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Oiriúnú agus freagairt i
dtréimhse dhúshlánach

Eolas faoin mBord
um Thionóntachtaí
Cónaithe
Cad é an Bord um Thionóntachtaí Cónaithe?
Comhlacht poiblí is ea an Bord um Thionóntachtaí Cónaithe, ar a dtugtar
an RTB, a cuireadh ar bun chun earnáil tithíochta ar cíos a fheidhmíonn
go maith a fhorbairt agus a thacú. Lenár sainchúram cuimsítear na
hearnálacha um thithíocht phríobháideach ar cíos, Comhlachtaí
Ceadaithe Tithíochta (AHB) agus Cóiríocht Dírithe ar Mhic Léinn (SSA).
Is é ár ról chun an earnáil tithíochta ar cíos a rialáil, faisnéis agus
taighde a sholáthar chun beartas a threorú, clár náisiúnta tionóntachtaí
a choimeád, díospóidí a réiteach idir tionóntachtaí agus tiarnaí talún,
imscrúdú a thionscnamh in Iompar Míchuí ag tiarna talún, agus faisnéis a
sholáthar don phobal chun a chinntiú go n-éiríonn tionóntachtaí go breá
gan aon saincheisteanna ag teacht chun cinn.

For more information about the RTB and
our services, please visit www.rtb.ie.

An méid a
dhéanann an RTB
Faisnéis, Taighde agus
Oideachas

Réiteach Díospóidí
Ó 2004 i leith, cuireadh an RTB in ionad na
gcúirteanna maidir le déileáil le formhór na
ndíospóidí idir tiarnaí talún agus tionóntaí
trínár Seirbhís Réitigh Díospóidí. Tairgeann
an tseirbhís sin rogha cineálacha réitigh
do pháirtithe – Eadráin nó Breithniú ar
Theileafón - agus an rogha achomharc a
dhéanamh trí Bhinse Tionóntachta.

Soláthraíonn an RTB faisnéis ardchaighdeáin
agus cúnamh do thiarnaí talún, do thionóntaí
agus don phobal maidir lena gcearta agus
a bhfreagrachtaí i dtaca le tithíocht ar cíos,
i dtéarmaí bheith ina gcónaí in earnáil na
tithíochta ar cíos agus cóiríocht a sholáthar
san earnáil araon. Cuirimid sonraí cruinne
agus údarásacha ar fáil chomh maith
maidir leis an earnáil cíosa, amhail an
tInnéacs Cíosa Ráithiúil, lenar féidir linn
monatóireacht a dhéanamh ar na treochtaí
san earnáil cíosa, agus lenar féidir le
daoine aonair chomh maith comparáid a
dhéanamh idir cíosanna agus iad a sheiceáil
i suíomhanna áirithe.

Imscrúduithe agus
Smachtbhannaí
In Iúil 2019, tugadh cumhachtaí nua don RTB
chun imscrúdú a dhéanamh ar thiarnaí talún
agus chun smachtbhannaí a ghearradh orthu
a dhéanann sáruithe áirithe ar dhlí an chíosa,
amhail an cíos a shocrú go neamhdhleathach
in RPZ (crios brú cíosa) os cionn 4% nó
deireadh a chur le tionóntacht gan chúis a
lua nár ghníomhaigh an tiarna talún dá réir
sin, i measc nithe eile. Is féidir imscrúduithe
a thosú ar bhonn faisnéise a fhaightear ó
bhall an phobail nó go réamhghníomhach ar
chonlán an RTB ar bhonn faisnéise a bhíonn
ar fáil dúinn faoin Acht um Thionóntachtaí
Cónaithe. San áireamh le smachtbhannaí
tá rabhadh i scríbhinn nó fíneáil de suas le
€15,000 nó costais de suas le €15,000 nó an
trí rud san áireamh.

Clárúcháin
Ní mór do gach tiarna talún cónaithe,
Comhlacht Tithíochta Ceadaithe (ar
soláthraithe tithíochta neamhbhrabúis
iad, dá dtagraítear go minic mar Chumainn
Tithíochta) agus tiarnaí talún ar Chóiríocht
Dírithe ar Mhic Léinn a dtionóntachtaí a
chlárú leis an RTB. Is féidir leat cuardach a
dhéanamh le fáil amach má tá tionóntacht
cláraithe ar láithreán gréasáin an RTB. Le
clárú tionóntachtaí ligtear dúinn sonraí
tábhachtacha faoin earnáil a bhailiú. Is
príomhghné é freisin den rialáil agus den
tacaíocht i leith na hearnála agus de chinntiú
go mbíonn tiarnaí talún agus tionóntachtaí
feasach ar a gcearta agus ar a bhfreagrachtaí.

1

RTB

|

Tuarascáil Bhliantúil 2020

2

Clár Ábhar
An méid a dhéanann an RTB

2

Teachtaireacht leis an gCathaoirleach agus an Stiúrthóir

4

Léargas Ginearálta ar Reachtaíocht Éigeandála Covid-19 agus ar Thionchair
ar Sheirbhísí an RTB

7

Achoimre ar Reachtaíocht Éigeandála ó Mhárta 2020 agus Freagairt
an RTB do Phaindéim Covid-19

10

Caibidil 1 – Conas a dhéanann an RTB Cumarsáid lena Chustaiméirí

12

Caibidil 2 – Conas a Réitíonn an RTB Díospóidí

26

Caibidil 3 – Conas a Rialálann an RTB an Earnáil Chíosa

48

Caibidil 4 – Conas a Bhainistíonn an RTB an Binse Cíosa

64

Caibidil 5 – Conas a Dhéanann an RTB Monatóireacht ar Threochtaí

66

Caibidil 6 – Conas a Chinntíonn an RTB Dea-Rialachas

76

Eochairfhocail an RTB - Treoir maidir leis na Focail a Úsáidtear sa Tuarascáil

122

3

RTB

|

Tuarascáil Bhliantúil 2020

Teachtaireacht leis an gCathaoirleach
agus an Stiúrthóir
Tréimhse an-dúshlánach a bhí in 2020 do
thiarnaí talún agus tionóntaí a oibríonn agus a
chónaíonn sna hearnálacha cíosa tithíochta agus
tionóntachta. Chruthaigh an tionchar a d’imir
paindéim Covid-19 saincheisteanna láithreach
bonn agus suntasacha ar fud na sochaí, agus
chuir saincheisteanna móra dífhostaíochta agus
sláinte poiblí le fadhbanna atá san earnáil faoi
láthair. Cé gur raibh daingneacht tionachta,
soláthar agus inacmhainneacht saincheisteanna
cheana féin a chruthaigh brú mór, tugadh
éifeacht Covid-19 faoi deara láithreach. Mar
gheall ar na tionchair gheilleagracha agus an
éiginnteacht a chruthaigh caillteanais phost ar
scála mór agus bearta sláinte poiblí, theastaigh
idirghabháil phras agus tacaíocht bhreise.

an chreata rialála agus na tacaíochtaí agus
seirbhísí breise a bhí ar fáil tríd an RTB chun
cabhrú leo.
Níl éifeacht le rialáil agus tacaíochtaí nua mura
mbíonn cur amach ag daoine orthu, ar an ábhar
sin, caitheadh cuid mhór den bhliain 2020 le
feasacht a mhúscailt ar na hathruithe siúd tríothu
siúd a chónaíonn agus a oibríonn san earnáil
chíosa a chur ar an eolas agus tacú leo. Rinne an
RTB roinnt feachtais chumarsáide ilchainéal a
fhorbairt agus a sholáthar i gcaitheamh na bliana
chun feasacht ar na hathruithe reachtaíochta
agus na tacaíochtaí breise atá ar fáil tríd an RTB
a chur chun cinn. Rinne teagmháil dhíreach le
breis agus 400,000 tionónta agus tiarna talún
cláraithe le heolas ar na bearta nua. Tugadh
feachtais feasachta fhorleathana náisiúnta agus
réigiúnacha isteach i gcaitheamh na bliana lena
chinntiú gur thuig tiarnaí talún agus tionóntaí
eolas ar an gcreat casta agus síorathraitheach
rialála seo agus go raibh teacht acu air.

Chun na tionchair orthu siúd a bhí thíos le
deacrachtaí geilleagracha a mhaolú mar
thoradh ar an tsraith srianta a theastaíonn chun
scaipeadh Covid-19 a chur faoi chois, achtaíodh
sraith bearta agus athruithe reachtaíochta gan
choinne i rith na bliana. I dtosach na chéad
dianghlasála, chuir bearta sealadacha éigeandála
cosaintí ar fáil láithreach bonn lena chinntiú nach
bhféadfaí brú a chur ar thionóntaí a gcóiríocht
chíosa a fhágáil nó bheith faoi réir méaduithe
cíosa. I Lúnasa, thug an tAcht um Thionóntachtaí
Cónaithe agus Luacháil, 2020 bearta sealadacha
agus buana isteach chun tionóntaí a chosaint
a raibh riaráistí cíosa i ndán dóibh agus a bhí i
mbaol a dtionóntachtaí a chailleadh. I nDeireadh
Fómhair, rinne reachtaíocht nua srian taistil 5
chiliméadar ar fhorais sláinte poiblí a nascadh le
moratóir díshealbhaithe.

Is í croífheidhm an RTB seirbhísí a sholáthar ar
bhonn laethúil a fhreastalaíonn ar riachtanais
tionóntaí agus tiarnaí talún agus a chabhraíonn
leo trí thréimhsí dúshlánacha. Dhíríomar le
roinnt blianta anuas ar sholúbthacht agus
athléimneacht laistigh dár seirbhísí a fhorbairt
agus a thabhairt chun cinn agus bhronn seo
lúfaireacht fheabhsaithe ar an eagraíocht dul
in oiriúint do thimpeallachtaí athraitheacha.
Ina ainneoin sin, ba bhliain ar leith í 2020
agus ba bheag duine a d’fhéadfadh an méid
cur isteach a dhéanfadh paindéim Covid-19 a
shamhlú nó pleanáil a dhéanamh dó. Chuir
an obair a rinneadh i mblianta roimhe seo ar
chumas an RTB dul in oiriúint láithreach bonn
do thimpeallacht ina rabhthas ag cianoibriú
go mór mór. Dhíríomar ar ghlacadh go pras le
bealaí nuálacha ar a ndéanaimid obair, trí úsáid a
bhaint as teicneolaíocht, seirbhísí a dhigitiú agus
próisis a uathoibriú, lena chinntiú gur leanadh
leis na seirbhísí a sholáthraímid a sholáthar agus
gur lean siad le caighdeán ard a bhaint amach.

Measadh gur theastaigh na bearta uile seo go
léir chun tacú leis na tiarnaí talún siúd agus leis
na tionóntaí ba mhó ar imir Covid-19 tionchar
orthu agus chuir siad le tacaíochtaí agus bearta
airgeadais ní b’fhairsinge chun tacú leo siúd is
mó atá i mbaol. Faoi mar is gnách, dhírigh an
RTB i rith na bliana ar thacú leis na tiarnaí talún
agus na tionóntaí siúd a gcosa a thabhairt slán
leo as a ndeacrachtaí méadaithe. Tugadh tús áite
láithreach bonn do na bearta reachtaíochta seo
a oibríochtú lena chinntiú gur oibrigh siad gan
fhadhbanna agus go héifeachtach do chách. Bhí
sé ríthábhachtach, ina theannta sin, a chinntiú
gur thuig tiarnaí talún, tionóntaí agus páirtithe
leasmhara níos fairsinge bearta agus riachtanais

D’aistrigh an eagraíocht gan mhoill agus go
héifeachtach chuig cianoibriú agus cuireadh
isteach ar ár bhfeidhmeanna a laghad agus ab
fhéidir. Chuathas i mbun gníomhaíocht luath
agus chinniúnach le hinbhuanaitheacht agus
cosaint príomhsheirbhísí a chinntiú, nuair ba
4

ghá agus nuair ab fhéidir. Cuireadh bearta agus
prótacail i bhfeidhm láithreach le timpeallacht
shábháilte oibre a chinntiú don fhoireann agus
do bhaill den phobal a lean ag oibriú ar an
láthair i róil bhunriachtanacha nach bhféadfaí a
oibriú go cianda. Rinneadh seirbhísí teagmhála
lenár gcustaiméir trínár ngnáthchainéil uile,
idir gutháin, an láithreán gréasáin, agus comhrá
gréasáin, a chur ar fáil athuair go tapa ar bhonn
cianda gan aon bhearna a bheith sa soláthar
seirbhísí i rith phaindéim Covid-19.

rialta agus eolas a bhaineann le riaráistí cíosa
agus le conas tacaíocht níos fearr a thabhairt
dóibh siúd ar imir an tsaincheist seo tionchar
orthu a roinnt go rialta.
Leanadh ar aghaidh go gasta freisin le hobair
chun cumhachtaí nua imscrúdaithe an RTB
a achtaíodh agus le córas smachtbhannaí
gaolmhara an RTB. Cuireann na cumhachtaí seo
bealach níos éifeachtaí ar fáil don RTB an earnáil
chíosa a rialáil go díreach, agus cuireann sé
ar chumas an RTB smachtbhannaí a imscrúdú
agus a chur i bhfeidhm go nuair a thagtar ar
sháruithe agus iompar míchuí. Faoi dheireadh
2020, rinne baill den phobal ar mian leo iompar
féideartha míchuí a thabhairt le fios breis agus
800 teagmháil leis an RTB. Cheadaigh an RTB
245 imscrúdú ar iompar míchuí líomhnaithe
agus cuireadh 70 cás faoi bhráid na gCinnteoirí
go ndéanfar cinneadh faoi smachtbhanna ina
leith. I gcomhoibriú leis an tSeirbhís Chúirteanna,
baineadh triail freisin as an bpróiseas deimhnithe
agus d’éirigh linn é a chur i bhfeidhm faoi
dheireadh na bliana, in ainneoin shrianta na
paindéime.

Imríodh an tionchar ba throime ar sheirbhísí
réitigh díospóidí an RTB. Ag eascairt as na srianta
troma a cuireadh i bhfeidhm i míonna luatha
phaindéim Covid-19 agus as srianta leanúnacha
ina dhiaidh sin, chruthaigh na cásanna díospóide
ba ghá a chur siar, an chaoi nárbh fhéidir
éisteachtaí fisiciúla a sceidealú agus a chur ar siúl
agus an gá a bhí leis go n-oibríonn an fhoireann
ón mbaile go príomha, riaráiste mór agus
láithreach sna cásanna a próiseáladh le haghaidh
breithniú, idirghabhála agus binsí. D’oibrigh
foireann Réitigh Díospóidí an RTB go dícheallach
ó thús na géarchéime chun an tionchar a
imríodh ar pháirtithe cáis a íoslaghdú agus
bunaíodh roinnt mhaith meicníochtaí le haghaidh
éisteachtaí díospóide lena cheadú do chásanna
atosú go tapa agus go hiomlán. Rinneadh riaráistí
a thabhairt chun cobhsaíochta go luath agus bhí
an gnáthleibhéal seirbhíse á bhaint amach de réir
a chéile faoi dheireadh na bliana.

Foinse an-tábhachtach agus bhreise foinse eolais
a cuireadh chun cinn go mór i rith na bliana a bhí
i Suirbhé ar Thiarnaí Talún agus Tionóntaí an RTB,
atá le foilsiú in 2021. Ceaptar go mb’fhéidir go
mbeidh an taighde seo ar an bpróifíl is cuimsithí
de thiarnaí talún agus tionóntaí i dtithíocht ar
cíos san earnáil phríobháideach in Éirinn agus
go gcabhróidh sé le léargas fíor a sholáthar
chun tacú le forbairtí san earnáil amach anseo.
Tríd an léargas breise a sholáthraítear tríd an
Suirbhé seo ar Thiarnaí Talún agus Tionóntaí a
chur le chéile, an clárú bliantúil a bheartaítear
a thabhairt isteach, Innéacs Cíosa Ráithiúil an
RTB agus tionscnaimh eile thuairiscithe agus
thaighde a fhorbairt, beidh feabhsú mór déanta
ag an RTB i rith na bliana go mbeidh ar a chumas
tacú le forbairt beartais níos feasaí agus níos
fianaisebhunaithe agus le cinnteoireacht níos
fearr ina leith sin.

Aithníodh gur theastaigh cumarsáid mhéadaithe
lenár bpáirtithe leasmhara go luath, ina theannta
sin. Chun tuiscint níos fearr ar conas a d’imir
Covid-19, oiriúnú ár seirbhísí do shrianta agus na
hathruithe fairsinge reachtaíochta tionchar ar ár
bpáirtithe leasmhara, d’eagraigh an RTB feachtas
luathaithe cumarsáide. Cuireadh breis agus 50
imeacht agus seisiún eolais fíorúil le páirtithe
leasmhara ar siúl i rith na bliana agus eagraíodh
cruinnithe míosúla agus ráithiúla le hionadaithe ó
ghrúpaí tiarnaí talún, tionóntaí agus Comhlachtaí
Ceadaithe Tithíochta (AHBanna) chomh maith.
Bhunaigh an RTB caidreamh ní ba dhlúithe freisin
le Seirbhís Bhuiséadta agus Chomhairle Airgid (an
SBCA) an Stáit agus úsáid á baint as deiseanna a
tháinig chun cinn ó na bearta reachtaíochta nua.
Rinne an RTB agus an SBCA idirchaidreamh go

Tugaimid tús áite do dheiseanna atá ag teacht
chun cinn ónár bhfreagairt do phaindéim
Covid-19 agus rinne an RTB measúnú rialta ar
an méid atá éifeachtach, cén bearta is gá dúinn
a chur i bhfeidhm agus conas is féidir linn
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feabhsú. Leanfaidh seo ar aghaidh go ceann i
bhfad i ndiaidh go bhfuil deireadh tagtha leis an
bpaindéim seo. Rinne Covid-19 a thabhairt chun
solais fiú níos mó gur gá go mbeidh custaiméirí
in ann teacht gan stró ar sheirbhísí an RTB ar
líne agus ar bhonn fréinfhreastail. Tá líon mór
breise custaiméirí ag tabhairt faoina ngnó leis an
RTB trínár gcainéil dhigiteacha mar thoradh ar
phaindéim Covid-19.

Idirghabhálaithe agus baill Bhinse agus lenár
bpríomh-chomhpháirtithe díoltóra uile as
an tacaíocht agus an rannchuidiú mór agus
leanúnach a thug siad. Ba mhaith linn an
tacaíocht leanúnach a thug an tAire a aithint agus
an leibhéal comhair agus an méid comhoibriú
breise a aithint a gníomhachtaíodh idir an Roinn
Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta agus
an RTB i rith 2020 lena chinntiú go ndearnadh
reachtú go tapa agus go héifeachtach do na
cosaintí tábhachtacha agus riachtanacha siúd
agus gur cuireadh i ngníomh go héifeachtach iad i
rith na bliana.

Go bunúsach, d’éirigh linn a bheith lúfar agus
na dúshláin a tháinig chun solais i rith na bliana
á láimhseáil a bhuíochas lenár bhfoireann. De
bharr a n-athléimneachta, a n-inoiriúnaitheachta
agus a nuálaíochta, sholáthair an RTB
príomhthacaíochtaí gnó ar luas suntasach, agus
laistigh de cúpla lá i ndiaidh gur ceapadh iad,
go minic. Baineadh é seo amach in ainneoin gur
ghá dul in oiriúint do thimpeallacht ina rabhthas
ag cianoibriú go mór mór, beagnach thar oíche.
Táimid thar a bheith bródúil as an mbealach a
d’fhreagair foireann an RTB. Thug siad aghaidh go
misniúil ar na dúshláin agus gabhaimid buíochas
le gach uile dhuine díobh as a dtiomantas, a
ngairmiúlacht agus a ndúthracht do leanúint le
seirbhísí tábhachtacha a chur ar fáil agus a chur
ar fáil athuair dóibh siúd a dtacaímid leo san
earnáil chíosa.

