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1. Aidhm an Chomhaontaithe Seirbhíse 
 

Is é is aidhm leis an gComhaontú seo úinéireacht seirbhíse, cuntasacht, róil agus 

freagrachtaí soiléire na Roinne Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil 
(“RTPPRÁ” nó an “Roinn”) agus na Gníomhaireachta Airgeadais Tithíochta cpt. (an 
“GAT”) a chinntiú, d’fhonn cinnte a dhéanamh go bhfuil an GAT ag cur a 

feidhmeanna reachtúla i gcrích ar bhealach éifeachtúil agus éifeachtach agus de réir 
na n-acmhainní leithdháilte uirthi chun cur ar a cumas na feidhmeanna sin a chur i 

gcrích. 
 
Tríd an méid sin a dhéanamh, aithneoidh an Comhaontú seo róil an dá eagraíocht, a 

gcomhthiomantais agus ionchais, agus cuirfidh sé bunús ar fáil le haghaidh teagmháil 
leanúnach eatarthu. Níl sé i gceist aon riachtanais tuairiscithe ná cuntasachta a 

athionadú. 
 

Beidh an Comhaontú Seirbhíse seo ina chuid lárnach de chreat straitéiseach agus 
oibríochta na GAT. Beidh sé comhtháite go hiomlán leis an timthriall pleanála 

straitéisigh, pleanáil don fhórsa oibre, pleananna bliantúla oibre agus leithdháiltí 
airgeadais. Is é Tuarascáil Bhliantúil na GAT a bheidh mar phríomhuirlis tuairiscithe 

don táirgeacht agus na torthaí atá le cur i gcrích. 
 

2. Luachanna Comhroinnte 

 
Tá an Roinn agus an GAT araon tiomanta do chaidreamh a fhorbairt agus a 

chothabháil atá oscailte, trédhearcach, éifeachtach agus a fhreagraíonn do 
riachtanais gheilleagar na hÉireann ar bhealach a chuireann forbairt inbhuanaithe 
tithíochta ar fáil. 

Tá an dá eagraíocht tiomanta freisin do luachanna seo na seirbhíse poiblí - ionracas, 
neamhchlaontacht, éifeachtacht, cothromas agus cuntasacht. Inár gcaidrimh táimid 
tiomanta freisin do chumarsáid agus rannpháirtíocht oscailte, ionraic agus 

chuiditheach, bunaithe ar chóimheas agus comhthuiscint. 
 

3. Príomhróil 

An Roinn 

Cuirtear ról na GAT i gcrích i gcomhthéacs Straitéis Tithíochta Sóisialta 2020 an 
Rialtais: Tacaíocht, Soláthar, Athchóiriú, agus Rebuilding Ireland: Action Plan for 

Housing and Homelessness, a bhfuil sé mar aidhm leo beirt cinnte a dhéanamh go 
mbeidh rochtain ag gach teaghas in Éirinn, a mhéid is féidir, ar thithíocht shlán ar 
archaighdeán atá oiriúnach dá riachtanais ar phraghas réasúnta agus i bpobal 

inbhuanaithe. Déantar é a chur i gcrích freisin ag féachaint do thosaíochtaí polasaí an 
Rialtais de réir mar a thagann siad chun cinn. 

Is é príomhról na Roinne sa chóras tithíochta an creat riachtanach reachtach agus 
treoir maidir le polasaí a chur ar fáil ina n-oibríonn an GAT agus comhlachtaí a bhfuil 

baint acu le tithíocht, agus ag an am céanna féachaint le hualach rialála agus costas 
an chórais a íoslaghdú d’úsáideoirí.  Cuireann an Roinn saineolas agus comhairle ar 

fáil freisin i dtaca le ceisteanna tithíochta a bhaineann leis an GAT. Ina theannta sin, 
déanann an Roinn monatóireacht ar réamhaisnéisí bliantúla na GAT agus ar a Plean 
Corparáideach cúig bliana. 
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An Ghníomhaireacht Airgeadais Tithíochta cpt. 
Is comhlacht poiblí í an GAT atá teoranta ag scaireanna agus a ionchorpraíodh faoi 

Achtanna na gCuideachtaí 1963-2012 (tháinig Acht na gCuideachtaí, 2014 ina n-áit ó 

shin) de chuid na hÉireann ar an 8 Feabhra 1982 agus de bhun Achtanna um 
Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe, 1981 go 1988 na hÉireann. Is é 

príomhchuspóir na Gníomhaireachta Airgeadais Tithíochta cpt cistí a bhailiú agus a 
thabhairt ar iasacht d’údaráis áitiúla na hÉireann, don Ghníomhaireacht Bainistíochta 
Rialtais Áitiúil agus do chomhlachtaí faofa áirithe chun críocha údaraithe faoi 

reachtaíocht áirithe de chuid na hÉireann, a bhaineann go príomha le soláthar 
tithíocht sóisialta agus críocha caipitil i leith soláthar seirbhísí éagsúla sláintíochta, 

bainistíochta dramhaíola agus soláthair uisce. Is faoi úineireacht an Aire Caiteachais 
Phoiblí agus Athchóirithe go tairbheach atá scairchaipiteal eisithe uile an Eisitheora 
agus, faoi théarmaí an Achta um Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe, 1981, (arna 

leasú), is aige nó aici atá an chumhacht fiachas eisithe ag an Eisitheoir a ráthú. 
 

Seo a leanas a príomhghníomhaíochtaí:  
 

(i) Is é feidhm na GAT maoiniú iasachta a thabhairt d’údaráis áitiúla, don 
Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil agus don earnáil dheonach 

tithíochta le go mbainfidh siad úsáid as chun aon chríche ceadaithe ag na 
hAchtanna Tithíochta, agus cistí a fháil ar iasacht nó a bhailiú chun na 

críocha sin. 
 

(ii) Is é misean na GAT an maoiniú iasachta sin a fháil agus a struchtúrú ar 

bhealach cost-éifeachtúil, agus a thagann le riachtanais ár gcustaiméirí. 
 

(iii) Is é ról na Gníomhaireachta cistiú oiriúnach a chur ar fáil do na scéimeanna 
agus tionscadail arna gcinneadh agus arna mbunú ag an Aire agus an 
Rialtas. 

 
(iv) Ní thugann an GAT iasachtaí go díreach do dhaoine aonair nó do theaghais. 

I dtaca le húdaráis áitiúla, is iasachtaí láraithe thar a gceann í an 
Ghníomhaireacht, i ndáiríre. Tugann an GAT iasachtaí i mbloic do na 
húdaráis áitiúla agus tugann siadsan, ar a seal, iasachtaí ag leibhéal aonair, 

tar éis dóibh corrlach a chuir leis lena gcostais riaracháin agus riosca a 
chlúdach. Socraíonn an GAT a rátaí úis ag leibhéal a chuirfidh ar a cumas 

toradh meá ar mheá a bhaint amach, ag glacadh bliain le bliain eile agus ag 
cur riosca i gcuntas. 

 
(v) Íocann an GAT a costais óna hoibríochtaí, mar a éilíonn an tAcht um 

Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe, 1981 agus Alt 4 den Acht um 

Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe (Leasú), 1988.  Ní fhaigheann an GAT 
aon deontas ná fóirdheontas ón Státchiste. 

