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CUID I: ACHOIMRE FEIDHMIÚCHÁIN 
 

 

Le foilsiú Atógáil Éireann - Plean Gníomhaíochta maidir le Tithíocht agus Easpa 

Dídine  i  mí  Iúil  2016,  thug  an  Rialtas  gealltanas  soiléir  go  gcuirfí  córas 

solúbtha,  forásach  agus  spriocdhírithe  de  thacaíochtaí  tithíochta  sóisialta  
ar fáil  sna  cúig  bliana  amach  romhainn  agus  leagadh  amach  bonn  buan  

le haghaidh  clár  infheistíochta  ilbhliantúil,  arna  chalabrú  go  cúramach,  lena 
dtabharfaí tosaíocht do thithíocht shóisialta a sholáthar sna blianta as seo go dtí 

2020. 
 
Is é ról na Gníomhaireachta Airgeadais Tithíochta (GAT) soláthar na Tithíochta 

Sóisialta in Éirinn a éascú agus tacú leis. D'fhonn an ról sin a chomhlíonadh go  
héifeachtach,  tá  sí  tar  éis  straitéis  cúig  bliana  a  dhréachtú  HFA  2020 lena 

ndéantar Éire a Atógáil de chuid an rialtais a chomhlánú agus lena dtacaítear 
leis. 

 
Tá ceithre philéar straitéiseacha atá ríthábhachtach chun HFA 2020 a chur i 

gcrích, rud a  dhéanfar  thar  cúig bliana  trí  thionscnaimh  straitéiseacha, mar 
aon le gníomhartha tosaíochta gaolmhara.  Dírítear ar na réimsí a leanas leis na 

colúin faoi leith: 
 

Colún 1                          Custaiméirí & Iomaitheoirí 
Méadóimid ár bpunann gnó go dtí €5 bhilliún trí tháirgí 
nuálacha a thabhairt isteach do chustaiméirí reatha 
agus do chustaiméirí nua 

Colún 2                          
Na Príomhpháirtithe Leasmhara

 
Bainfimid tairbhe as clú an bharrfheabhais atá orainn i 
measc    ár    bpáirtithe    leasmhara,    agus    is    léir    go 

dtuigeann      siad      an      méid      a      tháirgeann      an 

Ghníomhaireacht agus go bhfuil meas acu air 

Colún 3                          Idirthuilleamaíocht Eagrúcháin 
Beidh ról comhcheannaireachta againn i Réiteach um 

Thithíocht Shóisialta in Éirinn a fhorbairt agus a chur i 
bhfeidhm 

Colún 4                          Cumas Inmheánach 
Cuirfimid seirbhís den scoth ar fáil do chustaiméirí le 

foireann atá gairmiúil agus tiomanta, agus atá bródúil 
as a bheith ag obair do GAT 

 

Rinneadh Plean Corparáideach na  Gníomhaireachta  a  dhréachtú  i gcomhréir 
leis an gCód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (Ailt 1.15, 1.17 agus 
1.18).  Bhí  gné  straitéiseach  san  áireamh  sna  leaganacha  roimhe  seo  de 

Straitéis  na   Gníomhaireachta,   i   gcomhréir   leis   na   hailt thuasluaite  den  
Chód.  Tá  an  riachtanas  straitéiseach  sin  á  chomhlíonadh  le Ráiteas  

Straitéise  na  Gníomhaireachta  anois  áfach,  a  ndeara  an  Bord  é  a 

fhaomhadh agus a scaipeadh chuig páirtithe leasmhara i ndeireadh 2016. Dá 
bhrí  sin,  tá  an  Plean  Corparáideach  seo  sa  bhreis  ar  HFA  2020,  agus  ag 

gabháil leis, agus baineann sé go príomha leis na cuntais atá réamh-mheasta 
do na cúig bliana amach romhainn de réir Cholún 1 thuas.
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CUID II: 

IASACHTÚ 
 

1    LEABHAR IASACHTA GAT 
 

Déanann  an  Ghníomhaireacht  a  leabhar  iasachta  a  rangú  ina  thrí  
réimse leathan: 

• gnó morgáiste údarás áitiúil (ÚÁ) gnó nach mbaineann le morgáiste 
agus 

• iasachtú díreach le comhlachtaí ceadaithe tithíochta, agus 

• iasachtú do Institiúidí Ardoideachais. 

 
Maidir le gnó údarás áitiúil a bhaineann le morgáiste, arb ionann é 
agus 

€1.01  billiún  ag  deireadh  mhí  Aibreáin  2019  (24.8%  den  leabhar  

iasachta iomlán), bhí 87% ina n-iasachtaí blianachta ar ráta athraitheach, 
agus bhí 13% ina n-iasachtaí ar ráta seasta. Beidh €50 milliúin  de 

Iasachtaí Tithíochta Atógáil Éireann i 2019 agus €100 milliúin sa bhliain 
as sin amach mar ghlaniasachtú nua sa chatagóir seo. 

 

Maidir le gnó údarás áitiúil neamh-mhorgáiste, arb ionann é agus €2.3 

billiún  ag  deireadh  mhí  Aibreáin  2019  (56%  den  leabhar  iasachta  
iomlán), cumhdaítear   gnéithe   mórdhíola   na   tithíochta   ag   údaráis   

áitiúla,   agus tionscadail atá coimhdeach le tithíocht agus lena dtacaítear 
léi. Tá 40% ina n-iasachtaí faoin scéim um Iasachtaí Caipitil agus 

Fóirdheontais, tá 19% ina n-iasachtaí maoinithe idirlinne, tá 18% ina n-
iasachtaí Fála Talún ar ráta seasta agus  ar  ráta  athraitheach  araon,  tá  

14%  ina  n-iasachtaí  blianachta  ar  ráta seasta agus tá 9% ina n-
iasachtaí blianachta ar ráta athraitheach. Tá sé i gceist go ndéanfaidh 

glaniasachtú nua sa chatagóir seo íocaíochtaí blianachta ar an leabhar 
reatha a chúiteamh, ag tabhairt toradh glaniasachtaithe de 'neamhní' gach 

bliain. 
 

I   gcás   iasachtaí   le   comhlachtaí   ceadaithe   tithíochta   –   atá   

ina gcomhlachtaí deonacha neamhspleácha seachbhrabúsacha de ghnáth 
- bíonn leibhéal níos airde riosca i gceist ná mar a bhaineann le húdaráis 

áitiúla agus dá bharr sin, in éineacht le costais bhunaithe tosaigh níos 
airde, bíonn gá le corrlach  iasachta  níos  airde.  B'ionann  iasachtú  den  

chineál  sin  agus  €0.77 billiún  ag  deireadh  mhí  Aibreáin  2019,  (18%  
den  leabhar  iasachta  iomlán), agus tá 95% den chatagóir iasachtaithe 

sin ar rátaí úis fadtéarmacha seasta. 
 