Leanfaidh an tírdhreach amach romhainn a
bheith corrach agus dothuartha. Ní soiléir an
tionchar iomlán a imreoidh paindéim Covid-19
ar earnáil tithíochta agus chíosa atá faoi bhrú
cheana féin. De réir mar a leanann obair an
RTB ag dul i méid agus ag fairsingiú, beidh an
tacaíocht á méadú a thugaimid do thiarnaí
talún agus tionóntaí araon chun cabhrú leo a
ndeacrachtaí a réiteach i gcroílár shainchúram
agus dhíriú an RTB i gcaitheamh an chéad chúpla
bliain eile amach romhainn, go háirithe trí
sheirbhísí níos spriocdhírithe agus níos fearr a
sholáthar. Tá an dúshlán imithe i méid, ach táimid
go hiomlán tiomanta do chinntiú go nglacaimid
ár bpáirt chun cabhrú leis an earnáil teacht as
deacrachtaí phaindéim Covid-19 agus leanúint
lenár n-obair i dtreo torthaí a fheabhsú dóibh
siúd uile a chónaíonn agus a oibríonn laistigh den
earnáil chíosa tionóntachta.

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil freisin leo
siúd uile a d’oibrigh leis an RTB chun dul chun
cinn a sholáthar agus tacú leis i rith na bliana
fíordhúshlánaí seo. Ach go háirithe, ba mhaith
linn buíochas a ghlacadh lenár mbaill Bhoird,
baill choiste, Breithneoirí neamhspleácha,

Tom Dunne
Cathaoirleach

Pádraig McGoldrick
Stiúrthóir Eatramhach
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Léargas Ginearálta ar Reachtaíocht
Éigeandála Covid-19 agus ar Thionchair
ar Sheirbhísí an RTB
An tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála
ar mhaithe le Leas an Phobail (Covid-19),
2020

D’imir paindéim Covid-19 tionchar ar gach duine ar
go leor bealaí éagsúla in 2020, cibé acu mar thoradh
ar dhianghlasáil, féinaonrú, diagnóis dheimhnithe
leighis, laghdú ar uaireanta oibre nó caillteanas
fostaíochta. Tugadh reachtaíocht éigeandála isteach
san earnáil chíosa i dtosach na paindéime le
sábháilteacht phoiblí a chinntiú agus tionóntachtaí
a chosaint trí mhoratóir sealadach ar dhíshealbhú
agus méaduithe ar chíos. Tugadh dhá phíosa bhreise
reachtaíocht éigeandála isteach freisin ina dhiaidh
sin chun cabhrú le stop a chur le Covid-19 agus iad
siúd ar imir Covid-19 tionchar airgeadais orthu a
chosaint.

Tháinig Acht Covid-19 i bhfeidhm i dtosach na
paindéime, a thug Tréimhse Éigeandála isteach
don earnáil chíosa nár ceadaíodh deireadh a chur
le tionóntacht (seachas faoi chúinsí eisceachtúla)
anuas ar mhéaduithe cíosa. Mhair an Tréimhse
Éigeandála ón 27 Márta 2020 go dtí an 1 Lúnasa 2020.
Faoi Acht Covid-19, ní fhéadfadh tiarnaí talún
Fógraí Foirceanta a thabhairt do thionóntaí idir
an 27 Márta agus an 1 Lúnasa 2020. Rinneadh aon
Fhógraí Foirceanta a thabhairt roimh an 27 Márta
2020 a stopadh chun nach bhféadfaí iallach a
chur ar thionóntaí a gcóiríocht ar cíos a fhágáil i
rith an ama seo. De bhreis air sin, stopadh gach
fógra faoi athbhreithniú cíosa a tugadh roimh an
Tréimhse Éigeandála agus a bhí le cur i bhfeidhm i
rith na tréimhse seo freisin. Bhí oibleagáid go fóill
ar thionóntaí a gcíosanna a íoc i rith na Tréimhse
Éigeandála, ach níor ceadaíodh do thiarnaí talún an
cíos a bhí iníoctha a mhéadú i rith an ama seo.

Tugtar léargas ginearálta gearr sa mhír seo ar na
príomhathruithe reachtaíochta a tugadh isteach
in 2020 agus ar conas a rinne an RTB a sheirbhísí a
chur in oiriúint chun an freastal is fearr a dhéanamh
ar riachtanais a chustaiméirí agus a pháirtithe
leasmhara i rith na tréimhse dúshlánaí seo.

Reachtaíocht Éigeandála
Ceann de na gnéithe suntasacha san earnáil chíosa
in 2020 a bhí i dtrí phíosa nua reachtaíochta
a tugadh isteach mar fhreagairt do Covid-19.
Bheartaigh an Rialtas, trí na bearta seo, an méid
daoine a bhí ag aistriú a íoslaghdú mar thoradh
ar dheireadh a chur le tionóntachtaí agus, leis sin,
scaipeadh Covid-19 a chiorrú, agus cosaintí á gcur
ar fáil i gcomhthráth do thionóntaí ar imir Covid-19
tionchar airgeadais orthu. Tugadh an reachtaíocht
thíos isteach in 2020 mar fhreagairt do Covid-19:

�

�

�

Nuair a d’éag an Tréimhse Éigeandála faoi Acht
Covid-19, lean feidhm de bheith ag na forálacha a
bhíodh i bhfeidhm roimhe seo faoi na hAchtanna
um Thionóntachtaí Cónaithe, 2004-2019, faoi mar
ba ghnách, den chuid ba mhó, seachas i gcás na
nósanna imeachta maidir le riaráistí cíosa ar tháinig
athrú orthu. Chiallaigh seo go bhféadfaí na tréimhsí
fógra tionóntachta a chur san áireamh arís, go
bhféadfaí méaduithe cíosa a chur i bhfeidhm agus
go bhféadfaí leanúint le hathbhreithnithe cíosa faoi
mar is gnách agus iad ag cloí leis na gnáthrialacha.

An tAcht um Bearta Airgeadais
Éigeandála ar mhaithe le Leas an
Phobail (Covid-19), 2020
An tAcht um Thionóntachtaí
Cónaithe agus Luacháil, 2020
An tAcht um Thionóntachtaí
Cónaithe, 2020
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An tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe
agus Luacháil, 2020
An tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe, 2020

Nuair a d’éag an Tréimhse Éigeandála faoi Acht
Covid-19, thug an Rialtas an tAcht um Thionóntachtaí
Cónaithe agus Luacháil, 2020 (an ATCL) isteach. Tháinig
Tréimhse Éigeandála nua a leagtar amach faoin ATCL
i bhfeidhm an 1 Lúnasa 2020 agus d’éag sé an 10
Eanáir 2021. Tugadh an ATCL isteach mar aitheantas
ar thionchair leanúnacha gheilleagracha Covid-19 inar
chaill go leor daoine san earnáil chíosa fostaíocht cibé
acu go sealadach nó go buan a chuir srian ar a gcumas
cíos a íoc agus a dtionóntachtaí a chur i mbaol mór go
gcuirfear deireadh leo.

Tugadh Tréimhse Éigeandála eile isteach san Acht
um Thionóntachtaí Cónaithe, 2020 (an ATC 2020) a
bhí nasctha le srianta ar thaisteal lasmuigh de gha 5
km d’áit chónaithe duine. Ciallaíonn seo go ndéantar
foirceannadh tionóntachta a stopadh gach uair a
thugtar an srian 5 km ar thaisteal isteach, cibé acu go
náisiúnta nó go réigiúnach. Mar gheall gur aithníodh
go bhféadfadh an brat-toirmeasc ar dheireadh
a chur le tionóntachtaí in Acht Covid-19 a bheith
róshriantach, tugadh cúpla eisceacht agus athrú
isteach san ATC 2020, an méid seo a leanas ina measc:

Dá bharr, tugadh cosaintí isteach san ATCL do
thionóntaí a raibh riaráistí cíosa i ndán dóibh
agus, mar toradh, a bhí i mbaol a dtionóntachtaí a
chailleadh. Má d’imir Covid-19 tionchar ar chumas
tionónta cíos a íoc agus má shásaigh an tionónta
critéir ar leith, bhí nósanna imeachta agus cosaintí
nua i bhfeidhm i rith na tréimhse seo. Ní fhéadfaí
iarraidh ar thionóntaí cáilitheacha a gcóiríocht a
fhágáil roimh an 10 Eanáir 2021, agus ní fhéadfaí
iarraidh orthu méadú ar chíos a íoc ach i ndiaidh an
10 Eanáir 2021.
Ina theannta sin, tugadh próiseas nua 8 gcéim
isteach san ATCL maidir le conas deireadh a chur
le tionóntacht de bharr riaráistí cíosa. I measc na
n-athruithe a tugadh isteach, bhí:

k

D’fhéadfaí Fógraí Foirceanta a thabhairt i rith
Tréimhse Éigeandála ach ní fhéadfaí iad a chur i
bhfeidhm ach go dtí an tráth sin i ndiaidh gur éag
an Tréimhse Éigeandála;

k

Stoptar Tréimhsí fógra i rith Tréimhse Éigeandála;

k

Tugadh eisceachtaí leis an toirmeasc ar dheireadh
a chur le tionóntacht isteach i dtaobh iompar
frithshóisialta, árachas a neamhbhailiú, bagairt
ar an áit chónaithe nó úsáid neamhúdaraithe
a bhaint as an réadmhaoin. Sna cásanna seo,
d’fhéadfadh tiarna talún deireadh a chur le
tionóntacht agus iad ag cloí leis na gnáthrialacha;

k

Tá spásas 10 lá chun deireadh a chur le
tionóntachtaí le cur san áireamh i ndáta foirceanta
leasaithe;
Ní imrítear aon tionchair ar an gcumas tabhairt
faoi athbhreithniú cíosa i rith Tréimhse Éigeandála
atá nasctha leis an ATC 2020.

k

Chuaigh tréimhsí fógra rabhaidh le haghaidh
riaráistí cíosa i méid aníos ó 14 lá go 28 lá;

k

Tá ar thiarnaí talún anois cóip den fhógra
rabhaidh riaráistí cíosa a thabhairt don RTB an lá
céanna a thugann siad é don tionónta;

k

k

Is féidir le tionóntaí atreorú chuig an SBCA (an
tSeirbhís Bhuiséadta agus Chomhairle Airgid) chun
cabhrú leo déileáil leis na riaráistí cíosa;

k

Sa chas gurb infheidhme, déanann an tionónta
foirm féindearbhaithe a líonadh agus a sheoladh
chuig an RTB agus seolann siad cóip chuig a
dtiarna talún.

Leanfaidh an ATC le heolas a chur ar fáil dóibh siúd
a chónaíonn agus a oibríonn san earnáil chíosa ar
aon athruithe reachtaíochta nua lena chinntiú go
bhfuil gach duine ar an eolas ar a gcearta agus a
bhfreagrachtaí cíosa agus lena chinntiú go ndéantar
tionóntachtaí a choimeád, pé áit ar féidir.

Tionchar Covid-19 ar sheirbhísí an RTB

Is féidir le tiarna talún nach bhfuair foirm
féindearbhaithe óna dtionónta Fógra Foirceanta 28 lá i
dtaobh riaráistí cíosa a thabhairt don tionónta a fhad
agus a rinneadh an fógra rabhaidh 28 lá a thabhairt go
bailí agus cóip de a thabhairt don RTB. Tá ar an tiarna
talún cóip den Fhógra Foirceanta a thabhairt don RTB
an lá céanna a thugann siad é don tionónta.

Tá ról gar-bhreithiúnach ag an RTB, a chiallaíonn go
rangaítear é mar sheirbhís bhunriachtanach. Tá plean
teagmhais ag an RTB d’éigeandálaí agus achtaíodh
an plean seo in 2020 lena cheadú do chroísheirbhísí
leanúint ar aghaidh i rith phaindéim Covid-19.
I dtosach, cuireadh na hacmhainní riachtanacha ar fáil
d’fhoireann an RTB lena cheadú dóibh oibriú ó chian.
Bhí an trealamh go léir ag an bhfoireann agus bhí
siad in ann oibriú ó chian a luaithe a shainordaigh an
8

Rialtas é seo. Mar gheall ar an aistriú tapa seo, go mór
mór, d’éirigh linn leanúint le go leor de chroísheirbhísí
an RTB a chur ar fáil gan cur isteach orthu.
Mar shampla, ní dhearnadh difear don ionad glaonna
agus don tSeirbhís Idirghabhála Gutháin agus lean siad
le tacaíocht ríthábhachtach a sholáthar do pháirtithe
leasmhara i rith na paindéime.

Conas a rinneadh seirbhísí an RTB a
choimeád ar fáil agus a oiriúnú i rith
phaindéim Covid-19
Thug an RTB tús áite do shábháilteacht ár bhfoirne
agus iad siúd a gcuirtear ár seirbhísí ar fáil dóibh, a
chiallaigh gur ghá roinnt príomhsheirbhísí a chur in
oiriúint lena chinntiú go bhféadfaí leanúint le hiad
a chur ar fáil go sábháilte sa timpeallacht chianda.
Rinneadh aon athruithe ar sholáthar seirbhíse a ailíniú
le treoir FSS agus rinneadh monatóireacht orthu lena
chinntiú gur chloígh siad leis an gcomhairle is déanaí.

k

Cuireadh éisteachtaí binse ar fionraí i Márta 2020
chun custaiméirí agus foireann an RTB a chosaint.

k

D’éirigh le rannóg Réitigh Díospóidí an RTB tús a
chur le próisis nua lena chumasú éisteachtaí Binse
a chur ar bun trí chomhdháil ghutháin.

k

Cuireadh tús le Breithnithe Páipéarbhunaithe
(BPBanna) in Aibreán 2020 inar sheol páirtithe
a bhfianaise ar aghaidh agus ina ndearna an
Breithneoir a gcinneadh bunaithe air seo.

k

Baineadh triail as éisteachtaí fíorúla i Meán
Fómhair 2020 a cheadaigh do chásanna leanúint
ar aghaidh gan a bheith ar rannpháirtithe freastal i
bpearsan ar éisteachtaí.

k

Leanadh le seirbhís Idirghabhála Gutháin an RTB
a chur ar fáil i gcaitheamh na bliana agus níor
imríodh aon tionchar ar amanna próiseála.

k

Bhí TFC an RTB go hiomlán feidhmiúil le haghaidh
cianoibriú, a chiallaigh gurbh fhéidir le gníomhairí
seirbhíse do chustaiméirí an RTB oibriú ó chian,
agus gur lean na línte gutháin a bheith ar oscailt
fad a d’aistrigh an RTB gan stró go dtí córas
gutháin atá go hiomlán cianda.

k

Leanadh leis na cainéil uile a phléigh go díreach
le custaiméirí a oibriú agus cuireadh leanúnachas
seirbhíse a ar fáil i gcónaí.

k

Thosaigh línte gutháin agus Comhrá Gréasáin an
RTB le seirbhís laghdaithe a chur ar fáil ó 9am
go 5pm in ionad ó 8.30am go 6.30pm, ó Luan go
hAoine mar gheall ar Covid-19.

I measc roinnt de na príomhathruithe, bhí:
k

k

k

Tháinig méadú ar an ngníomhaíocht chumarsáide
ar líne agus ar an raidió chun tacú le feasacht
ghinearálta a mhúscailt agus le ceanglais nua
reachtaíochta.
Cuireadh cruinnithe agus imeachtaí le páirtithe
leasmhara ar bun go fíorúil in ionad cruinnithe
aghaidh ar aghaidh.
Thug an RTB foláireamh do bhreis agus 425,000
tiarna talún agus tionónta trí fheachtas poist
dhírigh le hiad a chur ar an eolas ar na bearta
nua riaráistí cíosa faoin Acht um Thionóntachtaí
Cónaithe agus Luacháil, 2020.

k

Chuir an RTB eolas i láthair ar na hathruithe nua ag
breis agus 50 imeacht fíorúil le páirtithe leasmhara
agus seisiún eolais.

k

Bhí srian ar theacht ar na Cúirteanna agus
rinneadh ceisteanna sibhialta a chur ar athlá in go
leor Ceantar fad a bhí srianta leibhéal 4 agus 5 i
bhfeidhm.

k

Níor cuireadh na ceisteanna forfheidhmithe uile ar
athlá, agus thug Aturnaetha Painéil an RTB le fios
go bhfuarthas 123 Ordú Cúirte go náisiúnta.

Cuirtear sonraí breise faoi na hathruithe seo san
áireamh sa tuarascáil seo.
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Achoimre ar Reachtaíocht Éigeandála agus Freagairt
an RTB do Covid-19 ó Mhárta 2020
Reachtaíocht Éigeandála
Feabhra

Márta

Aibreán

Bealtaine

Meitheamh

Iúil

Lúnasa

Meán Fómhair

Deireadh
Fómhair

Samhain

Nollaig

An tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar mhaithe le Leas an Phobail (Covid-19),
2020 (Acht Covid-19 2020) ón 27 Márta go dtí an 1 Lúnasa 20200
An tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe agus Luacháil, 2020
Ón 1 Lúnasa 2020 go dtí an 10 Eanáir 2021
An tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe, 2020 (an ATC
2020) ón 22 Deireadh Fómhair 2020 go dtí an 1 Nollaig
2020 a tugadh isteach arís eile an 31 Nollaig 2020
Alt 29 den Acht um an Dlí Sibhialta agus an Dlí Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha), 2020.
Ritheadh reachtaíocht nua a cheadaigh do Chomhlacht Stáit cruinnithe cianda a chur ar siúl
Ón 06 Lúnasa 2020 ar aghaidh

Freagairt an RTB don Reachtaíocht
Feabhra

Márta

Aibreán

Bealtaine

Meitheamh

Iúil

Lúnasa

Meán Fómhair

Deireadh
Fómhair

Stopadh
clárúcháin
Titeann Breithnithe Páipéarbhunaithe (BPB) amach
Thit éisteachtaí fíorúla amach

Éisteachtaí binse curtha ar ﬁonraí

Atosaítear binsí ar an nguthán

Leanann idirghabháil gutháin ar siúl i rith 2020 gan difear á dhéanamh dó ag paindéim Covid-19
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Samhain

Nollaig
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Conas a
dhéanann an RTB
Cumarsáid lena
Chustaiméirí
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Conas a dhéanann an RTB Cumarsáid lena Chustaiméirí

Conas a dhéanann an RTB
Cumarsáid lena Chustaiméirí
Thit

68,367

Cuireadh

425,000

Comhrá Gréasáin
amach in 2020

tiarna talún cláraithe
ar an eolas ar an
reachtaíocht nua

Líon iomlán na teagmhála a rinneadh le seirbhís
do chustaiméirí –

268,104

Bronnadh rátáil
dhearfach ar

Fuair foireann
seirbhíse do
chustaiméirí an RTB

89%

96,343

de na Comhráite
Gréasáin go léir

ríomhphost

D’fhreagair foireann
seirbhíse do
chustaiméirí an RTB

D’aimsigh
cuntas Twitter
an RTB

100,591

7.61

glaoch

milliún*

Baineadh

2.84

milliún

duine

amas láithreán gréasáin
amach in 2020

* Léirítear san fhigiúr seo na taispeáintí iomlána a bhain cuntas Twitter an RTB amach in 2020. Is é an sainmhíniú a
thugann Twitter ar “taispeáint” ná uair ar bith a fheiceann úsáideoir Twitter ceann de do thvuíteanna ina bhfotha,
torthaí cuardaigh, nó mar chuid de chomhrá.
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Déanann an RTB dhá chroíthús áite straitéiseacha a thabhairt nuair a
bhíonn a sheirbhísí á soláthar dá chustaiméirí. Déanann iad seo an méid
seo a leanas:

Seirbhísí inrochtana, soiléire, agus eolasacha atá
dírithe ar chustaiméirí a sholáthar; agus
Oideachas a chur ar agus tacú leo siúd a oibríonn agus
a chónaíonn san earnáil chíosa tuiscint a fháil ar a
gcearta agus a bhfreagrachtaí cíosa.

Seirbhís do Chustaiméirí an RTB
Covid-19 agus Seirbhís do
Chustaiméirí

Freastalaíonn an RTB ar réimse fairsing custaiméirí
agus páirtithe leasmhara, idir tiarnaí talún,
tionóntaí, agus gníomhairí leis an Rialtas,
comhlachtaí stáit, na meáin, agus an pobal. Tugann
an RTB príomhthús áite do chinntiú gur féidir lena
chustaiméirí teacht ar eolas nuair a theastaíonn sé
uathu trí chainéil éagsúla chun cabhrú leo go bhfuil
cur amach acu ar a gcearta agus a bhfreagrachtaí
cíosa. Tacaíonn seo le comhlíonadh ar fud na
hearnála cíosa agus cabhraíonn seo, ar a uain sin, le
cosc a chur ar dhíospóidí tarlú.

