nua thábhachtach 
de thithíocht inacmhainne ar thailte poiblí. 
Méadóidh an Stát an maoiniú atá ar fáil don 
GFT chun forbraíochtaí tithíochta inacmhainne 
leordhóthanacha a thabhairt ar aghaidh.

Chomh maith leis sin, déanfaimid Iasacht 
Tithíochta an Údaráis Áitiúil a leasú agus a 
leathnú. Beidh daoine singile, a shaothraíonn 
suas le €65,000 incháilithe chun iarratas a 
dhéanamh i gceantair ar ionann teorainn 
phraghas tí na scéime agus €320,000 (i.e. 
Mórcheantar Bhaile Átha Cliath, Corcaigh, 
Gaillimh).

Tá sé beartaithe go dtiocfaidh deireadh leis 
an Dreasacht ‘Cabhair le Ceannach’ ar an 31 
Nollaig 2021 agus déanfaidh an tAire Airgeadais 
machnamh maidir le síneadh ama leis an 
amlíne i gcomhthéacs Bhuiséad 2022. Déanfar 
athbhreithniú ar ról na dreasachta ‘Cabhair le 
Ceannach’ ag úsáid chóras an Ghasra Straitéise 
Cánach agus é mar aidhm aige a chinntiú go 
bhfuil sé calabraithe i gcomhthéacs bearta eile 
in Tithíocht do Chách. 

 1.1  An tAcht um Thithíocht   
 Inacmhainne 2021 a chur i   
 bhfeidhm

Faoin Acht um Thithíocht Inacmhainne, 
2021, tá rogha á thabhairt againn 
do dhaoine de roghanna tithíochta 
inacmhainne. Ar dtús, táimid chun 
infheistíocht a dhéanamh chun tacú 
le daoine ag a bhfuil ioncam idir íseal 
agus measartha chun an Céad Teach a 
cheannach. Ar an dara dul síos, beidh an 
Stát ag tabhairt cineál iomlán nua de thithe 
‘Cíosa Costas’ níos acmhainne isteach, a 
mbeidh an cíos bunaithe ar chostas an 
tsoláthair in ionad uasmhéadaithe brabúis. 
Is é an reachtaíocht chasta seo an píosa is 
cuimsithí reachtaíochta tithíochta sóisialta 
a tugadh ar aghaidh agus bhí sé mar 
thosaíocht ag an Aire Tithíochta, Rialtais 
Áitiúil agus Oidhreachta. 

 

1.2 Scéim Ceannaigh    
 Inacmhainne Údaráis Áitiúil   
 a sheoladh

Imreoidh Údaráis Áitiúla, atá ag obair le 
comhpháirtithe soláthair, ról lárnach i 
bpleanáil agus soláthar tithe inacmhainne 
leis an Scéim Cheannaigh Inacmhainne. Tá 
bonn reachtúil faoi sholáthair na scéime 
seo san Acht um Thithíocht Inacmhainne, 
2021. Beidh na tithe ar fáil ar phraghas 
níos ísle agus an tÚdarás Áitiúil ag glacadh 
cothromas atá comhionann leis an laghdú 
ón bpraghas margaidh atá i réim don 
réadmhaoin. Is féidir leis an gceannaitheoir 
an cothromas seo a fhuascailt nó ‘a 
cheannach thar barr amach’ aon uair a 
roghnóidh siad, ach níl aon riachtanas ann 
amhlaidh a dhéanamh. Má roghnaíonn an 
ceanaitheoir gan an cothromas a fhuascailt 
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agus iad ina gcónaí sa teach, is féidir leis an 
Stát amhlaidh a dhéanamh nuair a dhíolfar 
nó a aistreofar an teach i ndiaidh bhás an 
úinéara. 

Díreofar na scéimeanna seo go príomha 
ar ceannaitheoirí céaduaire sna ceantair 
Údaráis Áitiúil sin a bhfuil an riachtanas 
tithíochta is mó, chomh maith le dúshláin 
inacmhainneachta. Beidh catagóirí eile 
incháilithe, lena n-áirítear daoine ar chlis an 
caidreamh a bhí acu, nó daoine ag a raibh 
dócmhainneacht phearsanta. Sa chás a 
mbíonn níos mó éilimh ná soláthar, cuirfidh 
Údaráis Áitiúla na tithe ar fáil ag úsáid 
‘Scéim Tosaíochta’, a dtabharfar tús áite 
d’iarratasóir bunaithe ar réimse fachtóirí, 
lena n-áirítear méid an teaghlaigh atá ag 
déanamh iarratais agus fad na tréimhse a 
bhí an teaghlach ina gcónaí sa cheantar 
áitiúil. 

Leanfar de mhaoiniú a chur ar fáil 
chun íoc as seirbhísiú talaimh, rud a 
éascóidh soláthair tithíocht inacmhainne 
nuathógtha ón Údarás Áitiúil ar phraghas 
níos iomaíche. Tá méadú suntasach 
agus feabhas á dhéanamh ar an maoiniú 
chun tacú le hÚdaráis Áitiúla príomha I 
gceantair a bhfuil an imní maidir le dúshláin 
inacmhainneachta ar na cinn is mó. 
Tacóidh an Rialtas le hÚdaráis Áitiúla, agus 
oibreoidh sé leo chun tithíocht a sholáthar 
i sprioc-cheantair. Áirítear leis seo cásanna 
nach mbeidh an talamh oiriúnach ag 
Údarás Áitiúil chun leibhéal na tithíochta a 
theastaíonn a sholáthar. 

Cuirfear an maoiniú seo ar fáil tríd 
an gCiste Tithíochta Inacmhainne 
(a chuimseoidh an Ciste Láithreán 
Seirbhísithe) agus bainfear úsáid 
éifeachtach as chun na mílte teach 
a sholáthar le haghaidh ceannaigh 
inacmhainne nó cíos. 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. 

Toisc go dtabharfar an cothromas ar ais 
chuig an Stát le himeacht ama, rud atá 
tábhachtach, is féidir é a athchúrsáil chun 
cabhrú le daoine eile a bhfuil srianta 
inacmhainneachta rompu. Cuirfidh sé seo 
maoiniú ar fáil d’idirghabhálacha tithíochta 
frith-thimthriallacha eacnamaíocha, ag 
bogadh ar shiúl ar an róspleáchas ar 
infhaighteacht infheistíocht bhliantúil an 
Státchiste.

Léaráid 6: 
Scéim Ceannacháin 
Inacmhainne an Údaráis Áitiúil

Cad é?

Cén phraghas a bheidh art hithe?
Ar an meán is é 250,000 euro an praghas

a bheidh ar thithe.

Conas a oibreoidh sé?
Coimeádfaidh an tÚdarás Áitiúil leas de suas le 30%

sa teach. Is féidir leis an gceannaitheoir an cothromas
a cheannach amach más mian leo. Mura mian leo,

fuasclóidh an túdarás áitiúil é nuair atá an
teach á dhíol nó á aistriú. 

Conas?
Soláthróidh “Ciste Tithíochta Inacmhainne”
an rialtais fóirdheontas de suas le €100,000

(ag brath ar shuíomh agus riachtanis)
don teach. Laghdóidh sé seo costas an tí.

Scéim Ceannacháin Incmhainne
curtha ar fáil ag na húdaráis áitiúla

Cuirfidh na húaráis áitiúla tithe ar fáil ar
phraghsanna laghdaithe do cheannaitheoirí

céaduaire agus dóibh siúd atá ag tosú as an nua.
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1.3 Scéim Céad Teach a chur ar bun 
Cuirfidh an Rialtas, agus é ag obair i 
gcomhpháirt le hearnáil na mbanc, Scéim 
Céad Teach nua náisiúnta cothromais 
chomhroinnte ar bun. Faoin scéim seo, 
tacóidh an Stát agus bainc rannpháirteacha le 
ceannaitheoirí céaduaire, ag a bhfuil ioncam 
measartha chun teach a cheannach. Cuirfear 
an tacaíocht ar fáil i bhfoirm cothromais tí 
atá comhionann le leibhéal an mhaoinithe a 
cuireadh ar fáil. Tá an scéim Céad Teach difriúil 
leis an scéim ceannaigh inacmhainne, arna 
treorú ag an Údarás Áitiúil, agus beidh sé ar 
fáil go náisiúnta agus is féidir le ceannaitheoirí 
cinneadh a dhéanamh iad féin maidir leis an 
áit a gceannóidh siad. Ní chuirfear aon táille 
sheirbhíse i bhfeidhm ar an gcothromas do na 
chéad chúig bliana, ach cuirfear táille bhliantúil 
réasúnta i bhfeidhm ag tosú i mbliain a sé. 
Mar is amhlaidh leis an scéim Ceannaigh 
Inacmhainne, arna treorú ag an Údarás Áitiúil, 
beidh an cumas ag an gceannaitheoir an 
cothromas seo a fhuascailt nó ‘a cheannach 
thar barr amach’ aon uair a roghnóidh siad, 
ach ní bheidh aon iachall orthu amhlaidh a 
dhéanamh. 
Beidh an Scéim Céad Teach ar fáil do 
cheannaitheoirí incháilithe chun tithe nua 
I bhforbraíochta príobháideacha ar fud na 
tíre a fháil. Beidh na tithe a chuirfear ar 
fáil, faoi réir buaicphraghsanna, bunaithe 
ar an gceantar, do thithe agus d’árasáin. 
Meastar go mbeidh na huasteorainneacha 
seo bunaithe ar phraghsanna an mhargaidh 
oscailte agus beidh siad idir €225,000 do 
thithe sna ceantair, a bhfuil na praghsanna 
is iomaíche, agus thart ar €450,000 sna 
ceantair is costasaí. I gcásanna eisceachtúla, 
d’fhéadfaí uasteorainneacha áirithe a chur 
i bhfeidhm chun soláthar árasán i gceantair 
uirbeacha a spreagadh. Beidh suas le 20% de 
thacaíocht cothromais ar fáil chun na tithe 

seo a cheannach (nó uasmhéid de 30% mura 
mbaintear úsáid as ‘Cabhair le Ceannach’). 
Cumasóidh úsáid thacaíocht earnáil na 
mbanc, chun teacht le cistí an Státchiste 
chun an scéim seo a sholáthar, an Stát leas a 
infheistíochtaí do cheannaitheoirí a mhéadú 
faoi dhó, agus tacaíocht a thabhairt do dhá 
oiread níos mó teaghlach agus daoine aonair 
atá ag ceannach a gcéad tithe. Cuirfear an 
scéim seo, atá bunaithe ar an margadh, ar bun 
láithreach, rud a thabharfaidh go leor ama don 
Údaráis Áitiúil cur leis an soláthar nuathógtha. 

 

Léaráid 6: 
Scéim Ceannacháin 
Inacmhainne an Údaráis Áitiúil

Léaráid 7: 
Scéim an Chéad Tí

Ceannaitheoir
céaduaire

Fadhb:

(e.g. €70,000)
Ioncam teaghlaigh

€320,000

€43,000

Costas at theach príobháideach nua-thógtha

(duine aonair nó Iánúin)

Bearna airgeadais de

Teach

Agus tú cur isteach ar mhorgáiste, is féidir leat cur 
isteach ar an Scéim Chothromais Chomhroinnte 

‘An Chéad Teach’chun an bearna de €43,000 a shárú

€245,000Is é                   
  
an 
tuasmhorgáiste
atá ar fáil

€32,000Éarlas de

(d’fhéadfadh suas le €30,000 a bheith 
áirithe ón scéim Cabhair le Ceannach)

Scéim chothromais chomhroinnte ‘An Chéad  Teach’

riachtanach

Réiteach:
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1.4 Cíos Costais a chur i    
 bhfeidhm mar is gá

Is é Cíos Costais an leasú is radacaí i gcóras 
cíosa na hÉireann agus i stair an Stáit. 
Tá tithe curtha ar fáil ag an earnáil cíosa 
phríobháideach bunaithe ar chíosanna 
an mhargaidh atá i réim agus uasmhéadú 
brabúis. Mar thoradh air seo, agus in 
ainneoin tabhairt isteach Criosanna Brú 
Cíosa, is féidir na cíosanna atá i réim luainiú 
go suntasach agus is féidir leo bheith an-ard 
ar fad sna ceantair a bhfuil an t-éileamh is 
mó, agus roinnt teaghlach ag íoc i bhfad 
níos mó cíosa ná a bheadh ag teastáil ar 
aisíocaíocht mhorgáiste ar réadmhaoin 
chomhionann.

Tá bonn reachtúil nua á chur ar bun le 
haghaidh Cíosa Costais faoin Acht um 
Thithíocht Inacmhainne, 2021, a leagan 
amach an tslí a bhfeidhmeoidh an earnáil 
nua. Faoin gCíos Costais, cuirfear tithe ar 
fáil ar cíos nach gclúdóidh ach costais a 
bhaineann leis na tithe a chistiú, a thógáil, 
a bhainistiú agus a chothabháil, arna ríomh 
thar thréimhse íosta de 40 bliain. Beidh 
i bhfad níos mó daingneachta tionachta 
ag tionóntaí, agus mar sin de, beidh Cíos 
Costais ina rogha cíosa fadtéarmach. Beidh 
an cíos do na tithe seo nasctha le boilsciú 
bliantúil, ag tabhairt níos mó cinnteachta 
costais agus d’fhéadfaí na cíosanna 
costais bunaidh bheith níos inacmhainne 
le imeacht ama. Tá an beart seo á dhíriú 
ar theaghlaigh ar mheánioncam, agus 
ioncaim thar na teorainneacha do 
thithíocht shóisialta. An aidhm atá ann ná 
éifeachtacht a uasmhéadú dóibh siúd nach 
bhfaigheann tacaíocht ón Stát.

Thar an tréimhse go dtí an 2026, tá sé 

beartaithe go soláthróidh Údaráis Áitiúla, 
Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta agus an 
Ghníomhaireacht Forbartha Talún thart ar 
10,000 teach Cíosa Costais sna ceantair 
uirbeacha. Agus tógáil á déanamh ar an 
scála seo, soláthróidh an Stát tacaíochtaí 
maoinithe dírithe faoi leith chun cabhrú le 
comhpháirtithe soláthair tithe cíos a chur 
ar fáil a dhíríonn ar chíosanna réasúnta 
ag leibhéil thart ar 25% faoi chíos an 
mhargaidh. Is príomhchuspóir é scála 
an Chíosa Costais a mhéadú agus beidh 
príomhról soláthair ag an nGníomhaireacht 
Forbartha Talún. Beidh tionchar cobhsaithe 
ag Cíos Costais ar scála ar an margadh cíosa 
níos leithne freisin. Anuas air sin, éascaíodh 
infheistíocht Cíosa Costais ón earnáil 
phríobháideach le reachtaíocht san Acht 
um Thithíocht Inacmhainne, 2021. Bheadh 
na torthaí ar infheistíocht mar seo teoranta, 
ach bheadh siad daingean agus seasta. 
Is féidir lena leithéid d’infheistíocht faoi 
chúram comhshaoil, sóisialta agus rialachais 
(CSR) na gcistí institiúideacha agus pinsean, 
acmhainneacht mhéadaithe maidir le 
soláthar tithe Cíosa Costais a chur ar fáil. 

Léaráid 8: Scéim Iasachta Costais

18,000 teach cíos costais
le cistiú go dtí 2030

Rátaí cíosa spriocdhírithe faoi bhun 
luach an mhargaidh 25%

AR A LAGHAD

Scéim Cíos Costais
Dírithe orthu siúd le hioncam measartha 

Íocann tionóntai cíos a chlúdaíonn na
costais amháin a bhaineann leis an teach

a thógáíl agus a bhainistiú

Tionóntaí
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1.5 Tionscnamh Tosaigh” a  sheoladh  
 chun níos mó Tithe Inacmhainne a  
 Sheachadadh tríd an Gníomhaíocht  
 Forbartha Talún

Aithníonn an Rialtas nach bhfuil tithe á dtógáil 
tapa go leor, ar chúiseanna iomadúla, ar 
láithreáin, nach leis an Stát iad, agus láithreáin 
a bhféadfaí tithe a sholáthar, na cinn ag 
a bhfuil toilithe pleanála fiú. Tá freagracht 
reachtúil faoi leith ag an GFT chun tithíocht 
inacmhainne a sholáthar, ar thalamh Stáit go 
príomha, ach chun níos mó tithe inacmhainne 
a chumasú le rannpháirteachas le páirtithe 
eile. Agus ina phríomh-idirghabhálaí 
institiúideach de chuid an Rialtais, beidh sé 
de dhualgas ar GFT idirghabháil a dhéanamh 
sna forbraíochtaí malla nó na forbraíochta 
ar cuireadh stad leo, le próiseas oscailte 
trédhearcthach, a dearadh chun a acmhainn 
le dul i gcomhpháirtíochtaí straitéiseacha le 
húinéirí talún chun an soláthar a dhíghlasáil 
agus a bhrostú a chinneadh. Tabharfar 
‘Tionscadal Tosaigh’ air seo agus cuirfidh sé 
tús leis an bhforbairt leordhóthanach. 

Más féidir luach a chuid airgid agus 
inacmhainneacht don Stát a chinneadh i 
ndiaidh an phróisis seo, tabharfar maoiniú 
breise de €1 billiún do GFT thar na leibhéil 
reatha ionas gur féidir 5,000 teach nua 
inacmhainne a sholáthar ar thailte, nach 
mbainfí an chuspóir sin amach seachas sin, 
nó a gcuirfí ar fáil ag ráta i bhfad níos moille. 
Déanfaidh sé amhlaidh le comhpháirtíochtaí 
straitéiseacha le páirtithe oiriúnacha ag a bhfuil 
an cumas cruthaithe na tithe sin a sholáthar. 
Soláthrófar na tithe seo sa ghearrthéarma 
ón mbliain seo chugainn ar aghaidh. Cuirfear 
tuilleadh soláthair inacmhainne ar an mórchóir 
ó bhanc talaimh an Stáit atá ag GFT leis an 
tionscnamh suntasach soláthair láithreach seo. 

1.6 Riachtanas Cuid V a ardú go dtí  
 20% chun Tithe Inacmhainne a  
 chur san áireamh

Tá méadú tagtha ar an riachtanas i gCuid V 
den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, 
chun 10% den ardú ar an luach do thailte 
cónaithe criosaithe le haghaidh tithíochta 
sóisialta. Méadóidh é go dtí 20% le haghaidh 
tithíochta sóisialta, ceannaigh inacmhainne agus 
riachtanais tithíochta Cíosa Costais, agus ní mór 
leath díobh seo, ar a laghad, a chur I bhfeidhm 
ar sholáthar tithíochta sóisialta . Baineadh an 
nasc chuig riachtanas céatadáin faoi leith sa 
Straitéis Tithíochta a léiríodh i gcuspóirí an 
Phlean Forbartha. Mar sin de, beidh an fócas 
ar sciar iomlán an ghnóthacháin phleanála don 
Stát a fháil ar gach láithreán infheidhme, i ngach 
ceantar Údaráis Áitiúil. Bainfidh an 20% leis 
an talamh ar fad a díoladh agus a ceannaíodh i 
ndiaidh don reachtaíocht nua teacht i bhfeidhm 
nó talamh a ceannaíodh roimh 2015 sa chás 
nach bhfuil cead pleanála tugtha. 

Ní bheidh feidhm aige seo ar cheadanna 
pleanála reatha, agus leanfaidh talamh a 
ceannaíodh idir 2015 agus 2021 ar aghaidh 
ag 10%. Ní chuirfidh na hathruithe seo 
isteach ar an soláthar ghearrthéarmach. 
Mar sin féin, athróidh sé seo in 2026, nuair 
a bhainfidh an 20% le gach talamh, is cuma 
cathain a ceannaíodh é. Tá ar fhorbróirí beart 
a dhéanamh anois chun tithíocht a thabhairt 
ar aghaidh nó beidh dualgas nua níos airde 
orthu an tráth sin. Is bealach cothrom cóir é 
seo chun ligean don soláthar dul ar aghaidh go 
tapa, fad is a chinntítear go bhfuil an leas is mó 
is féidir á fháil ag an Stát chun críocha sóisialta 
inacmhainne. Tacóidh an Ghníomhaireacht 
Tithíochta le húdaráis áitiúla chun a chinntiú 
go gcuirtear na riachtanais leasaithe i 
bhfeidhm go comhsheasmhach. 

4 De réir Cuid 6 den Acht um Thithíocht Inacmhainne, 2021

Léaráid 8: Scéim Iasachta Costais
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1.7 Scéim Iasacht Tithíochta an  
 Údaráis Áitiúil a leasú

Déanfar athruithe ar tháirge morgáiste 
reatha an Údaráis Áitiúil a chuireann ar 
chumas ceannaitheoirí céaduaire, ag a 
bhfuil ioncaim ísle nó measartha, rochtain 
a fháil ar mhorgáistí inmharthana chun 
réadmhaoine nua, nó réadmhaoine 
ar athlámh, a cheannach, nó teach a 
fhéintógáil. Tarraingíodh anuas 2,200 
morgáiste thar na 3 bliana atá sé i 
bhfeidhm agus an iasacht mar atá faoi 
láthair. Athrófar an táirge agus an ráta 
úis d’iasachtaithe nua á ísliú faoi 0.25% 
agus an buaic-ioncam uasta do dhaoine 
singile á ardú go dtí €65,000 i gceantar 
a bhfuil teorainn praghais na dtithe 
faoin scéim ag €320,000 (Mórcheantar 
Bhaile Átha Cliath , Corcaigh, Gaillimh). 
Méadóidh na feabhsúcháin seo tionchar 
na scéime, go háirithe do dhaoine singile, 
fad is a chinntítear go bhfanann gnéithe 
na hIasachta Tithíochta i riocht cuí i 
gcomparáid le morgáistí tráchtála.