Ón  uair  a  tosaíodh  le  hiasachtú  chuig  comhlachtaí  ceadaithe  tithíochta  
in 2011, rinneadh iasachtaí a fhaomhadh chun beagnach 8,759 aonad a 

fháil/a fhorbairt agus tá 4,725 aonad curtha i gcrích nó idir lámha agus 
618 aonad 
eile le haghaidh uasghrádú fuinnimh. Tá na haonaid scaipthe go forleathan 
ar 
fud  na  tíre  ach  tá  an  comhchruinniú  is  mó  díobh  i  mBaile  Átha  
Cliath,  ina bhfuil aon trian de líon iomlán na n-aonad a 
fuarthas/forbraíodh. 



5 
 

 
Iasachtú le hInstitiúdí Ardoideachais - I 2017, tugadh cumhachtaí 
reachtúla don GAT iasachtú le hInstitiúidí Ardoideachais ar son lóistín do 
mhic léinn a fhorbairt. Cuireann na cumachtaí nua seo ar chumas 
Institiúidí Ardoideachais rochtain ar airgeadais shaor, ráta seasta 
fadtéarmach, a laghdóidh na costais tionscadal dá leithéid ar Ollscoileanna 
agus a fheabhsóidh inacmhainneacht do mhic léinn. Beidh stoc cíosa 
reatha ar fáil le breis tithíochta shóisialta agus inacmhainne a chothú mar 
bhuntaiste breise nuair a sholáthraítear lóistín do mhic léinn. 
 
Ceadaíodh iarratais iasachta do thrí Ollscoil le hiomlán €157 milliún le 
1,428 seomra codlata do mhic léinn a sholáthar. Táthar ag súil go 
bhfaighfear níos mó iarratas sna blianta amach romhainn. Is féidir aonaid 
lóistín atá ar chíos (a sholáthraítear do mhic léinn san am i láthair) a chur 
ar fáil le húsáid le tácú le tithíocht shóisialta. 
 
Táthar ag súil le hiasachtú tosnú i 2019, agus tá an Plean ag tuar 
glaniasachtaithe de €700 milliún do hInstitiúidí Ardoideachais thar saol an 
Phlean. 
 

 

 
 

2      RÁTAÍ ÚIS 
 

Rátaí a bhaineann le morgáiste údarás áitiúil (ÚÁ): Leanann an 

Ghníomhaireacht de luach den  scoth  a  thairiscint  dá  custaiméirí,  agus  bhí  
ráta  athraitheac 1.00% bhain le morgáiste á thairiscint aici d'údaráis áitiúla in 

2019. Meastar  go  mbeidh  1.50%  ar  an  meán  i  gceist  leis  na  rátaí  iasachta 
athraitheacha   maidir   le   morgáiste   ar   feadh   shaolré   an   Phlean,   lena 

gcumasófar do theaghlaigh tairbhe a bhaint as ráta morgáiste blianachta chun 
teach a cheannach, ráta arna chruthú ag an nGníomhaireacht agus a fhanann 

thart  ar  1.00%,  (lena  n-áirítear  Árachas  Cosanta  Morgáiste),  faoi  bhun 
meánrátaí caighdeánacha athraitheacha an mhargaidh. Tá iasachtú faoi Iasacht 

Tithíochta Atógáil Éireann san áireamh sa ráta ilchodach seo. 

 
Rátaí údarás áitiúil nach mbaineann le morgáiste: Chomh maith leis sin,  
baineann  údaráis  áitiúla  tairbhe  as  ráta  úis  atá  an-éifeachtúil  ó  thaobh 

costais de ar a gcuid iasachtaí ón nGníomhaireacht a bhaineann le tithíocht ach  
nach  mbaineann  le  morgáiste.  Déantar  é  sin  a  phraghsáil  bunaithe  ar 

chostas   chistí   na   Gníomhaireachta.   Is   é   an   ráta   athraitheach   neamh- 
mhorgáiste (1.25% faoi láthair) a bhaineann leis na hiasachtaí sin den chuid is  

mó,  agus  gearrtar  praghas  1.50%  ar  iasachtaí Caipitil  agus  iasachtaí Scéim 
Fóirdheontais  faoi  láthair.  Réamh-mheastar  go  mbeidh  meánráta  1.55%  i 

gceist  le  haghaidh  rátaí  iasachta  athraitheacha  neamh-mhorgáiste  agus 
meánráta  1.65%  i  gceist  le  hiasachtaí  Caipitil  agus  iasachtaí  Fóirdheontais 

thar shaolré an Phlean. 
 
Tá maoiniú le haghaidh iasachtaí ar ráta seasta ar fáil d'údaráis áitiúla freisin i 

gcomhair suas le tríocha bliain ar rátaí úis iomaíocha, agus tá ráta 1.50% ar 
feadh  25  bliana  ar  fáil  ón  mBanc  Eorpach  Infheistíochta/ó  Bhanc  Forbartha 
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Chomhairle  na  hEorpa  chomh  maith  le  haghaidh  tionscadal  tógála  agus 

maoiniú iarfheistithe. 
 
Iasachtú   díreach   le   comhlachtaí   ceadaithe   tithíochta   (CCT): 
D'éirigh   leis   an   nGníomhaireacht   na   rátaí   iasachta   athraitheacha   do 

chomhlachtaí ceadaithe tithíochta a choinneáil ag 2.66% ar an meán in 2018, 
agus tá meánráta seasta de 2.95% i bhfeidhm faoi láthair, atá an-fhabhrach i 

gcomparáid  leis  na  rátaí  eile  atá  á  dtairiscint  ar  an  margadh.  Thug  an 
Ghníomhaireacht faoi roinnt tionscnamh le dhá bhliain anuas chun tacú leis na 

comhlachtaí ceadaithe tithíochta (CCTanna), lena n-áirítear   ráta  seasta  
fadtéarmach  a  thairgimid  suas  le  25  bliain a thairscint.  Tá  rochtain  ar 

mhaoiniú 25 bliana atá an-éifeachtúil ó thaobh costais de, ón mBanc Eorpach 
Infheistíochta/ó  Bhanc  Forbartha  Chomhairle  na  hEorpa  chun  tógáil  agus 

iarfheistiú a mhaoiniú, le fáil chomh maith ar ráta 2.75%. Meastar go mbeidh 
rátaí seasta agus athraitheacha 2.98% i gceist i 2019 agus 2.75% i 2020 go 

2023. 
 