I Márta 2020, nuair ba léir go n-imreodh paindéim
Covid-19 tionchar suntasach ar an tsochaí, thug
an RTB faoina Phlean Leanúnachais Gnó lena
chomhpháirtithe, agus díríodh go príomha ar a
chinntiú go leanfaí le seirbhísí a dhéileálann le
custaiméirí go díreach a chur ar fáil, na cainéil
san áireamh a liostaítear ar chlé. Mar gheall gur
measadh go raibh seirbhísí an RTB bunriachtanach,
rinneadh pleananna a chur i ngníomh go mear agus
bhíothas réidh do chéad dianghlasáil phaindéim
Covid-19.

Cuireann an RTB réimse cainéil éagsúla ar fáil dá
chustaiméirí chun teacht ar eolas a theastaíonn
uathu agus míniú agus cúnamh a lorg chun teacht
ar sheirbhísí an RTB, agus a gceanglais rialála a
chomhlíonadh, cosúil lena dtionóntachtaí a chlárú.

Bhí TFC an RTB go hiomlán feidhmiúil le haghaidh
cianoibriú, a chiallaigh gurbh fhéidir le gníomhairí
seirbhíse do chustaiméirí an RTB oibriú as baile,
agus gur lean na línte gutháin a bheith ar oscailt fad
a d’aistrigh an RTB gan stró go dtí córas gutháin atá
go hiomlán cianda. Ar aon dul leis na riachtanais
sláinte agus sábháilteachta go léir, níor lean ach
líon beag foirne ag oibriú ar an láthair. D’iarr an RTB
ar chustaiméirí a n-idirbhearta go léir a aistriú ar
líne, sa chás gurbh fhéidir, agus Comhrá Gréasáin nó
ríomhphost a úsáid chun an méid páipéir a laghdú
go mór agus an gá a bhí le gníomhairí seirbhíse a
bheith san ionad oibre a laghdú.

Cuireann an RTB cúig phríomhchainéal ar fáil dár
gcustaiméirí chun freastal ar a riachtanais. Is iad
seo:

Láithreán gréasáin an RTB
Tairseach ar líne an RTB do
chlárúcháin agus díospóidí
Seirbhís Comhrá Gréasáin an RTB
Líne ghutháin an RTB

Lean an RTB le feidhmíocht thréan a bhaint amach
maidir le glaonna a fhreagairt agus i dtabhairt faoi
Chomhrá Gréasáin le custaiméirí. Dhírigh sé ar
a chinntiú go ndearnadh an t-eolas go léir ar an
láithreán gréasáin a athnuachan agus a nuashonrú
go seasmhach. Leanadh leis na cainéil uile a phléigh
go díreach le custaiméirí a oibriú agus cuireadh
leanúnachas seirbhíse a ar fáil i gcónaí.

Ríomhphoist an RTB
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Custaiméirí agus Athrú Reachtaíochta
in 2020

Leanann Comhrá Gréasáin le bheith ina rogha cainéil i measc
chustaiméirí an RTB agus rinneadh é a chur chun cinn ní ba
mhó in 2020 trí chumarsáid, ar láithreán gréasáin an RTB
agus trí fheitheamh le linn glaoigh. Ba léir gur shárghné
sheirbhíse é le haghaidh gníomhairí atá ag oibriú ó chian
agus cainéal an-éifeachtúil é chun tacú lenár gcustaiméirí.
Lean an RTB le húsáid a bhaint freisin as an tseirbhís
gutháin chun plé le fiosrúcháin ní ba chasta, i measc
custaiméirí san áireamh nach raibh teacht acu ar an idirlíon
nó nach raibh ar a gcompord úsáid a bhaint as Comhrá
Gréasáin.
In 2020, ghlac an RTB páirt i 68,367 Comhrá Gréasáin, agus is
ionann seo agus méadú 33% aníos ón líon sin in 2019 (46,182).
Is ionann seo agus aistriú breise mór chainéil seirbhíse an
RTB, agus tháinig laghdú ar idirghníomhú ar an nguthán in
2020 fad a tháinig méadú ar Chomhráite Gréasáin.

Chuir an RTB breis agus 425,000 tiarna talún agus
tionónta ar an eolas ar na forálacha nua maidir le
riaráistí cíosa faoin Acht um Thionóntachtaí Cónaithe
agus Luacháil, 2020 trí fheachtas poist dhírigh ina
raibh bileog eolais ghonta, agus thug ár ngníomhairí
seirbhíse eolais agus do chustaiméirí ar líne tacaíocht
bhreise dó.

Cén t-eolas a theastaigh ó chustaiméirí an RTB trí Chomhrá
Gréasáin?
Bhain na ceisteanna ba mhó a cuireadh ar an gcainéal seo,
arbh ionann iad agus 38% den idirghníomhú uile Comhrá
Gréasáin, le:
Fógraí Foirceanta
Aitheantas Cuntais
Tionóntachtaí a athnuachan
Nuashonruithe le haghaidh clárúchán
Iarratais ar chlárúchán nua

Féinseirbhís do chustaiméirí an RTB
Lean an RTB le custaiméirí a spreagadh úsáid a
bhaint as na cainéil agus na seirbhísí ar líne in
ionad cáipéisíocht pháipéir. Cé go bhfuil an RTB ag
tabhairt faoi chlaochlú suntasach digiteach trí RTB360
(tairseach chláraithe tionóntachtaí nua an RTB),
lean a chustaiméirí ag idirghníomhú ar líne tríd an
tairseach reatha agus trí theacht ar eolas ón láithreán
gréasáin chun tionóntachtaí a chlárú, iarratas a
dhéanamh ar réiteach díospóide, agus idirchaidreamh
a dhéanamh le gníomhairí seirbhíse do chustaiméirí
an RTB trí Chomhrá Gréasáin beo.

Cad a cheap custaiméirí an RTB faoin tseirbhís Comhrá
Gréasáin?
Chruthaigh an RTB suirbhé iarchomhrá i mBealtaine 2020 sa
Chomhrá Gréasáin chun ‘Tuairim an Chustaiméara’ a fháil.
Úsáideadh é seo roimhe seo ar an líne ghutháin. Is í aidhm
an chuir chuige seo sonraí agus léargas níos fearr a fháil ar
eispéireas na gcustaiméirí. Cuirtear trí chroícheist sa chóras
agus cuirtear spás ar fáil do chustaiméirí a dtuairimí a
nochtadh. Úsáideann an RTB an t-eolas seo chun caighdeáin
íosta a choimeád, chun aon fheabhsúcháin riachtanacha a
chur in iúl agus feabhas a chur ar oiliúint ar na gníomhairí
seirbhíse do chustaiméirí.

Cuireadh dlús faoin bpróiseas ina aistríodh ní ba mhó
custaiméirí chuig féinseirbhís ar líne in 2020, mar
fhreagairt do Covid-19. Laistigh de cúpla mí, d’aistrigh
an RTB ó 70% de chlárúcháin ar líne go dtí 80% agus
rinneadh 83% d’idirbhearta ar líne, ar an meán, faoi
dheireadh na bliana. Thit a mhacasamhail de mhéadú
amach i dtaobh iarratas ar réiteach díospóidí ar líne.

Cé chomh sásta a bhí tú
le heolas agus saineolas
an chomhairleora a
láimhseáil do ghlaoch?

Bhí 89%% de
chustaiméirí a d’fhreagair
an cheist seo sásta.

C2
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Seirbhís Comhrá Gréasáin an RTB

In 2020, bhí ar ghníomhairí seirbhíse do chustaiméirí
an RTB freagairt do thacú le trí phíosa nua
reachtaíochta éigeandála mar chuid d’fhreagairt
an Rialtais do Covid-19. Cuireadh oiliúint iomlán
ar ghníomhairí an RTB i measc na n-athruithe uile
seo agus cuireadh eolas ar fáil do chustaiméirí, trí
Chomhrá Gréasáin agus línte gutháin, de ghnáth.
Osclaíodh seirbhís nua do riaráistí cíosa chun
freagairt don timpeallacht nua reachtaíochta agus
rinne sé ceisteanna uile custaiméirí a láimhseáil agus
a fhreagairt.

C1

|

Baineadh ráta freagartha an-ard 28% amach ar an suirbhé ar
Thuairim an Chustaiméara.

Ar réitíodh do cheist ar
an gComhrá Gréasáin?

Dúirt 83% de
chustaiméirí a d’fhreagair
gur réitíodh a gceist.
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Cé chomh sásta atá tú
le heispéireas an RTB,
ar an iomlán?

Dúirt 83%de chustaiméirí
a d’fhreagair an cheist seo
go raibh siad sásta.
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Cé a d’úsáid Comhrá Gréasáin an RTB?

tseirbhís gutháin iarracht tús áite a thabhairt do
ghlaonna ní ba chasta, agus do ghlaonna a chuir
custaiméirí leochaileacha.

Is féidir teacht ar an miondealú ar úsáideoirí Comhrá
Gréasáin in 2020 i bhFíor 1 thíos. Ba thiarnaí talún
breis agus leath de na húsáideoirí Comhrá Gréasáin,
ba thionóntaí 28% díobh, ba ghníomhairí 15% díobh
agus ba thríú páirtithe, ar nós comharsan, 5% díobh.

In 2020, d’fhreagair seirbhís do chustaiméirí an
RTB 100,591 glao gutháin, ar an iomlán. Cé gurbh
ionann seo agus laghdú mór anuas ó 2019, nuair a
d’fhreagair an RTB 160,793 glaoch, léirigh sé aistriú
leanúnach chuig an rogha modha i measc go leor
custaiméirí an RTB trí sheirbhísí feabhsaithe Comhrá
Gréasáin agus tá sé mar chuid den aistear leanúnach
don RTB trí sheirbhísí digiteacha feabhsaithe a
sholáthar, feabhas a chur ar an eolas atá ar fáil
don phobal, agus infheistiú i dtús áite a thabhairt
do sheirbhísí gutháin do chustaiméirí a bhfuil
riachtanais níos casta acu. De bhreis air sin, lean an
RTB le seirbhís Gaeilge a sholáthar do chustaiméirí.

Fíor 1

Cé a d’úsáid Comhrá Gréasáin an RTB?

Gníomhaire 15%

Tríú Páirtí 5%

Fíor 2

Cé a d’úsáid
Comhrá
Gréasáin
Tionónta 28%

Na 10 gCúis ba Mhó gur Ghlaoigh Daoine ar an RTB
in 2020

5%

Tiarna Talún 52%

4%

4%

Na 10 gCúis
ba Mhó gur
Ghlaoigh
Daoine ar
an RTB

6%
7%

Leanfaidh an RTB in 2021 le bealaí nua a fhorbairt
chun sonraí na seirbhíse Comhrá Gréasáin a bhailiú
lena cheadú dó léargas breise a fháil.

4%

7%

10%

9%

8%

Eolas faoi chás díospóide

Líne Ghutháin an RTB

Nuashonrú ar Chlárúchán

Ba é ceann de na freagairtí riachtanacha a rinne
an RTB ar an réadúlacht a bhaineann le glacadh
le timpeallacht oibre nua Covid-19 na huaireanta
oscailte agus an brath ar líne ghutháin an RTB a
laghdú. Athraíodh na huaireanta oscailte in Aibreán
2020 ó 8:30am-6:30pm go 9:00am-5:00pm ó Luan go
hAoine. Cuireadh seirbhís ghutháin nua i bhfeidhm
lena cheadú cianoibriú gan cur isteach in aon chor
ar an tseirbhís ghutháin féin. Lena chinntiú go
bhféadfadh custaiméirí uile an RTB an t-eolas a
theastaigh uathu a fháil go tapa, spreag an RTB iad
freisin cuairt a thabhairt ar an láithreán gréasáin
féachaint an bhféadfaidís teacht ar an méid a bhí á
lorg acu ansin agus tús áite a thabhairt do Chomhrá
Gréasáin a úsáid, sa chás gurbh fhéidir. Rinne an

Clárúchán - Tacaíocht ar Líne
Fógra Foirceanta
Litir Dheimhnithe
Oibleagáidí Tiarnaí Talún
Iarratas ar Dhíospóid
Oibleagáidí Tionóntaí
Cíos a Shocrú/Ceist RPZ
Iarraidh ar Stádas Cás Díospóide
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Cé nach féidir leis an RTB dul i ngleic le haon
ghearáin a bhaineann le cásanna leanúnacha
réitigh díospóide ná le toradh na gcásanna siúd,
freagróidh an RTB d’aon saincheisteanna eile
a thugtar chun solais laistigh d’amfhráma cuí.
Déanann sé scrúdú ar gach gearán go cúramach
agus, sa chás nach mbaintear na caighdeáin a
leagann an eagraíocht síos dá sheirbhís amach,
déanfaidh an RTB an tsaincheist a réiteach trí
oiliúint foirne, comhthaobhacht chumarsáide,
nó trí athruithe ar phróisis ghnó. Príomhfhoinse
don RTB é teagmháil dhíreach a dhéanamh leis
an gcustaiméir, is cuma cén t-eispéireas a bhíonn
i gceist, chun foghlaim óna seirbhísí agus a
sheirbhísí a fheabhsú.

In 2020, fuair an RTB 96,343 ríomhphost, go
príomha maidir le clárúcháin agus díospóidí, arb
ionann seo agus méadú 42% aníos ón líon sin in
2019 (67,791).
Tríd an tairseach nua chlárúcháin RTB360 a
sholáthar in 2021, tá súil ag an RTB leis go
dtiocfaidh laghdú ar an ardleibhéal seo de
theagmháil trí ríomhphoist. Déanfaidh tairseach
láithreán gréasáin atá níos dírithe ar chustaiméirí
agus atá níos daingne an bealach a athmhúnlú
a dhéantar gnó le custaiméirí, agus ceadóidh
sé dóibh bheith níos neamhspleáiche, agus
laghdóidh seo iarrataí, ar a uain sin, ar chúnamh
in idirbhearta ar líne agus cinnteoidh sé freisin
gur féidir an tacaíocht sin a ghníomhachtú níos
éifeachtaí nuair a theastaíonn sé.

Bhí an fhoireann Gearán ó Chustaiméirí ag oibriú
a fhad le deireadh mhí an Mhárta 2020 chun
freagairt iomlán a sholáthar don ghearánach
laistigh de 14 lá. Fad a d’aistrigh an RTB isteach ina
Phlean Leanúnachais Gnó le haghaidh Covid-19,
síneadh an amlíne chun cásanna a fhreagairt go
dtí 28 lá. Ba bheart sealadach é seo, a léirigh na
héilimh a bhí ar an ngnólacht chun leanúint le
leibhéil seirbhíse, ar an iomlán, a sholáthar agus
dúshláin phaindéim Covid-19 roimhe.

Gearáin ó Chustaiméirí
Foilsítear Cairt Chustaiméirí an RTB ar an láithreán
gréasáin agus leagtar amach ann thiomantas
do chustaiméirí agus an próiseas chun gearán
a dhéanamh nuair nach bhfuil an custaiméir
sásta le seirbhís an RTB. Faigheann an fhoireann
Gearán ó Chustaiméirí laistigh den RTB gearáin
trí customer.service@rtb.ie, sa phost, nó ar an
nguthán. Aithnítear na gearáin fhoirmiúla go
léir a fhaightear laistigh de dhá lá i ndiaidh go
bhfaightear iad san RTB. Is minic go mbíonn na
gearán an-mhionsonraithe agus go dteastaíonn
idirchaidreamh mór uathu ar fud na heagraíochta
chun dul i ngleic le gach gné den ghearán agus
freagra iomlán agus cuimsitheach a sholáthar.

In 2020, fuair an RTB 109 gearán foirmiúil, arb
ionann sin agus laghdú ar na 117 gearán a fuarthas
in 2019. As na gearáin a fuarthas in 2020, bhain 46
le gnéithe éagsúla den tseirbhís Réitigh Díospóide,
agus bhain 24 le clárúcháin, go príomha maidir
leis an gceist a bhaineann le saincheisteanna
clárúcháin ar líne.
Ar an iomlán, freagraíodh 82% (89) de na gearáin
in am in 2020.

In 2020, fuair an RTB
96,343 ríomhphost arb ionann
seo agus méadú 42% aníos ón
líon sin in 2019 (67,791)
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Tábla 1
Miondealú ar Ghearáin a Fuair an RTB in 2020 de réir Shaghas an Ghearáin
Saghas an Ghearáin

Cur Síos

Iomlán

Clárúcháin

Gearán maidir le Clárúcháin (e.g., saincheisteanna cláraithe ar líne,
táillí clárúcháin dhéanaigh, saincheisteanna tairsí etc.).

24

Seirbhís Réitigh Díospóidí

Ní raibh an custaiméir sásta leis an tseirbhís a soláthraíodh, (e.g.,
amlínte cáis, cásanna a sceidealú, atráth a dheonú, gearáin maidir le
comhfhreagras a fuarthas etc.

20

Toradh Réitigh Díospóidí

Ní raibh an custaiméir sásta le toradh éisteacht díospóide, nós
imeachta, etc.

13

Binsí/Achomhairc

Ní raibh an custaiméir sásta le héisteacht achomhairc/amlínte cáis,
sceidealú/torthaí cáis an Bhinse Tionóntachta.

9

Seirbhís do Chustaiméirí
(glaonna/Comhrá Gréasáin/
ríomhphoist, etc.)

Ní raibh an custaiméir sásta leis an tseirbhís.

9

Réiteach Díospóidí Eile

Gearáin a bhaineann le Breithniú Páipéarbhunaithe, dlínse agus táillí
achomhairc.

7

Smachtbhannaí/Cúrsaí Dlí/
Reachtaíocht

I measc na ngearán, tá iad siúd a bhaineann le hathrú reachtaíochta/
cúrsaí dlí agus/nó an tAonad Imscrúduithe agus Smachtbhannaí.

7

Cumarsáid

Baineann na gearáin a fuarthas le heolas, téarmaíocht agus teanga a
chuirtear ar fáil ar láithreán gréasáin an RTB.

6

Forfheidhmiú Orduithe

Ní raibh custaiméirí sásta le próiseas Aonad Forfheidhmithe Orduithe
an RTB le haghaidh cúnamh dlíthiúil chun forfheidhmiú Orduithe
Cinnidh an RTB a chistiú thar ceann páirtí cáis trí na cúirteanna.

6

Próiseas Réitigh Díospóidí

Ní raibh custaiméirí sásta le conas a thug an tIdirghabhálaí/ an
Breithneoir nó ball den Bhinse faoin éisteacht.

5

Réiteach Díospóidí agus Tríú
Páirtithe

Is iad na gearáin a fuarthas ó pháirtithe iad siúd a ndéanann
tionóntaí in áitribh in aice leo difear dóibh agus tá an ceart acu, dá
bharr, cás a thionscnamh in aghaidh thiarna talún na dtionóntaí siúd.

1

Gearáin a bhaineann le
Cosaint Sonraí

Gearáin maidir le Cosaint Sonraí

1

Gearáin Eile

Gearáin Ghinearálta

1

IOMLÁN

109
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RTB360:

Soláthar Seirbhísí a Fheabhsú
Ba bhliain í 2020 inar leanadh le go leor oibre a
dhéanamh ar thionscadal claochlaithe dhigitigh
leanúnach RTB360 an RTB. Tairseach nua ar líne é
RTB360 a chuirfidh feabhas ar conas a sholáthraítear
croísheirbhísí an RTB do chustaiméirí. Tá an
tionscadal le soláthar in 2021

Bhí moilleanna ann laistigh de shruth an tionscadail
mar gheall ar thionchair Covid-19, an gá atá le tacú
le hathrú suntasach reachtaíochta agus an scála
agus an iarracht a theastaíonn ón díoltóir agus ón
RTB chun soláthar a dhéanamh i leith chastacht an
réitigh a theastaíonn. Thug an Bord i rith 2020 faoi
athbhreithniú eatramhach ar an tionscadal agus
sainaithníodh roinnt gnéithe chun feabhas a chur
ar bhainistíocht agus maoirseacht tionscadal agus
cur chuige nua a sholáthar i leith forbairt córais
chun cinnteacht níos fearr a sholáthar i leith an
ratha a bhíonn ar thionscadail. Bhunaigh an Bord
Coiste Boird freisin chun léargas níos dírí a sholáthar
ar an tionscadal agus chun cabhrú leis an mBord
dearbhú breise a fháil go raibh dul chun cinn á
dhéanamh ag an tionscadal i gcomhréir le hamlínte
agus buiséad leasaithe lenar comhaontaíodh agus tá
soláthar á dhéanamh i leith na gcaighdeán cáilíochta
riachtanach.