1.8 Urrús Úinéir Lonnaitheach a  
 leagadh amach

Tá bearta dleachta stampála pionósacha 
agus srianta ceada pleanála tugtha isteach 
ag an Rialtas chun bulc-cheannach 
tithe traidisiúnta teaghlaigh a íoslaghdú. 
Tabharfaimid cineál nua de ‘ráthaíocht 
úinéara lonnaithigh’ isteach, rud a 
chuirfidh ar chumas na nÚdarás Áitiúil, 
ar lean ó thabhairt isteach an Chreata 
Measúnachta Riachtanas agus Éileamh 
Tithíochta, chun sciar íosta de thithe agus 
árasáin dhá urlár i bhforbraíochtaí nua a 
shonrú go bhfuil srian ar cheannaitheoirí 
aonair nó ‘úinéirí lonnaitheacha’ bheith 
lonnaithe ann. 

Local Authority Home Loan Scheme

Property Requirements
The home price can’t exceed €320,000 if in Cork,

Dublin, Galway, Kildare, Louth, Meath
or Wicklow. It's €250,000 if elsewhere.

The home must not be bigger
than 175 square metres. 

Who Qualifies?
First-time buyer(s) looking to purchase a new 

or second-hand home or self-build
Individual max income: €65,000

Joint applicants' max income: €75,000
You must be able to show that two banks or
building societies refused mortgage approval

or offered insufficient finance 

Scéim Iasachta Tí an Údaráis Áitiúil

Ceanglais Réadmhaoine
Ní fhéadfaidh praghas an tí a bheith níos mó ná 

€320,000 más i gCorcaigh, Baile Áta Cliath, Gaillimh, 
Cill Dara, Lú, an Mhí nó Cill Mhantáin. €250,000
an t-uasmhéid i gcás áiteanna eile. Níor chóir go

mbeadh an teach níosmó ná 175 méadar cearnach.

Cé atá Cáilithe?
Ceannaitheoit/ceannaitheoirí céaduaireatá

ag iarraidh teach nua nó athláimhe a cheannach
nó a theach féin a thógáil 

Uasioncamduine aonair: €65,000
Uasioncamcomhiarratasóiri: €75,000

Caithfidh tú a bheith in ann a léiriú gur dhiúltaigh
dhá bhanc nó cumann foirgníochta ceadú morgaiste

duit nó nár ofráil siad dóthain airgeadais

Léaráid 9: 
Scéim Iasachta Tí an Údaráis Áitiúil

5 Cuimsíonn Mórcheantar Bhaile Átha Cliath, Contae Lú, Contae Chill Mhantáin, Contae na Mí, Contae Chill Dara
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APT = Aidhm Polasaithe Tithíochta

Uimh.  Sceideal Roinn Ceannais

1.1 6,000 teach inacmhainne, ar an meán, a sholáthar gach bliain Leanúnach  RTRÁO   
 faoi fhorálacha an Achta um Thithíocht Inacmhainne

1.2 Bearta um thithíocht inacmhainne, lena n-áirítear Scéim  R3 2021 RTRÁO   
 Ceannaigh Inacmhainne Údarás Áitiúil agus Cíos Costais, a chur i       
 bhfeidhm ar bhonn reachtúil leis an Acht um Thithíocht Inacmhainne 

1.3 Ciste nua um Thithíocht Inacmhainne a chur ar bun, lena n-áirítear R3 2021 RTRÁO 
 cistí um thithíocht inacmhainne atá ann cheana, chun tacú le 
 hÚdaráis Áitiúla agus an Comhlacht Ceadaithe Tithíochta chun 
 tithíocht inacmhainne a sholáthar

1.4 Scéim nua Céad Teach Cothromais Comhroinnte, bunaithe ar  R1 2022 RTRÁO
 an margadh, a chur ar bun 

1.5 Formáid nua tionachta a thabhairt isteach sa Chíos Costais agus  R3 2021 RTRÁO, Údaráis
 soláthair tithe Cíosa Costais leordhóthanacha le páirtithe 
 seachadta, lena n-áirítear CCTanna, GFT agus Údaráis Áitiúla    
 Áitiúla, CCTanna, GFT

1.6 Feidhmiú agus soláthar an Chiste Láithreán Seirbhísithe reatha a R4 2021 RTRÁO 
 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 

1.7 An maoiniú atá ar fáil don GFT chun tithíocht inacmhainne R1 2024 An Roinn Airgeadais,  
 leordhóthanach a sholáthar a mhéadú  RTRÁO

1.8 Riachtanais Cuid V a leathnú chun an céatadán ranníocaíochta a RTRÁO  R3 2021
 mhéadú ó 10% go 20% agus cuir é sin i bhfeidhm ar thithíocht 
 inacmhainne, chomh maith le tithíocht shóisialta   

1.9 Comhsheasmhacht a chinntiú agus na hÚdaráis Áitiúla ag cur na  Leanúnach Gníomhaireacht
 socruithe nua faoi Chuid V i bhfeidhm  Tithíochta
1.10 ‘Urrús úinéir lonnaitheach’ de shaghas éigin a thabhairt isteach, rud a  R4 2021 RTRÁO
 chuirfidh ar chumas na nÚdarás Áitiúil sciar de thithe agus árasán dhá
 urlár i bhforbraíocht a chur ar fáil d’úinéirí lonnaitheacha a shonrú 
1.11 Iasacht Tithíochta an Údaráis Áitiúil a leasú agus a leathnú R4 2021 RTRÁO 

1.12 Machnamh a dhéanamh ar shíneadh ama a chur leis an dreasacht  R4 2021 An Roinn Airgeadais
 ‘Cabhair le Ceannach’ i gcomhthéacs Bhuiséad 2022 
1.13 Athbhreithniú a dhéanamh ar an dreasacht ‘Cabhair le Ceannach’  R4 2021 An Roinn Airgeadais 
 chun cinnte a dhéanamh go bhfuil calabraithe i gceart  
 

Cuspóir Beartais Tithíochta 1: 
Úinéireacht Tí a Chumasú agus Inacmhainneacht a Mhéadú

Tithíocht do Chách  |  1. Conair chun Tacú le hÚinéireacht Tí agus Inacmhainneacht a Mhéadú 
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1.9 Tionóntaí i gCóiríocht   
 san Earnáil Cíosa    
 Phríobháideach a Chosaint

Bhí an iomarca daoine sáinnithe i ngaiste neamh-
inacmhainne neamhdhaingean cíosa. Chun tacú 
leo siúd ar mian le a dteach féin a cheannach 
agus chun é a éascú do dhaoine ar mian leo 
teach a fháil ar cíos, ní mór dúinn tionóntaí a 
chosaint. Tá an t-éileamh ar chóiríocht ar cíos á 
spreagadh ag athruithe ar an tsochaí, cosúil le 
tréimhsí níos faide a chaitheamh in oideachas, 
clann a bheith ag daoine níos déanaí, inimirce 
agus deacrachtaí ó thaobh airgeadas morgáiste 
a fháil. Tá geilleagar oscailte in Éirinn, mar 
sin bíonn soláthar seasta de chóiríocht ar 
ardchaighdeán, cóiríocht ar cíos san áireamh, 
ag teastáil chun na leibhéil infheistíochta dírí 
eachtraí a ndíríonn Éire orthu agus fostaíocht 
lena mbaineann a bhaint amach. 

Cé gur tháinig méadú ar thithíocht 
phríobháideach agus tithíocht shóisialta, agus tá 
tithíocht cíosa costais agus tithíocht ar phraghas 
réasúnta le teacht, níl sí mór go leor fosta chun 
tionchar suntasach a imirt ar an margadh cíosa i 
gcoitinne. Níl na méaduithe cíosa inmharthana 
agus tá fadhbanna inacmhainneachta ann anois, 
go háirithe dóibh siúd a bhfuil ioncam íseal acu 
agus do na daoine is leochailí sa tír seo. 

De réir Dhaonáireamh 2011, tháinig méadú 
beagnach faoi dhó ar líon na ndaoine a 
bhraitheann ar an earnáil cíosa phríobháideach 
ó Dhaonáireamh 2006, nuair arbh ionann 
é agus 9.9%, go dtí 18.5%. Sna figiúirí do 
Dhaonáireamh 2016, bhí an earnáil cíosa 
phríobháideach freagrach as beagnach 18.2% 
de na tionachtaí ar fad. Tarraingíonn sé sin aird 
ar thábhacht na hearnála cíosa phríobháideach 
don Chóras Tithíochta.

Thug an Rialtas bearta isteach chun cíosaithe 
a bhfuil dúshláin inacmhainneachta rompu 
a chosaint ach rialuithe Creasa Brú Cíosa 

a shíneadh go dtí deireadh na bliana 2024 
agus teorainneacha méaduithe cíosa a 
cheangal leis an gcostas maireachtála (tríd an 
Innéacs Comhchuibhithe ar Phraghsanna do 
Thomhaltóirí (ICPT). Anuas air sin, cuireadh 
síneadh go dtí 2022 le cosaintí gearrthéarmacha 
do thionóntaí a bhfuil riaráistí a bhaineann 
le Covid-19 acu. Neartófar daingneacht 
tionachta do thionóntaí, de réir comhairle dlí, 
agus reachtaíocht á déanamh le haghaidh 
tionóntachtaí a mhairfidh ar feadh tréimhse 
neamhshonrach. Tabharfar próiseas bliantúil 
clárúcháin isteach chun maoirseacht ar 
thionóntachtaí a neartú freisin.

Éascóidh an Rialtas forfheidhmiú mhéadaithe 
an chlárúcháin do riachtanas tionóntachta 
freisin. Breiseofar an forfheidhmiú seo le bearta 
amhail leathnú socruithe um chomhroinnt sonraí 
idir na Coimisinéirí Ioncaim agus an Bord um 
Thionóntachtaí Cónaithe (BTC) chun cabhrú le 
forfheidhmiú oibleagáidí cónaithe tionóntachtaí.

Aithníonn an Rialtas gur chun leasa an tionónta 
agus an tiarna talún é aon díospóid a réiteach 
chomh luath agus is féidir gan dul i muinín 
próisis fhada bhreithnithe agus bhinse. Cuirfidh 
RTRÁO acmhainní breise ar fáil don BTC chun 
a chinntiú go leanann sé ar aghaidh páirt a imirt, 
lena n-áirítear chun éascaíocht a dhéanamh ar 
theagmháil luath chun cosc a chur le díospóidí ag 
dul go dtí céim fhoirmiúil na réiteach díospóidí 
de chuid BTC, go háirithe maidir le riaráistí cíosa 
agus má táthar ag súil le foirceannadh dlíthiúil 
tionóntachta nó díshealbhú neamhdhlíthiúil. 
Tacaíonn eadráin agus idir-réiteach le díospóidí 
a réiteach go luath. Mar aitheantas dó sin, tá 
sé mar aidhm ag an Rialtas na hAchtanna um 
Thionóntachtaí Cónaithe a leasú chun idir-
réiteach réamhshocraithe a chur ar fáil mar chuid 
den phróiseas réitigh díospóidí. 

Mar fhreagairt ar phaindéim Covid-19, thug an 
Rialtas Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéime 
(ÍDP) isteach agus rinne sé coigeartú ar 
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thairseach ioncaim an Fhorlíonta Cíosa chun 
rátaí íocaíochta ÍDP a léiriú. Faoin bPlean 
Náisiúnta Téarnaimh Eacnamaíochta, tá 
síneadh ama curtha ag an Rialtas ar an ÍDP 
d’fhaighteoirí reatha agus leag sé amach conas 
a dhéanfar rátaí ÍDP a laghdú i gcéimeanna. 
Tiocfaidh tairseach ioncam an Fhorlíonta Cíosa 
leis an ráta ÍDP is airde don tréimhse shínithe 
seo agus déanfar é a choigeartú ag teacht le 
hathruithe ar an ráta ÍDP is airde. Leanfaidh 
an Roinn Coimirce Sóisialaí ar aghaidh agus é 
solúbtha maidir le teorainneacha cíosa.

Socrófar na spriocanna i leith áiteanna 
cónaithe ar cíos a iniúchadh ar leibhéal 
25% de gach tionóntacht san earnáil cíosa 
phríobháideach chomh luath agus is féidir de 
réir shrianta sláinte poiblí Covid-19. Tacófar 
leis an bpróiseas sin ach iniúchtaí fíorúla a 
chur i bhfeidhm ina n-iomláine chun cur leis 
an bpróiseas traidisiúnta iniúchta, agus scrúdú 
a dhéanamh ar ról na ngníomhairí eastáit 
a mhéadú chun tacú le comhlíonadh na 
gcaighdeán riachtanach in áiteanna cónaithe 
sula gcuirtear ar an margadh iad.

Tá sé ríthábhachtach go leantar ar aghaidh 
áiteanna cónaithe nua a sholáthar ar an 
margadh cíosa. Mar sin, leanfar den chíos 
tosaigh d’áiteanna cónaithe nua a shocrú ar an 
leibhéal margaidh chomh fada is a bheidh CBC 
nó srianta eile i bhfeidhm. Beidh feidhm ag na 
srianta CBC ar mhéaduithe cíosa ina dhiaidh 
sin tar éis an cíos tosaigh a shocrú (taobh istigh 
de na tionóntachtaí, nó idir tionóntachtaí).

Tacóidh an Rialtas le rannpháirtíocht leanúnach 
na dtiarnaí talún ar scála beag sa mhargadh 
cíosa. Déanfaidh an Roinn Airgeadais 
athbhreithniú ar mholtaí an Ghrúpa Oibre 
maidir le Déileáil Chánach agus Fhioscach le 
Tiarnaí Talún agus bearta cánach eile.

Bíonn deacrachtaí ag tionóntaí agus tiarnaí 
talún ó thaobh éarlaisí a choinneáil. Sa bhliain 
2020 bhí 1,410 díospóid a bhain le héarlaisí, 

arbh ionann é sin agus 27% de na díospóidí 
ar fad. Ba é an dara cúis ba choitianta le 
díospóidí. Is réimse casta é sin agus clúdaíonn 
sé tionóntaí agus tiarnaí talún araon. Bíonn 
sé an-dian ar thionóntaí nuair a choinnítear 
éarlaisí, mar bíonn an éarlais sin ag teastáil ó 
go leor díobh chun cóiríocht chíosa eile a fháil. 
Tá an Rialtas tiomanta do phlé a dhéanamh ar 
chóras coinneála éarlaisí a chruthú bunaithe ar 
dheachleachtas idirnáisiúnta.

Ní mór éifeachtúlacht fuinnimh i riachtanais 
tithíochta príobháidí ar cíos a mhéadú chun 
tacú leis na cuspóirí agus spriocanna i bPlean 
Gnímh an Rialtais don Aeráid. Forbróidh an 
Rialtas treochlár chun íoschaighdeáin Rátála 
Fuinnimh an Fhoirgnimh (RFF) a chur I 
bhfeidhm, nó an coibhéis ‘Costas Optamach’, 
don earnáil cíosa phríobháidigh. Méadóidh sé 
seo éifeachtúlacht fuinnimh, cabhróidh sé le 
tearcrochtain fuinnimh a mhaolú, cabhróidh sé 
le sláinte an tionónta a chosaint agus leibhéil 
compoird sna tithe ar cíos a fheabhsú. 

Is féidir le cóiríocht do mhic léinn, a tógadh 
le sainchuspóir ar champas, an brú ar an 
margadh cíosa príobháideach a laghdú. 
D’fhorbair ollscoileanna líon suntasach aonad 
cóiríochta do mhic léinn le blianta beaga 
anuas a bhuí iasachtaí ón mBanc Eorpach 
Infheistíochta tríd an nGníomhaireacht 
Airgeadais do Thithe. Déantar foráil le hAlt 
21 d’Acht na nOllscoileanna Teicneolaíochta, 
2018 le haghaidh iasachtaí ag Ollscoileanna 
Teicneolaíochta faoi réir ceadú iasachta. 
D’aithin Ollscoil Teicneolaíochta, Baile Átha 
Cliath – an institiúid is mó ardoideachais sa 
Stát – riachtanas cóiríochta do mhic léinn agus 
moladh ina leith agus tá acmhainneacht den 
chineál céanna an rud céanna a dhéanamh 
sna hollscoileanna teicneolaíochta eile. Tacóidh 
an Rialtas le hollscoileanna teicneolaíochta 
cóiríocht shaintógtha do mhic léinn má tá 
riachtanas den chineál sin ann trí rochtain a 
fháil ar mhaoiniú cuí (féach alt 3.6.3).

Tithíocht do Chách  |  1. Conair chun Tacú le hÚinéireacht Tí agus Inacmhainneacht a Mhéadú 
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Uimh.  Sceidil Roinn Ceannais

2.1 Reachtaíocht a thabhairt chun cinn ina bhfuil forálacha chun  R4 2021 RTRÁO
 aghaidh a thabhairt ar dhaingneacht tionachta fhadtéarmach  

2.2 Forfheidhmiú clárúcháin tionóntachtaí ag an mBord um  Leanúnach RTRÁO, BTC
 Thionóntachtaí Cónaithe a mhéadú (BTC) 

2.3 Na hathruithe i dtairseach ioncaim an Fhorlíonta Cíosa a De réir na   RCS
 leathnú, i gcomhréir leis an gcoigeartú ar rátaí PUP faoin hamlíne sa 
 bPlean Náisiúnta Téarnaimh Eacnamaíochta Phlean  
 Téarnaimh Eacnamaíochta Náisiúnta 

2.4 Na gnéithe solúbtha reatha atá sa Scéim Forlíonta Cíosa a choinneáil Leanúnach RCS

2.5 Socruithe roinnte sonraí idir BTC agus na Coimisinéirí  R1 2023 RTRÁO, an Roinn  
 Ioncaim a leathnú  Airgeadais 

2.6 Acmhainní breise a chur ar fáil don BTC d’fhonn éascaitheoirí  R2 2022 RTRÁO
 oilte BTC a chur ar fáil chun idirghabháil a dhéanamh go luath 
 chun cosc a chur le géarú na réiteach idir páirtithe 

2.7 Síneadh ama a chur le cosaintí na gCriosanna Brú Cíosa (CBC)  R3 2021 RTRÁO
 go dtí deireadh 2024 agus nasc na méaduithe cíosa le hInnéacs 
 Comhchuibhithe ar Phraghsanna do Thomhaltóirí 

2.8 Athbhreithniú a dhéanamh ar mholtaí an Ghrúpa Oibre maidir  R3 2022 An Roinn
 le Déileáil Chánach agus Fhioscach le Tiarnaí Talún  Airgeadais

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

2.10 Scrúdú a dhéanamh ar mhéadú féideartha ról na ngníomhairí  R4 2022 An Roinn Dlí
 eastáit chun imscrúdú tosaigh ar réadmhaoin cíosa a chur san áireamh  agus Cirt

2.11 Tacú le héagsúlú an tsoláthair tithíochta agus inrochtaineacht  Leanúnach RBATNE, an Roinn
 an stoic cíosa a mhéadú ach tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt na   Airgeadais, RTRÁO
 Cóiríochta Saintógtha do Mhic Léinn ag Ollscoileanna Teicneolaíochta   

2.12 Scrúdú a dhéanamh ar chóras a chruthú chun éarlaisí cíosa a R2 2023 RTRÁO 
 choinneáil, agus eolas a dhéanamh dó sin ag an taithí idirnáisiúnta  

2.13 Reachtaíocht a dhéanamh trí na hAchtanna um Thionóntachtaí  R1 2022 RTRÁO
 Cónaithe le haghaidh réiteach réamhshocraithe mar chuid den 
 phróiseas réitigh díospóidí sa BTC 

2.14 Íoschaighdeáin RFF a chur i bhfeidhm, nuair is féidir, d’áiteanna R1 2025 RTRÁO 
 príobháideacha ar cíos, ag tosú in 2025

 

Cuspóir Beartais Tithíochta 2:  
Cosaintí a fheabhsú do Thionóntaí i gCóiríocht ar Cíos san Earnáil Phríobháideach
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Conair chun 
Deireadh a chur le 
Fadhb na hEaspa 
Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a 
Mhéadú agus Tacú le 
hIonchuimsiú Sóisialta
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Conair chun Dul i nGleic le
hEaspa Dídine, Soláthar

Tithíochta Sóisialta a Mhéadú
agus Tacú le 
hlonchuimsiú 

Sóisialta

Tús Áite Don
Tithíocht

Níos Mó Tithe
Sóisialta

A Sholáthar

Athchóiriú
Tithíochta
Sóisialta 

Cuimsiú
Sóisialta

Easpa Dídine
I Measc An

Aos Óg

Léaráid 10:  
Conair chun Deireadh a chur le Fadhb na hEaspa Dídine, Seachadadh 
Tithíochta Sóisialta a Mhéadú agus Tacú le hIonchuimsiú Sóisialta 
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Conair chun Dul i nGleic le
hEaspa Dídine, Soláthar

Tithíochta Sóisialta a Mhéadú
agus Tacú le 
hlonchuimsiú 

Sóisialta

Tús Áite Don
Tithíocht

Níos Mó Tithe
Sóisialta

A Sholáthar

Athchóiriú
Tithíochta
Sóisialta 

Cuimsiú
Sóisialta

Easpa Dídine
I Measc An

Aos Óg

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

2

• Iarracht a dhéanamh deireadh a chur le 
fadhb na heaspa dídine faoi 2030.