 

Cé go bhfuil a neamhspleáchas reachtúil á choinneáil aici i dtaobh a feidhmeanna a 

chur i gcrích, tá an GAT tiomanta go hiomlán dá hoibleagáidí a chomhlíonadh faoi 
Chomhaontú Bhóthar Haddington, Comhaontú Bhóthar Lansdúin, Plean Athchóirithe 

na Seirbhíse Poiblí 2011, an Creat Rialaithe Fostaíochta, An Cód Cleachtais 2016 um 
Rialachas Comhlachtaí Stáit agus cóid / riachtanais dhlíthiúla agus rialachais 

ábhartha eile. 
 

 

http://www.stateboards.ie/stateboards/code_of_practice.htm
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4. Freagrachtaí Reachtúla agus feidhmeanna eile 
 

Cuirfidh an GAT seirbhísí ar fáil i gcomhréir lena freagrachtaí reachtúla agus eile, mar 
atá leagtha amach thíos: 
 

Tá príomhchumhachtaí iasachtaithe na GAT leagtha amach in Alt 4 den Acht GAT 
1981, Alt 17 d’Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha) 2002, Alt 58 d’Acht na 

dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha) 2014, agus ina Meamram Comhlachais, mar a 
leanas: 

 

Cistí a thabhairt:  
 

i. d’údaráis áitiúla le go mbainfidh siad úsáid astu chun aon chríche údaraithe 
le hAchtanna na dTithe; 

 
ii. d’údaráis áitiúla, le go mbainfidh siad úsáid astu chun aon chríche caipitiúil 

údaraithe le nó faoi aon achtachán luaite sa Sceideal a ghabhann le hAcht 

2002, viz., Achtanna na dTithe agus Achtanna éagsúla Comhshaoil agus 
seirbhísí Sláintíochta 1878 - 2009; 

 
iii. don Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil, le go mbainfidh sí úsáid 

astu chun a feidhmeanna a chur i gcrích; agus 

 
iv. do chomhlacht arna cheadú chun críocha Alt 6 d’Acht na dTithe (Forálacha 

Ilghnéitheacha), 2002, le go mbainfidh sé úsáid as i leith foráil no 
bhainistíocht cóiríochta tithíochta mar a fhoráiltear san Alt sin nó i leith 
ábhair eile a bhaineann le tithíocht a chinnfidh an tAire le cead an Aire 

Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe; 
 

agus cistí a fháil ar iasacht nó a bhailiú chun na críocha sin. 

Tá an GAT faoi réir raon reachtaíochta agus rialála lena n-áirítear an méid seo a 

leanas:- 

 

 An tAcht um Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe 1981, agus Achtanna 

leasaithe 1982, 1985 agus 1988 
 Achtanna na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha) 1992, 1997, 2002, 2009 

agus 2014 
 An tAcht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú), 2002 

 Acht na gCuideachtaí, 2014 
 An tAcht um Bhearta Airgeadais Chuideachtaí Áirithe agus Chomhlachtaí Eile 

1992 

 Achtanna an Bhainc Ceannais 
 Achtanna um Shaoráil Faisnéise 1997, 2003 agus 2014 

 An tAcht um Chosaint Sonraí 1988 agus an tAcht um Chosaint Sonraí 
(Leasú) 2003 agus Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Líonraí agus 

Seirbhísí Cumarsáide Leictreonaí) (Cosaint Sonraí agus Príobháideacht) 
2003 agus Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Líonraí agus Seirbhísí 
Cumarsáide Leictreonaí) (Cosaint Sonraí agus Príobháideacht) (Leasú) 2008  

 Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íocaíochtaí Déanacha in 
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Idirbhearta Tráchtála), 2002 
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 An tAcht um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 

 An tAcht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, 2001 An tAcht um 

Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, 2005 
 An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015 

 Na hAchtanna um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an 
Phobail, 2009, 2010, 2013 agus 2015 

 An tAcht um Stádas Comhionann, 2000, An tAcht um Chomhionannas 
2004, An tAcht um Míchumas, 2005-Cuid 5 agus An tAcht um an Dlí 

Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha) 2008 
 Cód Cleachtais do Rialachas Comhlachtaí Stáit  
 Ciorclán 12/2010  

 Ciorclán 25/2016  

 Ciorcláin agus treoracha na Roinne Tithíochta, Pleanála, Pobail & Rialtais 
Áitiúil agus na Roinne Caiteachtais Phoiblí & Athchóirithe/Airgeadais 

 Treoirlínte maidir le Soláthar Poiblí  

 An tAcht um Idirbhearta Airgeadais Chomhlachtaí Áirithe agus Forais 
Eile, 1992  

 An tAcht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú), 2002 
 An tAcht Airí agus Rúnaithe (Leasú), 2011 

   Cinntí maidir le státchabhair N209/2001, N089/2004 agus 

N395/2005  
 

Faion Acht um Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe, 1981 (Alt 13 den 
Acht GAT 1981) 

 

Tabharfaidh an GAT an méid seo a leanas don Aire Tithíochta, Pleanála, Pobail & 

Rialtais Áitiúil, chomh luath agus is cuí tar éis deireadh na bliana cuntasaíochta: 
 

 clár comhardaithe iniúchta amhail mar a bhí ag deireadh na bliana. 

 cuntas ioncaim agus caiteachais iniúchta don bhliain. 
 cóip de Thuarascáil na Stiúrthóirí chuig na scairshealbhóirí don bhliain. 
 

Tarraingeofar suas na cláir chomhardaithe agus na cuntais ioncaim agus chaiteachais 

a cheanglaítear leis an alt seo i cibé foirm a cheadóidh an tAire, le toiliú an Aire 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Ní mór don Ghníomhaireacht, má iarrann an 
tAire uirthi é, aon fhaisnéis a éileoidh sé maidir leis na cláir chomhardaithe, leis an 

gcuntas ioncaim agus caiteachais, nó leis na tuarascálacha a cheanglaítear leis an alt 
seo, nó i ndáil le polasaí nó oibríochtaí na Gníomhaireachta, a chur ar fáil. 
 

Ba chóir Tuarascáil Bhliantúil agus cuntais na Gníomhaireachta a fhoilsiú nó a 
sheoladh isteach tráth nach déanaí ná ceithre mhí tar éis deireadh na bliana 

airgeadais ábhartha agus a leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais (seolta go 
leictreonach). 