Seachas tacú le croífheidhmeanna na heagraíochta,
príomhghné é RTB360 freisin a cheadaíonn don RTB
an méid seo a leanas a dhéanamh:
Aghaidh a thabhairt ar a shainchúram atá ag
dul i bhfairsinge, réamhtheachtaí riachtanach
san áireamh i ndiaidh gur éirigh le hathruithe
reachtaíochta a sholáthar agus soláthar seirbhíse
feabhsaithe a bhaint amach.
Cabhrú le déileáil le héileamh ar sheirbhísí atá ag
dul i méid.
Seirbhísí níos éifeachtúla agus níos éifeachtaí a
sholáthar trí dhíriú go tréan ar thacú le seirbhísí
gréasáinchumasaithe agus atá éasca le húsáid
agus na deiseanna a uasmhéadú le haghaidh
féinseirbhíse i measc custaiméirí.

Thit babhta mór de Thástáil ar Ghlacadh Úsáideoirí
amach in Ráithe 4 2020, agus tá babhtaí breise tástála
le titim amach i rith 2021. Rinne tástáil a thit amach
ag deireadh 2020 an mhuinín a mhéadú go mór as
treocht an tionscadail agus as an gcumas RTB360 a
chur i bhfeidhm go beo don chustaiméir in 2021.

Ceadóidh RTB360 don eagraíocht úsáid a bhaint as na
struchtúir nua shonraí agus cabhróidh sé le tuiscint
a fháil ar na sonraí a bhailítear trí thionóntachtaí a
chlárú, réiteach díospóidí, agus seirbhísí eile. Tacóidh
é seo leis an RTB leanúint le comhairle faoi bheartas
maidir leis an earnáil chíosa atá fianaisebhunaithe
a sholáthar. Déanfaidh úsáid níos fearr a bhaint as
eolas gnó agus as sonraí a bhailiú ar bhealach níos
fearr agus acmhainn fheabhsaithe tuairiscithe rialálaí
níos éifeachtaí den RTB. Réiteach lárnach a bheidh in
RTB360 don eagraíocht lena ghiaráil agus le cur leis
de réir mar a thagann idir athrú agus fhorbairt ar an
tírdhreach cíosa, a cheadóidh dó leanúint ag tacú le
hearnáil chíosa atá ag feidhmiú go maith agus le hí a
fhorbairt.

Rinne Covid-19 a thabhairt chun solais gur gá
go mbeidh custaiméirí in ann teacht gan stró
ar sheirbhísí an RTB ar líne. Tá líon mór breise
custaiméirí ag tabhairt faoina ngnó leis an RTB trí
chainéil dhigiteacha i rith 2020. Mar fhreagairt don
phaindéim, ghníomhaigh an RTB go pras lena chinntiú
gur cuireadh isteach a laghad agus ab fhéidir ar
chroísheirbhísí i measc custaiméirí agus páirtithe
leasmhara trí éisteachtaí fíorúla a thabhairt isteach
agus trí thacú go leanúnach leo trí Chomhrá Gréasáin.
Tá mar chuspóir ag an RTB an teicneolaíocht a
ghiaráil laistigh de RTB360 chun freastal ar sheirbhísí
nua ar líne. Cruthóidh RTB360 éifeachtúlachtaí
oibríochtúla freisin d’fhoireann an RTB agus na
cinnteoirí neamhspleácha atá mar chuid den tseirbhís
Réitigh Díospóidí.
19
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Idirchaidreamh Réamhghníomhach a
dhéanamh leis an Earnáil Chíosa:
Feasacht a Mhúscailt agus Feabhas a
chur ar an Tuiscint i dTimpeallacht Nua
Cuid mhór de ról an RTB is ea eolas a sholáthar faoin earnáil chíosa do thiarnaí talún, tionóntaí agus an
pobal i gcoitinne chun cabhrú leo tuiscint a fháil ar a gcearta agus a bhfreagrachtaí cíosa, agus feasacht
a mhúscailt ar an RTB agus na seirbhísí a sholáthraíonn sé. Déanann an RTB é seo ar bhealaí éagsúla a
bhainistíonn an tAonad Cumarsáide agus Taighde.
I measc roinnt de na buaicphointí gníomhaíochtaí cumarsáide a bhainistigh an RTB in 2020, bhí:

Feachtais náisiúnta agus réigiúnacha ilchainéal chun feasacht a mhúscailt
ar na hathruithe a rinneadh in 2020 ar an reachtaíocht chíosa mar chuid
d’fhreagairt an Rialtais do Covid-19;
Gníomhaíocht aimsithe agus idirchaidrimh le páirtithe leasmhara an RTB a
mhéadú i dtimpeallacht fhíorúil, seachas ar bhonn aghaidh ar aghaidh; agus
Cainéil chumarsáide an RTB a fheabhsú agus a fhairsingiú.

20
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Tacú leis an Tuiscint ar an Reachtaíocht
Níl reachtaíocht nua éifeachtach mura bhfuil cur
amach ag daoine air. Ar an ábhar sin, chaith an
tAonad Cumarsáide agus Taighde cuid mhór den
bhliain 2020 le feasacht a mhúscailt ar na hathruithe
reachtaíochta tríothu siúd a chónaíonn agus a
oibríonn san earnáil chíosa a chur ar an eolas agus
tacú leo. Mar chuid de seo, rinne Aonad Cumarsáide
agus Taighde an RTB roinnt feachtais chumarsáide
ilchainéal a fhorbairt agus a sholáthar chun feasacht
ar na hathruithe a chur chun cinn ar fud na hÉireann,
lenar áiríodh an méid seo a leanas:

The Residential
Tenancies and
Valuation Act 2020:

Guidance Document
on COVID-19

Supports for
Landlords and
Tenants

Ceithre fheachtas fógraíochta dhigiteacha agus
raidió ar fud na tíre a d’iarr ar an bpobal cuairt a
thabhairt ar láithreán gréasáin an RTB chun eolas
breise a fháil ar a gcearta agus freagrachtaí nua.

What this Means
for Landlords and
Tenants
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Cáipéisí Treorach agus Ceisteanna Coitianta a
chruthú agus a scaipeadh a bhaineann leis na trí
Acht chun cabhrú leis an earnáil an reachtaíocht
a thuiscint.

How

Feachtas poist dhírigh a seoladh chuig breis agus
425,000 tiarna talún cláraithe agus tionónta a
chuir ar an eolas iad ar na bearta nua riaráistí
cíosa faoin Acht um Thionóntachtaí Cónaithe agus
Luacháil, 2020.
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Leathanaigh ghréasáin agus nuashonruithe rialta
ar ábhar ar www.rtb.ie.

Feachtais Eile

Nuashonruithe rialta ar chuntas Twitter an RTB @
RTBinfo.

Ainmníodh seacht dToghcheantar Áitiúla in 2020
mar Chriosanna Brú Cíosa (CBCanna). Chuir an RTB
fógraí in airde i nuachtáin áitiúla agus cuireadh
feachtas fógraíochta réigiúnach ar siúl nuair a
ainmníodh CBCanna nua. Rinneadh seo lena
chinntiú gurbh eol do dhaoine a chónaíonn sna
CBCanna gur ainmníodh na ceantair mar CBCanna
agus lena mhíniú dóibh an méid a bheadh i
gceist leis dóibh. Díríodh na feachtais seo ar na
Toghcheantair Áitiúla a ndearnadh difear dóibh
agus bhí siad le sonrú i spásanna taobh amuigh
roimh phaindéim Covid-19.

Nuashonruithe rialta ar ríomhphost a sheoladh
chuig páirtithe leasmhara ina bhfógraítear
aon athruithe agus a sholáthraíonn ábhair
thacaíochta.
Dhá fhíseán a chruthú ar Chainéal YouTube an
RTB a bhaineann leis na bearta éigeandála a
rinneadh a reachtú ag tosach Covid-19 agus na
bearta riaráistí cíosa.
Eolas a chur i láthair ar na hathruithe nua
ag breis agus 50 imeacht fíorúil le páirtithe
leasmhara agus seisiún eolais.

Chuir an RTB feachtas fógraíochta digiteach ar
siúl freagrachtaí i Meán Fómhair 2020 a bhí dírithe
ar mhic léinn chun eolas a chur ar fáil dóibh ar a
gcearta agus a bhfreagrachtaí cíosa.

An Treoir maidir le Tiarnaí Talún Maithe
do Thionóntaí a nuashonrú chun athruithe
reachtaíochta a thabhairt san áireamh, a sheoltar
sa phost le litreacha deimhnithe tionóntachta
chuig gach tiarna talún agus tionónta cláraithe.
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Fíor 3

Íomhánna a Úsáideadh i bhFeachtais in 2020
Íomhá a Úsáideadh san Fheachtas CBCanna

All of Kildare
is now a Rent
Pressure Zone
KILDARE

By law, this means that rent in the area cannot increase by
more than 4% annually, whether the tenancy is new or existing.
To find out if your property or home is in a Rent Pressure
Zone, or to use the RPZ Rent Calculator, visit www.rtb.ie

Please visit www.rtb.ie with regard to
emergency rental laws on foot of Covid-19

www.rtb.ie

Fíor 4

Íomhá a Úsáideadh i bhFeachtais Reachtaíochta Covid-19

COVID-19
and renting
in Ireland.
Whether you’re a
landlord or tenant,
you need to know
about some important
changes to rental laws,
that might affect you.

To find out more information on
these changes visit rtb.ie today.
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• There is a temporary ban
on evictions on foot of the current
travel restrictions, with limited
exceptions, such as where
anti-social behaviour occurs.
• For tenancies in rent arrears,
there are enhanced protections
and new processes in place.
These protections apply to both
landlords and tenants who meet
certain criteria.

Caibidil 1

Leanúint le Caidreamh a Fhorbairt
agus a Chothú le Páirtithe Leasmhara
go Fíorúil

|
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Chun tuiscint níos fearr a fháil ar conas a d’imir
Covid-19 tionchar ar ár bpáirtithe leasmhara,
d’eagraigh an tAonad Cumarsáide agus Taighde
cruinnithe míosúla agus ráithiúla le hionadaithe
ó chomhlachtaí tiarnaí talún, tionóntaí agus
Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta. Chabhraigh seo
leis an RTB léargas níos fearr a fháil ar conas a d’imir
Covid-19 agus athruithe reachtaíochta 2020 tionchar
ar na grúpaí seo.

Tá an RTB tiomanta d’idirchaidreamh éifeachtach
agus bríoch a dhéanamh lena pháirtithe leasmhara
chun cabhrú le tuiscint an RTB ar a dtosaíochtaí
agus a dtuairimí a fheabhsú, agus chun cabhrú le
cultúr roinnte eolas a chruthú maidir le cearta agus
freagrachtaí san earnáil chíosa.

Ina theannta sin, lean foireann an Aonaid
Chumarsáide agus Taighde le nuashonruithe rialta
a eisiúint i rith 2020 dá liosta seoltaí páirtithe
leasmhara pé uair a bhí eolas nua ar athruithe
reachtaíochta, taighde an RTB, nó nuacht ábhartha a
bhaineann le cúrsaí cíosa.

D’eagraigh agus rinne an tAonad Cumarsáide agus
Taighde cur i láthair ag breis agus 50 imeacht fíorúil
le páirtithe leasmhara agus seisiún eolais. Chuir
an fhoireann le struchtúr an Fhóraim Pháirtithe
Leasmhara freisin, a tugadh isteach in 2018. Thit
ceithre sheisiún an Fhóraim Pháirtithe Leasmhara
amach in 2020 a thug ionadaithe le chéile ó ghrúpaí
tiarnaí talún, tionóntaí, Comhlachtaí Ceadaithe
Tithíochta (AHBanna) agus grúpaí gairmiúla
réadmhaoine.
Bhunaigh an RTB caidreamh ní ba dhlúithe freisin
leis an tSeirbhís Bhuiséadta agus Chomhairle Airgid
(an SBCA) mar gheall ar athruithe reachtaíochta 2020
a bhaineann le riaráistí cíosa. Mar chuid de seo,
rinneadh idirchaidreamh rialta idir an RTB agus an
SBCA maidir le ceist na riaráistí cíosa i rith 2020.
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Betterlet: Scéim Tiarnaí Talún
Creidiúnaithe an RTB
Cuireann scéim Creidiúnaithe Betterlet
cúrsaí oiliúna ar fáil do thiarnaí talún ina
dtugtar cuntas ar dhea-chleachtas maidir
le conas tionóntacht a bhainistiú chun go
mbainfear creidiúnú amach leis an RTB. Bíonn
úinéireacht ag formhór na dtiarnaí talún ar
réadmhaoin amháin nó dhó, agus is minic go
mbainistíonn siad an tionóntacht agus iad ag
oibriú go lánaimseartha freisin. Lorgaíonn an
scéim seo níos mó cleachtais ghairmiúla san
earnáil chíosa a spreagadh agus tacú leo trí
thiarnaí talún a chur ar an eolas ar an gcreat
reachtaíochta agus a chur ar a gcumas é a
chomhlíonadh. Mar gheall ar Covid-19, bhí ar
an RTB athbhreithniú agus athmheasúnú a
dhéanamh ar an straitéis chun scéim Betterlet
a fhorbairt chun an timpeallacht nua a chur
san áireamh. I ngeall ar mórmhéid athrú
reachtaíochta a achtaíodh in 2020, dhírigh an
RTB a iarrachtaí ar idirchaidreamh a dhéanamh
le tiarnaí talún creidiúnaithe Betterlet trí na
trí sheisiún Breisithe maidir leis na hathruithe
reachtaíochta. D’fhreastail 81 tiarna talún
Creidiúnaithe Betterlet, ar an iomlán, ar
sheisiún Breisithe i rith 2020 as 177 Tiarna Talún
Creidiúnaithe Betterlet an RTB, ar an iomlán.

Aiseolas ó Thiarnaí Talún Creidiúnaithe
Betterlet a d’fhreastail ar na seisiúin
Bhreisithe in 2020:

Go raibh míle maith agat as an
gcruinniú áisiúil Zoom inniu. Táim
an-bhuíoch den obair dhian a
rinne tú, d’fhoireann agus daoine
eile chun sinn a nuashonrú ar an
reachtaíocht chasta seo agus é a
dhéanamh níos éasca a thuiscint.
Cheap mé go raibh an seisiún anfhiúntach agus an-áisiúil.

Míle buíochas as na
seisiúin seo a eagrú.
Ceapaim go bhfuil
siad an-eolasach
agus foghlaimíonn
mé rud éigin nua i
gcónaí. Tá siad anáisiúil.
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Seisiún an-áisiúil,
d’fhoghlaim mé
rud nó dhó... Níos
mó den chineál seo
ruda, le do thoil.

Caibidil 1

Feabhas a chur ar Chainéil
Chumarsáide agus Láithreacht
Dhigiteach an RTB
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Twitter
Bunaíodh cuntas Twitter an RTB, @RTBinfo, in 2018.
Ó shin i leith, lean an RTB lena láithreacht mheán
sóisialta agus a n-idirchaidreamh leis na meáin
shóisialta a fhás. Bhí 3,860 leantóir, ar an iomlán,
ag @RTBinfo ag deireadh 2020 agus is ionann seo
agus méadú 28% ar na 3,003 leantóir ag deireadh
2019.D’aimsigh an cuntas 7.6 milliún duine in 2020
freisin, ar méadú 85% é seo i gcomparáid leis an líon
4.1 milliún duine a aimsíodh in 2019/

Láithreán Gréasáin an RTB
Tá láithreán gréasáin an RTB ar cheann de na cainéil
chumarsáide is tábhachtaí a úsáideann an RTB chun
eolas a sholáthar don earnáil chíosa.
Lean an RTB i rith 2020 leis an láithreán gréasáin
a dhéanamh níos éasca le húsáid agus níos
inrochtana agus lean sé le hé a choimeád cothrom
le dáta le hábhar áisiúil agus a bhaineann le hábhar.
Rinneadh roinnt nuashonruithe móra ar an láithreán
gréasáin nuair a tugadh na hathruithe reachtaíochta
isteach.

YouTube
Ag cur le láithreacht mheán sóisialta an RTB ar
Twitter, sheol an RTB a chainéal YouTube in 2020.
Chruthaigh an RTB ceithre fhíseán ar na hábhair seo
a leanas:

Thug an RTB faoi thionscadal mór freisin chun
aistriú chuig láithreán gréasáin nua chun eolas a
sholáthar don earnáil ar bhealach ní b’éifeachtaí
faoi áit chónaithe a fháil ar cíos in Éirinn.
Críochnaíodh an t-aistriú chuig an láithreán nua
i lár 2020 agus tá an láithreán gréasáin nua i
bhfeidhm ó shin i leith. Leanfaidh an RTB ag oibriú
chun a láithreán gréasáin a fheabhsú in 2021, agus
cinnteoidh sé go bhfuil sé éasca le húsáid agus
inrochtana.

Cé hiad an RTB?
Seirbhís Idirghabhála Gutháin an RTB
Riaráistí cíosa
Reachtaíocht Éigeandála Covid-19
Bhain na ceithre fhíseán 240,000 amharc, ar an
iomlán, amach in 2020. Leanfaidh an RTB le níos mó
físeán a chruthú chun cabhrú leis an earnáil chíosa
a chur ar an eolas agus le hoideachas a chur air.

In 2020, thug 573,131 duine ar leith, ar an iomlán,
cuairt ar láithreán gréasáin nuashonraithe an
RTB, i gcomparáid le 524,661 in 2019. Is ionann seo
agus méadú 9%. Baineadh 2.94 milliún amharc
leathanaigh amach freisin ar an láithreán gréasáin
in 2020, arb ionann agus méadú 4% é seo aníos ón
2.84 milliún amharc in 2019.

Fíor 4

Físeán YouTube an RTB

Bhí 3,860 leantóir,
ar an iomlán, ag @
RTBinfo ag deireadh
2020 agus is ionann
seo agus méadú 28%
ar na 3,003 leantóir
ag deireadh 2019
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Conas a
Réitíonn an
RTB Díospóidí
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Conas a Réitíonn an RTB Díospóidí
Rinne tionóntaí

Fuair an RTB

de na hiarratais ar
réiteach díospóide

iarratas ar réiteach
díospóide in 2020

58%

5,178

Roghnaigh

27.6%

Rinne tiarnaí talún 39%
díobh agus rinne tríú
páirtí 3% díobh

de na hiarratasóirí ar
réiteach díospóide a
saincheisteanna a réiteach
trí Idirghabháil Gutháin
saor in aisce

Ceadaíodh

1,794

Bhain

80%

Ordú Cinnidh in 2020

Bhain

19%

de chásanna
Idirghabhála Gutháin
in 2020 comhaontú
amach ar a gcur i gcrích

de chásanna réitigh díospóide
le riaráistí cíosa nó riaráistí
cíosa agus rósheilbh

Bronnadh riaráistí
cíosa ar luach

Ghlac sé

9.1 seachtain,

€1.38m,

ar an meáin, ar iarratas
a phróiseáil i gcás
Idirghabháil Gutháin

ar an iomlán, in 2020
agus ba é an meánluach
a bronnadh

€4,455

agus

19.6 seachtain,
ar Bhreithniú
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Réamhrá
Dhéileáil an RTB, seachas na
Cúirteanna, le tromlach na
ndíospóidí idir tiarnaí talún agus
tionóntaí trí Sheirbhís Réitigh
Díospóidí an RTB ón mbliain 2004.