Iasachtú le hInstitiúdí Ardoideachais - Tá an GAT le tosnú ar iasachtú le 

hInstitiúidí Ardoideachais i 2019 agus trí shaoráid iasachta eagraithe acu. Is 
iasachtú fadtéarmach rátaí seasta, le tairscintí reatha ag 1.75% ar feadh 20 

bliain, 1.85% ar feadh 25 bliain  agus 1.95% ar feadh 30 bliain. 
 

 
Ionchais ráta úis: Braithfidh na rátaí iarbhír a ghearrfar ar theaghlaigh agus 

ar  údaráis áitiúla, CCTanna agus Institiúidí Ardoideachais  thar thréimhse  an 
Phlean ar an méid a  leanas  - (a) leibhéal  ginearálta  na  rátaí  (i.e.  rátaí  BCE)  

ar  an  margadh;  (b)  costais  an mhaoinithe  arna  ghiniúint  trí  GBCN;  agus  
(c)  costas  an  iasachtaithe  arna chruinniú ó fhoinsí eile. Tá na réamh-

mheastacháin sa phlean seo neodrach ó thaobh costais de maidir le maoiniú.
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3   GLAN-AIRLEACAIN IASACHTA RÉAMH-MHEASTA 
 

Thuigfí  ón  ngníomhaíocht  reatha,  mura  nglacfaí  beart  ar  bith,  go  

dtiocfadh laghdú ar phunann iasachta na Gníomhaireachta ó €4.0 bhilliún in 
2019 go dtí €3.2  bhilliún  in  2023,  de  thoradh  ar  fhuascailtí  agus  gnáth-

aisíocaíochtaí blianachta go príomha. 
 

Is é seo a leanas an íostarraingt atá réamh-mheasta do phríomhchustaiméirí ó 
2018 go 2020, mar atá sonraithe in HFA 2020, nuashonraithe go dtí 2023: 

 
2019              2020              2021             2022           2023          IOMLÁN 

 

Údaráis Áitiúla          €m                 €m                 €m                 €m             €m               €m
Iasachtú 
comhlán 
Aisíocaíochtaí 
blianachta 

200                260               265               265             265               1,255 
 

(150)             (160)             (165) (165)            (165)             (805)

Glan-iasachtú         50                  100                100                100              100              405 
CCTanna 
Iasachtú 
comhlán  
Aisíocaíochtaí 
blianachta

 
415               518               325               330               335              1,923 
 
(15)                (18)                 (25) (30)               (35)             (123)

  
Glan-iasachtú         400                500               300                300                300              1,800 
 
Institiúidí 
Ardoideachais 
Iasachtú 
comhlán  
Aisíocaíochtaí 
blianachta

 
 
100               150               150               150               150              700 
 
-                 -                 -  -                -             -

Glan-iasachtú    

 

IASACHTÚ 
    IOMLÁN   

100           150 150  150    150  700 

 

550                750                550                550               550              2,950

 
Meastachán a thabhairt ar ghlanleibhéal bliantúil, agus cineál, na n-

airleacan a dhéanfaidh an Ghníomhaireacht.  Déantar glanleibhéal na n-
iasachtaí a ndéanfaidh an Ghníomhaireacht a airleacan i mbliain ar bith a 

chinneadh de réir na bhfachtóirí seo a leanas go príomha: 
 

•  líon  na  morgáistí  arna  n-airleacan  ag  na  húdaráis  áitiúla,  ar  a  mbíonn 
tionchar   mór   ag   beartas   an   Rialtais,   an   timpeallacht   eacnamaíoch 

sheachtrach agus cumas na hearnála príobháidí an riosca a ghlacadh; 
•  meánmhéid na hiasachta; 

•  méid an mhaoinithe atá ag teastáil ó údaráis áitiúla agus ó chomhlachtaí 
ceadaithe tithíochta dá gcláir tithíochta sóisialta, seachas morgáistí agus 
Institiúidí Ardoideachas ag baint le riachtanais lóistín do mhic léinn; 

•  na hacmhainní inmheánacha atá ar fáil d'údaráis áitiúla agus do 
chomhlachtaí ceadaithe tithíochta ó fhuascailtí iasachta; agus 

•  leibhéal na bhfuascailtí agus na ngnáth-aisíocaíochtaí caipitil bhlianachta.
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CUID III: MAOINIÚ 
 

 
 

4   TEORAINN FIACHAIS REACHTÚIL NA GNÍOMHAIREACHTA 
 

 

Is ionann an teorainn agus €10 billiún, de réir mar atá leagtha amach in Acht 

na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 2009. Tá beartaithe an teorainn sin a 
choinneáil ar feadh saoil an phlean reatha. 

 
 

5  MAOINIÚ 
 

 

Maoiniú  ar  ráta  athraitheach:  Is  ionann  maoiniú  athraitheach  agus 
70% de riachtanas  maoinithe reatha na Gníomhaireachta anois. Tiomsaíonn an 

Ghníomhaireacht maoiniú, le tacaíocht ó ráthaíocht ón Aire Airgeadais, go 

príomha trí GBCN, údaráis áitiúla agus gníomhaireachtaí idirnáisiúnta amhail an 
Banc Eorpach Infheistíochta agus Banc Forbartha Chomhairle na hEorpa. 

Tiomsaítear  maoiniú  imeallach  trí  GBCN  ag  baint  leas  as  Clár  na  Nótaí 
Ráthaithe faoi shocrú praghsála comhaontaithe arna fhaomhadh ag an mBord. 

 
Tar   éis   athstruchtúrú   phróifíl   fiachais   na   Gníomhaireachta   Airgeadais 

Tithíochta  (GAT)  trí  nótaí  ráta  comhlúthaigh  a  eisiúint  le  GBCN,  tá  an  
cur chuige  athbhreithnithe  seo  maidir  le  bainistiú  cistí  i  gcomhréir  leis  na 

gníomhartha  atá  á  nglacadh  ar  fud  na  margaí  airgeadais,  de  réir  mar  
atá bainc  agus  rialtóirí  ag  gníomhú  de  réir  na  gceacht  a  foghlaimíodh  ón 

ngéarchéim,  go  háirithe  maidir  le  leachtacht  agus  an  riosca  maoinithe.  
Ag deireadh  2018,  ba  é  3.4  bliana  a  bhí  i  gceist  le  meánaibíocht  fhiach  

na Gníomhaireachta. 
 
 

Maoiniú ar ráta seasta: Tá an Ghníomhaireacht tar éis maoiniú ráta seasta 
fadtéarmach a shocrú le haghaidh tionscadail um thithíocht shóisialta 

nuathógtha agus iarfheistithe, ón mBanc Eorpach Infheistíochta agus saoráid 
chomh hard le €200 milliún agus ó Bhanc Forbartha  Chomhairle  na  hEorpa  a  

bhfuil  saoráid  chomh hard  le  €150  milliún aige. Tá an maoiniú sin ar fáil 

d'údaráis áitiúla agus do CCTanna ar rátaí seasta atá chun tosaigh sa mhargadh 
thar 25 bliana. 