 

Faoin gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit 
 

Éilítear ar an gCathaoirleach tuarascáil chuimsitheach a chur faoi bhráid an Aire 

Tithíochta, Pleanála, Pobail & Rialtais Áitiúil gach bliain: 
 

 ag leagan amach na forbairtí suntasacha go léir a d’imir tionchar ar an 
nGníomhaireacht le linn na bliana roimhe, lena n-áirítear aon fho-
chuideachtaí a bunaíodh agus scaireanna a fuarthas agus saincheisteanna 
móra ar dhócha é go dtiocfaidh siad chun cinn sa ghearrthéarma go 
meántéarma; 

http://www.stateboards.ie/stateboards/code_of_practice.htm
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 ag dearbhú go bhfuil gach nós imeachta cuí maidir le tuairisciú airgeadais 
agus iniúchóireacht inmheánach á gcur i gcrích; 

 ag dearbhú go bhfuiltear ag cloí le Cód Iompair na Stiúrthóirí, an luchta 
bainistíochta agus na mball foirne; 

 ag dearbhú go bhfuil nósanna imeachta tairiscinte laistigh den 
Ghníomhaireacht i gcomhréir le treoirlínte forordaithe agus gur 
comhlíonadh na nósanna imeachta sin; 

 ag dearbhú go bhfuil treoirlínte an Rialtais maidir le pá na 
bPríomhfheidhmeannach á gcomhlíonadh; 

 sceideal na dtáillí agus na speansais chomhiomlána a íocadh le gach 
Stiúrthóir; 

 ag deimhniú go bhfuil na Treoirlínte maidir le Soláthar Poiblí agus an Cód 
Caiteachais Phoiblí á gcomhlíonadh; 

 ag dearbhú go bhfuil na Treoirlínte á gcomhlíonadh i leith cheapaithe atá 
ar Bhord na Gníomhaireachta; 

 lena n-áirítear ráiteas an Chathaoirligh sa tuarascáil don Aire ábhartha 

maidir leis an gcóras rialaithe airgeadais inmheánaigh (alt 13.1 (iii) den 
Chód). Ba chóir go ndéanfadh na hiniúchóirí seachtracha athbhreithniú ar 

an ráiteas seo lena dhearbhú go léiríonn sé go bhfuil an comhlacht 
iniúchta ag comhlíonadh riachtanais alt 13.1 den Chód agus go bhfuil sé 
ag teacht leis an bhfaisnéis atá ar eolas acu óna gcuid oibre iniúchta ar na 

ráitis airgeadais. Ba chóir do na hiniúchóirí seachtracha a dtátail a 
thuairisciú dá réir sin. 

 ag deimhniú go bhfuil riachtanais pholasaí taistil an Rialtais á 
gcomhlíonadh tríd is tríd 

 ag dearbhú go bhfuil na caighdeáin mar atá leagtha amach i gCiorclán 
25/2016 á gcomhlíonadh 

 ag dearbhú gur glacadh leis an gCód Cleachtais seo agus an méid atáthar 
á chomhlíonadh faoi réir chead an Bhoird. 

Dréachtchuntais neamh-iniúchta 
 

Tá siad seo le tabhairt don Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail & Rialtais Áitiúil, agus 

don Roinn Caiteachais Phoiblí & Athchóirithe tráth nach déanaí ná dhá mhí tar éis 
deireadh na bliana airgeadais ábhartha. D’fhéadfaí síneadh a chur leis an spriocdháta 

ábhartha, i gcúnsí eisceachtúla, faoi réir chead ón Aire ábhartha. (Féach An Cód 
Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit, Riachtanais Tuairiscithe Ghnó agus 
Airgeadais, Alt 1.4 (ii)) 

Cuntais bhainistíochta 

Tabharfaidh an GAT don Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail & Rialtais Áitiuil, agus don 
Roinn Caiteachais Phoiblí & Athchóirithe, cuntais bhainistíochta mhionsonraithe atá ag 

réiteach leis na cuntais bhliantúla i gcásanna nach bhfuil eolas leordhóthanach á chur 
ar fáil leis na cuntais iniúchta foilsithe chun cur ar chumas na Ranna measúnú iomlán 
a dhéanamh ar fheidhmíocht airgeadais na Gníomhaireachta. 
 

Riachtanais tuairiscithe eile 
 

Chuig an Aire Tithtíochta, Pleanála, Pobail & Rialtais Áitiúil tuarascáil 
eatramhach ón gCathaoirleach, tráth nach déanaí ná deireadh an ochtú mí 
den bhliain airgeadais, maidir le forbairtí suntasacha a rinneadh sna sé mhí 

roimhe sin agus forbairtí dealraitheacha don chuid eile den bhliain. 
 

Eolas faoi chonarthaí: Ní mór don Bhord eolas a chur ar fáil i dtaca le 
conarthaí don Aire ábhartha ar é a iarraidh. 
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4.1 Conas a sholáthraíonn agus a thomhaiseann an GAT a cuid seirbhísí 

do chustaiméirí. 
 

Grúpaí custaiméirí 
Tá soláthar Seirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí ríthábhachtach don GAT. 

Tá caidrimh fhíor-thábhachtacha ag an GAT le páirtithe leasmhara i gcatagóirí 
éagsúla: údaráis áitiúla, forais tithíochta cheadaithe, páirtithe leasmhara 
Rannacha, agus comhlachtaí eile sa ghrúpa tithíochta níos leithne. 

 
Rinneadh líon áirithe tionscnamh stráitéiseach i dtaca le Seirbhís do 

Chustaiméirí a shainaithint le linn Straitéis GAT 2020 a fhorbairt, go háirithe 
caidrimh láidre a shainaithint agus a thógáil le húdaráis áitiúla ionadaíocha 
agus Forais Tithíochta Cheadaithe (FTC), le tuiscint iomlán a fháil ar a 

riachtanais agus a ndúshláin. I gceist leis seo beidh seisiúin rialta le heolas a 
bhailiú idir ionadaithe don GAT agus príomhbhaill foirne ÚÁnna agus FTCanna, 

rannpháirtíocht i nGrúpaí Airgeadais agus Tithíochta, agus forbairt a dhéanamh 
ar an margadh FTC le struchtúir agus táirgí cuí. 
 

In éineacht leis seo, déanfaidh an GAT cuir chuige a shainaithint chun cur ar 
chumas na GAT idirghníomhú ar bhealach níos éifeachtaí agus muid ag cabhrú 

lenár gcustaiméirí agus ár bpáirtithe leasmhara Rannacha níos mó 
soiléireachta a fháil maidir lenár dtáirgí agus creat cumarsáide a fhorbairt leis 

an eolas is déanaí a thabhairt dár gcustaiméirí agus do na Ranna Rialtais.  
 
Tionscnaimh Seirbhíse do Chustaiméirí 

Is é cuspóir an pholasaí na bearta teagmhála atá ann a neartú agus a leathnú 

lenár ngrúpaí custaiméirí de réir mar is cuí. Agus Straitéis 2020 na GAT á 
dréachtú, rinneadh líon áirithe tionscnamh straitéiseach a shainaithint i dtaca 
le Seirbhís do Chustaiméirí, go háirithe caidrimh láidre a shainaithint agus a 

thógáil le húdaráis áitiúla ionadaíocha agus FTCanna, le tuiscint iomlán a fháil 
ar a riachtanais agus a ndúshláin. 

Áirítear ar thionscnaimh le déanaí agus tionscnaimh atá ar siúl faoi láthair: 
 
 Straitéis 2020: Is é ról na GAT soláthar Tithíochta Sóisialta in Éirinn 

a éascú agus, leis an ról sin a chur i gcrích go héifeachtach, tá 
Straitéis 2020 na GAT dréachtaithe aici - straitéis a thacaíonn agus a 
chuireann le Straitéis Tithíochta Sóisialta 2020 an rialtais agus 

Rebuilding Ireland.   
 