Bunsprioc den RTB is ea tacú le hearnáil chíosa
a fheidhmíonn go maith trí chur chuige níos
iomlánaíche a chur chun cinn i leith réiteach agus
cosc díospóidí trí luath-idirghabháil agus tacú leis
an earnáil trí oideachas agus eolas. Déanann an RTB
cosc díospóidí a chur chun cinn mar chéad chéim,
agus spreagann sé tionóntaí agus tiarnaí talún go
gníomhach línte cumarsáide a choimeád ar oscailt
chun iarracht a dhéanamh an fhadhb a réiteach gan
an gá a bheith leis éisteacht díospóide fhoirmiúil a
chur ar siúl.
Nuair nach rogha inmharthana é féinréiteach,
bíonn Seirbhís Réitigh Díospóidí an RTB ar fáil
do na tionóntaí, na tiarnaí talún (a chláraigh a
dtionóntachtaí leis an RTB), agus na tríú páirtithe
go léir. Seirbhís ríthábhachtach í Seirbhís Réitigh
Díospóidí an RTB ina dtugann an RTB faoi ról garbhreithiúnach san earnáil chíosa. Ciallaíonn seo go
bhfuil go leor de na cumhachtaí ag an RTB a bhíonn
ag na Cúirteanna; ach níl an bealach a réitíonn an
RTB díospóidí chomh foirmiúil céanna. Chomh maith
leis sin, tá na nósanna imeachta réitigh díospóidí
níos tapúla ná nósanna imeachta na gCúirteanna.
Ciallaíonn seo go bhfuil teacht ar dhíospóid a
réiteach tríd an RTB níos simplí, nach gcosnaíonn sé
an oiread céanna agus go nglacann sé níos lú ama.
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Roghanna le haghaidh Réiteach
Díospóide
Idirghabháil Gutháin

Breithniú

Próiseas saor in aisce, deonach agus rúnda é
Idirghabháil Gutháin a cheadaíonn dhá pháirtí
nó níos mó a gcoimhlint a réiteach ar bhealach
lena gcomhaontaíonn an dá pháirtí, le cabhair ó
idirghabhálaí neamhspleách agus oilte. Seirbhís saor
in aisce é a dtugtar faoi ar an nguthán, a chiallaíonn
go bhfuil sé neamhachrannach, agus nach gá do
dhaoine aonair am a ghlacadh saor ón obair nó ón
gcoláiste. Chomh maith leis sin, tá comhaontuithe a
bhaintear amach trí úsáid a bhaint as Idirghabháil
Gutháin ina gceangal dlí agus is dóchúla go
gcomhlíonfar iad i ngeall gur bhain na páirtithe
a gcomhaontú frithpháirteach féin amach. Is é
Idirghabháil Gutháin an modh is éifeachtúla chun
díospóid a réiteach a chuireann an RTB ar fáil.

Próiseas fianaisebhunaithe é breithniú a thugann
an deis don dá thaobh fianaise a sheoladh ar
aghaidh chun tacú lena gcás réitigh díospóide
sula bhfreastalófar ar éisteacht le Breithneoir
neamhspleách. Déanann an Breithneoir measúnú ar
an bhfianaise agus cuireann siad an dlí i bhfeidhm
chun cinneadh a dhéanamh faoi conas ba cheart an
díospóid a réiteach. Cuirtear tús leis an gcás in aghaidh
an tiarna talún in iarratas a dhéanann tríú páirtí (e.g.
comharsa); ach cuirtear na tionóntaí ar an eolas ar an
gcás agus cuirfear cóipeanna den fhianaise go léir a
seoladh ar aghaidh ar fáil dóibh, áfach.
Mura bhfuil duine aonair sásta le toradh Idirghabhála
Gutháin nó Breithnithe, bíonn an rogha ag gach
duine atá bainteach an toradh a achomharc le Binse
Tionóntachta.

Na Tairbhí a bhaineann le hIdirghabháil Gutháin

Idirghabháil
Mediation

Mediation is a free and fast service
Is seirbhís
saor
in aisce agus gasta a
provided
by theí Eadráin
RTB thatatá
helps
landlords
Lorem
ipsum
sholáthraíonn
an
RTB
lena
gcuidítear
agus
and tennants ﬁnd solutions to disputes. le tiarnaí talún
le tionóntaí chun réitigh ar dhíospóidí a aimsiú
Gasta
Is í eadráin an modh réitigh
díospóide is gasta atá ar fáil.

Saor in Aisce

Is seirbhís atá saor in
aisce í Eadráin

Faoi rún

Áisiúil

Ní fhoilsítear comhaontuithe um
eadráin ar láithreán gréasáin an RTB
an RTB. Agus in eadráin ar an teileafón
ní labhraíonn tú ach leis an eadránaí.

Déantar an chuid is mó den
eadráin ar an teileafón.
Ciallaíonn sé sin gur féidir
leat glao a ghlacadh in áit
atá oiriúnach duit féin.

Roghanna Achomhairc

Dírithe ar Réiteach

In eadráin, cuidíonn tusa leis an
gcomhaontú a dhéanamh.
Oibríonn an dá pháirtí leis an
eadránaí chun réiteach a aimsiú
atá oiriúnach do chách.

Tá an ceart achomhairc agat
mura bhfuil tú sásta le toradh
na headrána.

Torthaí Cruthaithe

Baineann ardráta ratha le
comhaontuithe eadrána, bliain
ar bhliain
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Scéim Idirghabhála Gutháin an RTB: Tionchar
a Imirt ar Dhlínsí Eile
Tugadh seirbhís Idirghabhála Gutháin an RTB isteach go
déanach in 2013 agus é ina aidhm tacú le tiarnaí talún agus
tionóntaí trí sheirbhís:
A cuireadh ar fáil saor in aisce.
Ar tugadh faoi ar an nguthán leis an áisiúlacht is mó a
chinntiú do chustaiméirí.
A bhí ní ba thapúla ná meicníocht reatha réitigh díospóidí
an Bhreithnithe.
A bhí cothrom do gach páirtí le cás, agus a raibh meicníocht
achomhairc ionsuite aige.
A bhí go hiomlán rúnda do na páirtithe gan aon eolas a
fhoilsiú ar láithreán gréasáin an RTB, faoi mar a bhíonn i
gceist le meicníochtaí réitigh díospóidí ag an RTB.
A bhí dírithe ar réiteach a bhaint amach lena chinntiú go
mbaintear réitigh shásúla amach go mear.
Is é Idirghabháil Gutháin an modh is tapúla faoi láthair
chun díospóid a réiteach a chuirtear ar fáil laistigh den RTB.
D’éirigh go han-gheal leis agus baineadh comhaontú amach
i mbreis agus 80% de chásanna. Tá comhaontú a dhéantar trí
Idirghabháil Gutháin infheidhmithe le dlí agus tugtar Ordú
Cinnidh atá ina cheangal dlí do gach páirtí. Léirigh Seirbhís
Idirghabhála Gutháin an RTB go mbaintear comhlíonadh
níos mó amach nuair a bhíonn smacht ag na páirtithe ar an
toradh agus ar na téarmaí lena gcomhaontaítear. Léiríonn
staitisticí Forfheidhmithe an RTB nár eascair ach 7% d’iarrataí
Forfheidhmithe a fuarthas in 2020 ó chás Idirghabhála
Gutháin.
Rinne Cearta Tithíochta (‘Housing Rights’) i dTuaisceart Éireann
teagmháil leis an RTB in 2019 mar gheall gur thuig siad an rath
a bhí ar Idirghabháil Gutháin laistigh den RTB agus gur mhian
leo glacadh leis ar fud Thuaisceart Éireann. D’oibrigh Cearta
Tithíochta leis an RTB chun tuiscint a fháil ar an gcur chuige
agus na próisis a úsáideadh ar éirigh chomh geal sin leo.
Tá an chéad seirbhís idirghabhála tithíochta phíolótach i
dTuaisceart Éireann seolta anois ag Cearta Tithíochta do
thithíocht ar cíos san earnáil phríobháideach. Tá an tSeirbhís
Idirghabhála Tithíochta i dTuaisceart Éireann saor in aisce
agus tá sí ar fáil do:

Tionóntaí
Tiarnaí Talún Cláraithe
Gníomhairí ligin
Comhlachais tithíochta a oibríonn san earnáil
Cosúil le seirbhís an RTB, cuireann an scéim saor in aisce
idirghabhálaí neamhspleách ag a bhfuil saineolas ar thithíocht
chun cabhrú leis na páirtithe plé a dhéanamh ar a ndíospóid
agus réiteach a bhaint amach atá inghlactha don dá pháirtí.
Suíonn ionadaí an RTB ar Ghrúpa Comhairleach Sheirbhís
Idirghabhála Thuaisceart Éireann.
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Orduithe Cinnidh
Cáipéis é an tOrdú Cinnidh atá ina cheangal dlí
ina sonraítear an cinneadh deiridh faoin gcás nó
an toradh ar an gcás réitigh díospóide, cibé acu
má d’úsáid duine aonair Breithniú, Idirghabháil
Gutháin nó má rinne siad achomharc le Binse
Tionóntachta. Leagtar amach ann na téarmaí atá
le comhlíonadh, cibé acu san áireamh an bhfuil nó
nach bhfuil aon íocaíocht le déanamh agus an fad
ama a tugadh chun an cinneadh a chomhlíonadh.
Mar shampla, b’fhéidir go ndeimhneoidh Ordú
Cinnidh go bhfuil ar thionónta riaráistí cíosa a íoc
leis an tiarna talún nó go mbeidh ar thiarna talún
athbhreithniú a dhéanamh ar mhéid an chíosa
i gcomhréir le critéir an Chreasa Brú Cíosa, agus
tabharfar méid ar leith ama chun an cinneadh a
chomhlíonadh.
Cuireann Orduithe Cinnidh eolas ríthábhachtach
ar fáil don RTB ar thorthaí cásanna, agus
cabhraíonn siad leis an RTB treochtaí agus
bearnaí eolais a shainaithint san earnáil chíosa.
Cuireann sé ar chumas an RTB deacrachtaí a
thuiscint atá rompu siúd san earnáil agus díriú ar
thacaíocht agus réitigh a sholáthar.

Tionchar Covid-19 ar sholáthar
seirbhíse
Ba bhliain dhúshlánach 2020 do rannóg
Réitigh Díospóide an RTB mar gheall go raibh
seirbhísí cosúil le héisteachtaí Breithnithe agus
Binse aghaidh ar aghaidh a chur ar fionraí le
sábháilteacht chustaiméirí agus fhoirne an RTB a
chinntiú. Chuaigh an RTB in oiriúint go tapa agus
chuir sé go leor athruithe i bhfeidhm ar phróisis
an RTB chun leanúint le seirbhísí a chur ar fáil
i rith ghéarchéim Covid-19. Lean an tseirbhís
ag tacú le tionóntaí agus tiarnaí talún chun a
ndíospóidí a réiteach ar bhealach tráthúil.

Caibidil 2
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Fíor 5

Forbraíodh próisis nua i Márta 2020 i ndiaidh gur
cuireadh an chéad dianghlasáil i bhfeidhm in Éirinn
chun tacú le héisteachtaí i gcomhréir le forálacha
an Achta um Bearta Éigeandála ar mhaithe le Leas
an Phobail (Covid-19), 2020 agus ar mhaithe le
sábháilteacht an phobail agus na foirne.

Amlínte próiseála le haghaidh cásanna idirghabhála*
Breis agus 30 seachtain 6%
25 seachtaine 4%
20 seachtaine 7%

Áirítear leo:
Cuireadh tús le Breithnithe Páipéarbhunaithe
(BPBanna) in Aibreán 2020. Ní raibh ar pháirtithe
le cás freastal ar éisteacht aghaidh ar aghaidh
agus, ina ionad sin, cuireadh dóthain ama ar fáil
dóibh a bhfianaise, ar a ndearna an Breithneoir
a gcinneadh, a chur le chéile agus a sheoladh ar
aghaidh.

Amanna
Próiseála
Idirghabhála

16 seachtaine 8%

4 seachtaine 38%

12 seachtaine 14%
8 seachtaine 23%

Cuireadh éisteachtaí iomlána fíorúla i bhfeidhm
go beo i Meán Fómhair 2020. Tugtar faoi
éisteachtaí fíorúla trí mhodh closamhairc,
ina ndéantar cásanna a chur chun cinn gan a
bheith ar rannpháirtithe freastal i bpearsan
ar éisteachtaí. Ba léir go n-éiríonn go geal le
héisteachtaí fíorúla agus leanfaidh siad a bheith
ar siúl i ndiaidh éigeandáil Covid-19 mar rogha i
measc go leor daoine.

Fíor 6
Amlínte próiseála le haghaidh cásanna breithnithe*

4 seachtaine 21%

Breis agus
30 seachtain 33%

Cuireadh próisis nua i bhfeidhm lena chur ar
chumas éisteachtaí Binse a chur ar bun trí
chomhdháil ghutháin i Meitheamh 2020.

Amanna
Próiseála
Breithiúnas

Bhí seirbhís Idirghabhála Gutháin an RTB in ann
leanúint ar aghaidh i gcaitheamh na bliana mar
gheall go réitítear na cásanna ar an nguthán. Níor
imríodh tionchar ar an tseirbhís a soláthraíodh
don chustaiméir, amanna próiseála tapa san
áireamh, agus rinneadh iad a choimeád.

25 seachtaine 6%

8 seachtaine 12%

12 seachtaine 10%

20 seachtaine 8%
16 seachtaine 10%

Amlínte Próiseála Breithnithe agus
Idirghabhála Gutháin (Seachtainí), de
réir Céatadán in 2020

* D’imir Covid-19, cur siar riachtanach éisteachtaí
agus an gá a bhí le meicníochtaí nua a thabhairt
isteach chun éisteacht le díospóidí tionchar ar na
hamlínte seo.

Ba í seirbhís Idirghabhála Gutháin an RTB an modh
ba thapúla i gcónaí a bhí ar fáil do chustaiméirí an
RTB chun díospóidí a réiteach. In ainneoin phaindéim
Covid-19, réitíodh breis agus 60% de na cásanna
idirghabhála go léir laistigh d’ocht seachtaine.
Faoi mar a leagtar amach thuas, chuaigh an RTB in
oiriúint go mear chun próisis Bhreithnithe an RTB a
leasú le sábháilteacht chustaiméirí agus na foirne
a chinntiú. Imríodh tionchar beag ar amlínte, ach
tugadh breis agus 50% d’iarratais chun críche laistigh
de na hamlínte a baineadh amach in 2019.
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Treochtaí Díospóide in 2020
Laghdú tagtha ar iarratais ar dhíospóid
Laghdú ar Líon na nÉisteachtaí

In 2020, fuair an RTB 5,178 iarratas ar réiteach
díospóide, arbh ionann sin agus laghdú 16.2%
ar iarratais a fuarthas in 2019, laghdú a léiríonn
tionchar phaindéim Covid-19 ina iomláine. Thit athrú
reachtaíochta amach mar fhreagairt do Covid-19, agus
é mar aidhm gluaiseacht daoine a laghdú. Mar gheall
gur stopadh Fógraí Foirceanta agus fógraí a bhaineann
le hathbhreithniú agus socrú cíosanna go sealadach,
tháinig laghdú mór go leor ar na saghsanna seo
díospóidí.

Thit 2,732 éisteacht Idirghabhála Gutháin agus
Bhreithnithe, ar an iomlán, amach in 2020. Is laghdú
mór 41.3% é seo i gcomparáid le 2019 nuair a cuireadh
4,655 éisteacht ar siúl. B’éard ba chúis leis seo ná
tionchar Covid-19 agus gur cuireadh an próiseas
Breithnithe ar feitheamh agus go raibh tionchar á
imirt air ar feadh roinnt míonna fad a bhí próisis
nua á dtabhairt isteach. Aistarraingíodh líon mór
cásanna freisin, agus rinneadh 30% de na hiarratais
a críochnaíodh a aistarraingt sular thit an éisteacht
amach, agus d’imir an phaindéim tionchar freisin ar
an ardleibhéal.

Staitisticí Iarratas
As na 5,178 iarratas ar réiteach díospóide a fuair an
RTB in 2020, rinne tionóntaí 58% díobh agus tiarnaí
talún 39% díobh. B’ionann cásanna tríú páirtí agus 3%
d’iarratais. Tá seo cosúil leis an mbliain 2019 nuair a
rinne tionóntaí tromlach na ndíospóidí agus b’ionann
iad agus 57% de na cásanna go léir ar tugadh fúthu.
Bhain an saghas ba mhó de dhíospóid in 2020 faoinar
thug tionóntaí le héarlaisí a choinneáil agus luaigh
26% de na cásanna an chúis seo. I gcás tiarnaí talún,
ba iad riaráistí cíosa agus rósheilbh (61%) an saghas
ba mhó díospóide.

Cúiseanna a bhí le Díospóidí Cíosa in
2020
Léirítear sna 3 Shaghas Díospóide ba mhó na
hathruithe a tháinig ar an earnáil chíosa in 2020 agus
tionchar Covid-19; ba iad Riaráistí Cíosa an saghas
díospóide ba mhó i gcónaí in 2020 i ndiaidh gur
tugadh faoi 1,599 cás (31%). Lean Éarlais a Choinneáil
(27%) agus Sárú ar Oibleagáidí Tiarna Talún (20%) é
seo, ar tháinig méadú ó thaobh céatadáin ar an dá
dhíospóid seo aníos ó leibhéil 2019.
Tháinig meath an-suntasach in 2020 ar Bhailíocht
chásanna Fógra Foirceanta agus luadh é seo in 14%
de na cásanna mar shaghas díospóide i gcomparáid
le 22% in 2019. Léiríonn seo na forálacha éigeandála
a bhí i bhfeidhm ón 27 Márta 2020 go dtí an 01 Lúnasa
2020. Chuir an tAcht um Bearta Éigeandála ar mhaithe
le Leas an Phobail (Covid-19), 2020 srian ar Fhógra
Foirceanta a thabhairt, agus tugadh líon an-bheag
fógraí dá bharr fad a bhí na bearta siúd i bhfeidhm.