 
Meastar go dtiocfaidh méadú ar an bpróifíl aibíochta dliteanais in 2019 de réir 

mar  a  gheofar  maoiniú  ar  ráta  seasta  fadtéarmach  trí  Chlár  na  Nótaí 
Ráthaithe  le  GBCN  agus  na  comhaontuithe  déthaobhacha  leis  an  mBanc 

Eorpach Infheistíochta agus Banc Forbartha Chomhairle na hEorpa. 
 

Tá an Ghníomhaireacht tar éis maoiniú ar ráta seasta a dhaingniú le GBCN agus 
tá nóta ráthaithe deich mbliana ar ráta seasta aici dar luach €75 milliún le GBCN, 

arb é Iúil 2026 a dháta aibíochta. Tá idirbhearta téarma seasta dar luach €330 
milliún ag an nGníomhaireacht le GBCN chomh maith, atá roinnte i  ndeich  

thráinse,  lena  mbaineann  dátaí  tosaithe  ó Mheán Fómhair 2017 agus dátaí 
aibíochta idir Meán Fómhair 2027 agus Meán Fómhair 2046.
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Rinne an Ghníomhaireacht idirbhearta téarma seasta dar luach €210 milliún a 

chomhaontú le GBCN chomh maith, atá roinnte ina gcúig thráinse agus lena 

mbaineann dátaí tosaithe ó Lúnasa  2019  agus  dátaí  aibíochta  idir  Lúnasa    
2029  agus  Iúil 2046. 

 
 

 

6  FIACHAS ATÁ AG TEACHT IN AIBÍOCHT A ATHMHAOINIÚ 
 

 

Fiachas  ar  ráta  athraitheach  Le  linn  2019-2023,  tiocfaidh  saoráid 

amháin in aibíocht, mar atá sonraithe sa tábla thíos:- 

 

Cur síos ar na 
saoráidí 

 

Dáta 
aibíocht
a 

 Dáta aibíochta 

 

Saoráid 

rótharraingte (€50 
milliún) 

 

Go bliantúil         Tá an tsaoráid le 
hathnuachan i Meitheamh 

2019. 

 

Nótaí   Ráta   Comhlúthaigh   (NRCanna):   Tá   nótaí   ráthaithe   ráta 
comhlúthaigh dar luach €0.76  billiún ag an nGníomhaireacht faoi láthair, atá á 

gcoinneáil ag Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (GBCN). Tá 
dátaí aibíochta ag na nótaí ráta comhlúthaigh sin atá i dtráinsí le heatraimh sé 

mhí ó Eanáir 2020 go dtí Eanáir 2021. Déantar na rátaí úis a athshocrú ar bhonn 
ráithiúil, ar chorrlach os cionn ráta trí mhí Euribor. 

 

 

CUID IV: BAINISTÍOCHT RIOSCA 
 

 
 

7   OIBLEAGÁID AR AN nGNÍOMHAIREACHT A COSTAIS  
ÓNA CUID OIBRÍOCHTAÍ A CHUMHDACH 

 

 

Luaitear an méid a leanas in Alt 4 den Acht um Ghníomhaireacht Airgeadais  do  

Thithe  (Leasú),  1988  -  “áiritheoidh  an  Ghníomhaireacht agus  í  ag  
comhlíonadh  a  feidhmeanna,  go  ndéanfar,  ag  féachaint  d'aon pháirtíocaíocht 

a dhéanfaidh an tAire agus blianta a ghlacadh le chéile, a costais uile a ghlanadh 
as a cuid oibríochtaí.” 

 
Ghlac an Ghníomhaireacht beartas maidir le rátaí úis a shocrú lena gcumasófar  

di,  agus  an  riosca  á  chur  san  áireamh,  toradh  cóimheá  a bhaint amach 
de réir fhoráil an Achta. Ghlac an Bord an beartas sin an 22 

Márta 2000 agus rinne an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil é a 

fhaomhadh le toiliú ón Aire Airgeadais an 18 Bealtaine 2000. Dá bhrí sin, 
socraíonn an Ghníomhaireacht a rátaí úis inathraitheacha ar chorrlaigh os cionn  

chostas  na  gcistí  chun  costas  an  riaracháin  agus  an  riosca  a chumhdach.
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8   BEARTAS & CREAT BAINISTÍOCHTA RIOSCA 
 

 

I gcomhréir leis an gCód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú, rinne 
Bord na Gníomhaireachta Beartas & Creat Bainistíochta Riosca a 

ghlacadh, lena  gcumhdaítear  na  rioscaí  aitheanta  uile  sa  
Ghníomhaireacht,  rioscaí airgeadais agus neamh-airgeadais araon san 

áireamh. Déanann coiste ar a bhfuil an Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin, 
Ceann an Chisteáin agus Rúnaí na Cuideachta maoirseacht ar rioscaí i 

gcomhréir leis an gCód. Is ábhar buan  é  sin  ar  chlár  an  Choiste  
Iniúchta  agus  Riosca,  a  dhéanann maoirseacht ar bhainistíocht riosca 

ar son an Bhoird agus a thugann moltaí don Bhord.  

 

Rinne an Bord athbhreithniú bliantúil ar an mBeartas maidir le Creat agus 

Bainistíocht Riosca ag a gcruinniú i mí na Nollag 2018. 
 

 
 

9   RIOSCAÍ I LEABHAR IASACHTA GAT 
 

 

Is iad na príomhrioscaí i leabhar na Gníomhaireachta na cinn a bhaineann 
le riosca leachtachta; riosca creidmheasa; iasachtaí fála talún a 

fhuascailt; neamhréireanna     maoinithe     ráta     seasta;     forálacha     
maidir     le hiarmhéideanna caipitil iasachtaithe os cionn 75 bliana a 

bhfuil iasachtaí a bhaineann le hioncam acu; ranníocaíochtaí le scéim 
pinsin; agus riosca a bhaineann le ráta úis. Déantar tuilleadh scrúdaithe 

ar gach riosca thíos. 
 
 

Riosca  leachtachta:  Is  é  beartas  na  Gníomhaireachta  maidir  le 
riosca leachtachta a áirithiú, trí athbhreithnithe tréimhsiúla ar 

riachtanais sreafa airgid, gur féidir léi a cuid oibleagáidí maoinithe a 
chomhlíonadh ar feadh tréimhse iomchuí amach anseo, suas le hocht mí 

dhéag de ghnáth. Agus  an  riosca  leachtachta  á  bhainistiú  acu,  bíonn  

cruinnithe  rialta  ag lucht bainistíochta na Gníomhaireachta le GBCN, na 
Bainc, na CCTanna, agus rannpháirtithe eile sa mhargadh chun measúnú 

a dhéanamh ar an éileamh ar iasachtaí agus riachtanais mhaoinithe 
amach anseo; rochtain ar  fhoinsí  maoinithe  a  chomhaontú;  féachaint  

ar  struchtúir  agus  foinsí maoinithe  malartacha;  téarmaí  agus  
coinníollacha  a  chaibidliú  agus  na gealltanais maoinithe riachtanacha 

a fháil. 
 