Rinne an GAT teagmháil ghníomhach le príomhpháirtithe leasmhara 
éagsúla agus an straitéis seo á dréachtú, lenar áiríodh oifigigh ón 
Roinn Sláinte, an Roinn Airgeadais, an RCPÁ, custaiméirí, Comhairle 

na hÉireann um Thithíocht Shóisialta (ICSH) agus baill foirne. Eisíodh 
an Straitéis chuig príomhpháirtithe leasmhara ar nós oifigigh 

Rannacha, údaráis áitiúla agus forais tithíochta cheadaithe, an preas 
agus ionadaithe tofa i mí Mheán Fómhair 2016 agus tá obair ar siúl in 
2017 i dtaca le cur i bhfeidhm na Straitéise. 

 

 Rannpháirtíocht i gcruinnithe le Ceannairí Airgeadais: Mar chuid 

de chaidreamh na GAT le húdaráis áitiúla bíonn an Ghníomhaireacht i 
láthair ag gach cruinniú de chuid na gCeannairí Airgeadais ina 
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ndéantar cuir i láthair rialta maidir le raon leathan saincheisteanna 

gaolmhara lena bhfuil baint ag an GAT agus na húdaráis áitiúla araon. 
Mar gheall ar a rannpháirtíocht sna cruinnithe sin cuirtear fóram ar 

fáil don GAT le tuairimí a fháil ó údaráis áitiúla maidir leis na 
saincheisteanna éagsúla a thagann chun cinn ó am go ham. Leanfar 
ar aghaidh leis an obair sin agus leathnófar í le linn tréimhse an 

Phlean. 

 

 Ionadaíocht ar an mBord: De ghnáth bíonn duine nó daoine ag a 

bhfuil taithí reatha ghníomhach san earnáil ar Bhord na 
Gníomhaireachta mar ionadaithe dár bpríomhchustaiméirí, na 
húdaráis áitiúla. 

 
 Eolas leictreonach: Eisítear an t-eolas uile chuig oifigigh airgeadais 

agus tithíochta ar ríomhphoist anois. Déantar páipéir ó chruinnithe an 
Bhoird agus an Choiste a eisiúint go leictreonach freisin. Tá creat 
cumarsáide curtha ar bun ag an GAT chun an nuacht is déanaí maidir le 

gníomhaíochtaí na GAT a chur ar fáil, rud a sheoltar chuig 
príomhpháirtithe leasmhara agus chuig ionadaithe tofa agus an preas.  

 
I dtaca le cur i ngníomh an chórais nua Bainistíochta Iasachta agus 

Státchiste, tá físeáin chabhracha ar líne agus tá rannán cabhrach ar fáil ar 
shuíomh gréasáin na GAT d’úsáideoirí an chórais.  

 

 Iasachtú Fadtéarmach ag Ráta Seasta a Sholáthar: Bunaithe ar 
aiseolas maidir le riachtanais na n-údarás áitiúil agus na FTCanna, thug 

an GAT rátaí seasta fadtéarmacha isteach le déanaí le haghaidh iasachtaí 
nua. 

 

 Cruinnithe Duine le Duine; Tá líon na gcruinnithe duine le duine le 
húdaráis áitiúla agus FTCanna méadaithe ag an GAT d’fhonn cabhrú le 
custaiméirí reatha agus féideartha agus le saincheisteanna a shoiléiriú 

agus a bhrú chun cinn. 
 

 Tuairisciú don Rialtas Láir: Rinne an GAT modúil a fhorbairt ar a 
suíomh gréasáin lena ligtear d’údaráis áitiúla aisíocaíochtaí bunairgid agus 
úis iarbhír na tréimhse reatha agus réamh-mheastacháin iasachta 3 

bliana maidir leo a fháil chun críocha tuairiscithe AE/CAI. Cuireann an 
GAT eolas staidrimh na Príomh-Oifige Staidrimh ar fáil freisin don Roinn 

Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil. 

 
 Ceannach Bogearraí: In 2015, cheannaigh an GAT Brixx Software, lena 

úsáid ag custaiméirí FTCanna chun pleanáil airgeadais a éascú dóibh agus 
chun cabhrú leo agus iad ag seoladh isteach eolas do mheasúnuithe 

creidmheasa agus iarratais le maoiniú a tharraingt anuas. 
 

 Cairt Chustaiméirí: Tá Cairt Chustaiméirí foilsithe ag an GAT agus tá sí ar 

fáil ar shuíomh gréasáin na GAT.  
 

 
Critéir Feidhmiúcháin: Is é cuspóir an pholasaí bearta cuí tomhais 
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feidhmíochta a fhorbairt don GAT i gcomhar leis an Roinn Tithíochta, Pleanála, 

Pobail agus Rialtais Áitiúil.  
 

 
Luaitear i mbearta athchóirithe na seirbhíse poiblí úsáid a bhaint as creataí 
feidhmíochta agus ráitis táirgeachta le feidhmíocht chomhlachtaí stáit neamh-

thráchtála a thomhas. 
 

Socraítear táirgeacht go mór mór trí thosca nach bhfuil neart ag an GAT orthu 
- an geilleagar go ginearálta, ráta glactha na scéimeanna éagsúla tithíochta 

sóisialta, costas tithíochta, infhaighteacht suíomhanna, agus éifeachtúlacht 
oibríochtúil údaráis áitiúla agus mar sin de. 

Seirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí d’Fhorais Tithíochta 

Cheadaithe: Feictear go leagfaidh an GAT amach critéir maidir le seirbhís ar 
ardchaighdeán do chustaiméirí chun déileáil le forais tithíochta cheadaithe, 

bunaithe ar aiseolas a fuarthas in 2016. 
 

 

Táirgiúlacht: Tá sé mar aidhm ag an GAT teicneolaíocht a úsáid lena chinntiú 
go mbeifear in ann na seirbhísí riachtanacha a sholáthar dár gcustaiméirí in 

Údaráis Áitiúla agus in earnáil na Tithíochta Deonaí leis an bhfoireann atá ann 
faoi láthair. 
 

Mar chuid de GAT 2020 tá ceithre phríomhréimse dréachtaithe ag an GAT ina 
bhféadfar monatóireacht a dhéanamh ar an dul chun cinn i dtreo aidhmeanna 

atá lárnach do sholáthar an phlean seo. Tá sé sin roinnte ina cheithre 
phríomhréimhse, eadhon: 
 

1. Custaiméirí agus Iomaitheoirí 

2. Páirtithe Leasmhara 
3. Idirthuilleamaíocht Eagraíochtúil 

4. Acmhainneacht Inmheánach GAT 
 

 
Tá leagtha amach ag an GAT sa cháipéis seo na táirgeachtaí atá le soláthar 

agus conas a thomhaisfear iad thar thréimhse na straitéise. 
 
Iasachtú: 

Meastar go maoineoidh an GAT 13,500 aonad go deireadh 2020. Is ionann é 
sin agus iasachtú do 9,000 aonad d’údaráis áitiúla agus 4,500 aonad d’fhorais 

tithíochta cheadaithe thar na tréimhse cúig bliana.  
 