• Spriocanna Tús Áite don Tithíocht a 
mhéadú go dtí 1,200 tionóntacht sa chéad 
chúig bliana eile.

• 90,000 teach sóisialta a chur ar fáil faoi 
2030. Áirítear leis seo breis agus 10,000 
teach sóisialta gach bliain thar na chéad 
chúig bliana eile, lena n-áirítear 9,500 
teach nuathógtha sóisialta ar an meán.

• Deireadh a chur le léasanna fadtéarmacha 
agus daoine nua chuig na socruithe 
reatha léasa á gcéimniú amach agus díriú 
ar nuafhorbraíocht chun tithe sóisialta a 
sholáthar.

• Maoiniú leanúnach d’Údaráis Áitiúla chun 
talamh breise a fháil le haghaidh tithíocht 
phoiblí nuathógtha. 

• Ról breisithe do Chomhlachtaí Ceadaithe 
Tithíochta maidir le soláthar tithíochta 
sóisialta.

• An Scéim Morgáiste go Cíos a neartú chun 
a chinntiú go gcomhlíonann sí riachtanais 
na ndaoine a bhfuil riaráistí fadtéarmacha 
morgáiste acu.

• Feabhsuithe ar chaighdeán agus méid na 
Cóiríochta atá go Sonrach don Lucht Siúil.

• Na roghanna tithíochta atá ar fáil do 
dhaoine breacaosta a mhéadú chun 
éascaíocht a dhéanamh ar aosú san áit 
a bhfuil siad le dínit agus ar bhealach 
neamhspleách.

• Raon seirbhísí tithíochta agus seirbhísí 
tacaíochta lena mbaineann a sholáthar, 
ar bhealach comhtháite inbhuanaithe, 
seirbhísí a chuireann comhionannas 
deiseanna, rogha an duine aonair agus 
maireachtáil neamhspleách do dhaoine faoi 
mhíchumas chun cinn. 

• Tacú le hionchuimsiú sóisialta go leanúnach 
leis an Scéim Cúnaimh Caipitil (SCC) agus 
cláir tacaíochta eile um thithíocht shóisialta.
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Caithfidh beartas tithíochta aghaidh 
a thabhairt ar riachtanais na mball sin 
den tsochaí atá eisiata go sóisialta. Tá 
leitheadúlacht na heaspa dídine, an méadú 
ar chíosanna agus na roghanna srianta 
do dhaoine breacaosta nó daoine faoi 
mhíchumas ar cheisteanna is práinní ár 
linne. Leis an mbeartas seo, táimid tiomanta 
d’aghaidh a thabhairt ar na riachtanais sna 
réimsí sin. Méadóimid na cosaintí atá ar 
fáil thar gach tionacht chun a chinntiú go 
dtacaítear leo siúd a bhfuil na riachtanais 
tithíochtaí is práinní acu, fad is a chuirtear 
ar fáil na tacaíochtaí cearta sealadacha agus 
fadtéarmacha chun a chinntiú go bhfuil teach 
seasmhach ag daoine. Tacóimid le cur chun 
feidhme leanúnach Straitéise nua Náisiúnta 
maidir le Cuimsiú an Lucht Siúil agus na 
Romach 2017-2021, agus na gníomhartha atá 
le haithint I ndiaidh na straitéise sin.

Tacóidh na gníomhartha sa Chonair seo le 
hiarrachtaí an Stáit Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe a bhaineann le deireadh a 
chur leis an mbochtanas a chomhlíonadh, 
lena n-áirítear Sprioc 1.5 ,: “Faoi 2030, chun 
láidreacht na mbocht agus iad siúd atá sáite i 
gcoinníollacha leochaileacha, agus an taithí a 
bheadh acu, chomh maith leis an leochaileacht 
i dtaobh teagmhais dhiana a bhaineann leis an 
aeráid, chomh maith le geiteanna agus tubaistí 
eile eacnamaíocha, sóisialta agus comhshaoil 
a laghdú”, chomh maith le Spriocanna eile a 
bhfuil baint ag tithíocht leis.

2.1 Deireadh a chur le fadhb na  
 hEaspa Dídine

Tá laghdú agus cosc na heaspa dídine 
fós ar na tosaíochtaí is tábhachtaí atá 
ag an Rialtas. Agus é ag aithint na 

dúshláin faoi leith atá ann maidir le 
heaspa dídine do theaghlaigh agus do 
dhaoine aonair, díreoidh an Rialtas a 
chuid iarrachtaí ar líon na dteaghlach 
agus daoine aonair gan dídean a laghdú 
agus oibreoidh sé le hÚdaráis Áitiúla, 
Eagraíochtaí Neamhrialtasacha (ENR) 
agus Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta 
(CCT) agus an FSS chun tacú le daoine 
gan dídean i gcóiríocht fhadtéarmach 
inmharthana. Tá tábhacht na 
dtacaíochtaí idirghníomhaireachta mar 
bhonn ag na gnéithe ar fad, tacaíochtaí 
a thugann aghaidh ar an meascán casta 
de riachtanais shóisialta, sláinte agus 
eacnamaíochta a bhíonn ag daoine gan 
dídean agus daoine atá i mbaol easpa 
dídine, anuas ar a riachtanas sonrach 
tithíochta. 

Aithnítear in Tithíocht do Chách go 
mbíonn riachtanais tacaíochta bhreise 
ag go leor teaghlaigh gan dídean agus 
tá bearta sonracha ann chun aghaidh 
a thabhairt ar na riachtanais sin. 
Áirítear leis sin bearta chun teagmháil 
a dhéanamh le daoine a chodlaíonn 
lasmuigh, agus tacú leo chun cóiríocht 
inmharthana a aimsiú, múnla Tús Áite 
don Tithíocht a leathnú tuilleadh, béim 
a leagan ar thithe aon leaba a thógáil 
agus a fháil agus, go tábhachtach, 
cinnte a dhéanamh de go mbíonn na 
tacaíochtaí riachtanacha sláinte agus 
meabhairshláinte ann chun tacú le 
daoine gan dídean a bhfuil riachtanais 
chasta acu. 

Cuirfidh an Rialtas Coiste Náisiúnta um 
Ghníomhú in aghaidh Easpa Dídine nua 
ar bun. Grúpa maoirseachta trasrialtais 
agus idirghníomhaireachta a bheidh ann 

6  https://www.gov.ie/en/policy-information/ff4201-17-sustainable-development-goals/ 
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agus déanfaidh sé cinnte de go mbíonn 
seirbhísí a bhaineann le heaspa dídine ag 
teacht lena chéile agus go gcomhordaítear 
iad nuair a thugtar faoi bhearta agus 
gníomhartha polasaí. Déánfaidh Tithíocht 
do Chách eolas d’obair an ghrúpa 
agus déanfaidh an grúpa maoirseacht 
ar chur i bhfeidhm na ngnéithe 
idirghníomhaireachta.

Tá an Rialtas tiomanta do chur chuige 
faoi stiúr tithíochta a úsáid mar an 
phríomhfhreagairt ar gach cineál easpa 
dídine. Áirítear leis sin cosc a chur le 
tithe reatha a chailleadh. Áirítear leis 
sin, chomh maith, cosc a chur le tithe 
reatha a chailleadh. Clúdaíonn sé soláthar 
tacaíochta breise do dhaoine ina dtithe 
de réir a riachtanas, agus leibhéil arda de 
thithíocht shóisialta bhreise a chur ar fáil.

I dtaca leo siúd atá gan dídean, leagfar 
béim ar chóiríocht éigeandála a fhorbairt 
trí shaoráidí faoi úinéireacht údaráis 
áitiúil nó CCT. Áireofar le forbairtí 
den chineál sin áiteanna cónaithe 
reatha a fháil lena dtiontú, agus talamh 
nó láithreáin a aimsiú chun saoráidí 
saintógtha a fhorbairt. Déanfar é sin ach 
úsáid a bhaint as sruthanna maoinithe 
chaipitiúil atá ar fáil d’údaráis áitiúla agus 
CCTanna. Amach anseo, beifar in ann 
saoráidí den chineál sin a bheidh faoi 
úinéireacht údaráis áitiúla agus CCTanna 
a chur in oiriúint d’úsaid eile chun tacú le 
soláthar tithíochta sóisialta.

Tá na daoine a chodlaíonn lasmuigh 
ar imeall géar na heaspa dídine. Beidh 
Seirbhísí Teagmhála ar an tSráid i 
dteagmháil rialta leo siúd a chodlaíonn 
lasmuigh agus leathnaíodh é go náisiúnta 
i gceantair uirbeacha a mbíonn daoine ag 
codladh lasmuigh.

Is é infhaighteacht na tithíochta sóisialta 
ar cheann de na heochairthosca chun 
aghaidh a thabhairt ar an easpa dídine 
agus infhaighteacht tithe, a bhfuil seomra 
leapa amháin iontu, do dhaoine aonair 
gan dídean. Leagfaidh Údaráis Áitiúla 
spriocanna soláthair amach, lena n-áirítear 
spriocanna do thithe, a bhfuil seomra 
leapa amháin iontu, sna Pleananna 
Gníomhaíochta um Sholáthar Tithíochta 
(féach alt 2.2.2), a gceanglaíonn Tithíocht 
do Chách orthu a réiteach agus beidh siad 
ar fáil faoi Nollaig 2021.

2.1.1 Tacú le Dearbhú Chonradh   
 Liospóin chun dul i ngleic le   
 hEaspa Dídine  

Ar an 21 Meitheamh 2021, shínigh 
an tAire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta, agus tacaíocht aige ón 
Rialtas, ‘Dearbhú Chonradh Liospóin 
maidir le hArdán na hEorpa chun dul i 
ngleic le hEaspa Dídine’. Ceanglaíonn 
an Dearbhú ar gach sínitheoir, Éire san 
áireamh, chun iarracht a dhéanamh 
deireadh a chur le heaspa dídine faoi 
2030. Beidh sé seo ina sprioc tábhachtach 
náisiúnta straitéiseach feasta. Le Tithíocht 
do Chách, athdhearbhaítear na gealltanais 
a dhéantar leis an Dearbhú.

Agus an Dearbhú sínithe, tá sé aontaithe 
ag Éirinn go gcuirfear cosc ar easpa 
dídine chun cinn, chomh maith le 
rochtain ar thithíocht bhuan agus 
soláthar seirbhísí cumasaithe tacaíochta 
dóibh siúd gan dídean. Tá sé deimhnithe 
againn go gcuirimid fáilte roimh 
rannpháirteachas gach páirtí leasmhar 
ábhartha agus bearta an bheartais á 
ndearadh agus á gcur i bhfeidhm. Táimid 
tiomanta do thacaíocht a thabhairt 
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dár mbearta beartais agus maoiniú 
leordhóthanach á chur ar fáil agus na 
dea-chleachtais atá againn á roinnt chun 
dul i ngleic le heaspa dídine. Tá Ardán 
Eorpach nua chun dul i ngleic le hEaspa 
Dídine curtha ar bun. Glacfaidh Éire ról 
gníomhach sa struchtúr seo. Oibreoimid 
le Ballstáit AE eile, na hinstitiúidí 
Eorpacha, chomh maith le heagraíochtaí 
idirnáisiúnta a thacaíonn le daoine 
gan dídean, chun iarracht a dhéanamh 
deireadh a chur leis an easpa dídine, 
sprioc atá againn ar fad.

2.1.2 Tús Áite don Tithíocht a leathnú
Is cur chuige faoi stiúir tithíochta é Tús 
Áite don Tithíocht a chuireann ar chumas 
daoine atá ag codladh amuigh le tréimhse 
fada nó atá ag úsáid cóiríocht éigeandála 
go fadtéarmach, agus a bhfuil riachtanais 
chasta acu, cóiríocht dhaingnithe bhuan 
a fháil. Tugtar tacaíochtaí diana dóibh 
chun cuidiú leo a dtionachtaí a choinneáil 
ar siúl. Dearadh an Plean Náisiúnta 
Feidhmithe le haghaidh Tús Áite don 
Tithíocht 2018-2021 chun an fhreagairt 
sin a chur ar fáil. Tá spriocanna i leith 
tionóntachtaí ann do gach údarás áitiúil 
agus ba é an sprioc náisiúnta go gcuirfí 
663 tionacht ar fáil roimh dheireadh 
2021. Tá an sprioc sin á baint amach ag 
údaráis áitiúla de réir an sceidil. 

Foilseofar Plean Náisiúnta Feidhmithe 
nuashonraithe roimh dheireadh na bliana. 
Cuirfidh sé sin síneadh leis an gclár agus 
méadóidh sé na spriocanna Tús Áite don 
Tithíocht agus is é an aidhm a bheidh 
aige 1,200 tionóntacht nua Tús Áite don 
Tithíocht a bhaint amach sa chéad chúig 
bliana eile. 240 tionóntacht, ar an meán, 
in aghaidh na bliana a bheidh i gceist. 
Leagfar amach na spriocanna sonracha 

do gach réigiún sa phlean náisiúnta nua, 
bunaithe ar anailís atá ar siúl faoi láthair a 
bhfuil na príomhpháirtithe leasmhara ar 
fad páirteach inti. Is comhthionscnamh 
é cur i bhfeidhm na bPleananna sin idir 
an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta (RTRÁO), an Roinn Sláinte, 
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 
agus na hÚdaráis Áitiúla, i gcomhpháirt 
le comhpháirtithe eagraíochtaí 
neamhrialtasacha.

Aithníonn Tithíocht do Chách go 
dtagann príosúnaigh agus daoine eile, 
ar ciontaíodh iad, os comhair na cúirte 
agus iad gan dídean go minic, agus go 
mbíonn ardriachtanais tithíochta chasta 
acu agus is riosca suntasach é an easpa 
dídine do go leor daoine i ndiaidh dóibh 
teacht amach as príosún. Cuirfidh an 
Plean Náisiúnta Feidhmithe leis an scéim 
phíolótach reatha, bunaithe i mBaile 
Átha Cliath, agus a dhíríonn orthu siúd 
ón gcóras dlí choiriúil agus an scéim á 
leathnú go náisiúnta.

2.1.3 Tacaíocht do riachtanais slainte  
  na ndaoine gan dídean

Tá bail oiriúnach tí ar cheann de na 
ceisteanna sóisialta is mó a imríonn 
tionchar ar an tsláinte. Nuair a 
sholáthraítear tithe agus tacaíochtaí 
sláinte ar bhealach comhoibríoch, déantar 
cinnte de nach gcuirtear aon duine as an 
áireamh ó thitíocht nó tacaíocht sláinte 
agus go mbeidh ról lárnach ag tacaíocht 
sláinte nuair a lonnaíonn duine agus 
nuair a fhilleann duine ar mhaireachtáil 
neamhspleách. 

Tá an Rialtas tiomanta do thacaíochtaí 
feabhsaithe seirbhíse sláinte do 
dhaoine gan dídean a choinneáil 
agus a chomhdhlúthú, tacaíochtaí a 
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cuireadh ar bun in 2020 agus 2021 mar 
fhreagairt don phaindéim. Mar chuid 
den fhreagairt sláinte poiblí do Covid-19, 
cuireadh feabhas suntasach ar rochtain 
ar sheirbhísí sláinte i measc daoine gan 
dídean, i bPlean Geimhridh FSS ar dtús 
agus don bhliain 2021 ar fad ina dhiaidh 
sin. B’ionann an caiteachas breise agus 
€11m. 

Mar chuid den phlean Tithíocht do Chách 
déanfaimid forbairt ar an gcomhoibriú, 
an comhordú agus na gníomhartha atá 
ar bun cheana féin agus a forbraíodh 
chun tionchar COVID-19 ar dhaoine gan 
dídean a íoslaghdú. Áirítear leo siúd:-

• pleananna cúraim sláinte don duine 
aonair; 

• seirbhísí saincheaptha do dhrugaí agus 
d’alcól; agus 

• tacaíochtaí meabhairshláinte, go háirithe 
dóibh siúd a chodlaíonn lasmuigh. 

 Anuas air sin, tá maoiniú fadtéarmach 
€4m á chur ar fáil in 2021 chun feabhas 
breise a chur ar sheirbhísí sláinte, 
meabhairshláinte, pleananna comhtháite 
cúraim agus Tús Áite don Tithíocht san 
áireamh.

Tá ról lárnach ag Samháil Sláinte an 
Ionchuimsithe maidir le riachtanais 
chasta sláinte na ndaoine gan dídean a 
chomhlíonadh. Soláthraíonn sé samhail 
chúraim a chuireann cúram comhtháite 
ar fáil do dhaoine gan dídean i gcúram 
príomha agus i ngéarchúram, ar aon dul le 
Sláintecare. 

Aithnítear go bhfuil baill den Lucht Siúil 
agus Romaigh gan dídean. Tacóimid 
le cur chun feidhme Straitéise nua 
Náisiúnta maidir le Cuimsiú an Lucht Siúil 
agus na Romach 2017-2021, agus na 

gníomhartha atá le haithint i ndiaidh na 
straitéise sin.

Sonraítear i gClár an Rialtais roinnt 
gealltanas chun feabhas a chur ar thorthaí 
sláinte do dhaoine gan dídean. Aithnítear 
sa Straitéis Náisiúnta Frithdhrugaí go 
mbíonn baol mór ann go mbeadh andúil 
ag daoine gan dídean i ndrugaí agus 
alcól. Ar aon dul leis sin, is gealltanas 
ríthábhachtach é go n-oibreoidh an 
Roinn Sláinte agus an FSS leis an RTRÁO 
chun maoiniú tiomanta ilbhliantúil 
a mheas agus a chur ar fáil chun na 
tacaíochtaí riachtanacha sláinte agus 
meabhairshláinte a sholáthar.

Chomh maith leis sin tá an Rialtas 
tiomanta d’obair a dhéanamh go 
comhpháirteach chun tacaíochtaí 
feabhsaithe breisithe a chur ar fáil dóibh 
siúd a dteastaíonn rochtain ar chúram 
sláinte dóibh, chomh maith le seirbhísí 
cóireála um andúil. Sampla de seo ná 
gealltanas na RTRÁO chun cistiú caipitil 
a chur ar fáil do Chlann Shíomóin Bhaile 
Átha Cliath chun Saoráid nua Cóireála 
Leighis agus Téarnaimh, a bhfuil 100 
leaba, a thógáil ar Oileán Uiséir. Nuair a 
bheidh sé tógtha cuirfear tacar seirbhísí 
lárnacha comhlántacha ar fáil chun 
freagairt don riachtanas le haghaidh 
seirbhísí cúraim sláinte, cóireála agus 
téarnaimh le haghaidh daoine aonair 
gan dídean. Tá an Roinn Sláinte agus 
FSS tiomanta do mhaoiniú a chur ar fáil 
do chostais oibríochtúla leanúnach na 
saoráide. Leis an tsaoráid nua seo beidh 
cabhrú ann le gealltanas Chlár an Rialtais 
a chomhlíonadh chun líon na leapacha 
cóireála cónaithe a mhéadú dóibh siúd atá 
ag cur bail sheasmhach orthu féin, atá ag 
díthocsainiú agus/nó atá ag lorg seirbhísí 
gan drugaí.
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2.1.4 Coisc agus diriú isteach ar Easpa  
 Dídine i measc an Teaghlaigh,   
 Páistí agus Daoine Óga

Tháinig méadú nach beag ar easpa dídine 
i measc teaghlach ó 2019, ach is dúshlán 
ríthábhachtach é go fóill. An chuspóir 
sháraitheach ná tithe a chur ar fáil do na 
teaghlaigh seo atá i mbaol easpa dídine, nó atá 
gan dídean, le tacaíochtaí éagsúla um thithíocht 
shóisialta ar fáil. Ar an gcéad dul síos, tá sé 
ríthábhachtach go gcuirfear cosc dírithe agus 
luathsheirbhísí idirghabhála ar fáil do theaghlaigh 
agus do pháistí atá i mbaol na heaspa dídine. 
Tá sé ríthábhachtach do na teaghlaigh agus na 
páistí sin atá i gcóiríocht éigeandála go gcuirtear 
tacaíochtaí cuí ar fáil chun conairí amach ón 
easpa dídine a chinntiú. Is ábhair imní é an 
tréimhse ama a chaitheann roinnt teaghlach 
(a bhfuil riachtanais tacaíochta ag go leor 
díobh a mbíonn cur chuige ilghníomhaireachta 
ag teastáil ina leith) i gcóiríocht éigeandála. 
Oibreoimid le húdaráis áitiúla agus Eagraíochtaí 
Neamhrialtasacha chun teaghlaigh atá gan 
dídean go fadtéarmach a aithint, agus ag a 

bhfuil riachtanais chasta tacaíochta. Cuirfear 
tacaíochtaí breisithe tionachta ar fáil dó na 
teaghlaigh ag a bhfuil na riachtanais seo chun 
cabhrú leo teach a fháil agus a choinneáil. 
Oibreoidh na hidirghabhálacha breise seo 
le soláthar leanúnach ÍCT do dhaoine gan 
dídean. Déanfaimid forbairt ar na tacaíochtaí 
do leanaí agus teaghlaigh agus ar chomhordú 
trí Tusla agus Coistí um Sheirbhísí do 
Leanaí agus Daoine Óga (CSLDÓ) agus trí 
thionscnaimh spriocdhírithe cosúil leis an 
tacaíocht a chuirtear ar fáil tríd an Scéim 
Náisiúnta Cúraim Lenaí, scéim a thacaíonn le 
teaghlaigh gan dídean ina bhfuil leanaí chun 
rochtain a fháil ar sheirbhísí cúraim leanaí. 
Oibreoidh RTRÁO ar bhonn tras-rannach agus 
trasghníomhaireachta agus le hÚdaráis Áitiúla 
agus Eagraíochtaí Neamhrialtasacha.
Nuair a thugtar tacaíocht do dhaoine óga 
atá i mbaol a bheith gan dídean trí mheán 
idirghabhálacha straitéiseacha, d’fhéadfadh sin 
easpa dídine fhadtéarmach a sheachaint. Tá 
Straitéis um Easpa Dídine i measc Daoine Óga 
á ullmhú lena seoladh go luath in 2022.