 

Déanann   an   Ghníomhaireacht   a   cuid   oibríochtaí   a   mhaoiniú   trí 
chomhcheangal   de   bhannaí,   comhaontuithe   maoinithe   

déthaobhacha, agus  eisiúint  Nótaí  Ráthaithe,  rótharraingtí  bainc  agus  
brabús  coinnithe. Bhí  an  Ghníomhaireacht  tar  éis  €1.56  billiún  a  

chaitheamh  ar  nótaí ráthaithe a cheannach amhail an 31 Nollaig 2018 
(2017: €1.74 billiún). Tá beartas i bhfeidhm ag an mBord maidir le 

measúnú rialta a dhéanamh ar an  gclár  fiachais  reatha,  lena  n-áirítear  
tuarascáil  ar  iasachtaí  agus airleacain ar bhonn ráithiúil de réir an 
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chineál iasachta agus aibíochta, ina sonraítear  caipiteal,  struchtúr  an  

ráta  úis,  comhdhéanamh  airgeadra, costais a bhaineann le hiasachtaí 
a fháil, próifíl aibíochta an fhéich ag teacht in aibíocht agus é a 

athmhaoiniú nó a aisíoc nó an dá rud. 
 
Is é atá i gceist le riosca creidmheasa go príomha ná an riosca nach 

ndéanfaí iasachtaí le húdaráis áitiúla a aisíoc. Níl aon riosca creidmheasa 
ábhartha i gceist le hiasachtaí arna n-airleacan le húdaráis áitiúla tar éis 

17 Bealtaine 1986, nó ar an dáta sin, agus níl aon fhorálacha um 
chaillteanas ó iasachtaí taifeadta maidir leis na hiasachtaí sin. Is 

comhlachtaí faoi reacht iad na húdaráis áitiúla agus déanann an tAire aon 
iasachtaí arna n-airleacan le húdaráis áitiúla a fhaomhadh. 

 

Creideann   an   Bord   nach   mbíonn   riosca   creidmheasa   i   gceist   sa 

chomhthéacs   sin,   mar   a   foilsíodh   i   dTuarascáil   Bhliantúil   2018   
na Gníomhaireachta.  I  gcás  iasachtaí  arna  n-airleacan  roimh  27  

Bealtaine 1986   (€6   milliún   amuigh   amhail   an   31   Nollaig   2018)   
bíonn   an Ghníomhaireacht  freagrach  as  aon  chaillteanais  laige  a  

d'fhéadfadh  a bheith  i  gceist,  sa  chás  sin  amháin  nach  leor  iad  an  
mhaoin  faoi mhorgáiste agus an t-árachas cosanta morgáiste chun an fiach 

a íoc. 

 
Maidir le hiasachtú díreach le CCTanna, bíonn riosca níos mó ag baint leis 

an gcineál sin iasachtaithe ná mar a bhaineann le hiasachtaí le húdaráis 
áitiúla, agus dá bhrí sin bíonn leibhéal difriúil measúnaithe agus dícheall 

cuí ag teastáil ina leith. D'fhonn an riosca sin a mhaolú, cuireadh Coiste 
Creidmheasa agus Coiste Bainistíochta ar bun a dhéanann maoirseacht ar 

na  n-iarratais  uile  ar  iasachtaí;  agus  a  dhéanann  monatóireacht  ar 
iasachtaithe  ar  bhonn  leanúnach  le  cabhair  ó  ghnólacht  measúnaithe 

airgeadais neamhspleách. Déanann an fhoireann measúnú creidmheasa 
iarratais iasachta faoi €5 mhilliún a mheas go hinmheánach, déanann 

gnólacht measúnú airgeadais neamhspléach iarratais thar an teorainn seo 
a mheas. 

 
Más  mian  le  CCTanna  iasacht  a  fháil  ón  nGníomhaireacht  ní  mór  

dóibh measúnú   airgeadais   ginearálta   a   chur   isteach   chun   stádas   

mar Chomhlacht  Deimhnithe  a  bhaint  amach.  Ní  mór  an  stádas  sin  a  
bheith deimhnithe sular féidir leo cur isteach ar airleacain iasachta, a 

ndéanfar iad a mheasúnú ina dhiaidh sin mar a leirítear thuas. 
 

Iasachtaí fála talún a fhuascailt: Rinneadh iasachtaí fála talún, dar 
luach  €800  milliún  in  iomlán,  ar  mhaithe  le  tithíocht  inacmhainne  a 

fhorbairt agus scéimeanna eile, a airleacan chuig údaráis áitiúla le linn na 
tréimhse 2000-2010. Tar éis an cor chun donais eacnamaíoch le déanaí, 

fuair a lán údarás áitiúil go raibh bunachair talún acu nach raibh siad in 
ann iad a fhorbairt agus a dhíol ar aghaidh go héasca, agus a raibh laghdú 

suntasach tagtha  ar an talamh féin a  bhí i gceist leo.  
 

Mar thoradh, thoiligh an GAT iasachtaí fála talún ús amháin a leathnú, ag 
aibíocht, ar feadh cúig bliana eile, tar éis sin rachadh siad ar ais go 
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blianachtaí ghnáth-chúrsa. Bhí seo bunaithe ar an bhonn go ligfeadh an 

tréimhse úis amháin am don Roinn agus do údaráis áitiúla réiteach ar an 
cheist a chomhordanáidiú. Bhí na hathidirbheartaíochtaí seo éasca don 

GAT agus ní raibh aon riosca airgeadais nó deacrachtaí cuntasaíochta i 
gceist, ach amháin nochtuithe sna Ráitis Airgeadais. 

 
Ag deireadh 2018, ba €428 milliún (2017: €444 milliún) a bhí mar iarmhéid 

gan íoc ar na hiasachtaí seo. Aistríodh that ar 30% de na hiasachtaí seo go 
gnáthbhlianachtaí 25/30, leis an fhuílleach le blianachtú thar saol an Phlean. 