Cuireann sé sin maoiniú ar fáil do thuairim is 30% de na 47,000 aonad a bhfuil 

gá leo faoi Straitéis Tithíochta Sóisialta 2020 an rialtais. Beidh an 
acmhainneacht cruthaithe againn le tuilleadh a sholáthar ach creideann muid 

gur figiúr réadúil é 13,500 aonad, rud a bheidh dúshlánach ann féin i 
bhfianaise na srianta reatha ar chaiteachas caipitiúil an rialtais. 
 

Déanfaidh an GAT aon ghníomhartha ábhartha ón bPlean Gníomhaíochta do 
Phoist agus Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013-2018 

(Comhaontú Bhóthar Haddington 2013 agus Comhaontú Bhóthar Lansdúin 
2015) a chur i bhfeidhm freisin. 

 
5. Feidhmiú agus Gealltanais 

 

Beidh feidhmíocht na GAT á treorú i gcónaí ag na prionsabail seo a leanas: 
Déanfar gealltanais sa Chomhaontú seo a athbhreithniú le linn: 
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 chruinniú bliantúil idir ionadaí Ard-Rúnaí na Roinne agus Cathaoirleach 
na GAT le saincheisteanna a bhaineann leo beirt a phlé; 

 

 chruinnithe rialta (ar a laghad uair sa bhliain) idir ionadaithe Rannán 

Tithíochta na Roinne agus ionadaithe do Bhord na GAT, le 
hathbhreithniú a dhéanamh ar an dul chun cinn agus aon leasuithe ar 

an gComhaontú Seirbhíse a aontú, mar shampla i dtaca le tosaíochtaí 
atá ag teacht chun cinn agus tosaíochtaí iomaíocha; agus 

  

 chruinnithe rialta (ar a laghad uair sa ráithe) idir ionadaithe Rannán 
Tithíochta na Roinne agus Príomhoifigeach Feidhmiúcháin na GAT le 

hathbhreithniú a dhéanamh ar dhul chun cinn agus le saincheisteanna 
reatha agus saincheisteanna atá ag teacht chun cinn agus a bhaineann 
leo beirt a phlé. 

 
Is é a bheidh mar chuspóir leis na cruinnithe sin ná cinnte a dhéanamh go bhfuil 

na gealltanais aitheanta go fóill ábhartha, go mbaintear leibhéil shásúla 
seirbhíse amach, agus cinnte a dhéanamh go bhfuil na freagrachtaí agus na 
gealltanais comhlíonta ag an dá pháirtí. 
 

 

D’fhéadfadh na feidhmeanna agus na freagrachtaí atá aitheanta sa chomhaontú 
seo athrú ó am go ham agus comhlíonfaidh an GAT aon oibleagáidí breise a 
aontófar leis an Roinn nó leis an Aire idir athbhreithnithe ar an gcomhaontú seo. 
 

 

I dtaca le saincheisteanna inmheánacha agus oibríochtúla lena n-áirítear 

rialachas corparáideach, pleanáil gnó, airgeadas, TF, AD agus feidhmeanna 

pleanála / rialála, agus aon socruithe beartaithe maidir le seirbhísí comhroinnte, 

cuirfidh an dá eagraíocht pleananna agus moltaí in iúl ag leibhéil chuí, mar atá 

leagtha amach sa mhapa cumarsáide a leanas. 
 

Cumarsáid 
 

Cuireann an GAT a tuarascáil bhliantúil faoi bhráid Thithe an Oireachtais agus 
cuireann sí eolas i láthair an Aire maidir le cur i gcrích a feidhmeanna de réir 

mar a iarrtar é. 
 
D’ainneoin neamhspleáchas na GAT ó thaobh chur i gcrích a feidhmeanna 

reachtúla, déanfaidh an Cathaoirleach, le linn dó nó di na freagrachtaí rialachais 
chorparáidigh agus soláthair acmhainní a chomhlíonadh don GAT, an tAire a 

choinneáil ar an eolas i gcónaí maidir le seoladh cúrsaí gnó na GAT agus aon 
chúinsí ábhartha a bhaineann le gnó na GAT. 
 

Cuirfidh an GAT, gan rómhoill, an Roinn ar an eolas maidir le haon fhorbairtí 

ábhartha a mbeidh tionchar acu ar ábaltacht na GAT a hoibleagáidí dlíthiúla 
agus rialála a chomhlíonadh agus a feidhmeanna a chur i gcrích go 
héifeachtach, agus maidir le haon saincheisteanna a mbeidh impleachtaí níos 

fairsinge ag baint leo don Stát ó thaobh airgeadais nó cáile de. Tá feidhm leis 
seo freisin maidir le forbairtí a mbeidh tionchar acu ar chomhlíonadh na 

seirbhíse de na dlíthe agus riachtanais rialála infheidhme. 
 
Mar an gcéanna, cuirfidh an Roinn, gan rómhoill, an Ghníomhaireacht ar an 

eolas maidir le haon athruithe nó saincheisteanna ábhartha a chuirfeadh isteach 
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ar a hábaltacht a cuid feidhmeanna a chur i gcrích agus acmhainní a fháil dóibh. 

 
Maidir le haon athruithe ábhartha ar fhreagrachtaí agus soláthar acmhainní na 

GAT, aon athbheartú tosaíochta, déanfar na cúrsaí sin a chur in iúl idir an Ard-
Rúnaí nó an tArd-Rúnaí Cúnta cuí sa Roinn, agus Cathaoirleach na GAT.  

 

6. Éifeachtúlacht 
 

Féachfaidh an Roinn agus an GAT araon le hualaigh riaracháin a eascraíonn óna 
gcomhoibre a laghdú agus aon dúbailt neamhriachtanach a dhíbhirt i réimsí ar 

nós bailiú sonraí, anailís, tuairisciú agus roinnt. 
 
Oibreoidh an GAT le gníomhaireachtaí eile a fheidhmíonn i dtimpeallachtaí 

cosúla, d’fhonn réimsí a aithint ina mbeidh éifeachtúlacht le gnóthú as comhar 
agus comhoibriú níos fearr agus le scrúdú a dhéanamh ar an bhféidearthacht an 

leas is mó is féidir a bhaint as soláthar seirbhíse comhroinnte. Leanfaidh an GAT 
ar aghaidh ag déanamh teagmháil go gníomhach leis an Roinn / nGrúpa 
Gníomhaireachtaí a bunaíodh le ceist na seirbhísí comhroinnte a bhrú chun cinn 

ar fud ghníomhaireachtaí na Roinne. 

 

An Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil 
 

Ainm Ról Ríomhphost 

(céadainm, sloinne 

@environ.ie) 

Lisa 
Clifford, PO 

Rannán na 
Meicníochtaí 

Cistiúcháin Tithíochta 

lisa.clifford@housing.gov.ie 

Paul Dunne, 
PO 

Rannán AD agus 
Seirbhísí    

 Rialtais Áitiúil 

paul.dunne@housing.gov.ie 

Agus a dtosaíochtaí straitéiseacha á mbunú, á n-athbhreithniú agus á leasú acu, rachaidh 
an dá eagraíocht i gcomhairle lena chéile. 