Uimh. Timeline Sceidil Roinn Ceannais

3.1 Rannpháirtíocht ghníomhach leis an Ardán Eorpach  Leanúnach RTRÁO
 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 

3.2 Coiste Náisiúnta um Ghníomhú in aghaidh Easpa Dídine a  R4 2021 RTRÁO, an Roinn  
  Bhunú Sláinte, RLCMLÓ, 
   RCS, an Roinn Dlí  
   agus Cirt, an Roinn  
   Oideachais, Údaráis  
   Áitiúla, FSS, Tusla

3.3 Plean Náisiúnta Feidhmithe le haghaidh Tús Áite don  R4 2021 RTRÁO, an Roinn
 Tithíocht a Fhoilsiú   Sláinte, FSS, Údaráis  
   Áitiúla

3.4 Iarracht a dhéanamh 1,200 tionóntacht nua ‘Tús Áite don Tithíocht’  2022 go 2026 RTRÁO, an Roinn Sláinte,
 a bhaint amach idir 2022 agus 2026   FSS, Údaráis Áitiúla

Cuspóir Beartais Tithíochta 3: 
Iarracht a dhéanamh fadhb na heaspa dídine a réiteach faoi 44 2030
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3.5 Beidh soláthar tithíochta sóisialta breise, a bhfuil seomra leapa  R4 2021 RTRÁO
 amháin ann, mar bhonn ag Tús Áite don Tithíocht agus leanúnach  

3.6 Cistiú caipitil a chur ar fáil chun cóiríocht bhreise éigeandála a  R4 2021 RTRÁO
 fhorbairt do theaghlaigh agus daoine aonair gan dídean agus leanúnach  

3.7 Treoirlínte a réiteach agus a fhoilsiú agus caighdeáin maidir le  R2 2022 RTRÁO
 cóiríocht éigeandála a fhorbairt agus a athchóiriú mar chuid díobh 

3.8 Treoir a eisiúint d’Údaráis Áitiúla maidir lena bPleananna  R4 2021 RTRÁO
 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 

3.9 Tacaíocht a thabhairt d’Fheidhmeannas Réigiún Bhaile Átha Cliath R2 2022 RTRÁO 
 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 

3.10 Bearta sláinte poiblí Covid-19 a choinneáil ar bun le haghaidh Leanúnach An Roinn Sláinte, 
 daoine gan dídean agus na feabhsúcháin ar sholáthar cúraim    FSS   
 sláinte a chomhdhlúthú 
3.11 Leanúint de mhéadú a chur ar rochtain ar thacaíochtaí agus Leanúnach  An Roinn Sláinte,   
 cosaintí sláinte do dhaoine gan dídean, agus plean cúraim sláinte   FSS
 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  
3.12 Samhail cúraim sláinte a chur i gcrích do dhaoine gan dídean,  R2 2022 An Roinn Sláinte, 
 lena n-áirítear uirlis measúnaithe sláinte/leochaileachta chun   FSS
 oiriúnacht do Tús Áite don Tithíocht a mheas, chomh maith le 
 leibhéal na tacaíochta a theastaítear  
3.13 Conairí cúraim chomhtháite a neartú do dhaoine gan dídean a  Leanúnach An Roinn Sláinte,  
 bhfuil riachtanais ainsealacha sláinte acu bunaithe ar shamhail   FSS
 sláinte an ionchuimsithe, chun torthaí sláinte níos fearr a bhaint 
 amach agus chun líon na mbásanna anabaí a laghdú 
3.14 An cur chuige i leith cásanna a bhainistiú a leathnú maidir le daoine R2 2022 An Roinn Sláinte, 
 gan dídean a bhfuil andúil acu i ndrugaí agus alcól agus feabhas   FSS
 a chur ar roghanna cóireála 
3.15 Straitéis um Easpa Dídine i measc Daoine Óga a fhorbairt R1 2022 RTRÁO, RLCMLÓ,  
    Tusla, Údaráis Áitiúla
3.16 Feabhas a chur ar thacaíocht agus cosc teaghlaigh agus ar  Leanúnach RTRÁO, Tusla,   
 luathsheirbhísí idirghabhála do leanaí agus dá dteaghlaigh trí  RLCMLÓ, 
 fhreagairt ilghníomhaireachta agus comhordaithe, agus cleachtas   Údaráis Áitiúla
 nuálach a scaipeadh  
3.17 Seirbhísí Teagmhála ar an tSráid a leathnú chun teagmháil a  R4 2021 RTRÁO, Údaráis
 dhéanamh le daoine a chodlaíonn lasmuigh i bpríomháiteanna  agus leanúnach Áitiúla
 uirbeacha eile lasmuigh de Bhaile Átha Cliath  
3.18 Tacaíochtaí feabhsaithe um chothú tionóntachtaí a aithint agus a  Leanúnach RTRÁO, Údaráis
 chur ar fáil do theaghlaigh atá gan dídean go fadtéarmach chun cabhrú   Áitiúla, RLCMLÓ, 
 leo deireadh a chur leis an easpa dídine agus a dtithe a choinneáil   Tusla
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2.2 Soláthar Tithíochta Sóisialta a  
 mheadú

Tá an Rialtas tiomanta do thithíocht 
shóisialta mhéadaithe a sholáthar agus 
oibreoimid lenár gcomhpháirtithe 
soláthair chun a chinntiú go bhfuil 
tithíocht ar fáil do na daoine is leochailí 
sa tsochaí. Tá ról lárnach ag Údaráis 
Áitiúla i soláthar tithe agus socrófar 
spriocanna don soláthar le Pleananna 
Gníomhaíochta nua um Sholáthar 
Tithíochta Údaráis Áitiúil, ag leagan 
amach an tslí a bhfuil sé beartaithe acu 
cuspóirí Tithíocht do Chách a chur i 
gcrích. Rollfaimid amach an clár tógála 
tithe is mó i stair an Stáit agus Údaráis 
Áitiúla agus CCTanna ag tógáil ar scála 
arís. Cuirfear deireadh le léasanna 
fadtéarmacha agus daoine nua chuig 
an bpróiseas á gcéimniú amach agus 
béim athnuaite ar thithíocht shóisialta a 
thógáil, ní hamháin é a cheannach. 

2.2.1 Níos mó Tithe Sóisialta a   
 Sholáthar 

Cuirtear tithíocht shóisialta ar fáil chun 
riachtanais teaghlach ag a bhfuil ioncam 
íseal ar fud na tíre a chomhlíonadh agus 
is cumasóir bunriachtanach é do dhaoine 
ag fáil dídine. Cé go bhfuil tacaíochtaí 
láithreacha ar fáil leis an ÍCT, tá sé 
beartaithe ag an Rialtas go ndéanfaidh 
sé líon na dtithe atá faoi úinéireacht 
na nÚdarás Áitiúil agus Comhlachtaí 
Ceadaithe Tithíochta a mhéadú go tapa 
ionas go mbeidh rochtain acu siúd is 
leochailí sa tsochaí ar theach.

Tá sé beartaithe ag an Rialtas breis agus 
90,000 teach sóisialta a sholáthar go dtí 
2030, agus réimse córas seachadta á 
n-úsáid chun tithe a fháil do theaghlaigh 

agus do dhaoine aonaracha a thapa agus is 
féidir. 

Leagfar béim sa chlár tithíochta sóisialta ar 
líon na dtithe nuathógtha a mhéadú. Is é 
an sprioc go soláthrófar breis agus 9,500 
teach nuathógtha ar an meán gach bliain 
do na chéad chúig bliana amach romhainn 
go dtí 2026. 

Tá sé beartaithe ag an Rialtas go 
ndéanfar níos mó infheistíochta ná riamh 
a dhéanamh chun é seo a sholáthar. 
Maoineoidh an Rialtas tithe nua sóisialta 
leis an bPlean Forbartha Náisiúnta, 
agus soláthrófar na tithe seo thar na 
chéad cúig bliana eile chun riachtanais 
na mílte teaghlach ar fud na hÉireann a 
chomhlíonadh.

Ba pháirtithe ríthábhachtacha iad 
Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta 
(CCTanna) maidir le soláthar tithíochta 
sóisialta agus bhí ról an-tábhachtach acu 
ó thaobh leibhéal na dtithe nua sóisialta 
a mhéadú le blianta beaga anuas. Beidh 
ról lárnach ag CCTanna in Tithíocht do 
Chách. Leagfar amach béim ilbhliantúil do 
CCTanna i bPleananna Gníomhaíochta 
um Sholáthar na nÚdarás Áitiúil (féach alt 
2.2.2 thíos). Cuirfear maoiniú méadaithe 
ar fáil do na CCTanna trí mhéaduithe 
ar an gciste atá ar fáil don tSaoráid 
Léasaithe Réamhíocaíochta Caipitil 
(SLRC). Déanfaidh RTRÁO athbhreithniú 
ar struchtúr agus feidhmiú SLRC chun 
measúnú a dhéanamh an gá aon 
mhionathrú a dhéanamh ar an tsaoráid 
chun tacú le soláthar tithíochta sóisialta 
ón earnáil CCT thar réimse níos leithne de 
cheantair Údaráis Áitiúil. Aithnímid dea-
theist na CCTanna i mBainistíocht Eastáit. 
Mar sin tacóimid le leibhéal méadaithe 
comhpháirtíochtaí straitéiseacha idir 
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údaráis áitiúla agus CCTanna chun ról na 
CCTanna i soláthar seirbhísí bainistíochta 
tithíochta a mhéadú, lena n-áirítear trí 
fhorbairtí tithíochta Comhpháirtíochtaí 
Poiblí Príobháideacha (CPP).

Agus muid ag tógáil ar mhúnla rathúil 
na tithíochta sóisialta a thug CPPanna 
isteach le blianta beaga anuas, atá ag 
soláthar thart ar 1,500 teach sóisialta ar 
fud thrí bheartán náisiúnta idir 2020 agus 
2024, méadóimid a n-úsáid chun tithíocht 
shóisialta a sholáthar. Cuirtear sa mhúnla 
CPP struchtúr soláthair ar féil lena mbíonn 
tithe tithíochta sóisialta faoi úinéireacht an 
Stáit i gcónaí. Beidh na CPPanna dírithe 
ar chathracha, go háirithe i mBaile Átha 
Cliath, chun tacú le brostú an tsoláthair 
ó na leibhéil reatha go dtí na leibhéil atá 
ag teastáil faoin scéim Tithíocht do Chách. 
Soláthrófar na CPPanna i gcomhpháirt leis 
an nGníomhaireacht Airgeadais d’Fhorbairt 
Náisiúnta agus soláthróirí seirbhísí um 
bainistíocht tionóntachtaí, ag a bhfuil 
taithí, amhail CCTanna, a chuirfidh na 
seirbhísí bainistíochta a theastaítear ar fáil 
d’fhorbairtí CPPanna le linn na tréimhse 
oibríochta. 

Anuas ar na héadálacha reatha faoi Chiste 
Éadálacha na Gníomhaireachta Tithíochta, 
maoineoidh an Rialtas Údaráis Áitiúla agus 
CCTanna chun 200 réadmhaoin reatha a 
fháil gach bliain chun an tsolúbthacht a 
thabhairt d’Údaráis Áitiúla réitigh áirithe 
tithíochta a chur ar fáil, a thagann leis an 
riachtanas poiblí, atá deacair a sholáthar ar 
chúiseanna a bhaineann leis an suíomh, an 
costas, an tráthúlacht agus an dearadh. 

Cuirfidh an Rialtas deireadh le húsáid na 
múnlaí reatha léasa de réir a chéile faoi 
2025 agus deireadh á chur le daoine nua 
ag teacht isteach mar chuid de shocruithe 

reatha léasa le haghaidh soláthar 
fadtéarmach agus léasanna breisithe, i 
bhfabhar múnlaí soláthair a chinntíonn 
úinéireacht fhadtéarmach tithe tithíochta 
sóisialta. Bainfear é seo amach agus 
aistriú á dhéanamh i dtreo tithe sóisialta 
nuathógtha ar scála nach bhfacthas roimhe 
seo, arna maoiniú ag ceangaltas caipitil 
stairiúil. Beidh an tsolúbthacht ag Údaráis 
Áitiúla go fóill, de bharr RTRÁO, chun 
socruithe infhaighteachta um chíosanna 
gearrthéarmacha (Cineál SIC) a úsáid chun 
cóiríocht a chur ar fáil do dhaoine ar an 
liosta feithimh ar an mbealach is córa is 
féidir a bhaint amach. Tá sé i gceist go 
mbainfear 200 teach amach in aghaidh na 
bliana, thar shaolré an Phlean.

Glacfaidh GFT freagracht as rialúchán 
lán roghnach rochtana Seirbhísí 
Réadmhaoine Cónaithe Bainistíochta 
Sócmhainní (NARPS) ó GNBS, chun bonn 
deimhnitheach slán a chur ar fáil don 
tithíocht shóisialta a bhaineann leis agus a 
ligtear ar cíos d’Údaráis Áitiúla. 

Tacóidh an Rialtas le hÚdaráis Áitiúla 
talamh breise a cheannach chun clár 
tithíochta a sholáthar, agus ar an mbealach 
sin cur lena mbunachar talún, ar aon dul 
le leibhéal na tithíochta sóisialta atá le 
soláthar faoin bplean Tithíocht do Chách 
agus faoi Phleananna Gníomhaíochta um 
Sholáthar Tithíochta Údaráis Áitiúil. 

Cabhraíonn an scéim Morgáiste go Cíos 
(SMC) leo siúd atá i riaráiste morgáiste 
agus atá I mbaol a dtithe a chailleadh. 
Díríonn sé ar thacaíocht a thabhairt do 
theaghlaigh a bhfuil riaráistí morgáiste 
acu agus, dar leis a n-iasachtóir, nach 
bhfuil na riaráistí sin inmharthana mar 
chuid den Phróiseas Réitigh do Riaráistí 
Morgáiste (MARP). Aontaíonn siad dá 
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ndeoin féin a dteach a thabhairt suas 
agus meastar go bhfuil siad incháilithe i 
leith tacaíocht tithíochta sóisialta a fháil. 
Caithfidh an áit chónaithe i gceist critéir 
áirithe cháilitheachta a chomhlíonadh. Is 
cuid dhlúth den scéim SMC iad CCTanna. 
Mar gheall ar a rannpháirtíocht sa scéim, 
bhí líon suntasach iasachtaithe ábalta 
fanacht ina dtithe mar thionóntaí tithíochta 
sóisialta agus tá iasachtaithe eile fós á 
gcumasú ar an mbealach céanna. 

Neartóidh an Rialtas Scéim SMC freisin 
chun a chinntiú go gcabhraíonn sé leo siúd 
a dteastaíonn sé uathu, agus soláthróidh 
sé 1,000 réiteach ar an meán in aghaidh 
na bliana. Is iad na príomhfheabhsuithe a 
bhaineann leis an scéim:

• Méadú ar an teorainn cothromais 
dhearfaigh chun go mbeidh sé ag teacht le 
chéile níos fearr le raon na bpraghsanna tí 
sna réigiúin;

• Tairseacha praghais ceannaigh a 
nuashonrú le haghaidh áiteanna cónaithe 
faoin scéim SMC chun go mbeidh siad ag 
teacht le tairseacha ceannaigh na Roinne 
le haghaidh tithíocht shóisialta i gcoitinne;

• Solúbthacht bhreise maidir le líon na 
seomraí leapa d’iasachtaithe os cionn 
65 bliain d’aois agus os a chionn nó 
má tá an t-iasachtaí nó duine de na 
comhiasachtaithe nó a gcleithiúnaigh faoi 
mhíchumas agus cuireadh an áit chónaithe 
in oiriúint dá riachtanais, nó oireann an áit 
chónaithe dá riachtanas gan gá le haon rud 
a athrú; agus

• Maoirseacht leanúnach chun a chinntiú 
go gcomhlíonann réadmhaoine caighdeáin 
phríobháideacha cíosa.

Mar gheall ar na dúshláin soláthair atá ann 
faoi láthair, ní mór leanúint de thithíocht 

shóisialta a chur ar fáil tríd an margadh 
cíosa príobháideach idir an dá linn chun a 
chinntiú gur féidir leis na daoine is leochailí 
sa tsochaí rochtain a fháil ar thacaíocht 
láithreach. De réir mar a mhéadaíonn líon 
na dtithe nuathógtha a sholáthraítear, 
laghdófar an méid a bhraitear ar Íocaíocht 
Cúnaimh Tithíochta (ÍCT) agus ar an Scéim 
Cóiríochta Cíosa (SCC).

Leanfaidh an Stát de thacaíocht a 
thabhairt do na 60,000 teaghlach nó 
os a chionn a bhfuil tionóntachtaí a 
fhaigheann tacaíocht ó Íocaíocht Cúnaimh 
Tithíochta (ÍCT) acu agus maoiniú a 
thabhairt chun tacú le teaghlaigh ar liostaí 
feithimh le haghaidh tithíocht shóisialta 
tionóntacht a fhaigheann tacaíocht ó ÍCT 
a fháil, fad a mhéadaimid líon na dtithe 
faoi bhainistíocht údaráis áitiúla agus 
CCTanna. 

Anuas ar an bhforáil le haghaidh tacaíochta 
leanúnaí, agus chun cumas na nÚdarás 
Áitiúil chun cúnamh a thabhairt do 
theaghlaigh cóiríocht ar cíos a aimsiú agus 
a choinneáil san earnáil phríobháideach 
le scéim ÍCT a chosaint, déanfaidh an 
Rialtas anailís ar an ngá atá ann leibhéal 
na discréide atá ar fáil d’Údaráis Áitiúla 
faoin scéim a leasú. Cuirfidh an anailís 
seo, an brú cíosa ardaithe, a chonacthas 
le blianta beaga anuas sa mhargadh cíosa 
san áireamh, chomh maith le húsáid 
mhéadaithe cumhachtaí lánroghnacha na 
nÚdarás Áitiúil chun teorainneacha ÍCT 
a shárú, agus é i gceist go gcinnteofar 
leibhéil chuí tacaíochta leanúnacha 
i gceantair faoi leith do chineálacha 
teaghlach faoi leith. Chomh maith leis sin, 
leanfaidh an Stát de thacaíocht a thabhairt 
do thionóntachtaí reatha agus nua faoin 
Scéim Cóiríochta Cíosa (SCC). 
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Uimh.  Sceidil Roinn Ceannais

4.1 Breis agus 10,000 teach nua tithíochta sóisialta a sholáthar gach  Leanúnach RTRÁO, Údaráis
 bliain go dtí 2030 agus stoc na dtithe sóisialta atá ar fáil a mhéadú  Áitiúla, CCTanna

4.2 Údaráis Áitiúla agus CCTanna a fheabhsú chun breis agus 9,500  Leanúnach RTRÁO, Údaráis
 teach nuathógtha, ar an meán, a sholáthar gach bliain go dtí       
 2026 Áitiúla, CCTanna

4.3 Méadú a dhéanamh ar úsáid Comhpháirtíochtaí Poiblí  Ó 2024 RTRÁO, Údaráis
 Príobháideacha (CPP) chun tithe sóisialta a sholáthar ar thalamh   Áitiúla, CCTanna
 údaráis áitiúil  

4.4 Deireadh a chur le léasú fadtéarmach de thithíocht shóisialta  Deireadh RTRÁO
 ag na hÚdaráis Áitiúla agus CCT, agus deireadh a chur le teacht  2025
 isteach daoine nua de réir a chéile, agus fócas ar aonaid 
 nuathógtha chun tithíocht shóisialta a chur ar fáil   

4.5 Tacaíocht a thabhairt d’údaráis áitiúla talamh oiriúnach a fháil Leanúnach  RTRÁO 
 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 Údaráis Áitiúil 

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

4.7 An Scéim Morgáiste go Cíos (SMC) a neartú lena chinntiú go  R4 2021 RTRÁO
 dtacaíonn sé leo siúd a dteastaíonn tacaíocht uathu 

4.8 Beart anailíse a dhéanamh chun scrúdú a dhéanamh an gá  R4 2021 RTRÁO
 méadú bheith ar leibhéal an bhreithiúnais atá ar fáil d’Údaráis 
 Áitiúla faoin ÍCT, chun leibhéil chuí tacaíochta ÍCT a choinneáil 

4.9 Athbhreithniú a dhéanamh ar an Scéim Cóiríochta Cíosa chun R4 2022 RTRÁO 
 ról na Scéime sa mhargadh príobháideach a mheas, ag cur 
 tionchar ÍCT agus rannpháirteachas CCT san áireamh 
 faoi dheireadh 2022 

4.10 Athbhreithniú a dhéanamh ar struchtúr agus feidhmiú SLRC R4 2022 RTRÁO 
 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 

4.11 Athbhreithniú a dhéanamh ar fheidhmiú Chiste Éadálacha R1 2022 RTRÁO 
 na Gníomhaireachta Tithíochta
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2.2.2 Pleananna Gníomhaíochta   
 nua um Sholáthar Tithíochta   
 Údaráis Áitiúil

Déanfaidh an Rialtas cinnte de go 
gcruthófar pleananna gníomhaithe 
soláthair údaráis áitiúil atá soiléir agus 
dírithe ar spriocanna bunaithe ar 
an uaillmhian in Tithíocht do Chách. 
Tabharfar spriocanna ilbhliantúla maidir 
le soláthar tithíochta d’Údaráis Áitiúla ar 
feadh shaolré an Phlean. 