 

Neamhréireanna maoinithe ráta seasta: Tar éis an cinneadh a 

rinneadh go déanach in 2016 síneadh a chur le huasaibíocht nótaí eisithe 
faoi Chlár Nótaí Ráthaithe na Gníomhaireachta, faomhadh tacar de tháirgí 

iasachta ar ráta seasta freisin, atá spriocdhírithe ar údaráis áitiúla (ÚÁnna) 
agus ar ghníomhaireachtaí ceadaithe tithíochta (GTCanna). Ina theannta 

sin, tá rochtain ag an nGníomhaireacht ar mhaoiniúchán ar ráta seasta 

fadtéarmach le haghaidh tionscadal nua agus iarfheistithe ón mBanc 
Eorpach Infheistíochta agus ó Bhanc Forbartha Chomhairle na hEorpa. Mar 

sin de, tá beagnach gach gnó nua a dhéanann ÚÁnna agus GTCanna 
déanta ar bhonn ráta seasta, agus mar thoradh air sin tagann an riosca 

féideartha ráta úis chun cinn atá ar chlár comhardaithe na 
gníomhaireachta. 

 

 

Chun an riosca sin a thomhas, rinne bainistíocht GAT samhail nua Riosca 

Ráta Úis (RRÚ) a fhorbairt leis an neamhchosaint RRÚ gan íoc a ríomh ar 
bhonn bliantúil (an bearna bliantúil) do gach dliteanas agus sócmhainn ar 

ráta seasta, suas go dtí a ndáta athphraghsála. Is ionann an dáta 
athphraghsála agus an pointe ag ar féidir an dliteanas nó an tsócmhainn a 

athphraghsáil leis na rátaí reatha a léiriú, e.g. tá dáta athphraghsála 5 
bliana ag baint le hiasacht 20 bliain atá seasta ar feadh 5 bliana Fágtar 

ionstraimí rátaí athraitheacha as an áireamh mar gur féidir iad a 
athphraghsáil aon tráth. 

Leis an tsamhail tomhaistear freisin an tionchar féideartha imeallach 

Brabúis agus Caillteanais thar gach bliain a bheidh ag gluaiseacht 

comhthreomhar 1% (suas nó síos) ar rátaí úis feadh saolré ráta úis na 
ndliteanas agus sócmhainní gan íoc, agus cabhraíonn sé sin chun 

íogaireacht an nochta RRÚ d'athruithe ar rátaí úis a thomhas. 
 

 

Chun tacú le bainistiú RRÚ amach anseo, tacaíonn an tsamhail le tástáil ar 

chásanna chun measúnú a dhéanamh ar an tionchar a bheidh ag gnó nua 
féideartha ar ráta seasta, ar dhá thaobh an chláir chomhardaithe, ar 

mhéid an bhearna bliantúil agus ar an mBrabús agus Caillteanas reatha 

agus sa todhchaí.   

 

Forálacha maidir le hiarmhéideanna caipitil iasachtaithe os cionn 
75 bliana a bhfuil iasachtaí a bhaineann le hioncam acu: Tá  

forálacha  déanta  ag  an  nGníomhaireacht  i  dtaca  le  dliteanas  a 
d’fhéadfadh teacht chun cinn mar thoradh ar shaincheist a bhaineann le   
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hárachas   um   chosaint   morgáiste   a   bhfuil   tionchar   aige   ar 

iasachtaithe a bhfuil iasachtaí acu a bhaineann le hioncaim. I mí na 
Nollag  2018,  bhí  foráil  bhearnúcháin  €2.7  milliún  i  bhfeidhm  don 

chineál sin iasachta. Níl aon éileamh in aghaidh na forála sin faighte go 
dtí seo. 

 
Amhail  an  31  Nollaig  2018,  bhí  €9  milliún  d’iasachtaí  a  fuarthas 
roimh  Bhealtaine  1986  go  fóill  le  híoc  ag  údaráis  áitiúla  leis  an 

nGníomhaireacht,  agus  bhí  €6  milliún  den  mhéid  sin  le  híoc  ag 
iasachtaithe aonair. Níl aon fhoráil bhreise san áireamh leis na réamh- 

mheastacháin sin. 
 
Ranníocaíochtaí le scéim pinsin: Amhail an 31 Nollaig 2018, bhí 
scéim pinsin na Gníomhaireachta (arna dheimhniú ag Achtúire na 

scéime)   maoinithe   go   hiomlán   agus   i   gcomhréir   le   Caighdeán 
Maoinithe   an   Bhoird   Phinsin.   Mar   a   foilsíodh   ina   Tuarascáil 

Achtúireachta  don  bhliain  go  dtí  an  31  Nollaig  2018,  thuairisc  an 
Ghníomhaireacht sócmhainní iomlán an phlean de luach €4.50 milliún 

agus  oibleagáidí  dliteanais  de  €4.58  milliún,  rud  a  d’fhád  easnamh 
luach cóir de €0.08 milliún (2017: easnamh €0.17 milliún). 

 

 

Bhí ceanglas riamh ar an nGníomhaireacht, ós rud é gur cpt í, cinnte a 
dhéanamh  go  bhfuil  an  Caighdeán  Maoinithe  á  chomhlíonadh  ag  
a scéim pinsin,  trí  íocaíochtaí  caipitil  a  dhéanamh  de  réir  mar  a 
mheasann na hachtúirí gur gá
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CUID V: CUNTAIS RÉAMH-MHEASTA 2019-2023 
 
 
 
 

10   RÉAMH-MHEASTACHÁIN AIRGEADAIS 
 

 

Seo a leanas achoimre ar na torthaí réamh-mheasta do thréimhse an Phlean: 
 

 

3,898,296     4,298,784     4,699,681     5,100,626     5,443,012
 31 Noll 

2019 
31 Noll 
2020 

31 Noll 
2021 

31 Noll 
2022 

31 Noll 
2023 

 €m €m €m €m €m 

Ioncam úis 
 

62.2 
 

81.1 
 

98.6 
 

118.7 
 

139.1 

Speansas úis (27.5) (46.9) (62.5) (81.7) (102.4) 

 

Ioncam glan ó ús 
 

34.7 

 
34.2 

 
36.1 

 
37.0 

 
36.7 

Caiteachas 

riaracháin 

 
(1.9) 

 
(1.9) 

 
(1.9) 

 
(1.9) 

 
(1.9) 

 

Gnóthachan ar 

ghnáthghníomh-

aíochtaí don 
bhliain 
airgeadais 

 

 

32.8 

 

 

32.3 

 

 

34.2 

 

 

35.1 

 

 

34.8 

Cúlchistí Deiridh 232.8 265.1 299.3 334.4 369.2 

 
Iarmhéid dlite 
ar 

réamhíocaíoch

-taí iasachta 

 
 

4,445 

 
 

5,195 

 
 

5,745 

 
 

6,295 

 
 

6,845 

 
Ní chuirtear san áireamh leis na cúlchistí deiridh coigeartuithe FRS102 ar an 

gciste  Pinsin  (2018:  €0.1  milliún), a d’fhéadfadh  na figiúirí thuas a ardú nó 
a ísliú. 
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Toimhdí a úsáideadh: Seo a leanas na toimhdí a úsáideadh leis na 
réamh-mheastacháin airgeadais 2019-2023 a dhéanamh: 