Ba iad Riaráistí Cíosa
an saghas díospóide
ba mhó i gcónaí in
2020 i ndiaidh gur
tugadh faoi 1,599 cás
(31%)

Bhain an saghas ba mhó
de dhíospóid faoinar thug
tionóntaí le héarlaisí a
choinneáil agus luaigh 26%
de na cásanna an chúis seo
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Tábla 2
Miondealú ar Iarratais ar Réiteach Díospóide a fuair an RTB in 2020 de réir Saghsanna Díospóide, Minicíochtaí, agus
Céatadán Cásanna*
Saghas Díospóide (Gach cás) Ráithe 2
2020-Ráithe 1 2021

2019
Líon

2019
(% de
chásanna**)

2020
Líon

2020
(% de
chásanna**)

Riaráistí cíosa/Riaráistí cíosa agus rósheilbh

1,702

(28%)

1,599

(31%)

Éarlais a choinneáil

1,264

(20%)

1,410

(27%)

Sárú ar oibleagáidí tiarna talún**

1,090

(18%)

1,011

(20%)

Bailíocht fógra foirceanta
(a chur in aghaidh bailíocht fógra foirceanta)

1,345

(22%)

728

(14%)

Eile***

943

(15%)

672

(13%)

Caighdeán agus cothabháil áit chónaithe

577

(9%)

536

(10%)

Sárú ar oibleagáidí tionónta

635

(10%)

503

(10%)

Iompar frithshóisialta

372

(6%)

447

(9%)

Foirceannadh neamhdhleathach tionóntachta
(díshealbhú neamhdhleathach)

459

(7%)

373

(7%)

Rósheilbh

704

(11%)

446

(9%)

Díobháil a sháraíonn gnáthchaitheamh agus cuimilt

317

(5%)

286

(6%)

Sárú ar léas téarma sheasta

223

(4%)

201

(4%)

Níl an t-athbhreithniú cíosa ar aon dul le Crios Brú
Cíosa

263

(4%)

180

(3%)

Bailíocht fógra athbhreithnithe cíosa

254

(4%)

176

(3%)

Ba mhó an cíos ná ráta an mhargaidh
(neamhbhainteach le Tionóntachtaí Comhlachtaí
Ceadaithe Tithíochta)

168

(3%)

123

(2%)

IOMLÁN

10,316 (6,185)

8,691 (5,178)

* Is féidir le roinnt cúiseanna, a dtugtar saghsanna díospóide orthu, a bheith ar gach iarratas ar réiteach díospóide; bunaítear an %
de chásanna ar líon na n-iarratas (cásanna).
** Chun teacht ar eolas breise ar oibleagáidí tionónta agus tiarna talún, léigh an Treoir maidir le Tiarnaí Talún Maithe do Thionóntaí
ar láithreán gréasáin an RTB ag www.rtb.ie
*** Tabhair faoi deara, le do thoil, is féidir 'Eile' a bheith marcáilte ar fhoirm iarratais anuas ar shaghsanna eile díospóide.
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Fíor 7a

Fior 7b

Na 3 Iarratas is mó ó Thiarnaí Talún de réir Saghas
Díospóide in 2020

Na 3 Iarratas is mó ó Thionóntaí de réir Saghas
Díospóide in 2020

SárúSárú
ar Oibleagáidí
ar Oibleagáidí
Tionónta
503 (19.74%)
Tionónta
503 (19.74%)
Rósheilbh
Rósheilbh
446 (17.50%)
446 (17.50%)

SárúSárú
ar ar
Oibleagáidí
Oibleagáidí
Tiarna
Talún
Tiarna
Talún
938 (31.76%)
938 (31.76%)

Fógra
Foirceanta
Fógra
Foirceanta
637 (21.57%)
637 (21.57%)

Na 3 Na
Iarratas
is móisómó ó
3 Iarratas

Na 3 Na
Iarratas
is móisómó ó
3 Iarratas

de réir
deSaghas
réir Saghas
Díospóide
in 2020
Díospóide
in 2020

de réir
deSaghas
réir Saghas
Díospóide
in 2020
Díospóide
in 2020

Thionóntaí
Thionóntaí

Thiarnaí
Talún
Thiarnaí
Talún

2,953
2,953

2,548
2,548

Éarlais
a Choinneáil
Éarlais
a Choinneáil
1,3781,378
(46.67%)
(46.67%)

Riaráistí
Cíosa/Riaráistí
Riaráistí
Cíosa/Riaráistí
CíosaCíosa
agusagus
Rósheilbh
Rósheilbh
1,5991,599
(62.76%)
(62.76%)

Aistarraingtí agus Réitigh
Aistarraingtí roimh Éisteacht

4% 4%
4% 4%

Aistarraingtí roimh Ordú Cinnidh
Deiridh

I rith na céime tosaigh measúnaithe iarratais, oibríonn
an RTB le páirtithe chun eolas a sholáthar ar an
reachtaíocht maidir lena gcás. Is féidir le feasacht
mhéadaithe ar chearta, freagrachtaí agus oibleagáidí
an dá pháirtí ag na céimeanna tosaigh díospóide an gá
a bhíonn le leanúint le héisteacht fhoirmiúil a mhaolú.
Mar thoradh ar idirchaidreamh a dhéanamh leis an RTB
agus bheith níos feasaí ar chearta agus freagrachtaí
tiarnaí talún agus tionóntaí, baineann go leor páirtithe
cáis a réiteach féin amach gan gá a bheith leis go
ndéanfaidh an RTB aon idirghabháil bhreise.

I rith réiteach díospóide, is féidir le páirtí cáis an
t-iarratas a aistarraingt ag aon tráth sa phróiseas.
Aistarraingítear go leor cásanna sula n-eisítear
an tOrdú Cinnidh deiridh go minic, i ndiaidh gur
thit éisteacht amach, agus i ndiaidh go ndearna
na páirtithe idirchaidreamh agus gur baineadh
réiteach amach. In 2020, aistarraingíodh 10.9% de na
héisteachtaí go léir a sceidealaíodh sular eisíodh an
tOrdú Cinnidh.

Rinneadh 30% de na hiarratais go léir le haghaidh
réiteach díospóide in 2020 a aistarraingt nó a réiteach
sular thit éisteacht amach. Is ionann seo agus méadú
2.5% ar an líon sin in 2019 inar aistarraingíodh nó
inar réitíodh 27.5% de na hiarratais go léir ar réiteach
díospóide sular sceidealaíodh éisteacht.
Tábla 3
Cúiseanna a bhí le hIarratais a Aistarraingt in 2020
Cúis na hAistarraingthe

Líon
na nAistarraingtí

Líon na gcásanna a aistarraingíodh sular sceidealaíodh an éisteacht i ndiaidh go ndearna an RTB idirghabháil

1587

Iarratais a measadh a bhí neamhiomlán/níl aon dlínse ag an RTB/níl an tionóntacht cláraithe

931

Sceidealaíodh an éisteacht ach aistarraingíodh an cás sular eisíodh Ordú Cinnidh

568

IOMLÁN

3,086
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Na saghsanna díospóide is coitianta
Riaráistí Cíosa/Riaráistí Cíosa agus
Rósheilbh

Nuair a chruthaíonn tionónta riaráistí cíosa,
moltar luath-idirghabháil a dhéanamh chun nach
n-éireoidh riaráistí breise doláimhsithe. Tugadh
céimeanna breise isteach do thiarnaí talún agus
tionóntaí a dhéileálann le riaráistí cíosa mar gheall
ar Covid-19 i ndiaidh gur achtaíodh reachtaíocht nua
in 2020. I measc na n-athruithe buana a bhaineann
le riaráistí cíosa, tá an méid seo a leanas san
áireamh:

Tarlaíonn rósheilbh nuair a theipeann ar thionónta
an réadmhaoin ar cíos a fhágáil faoin dáta a
liostaítear ar a bhFógra Foirceanta bailí. Nuair nach
bhfágann tionónta an tionóntacht i ndiaidh Fógra
Foirceanta bailí a fháil, caithfidh siad leanúint le cíos
a íoc. Ní thugann seo le fios go n-aithnítear go bhfuil
tionóntacht leanúnach ann, áfach.

Fógra 28 lá faoi riaráistí cíosa atá le tabhairt
don tionónta/na tionóntaí. Caithfear cóip den
chéanna a thabhairt don RTB freisin.

Mura n-íocann tionónta cíos, tugtar riaráistí cíosa
ar an tsuim chíosa atá le híoc. Féadfaidh riaráistí
cíosa agus rósheilbh a bheith ina saincheisteanna
suntasacha i measc tiarnaí talún agus tionóntaí,
agus is féidir leo an réadmhaoin agus an tionóntacht
a chur i mbaol, agus tugann an RTB tús áite do na
hiarratais seo dá bharr.

Má thugtar Fógra Foirceanta leantach, caithfear
cóip de a sheoladh freisin chuig an RTB an lá
céanna a eisítear é don tionónta.
Faoi chúinsí ina mbíonn riaráistí cíosa ann,
bíonn freagracht ar an tionónta idirchaidreamh
a dhéanamh leis an tiarna talún agus leis an
SBCA (an tSeirbhís Bhuiséadta agus Chomhairle
Airgid).

Ba iad riaráistí cíosa nó riaráistí cíosa agus rósheilbh
na saghsanna cás díospóide ba choitianta in 2020,
agus b’amhalidh an cás le hocht mbliana anuas
(2013-2020). B’ionann iad agus 31% de na hiarratais
in 2020.

Ba é €31,549 an méid aonair ba mhó riaráistí cíosa
a bronnadh in 2020. Ba é €4,455 an mheánsuim a
bronnadh agus ba mhéadú beag é aníos ó fhigiúr
€4,274 2019. Má theipeann ar thiarna talún agus
tionónta comhaontú a dhéanamh ar phlean
íocaíochta riaráistí cíosa, seolann tiarna talún
iarratas ar réiteach díospóide chuig an RTB.

Riaráistí Cíosa a Bronnadh in 2020
In 2020, eisíodh 412 (27%) de na hOrduithe Cinnidh
i ndiaidh Idirghabháil Gutháin nó éisteacht
Bhreithnithe a bhain le riaráistí cíosa a chur ar siúl
Bronnadh riaráistí cíosa beagán de bhreis ar €1.3m,
ar an iomlán, ar thiarnaí talún. Ba laghdú suntasach
28% é seo i gcomparáid leis an tsuim €2.1m a
bronnadh in 2019. Is tábhachtach a chur san áireamh
go bhfuil dlínse ag an RTB suim €20,000 nó suim
chomhionann le dhá oiread chíos bliantúil na háite
cónaithe atá i gceist a bhronnadh, pé ceann is is
airde (faoi réir €60,000, ar a mhéid).

* Laghdaíodh iarratais ar réiteach díospóide go mór in 2020
mar gheall ar thionchar na paindéime. Tháinig laghdú tapa ar
na líonta iarratas i Ráithe 2 2020 mar gheall ar thionchar na
paindéime agus imríodh tionchar ar chumas an RTB cásanna a
phróiseáil ar feadh tréimhse ghearr, agus d’eascair riaráistí as
seo i rith R2.

Tábla 4
Iarratais agus Éisteachtaí Díospóide agus Achomhairc 2016-2020
Iarratais agus Éisteachtaí Díospóide agus
Achomhairc

2016

2017

2018

2019

2020

Iarratais ar Bhreithniú agus Idirghabháil

4,837

5,823

6,398

6,185

5,178

Éisteachtaí Breithnithe agus Idirghabhála

3,324

4,638

4,757

4,655

2,732

Iarratais a Aistarraingíodh nó a Dúnadh

2,026

2,527

2,878

3,120

3,086

Iarratais ar Achomharc (Binsí)

630

627

691

739

478

Éisteachtaí Achomhairc (Binsí)

513

457

618

533

206
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Tábla 5
Líon Iomlán gCásanna inar Bronnadh Méid Riaráistí Cíosa agus Riaráistí Cíosa Íosta, Uasta agus ar an Meán a Bronnadh
in 2020 (€).
Líon na gCásanna

An Bronnadh ab Ísle

An Bronnadh ab
Airde

An Meánbhronnadh

An Cíos Iomlán a
Bronnadh

€39

€31,549

€4,455

€1,385,532

412

Éarlais a Choinneáil

Sárú ar oibleagáidí

Seoltar cás coinneála éarlaise ar aghaidh nuair a
chreideann tionónta gur choinneáil an tiarna talún
a n-éarlais go léir nó cuid de go neamhdhleathach
i ndiaidh dóibh an réadmhaoin a fhágáil. Is gnách
go n-íoctar an éarlais nuair a chuirtear tús leis an
tionóntacht agus ba cheart é a aisíoc leis an tionónta go
pras murach go gcoinnítear go dleathach é.

Nuair a theipeann ar thiarna talún nó ar thionónta
cloí lena n-oibleagáidí tionóntachta: ba cheart
fógra scríofa a thabhairt ina dtugtar cuntas ar an
sárú agus a thabharfaidh am réasúnta an céanna
a réiteach. Mura réiteofar an sárú, is féidir leis an
Tiarna Talún/Tionónta leanúint ar aghaidh agus
fógra foirceanta 28 lá a thabhairt.

Is féidir le tiarna talún aon riaráistí cíosa, billí nár
íocadh, nó costas díobhála a rinneadh don réadmhaoin
a sháraíonn gnáthchaitheamh agus cuimilt nó aon
chostais a tabhaíodh má chuireann tionónta deireadh le
tionóntacht go neamhbhailí. Sna cásanna seo, is ar an
tiarna talún a bhíonn ualach an chruthúnais a chruthú
gur tháinig meath suntasach ar an réadmhaoin, go bhfuil
riaráistí cíosa nó costais bhreise i gceist chun cuid den
éarlais nó an éarlais go léir a choinneáil.

Áirítear le sáruithe ar oibleagáidí tiarna talún an
réadmhaoin a iontráil sula bhfaightear cead ón
tionónta, teip ar dheisiúcháin a dhéanamh, teip
ar áitiú síochánta agus eisiach a cheadú nó teip ar
shonraí teagmhála a sholáthar.

Bhain 27% (1,410) de na cásanna réitigh díospóide go léir
a thit amach in 2020 le héarlais a choinneáil. Ba mhéadú
11.5% é seo i gcomparáid leis na 1,264 cás ar cuireadh tús
leo in 2019. Saincheist shuntasach é seo go fóill i measc
tionóntachtaí agus ba é leitheadúlacht na gcásanna
seo a mhéadaigh aníos ó leibhéil 2019 an dara saghas
díospóide ba choitianta in 2020.
D’fhéadfadh gurbh é ba chúis dhíreach leis an méadú
ar chásanna coinneála éarlaise nár gur fhág tionóntaí
a gcóiríocht ar cíos agus gur fhill siad abhaile i rith
tréimhsí fada dianghlasála. B’amhlaidh an scéal ach go
háirithe i measc mic léinn.
As na 1,503 cás inar eisíodh Ordú Cinnidh, bhain 91 díobh
le héarlais a choinneáil. Nuair a eisíodh ordú cinnidh,
aisíocadh 44% de na héarlaisí go hiomlán, aisíocadh 43%
go páirteach agus choinneáil an tiarna talún 13% díobh
go páirteach

Áirítear le sáruithe ar oibleagáidí tionónta gan an
cíos iomlán a íoc agus é sin a dhéanamh in am,
teip ar an tiarna talún a chur ar an eolas ar an
gcothabháil a theastaíonn san áit chónaithe, gan
comhaontú le rochtain a sholáthar don tiarna talún
chun cigireacht a dhéanamh nó iompar ar bhealach
frithshóisialta a chur ar bhun.
Tá oibleagáid ar thionónta gan iompar a chur ar bun
laistigh d’áit chónaithe, nó i ngar dó, ar bhealach
atá frithshóisialta. Tá tionónta freagrach freisin as
iompar a n-aíonna.
Go ginearálta, má sháraíonn tionónta a n-oibleagáidí
maidir le hiompar frithshóisialta faoin Acht, ba
cheart fógra rabhaidh a thabhairt agus fógra 28 lá a
thabhairt ina dhiaidh sin.
Nuair a bhíonn an t-iompar an-tromchúiseach,
i.e., nuair a bhagraíonn sé ar chreatlach na háite
cónaithe/nuair a dhéanann sé difear do dhaoine
eile, is féidir fógra foirceanta 7 lá a thabhairt gan
fógra rabhaidh.

Tábla 6
Líon na gCásanna Coinneála Éarlaise agus Miondealú Éarlaisí a Aisíocadh go hIomlán, a Aisíocadh go Páirteach, agus a
Choinneáil an Tiarna Talún.
Líon éarlaisí a coinníodh
gcásanna

Aisíoctha go hiomlán

Aisíoctha go páirteach

Coinnithe
12 (13%)

91

40 (44%)

39 (43%)

12 (13%)

36

Caibidil 2

Is tábhachtach a thabhairt faoi deara, nuair a
lorgaíonn tiarna talún deireadh a chur le tionóntacht
trí fhógra 7 lá a thabhairt, beidh ardualach cruthúnas
fianaise ag teastáil lena thaispeáint go bhfuil sé cuí.

| Conas a Réitíonn an RTB Díospóidí

Cuireadh nósanna imeachta nua i bhfeidhm go
sonrach le haghaidh Fógraí Foirceanta a eisíodh
i ngeall ar riaráistí cíosa. Chomh maith leis sin,
caithfear cóip den Fhógra Foirceanta le haghaidh
riaráistí cíosa a thabhairt don RTB an lá céanna a
thugann siad é do thionónta. Caithfear na saghsanna
uile eile d’Fhógra Foirceanta a chur faoi bhráid an
RTB laistigh de 28 lá i ndiaidh gur cuireadh deireadh
leis an tionóntacht.

Tá laghdú 12% tagtha ar an líon iomlán iarratas in
2020 ar shárú ar oibleagáidí i gcomparáid le 2019. As
na 1415 iarratas ar shárú ar oibleagáidí, ar an iomlán,
a rinneadh in 2020, bhain 33% le sárú ar oibleagáidí
tiarna talún agus bhain 66% le sárú ar oibleagáidí
tionónta.

Le cúig bliana anuas, ba iad iarratais ar Fhógra
Foirceanta an dara saghas réitigh díospóide ba
choitianta a luadh laistigh d’iarratais ar réiteach
díospóide. Tháinig laghdú suntasach air in 2020,
agus rinneadh an ceathrú saghas díospóide ba
choitianta de i ndiaidh nár luadh é ach i measc
14% de na hiarratais go léir ar réiteach díospóide a
fuarthas in 2020 a bhaineann leis seo. Ba chosúil go
léireofaí ann seo éifeacht na reachtaíochta a tugadh
isteach ag tráthanna éagsúla i gcaitheamh na bliana
a chuir Fógraí Foirceanta a thabhairt ar fionraí mar
fhreagairt do Covid-19.

Fógraí Foirceanta
Is é Fógra Foirceanta an cháipéis oifigiúil a chuireann
deireadh le tionóntacht.
Sula measfar go bhfuil Fógra Foirceanta bailí,
tá roinnt rialacha i bhfeidhm nach mór cloí leo.
Caithfear cloí le tréimhsí fógra ina leagtar amach
an méid fógra atá le tabhairt ag tionónta nó
tiarna talún. Mura bhfuil aon dáta deiridh ag an
tionóntacht agus má mhaireann sé ar feadh níos mó
ná 6 mhí, ní féidir le tiarna talún deireadh a chur leis
an tionóntacht sin ach faoi sheacht bhforas.

Orduithe Cinnidh a eisíodh do
chásanna Fógra Foirceanta

Ní féidir le tiarna talún/tionónta ar mian leo Fógra
Foirceanta i rith tionóntacht téarma sheasta a
bhfuil léas i bhfeidhm dó ar feadh fad áirithe ama
amhlaidh a dhéanamh ach má sáraíodh oibleagáidí
nó más ann do chlásal sáraithe sa chomhaontú
tionóntachta.

As na 1,503 cás inar eisíodh Ordú Cinnidh i ndiaidh
éisteacht bhreithnithe in 2020, bhain 394 (22.5%) go
sonrach le bailíocht an Fhógra Foirceanta.
Tábla 7
Miondealú ar Bhailíocht Fógraí Foirceanta (Bailí/
Neamhbhailí) a bhain le hOrduithe Cinnidh 2020 de réir
Minicíochtaí agus Céatadán

Cuireann an RTB fógraí samplacha foirceanta agus
litir rabhaidh theimpléid ar fáil ar a láithreán
gréasáin, anuas ar thréimhsí fógra agus eolas faoi
Fhógra Foirceanta bailí a thabhairt. Tabhair cuairt ar
láithreán gréasáin an RTB ag www.rtb.ie chun teacht
ar eolas breise.

Neamhbhailí

Bailí

Iomlán

161 (41%)

233 (59%)

394

Bhain an chúis ba choitianta in 2020 gur eisíodh
fógra foirceanta le riaráistí cíosa (45%) agus gur
beartaíodh an réadmhaoin a dhíol (20%) agus gur
beartaíodh a n-úsáid féin nó úsáid teaghlaigh a
bhaint as an réadmhaoin (7%).

Cuireann an RTB fógraí
samplacha foirceanta agus
litir rabhaidh theimpléid ar
fáil ar a láithreán gréasáin,
anuas ar thréimhsí fógra
agus eolas faoi Fhógra
Foirceanta bailí a thabhairt.