Tugann Tithíocht do Chách breac-chuntas 
ar an leibhéal feabhsaithe áiseanna 
a chuirfidh an Rialtas ar fáil chun 
tithíocht shóisialta a sholáthar. Réiteofar 
spriocanna tithíochta agus tabharfar iad 
do na hÚdaráis Áitiúil nuair a fhoilseofar 
an Plean. Beidh na spriocanna seo 
bunaithe ar an eolas atá ar fáil, lena 
n-áirítear na háiseanna a chuirfear ar fáil 
faoi Tithíocht do Chách, eolas atá ar fáil 
ó Uirlis Measúnachta Riachtanas agus 
Éileamh Tithíochta (MRÉT), agus an 
Achoimre bhliantúil ar Mheasúnachtaí 
Tithíochta Sóisialta (AMTS).

Tráth nach déanaí ná Nollaig 2021, 
forbróidh údaráis áitiúla a bPleananna 
Gníomhaithe Soláthair Tithíochta don 
chéad chúig bliana eile agus cuirfidh siad 
faoi bhráid an Aire iad. Tá Creat MRÉT 
agus na huirlisí agus an stór sonraí lena 
mbaineann ar fáil chun eolas a dhéanamh 
don obair sin. Beidh na Pleananna 
Gníomhaithe sin ag teacht leis an bPlean 
Forbartha ábhartha atá glactha don 
cheantar agus aon mheasúnú comhshaoil 
lena mbaineann. Leagfar amach sna 
Pleananna sonraí maidir le conas agus 
cathain a bhainfidh na húdaráis áitiúla 
a spriocanna tithíochta amach, lena 
n-áirítear soláthar tithe inacmhainne, sna 

réimsí seo a leanas:-

• An Plean Gníomhaithe Soláthair 
Tithíochta a ailíniú leis an gCreat 
Náisiúnta Pleanála, go háirithe spriocanna 
maidir le fás dlúth; 

• Achoimre ar na háiteanna a soláthrófar 
tithíocht iontu (e.g. bailte, sráidbhailte, 
limistéir uirbeacha, ceantair thuaithe, 
etc. ) agus líon pleanáilte na dtithe a 
sholáthrófar i ngach ceantar agus de réir 
bliana;

• Sonraí faoi na gabháltais talmhaíochta 
reatha agus an éadáil talún atá ag teastáil 
chun spriocanna an Phlean a bhaint 
amach;

• Achoimre ar na sruthanna soláthair 
pleanáilte a úsáidtear chun na spriocanna 
atá ag teastáil leis na spriocanna a 
bhaint amach, lena n-áirítear ról na 
gComhlachtaí Ceadaithe Tithíochta / GFT 
nó comhpháirtithe eile agus fócas curtha 
ar tithe nuathógtha a sheachadadh;

• Measúnú ar chineálacha agus méideanna 
tí, de réir riachtanas áitiúil, lena n-áirítear 

 • go leor aonad ag a bhfuil 1, 2, 3   
 agus 4 sheomra leapa ar aon dul leis  
 na riachtanais sin

 • tithíocht a chur ar fáil do dhaoine faoi  
 mhíchumas agus

 • Tithíocht atá Oiriúnach d’Aosaigh a  
 chur ar fáil

agus;

• Spriocanna maidir le háiteanna cónaithe 
folmha a úsáid mar thithe sóisialta tríd 
an Scéim Cheannaigh agus Athnuachana 
agus an Scéim Deisiúcháin agus 
Léasúcháin. 

Agus é ag aithint an méid tithíochta nua 
atá ag teastáil ar fud na dtionachtaí ar 
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fad i réigiún Bhaile Átha Cliath, cuireadh 
Grúpa Soláthair Tithíochta Bhaile Átha 
Cliath (GSTBÁC) ar bun chun soláthar 
tithíochta sóisialta inacmhainne sa 
réigiún a chomhordú agus a thiomáint. 
Tá GSTBÁC faoi stiúir ceathrar 
Príomhfheidhmeannach de chuid Údarás 
Áitiúil Bhaile Átha Cliath, a réiteoidh 

Pleananna Gníomhaíochta um Sholáthar 
Tithíochta do na ceithre Údarás Áitiúil i 
mBaile Átha Cliath, le tacaíocht ó RTRÁO 
agus Oifig Chomhordú an tSoláthair 
Tithíochta (OCST). Tabharfaidh GSTBÁC 
tuarascálacha ráithiúla don Aire, ag leagan 
amach an dul chun cinn atá déanta maidir 
leis na Pleananna Gníomhaíochta. 

2.3 An Córas Tithíocht Shóisialta  
 a athchóiriú

Bíonn feidhm ríthábhachtach ag tithíocht 
shóisialta. Déanann sé cinnte de go gcuirtear 
tacaíochtaí tithíochta sóisialta ar fáil do 
theaghlaigh nach bhfuil go leor acmhainní 
acu chun a riachtanais tithíochta a shásamh. 
Leagtar de chúram ar RTRÁO cinnte a 
dhéanamh de go mbíonn creatlach ar bun 
chun tacaíochtaí tithíochta a chur ar fáil atá 
solúbtha agus freagrúil do na riachtanais atá 
ag daoine faoi láthair agus amach anseo. 
Tá sé mar thosaíocht againn a chinntiú go 
soláthraíonn an córas tacaíochtaí tithíochta 
sóisialta atá cothrom inbhuanaithe ar 
bhealach éifeachtúil, agus tús áite a thabhairt 
dóibh siúd is mó a bhfuil gá acu. 

Bhí 89,872 teaghlach ar an liosta feithimh 
do thithíocht shóisialta in 2013. Mhéadaigh 
an líon sin go 91,600 in 2016 ach laghdaigh 
sé arís go 61,880 in 2020. Tá sé de rún ag 
an Rialtas breis agus 10,000 teach tithíochta 

sóisialta a sheachadadh gach bliain don chéad 
chúig bliana eile. Leanfaimid ar aghaidh le tithe 
sóisialta a thógáil suas go dtí 2030. Mar gheall 
ar na dúshláin soláthair atá ann faoi láthair, ní 
mór leanúint de thithíocht shóisialta a chur 
ar fáil tríd an margadh cíosa príobháideach 
idir an dá linn chun a chinntiú gur féidir leis 
na daoine is leochailí sa tsochaí rochtain a 
fháil ar thacaíocht láithreach. De réir mar 
a mhéadaíonn líon na dtithe nuathógtha a 
sholáthraítear, laghdófar an méid a bhraitear ar 
Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ÍCT) agus ar an 
Scéim Cóiríochta Cíosa (SCC).
I bhfianaise na liostaí feithimh le haghaidh 
tithíocht shóisialta, is cuí go ndéantar 
athbhreithniú agus leasú leanúnach chun a 
chinntiú go ndírítear tacaíochtaí tithíochta 
sóisialta mar is cuí agus go mbainistítear iad 
go héifeachtúil. Tá gá ann freisin cinnte a 
dhéanamh de go gcosnaítear na tionóntaí 
reatha i dtithíocht shóisialta agus go mbíonn 
córas cothrom ar bun chun freagairt dá 
riachtanais.

No.  Sceideal     Roinn Ceannais

4.12 Ullmhóidh údaráis áitiúla Pleananna Gníomhaíochta um Nollaig 2021       Údaráis Áitiúla
 Sholáthar Tithíochta a mbeidh soláthar tithíochta sóisialta 
 inacmhainne mar chuid de   
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2.3.1 Cíosanna Difreálacha a Leasú
Íocann tionóntaí údaráis áitiúil cíos 
difreálach a shocraítear trí thagairt a 
dhéanamh d’ioncam teaghlaigh. Tá 32 
scéim cíosanna difreálacha ar bun thar 
31 Údarás Áitiúil, rud a fhágann nach 
n-íocann tionóntaí i gceantair éagsúla, 
a bhfuil ioncaim chomhchosúla acu, na 
cíosanna céanna. Ní bhíonn rudaí cóir 
an t-am ar fad dá bharr. Mar shampla, in 
2018, bhí an cíos airmheánach a íocann 
tionóntaí i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin 
63% níos airde ná na tionóntaí i mBaile 
Átha Cliath Theas, an t-údarás áitiúil in 
aice láimhe. Bhí an cíos airmheánach a 
íocann tionóntaí i gCeatharlach 13% níos 
airde ná tionóntaí i Laois, an contae in 
aice láimhe. Leasóimid an córas cíosanna 
difreálacha agus tabharfaimid isteach 
scéim náisiúnta chun cíosanna difreálacha 
ar fud na tíre a chaighdeánú chun 
cothroime a áirithiú. Tá moltaí á bhforbairt 
faoi láthair faoin gcineál samhla a ghlacfar. 
Tabharfaidh an tSeirbhís Bhuiséadta agus 
Chomhairle Airgid (SBCA) tacaíocht dó 
seo nuair is gá.

2.3.2 Scéim Cheannaigh na dTionóntaí  
 a Leasú  

Is féidir le tionóntaí údaráis áitiúil iarracht 
a dhéanamh an áit chónaithe ina bhfuil 
cónaí orthu a cheannach má shásann 
siad na critéir atá leagtha amach sa Scéim 
Cheannaigh (Incrimintigh) ag Tionóntaí, 
2016. Seasfaidh an Rialtas le ceart na 
dtionóntaí tithíochta sóisialta a dteach 
féin a cheannach agus incháilitheacht 
ioncaim a athrú chun ligean do thionóntaí 
breacaosta a dtithe a cheannach má 
bhíonn sé d’acmhainn acu. Beidh sé 
mar riachtanas go mbeidh tionóntaí sa 

teach ar feadh 10 mbliana. Laghdófar 
an lascaine uasta chuig uasmhéid de 
25%. Cinnteoidh sé sin go n-aimseoimid 
cothramaíocht idir tionóntaí a chumasú 
chun a dtithe féin a cheannach agus an 
soláthar tithe sóisialta a athnuachan chun 
tithe a chur ar fáil dóibh siúd ar an liosta 
feithimh. 

2.3.3 Ligean Bunaithe ar Rogha le   
 haghaidh Tithíocht Shóisialta a chur i  
 bhfeidhm

Is modh é Ligean Bunaithe ar Rogha 
(LBR) trína ligtear tithe sóisialta ar cíos 
ach an soláthar tithíochta sóisialta atá 
ar fáil a fhógairt go poiblí ag údaráis 
áitiúla do dhaoine ar an liosta feithimh 
le haghaidh tithíocht shóisialta. Tugann 
sé sin deis d’iarratasóirí incháilithe ‘leas a 
chlárú’ sna tithe atá ar fáil. Cé gur ghlac 
go leor údaráis tithíochta le LBR, níl sé 
á úsáid ag na hÚdaráis Áitiúla ar fad. Tá 
RTRÁO ag obair le hearnáil na nÚdarás 
Áitiúil cheana, trí mheán Cumann 
Bainistíochta Rialtais Áitiúil (CBRÁ) agus 
Cumann na mBainisteoirí Contae agus 
Cathrach (CBCC), chun dul chun cinn 
a dhéanamh maidir leis sin. Cuireadh 
maoiniú ar fáil in 2021 chun spreagadh 
a thabhairt d’Údaráis Áitiúla glacadh 
leis an gcineál ligin sin. Leanfaidh an 
Roinn d’obair a dhéanamh le hÚdaráis 
Áitiúla nach bhfuil LBR acu go fóill chun 
dul chun cinn a dhéanamh maidir le 
caighdeánú na gcóras LBR atá ar bun sna 
hÚdaráis Áitiúla.
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2.3.4 Athbhreithniú agus leasú a   
 dhéanamh ar incháilitheacht   
 ioncaim do thithíocht shóisialta

Leis na Rialacháin um Measúnú ar 
Thithíocht Shóisialta, 2011, leagtar 
síos uasteorainneacha glana maidir le 
hincháilitheacht do thacaíochtaí tithíochta 
sóisialta i ngach limistéar Údaráis Áitiúil. Tá 
bandaí ioncaim difriúla i gceantair dhifriúla, 
agus déanfar ioncam a shonrú agus a mheas 
de réir an Pholasaí Acmhainní Teaghlaigh 
caighdeánach (PAT). Tá na tairseacha do na 
trí bhanna socraithe ar €35,000 (Banna 1), 
€30,000 (Banna 2) agus €25,000 (Banna 3) 
i láthair na huaire.

Mar chuid den athbhreithniú, déanfar 
éifeachtúlacht an mhúnla bandála agus a 
fhorfheidhmiú in Údaráis Áitiúla a mheas. 
Déanfar measúnú ar an gcomhionannú 
idir dhaoine singile agus teaghlaigh chomh 
maith. Tabharfaidh an t-athbhreithniú aird ar 
na tionscnaimh nua atá á chur chun cinn ó 
thaobh acmhainneachta agus cíos costais de 
agus a shonraítear i gConair 1. Críochnófar 

é nuair a dhéanfar plé ar thionchar na 
dtionscnamh comhuaineach.

2.3.5 Rialúchán Tithíocht Shóisialta a  
 scrúdú

Tá cearta ag tionóntaí reatha i dtithíocht 
shóisialta faoi Acht na dTithe, 1966-
2019, agus tá feidhm ag forálacha na 
Rialachán Tithe (Caighdeáin maidir le 
Tithe ar Cíos), 2019, ar gach áit chónaithe 
Údaráis Áitiúil. Cé go ndéantar tithíocht 
shóisialta a rialáil faoi na hAchtanna thuas, 
déantar rialáil ar thionóntachtaí cíosa san 
earnáil phríobháideach faoin reachtaíocht 
Tionóntachtaí Cónaithe. Baineann an 
earnáil phríobháideach leas as Rialtóir 
Earnála Cíosa, arb é sin an Bord um 
Thionóntachtaí Cónaithe. Tá sé beartaithe 
go gcuirfear Coimisiún Tithíochta ar bun 
níos déanaí i mbliana agus beidh sé de 
dhualgas ag an gCoimisiún imscrúdú a 
dhéanamh le feiceáil an dteastaíonn rialú 
neamhspleách ó earnáil na tithíochta 
sóisialta agus chun moltaí a thabhairt don 
Aire.

Uimh.  Timeline Lead

5.1 An córas cíosanna difreálacha a leasú agus scéim náisiúnta a R1 2022 RTRÁO
 thabhairt isteach, rud a dhéanfaidh cíosanna difreálacha a 
 chaighdeánú ar fud na tíre chun cothroime a áirithiú  
5.2 Athbhreithniú a dhéanamh ar an Scéim Cheannaigh ag Tionóntaí  R4 2021 RTRÁO
 agus athruithe a thabhairt ar aghaidh tríd an reachtaíocht 
5.3 Ligean Bunaithe ar Rogha (LBR) a rolladh amach ar fud na  Leanúnach RTRÁO
 nÚdarás Áitiúil 
5.4 Athbhreithniú a dhéanamh ar incháilitheacht ioncaim do R4 2021 RTRÁO 
 thithíocht shóisialta 
5.5 Cúram a leagan ar an gCoimisiún Tithíochta scrúdú a dhéanamh R4 2021 RTRÁO
 ar an acmhainneacht a bhaineann le rialáil neamhspleách na 
 hearnála tithíochta sóisialta 
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2.4 Ionchuimsiú Sóisialta a thacú
Is iad príomhaidhmeanna ár mbeartas i 
leith ionchuimsiú sóisialta:

• na roghanna tithíochta atá ar fáil do 
dhaoine breacaosta a mhéadú chun 
éascaíocht a dhéanamh ar aosú san áit 
a bhfuil siad le dínit agus ar bhealach 
neamhspleách; 

• Raon seirbhísí tithíochta agus seirbhísí 
tacaíochta lena mbaineann a sholáthar, 
ar bhealach comhtháite inbhuanaithe, 
seirbhísí a chuireann comhionannas 
deiseanna, rogha an duine aonair agus 
maireachtáil neamhspleách do dhaoine 
faoi mhíchumas chun cinn 

• Réitigh ardchaighdeáin maidir le cóiríocht 
atá go sonrach don Lucht Siúil a chur ar 
fáil; 

• Cóiríocht a chur ar fáil do phobal na 
nDídeanaithe Cláir agus tacú lena 
n-imeascadh agus leo siúd ar tugadh 
stádas dóibh faoin bPróiseas Idirnáisiúnta 
Cosanta; agus

• Tacaíocht a thabhairt don imeascadh tríd 
an Scéim Cúnaimh Caipitil (SCC) agus 
tacaíochtaí tithíochta eile.

2.4.1 Na Roghanna Tithíochta    
 do Dhaoine Breacaosta a Mhéadú 

Mar chuid den phlean Tithíocht do Chách, 
méadóimid na roghanna tithíochta atá 
ar fáil do dhaoine breacaosta chun 
éascaíocht a dhéanamh ar aosú san áit 
a bhfuil siad le dínit agus ar bhealach 
neamhspleách, lena n-áirítear beartais 
agus tacaíochtaí oibriúcháin do dhaoine 
breacaosta atá ag smaoineamh ar 
tithe níos lú agus níos oiriúnaí a fháil. 
Gheobhaimid an t eolas maidir leis seo ó 
obair an Ghrúpa náisiúnta Forfheidhmithe 

ar Roghanna Tithíochta dár Ráiteas 
ar Bheartas Daonra um Aosú  agus a 
thuarascálacha.

Le cúnamh agus comhoibriú na Roinne 
Sláinte agus FSS, oibreoidh an Rialtas 
chun a chinntiú go dtabharfar tacaíocht 
do dhaoine breacaosta fanacht ina dtithe 
agus a bpobail chomh fada agus is féidir. 
Ar an mbealach sin, comhlíonfar fís i gClár 
an Rialtais go mbeidh Éire aoisbháúil ann 
inar féidir le daoine maireachtáil go fada 
agus go sláintiúil, páirt a ghlacadh ina 
bpobail agus go mbeidh raon roghanna 
sláinte agus tacaíochtaí sláinte ann chun é 
sin a chumasú.

Tá sé ríthábhachtach go ndéanfaimid 
pleanáil ar mhaithe lena ndaonra atá 
ag aosú. Leagfar amach i bPleananna 
Gníomhaithe Soláthair Tithíochta 
Údaráis Áitiúil (féach alt 2.2.2) 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 breacaosta. 
Díreoidh sé seo go sonrach ar thithíocht 
ar mhéid oiriúnach agus atá lonnaithe 
in áit oiriúnach do dhaoine breacaosta 
a sholáthar (agus úsáid á baint as uirlis 
mapála GIS atá á dearadh) agus ar 
obair a dhéanamh le líonra reatha na 
Sainchomhairleoirí Teicniúla maidir le 
hAoisbhá. 

Ní mór d’Údaráis Áitiúla cuimhneamh ar 
riachtanais aosach sa phróiseas pleanála 
níos leithne chomh maith. Ina thaobh 
seo, éilíonn an Chreat MRÉT nua, a 
foilsíodh in Aibreágn 2021go sonrach, 
go ndéantar machnamh ar riachtanais 
tithíochta na n-aosach. Úsáidtear an 
fhianaise a ndéantar measúnú air i MGÉT 

7 https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/roghanna-tithiochta-dar-raiteas-ar-bheartas-daonra-um-aosu/
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nuair a bhíonn Straitéisí Tithíochta Údaráis 
Áitiúil mar chuid de phróisis Pleananna 
Forbartha, ag cinntiú go gcuireann na 
próisis phleanála, an dóigh le riachtanais 
tithíochta na n-aosach a sholáthar, san 
áireamh. 

Ní mór dúinn oibriú le chéile chun tithíocht 
a sholáthar do dhaoine breacaosta ar aon 
dul le prionsabail deartha Aoisbháúla agus 
Uilíocha. Soláthraíonn an suíomh greásáin 
Age Friendly Homes (Tithe Aoisbháúla) 
, chomhthionscnamh de chuid RTRÁO, 
na Roinne Sláinte, na Gníomhaireachta 
Tithíochta agus Aoisbhá Éireann, mol 
lárnach le haghaidh acmhainní, treoirlínte 
agus eolais a bhaineann le soláthar na dtithe 
do dhaoine breacaosta – ó Údaráis Áitiúla 
agus CCTanna d’ailtirí, gairmithe tógála 
eile agus an pobal i gcoitinne. Déanfar 
forbairt bhreise ar an suíomh gréasáin chun 
spreagadh a thabhairt dóibh siúd a bhfuil 
páirt acu i soláthar tithíochta do dhaoine 
breacaosta chun scrúdú níos grinne a 
dhéanamh ar riachtanais ár saoránach fad a 
théimid in aois. 