 

7. Bainistíocht riosca agus saincheisteanna 
 

Ar aon dul le riachtanais Chód Cleachtais 2016 um Rialachas Comhlachtaí Stáit, 
cinnteoidh an GAT go bhfuil córas éifeachtach bainistíochta riosca i bhfeidhm aici lena n-

áirítear nuashonrú rialta na gclár rioscaí corparáideacha agus oibríochtúla. Áireofar ar na 
bearta maolaithe riosca pleanáil athshlánaithe ó thubaiste agus leanúnachais ghnó. 

 
Glacfaidh an dá eagraíocht le cur chuige neamh-ghanfhiosaíochta i leith réimsí a bhaineann 

http://www.stateboards.ie/stateboards/code_of_practice.htm
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leo beirt. 

 

 

8. Tréimhse agus Athbhreithniú an Chomhaontaithe 
 

Tá an Comhaontú seo bailí don bhliain féilire 2017, agus ina dhiaidh sin déanfaidh Bord 
na GAT athbhreithniú air gach bliain ag a chruinniú bliantúil i mí na Nollag. 

 

D’fhonn leanúnachas seirbhíse a chinntiú, geallann an dá pháirtí go gcuirfidh siad 
imeachtaí nó athruithe suntasacha ar a róil agus freagrachtaí faoi seach in iúl dá chéile. 

Déanfar leasuithe ar ábhar an Chomhaontaithe seo ar chomhaontú frithpháirteach na 
Roinne agus na Gníomhaireachta Airgeadais Tithíochta cpt. Déanfaidh an dá pháirtí an 

Comhaontú a chothabháil agus beidh sé bailí go mbeidh comhaontú leasaithe ceadaithe 
go frithpháirteach ag an dá pháirtí. 

 
 

9. Sínithe 
 

An Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil 
 

Ainm Ról Dáta Síniú 

Lisa Clifford Príomhoifigeach 15 Márta 
2017 

 

 
 

 

 

 

An Ghníomhaireacht Airgeadais Tithíochta cpt. 
 

Ainm Ról Dáta Síniú 

Barry O’Leary Príomhfheidhmeanna
ch 

15 Márta 
2017 

 

 

Tom Conroy Rúnaí na Comhlachta 15 Márta 
2017 
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Aguisín A: Príomhghealltanais maidir le Soláthar Seirbhíse 

 
Feidhmeanna Tuairiscithe, Measúnachta agus Abhcóideachta na GAT  

 

Feidhm Táirgeacht Achar Ama Tomhas 

Foilsiú Thuarascáil 
Bhliantúil na 
Gníomhaireachta 

Airgeadais Tithíochta cpt. 

Tuarascáil Bhliantúil Gach bliain Tuarascáil 
curtha faoi 
bhráid 

Thithe an 
Oireachtais 

faoi 
dheireadh 
mhí 

Mheithimh 

Tuarascáil bhliantúil an 

Chathaoirligh chuig an Aire 

Ag leagan amach na 

forbairtí suntasacha go 
léir a d’imir tionchar ar an 

nGníomhaireacht le linn 
na bliana roimhe, lena n-
áirítear aon fho-

chuideachtaí a bunaíodh 
agus scaireanna a 

fuarthas agus 
saincheisteanna móra ar 
dhócha é go dtiocfaidh 

siad chun cinn sa 
ghearrthéarma go 

meántéarma  

Gach bliain  

Tuarascáil bhliantúil an 
Chathaoirligh chuig an Aire 

Ag dearbhú go bhfuil 
gach nós imeachta 

ábhartha maidir le 
tuairisciú airgeadais agus 

iniúchóireacht 
inmheánach á gcur i 
gcrích 

Gach bliain  

Tuarascáil bhliantúil an 

Chathaoirligh chuig an Aire 

Ag dearbhú go bhfuil 
nósanna imeachta 

tairiscinte laistigh den 
Ghníomhaireacht i 
gcomhréir le treoirlínte 

forordaithe agus gur 
comhlíonadh na nósanna 

imeachta sin 

Gach bliain Litir bhliantúil 
an 

Chathaoirligh 
chuig an Aire 

Tuarascáil bhliantúil an 
Chathaoirligh chuig an Aire 

Ag dearbhú go bhfuil 
treoirlínte an Rialtais 

maidir le pá na 
bPríomhfheidhmeannach 
á gcomhlíonadh 

Gach bliain Litir bhliantúil 
an 

Chathaoirligh 
chuig an Aire 

Tuarascáil bhliantúil an 

Chathaoirligh chuig an Aire 

Sceideal na dtáillí agus na 

speansais chomhiomlána 
a íocadh le gach Stiúrthóir 

Gach bliain Litir bhliantúil 

an 
Chathaoirligh 
chuig an Aire 
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Feidhm Táirgeacht Achar Ama Tomhas 

Tuarascáil bhliantúil an 
Chathaoirligh chuig an 
Aire 

Ag deimhniú go bhfuil na 

Treoirlínte maidir le Soláthar 
Poiblí agus an Cód 

Caiteachais Phoiblí á 
gcomhlíonadh 

Gach bliain Litir bhliantúil 

an 
Chathaoirligh 

chuig an Aire 

Tuarascáil bhliantúil an 
Chathaoirligh chuig an 
Aire 

Ag dearbhú go bhfuil na 
Treoirlínte á gcomhlíonadh i 
leith cheapaithe atá ar 

Bhord na Gníomhaireachta 

Gach bliain Litir bhliantúil 
an 
Chathaoirligh 

chuig an Aire 

Tuarascáil bhliantúil an 
Chathaoirligh chuig an 
Aire 

Lena n-áirítear ráiteas an 

Chathaoirligh sa tuarascáil 
don Aire ábhartha maidir leis 

an gcóras rialaithe 
inmheánaigh airgeadais (Ailt 

1.8 agus 2.7 de Chód 2016). 
Ba chóir do na hiniúchóirí 
seachtracha athbhreithniú a 

dhéanamh ar an ráiteas seo 
lena dhearbhú go léiríonn se 

comhlíonadh na GAT de 
riachtanais alt 
1.9 (iv) de Riachtanais Chód 

2016 maidir le Tuairisciú Gnó 

agus Airgeadais agus go 
bhfuil sé ag teacht leis an 
bhfaisnéis atá ar eolas acu 

óna gcuid iniúchóireachta ar 
na ráitis airgeadais 

Gach bliain Litir bhliantúil 

an 
Chathaoirligh 

chuig an Aire 

Tuarascáil bhliantúil an 
Chathaoirligh chuig an 
Aire 

Ag deimhniú go bhfuil 
riachtanais pholasaí taistil an 

Rialtais á gcomhlíonadh tríd 
is tríd 

Gach bliain Litir bhliantúil 
an 

Chathaoirligh 
chuig an Aire 

Tuarascáil bhliantúil an 
Chathaoirligh chuig an 
Aire 

Ag dearbhú gur glacadh le 
Cód Cleachtais 2016 um 
Rialachas Comhlachtaí Stáit 

agus an méid atáthar á 
chomhlíonadh faoi réir chead 

an Bhoird 

Gach bliain Litir bhliantúil 
an 
Chathaoirligh 

chuig an Aire 

Cuntais neamh-iniúchta 
eatramhacha don chéad 

leath den bhliain 

Cuirfidh an GAT, tráth nach 
déanaí ná deireadh an ochtú 

mí den bhliain airgeadais, 
cuntais neamh-iniúchta 
eatramhacha ar fáil don 

chéad leath den bhliain sin 

Gach bliain Tuarascáil 
leathbhliantúil 

don Aire 
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Feidhm Táirgeacht Achar Ama Tomhas 

Tuarascáil 
leathbhliant

úil don Aire 

Tuarascáil eatramhach ón 
gCathaoirleach, tráth nach 

déanaí ná deireadh an ochtú 
mí den bhliain airgeadais, 

maidir le forbairtí suntasacha a 
rinneadh sna sé mhí roimhe sin 

agus forbairtí dealraitheacha 
don chuid eile den bhliain. 