Bhain an chúis ba choitianta laistigh de Chrios Brú
Cíosa gur eisíodh Fógra Foirceanta le riaráistí cíosa
(42%), agus gur beartaíodh an réadmhaoin a dhíol
(21%) agus gur tugadh fógra 7 lá i ngeall ar iompar
frithshóisialta (10%). Bhí na tionóntachtaí lonnaithe
i gCrios Brú Cíosa i 69% de na cásanna díospóide i
dtaca le bailíocht Fógra Foirceanta.
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Tábla 8
Miondealú ar Fhógraí Foirceanta a bhaineann le hOrduithe Cinnidh 2020, de réir Mhinicíochtaí na Saghsanna Fógra a
Tugadh, Chéatadán na bhFógraí a Tugadh a bhí Bailí /Neamhbhailí in aghaidh Shaghas an Fhógra a Tugadh, agus na
Saghsanna Foriomlána Fógraí a Tugadh de réir Chéatadán na gCásanna
Saghsanna

Neamhbhailí

Bailí

Iomlán

Iomlán
%

Foirceannadh i ngeall ar riaráistí cíosa

52

124

176

45%

Foirceannadh nuair a bheartaíonn tiarna talún an áit
chónaithe a dhíol

31

48

79

20%

Foirceannadh nuair a theastaíonn an áit chónaithe ón
tiarna talún dá n-úsáid féin nó d’úsáid a dteaghlaigh

15

11

26

7%

Fógra Foirceanta 7 Lá i ngeall ar Iompar Frithshóisialta

13

10

23

6%

Foirceannadh i ngeall ar shárú ar oibleagáidí tionónta

9

12

20

5%

Foirceannadh nuair a bheartaíonn tiarna talún an áit
chónaithe a athchóiriú go substainteach

13

3

16

4%

Tionóntacht a fhoirceannadh sna chéad sé mhí
(neamhbhainteach le léas téarma sheasta)

4

10

14

4%

Tionóntacht a fhoirceannadh sula dtosófar tionóntacht
eile Chuid 4

3

12

15

4%

Fógra Foirceanta 28 Lá i ngeall ar iompar frithshóisialta

6

3

9

2%

Níor sonraíodh cúis an Fhógra Foirceanta

6

0

6

2%

Foirceannadh ag tionónta - ní theastaíonn aon chúis

5

0

5

1%

Foirceannadh, níl an áit chónaithe oiriúnach a thuilleadh
chun freastal ar riachtanais chóiríochta an tionónta

2

0

2

1%

Foirceannadh i ngeall gur sáraíodh oibleagáidí tiarna
talún

1

0

1

0%

Foirceannadh chun an áit chónaithe a fholigean nó
tionóntacht téarma sheasta a shannadh

1

0

1

0%

161

233

394

100%

Iomlán
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An Chúis go raibh an Fógra Neamhbhailí (gach Fógra)
B’ionann na trí chúis ba mhó in 2020, agus in 2018 agus 2019 gur deimhníodh go raibh na fógraí foirceanta
neamhbhailí.
Níor leor litir rabhaidh. (19%)
Tréimhse fógra mhícheart. (14%)
Níor leor Dearbhú Reachtúil ar bhealach éigin. (13.5%)
Tábla 9
Miondealú ar Fhógraí Foirceanta Neamhbhailí a bhain le hOrduithe Cinnidh 2020, Measadh go raibh an Chúis
Neamhbhailí, de réir Minicíochtaí agus Chéatadán na gCúiseanna Iomlána
Cúis

Minicíocht

Céatadán

Níor leor litir rabhaidh ar bhealach éigin

43

(19.46%)

Níor tugadh tréimhse fógra leordhóthanach

31

(14.03%)

Níor leor ráiteas/dearbhú Reachtúil ar bhealach éigin

30

(13.57%)

Níor luadh aon saincheist maidir le bailíocht an fhógra nó is gá ceart an tiarna talún é a
thabhairt a chur faoi bhráid an RTB laistigh de 28 lá tar éis an fógra a fháil

19

(8.60%)

Níor luadh gur tugadh iomlán na tréimhse 24 uair an chloig ón dáta seo don tionónta chun
seilbh a thabhairt suas

12

(5.43%)

IFS Sárú ar oibleagáidí gan bhunús

12

(5.43%)

Sárú eile ar oibleagáidí gan bhunús

12

(5.43%)

Níor tugadh fógra i scríbhinn (ní leor ríomhphost)

11

(4.98%)

Níor ghabh ráiteas/dearbhú reachtúil leis, nuair ba ghá

10

(4.52%)

Tionóntacht téarma sheasta i bhfeidhm

9

(4.07%)

Níor sonraíodh dáta na seirbhíse/dáta mícheart seirbhíse

9

(4.07%)

Níor luadh na bunúis a bhí leis an bhfoirceannadh

6

(2.71%)

Tréimhse rabhaidh mhíréasúnta

6

(2.71%)

Níor sonraíodh an dáta foirceanta

5

(2.26%)

Níor measadh go ndearnadh athchóiriú substainteach

3

(1.36%)

Níor nuashonraíodh an Fógra Foirceanta

2

(0.90%)

Níor shínigh an tiarna talún ná a g(h)níomhaire údaraithe nó, faoi mar is cuí, an tionónta, é

1

(0.45%)

221

100.00%

Iomlán
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Fógraí faoi Athbhreithniú Cíosa

Tháinig athrú beag ar na 3 chúis ba mhó gur
deimhníodh go raibh athbhreithniú cíosa
neamhbhailí in 2020. In 2019, ba í an chúis ba mhó
gurbh airde méid an chíosa a bhí á iarraidh ná an
fhoirmle CBC 4%. Níor luadh seo mar chúis in 2020.

Tá tiarnaí talún i dteideal athbhreithniú a dhéanamh
ar an ioncam cíosa dá réadmhaoin. Is féidir
athbhreithnithe cíosa a dhéanamh uair amháin gach
12 mhí laistigh de Chrios Brú Cíosa (“CBC”) nó gach
24 mí má tá siad lonnaithe lasmuigh de CBC.

Liostaítear thíos na trí chúis ba mhó in 2020:
Níor chuir an tiarna talún 3 réadmhaoin
inchomparáide i láthair.

Nuair a dhéantar an cíos a athbhreithniú, caithfidh
tiarna talún fógra 90 lá a thabhairt dá dtionónta faoi
aon athrú a bheartaítear ar an gcíos agus caithfidh
siad Foirm fhorordaithe Athbhreithnithe Cíosa a
úsáid nuair a eisíonn siad fógra faoi athbhreithniú
cíosa. Tá foirm fhorordaithe Fógra Athbhreithnithe
Cíosa ar fáil ar láithreán gréasáin an RTB (www.rtb.
ie).

Níor tugadh fógra 90 lá, ar a laghad.
Níor luadh san Fhógra go raibh 28 lá ag an
tionónta cás a chur faoi bhráid an RTB.
As na 65 cás ina ndearnadh cinneadh faoi
athbhreithniú cíosa, bhain 66% díobh le háit
chónaithe a bhí suite in CBC agus measadh go raibh
26% díobh bailí agus 74% neamhbhailí. Chomh maith
leis sin, as na 1,503 cás inar eisíodh Ordú Cinnidh
i ndiaidh Breithniú, dhéileáil 65 (4%) go sonrach le
bailíocht an Fhógra ar Athbhreithniú Cíos.

I gcásanna áirithe, is féidir le tiarna talún in CBC
iarratas a dhéanamh ar dhíolúine ón gcaidhp 4% a
bhronnann an teidlíocht ansin ar an tiarna talún an
cíos a shocrú i leith leibhéil an mhargaidh reatha
bunaithe ar thrí réadmhaoin inchomparáide. Is féidir
teacht ar na díolúintí ar féidir le tiarna talún brath
orthu ar láithreán gréasáin an RTB (www.rtb.ie).

Tábla 11
Miondealú ar Bhailíocht Fógraí Athbhreithnithe Cíosa
i gCriosanna Brú Cíosa (Bailí/Neamhbhailí) a bhain
le hOrduithe Cinnidh 2020 de réir Minicíochtaí agus
Céatadán

Tábla 10
Miondealú ar Bhailíocht Fógraí Athbhreithnithe Cíosa
(Bailí/Neamhbhailí) a bhain le hOrduithe Cinnidh 2020
de réir Minicíochtaí agus Céatadán
Neamhbhailí

Bailí

Iomlán

52 (80%)

13 (20%)

65

Neamhbhailí

Iomlán

Total

32 (74%)

11 (26%)

43

Is féidir athbhreithnithe cíosa
a dhéanamh uair amháin gach
12 mhí laistigh de Chrios Brú
Cíosa (“CBC”) nó gach 24
mí má tá siad lonnaithe
In 2020, deimhníodh go
lasmuigh de CBC
raibh 74% de na Fógraí
ar a ndearnadh cinneadh
neamhbhailí
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Tábla 12
Miondealú ar Fhógraí Neamhbhailí Athbhreithnithe Cíosa a bhain le hOrduithe Cinnidh 2020 de réir Cúis Measadh go
raibh siad Neamhbhailí, de réir Minicíochtaí agus Chéatadán na gCúiseanna Iomlána*
Cúis Measadh go raibh an Fógra Athbhreithnithe Cíosa Neamhbhailí

Minicíocht

% **

Níor taispeánadh an cíos do thrí réadmhaoin dá macasamhail de mhéid, saghas agus
carachtar i gceantar inchomparáide

19

*59.38%

Níor tugadh fógra 90 lá, ar a laghad.

15

46.88%

Níor luadh gur ghá aon díospóid maidir leis an athbhreithniú a chur faoi bhráid an RTB
laistigh de 28 lá tar éis an fógra a fháil nó roimh an dáta a thosóidh an cíosa nua

14

43.75%

Níor cuireadh san áireamh, i dtuairim an tiarna talún, nach mó an cíos ná cíos
margaidh réadmhaoine dá macasamhail de mhéid, saghas agus carachtar i gceantar
inchomparáide

11

34.38%

Níor cuireadh ríomhanna san áireamh maidir le foirmle an Chreasa Brú Cíosa

7

21.88%

Is airde an tsuim atá á lorg ná mar a cheadaítear faoi fhoirmle an Chreasa Brú Cíosa

6

18.75%

Níor measadh go ndearnadh athchóiriú substainteach

4

12.50%

Níl an tiarna talún i dteideal an fógra a thabhairt go dlíthiúil

2

6.25%

Níor tugadh an dáta ar ar síníodh an fógra

1

3.13%

Níor luadh an cíos nua don réadmhaoin

1

3.13%

Níor luadh an dáta a thosóidh an cíos nua

1

3.13%

Iomlán

88

* B’fhéidir go raibh roinnt cúiseanna i gceist go raibh Fógraí Athbhreithnithe Cíosa neamhbhailí.
** % Fógraí Neamhbhailí

Damáistí
Is éard atá i gceist le damáistí méid airgid a dhámhtar
ar pháirtí i gcás mar thoradh ar Ordú Cinnidh
a eisiúint. Tá lánrogha ag cinnteoirí damáistí a
dhámhachtain suas le agus cothrom le €20,000.

As an 1,503 cás inar eisíodh Ordú Cinnidh i ndiaidh
éisteacht bhreithnithe in 2020, dámhadh damáistí ar
288 cás (15%). Tá sé seo ag teacht leis an méid a tharla
in 2019 tráth a raibh dámhachtain damáistí luaite le
15% d’Orduithe Cinnidh.

Is féidir damáistí a dhámhachtain ar thionónta nó
ar thiarna talún agus go ginearálta baineann siad
le caillteanais agus le míchaoithiúlacht a tharla i
rith tionóntachta. Níl an chumhacht ag na cinnteoirí
damáistí pionósacha a dhámhachtain. D’fhéadfadh go
mbainfeadh damáistí dáfa le go leor imthosca difriúla
cosúil le damáiste de bhreis ar ghnáthchaitheamh
agus gnáthchuimilt, éarlais a choimeád go
neamhdhleathach, mainneachtain riaráistí cíosa a
íoc nó gan réadmhaoin a choimeád nó iniúchadh
réadmhaoine a cheadú.

Dámhadh 57% de na damáistí iomlána a dámhadh in
2020 ar thionóntaí, dámhadh 42% ar thiarnaí talún
agus 1% ar thríú páirtí.
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Tábla 13
Sonraí maidir le Damáistí Dáfa (€) in 2020
Damáistí Dáfa Ar

Is ísle

Is airde

Iomlán

Líon Cásanna

Tiarna Talún

€15.00

€10,000.00

€100,121.47

95 (42%)

Tionónta

€39.24

€15,196.00

€164,982.48

130 (57%)

Tríú Páirtí

€500.00

€3,900.00

€5,400.00

3 (1%)

Damáistí is Ísle
€15.00

Damáistí is Airde

Damáistí ar an Meán

Damáistí Iomlána

€15,196.00

€1,184.95

€271,352.35

Binsí
Tábla 15

Mura bhfuil páirtí i ndíospóid sásta le toradh
éisteacht idirghabhála nó breithnithe is féidir
leis/léi an cás a achomharc nó a tharchur chuig
binse tionóntachta. Páirteach in éisteacht Binse tá
triúr cinnteoirí neamhspleácha a éistfidh an cás
arís agus tabharfar deis don dá pháirtí a gcás a
chur i láthair an athuair. Eiseofar Ordú Cinnidh ag
deireadh an phróisis i dteannta leis an tuarascáil
chríochnaitheach. Foilsítear an dá dhoiciméad seo ar
shuíomh gréasáin RTB.

Achomhairc ar Déileáladh leo in 2020

Mar gheall ar thionchar Covid-19, agus chun
custaiméirí agus comhaltaí foirne RTB a chosaint,
cuireadh éisteachtaí Binse ar fionraí i Márta 2020.
Thionscain rannóg Réitigh Díospóide RTB próisis nua
ina dhiaidh sin agus faoi Mheitheamh 2020 bhí tús
curtha le Binsí Teileafóin. Bhí tionchar díreach ag an
gcéad tréimhse cur ar fionraí éisteachtaí ar líon na
n-éisteachtaí a reáchtáladh i rith na bliana.
In 2020 bhí líon na n-iarratas achomhairc a fuair
RTB laghdaithe 25%; laghdaigh líon na n-iarratas ó
643 in 2019 go dtí 478 in 2020. Ceadaíodh 86% de na
hiarratais achomhairc.

Achomhairc chuig an mBinse Tionóntachta de réir an
Chineáil Iarratasóra in 2020
Líon na nAchomharc
238

Tionónta

236

Tríú páirtí
Iomlán

Achomhairc ceadaithe

412

Achomhairc diúltaithe

55

-

Diúltaithe mar go raibh sé
mall

25

- Diúltaithe mar go raibh táille
ar iarraidh

27

- Diúltaithe mar go raibh sé mall
& go raibh táille ar iarraidh

3

Cásanna a aistarraingíodh sular
sceidealaíodh éisteacht

9

Éisteachtaí achomhairc cloiste/
sceidealaithe

206

Cásanna aistarraingthe i ndiaidh
éisteachta sceidealaithe

26

Bhí tionchar ollmhór ag na diansrianta a bhí
i bhfeidhm mar gheall ar Covid-19 ar amanna
próiseála binsí, go háirithe i rith mhíonna tosaigh
na paindéime. Bhí cur ar atráth cásanna, gan a
bheith in ann éisteachtaí fisiciúla a sceidealú agus an
riachtanas go mbeadh comhaltaí foirne ag obair ón
mbaile mar bhonn le riaráistí suntasacha i ndáil le
próiseáil cásanna binse.

Tábla 14

Tiarna Talún

476

Amanna Próiseála Binsí

Chomh maith leis sin, laghdaigh líon na n-éisteachtaí
a bhí sceidealaithe 61% i gcomparáid le 2019 mar
gheall ar athruithe i bpróiseas na mBinsí chun dul in
oiriúint do shrianta Covid-19.

Iarratasóir

Iarratais Achomhairc Faighte

Éagsúil le breithnithe, ní fhéadfaí leanúint le binsí
mar chinntí ar páipéar, agus go dtí gur forbraíodh
sásraí fíorúla chun éisteachtaí a reáchtáil, níorbh
fhéidir aon éisteachtaí Binse a reáchtáil le haghaidh
tréimhse 3 mhí idir dheireadh mhí Mhárta agus
dheireadh mhí Meithimh. Dá réir sin, mhéadaigh
meán-am próiseála binsí, idir an t-iarratas tosaigh a
dhéanamh agus Ordú Cinnidh a eisiúint, go suntasach

4
478
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Tábla 16

ó 24 seachtain in 2019 go dtí 39.35 seachtain in 2020,
méadú de 15.35 seachtain.

Miondealú Tábla ar Bhailíocht Fógraí Foirceanta sa
chás gur Eisíodh Ordú Cinnidh agus gur Déileáladh go
Sonrach le Bailíocht Fógra Foirceanta.

D’oibrigh RTB go díograiseach ó thús phaindéim
Covid-19 chun an tionchar ar pháirtithe i gcás mar
thoradh ar an gcur isteach seo a laghdú agus an
tseirbhís a bhí á soláthar roimh an bpaindéim a
sholáthar an athuair. Bunaíodh sásraí éagsúla le
haghaidh éisteachtaí díospóide ionas go bhféadfaí
leanúint ar aghaidh le cásanna agus déileáil go
luath le riaráistí a bhí laghdaithe go suntasach faoi
dheireadh na bliana.

Orduithe Cinnidh a bhaineann le
bailíocht Fógraí Foirceanta i gcásanna
Binse

Neamhbhailí

Bailí

Iomlán

55 (42%)

77 (58%)

132

Bhí tionchar ollmhór
ag na diansrianta a bhí
i bhfeidhm mar gheall
ar Covid-19 ar amanna
próiseála binsí, go
háirithe i rith mhíonna
tosaigh na paindéime.

As an 291 inar eisíodh Ordú Cinnidh i ndiaidh Binse,
dhéileáil 132 (45%) go sonrach le bailíocht fógra
foirceanta - laghdú beag i gcomparáid le 2019 tráth
ar dhéileáil 276 (46%) de chinntí binse eisithe le
bailíocht Fógra Foirceanta. As measc an 132 cinneadh
measadh go raibh 58% bailí agus go raibh 42%
neamhbhailí. Seo a leanas na trí chúis is minice a
luadh le glacadh leis go raibh Fógra Foirceanta i
gcásanna Binse neamhbhailí:
Bhí an Dearbhú Reachtúil neamhleor ar shlí éigin.
Bhí an litir Rabhaidh neamhleor ar shlí éigin.

D’oibrigh RTB go
díograiseach ó thús
phaindéim Covid-19
chun an tionchar ar
pháirtithe

Bhí an Dearbhú Reachtúil ar iarraidh.

Fógraí Foirceanta i gcásanna
Achomhairc
Ba é an chúis ba choitianta le Fógra Foirceanta a
sheirbheáil i gcás Binse riaráistí cíosa agus ba é
an dara cúis ba choitianta go raibh sé ar intinn
ag duine an teaghais a dhíol. Tugadh athrú faoi
deara, áfach, sa tríú cúis ba choitianta, ó athchóiriú
substaintiúil go dtí an ceanglas a bhaineann le
teaghais le haghaidh úsáid an duine féin nó le
haghaidh teaghlaigh in 2020.
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Tábla 17
Miondealú ar Fhógraí Foirceanta a bhaineann le hOrduithe Cinnidh 2020, de réir Mhinicíochtaí na Saghsanna Fógra
a Tugadh a bhí Bailí/ Neamhbhailí in aghaidh Shaghas an Fhógra a Tugadh agus na Saghsanna Foriomlána Fógraí a
Tugadh de réir Chéatadáin na gCásanna
An Cineál Fógra Foirceanta Seirbheáilte

Bailí

%

Neamhbhailí

%

Iomlán

Foirceannadh le haghaidh riaráistí cíosa

23

30.26%

11

20.00%

34

Foirceannadh mar go bhfuil sé beartaithe ag
tiarna talún an teaghais a dhíol.

21

27.63%

11

20.00%

32

Foirceannadh mar go dteastaíonn an teaghais
ón tiarna talún dá (h)úsáid féin nó le haghaidh
úsáid teaghlaigh

9

11.84%

9

16.36%

18

Foirceannadh mar go bhfuil sé beartaithe ag an
tiarna talún athchóiriú suntasach a dhéanamh

3

3.95%

9

16.36%

12

Foirceannadh mar go bhfuil oibleagáidí
tionónta á sárú

5

6.58%

4

7.27%

9

Fógra foirceanta 7 lá maidir le hiompar
frithshóisialta

4

5.26%

3

5.45%

7

Tionóntacht a fhoirceannadh sula gcuirtear tús
le tionóntacht bhreise Chuid 4

5

6.58%

1

1.82%

6

Fógra Foirceanta 28 Lá maidir le hiompar
frithshóisialta

4

5.26%

1

1.82%

5

Níl an chúis a bhí leis an bhFógra Foirceanta
sonraithe.

0

0.00%

3

5.45%

3

Tionóntacht a fhoirceannadh sa chéad sé mhí
(níl infheidhme i ndáil le léasa téarma sheasta)

1

1.32%

2

3.64%

3

Foirceannadh Ní oireann an teaghais do
riachtanais chóiríochta an Tionónta níos mó.