Déanfaimid athbhreithniú ar na cláir 

deontais reatha chun cabhrú le haosaigh 
bheith ina gcónaí go neamhspleách. I 
measc na roghanna a bhféadfaidh daoine 
breacaosta smaoineamh a dhéanamh 
orthu, d’fhéadfá tithe a chur in oiriúint ar 
bhealaí éagsúla chun feiliúint do riachtanais 
na todhchaí fad a thacaítear le húsáid 
éifeachtúil an stoic reatha ar fud an Stáit. 
Ní hamháin go mbíonn tairbhí airgeadais 
ag baint leis na cineálacha nuálacha 
athdheartha agus atheagraithe, ach 
soláthraíonn siad braistint slándála agus 
pobail do dhaoine breacaosta ar úinéirí tí 
iad. Tacóimid le scéimeanna píolótacha i 
dtaca leis sin.

Agus obair an Ghrúpa Forfheidhmithe 
ar Roghanna Tithíochta dár Ráiteas ar 
Bheartas Daonra um Aosú á cur i gcrích, 
oibreoimid leis na páirtithe leasmhara ar 
fad, an Roinn Sláinte agus Aoisbhá Éireann, 
go háirithe, chun comhoibriú agus creat 
comhordaithe nua a fhorbairt, go náisiúnta 
agus go háitiúil, agus cuirfimid gníomhartha 
Roghanna Tithíochta dár nDaonra um 
Aosú i bhfeidhm, chomh maith leis na 
gníomhartha nua a leagtar amach anseo.

8  www.agefriendlyhomes.ie
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Uimh.  Sceidil Roinn Ceannais

6.1 Leanúint de thacaíocht a chur ar fáil don tairseach agus Leanúnach RTRÁO, an Roinn 
 suíomh gréasáin Age Friendly Homes a fhorbairt chun   Sláinte, Aoisbhá
 feasacht ar thithíocht aoisbháúil a chur chun cinn  Éireann,    
   Gníomhaireacht 
   Tithíochta

6.2 Leagfar amach i bPleananna Gníomhaíochta um Sholáthar R4 2021 Údaráis Áitiúla 
 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 

6.3 Déanfaidh Údaráis Áitiúla riachtanais tithíochta daoine  Leanúnach Údaráis Áitiúla
 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 

6.4 Athbhreithniú a dhéanamh ar raon na ndeontas tithíochta R4 2021 RTRÁO 
 chun tithe atá ann a chur in oiriúint ar bhealach oiriúnach 

6.5 Leanúint de mhodúil oiliúna maidir le tithíocht agus ríocht  Leanúnach RTRÁO, an Roinn
 phoiblí Aoisbháúil a chur ar fáil do pháirtithe leasmhara   Sláinte, Aoisbhá
 tras-earnála chun feasacht níos airde a chur chun cinn agus   Éireann
 aistriú eolais a chothú ar fud na hearnála  

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

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

Cuspóir Beartais Tithíochta 6: 
Roghanna tithíochta do Dhaoine Scothaosta a mhéadú agus a fheabhsú
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2.4.2 Tacaíocht Tithíochta do Dhaoine faoi  
 Mhíchumas a Mhéadú

De réir Dhaonáireamh 2016, 
bhí 643,131 duine, nó duine as 
gach seachtar den daonra, faoi 
mhíchumas in Éirinn. 
Tá sé ríthábhachtach raon seirbhísí tithíochta 
agus seirbhísí tacaíochta lena mbaineann 
a sholáthar, ar bhealach comhtháite 
inbhuanaithe, d’fhonn comhionannas 
deiseanna, rogha an duine aonair agus 
maireachtáil neamhspleách do dhaoine faoi 
mhíchumas a chur chun cinn. 

Tiocfaidh deireadh leis an Straitéis 
Náisiúnta Tithíochta reatha do Dhaoine faoi 
Mhíchumas in 2021 agus tá obair ar straitéis 
nua á déanamh cheana féin chun forbairt a 
dhéanamh ar an dul chun cinn go dtí seo. 
Treochlár a bheidh sa straitéis agus plean 
feidhmithe chun éascaíocht a dhéanamh 
ar rochtain, do dhaoine faoi mhíchumas, 
ar raon seirbhísí tithíochta agus seirbhísí 
tacaíochta lena mbaineann a sholáthar, ar 
bhealach comhtháite inbhuanaithe, seirbhísí 
a chuireann comhionannas deiseanna, 
rogha an duine aonair agus maireachtáil 
neamhspleách chun cinn.

Faoi threoirphrionsabal Tithíocht do Chách 
agus an Straitéis nua mar thaca faoi, ní mór 
dúinn obair a dhéanamh chun tithíocht 
shonrach, deartha go cuí do dhaoine faoi 
mhíchumas a sholáthar, i gcomhréir le fís 
agus prionsabail dearadh uilíoch.

Leagfar amach i bPleananna Gníomhaithe 
Soláthair Tithíochta Údaráis Áitiúil conas a 
sholáthróidh iad sin agus comhpháirtithe 
seachadta tithíochta sóisialta tithíocht 
shóisialta thiomnaithe do dhaoine faoi 
mhíchumas ar aon dul le scála agus méid na 

riachtanas tithíochta a aithnítear, agus aird 
á tabhairt do thuartha in Athbhreithniú ar 
Acmhainn Mhíchumais na Roinne Sláinte a 
foilsíodh i mí Iúil 2021.

Ní mór d’Údaráis Áitiúla cuimhneamh 
ar riachtanais daoine faoi mhíchumas sa 
phróiseas pleanála níos leithne chomh maith. 
Ina thaobh seo, éilíonn an Chreat MRÉT nua, 
a ndéantar tagairt dó thuas, machnamh a 
dhéanamh ar riachtanais tithíochta na ndaoine 
atá faoi mhíchumas. Is féidir an fhianaise a 
ndéantar measúnú air i bpróiseas MGÉT 
ar dhaoine faoi mhíchumas a úsáid nuair a 
bhíonn Straitéisí Tithíochta Údaráis Áitiúil 
mar chuid de phróisis Pleananna Forbartha, 
ag cinntiú go gcuireann na próisis phleanála, 
an dóigh le riachtanais tithíochta daoine faoi 
mhíchumas a sholáthar, san áireamh.

Agus é ag obair leis an Roinn Sláinte, leanfaidh 
RTRÁO air ag tacú le haistriú daoine faoi mhí 
chumas ó láithreacha comhchónaithe go 
maireachtáil i measc an phobail, agus maoiniú 
leanúnach á sholáthar tríd an Scéim Cúnaimh 
Caipitil (féach alt 2.4.5).

Dóibh siúd atá faoi míchumas, tá comhordú 
fíorthábhachtach ag baint le soláthar 
tithíochta oiriúnaithe go cuí agus soláthar 
buntacaíochtaí sláinte agus cúraim shóisialta. 
Leagfar béim ar leith sa straitéis tithíochta 
náisiúnta nua ar chreataí comhordaithe 
den chineál sin a neartú agus tacaíocht a 
thabhairt do dhaoine faoi mhíchumas. 

Cuireadh Grúpaí Stiúrtha um Thithíocht 
agus Míchumas (GSTM) ar bun i ngach 
ceantar a bhaineann le húdarás áitiúil. Tá 
an Stiúrthóir Seirbhísí do Thithíocht mar 
chathaoirleach orthu agus tá ionadaithe 
ann ón FSS (idir Mheabhairshláinte agus 
Mhíchumas), Comhlachtaí Ceadaithe 
Tithíochta atá ag feidhmiú sa cheantar, 
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Uimh.  Sceidil Roinn Ceannais

7.1 Straitéis Nua Tithíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas  R4 2021 RTRÁO, an Roinn
 (2022 – 2027) a sholáthar tar éis dul i gcomhairle le páirtithe  Sláinte
  leasmhara agus leis an bpobal agus le raon gníomhartha 
 a shonróidh comhordú agus ailíniú na tithíochta, na sláinte 
 agus na dtacaíochtaí pobail  
7.2 Leagfar amach i bPleananna Gníomhaíochta um Sholáthar  R4 2021 Údaráis Áitiúla
 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   
7.3 Déanfaidh Údaráis Áitiúla riachtanais tithíochta daoine atá Leanúnach Údaráis Áitiúla 
 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 
7.4 Athbhreithniú a dhéanamh ar raon na ndeontas tithíochta  R4 2021 RTRÁO
 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 
7.5 Sainchomhairleoirí Teicniúla maidir le Tithíocht a Oireann  R4 2021 Údaráis Áitiúla
 do Mhíchumas a ainmniú i ngach Údarás Áitiúil 
7.6 Tabharfaidh na Grúpaí Stiúrtha um Thithíocht agus Míchumas R1 2022  RTRÁO, Údaráis
 tuairiscí ráithiúla don bPríomhfheidhmeannach agus don   Áitiúla
 gCoiste ar Bheartas Straitéiseach maidir le cur i bhfeidhm 
 na bpleananna straitéiseacha áitiúla i dtaobh tithíocht do 
 dhaoine atá faoi mhíchumas  

agus ionadaithe ó eagraíochtaí a phléann le 
cineálacha éagsúla míchumais, lena n-áirítear 
fisiciúil, meabhairshláinte, agus míchumais 
chéadfach agus intleachta. Agus é ag teacht 
le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir 
le Cearta Daoine faoi Mhíchumas, leagtar 
béim ar an bpríomhghá atá ann, eagraíochtaí 
do Dhaoine faoi Mhíchumas a chur san 
áireamh. Tá na GSTManna freagrach as cur 
chun feidhme an bheartais náisiúnta maidir le 
míchumas agus tithíocht ar an leibhéal áitiúil 
agus forbairt agus cur chun feidhme 

Pleananna Áitiúla Straitéiseacha.
Chun an t-údarás atá acu a neartú agus chun 
cur chun feidhme idirghníomhaireachta na 
comhpháirtíochta a fhorbairt, éileoimid ar 
GSTManna tuairisc a thabhairt go ráithiúil do 
Phríomhfheidhmeannach an Údaráis Áitiúil 
agus do na Coistí ar Bheartas Straitéiseach 
Tithíochta, maidir leis an dul chun cinn ar 
chur i bhfeidhm na bpleananna straitéiseacha 
áitiúla agus na gnéithe is infheidhme de 
Phleananna Soláthair Tithíochta na 
nÚdarás Áitiúil.

Cuspóir Beartais Tithíochta 7: 
Tacaíocht agus roghanna tithíochta do dhaoine faoi mhíchumas
a mhéadú agus a fheabhsú
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2.4.3 Cóiríocht do Thaistealaithe a   
 thacú

Tá tús áite ag baint le haghaidh a thabhairt 
ar chóiríocht don Lucht Siúil. I gcomhréir 
le hAcht na dTithe (Cóiríocht don Lucht 
Siúil), 1998, tá freagracht reachtúil ag 
Údaráis Áitiúla le haghaidh measúnaithe 
ar riachtanais cóiríochta an Lucht Siúil 
agus ullmhú, glacadh agus forfheidhmiú 
Clár Cóiríochta do Thaistealaithe (CCT) 
ilbhliantúil sna ceantair sin. Clúdaíonn na 
CCTanna atá i bhfeidhm faoi láthair ar fud 
na 31 ceantar údaráis áitiúil an tréimhse 
2019-2024. 

Is é ról na Roinne ná a chinntiú go 
bhfuil struchtúir agus tacaíochtaí 
leordhóthanacha ann chun cabhrú le 
húdaráis áitiúla chun an chóiríocht seo a 
sholáthar, lena n-áirítear creat náisiúnta 
beartais, reachtaíochta agus maoinithe. 
Tá píblíne cóiríochta nuathógtha 
don Lucht Siúil á forbairt ag Údaráis 
Áitiúla agus Comhlachtaí Ceadaithe 
Tithíochta. Leanfaidh Údaráis Áitiúla 
ar aghaidh ag tacú leis an Lucht Siúil le 
hOifigigh Idirchaidrimh ainmnithe do 
Chóiríocht don Lucht Siúil agus Oibrithe 
Sóisialta, chomh maith le bainistíocht 
agus cothabháil na láithreán stad agus 
cóiríocht scéime grúpthithíochta atá 
ann cheana. Méadaíodh an tacaíocht 
airgeadais dó seo faoi 50% in 2021.

Déanann Údaráis Áitiúla comhaireamh/
meastachán bliantúil ar theaghlaigh 
de chuid an Lucht Siúil. Thug an 
comhaireamh iniúchta is déanaí (2019) le 
fios go raibh beagnach 11,000 teaghlach 
de chuid an Lucht Siúil sa Stát agus 
go raibh 78% díobh seo ina gcónaí i 
gcóiríocht chaighdeánach. Áirítear leis 
seo:-

• 53% i dtionóntachtaí na nÚdarás Áitiúil 
agus comhlachtaí ceadaithe tithíochta;

• 18% i dtionóntachtaí, a dtacaítear leo, 
san earnáil cíosa phríobháidigh;

• 7% i gcóiríocht, arna soláthar ag an Lucht 
Siúil óna gcuid acmhainní féin; agus

• 22% den Lucht Siúil ina gcónaí i 
gcóiríocht don Lucht Siúil ar leithligh, 
agus miondealú air seo mar a leanas:

• 8% laistigh de scéimeanna 
grúpthithíochta

• 9% ar láithreáin stad údaraithe agus

• 5% ar láithreáin stad neamhúdaraithe 

Mar fhreagairt ar an bpaindéim 
dhomhanda, chuir an Roinn maoiniú 
ar fáil d’Údaráis Áitiúla chun bearta a 
chur i bhfeidhm maidir le cóiríocht don 
Lucht Siúil ar leithligh chun cabhrú le 
riosca leathnaithe Covid-19 a mhaolú 
nuair is féidir. Ceadaíonn sé seo do 
cheannach tithe soghluaiste breise, 
carbháin a théann timpeall agus áitribh 
in-díshuite agus forbairt láithreáin 
shealadacha chun plódú a mhaolú agus 
leithlis a éascú, mar is gá. Oibreoimid le 
hÚdaráis Áitiúla chun na feabhsúcháin 
sin a rinneadh le linn na paindéime a 
choinneáil agus a fhorbairt. 
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Uimh.  Sceidil Roinn Ceannais

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

8.2 Scéim nua tosaíochta um Iasacht Carbhán a thabhairt  R4 2021 RTRÁO, Údaráis
 isteach ar bhonn píolótach i gceithre Údarás Áitiúla in 2021   Áitiúla
 agus é mar aidhm an scéim a rolladh amach ar fud na tíre 
 in 2022  

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

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

8.5 In éineacht le Feidhmeannacht Tithíochta Thuaisceart Éireann R1 2022 RTRÁO, NIHE 
 (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 

Tá Bord Cláir curtha ar bun ag RTRÁO 
chun maoirseacht a dhéanamh ar chur 
i bhfeidhm na moltaí ó Thuarascáil an 
tSainghrúpa maidir le Cóiríocht don 
Lucht Siúil. Tá an Bord Cláir i ndiaidh 
cruinniú le chéile agus tá clár oibre 
aontaithe acu do 2021. 
Forbróidh RTRÁO scéim nua 
feabhsaithe 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. 
Tá sé d’acmhainn aige seo leibhéal 
chaighdeáin agus chompord na 
cóiríochta atá ar fáil don Lucht Siúil atá 
ina gcónaí ar láithreáin stad a mhéadú go 
suntasach.

Cuspóir Beartais Tithíochta 8:  
Cóiríocht don Lucht Siúil a mhéadú agus a fheabhsú
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2.4.4 Tacú le Cosaint Idirnáisiúnta agus  
 Cóiríocht do Dídeanaithe

Bhí ról lárnach ag Údaráis Áitiúla sa chéad 
bhabhta de Chlár na hÉireann um Chosaint 
Dídeanaithe, ar éirigh go maith leis. Tugadh 
cóiríoch do 2,871 duine (571 teaghlach) 
in 23 contae. Déanfaidh Údaráis Áitiúla 
comhaontú maidir le dáileadh spásúil 
náisiúnta chun cóiríocht a chur ar fáil do 
2,900 dídeanaí faoi Clár na hÉireann um 
Dhídeanaithe a Chosaint 2020-2023 
agus aimseofar cóiríocht, agus cuirfear 
ar fáil é. Chomh maith leis sin tacófar le 
hionchuimsiú na ndídeanaithe agus a 
dteaghlaigh i bpobail áitiúla. 

Tacóidh Údaráis Áitiúla, RTRÁO agus 
gníomhaireachtaí faoina sainchúram leis an 
Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, 
Lánpháirtíochta agus Óige (RLCMLÓ) chun 
a tograí beartais sa Pháipéar Bán chun 
deireadh a chur le Soláthar Díreach agus 
chun Seirbhís Tacaíochta um Chosaint 

Idirnáisiúnta nua a chur ar bun agus an Clár 
IRRP 2020-2023 a chur i bhfeidhm. 

I dtaca leis an bPáipéar Bán, tabharfaidh 
an Ghníomhaireacht Tithíochta 
sainchomhairle maidir le cóiríocht a 
aimsiú, a sholáthar agus a bhainisitú. 
Oibreoidh na hÚdaráis Áitiúla chun 
eochair náisiúnta dáilte spásúil maidir le 
cóiríocht a fhorbairt agus imreoidh siad 
páirt thábhachtach in imeascadh pobail 
agus rochtana seirbhíse. Féadfaidh 
iarratasóirí ar Chosaint Idirnáisiúnta a 
dtugtar stádas dóibh a bheith i dteideal 
tithíocht shóisialta agus tacóidh údaráis 
áitiúla leo ina thaobh sin.

Tacóidh an RLCMLÓ le hÚdaráis 
Áitiúla agus leis an nGníomhaireacht 
Tithíochta chun na hacmhainní atá 
ag teastáil a thabhairt dóibh chun an 
obair a eascraíonn as cur i bhfeidhm 
na bhforálacha den Pháipéar Bán agus 
CÉDC 2020-2023 a dhéanamh.

No.  Timeline Lead

9.1 Comhaontóidh údaráis áitiúla eochair dáilte spásúil náisiúnta R4 2021 Údaráis Áitiúla,  
 le RLCMLÓ i leith na cóiríochta do na 2,900 dídeanaí faoin   RLCMLÓ
 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  

9.2 Tacóidh Údaráis Áitiúla, RTRÁO agus a gníomhaireachtaí, an Leanúnach   RTRÁO, an
 Ghníomhaireacht Tithíochta san áireamh, le RLCMLÓ de réir   Ghníomhaireacht
 mar is cuí chun forálacha den Pháipéar Bán agus CÉDC   Tithíochta,
 2020-2023 a chur i bhfeidhm  RLCMLÓ
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dhéanamh ar Dhídeanaithe a imeascadh sa phobal
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No.  Timeline Lead

10.1 Cistiú caipitil a chur ar fáil le haghaidh tithe breise a fhorbairt  Leanúnach RTRÁO
 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 

2.4.5 Leanúint ar aghaidh leis an Scéim   
 Cúnaimh Caipitil

Tugtar tacaíocht freisin do riachtanais 
tithíochta agus chóiríochta atá ag go leor 
daoine agus teaghlaigh leochaileacha, 
cibé sin ar riachtanais tithíochta bhuana 
nó shealadacha/éigeandála iad, tríd an 
maoiniú caipitil a chuirtear ar fáil faoin 
Scéim Cúnaimh Caipitil (SCC), chomh maith 
le cláir eile um sholáthar tithíochta sóisialta. 
Tugann an SCC ceannaireacht straitéiseach 
áitiúil na nÚdarás Áitiúil le chéile, anuas 
ar scileanna agus tiomantas na CCTanna 
agus eagraíochtaí neamhrialtasacha eile. 
Comhordaítear na tacaíochtaí do na daoine 
aonair agus teaghlaigh seo le réimse Ranna 
agus Gníomhaireachtaí, amhail FSS agus 
Tusla.

Tá fás tagtha ar mhaoiniú faoin SCC le 
blianta beaga anuas agus is ionann é agus 
€96 milliún in 2021. Tá an maoiniú seo ag 
tacú le réimsí tosaíochta amhail tithíocht 
aoisbháúil, cóiríocht do dhaoine aonair/
teaghlaigh atá gan dídean agus tithíocht do 
dhaoine faoi mhíchumas. Déantar obair na 
n-údarás áitiúil, CCTanna agus eagraíochtaí 
neamhrialtasacha sna réimsí tábhachtacha 
seo a chomhordú le Sainchomhairleoirí 
Teicniúla Aoisbhá Éireann. Tá Comhfhóraim 

Chomhairliúcháin um Easpa Dídine, Grúpa 
Stiúrtha maidir le Tithíocht agus Míchumas 
(GSTM) ann agus iad ag obair thar 31 
limistéar Údaráis Áitiúil.
Le blianta beaga anuas, bhain an Roinn 
úsáid as SCC chun tacú le réimsí riachtanais 
tithíochta tábhachtacha eile atá ag teacht 
chun cinn, réimsí ina soláthraíonn CCTanna 
agus ina ndéantar comhordú ar an talamh 
le FSS, Tusla agus eile. Áirítear leis sin 
tearmainn nua a fhorbairt d’íospartaigh 
Foréigin Baile, Ghnéisigh agus Bunaithe 
ar Inscne, tithíocht do dhaoine a fhágann 
cúram (daoine a fhágann cúram an Stáit ag 
aois a 18), fágáil láthreacha comhchónaithe 
(cur ar chumas daoine faoi mhíchumas 
bogadh ó institiúidí móra (láthreacha 
comhchónaithe) chuig a dtithe féin sa 
phobal agus an tacaíocht acu chun cur ar 
chumas daoine ‘gnáthshaol a bheith acu i 
ngnátháiteanna’) agus tacaíocht d’eisimircigh 
atá ag teacht ar ais (cúnamh d’eisimircigh 
scrúdú a dhéanamh ar roghanna sábháilte 
tithíochta agus tacú leo filleadh abhaile, 
go háirithe ar scéimeanna tithíochta 
sóisialta ina gceantair dhúchasacha). 
Mar sin, tá feidhm an-tábhachtach ag an 
scéim seo ó thaobh maoiniú díreach a 
thabhairt le haghaidh tithe do na daoine 
is leochailí sa tsochaí.