Gach bliain Tuarascáil 
leathbhliantúil don 
Aire 

Cuid de 
Chomhaontú 

Pháirc an 
Chrócaigh 

roimhe seo - 
ina áit thainig 
Comhaontú 

Bhóthar 
Haddington, 

agus 
cuireadh 
síneadh leis 

le 
Comhaontú 

Bhóthar 
Lansdúin 

Cuirfidh an GAT, ag deireadh 
na bliana agus de réir mar a 

iarrtar uirthi, an fhaisnéis seo 
a leanas ar fáil: 

 
 Sonraí maidir le himlonnú 

foirne agus athimlonnú 
foirne, solúbthacht foirne, 

bainistiú asláithreacht na 
foirne, earcaíocht agus 
teagmháil ghníomhach leis 

an bpróiseas 
athbhreithnithe CBFF 

 Soláthar seirbhísí an 
phróisis ghnó 

 Polasaí Bainistíochta Riosca 
 Roinnt acmhainní 

 Éifeachtúlacht trí úsáid a 
bhaint as ríomhaistriú 
airgid 

 Bearta a cuireadh i 
bhfeidhm maidir le 
Seirbhísí Ardchaighdeáin 
do Chustaiméirí  

Gach bliain Tuarascáil don Aire 

Go leanúnach Ní mór don Bhord eolas i 
dtaca le conarthaí a 

chur ar fáil don Aire 
ábhartha ar é a iarraidh. 

De réir mar is 
gá 
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Feidhm Táirgeacht Achar Ama Tomhas 

Plean Corparáideach 5 

bliana nuashonraithe 

Ba chóir cóip den 
dréachtPhlean Corparáideach a 
sheoladh chuig an Aire sula 

gcuirfear críoch leis an bplean 
agus sula nglacfaidh an Bord 

leis. Ba chóir aon tuairimí a ba 
mhaith leis an Aire/Roinn a 
bheith léirithe sa phlean 

deiridh a chur in iúl don 
Ghníomhaireacht laistigh 

d’uasthréimhse de shé 
seachtaine tar éis é a bheith 
seolta isteach. Cé gur ar an 

mBord atá an fhreagracht 
dheiridh as ábhar an phlean i 

ngach cás, ba chóir don Bhord 
atá ag deimhniú go bhfuil 
riachtanais pholasaí taistil an 

Rialtais á gcomhlíonadh tríd is 
tríd tuairimí an Aire agus leas 

an phobail a bhreithniú go 
cúramach. 

Gach bliain An Plean a 
bheith 
foilsithe ar 

shuíomh na 
GAT tar éis 

faomhadh a 
fháil ón 
mBord 

Cuntais réamh-mheasta 

dhá mhí dhéag 

Tar éis ceadú a fháil ón 
Phríomhoifigeach 

Feidhmiúcháin, cuirfear na 
cuntais réamh-mheasta faoi 

bhráid na Roinne Tithíochta, 
Pleanála, Pobail & Rialtais 
Áitiúil, sula gcuirfear críoch leis 

an bplean agus sula nglacfaidh 
an Bord leis (de réir Chód 

Cleachtais 2016 um Rialachas 
Comhlachtaí Stáit). Cé gur ar 
an mBord atá an fhreagracht 

dheiridh as ábhar an phlean, 
ba chóir don Bhord tuairimí an 

Aire Tithíochta, Pleanála, 
Pobail & Rialtais Áitiúil agus 
leas an phobail a bhreithniú go 

cúramach. 

Gach bliain Cuirfear 
cóipeanna ar 

fáil don Roinn 
Tithíochta, 

Pleanála, 
Pobail & 
Rialtais Áitiúil 

tar éis 
cheadú a 

fháil ón 
mBord. 

PB1_Tuarascáil_Reachtúil_ 

Comhlachtaí_Poiblí 

Déantar foráil i gCuid 5 den 

Acht um Míchumas 2005 do 
thuarascáil reachtúil maidir 

le daoine faoi mhíchumas a 
fhostú san earnáil phoiblí. 

Gach bliain Tuairisc 

chuig an 
RTPPRÁ 

Pleanáil na GAT don 
Fhórsa Oibre 

Sonraí struchtúr na ngrád 
agus an bhille tuarastail don 
GAT 

Gach bliain Tuairisc 
chuig an 
RTPPRÁ 
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Feidhm Táirgeacht Achar Ama Tomhas 

Tuarascáil ar Íocaíocht 
Phras 

Sonraí na n-íocaíochtaí a 
rinneadh laistigh de 15 lá 

Go Ráithiúil Tuairisc 
chuig an 

RTPPRÁ 
RTPPRÁ Fáltais agus Caiteachas na 

hEarnála Rialtais go 
Ginearálta, Corparáidí 
Poiblí Neamh-Mhargaidh 

Fáltais agus Caiteachas na 
hEarnála Rialtais go Ginearálta 

Go Ráithiúil Tuairisc 
chuig an 
RTPPRÁ 

ENV NCSA Uimhreacha PSN Go Ráithiúil Tuairisc 

chuig an 
RTPPRÁ 

Cinneadh SGEI agus Creat 

SGEI 

Cinneadh SGEI agus alt 62 de 

Chreat SGEI 

Gach bliain Tuairisc 

chuig an 

RTPPRÁ 

Sonraí maidir le comhaltaí 

bhord na gníomhaireachta 

Sonraí nuashonraithe 
Stiúrthóir na GAT 

Gach bliain Tuairisc 

chuig an 

RTPPRÁ 

Seicliosta Chód Cleachtais 

an NCSSA um Rialachas 
Corparáideach 

Cloí le Cód Cleachtais 2016 um 

Rialachas Comhlachtaí Stáit 

Gach bliain Tuairisc 

chuig an 

RTPPRÁ 

An Cód um Chaiteachas 

Poiblí 

Comhlíonadh an Chóid 

Chaiteachais Phoiblí 

Gach bliain Tuairisc 

chuig an 

RTPPRÁ 
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Aguisín B: Príomhbhearta Insoláthartha do 2017 
 

 
Gníomha
íocht 

Beart Insoláthartha Achar Ama Aonad Gnó na 
RTPPRÁ Gníomhaí

ochtaí 
Corparáid
eacha 

Tuarascáil Bhliantúil 

2016 a fhoilsiú i 
gcomhréir le Cód 

Cleachtais 2016 um 
Rialachas Comhlachtaí 
Stáit. 