31 Noll 31 Noll 31 Noll 
2020 

31 Noll 
2021 

31 Noll 
2022

 31 Noll 
2019 

31 Noll 
2020 

31 Noll 
2021 

31 Noll 
2022 

 

31 Noll 
2023 

 
 €m €m €m €m €m 

Glan-airleacain 
iasachta: 

550 750 550 550 550 

 
% % % % % 

Glanchorrlaigh 
athraitheacha: 

     

ÚÁ bainteach le 
morgáiste 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

ÚÁ nach 
mbaineann le 

morgáiste (Gan 
CLSS)  

 
0.50 

 
0.25 

 
0.25 

 
0.25 

 
0.25 

Iasacht Caipitil agus 

Fóirdheontas 
0.75 0.50 0.25 0.25 0.25 

CCTanna seasta 2.23 1.75 1.50 1.25 1.00 

CCTanna athraitheacha 2.03 1.75 1.50 1.25 1.00 

Institiúidí 
Ardoicheachais 

1.05 0.75 0.75 0.75 0.75 

Costas na gCistí 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 
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11   BEARTAS DÍBHINNE 
 

 

Seo a leanas beartas díbhinne na Gníomhaireachta: 
 

“...suas le 30% dá gnóthachan aitheanta iomlán don bhliain airgeadais 
roimhe a bhronnadh, ar an gcoinníoll gur cuí agus gur stuama díbhinn a íoc   

ag   féachaint   do   staid   airgeadais,   cuspóirí   straitéiseacha   agus 

ionchais na Gníomhaireachta.” 
 

D’fhéadfadh sé go mbronnfadh an Ghníomhaireacht díbhinní, bunaithe ar 
thorthaí  réamh-mheasta  a  bhfuil  cur  síos  mion  orthu  i  gCuid  10.1,  de 

thuairim  is  €10 milliún  in  aghaidh  na  bliana.  Mar  mhalairt  rogha, 
d’fhéadfadh  an  Ghníomhaireacht  díbhinn  níos  suntasaí  a  bhronnadh, 

arna iarraidh sin ag an scairshealbhóir tairbhiúil.  No dividend awards are 
assumed to be made over the life of the Plan. 

 

 

12   ANAILÍS AR ÍOGAIREACHT 
 

 

Déanann an Ghníomhaireacht athbhreithniú ar a nochtadh d’athruithe ar a 

téarmaí iasachtaí agus a fachtóirí seachtracha ar nós méaduithe ar rátaí úis , 
agus an tionchar a bheadh ar na hathruithe sin ar na 

gnóthachain/caillteanaisréamh-mheasta. 

 

Mar  chuid  den  athbhreithniú  sin,  tá  anailís  ar  íogaireacht  déanta  ag  an 
nGníomhaireacht ar na torthaí réamh-mheasta, agus tá teagmhas ann don 

méid seo a leanas: 
 
 

• Tréimhse úis amháin de 5 bliana sínithe le 5% de leabhar iasachta 
blianachta na Gníomhaireachta a chuimsiú 

Síneadh le téarmaí iasachta 10 mbliana le 5% de leabhar iasacht bliana na 

Gníomhaireachta a chuimsiú 

•    Méadú/laghdú 0.25% ar na rátaí úis a ghearrtar 

• Athrangú iasachtaí CCTanna ag an bPríomh-Oifig Staidrimh i gcomhar 
le Eurostat 

 
Srian  ar  an  Tréimhse  Úis  Amháin  go  ceann  5  bliana. Léirítear  san 
anailís thíos éifeacht 5% den leabhar iasachta  sannta mar ús amháin: 

• Laghdú ar an sreabhadh airgid bliantúil, mar gheall ar aisíocaíochtaí 
blianacht níos ísle 

• Méadú  ar  an  mbrabús  oibriúcháin,  seachas  bliain  a  haon  agus 

bliain a dó. Tá an méadú sin ann siocair ioncaim úis níos airde, atá mar 
thoradh ar na méideanna príomhshuime atá le híoc ag fanacht mar an 

gcéanna le linn na tréimhse úis amháin. 
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Tréimhse Úis 
Amháin ar feadh 5 
bliana 

2019 
€m 

2020 
€m 

2021 
€m 

2022  
€m 

2023  
€m 

Barrachas réamh- 
mheasta oibriúcháin 

32.8 32.3 34.2 35.1 34.8 

Glanéifeacht -0.1 +0.1 +0.3 +0.6 +0.6 

Barrachas 
coigeartaithe 
oibriúcháin 

32.7 32.4 34.5 35.7 35.4 

% d'athrú ar an 
mbarrachas 
oibriúcháin 

-0.30% 0.31% 0.87% 1.71% 1.72% 

 

 

Síneadh le téarmaí na n-iasachtaí 10 mbliana chun 5% 

breise den leabhar iasachtaí a chuimsiú: 

• Ioncam méadaithe breise don Ghníomhaireacht, e.g. ar iasacht €1 
mhilliún, ioncam méadaithe de €118k le linn téarma na hiasachta. 

 
• Bhain  ath-idirbheartaíocht  reatha  maidir  le  síneadh  ar  iasachtaí 

reatha le hiasachtaí údaráis áitiúla nach mbaineann le morgáistí 
agus iad sin amháin. 

 

• D'fhéadfadh  iasachtaí  a  bhaineann  le  morgáistí  a  bheith  san 
áireamh  leis  sin  amach  anseo.  Ós  rud  é  go  bhfuil  an  ráta  úis  

do  na hiasachtaí sin níos ísle ná an ráta nach mbaineann le 
morgáistí, bheadh éifeacht níos lú aige ar bharrachas oibriúcháin 

agus ar shreabhadh airgid na Gníomhaireachta. 
 