Cuspóir Beartais Tithíochta 10:  
Maoiniú Scéime Cúnaimh Caipitil a chur ar fáil chun ionchuimisiú sóisialta a fheabhsú
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Conair chun 
Soláthar 
Tithíochta Nua 
a Mhéadú

Cuspóir Beartais Tithíochta 10:  
Maoiniú Scéime Cúnaimh Caipitil a chur ar fáil chun ionchuimisiú sóisialta a fheabhsú



Tithíocht do Chách   |  Plean Nua Tithíochta d’Éirinn

74

 
Conairí chun

Soláthar Tithíochta
Nua a Mhéadú 

Obair

Soláthar
Talún

Comhroinnt
Luachanna

Talún

Criosanna
Forbartha
Uirbeacha

Caipiteal

Pleanáil
Ghníomha-

chtaithe

Cáin Ar
Láithreáin
Fholmha

Léaráid 13:  
Conair chun Soláthar Tithíochta Nua a Mhéadú



Tithíocht do Chách  |  Plean Nua Tithíochta d’Éirinn

75

 
Conairí chun

Soláthar Tithíochta
Nua a Mhéadú 

Obair

Soláthar
Talún

Comhroinnt
Luachanna

Talún

Criosanna
Forbartha
Uirbeacha

Caipiteal

Pleanáil
Ghníomha-

chtaithe

Cáin Ar
Láithreáin
Fholmha

Conair chun Soláthar  
Tithíochta Nua a Mhéadú3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1 Soláthar Talún a mhéadú le  
 haghaidh Forbairt Cónaithe

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

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

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

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

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

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

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

Uimh.  Sceideal Roinn Ceannais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.1 Comhroinnt Luacha Talún a   
 thabhairt isteach

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

Tá roinnt ceantar idircheangailte ann ar 

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

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



Tithíocht do Chách   |  Plean Nua Tithíochta d’Éirinn

80

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

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

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

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

bonneagair agus tithíochta a thestaíonn chun limistéar a fhorbairt.

Criosanna Forbartha
Uirbí

Limistéir ainmnithe
a mbaineann tábhacht

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

Príomhréimsí fócais le
haghaidh infheistíocht phoiblí

Gníomhaireacht forbartha a 
bhfuil sé de chumhacht aici

talamh a thiomsú

Forbairt a treorú ag plean nach
mór straitéis seachadta a

bheith mar chuid de freisin

Bearta LVS chun sciar den
mhéadú luacha a chinntiú

 

 

Talamh Criosaithe um
Fhorbairt Chónaithe

  

Criosú Cónaithe
Nua  

  LVS = sciar den
difrIíocht idir luach na
talún roimh athchriosú

agus dá éis 

CLT= Bearta
feabhsaithe chun

leibhéal cuí leas an
phobail a bhaint amach

ó thograí forbartha

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

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

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

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

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

3.2.2 Zóin Forbairt Uirbeacha nua a   
 thabhairt isteach  

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

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

Áirítear leis an gcoincheap CFU:

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

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

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

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

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

• Beartú tosaíocht do CFUanna le 
haghaidh infheistíocht chomhlántach 
Stáit chun a chinntiú go soláthraítear go 
leor tithíochta, lena n-áirítear cumasú 
bonneagair straitéisigh agus seirbhísí, 
lena n-áirítear iompar poiblí.
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Éascaíonn córas CFU ról comhordaithe 
gníomhaireachta forbartha le haghaidh 
máistirphleanáil arna measúnú i leith 
inmharthanachta. Gheobhaidh sé 
tacaíocht ó chomhroinnt luacha talún, 
córas cothrom agus infheistíocht Stáit i 
mbonneagar straitéiseach chun tithíocht 
inmharthana leordhóthanach a sholáthar. 
Nuair is GFT an ghníomhaireacht 
forbartha, beidh an acmhainn aige 

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

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

CRIOSANNA FORBARTHA UIRBÍ
Limistéir ainmnithe a mbaineann

tábhacht straitéiseach leo

AINMNIÚ IMLÍNÍOCHTA
Acmhainn forbartha

ceantair a aithint agus méid an
bhonneagair fhisciúil agus pobail

a theastaíonn 

AINMNIÚ
I ndiaidh measúnú

inmharthanachta, lena n-áirítear
costais an bhonneagair chun tacú

leis an gceantar

SCÉIM PLEANÁLA
AGUS SOLÁTHAIR

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

a leagan amach agus chun
‘talamh criticiúil’ le haghaidh

bonneagair pobail a aithint; arna
ghlacadh ag údarás áitiúil 

PRÓISEAS PLEANÁLA
MEAR

Le haghaidh tograí forbartha a 
choíonn le scéim phleanála agus

soláthair

PRÍOMHRÉIMSE
FÓCAIS LE hAGHAIDH

INFHEISTÍOCHTA POIBLÍ

Sciar den difríocht
idir luach an

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

shocrú ag brath ar
chead

COMHROINNT
LUACHANNA

TALÚN

CRUINNIÚ
TALÚN

Comharthaíocht
mhargaidh chun
idirbheartaíocht

idír úinéirí talún a
spreagadh agus ról

lárnach don
ghníomhaireacht

forbartha

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uimh.  Sceideal Roinn Ceannais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tá dhá phríomhfheidhm ag an GFT:

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

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

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

bharr úinéireachta talún díchosúla agus 
dáileadh costais le haghaidh bonneagair. 

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

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

3.3.1 Níos mó talamh Stáit a sholáthar  
 don GFT

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

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

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

Roinn Ceannais Eagraíocht Tailte

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

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

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

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

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

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

An Roinn Sláinte FSS • Ceantar Stáisiún Uí Cholbáird, Luimneach

An Roinn Fiontar GFT Éireann • Cill Bharra, Corcaigh. 

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

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

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

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

Uimh.  Sceidil Roinn Ceannais

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

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

Cuspóir Beartais Tithíochta 14:  
Talamh Stáit breise a thabhairt ar aghaidh le haghaidh gníomhachtaithe 



Tithíocht do Chách  |  Plean Nua Tithíochta d’Éirinn

91

3.4 Cead Pleanála a chur i   
 ngníomh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Skills to Enable the Low Carbon 
Economy to 2030.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.  Timeline Lead

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

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

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

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

Tithíocht do Chách  |  3. Conair chun Soláthar Tithíochta Nua a Mhéadú
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Uimh.  Sceidil Roinn Ceannais

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

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

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

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

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

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

Cuspóir Beartais Tithíochta 17: 
An lucht saothair a theastaíonn a sholáthar chun 33,000 teach 
ar an meán a thógáil in aghaidh na bliana
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3.6 Caipiteal a chur ar fáil le   
 haghaidh tithíochta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.6.3 Iasachtú le haghaidh tithíocht   
 shóisialta inacmhainne a Éascú 

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

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

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

3.6.4 Maoiniú Forbartha Éascaithe ag an  
 Stát a Mhéadú  

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

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

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

Tithíocht do Chách  |  3. Conair chun Soláthar Tithíochta Nua a Mhéadú
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Uimh.  Sceidil Roinn Ceannais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cuspóir Beartais Tithíochta 18: 
Cinnte a dhéanamh go bhfuil go leor caipitil ar fáil a chinntiú 
chun 33,000 teach, ar an meán, a sholáthar in aghaidh na bliana 
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Conair chun Aghaidh 
a  Thabhairt ar Thithe     
Folmha agus Úsáid      
Éifeachtach Stoc Reatha 

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

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

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

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

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

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

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

• Réadmhaoin faoi úinéireacht an Stáit a 
ghníomhachtú.

• Aghaidh a thabhairt ar eastáit 
neamhchríochnaithe.

Tithíocht do Chách  |  4. Conair chun Aghaidh a Thabhairt ar Thithe Folmha agus Úsáid Éifeachtach Stoc Reatha 
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Agus riachtanas ard tithíochta ann, ní mór 
dúinn a chinntiú go bhfuil na tithe atá ann 
cheana a n-úsáid. Cé go mbíonn na cúiseanna 
ar thithe folmha casta go minic, ní mian 
réadmhaoine, ar féidir cónaí iontu, a fheiceáil 
díomhaoin agus daoine eile gan dídean nó 
ina gcónaí I gcóiríocht mhí-oiriúnach. Tá 
cineálacha eile réadmhaoine folmha ann 
freisin, a bhféadfaí iad a athchóiriú chun iad a 
úsáid chun críocha cónaithe agus d’fhéadfaí 
an stoc reatha a úsáid I slí níos éifeachtaí.

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

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

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

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

4.1 Polasaí Lár Baile Mhóir a   
 bhunú agus a mhaoiniú 

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

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

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

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

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

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

Uimh.  Sceidil Roinn Ceannais

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

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

19.3 Gníomhachtú réadmhaoine foilmhe a chur san áireamh mar  Leanúnach RTRÁO, RFTP
 phríomhchritéir sa Chiste Forbartha Athghiniúna Uirbí 
 (CFAU) agus sa Chiste Forbartha Athghiniúna Tuaithe (CFAT)  

Tithíocht do Chách  |  4. Conair chun Aghaidh a Thabhairt ar Thithe Folmha agus Úsáid Éifeachtach Stoc Reatha 
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4.2 Ciste Forbraíochta Réigiúnaí  
 na hEorpa a úma chun dul i  
 ngleic le folúntas

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

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

Uimh.  Sceideal Roinn Ceannais

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

4.3 Clár CPO a lainseáil  
 le haghaidh airíonna    
 neamhshealbhaithe

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

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

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

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

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

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

CUSPÓIR BEARTAIS TITHÍOCHTA 19 
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4.4 An Scéim Beart Cothromach  
 a leasú

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

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

4.5 Réadmhaoin faoi Úinéireacht 
 an Stáit a Ghníomhachtú

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

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

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

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

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

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

4.6 Aghaidh a Thabhairt ar   
 Eastáit Neamhchríochnaithe

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

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

Cuspóir Beartais Tithíochta 19: 
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4.7 An Ciste Croí Cónaithe  
 (Cathracha) a thabhairt   
 isteach

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

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

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

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

Cuspóir Beartais Tithíochta 19: 
Aghaidh a Thabhairt ar Thithe Folmha

Uimh.  Sceideal Roinn Ceannais

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

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

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

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

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

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

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

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

Uimh.  Sceideal Roinn Ceannais

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

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

Cuspóir Beartais Tithíochta 19: 
Aghaidh a Thabhairt ar Thithe Folmha

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

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

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

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

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

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

le haghaidh athchóirithe rathúil a chur i láthair. 

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

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

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

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

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

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

No.  Timeline Lead

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

Cuspóir Beartais Tithíochta 20: 
Úsáid níos éifeachtaí a bhaint as an stoc tithíochta reatha
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Cuirfidh sruth ainmnithe faoin gciste 
seo líon beag deontas ar fáil idir from 
€50,000 agus €200,000 le haghaidh 
tionscadal breisithe, athchóirithe nó 
athúsáide níos mó, a bhainfidh le struchtúir 
oidhreachta, a bhfuil leas soiléir cónaithe 
ann. Ní mór tionscadail mar seo a chur 
chun cinn tríd an bpróiseas pleanála mar is 
cuí. Tá scóip shoiléir ann chun an sruth seo 
a fhás agus dáileadh molta de €2 mhilliún 
in aghaidh na bliana, ag dul suas go dtí 
€5 mhilliún in aghaidh na bliana thar 
thréimhse an phlean. 

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

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

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

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

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

dhreasachtú ar bhonn deonach.

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

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

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

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

4.13 Scéimeanna láithreacha a 
mhéadú chun dul i ngleic le 
folúntas

4.13.1 An Ceannach agus Athnuachan den  
 Chlár Tithíocht Shóisialta a fheabhsú

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

Uimh.  Sceidil Roinn Ceannais

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

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

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

Cuspóir Beartais Tithíochta 20:  
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Is dea-shampla é an méid atá 
bainte amach ag Comhairle Contae 
Mhuineacháin i gCluain Eois ar féidir a 
bhaint amach agus úsáid á baint as cláir 
um chaipiteal tithíochta chun tuilleadh 
cóiríochta cónaithe a thabhairt chuig lár 
an bhaile, fad is a théitear i ngleic leis an 
dearóil fhadtéarmach chostasach. 

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

4.13.2 An Scéim Deisiúcháin agus   
 Léasúcháin a fheabhsú

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

Uimh.  Sceidil Roinn Ceannais

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

20.9 Tacaíocht a thabhairt d’Údaráis Áitiúla lán tairbhe a bhaint Leanúnach  RTRÁO 
 as an Scéim fheabhsaithe Deisiúcháin agus Léasúcháin 
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Tacú leis na    
Ceithre Chonair: 
Córas Tithíochta   
Inmharthana a   
Chur ar Fáil 
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Léaráid 17: 
Tacú leis an gCeithre Chosán: Córas Tithíochta 
Inbhuanaithe a Cheadú 
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Tacú leis na Ceithre     
Chonair: Córas Tithíochta   
Inmharthana a Chur ar Fáil  

5

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

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

• Athbhreithniú comhordaithe Rialtais ar 
chostais tógála cónaithe.

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

• Comhlíonadh feabhsaithe tógála

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

• €4.5 billiún a infheistiú i mbonneagar uisce 
go dtí 2025, lena n-áirítear tionscadail 
chun tacú le forbairt tithíochta nua

Tithíocht do Chách  |  5. Ag Tacú leis na Ceithre Chonair: Córas Tithíochta Inmharthana a Chur ar Fáil 
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Tá inbhuanaitheacht mar bhonn agus mar 
thaca ag na ceithre chonair in Tithíocht do 
Chách. Is é ár bhfís fhadtéarmach i leith 
Chóras Tithíochta na hÉireann go mbeidh 
píblíne soláthair tithíochta ann sna háiteanna 
cearta agus inbhuanaitheacht eacnamaíochta, 
shóisialta agus chomhshaoil mar chuid den 
chóras sin. Tabharfar isteach leasuithe rialála 
freisin chun a chinntiú go bhfuil ár gcóras 
pleanála stiúrtha ag pleananna agus oiriúnach 
don fheidhm, ag soláthar cuspóirí CNP agus 
ag tacú le conairí i dtreo Tithíocht do Chách. 
Tiomáinfimid comhlíonadh ar fud na hearnála 
foirgníochta agus na hearnála tithíochta lena 
chinntiú go mbíonn muinín againn go léir as 
na hearnálacha sin. Beidh fócas faoi leith ar 
chostas na foirgníochta cónaithe, agus é i 
gceist go n-aithneofar bearta nuálaíochta agus 
táirgiúlachta, agus go gcuirtear i bhfeidhm 
iad agus go laghdófar costais. Cuirfimid le 
hacmhainneacht ar fud na gcomhlachtaí 
seachadta Stáit a bhaineann le soláthar 
tithíochta, lena n-áirítear Údaráis Áitiúla agus 
gníomhaireachtaí Stáit. Ní féidir tithíocht a 
sholáthar gan infheistíocht leordhóthanach 
i mbonneagar uisce. Anuas air sin, ní mór 
go mbeadh bonneagar criticiúil tacúil, lena 
n-áirítear iompar, soláthar fóntais agus líonraí 
cumarsáide, ann. Téann forbairt agus méadú 
na rudaí sin le chéile le soláthar tithíochta. 
Ní mór do na réimsí seo ar fad feidhmiú go 
héifeachtúil le chéile chun córas inmharthana 
a sholáthar a chomhlíonann riachtanais 
tithíochta chách.

5.1 Inbhuanaitheacht na    
 timpeallachta a chinntiú

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

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

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

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

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

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

Tá gealltanas sonrach ag GFT do phobail 

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

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

Uimh.  Sceideal Roinn Ceannais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3.1 Reduce Residential  
 Construction Costs 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3.2 Tacú le Nuálaíocht Tógála le   
 Gníomhaireachtaí Fiontraíochta

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

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

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

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

• foilsiú cás-staidéar eiseamlárach ar 
fhorbairtí MNT;

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

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

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

5.3.3 Rialú Tionscnaíochtaí Foirgníochta a  
 Fheabhsú

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. Timeline Lead

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

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

23.12 An t-éileamh le haghaidh amhábhair neamhshaothraithe a 
 laghdú agus tacú le hathúsáid agus laghdú costais agus ábhar 
 á choinneáil ó shruthanna dramhaíola le próisis chinnteoireachta 
 shruthlíneacha do tháirgí nach dramhaíl feasta agus fotháirgí 
 le haghaidh sruthanna dramhaíola T&S áirithe 
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5.4 Cáil Institiúideach a Fhorbairt  
Forbróidh an Stát acmhainneacht na 
nÚdarás Áitiúil agus gníomhaireachtaí 
Stáit chun freastal ar leibhéil aschuir 
mhéadaithe agus castachtaí an phróisis 
forbartha agus soláthair. Ní mór acmhainní 
a chur ar fáil do RTRÁO, an Bord Pleanála, 
an Bord um Thionóntachtaí Cónaithe 
(BTC), Oifig an Rialálaí Pleanála (ORP), 
agus an Ghníomhaireacht Tithíochta, agus 
ní mór go léireodh sé sin an uaillmhian a 
theastaíonn, maidir le scála an tsoláthair 
agus tráthúlacht na ngníomhartha seirbhísí 
poiblí. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.4.2 Tacú le Próiseas Éifeachtach agus  
 Próiseas Ceadaithe Cuíchóirithe

Leagfar béim athnuaite ar chinnte a 
dhéanamh go dtacaíonn na próisis seilbhe 
poiblí le soláthar éifeachtúil na tithíochta 
sóisialta. Cuirfear acmhainní breise ar fáil. 
Cuirfidh Aonad Sainfhála agus Soláthair na 
Gníomhaireachta Tithíochta seirbhísí agus 
tacaíochtaí teicniúla ar fáil d’Údaráis Áitiúla. 
Anuas air sin, tabharfar tuilleadh acmhainní 
don OCST chun Creataí Sainfhála a 
chomhordú. 
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Chomh maith leis sin, déanfaidh RTRÁO 
taighde ar chur i bhfeidhm rialacha 
sainfhála AE ar fud na mBallstát maidir 
le sainfháil agus forbairt tithíochta poiblí, 
lena n-áirítear aon chásdlí ábhartha, agus 
oibreoidh sé leis an Oifig um Sholáthar 
Rialtais (OSR), chun cabhrú le roghanna le 
haghaidh cur chuige níos solúbtha maidir 
le sainfháil agus chun cabhrú le soláthar 
tithíochta sóisialta a bhrostú. Anuas air sin, 
gríosófar Údaráis Áitiúla próisis a chur i 
bhfeidhm chun tréimhsí réamhthógála agus 
tógála reatha a laghdú.

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

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

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

Déanfar Aonad Sainfhála agus Soláthair na 
Gníomhaireachta Tithíochta a leathnú agus 

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

5.4.3 An Clár Oibre Digiteach a chur i   
 bhfeidhm

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

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

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

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

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

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

Uimh.  Sceideal Roinn Ceannais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5.1 Comhlíonadh, Inniúlacht agus   
 Caighdeáin a thiomáint

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

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

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

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

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

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

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

5.5.2 Athbhreithniú ar an Scéim Bloc  
  Coincréite Lochtach

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

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

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

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

5.5.3 Leanúint ar aghaigh leis an Scéim  
  Leasúcháin Piríte

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

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

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

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

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

5.5.4 Scrúdú ar Dhul Chun Cinn le   
 Lochtanna Tithíochta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25.6 Athbhreithniú ar Rialacháin Tógála Leanúnach RTRÁO

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

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

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

Cuspóir Beartais Tithíochta 25: 
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Uimh.  Sceidil Roinn Ceannais

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

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

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

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

 

5.5.5 Cuideachtaí Bainistíochta na nÚinéirí  
 a leasú

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

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

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

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

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

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

5.6.1 Bonneagar Iompair Láidir a chinntiú

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

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

5.6.2 Bonneagar um Chumarsáid a   
 fheabhsú  

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

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

Uimh.  Sceidil Roinn Ceannais

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

Cuspóir Beartais Tithíochta 26: 
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5.6.3 Naisc Líonra Tráthúil a chur i   
 bhfeidhm

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

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

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

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

Tuigimid go bhfuil infheistíocht 
shuntasach ag teastáil i mbonneagar 
uisce phoiblí agus fuíolluisce thar go leor 
cúrsaí infheistíochta chun an t-éileamh 
a chomhlíonadh agus déanfaimid €4.5 
billiún a infheistiú idir 2021 agus 2025 
i seirbhísí uisce baile, lena n-áirítear 
tionscadail a dhíríonn ar thacú le fás agus 
forbairt amach anseo, agus béim faoi 
leith orthu siúd a thacaíonn le soláthar 
tithíochta amach anseo.
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26.2 Soláthar an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda a luathú Leanúnach DECC

Cuspóir Beartais Tithíochta 26: 
Tacú le Forbairt an Phríomhbhonneagair 

Uimh.  Sceideal Roinn Ceannais

26.3 Cinnte a dhéanamh go ndéantar naisc leictreacha le  Leanúnach Líonraí BSL, 
 scéimeanna tithíochta a sheachadadh i slí pras agus   Údaráis Áitiúla
 cost-éifeachtúil  
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 Faoin modh maoinithe aontaithe le 
haghaidh Uisce Éirinn, cuireann an 
Státchiste beagnach 80% de mhaoiniú 
Uisce Éireann ar fáil, agus tagann an 
chuid eile ó chustaiméirí seachtracha agus 
ceangail úra. Aontaíonn an Coimisiún um 
Rialáil Fóntais caiteachas Uisce Éireann, 
lena n-áirítear pleananna infheistíochta. 
Leanfaidh Uisce Éireann leis an gcur 
chuige dinimiciúil maidir le cuíchóirú 
na hinfheistíochta, arna cheadú ag an 
Coimisiún um Rialáil Fóntais (CRF), 
leis an CNP, agus athbhreithniú agus 
leasú á dhéanamh ar an teilgean fáis 
mar a théann Straitéisí Spásúla agus 
Eacnamaíocha Réigiúnacha, Pleananna 
Forbartha Contae agus Pleananna 
Ceantar Áitiúil chun cinn, agus cuíchóiriú 
le teilgean fáis á chinntiú.