R2 2017 Rannán na 

Meicníochtaí 
Cistiúcháin 

Tithíochta 

 Plean Corparáideach 

2017- 2021 na GAT  

a fhoilsiú, tar éis don 

Aire agus do Bhord 
na GAT breathnú air. 

R3 2017 Rannán na 
Meicníochtaí 
Cistiúcháin 

Tithíochta 

 Lean ar aghaidh ag cloí 
le Cóid Rialachais 

Chorparáidigh Tá 
freagrachtaí na GAT 
maidir le rialachas 

corparáideach ag 
leathnú i gcónaí, le 

riachtanais bhreise 
tuairiscithe agus nochta 
ag teacht chun cinn ó 

fhoinsí Rialtais agus 
rialála. 

R1-R4 

2017 

Rannán na 
Meicníochtaí 

Cistiúcháin 
Tithíochta / AD 
Rialtas Áitiúil 

 Seirbhís ar 

ardchaighdeán a chur 
ar fáil do chustaiméirí 

agus tomhais chuí 
feidhmíochta. 

R1-R4 
2017 

Rannán na 

Meicníochtaí 
Cistiúcháin 

Tithíochta 

 Lean ar aghaidh ag cloí 

leis an gClár um athrú, 
nuachóiriú agus leasú. 

R1-R4 
2017 

Rannán na 

Meicníochtaí 
Cistiúcháin 
Tithíochta/ 
AD Rialtas Áitiúil 

Gníomha
íochtaí 
Airgeada
is 

Maoiniú le haghaidh 
iasachtaí a chur ar fáil, 

mar atá riachtanach le 
riachtanais údaráis 

áitiúla agus na 
hearnála tithíochta 
deonaí a chomhlíonadh 

agus le fiachais atá in 
aibíocht a athmhaoiniú. 

R1-R4 

2017 

Rannán na Meicníochtaí 
Cistiúcháin 

Tithíochta/d’fhéadfah 
rannáin ábhartha eile 

bheith i gceist 
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Gníomha
íocht 

Beart Insoláthartha Achar Ama Aonad Gnó na 
RTPPRÁ  Maoiniú a fhorbairt go 

tapa agus go 
héifeachtach do na 

tionscadail agus 
scéimeanna iasachta 

nua, de réir mar a 
thagann siad i 
bhfeidhm. 

R1-R4 
2017 

Rannáin Tithíochta/ 

Maoiniú Rialtas Áitiúil/ 
Rannán Uisce/ Rannán 

Dramhaíola 

 Leanúint ar aghaidh 

ag aithint, ag tomhas 
agus ag bainistiú na 

rioscaí faoi chúram na 
GAT agus ag cinntiú 

go bhfuil na cúlchistí 
agus na corrlaigh 
leordhóthanach leis 

na rioscaí sin a 
chlúdach. 

R1-R4 

2017 

Rannán na 

Meicníochtaí 
Cistiúcháin 

Tithíochta / 
Rannán 

Airgeadais Rialtas 
Áitiúil 

 Sreabhadh airgid na 
GAT a bhainistiú go 
héifeachtach. Beidh 

€1.3 billiún d’Fhuascailtí 
Iasachta agus 

blianachtaí 
ann sna 4 bliana atá le 
teacht. Tuilleadh 

uasghrádaithe a 
dhéanamh ar an 

struchtúr & na córais 
de réir mar is gá chun 

riachtanais a 
chomhlíonadh, trí bhaill 
foirne a choinneáil agus 

a spreagadh. 

R1-R4 

2017 

Rannán na 
Meicníochtaí 
Cistiúcháin 

Tithíochta / 
Rannán 

Airgeadais Rialtas 
Áitiúil 
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 Raon cuimsitheach 
Seirbhísí Airgeadais a 
chur ar fáil d’Údaráis 

Áitiúla agus Forais 
Tithíochta Cheadaithe 

tríd an méid seo a 
leanas: 
• Infheistíochtaí a 

ghlacadh ó údaráis 
áitiúla, agus 

• Eolas airgeadais 
agus comhairle 
maidir le hiasachtaí 

agus infheistíochtaí 
a chur ar fáil 

d’údaráis áitiúla 
agus Forais 
Tithíochta 

Cheadaithe. 

R1-R4 
2017 

Rannáin 
Tithíochta/ 
Rannán 

Airgeadais Rialtas 
Áitiúil 
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Gníomhaío
cht 

Beart Insoláthartha Achar 
Ama 

Aonad Gnó na 
RTPPRÁ Cumhachtaí 

Iasachtaith
e Nua 

An t-éileamh dealraitheach 

ar mhaoiniú do 

cheannacháin aonad 

tithtíochta ón 

nGníomhaireacht Tithíochta 

a fháil amach. 

 

Cruinnithe a reáchtáil leis na 

seacht n-ollscoil leis an 

éileamh dealraitheach ar an 

iasachtú seo a fháil amach 

 

Cruinnithe a reáchtáil leis an 

ÚAO agus páirtithe 

leasmhara eile leis an tsuim 

réamh-mheasta sa chineál 

iasachtaithe seo a fháil 

amach 

R1 2017 
 
 
 
 
 
R1  
 
 
 
 

 

R1 agus 
R2 2017 

Rannáin Tithíochta 
 
 
 
 
 
Rannáin Tithíochta 
 
 
 
 
 
Rannáin Tithíochta 
 
 
 

Creat-
Chomhaont
ú Nua €200 
milliún leis 
an BEI  

Creat-chomhaontú nua a 

thabhairt chun críche chun 

saoráid €200 milliún a 

tharraint anuas idir Eanáir 

2017 agus Nollaig 2020 leis 

an BEI. 

 

Teagmháil/ cruinnithe le 

Forais Tithíochta Cheadaithe 

agus Údaráis Áitiúla leis an 

tsuim dhealraitheach a fháil 

amach agus le go mbeidh 

mórchuid na scéime 

suibscríofa ag custaiméirí 

faoi dheireadh 2017 

R1-R4 
2017 
 
 
 
 
 
 
R1-R4 
2017 
 

Rannáin Tithíochta 
 
 
 
 
 
 
 
Rannáin Tithíochta 

 

 

 
 

Aguisín C: Riachtanais faoi Chomhaontú Bhóthar 
Lansdúin 
 

Tá an Ghníomhaireacht Airgeadais Tithíochta tiomanta do na gealltanais a 
bhaineann le pá agus a eascraíonn trí Chomhaontú Bhóthar Lansdúin agus 

Comhaontú Bhóthar Haddington, a tháinig roimhe, a chomhlíonadh. Leagann 
an Ghníomhaireacht amach luach saothair d’fhostaithe trína meicníocht 
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tuairiscithe ráithiúil, “Fáltais agus Caiteachas na hEarnála Rialtais go 

Ginearálta”. Dearbhaítear le tuairisceán bliantúil na Gníomhaireachta, “An 
Cód Cleachtais Náisiúnta um Rialachas Comhlachtaí Stáit” gur comhlíonadh 

polasaí an Rialtais maidir le pá an Phríomhfheidhmeannaigh agus na baill 
foirne go léir. 