 
 

Síneadh na 
tréimhse úis go  
10 mbliana 

2019 
€m 

2020 
€m 

2021 
€m 

2022 
€m 

2023 
€m 

Barrachas réamh- 

mheasta oibriúcháin 

 

32.8 32.3 34.2 35.1 34.8 

Glanéifeacht +0.6 +0.7 +0.9 +1.1 +1.3 

Barrachas 
coigeartaithe 
oibriúcháin 

33.4 32.9 35.1 36.2 36.1 

% d'athrú ar an 
mbarrachas 
oibriúcháin 

1.83% 2.17% 2.63% 3.13% 3.74% 

 

 

Íogaireacht  d'athruithe  ar  an  ráta  úis:  Leagtar  amach  thíos 

anailís  ar  íogaireacht  na  Gníomhaireachta  i  leith  méadú  agus  laghdú 
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0.25% ar na rátaí úis a ghearrtar agus an tionchar a bheadh aige sin ar an 
mbarrachas oibriúcháin:

 2019 
€m 

2020 
€m 

2021 
€m 

2022 
€m 

2023 
€m 

Barrachas réamh- 
mheasta Oibriúcháin 

32.8 32.3 34.2 35.1 34.8 

Barrachas coigeartaithe 

oibriúcháin ón mhéadú 

0.25% 

 

40.8 37.2 39.3 40.5 40.4 

% d'athrú ar an 

mbarrachas 

oibriúcháin  

24% 15% 15% 15% 16% 

Barrachas 

coigeartaithe 

oibriúcháin ón 

laghdú 0.25% 

24.8 27.4 29.1 29.8 29.2 

% d'athrú ar an 

mbarrachas 

oibriúcháin 

 

-24% -15% -15% -15% -16% 
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Íogaireacht d'athrangú CCTanna: Faoi dhlí an Aontais Eorpaightá  an  Phríomh-
Oifig  Staidrimh  freagrach  as  staidreamh  airgeadais  an Rialtais  a  thuairisciú,  

lena  n-áirítear  easnamh  agus  fiachas.  San  áireamh leis  sin  freisin  tá  
athrangú  eagraíochtaí  agus  idirbhearta  de  réir  na reachtaíochta atá mar bhonn 

agus taca le tiomsú na gcuntas náisiúnta san Aontas  Eorpach  (i.e.  Córas  
Eorpach  na  gCuntas  (CEC  2010)).  Leis  na rialacha sin atá ceangailteach ó 

thaobh dlí de, leagtar síos critéir chun a chinneadh  ar  cheart  eintitis  aonair  a  
áireamh  mar  chuid  d'earnáil  an Rialtais   Ghinearálta   (i.e.   breathnú   an   

bhfuil   siad   'laistigh   den   chlár comhardaithe' nó lasmuigh de, chun críocha 
cuntasaíochta an Rialtais.) 

 

 

Is dóigh le Eurostat go bhfuil CCTanna Shraith 3 á rialú ag an Rialtas mar gheall ar 
chúiseanna éagsúla lena n-áirítear an méid cistiúcháin, comhaontú conarthach, 

rialacháin speisialta agus nochtadh do riosca (go háirithe i gcomhthéacs an 
chomhaontaithe nua Brabúis & Caillteanais, trí bhíthin an Chomhaontaithe 

Leanúnachais). 
 
Ina theannta sin, measann Eurostat go bhfuil nádúr ag CCTanna nach 
mbaineann leis an margadh mar gheall ar a bpríomhaidhmeanna agus ar 
fhorálacha eile atá ann. Sa bhreis air sin, ní féidir a mheas go bhfuil na 

praghsanna atá á ngearradh mar chíos suntasach ó thaobh na 
heacnamaíochta de, ós rud é, i measc nithe eile, nach léir go bhfreagraíonn 

siad d'athruithe ar an margadh ná do chomharthaí eacnamaíocha agus gur 
beag an tionchar a imríonn siad ar an méid atá an táirgeoir toilteanach a chur 

ar fáil agus ar na méideanna atá á n-éileamh. Dá bhrí sin, tá CCTanna níos 
mó i Sraith 3 athrangaithe agus tá siad anois cuimsithe faoin earnáil rialtais. 

 

 

Tá béim leagtha ag an Rialtas ar an tacaíocht leanúnach atá á tabhairt aige don 

earnáil CCTanna, d'ainneoin mheasúnú na Príomh-Oifige Staidrimh. Tá sé  
luaite  ag  an  Aire  Tithíochta,  Pleanála  agus  Rialtais  Áitúil  sa  Dáil  go 

bhfeiceann sé go fóill go bhfuil ról lárnach ag earnáil na tithíochta deonaí ó 
thaobh cabhrú le tithíocht shóisialta a sholáthar faoi Atógáil Éireann. Tá sé ráite 

aige freisin go bhfuil an Rialtas tiomanta do gach sásra agus scéim a úsáid, lena 
n-áirítear trí earnáil na CCTanna, lena chinntiú go gcothaítear an fuinneamh atá 

ann chun na spriocanna tithíochta sóisialta faoin bPlean Gníomhaíochta a bhaint 
amach. Laghdódh ciorrú iomlán ar iasachtú le CCTanna foriomlán brabúsachta 

de shuim de €10 milliún ina hiomláine ó 2020 go 2023. 
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CUID VI: CONCLÚID 
 

 
 

13   SPRIOCANNA DON TRÉIMHSE 2019 GO 2023 
 

 

Is é ról na Gníomhaireachta éascú a dhéanamh ar sholáthar Tithíochta 
Sóisialta in Éirinn agus tacú leis an soláthar sin. Is é príomhchuspóirí na 

Ghníomhaireachta: 
 

 
•  Samhlacha agus foinsí nua maoinithe a thabhairt isteach chun ceanglais 

an  Rialtais  a  chomhlíonadh  agus  chun  teacht  níos  fearr  le  próifíl 

sócmhainní na Gníomhaireachta; 
 

•  teagmháil ghníomhach a dhéanamh leis an Roinn Tithíochta, Pleanála & 

Rialtais  Áitiúil  agus  le  húdaráis  áitiúla  chun  obair  a  dhéanamh  i  
dtreo chur chun feidhme Atógáil Éireann - Plean Gníomhaíochta don 

Tithíocht agus don Easpa Dídine; agus, 

 
•  rannpháirtíocht bhreise chomhlachtaí ceadaithe tithíochta a éascú agus a 

spreagadh i dtaca le tithíocht shóisialta a sholáthar. 
 
 
 

Mar a luadh in GAT 2020, agus mar atá nuashonraithe sa Phlean seo, seo mar a 

leanas a bhainfear é sin amach: 
 

•  méadóimid  ár  bpunann  gnó  go  dtí  €6.8  billiún  trí  tháirgí  nuálacha  

a 
thabhairt isteach do chustaiméirí reatha agus do chustaiméirí nua; 

•  bainfimid  tairbhe  as  clú  an  bharrfheabhais  atá  orainn  i  measc  ár 

bpáirtithe   leasmhara,   agus   is   léir   go   dtuigeann   siad   an   méid   
a tháirgeann an Ghníomhaireacht agus go bhfuil meas acu air; 

•  beidh   ról   comhcheannaireachta   againn   i   Réiteach   um   Thithíocht 

Shóisialta in Éirinn a fhorbairt agus a chur i; agus, 
•  cuirfimid  seirbhís  den  scoth  ar  fáil  do  chustaiméirí  le  foireann  atá 

gairmiúil agus tiomanta, agus atá bródúil as a bheith ag obair do GAT. 