Struchtúir Uisce Éireann a chuíchóiriú 
chun tacú le forbairt tithíochta

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

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

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

Caighdeáin bhonneagar na seirbhísí 
uisce i bhforbraíochtaí tithíochta a 
fheabhsú

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

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

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

Comhroinnt costais chothroim chun 
bonneagar a sholáthar

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

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

Clár Fáis na mBailte Beaga agus 
Sráidbhailte Uisce Éireann

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

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

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

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

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

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

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

 Sinéirgí fáis na hinfheistíochta níos   
 leithne de chuid Uisce Éireann

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uimh.  Sceideal Roinn Ceannais

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

Cuspóir Beartais Tithíochta 28: 
Tomhas agus monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmiúchán forbairt 
tithíochta agus foirgníochta náisiúnta
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Coimisiún Tithíochta      
a bhunú6

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. 
Bíonn tionchar fadtéarmach acu seo ar fad 
ar phobail. Cuireann bunú an Choimisiúin 
deis ar fáil le haghaidh radharc straitéiseach 
fadtéarmach maidir le tithíocht thar 
thréimhse leathnaithe ama, chomh maith le 
saincheisteanna eile a aithníodh mar ábhar 
oiriúnach scrúdaithe leathain thíos.

6.1 Réimse Beartais a leasú
Faoi réir comhaontú deiridh ar Théarmaí 
Tagartha an Choimisiún ón Rialtas in 
am trátha, meastar go dtabharfaidh 
an Coimisiún, aghaidh inter alia ar 
fhadhbanna éagsúla tithíochta, ag scrúdú 
conas athruithe beartais a ndéantar 
breac-chuntas orthu in Tithíocht do Chách 
a fhorbairt. Áirítear lena chuid oibre, 
scrúdú a dhéanamh ar réimsí amhail:

• Cothromaíocht agus rogha tionachtaí a 
chur ar fáil;

• Todhchaí na rialuithe cíosa, agus 
tacaíochtaí cíosa agus ioncaim;

• Tuillteanas rialtóra neamhspleách 
tithíochta sóisialta; agus

• Ról optamach na gComhlachtaí 
Ceadaithe Tithíochta maidir le soláthar 
tithíochta sóisialta.

Meastar go dtabharfaidh Coimisiún um 
Thithíocht saineolaithe ó earnálacha 
éagsúla a bhaineann leis an tithíocht 
le chéile agus go mbeidh cur chuige 
trasrialtasach láidir aige maidir leis an 
ngéarchéim reatha tithíochta agus go 
mbeidh ról aige agus an Stát ag fáil tithe 
ardchaighdeáin inacmhainne do chách. 

6.2 Reifreann Tithíochta
Tá sé beartaithe go n-oibreoidh an 
Coimisiún um Thithíocht chun moltaí ar 
an reifreann tithíochta, a ndéantar tagairt 
do i gClár an Rialtais, chun cinn. Cuirfidh 
an Coimisiún fochoiste ar bun, ag a bhfuil 
an saineolas cuí chun scrúdú a dhéanamh 
ar na ceisteanna casta bunreachtúla a 
eascróidh agus chun scrúdú a dhéanamh 
ar na tograí éagsúla a rinneadh maidir 
le foclaíocht fhéideartha leasú ar an 
mBunreacht. Tabharfaidh sé comhairle 
don Rialtas i slí neamhspleách oibiachtúil 
maidir leis na fachtóirí ríthábhachtacha ar 
chóir cuimhneamh orthu agus cuirfidh sé 
moltaí ar fáil maidir leis an bhfoclaíocht 
chuí a chuirfear faoi bhráid an phobail.
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Coimisiún Tithíochta      
a bhunú

6.3 Bunú an Choimisiúin
Cuirfear an Coimisiún um Thithíocht ar 
bun go foirmeálta níos déanaí in 2021, 
nuair a bheidh na Téarmaí Tagartha agus 
Comhaltas an Choimisiúin curtha i gcrích. 
Déanfar na Téarmaí Tagartha a dhréachtú 
i gcomhairle leis an gCathaoirleach 
ainmnithe, agus aird á tabhairt ar Chlár 
an Rialtais agus na tosaíochta atá leagtha 
amach in Tithíocht do Chách.

Beidh an Coimisiún faoi cheangal ama 
agus riachtanas tuairiscithe aige, agus 
cabhróidh sé leis, a chuspóirí a bhaint 
amach. Foilseofar na téarmaí tagartha 
deireanacha sula gcuirfear an Coimisiún ar 
bun níos déanaí in 2021.

Uimh.  Sceideal Roinn Ceannais

29.1 Comisiún Tithíochta a chur ar bun chun imscrúdú a  R4 2021 RTRÁO
 dhéanamh ar shaincheisteanna, lena n-áirítear caighdeáin, 
 inmharthana, agus saincheisteanna maidir le caighdeán 
 maireachtála i soláthar tithíochta 

Tithíocht do Chách  |  6. Coimisiún Tithíochta a bhunú

Cuspóir Beartais Tithíochta 29: 
Coimisiún Tithíochta a bhunú
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Tuairisciú ar an 
bPlean Tithíocht 
do Chách
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Rialú agus Tuairisciú ar an 
bPlean Tithíocht do Chách7

Is Plean de chuid an Rialtais ar fad é 
Tithíocht do Chách, a chuimsíonn réimsí 
iomadúla beartais ar fud na gceithre 
chonair chuig córas tithíochta inmharthana. 
Beidh dlúthchomhpháirtíocht ag teastáil 
ar fud an Rialtais agus fócas láidir ar chur i 
bhfeidhm. 

Áirítear leis an bPlean seo tacar 
mionsonraithe Gníomhartha a leagann 
amach na bearta atá ag teastáil chun dul 
chun cinn a dhéanamh i dtreo spriocanna 
ceannlíne an Phlean, ar fud na gceithre 
chonair. Tá achar ama soláthair ag gach 
gníomh agus sanntar príomhghníomhaí dó, 
ag a bhfuil freagracht as a fhorfheidhmiú.

Faigheann maoirseacht ar Straitéis Tithíocht 
do Chách eolas ó thaithí chur chuige an 
rialtais sa Phlean Gníomhaíochta um Poist, 
ar éirigh leis. Cinntíonn sé seo forfheidmiú 
beartais comhaontaithe, de chuid an 
rialtais ar fad, ag a bhfuil ceannach isteach 
polaitiúil, maoirseacht agus treoir ag an 
leibhéal is airde, chomh maith le córas 
monatóireachta beacht chun soláthar a 
chumasú.

Áireofar le próiseas forfheidhmithe Phlean 
Tithíocht do Chách: 

• Maoirseacht pholaitiúil arna cur ar fáil ag 
an gCoiste Comh-aireachta um Thithíocht, 
agus an Taoiseach mar chathaoirleach air.

• Grúpa Seachadta d’Ard-Rúnaithe, agus 
Roinn an Taoisigh mar chathaoirleach air, a 
bheidh freagrach as gach gné den Phlean 
a sholáthar agus a chinnteoidh go bhfuil an 
rialtas ar fad rannpháirteach.

• Áireofar leis an Grúpa Seachadta d’Ard-
Rúnaithe, sruthanna ainmnithe oibre, arna 
stiúradh ag na hArd-Rúnaithe ábhartha 
maidir le: 

 (i) Infheistíocht 
 (ii) Acmhainneacht tionscail
 (iii) Soláthar seirbhíse poiblí.

• Cuirfear tuarascálacha ráithiúla ar an dul 
chun cinn faoi bhráid an Choiste Comh-
aireachta um Thithíocht, agus an Rialtais, 
agus foilseofar é, ag leagan amach an 
fheidhmíocht i leith na gcuspóirí agus 
gníomhartha mar a leagtar amach sa Phlean 
i mbealach soiléir sothuigthe. Ullmhóidh 
aonad ainmnithe laistigh de Roinn an 
Taoisigh é seo. I measc na nuashonruithe ar 
dhul chun cinn seo beidh staitisticí deaise 
a chuirfidh forléargas trédhearcthach ar 
fáil maidir le méadrachtaí feidhmíochta, a 
chlúdaíonn gach mórghné den Phlean.

• Tacóidh Oifig Soláthair Cláir suite laistigh 
de RTRÁO, le forfheidhmiú an Phlean ar 
fud na Roinne, agus ar fud Ranna agus 
Gníomhaireachtaí eile, chomh maith le 
hÚdaráis Áitiúla agus CCTanna.
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Rialú agus Tuairisciú ar an 
bPlean Tithíocht do Chách

• Beidh rannpháirtíocht agus comhairliúchán 
leanúnach le páirtithe leasmhara agus an 
Plean á chur i bhfeidhm le struchtúir reatha, 
agus cinn nua nuair is gá.

• Beidh cumarsáid leanúnach le foireann 
shonrach a ainmneofar le hobair a 
dhéanamh air, lena n-áirítear ó Sheirbhís 
Eolais an Rialtais chun comhordú leanúnach 
ar fud gach leibhéal an Rialtais a chinntiú.

• Tá ciste forfheidhmithe de 7 milliún á 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.

• Déanfar na Gníomhartha sa Phlean a uasdátú 
ar bhonn bliantúil, lena n-áirítear sceidil 
agus freagrachtaí chun an móiminteam a 
choinneáil le linn shaolré an Phlean.

Uimh.  Sceidil Roinn Ceannais

30.1 Aonad a chur ar bun i Roinn an Taoisigh agus é mar R3 2021 An Roinn Iompair 
 fhreagracht aige monatóireacht agus maoirseacht leanúnach 
 a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an Phlean 

30.2 Oifig Soláthair Cláir a chur ar bun in RTRÁO chun tacú le R3 2021 RTRÁO 
 cur i bhfeidhm an Phlean ar fud na roinne, na nÚdarás 
 Áitiúil agus na CCTanna  

30.3 Sruthanna oibre ainmnithe a chur ar bun faoi Ghrúpa R3 2021 An Roinn Iompair, 
 Soláthair Tithíocht do Chách maidir le (i) hinfheistíocht,   RTRÁO, Roinn
 (ii) acmhainneacht tionscail agus (iii) soláthar seirbhíse poiblí   Airgeadais, RFTF, 
 agus Téarmaí Tagartha a fhorbairt do gach sruth oibre  RCPA 

30.4 Ciste forfheidhmithe a chur ar bun chun cinnte a dhéanamh R4 2021 An Roinn Iompair, 
 go bhfuil go leor áiseanna agus saineolais dhírithe ann ar fud  RCPA
 na Ranna chun soláthar an Phlean a bhrostú  

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

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

30.7 Nuashonrú a dhéanamh ar Phlean Gníomhaíochta Tithíocht R4 2022 RTRÁO, an Roinn 
 do Chách, lena n-áirítear sceidil agus freagrachtaí chun   Iompair
 móimeantam a choinneáil maidir le soláthar agus forfheidmiú

Tithíocht do Chách  |  7. Rialú agus Tuairisciú ar an bPlean Tithíocht do Chách

Cuspóir Beartais Tithíochta 30:  
Monatóireacht a dhéanamh ar chur chun feidhm ‘Tithíocht do Chách’,
agus tuairisc a dhéanamh air 
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Aguisín 1 |   Tithíocht do Chách a fhorbairt

An Roinn Tithíochta, 
Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
- Grúpaí Téama

1.   Infhaighteacht agus Gníomhachtú Talaimh
2.   Úinéireacht agus Inacmhainneacht
      Tithíochta
3.   Margadh Cíosa
4.   Tacaíocht Tithíochta
5.   Easpa Dídine agus Ionchuimsiú Sóisialta
6.   Cáilíocht agus Caighdeáin
7.   Riachtanais Maoinithe Cuimsitheacha HfA

Grúpaí Idir-roinne (IDG): 
Comh-chathaoirleacht le Roinn an Taoisigh agus 
an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil 
agus Oidhreachta

1.   Airgeadas, Talamh, Infheictheacht, Úinéireacht 
      Thalaimh, Seachadadh Tithíochta srl. 
2.   Tacaíochtaí Tithíochta Sóisialaí, 
      Seachadadh Tithíochta Sóisialaí, Margadh 
      Cíosa, Easpa Dídine, Pobal, Ionchuimsiú 
      agus ábhair gaolmhara.

Idirghníomhaíocht Déthaobhach
• An Roinn Airgeadais
• An Roinn Caiteachais Poiblí 
   agus Athchóirithe
• An Roinn Comhshaoil, Aeráide 
   agus Cumarsáidí
• An Roinn Iompair
• An Roinn Tuaithe agus Forbartha Pobail
• An Roinn Trádála agus Fostaíochta Fiontair
• An Roinn Sláinte
• An Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, 
   Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta
• An Roinn Comhionannais, Páistí, Míchumais, 
   Ionchuimsithe agus Óige
• An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíne, 
   Gaeltachta, Spóirt agus Meáin
• An Roinn Cirt

Rinneadh a thuilleadh aighneachtaí a 
lorg freisin ó pháirtithe polaitiúla agus 
grúpaí agus rinne an Roinn measúnú ar na 
tuarascálacha sin, in éineacht leis an gcúig 
thuarascáil tithíochta gaolmhara déag ó 
Chomh-choiste an Oireachtais ar Thithíocht, 
Rialtas Áitiúil agus Oidhreacht. 

Tithíocht do chách 

Idirghníomhaíocht le Geallshealbhóirí 
agus Aighneachtaí
Rinneadh idirghníomhaíocht dhírithe 
le geallshealbhóirí ábhartha, lena n-áirítear 
gníomhaireachtaí ábhartha, gníomhaithe an 
earnála NGO ar feadh mhí Aibreáin 2021. 
Thug an idirghníomhaíocht seo forléargas 
ginearálta ar na réimsí agus ar an bpróiseas 
in úsáid chun Tithíocht do Chách a sheachadadh. 
Bhí os cionn 110 eagraíocht ag freastal ar na 
ócáidí, agus fuair gach ceann dóibh cuireadh 
chun aighneacht mhionsonraithe a sholáthar le 
breac-chuntas ar pholasaithe sa ghearrtéarma, 
meántéarma agus fadtéarma chun seachadadh 
tithe nua a cheadú. 

An Coiste Chomh-aireachta ar Thithíocht

Idirghníomhaíocht Pholaitiúil

Tithíocht do Chách  |  Aguisín 1 – Tithíocht do Chách a fhorbairt
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Aguisín 2 |   Gluais na dTéarmaí

ABP  
An Bord Pleanála

CTF
Comhlachtaí Tithíochta Faofa

URCTF

An tÚdarás Rialála do Chomhlachtaí Tithíochta 
Faofa

CBRT      
Córas Bainistíochta Rialaithe a Thógáil

RFT
Rátáil Fuinnimh Tógála

MFT
Múnlú Faisnéise Tógála

BCRT
Bord Comhairleach ar Rialacháin Tógála

T&S
Tógáil agus Scartáil

SCC
Scéim Cúnta Caipitil

ALCC
Áis Léasaithe Casta Caipitil

LBR
Ligean Bunaithe ar Rogha

CBCC
Cumann Bainistíochta Contae agus Cathrach

CTT
Cónaidhm an Tionscail Tógála

TTTE
Taifead Tionscail Tógála na hÉireann

Cost-optamach
Ciallaíonn Cost-optamach feidhmíocht 
fhuinnimh le foirgneamh, a eascróidh sa 
chostas is ísle thar saolré an fhoirgnimh ag 
glacadh san áireamh fuinnimh a bhaineann 
le costais caipitil, cothabháil agus costais 
oibriúcháin (lena n-áirítear costais fuinnimh 
agus sábhálacha agus costais d’astuithe carbóin)

OCR
Ordú Ceannacháin Riachtanacha

CRF
An Coimisiún um Rialú Fóntais

LTT
Lárionad Teicneolaíochta Tógála

RPCMCO
An Roinn Páistí, Comhionannais, Míchumais, 
Comhtháite agus Óige

RA 
An Roinn Airgeadais

RBATNE
An Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, 
Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta

GSTBAC
Grúpa Seachadta Tithíochta Bhaile Átha Cliath

RTRAO
An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta

RO
An Roinn Oideachais
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RS
An Roinn Sláinte

RC
An Roinn Cirt

RT
Roinn an Taoisigh

An Roinn Iompair

RCPA
An Roinn Caiteachais Poiblí agus Athchóirithe

RFTP
An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail

RCS
An Roinn Coimirce Sóisialaí

RTCEGSM
An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíne, 
Gaeltachta, Spóirt agus Meáin

LDBST
Lámhleabhair Dearaidh do Bhóithre agus 
Sráideanna Tuaithe

TPF
reoirlínte Pleanála Forbartha

FEDBAC
Feidhmeannach Easpa Dídine Réigiúin Bhaile 
Átha Cliath

GSRST
Grúpa Saineolach ar Riachtanais Scileanna don 
Todhchaí

BSL
Bord Soláthair Leictreachais

ITES
Institiúid Taighde Eacnamaíoch agus Sóisialaigh

CFG
Córas Faisnéise Geografach

GT
An Ghníomhaireacht Thithíochta

ICT
Íocaíocht Chúnaimh Tithíochta

ATTE
Airgeadas Tógála Tí na hÉireann

OCST
Oifig Comhordaithe Seachadta Tithíochta

GAT
An Ghníomhaireacht Airgeadais Tithíochta

ICTT
Innéacs Comhchuibithe ar Tháirgí Tomhaltóra

PAT
Polasaí Acmhainne Tí

MERT
Measúnú ar Éileamh Riachtanais Tithíochta

APT
Aidhm Polasaithe Tithíochta

FSS
Feidhmeannach na Seirbhísí Sláinte

TST
Targaidí Soláthair Tithíochta

CCTE
Clár Cosanta do Theifigh na hÉireann
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PF
Príomhtháscairí feidhmíochta

UA
Údaráis Áitiúla

PFUA
Plean Forbartha an Údaráis Áitiúil

GFT
An Gníomhaireacht um Fhorbairt Talún

PPAE
Plean Pobail Áitiúil agus Eacnamaíoch

GBRA 
Gníomhaireacht Bhainistíochta an Rialtais Áitiúil

RLT
Roinnt Luacha Talaimh

SCBA
Seirbhís Comhairle agus Buiséid Airgid

MCT
Modhanna Comhaimseartha Tógála

GBSN
An Ghníomhaireacht Bainistíochta Sócmhainní 
Náisiúnta

SMCSN
Seirbhís Maoine Cónaithe Sócmhainní 
Náisiúnta

ORTN
Oifig Rialaithe Tógála Náisiúnta

PLN
Plean Leathanbhanda Náisiúnta

PFN
Plean Forbartha Náisiúnta

CESN
Comhairle Eacnamaíoch agus Sóisialta 
Náisiúnta

EN
Eagraíocht Neamhrialtasach

FTTE
Feidhmeannach Tithíochta Thuaisceart Éireann

CNP
Creat Náisiúnta um Phleanáil

UCNE
Údarás Caighdeáin Náisiúnta na hÉireann

UIN
An tÚdarás Iompair Náisiúnta

TBNA
Tógáil Beagnach Neodrach Astuithe

OSR
Oifig Soláthair an Rialtais

CBU
Comhlachtaí Bainistíochta Úinéara

ORP
Oifig an Rialaitheora Pleanála

OOibP
Oifig na nOibreacha Poiblí

SOE
Suirbhéireacht Ordanáis na hÉireann

Cuid V an Achta Pleanála agus Forbartha (de 
réir leasaithe)
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PII
Tionscal Maoine Éireann

CPP
Comhpháirtíocht Phríobháideach Poiblí

CCP
Cód Caiteachais Poiblí

IDP
Íocaíocht Dífhostaíochta na Paindéime

SLC
Scéim Lóistín ar Cíos

CBC
Ceantair Brú Cíosa

CAFT
Ciste Athshlánaithe agus Forbartha Tuaithe

BTT
Bord Tionóntachtaí Tithíochta

TIC
Treoraíocht Inbhuanaithe agus Comhdhlúth

LFS
Limistéar Forbartha Straitéiseach

UFIE
Údarás Fuinnimh Inathnuaite na hÉireann

FTS
Forbairtí Tithíochta Straitéiseach

FBM
Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide

LFU
Limistéar Forbartha Uirbeach

CAUF
Ciste Athshlánaithe Uirbigh agus Forbartha
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An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil, agus Oidhreachta

gov.ie/housingforall


