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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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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 
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