0

0.00%

1

1.82%

1

Foirceannadh ar iarratas ón tionónta - níl cúis
riachtanach.

1

1.32%

0

0.00%

1

76

100.00%

55

100.00%

131

Iomlán
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Tábla 18
Miondealú ar Fhógraí Neamhbhailí Foirceanta a bhaineann le Cinntí Binse 2020 de réir na Cúise leis an
Neamhbhailíocht, de réir Mhinicíochtaí agus Chéatadáin na gCásanna
Cúis

Freq

%

15

23.44%

Bhí an litir rabhaidh neamhleor ar shlí éigin

9

14.06%

Ní raibh ráiteas / Dearbhú Reachtúil curtha ar fáil áit a bhí riachtanach

6

9.38%

Tá sárú eile ar oibleagáidí gan bhunús

6

9.38%

Níor tugadh tréimhse fógra dóthanach

5

7.81%

Sárú oibleagáidí Iompar Frithshóisialta gan bhunús

4

6.25%

Níor sonraíodh go bhfuil 24 uair an chloig ag an tionónta ón dáta seo le haghaidh seilbh
ghlan.

4

6.25%

Tá tionóntacht téarma sheasta i bhFeidhm

3

4.69%

Níor sonraíodh gur gá aon fhadhb a bhaineann le bailíocht an fhógra nó le ceart an
tiarna talún an fógra a sheirbheáil a chur faoi bhráid RTB laistigh de 28 lá ón bhfógra a
fháil

3

4.69%

Níl síniú an tiarna talún nó a g(h)níomhaire údaraithe curtha ar fáil nó, de réir mar is cuí,
síniú an tionónta

2

3.13%

Níor sonraíodh dáta na seirbhíse/ bhí an dáta seirbhíse mícheart

2

3.13%

Níor sonraíodh an dáta foirceanta

2

3.13%

Níor measadh go raibh athchóiriú suntasach i gceist

2

3.13%

Bhí an tréimhse rabhaidh míréasúnta

1

1.56%

64

100.00%

Bhí an ráiteas / Dearbhú Reachtúil neamhleor ar shlí éigin

Iomlán
* D’fhéadfadh go mbeadh cúis amháin ann nó cúiseanna éagsúla nach mbeidh an figiúr iomlán cothrom le 100%.

Fógraí maidir le hAthbhreithniú Cíosa
As measc an 291 cás inar eisíodh Ordú Cinnidh i ndiaidh
éisteacht Binse, dhéileáil 17 (6%) go sonrach le bailíocht
Athbhreithniú maidir le Fógra Cíosa.
Seo a leanas na trí chúis is coitianta a bhí le glacadh leis
go raibh Fógra maidir le hathbhreithniú cíosa neamhbhailí:
Tá an méid atá á iarraidh níos airde ná an méid a
cheadaítear de réir an dlí
Níor taispeánadh sonraí le haghaidh trí theaghais
inchomparáide
Níor cuireadh ríomhanna san áireamh bunaithe ar
fhoirmle an chreasa brú cíosa
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Cásanna Díospóide Comhlachtaí
Tithíochta Ceadaithe in 2020

Tábla 19
Miondealú ar Orduithe Cinnidh Binse a Dhéileáil le
Bailíocht Athbhreithniú maidir le hAthbhreithniú Cíosa
agus Cibé acu ar Glacadh leis go raibh siad Bailí nó
Neamhbhailí.
Neamhbhailí

Bailí

Iomlán

15

2

17

Táthar ag glacadh le Comhlachtaí Tithíochta
Ceadaithe (AHBanna) nó soláthraithe tithíochta
seachbhrabúsacha faoi théarmaí tagartha RTB
ó 2016. In 2020, ghlac RTB le 513 iarratas réitigh
díospóide ó AHB. B’ionann é seo agus méadú
suntasach 53% i gcomparáid le 2019 tráth ar glacadh
le 238 iarratas ó AHBanna.
Fadhb shuntasach don earnáil AHB in 2020 ba ea
Riaráistí Cíosa agus bhain 74% de chásanna leis an
gcineál díospóide seo. Ba é Iompar Frithshóisialta an
dara cineál díospóide is suntasaí, agus bhain 11% de
chásanna leis an gcineál díospóide seo.

Tábla 20
Miondealú ar Orduithe Cinnidh Binse a Dhéileáil le
Fógraí maidir le hAthbhreithniú Cíosa i gCrios Brú Cíosa
agus Cibé acu ar Glacadh leis go raibh siad Bailí nó
Neamhbhailí.
Neamhbhailí

Bailí

Iomlán

11

7

13

Tábla 21
Miondealú ar Fhógraí Neamhbhailí Athbhreithnithe Cíosa a Bhaineann le hOrdú Cinnidh 2020 de réir Cúise a Measadh
a bhí Neamhbhailí de réir Mhinicíocht agus Chéatadán na gCúiseanna Iomlána
An Chúis ar Glacadh leis go raibh an Fógra maidir le hAthbhreithniú Cíosa Neamhbhailí

Minicíocht*

%

Bhí an méid a bhí á lorg níos airde ná an méid a cheadaítear de réir fhoirmle an Chreasa
Brú Cíosa

5

19.23%

Níor taispeánadh sonraí maidir le cíos trí theaghais den mhéid, cineál agus carachtar
céanna i limistéar inchomparáide

5

19.23%

Níor cuireadh ríomhanna san áireamh bunaithe ar fhoirmle an Chreasa Brú Cíosa

4

15.38%

Níor cuireadh san áireamh, i dtuairim an tiarna talún, nach bhfuil an cíos nua níos mó
ná cíos an mhargaidh le haghaidh teaghaisí den mhéid, cineál agus carachtar céanna i
limistéar inchomparáide

2

7.69%

Ní raibh an dáta ar síníodh an fógra ar fáil

2

7.69%

Níor sonraíodh nach mór aon díospóid a bhaineann leis an athbhreithniú a chur faoi
bhráid RTB laistigh de 28 lá ón bhfógra a fháil, nó roimh an dáta a gcuirtear tús leis an
gcíos nua

2

7.69%

Níor sonraíodh an cíos nua atá luaite leis an teaghais

2

7.69%

Níor tugadh fógra íosta 90 lá

2

7.69%

Níor glacadh leis mar athchóiriú suntasach

1

3.85%

Níl an tiarna talún i dteideal de réir dlí an fógra a sheirbheáil

1

3.85%

26

100.00%

Iomlán
* Mar gheall ar shlánú, ní gá go mbeadh an céatadán cothrom le 100%
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Tábla 22
Miondealú ar Iarratais Réitigh Díospóide AHB ar Ghlac RTB leo in 2019 agus 2020 de réir na gCineálacha Díospóide,
Mhinicíochtaí agus Chéatadáin na gCásanna
An Cineál Díospóide*

2019
Líon
Cúiseanna

2019
% cásanna*

2020
Líon
Cúiseanna

2020
% cásanna*

Riaráistí cíosa/riaráistí cíosa agus rósheilbh

177

74.37%

381

74.27%

Iompar frithshóisialta

20

8.04%

56

10.92%

Sárú oibleagáidí tionónta

22

9.24%

42

8.19%

Rósheilbh

43

18.07%

33

6.43%

Sárú oibleagáidí tiarna talún

5

2.10%

19

3.70%

Eile**

0

0.00%

12

2.34%

Caighdeán agus cothabháil na teaghaise

4

1.68%

11

2.14%

Damáiste sa bhreis ar ghnáthchaitheamh agus
gnáthchuimilt

3

1.26%

10

1.95%

Bailíocht an Fhógra Foirceanta

4

1.683%

9

1.75%

Coimeád éarlaise

0

0.00%

5

0.97%

Foirceannadh neamhdhleathach tionóntachta
(Díshealbhú neamhdhleathach)

2

0.84%%

5

0.97%

Níor sonraíodh an cíos dá réir sin.

0

0.00%

3

0.58%

Sárú léasa téarma sheasta

0

0.00%

0

0.00%

280

238

586

513

Líon Iomlán Cásanna

Fadhb shuntasach don earnáil AHB
in 2020 ba ea Riaráistí Cíosa agus
bhain 74% de chásanna leis an gcineál
díospóide seo
Ba é Iompar Frithshóisialta an dara
cineál díospóide is suntasaí, agus
bhain 11% de chásanna leis an gcineál
díospóide seo
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Conas a Rialaíonn
RTB an Earnáil
Chíosa
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Conas a Rialaíonn RTB
an Earnáil Chíosa

297,837

Ag deireadh
2020, bhí

10,691

tionóntacht
phríobháideach
cláraithe leis an RTB
ag deireadh 2020

tionóntacht
Cóiríocht Shonrach
do Mhic Léinn
cláraithe leis an RTB

165,736
tiarnaí talún
príobháideach luaite
le tionóntachtaí
cláraithe leis an RTB
ag deireadh 2020

Ceadaíodh

80%

de na hiarratais ar
chúnamh
forfheidhmithe ó
RTB in 2020

Bhí

34,169

tionóntacht AHB
cláraithe leis an RTB ag
deireadh 2020

In 2020, rinne breis is

800

ball den phobal
teagmháil leis an
Aonad Imscrúduithe
agus Smachtbhannaí,
daoine ar theastaigh
uathu Iompar Míchuí
féideartha a thuairisciú

245

Ceadaíodh

imscrúdú in 2020
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Conas a Rialaíonn RTB an Earnáil Chíosa
Mar rialtóir na hearnála cíosa, ceann de phríomhróil RTB é comhlíonadh a mhéadú ina
fheidhmeanna rialála ar fad.
Dlúthchuid de chearta tiarnaí talún agus tionóntaí
a chosaint agus tacú le hearnáil chíosa éifeachtach
é a chinntiú go bhfuil daoine airdeallach ar a
n-oibleagáidí dlíthiúla agus sa chás go mbíonn
díospóidí i gceist, go bhfuil Seirbhís Réitigh
Díospóide éifeachtach ann mar aon le cumhachtaí
forfheidhmiúcháin láidre, atá á soláthar ag RTB.

Tá Acht um Thionóntachtaí Cónaithe (2004, arna
leasú) ag tacú le hobair RTB agus conas a rialaítear
an earnáil. I rith 2020, mar fhreagairt do phaindéim
Covid-19, bhunaigh an Rialtas trí Acht nua a
d’athraigh cearta agus oibleagáidí tiarnaí talún agus
tionóntaí mar gheall ar éifeachtaí na paindéime.
Déantar cur síos ar na trí Acht ag tús na Tuarascála
Bliantúla seo.

Tá tiarnaí talún faoi oibleagáid dhlíthiúil a
dtionóntachtaí a chlárú leis an RTB. Tá sé mar
aidhm ag rannóg Forfheidhmithe Clárúcháin RTB a
chinntiú go bhfuil gach tionóntacht cíosa cláraithe.
Tacaíonn RTB le tiarnaí talún ag gach céim lena
chinntiú go gcláraíonn siad in am, go bhfuil a
gcuid oibleagáidí á gcomhlíonadh acu, agus nach
dtabhaíonn siad táillí déanacha. D’fhéadfadh
go mbeadh ciontú tiarnaí talún mar thoradh ar
mhainneachtain clárú. Chomh maith leis sin, tá an
chumhacht ag RTB a orduithe ó chásanna réitigh
díospóide a fhorfheidhmiú nuair nach bhfuiltear
ag cloí leo. Chomh maith leis sin, is féidir leis an
RTB tacú le daoine ar mian leo a gcuid imeachtaí
forfheidhmiúcháin féin a thabhairt os comhair na
gCúirteanna.

Déantar cur síos sa chaibidil seo ar phríomhbhuaicphointí 2020 i bhfeidhmeanna rialála RTB.
Cuimsítear ann freisin léargas ar líon na bhFógraí
Foirceannta, foirmeacha díolúine Crios Brú Cíosa
agus fógraí rabhaidh maidir le riaráistí cíosa faighte
ag RTB in 2020, a chabhraíonn leis an RTB an
earnáil a rialáil agus monatóireacht a dhéanamh ar
threochtaí.

Dlúthchuid de chearta
tiarnaí talún agus tionóntaí
a chosaint agus tacú le
hearnáil chíosa éifeachtach
é a chinntiú go bhfuil daoine
airdeallach ar a n-oibleagáidí
dlíthiúla

Ón mbliain 2019, tá an chumhacht ag RTB
monatóireacht réamhghníomhach a dhéanamh ar
an earnáil chíosa le haghaidh sáruithe féideartha
ar an dlí cíosa, trí úsáid a bhaint as cumhachtaí
nua chun sáruithe ar an dlí cíosa a imscrúdú agus
a cheadú sa chás gur ann do sháruithe. Rinne na
hathruithe seo foráil le haghaidh slándáil bhreise
tionachta agus cinnteacht chíosa do thionóntaí ó
tháinig siad i bhfeidhm.

dlíthiúla agus sa chás
go mbíonn díospóidí i
gceist, go bhfuil Seirbhís
Réitigh Díospóide
éifeachtach ann mar
aon le cumhachtaí
forfheidhmiúcháin láidre,
atá á soláthar ag RTB.
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Clárú Tionóntachtaí
Ceanglaítear ar gach tiarna talún príobháideach,
Comhlacht Tithíochta Ceadaithe (AHBanna) agus
soláthraí Cóiríocht Shonrach do Mhic Léinn a
dtionóntachtaí a chlárú leis an RTB. Príomhfheidhm
de chuid RTB é clárú tionóntachtaí a bhainistiú.
Cuireann sé seo ar chumas RTB sonraí cinntitheacha
a bhailiú agus a sholáthar maidir leis an earnáil
chíosa agus cruthaíonn sé trédhearcacht ar fud
na hearnála cíosa tríd an gclár poiblí náisiúnta
tionóntachtaí; rud a chuireann ar chumas RTB an
earnáil a thuiscint agus a rialáil ar bhealach níos
fearr.

Nuair a chláraítear
The Good
tionóntacht,
Landlord
Tenant
soláthraíonn RTB
Guide
tacaíocht thosaigh do
thiarnaí talún agus do
thionóntaí i bhfoirm
litir dheimhnithe
tionóntachta agus
treoir mhionsonraithe
maidir le cearta agus
freagrachtaí cíosa
don tiarna talún
agus don tionónta.
Uaireanta is iad
litreach deimhnithe an
chéad deis a bhíonn
ag go leor tiarnaí talún agus tionóntaí foghlaim
faoina gcearta agus freagrachtaí agus faoi RTB agus
na seirbhísí atá á tairiscint aige, rud a chruthaíonn
deis úsáideach rannpháirtíochta leis an RTB ag tús
tionóntachta nó tráth athnuachana tionóntachta.
A guide to the Residential
Tenancies Act

Go sonrach, soláthraíonn clárú tionóntachtaí faisnéis
do RTB maidir le tionóntachtaí ar fud na tíre, lena
n-áirítear sonraí maidir le cé chomh fada is atá
tionóntachtaí i bhfeidhm agus na méideanna cíosa
atá á ngearradh mar chuid de na tionóntachtaí
seo. Cabhraíonn an fhaisnéis seo leis an RTB an
earnáil a rialáil agus cuireann sé ar chumas RTB
monatóireacht a dhéanamh ar threochtaí, anailís
agus léargas tábhachtach a sholáthar, agus Innéacs
Cíosa Ráithiúil RTB a chur i dtoll a chéile.

Is ceanglas dlíthiúil é go gcláródh tiarnaí talún a
dtionóntachtaí leis an RTB, agus go gcoimeádaidís a
bhfaisnéis tionóntachta cothrom le dáta go háirithe i
ndáil le méideanna cíosa, na tionóntaí atá ina gcónaí
sa réadmhaoin, agus aon athruithe substaintiúla
eile ar an gclárú tionóntachta. Soláthraíonn RTB
seirbhís iomlán ar líne, le tacaíocht ó WebChat, línte
teileafóin RTB agus teagmháil ríomhphoist chun tacú
leis an bpróiseas clárúcháin.

Ina theannta sin, tríd an bpróiseas cláraithe
tionóntachta, tacaíonn RTB leis an earnáil trí aird
tiarnaí talún agus tionóntaí a tharraingt ar a gcearta
agus freagrachtaí.

Tábla 23
Líon na nIarratas Cláraithe Tionóntachta Faighte ag RTB Gach Bliain 2016-2020
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Iarratais chláraithe tionóntachtaí cíosa
phríobháidigh faighte ag RTB gach bliain (nua
& athnuachan)

105,566

106,177

101,640

98,362

95,245

95,646

Iarratais chláraithe tionóntachtaí AHB faighte
ag RTB gach bliain (nua & athnuachan)

-

5,452

23,092

3,738

3,878

21,587

Tionóntachtaí Cóiríocht Shonrach do Mhic
Léinn cláraithe leis an RTB

-

-

-

-

28,414

12,784

Líon iomlán iarratas cláraithe tionóntachta
faighte

105,566

111,629

124,732

102,100

127,537

130,017
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Clárú Cóiríocht Shonrach do
Mhic Léinn

Ní mór do gach soláthraí Cóiríocht Shonrach do Mhic
Léinn (SSA) na dlíthe a bhaineann le hathbhreithnithe
cíosa a chomhlíonadh. Ciallaíonn sé seo nach mór
d’aon tionóntacht Cóiríocht Shonrach do Mhic Léinn
i gCrios Brú Cíosa (RPZ) cloí leis an méadú uasta
bliantúil cíosa de 4%. Pointe tábhachtach is ea go
raibh na rialacha seo maidir le Crios Brú Cíosa i
bhfeidhm i ndáil le soláthraithe príobháideacha
Cóiríocht Shonrach do Mhic Léinn riamh anall.

Ní mór do gach soláthraí Cóiríocht Shonrach do Mhic
Léinn a dtionóntachtaí mic léinn a chlárú leis an RTB.
Ag deireadh 2020, bhí 10, 691 tionóntacht Cóiríocht
Shonrach do Mhic Léinn cláraithe leis an RTB.
Bhain na tionóntachtaí cláraithe seo le 109
forbairt Cóiríocht Shonrach do Mhic Léinn, agus
bhí 11 thionóntacht á mbainistiú ag institiúidí
ardoideachais, cosúil le hollscoileanna, agus forbairtí
príobháideacha ba ea 98 tionóntacht.

Ag deireadh
2020, bhí 10,691
tionóntacht
Cóiríocht
Shonrach do
Mhic Léinn
cláraithe leis
an RTB.

Tá rochtain ag tiarnaí talún agus ag tionóntaí ar mic
léinn iad ar go leor de na cearta agus freagrachtaí
atá le fáil san earnáil chíosa phríobháidigh, lena
n-áirítear rochtain ar Sheirbhís Réitigh Díospóide
RTB. Is féidir leas a bhaint as an tseirbhís seo
chun déileáil le fadhbanna tionóntachta, cosúil le
fadhbanna a bhaineann le hathbhreithnithe cíosa
agus bearta socraithe cíosa, éarlais a thabhairt ar
ais, sáruithe ar oibleagáid lena n-áirítear iompar
frithshóisialta agus fadhbanna a bhaineann le
cothabháil.
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Clárú a Chomhlíonadh
Atreoruithe ó Bhaill den Phobal

Oibríonn aonad Forfheidhmiúcháin Cláraithe RTB le
tiarnaí talún agus le heagraíochtaí comhpháirtíochta
chun tacú le clárú a chomhlíonadh. Tacófar le tiarnaí
talún trí oideachas agus faisnéis i rith gach céim den
phróiseas forfheidhmiúcháin i ndáil lena n-oibleagáidí
dlíthiúla agus na seirbhísí réitigh díospóide RTB atá ar
fáil dóibh nuair a chláraíonn siad.

In 2020, d’atreoraigh baill den phobal 1,010 tionóntacht
neamhchláraithe líomhnaithe chuig RTB i gcomparáid
le 1,249 in 2019, arb ionann é agus laghdú 19% i
gcomparáid le figiúirí 2019.

An Roinn Coimirce Sóisialaí & Údaráis
Áitiúla

Déanann RTB gach iarracht aird tiarnaí talún a
tharraingt ar a n-oibleagáidí clárú agus téitear i mbun
caingne dlí mar dhála deiridh, ach tá cumhachtaí
forfheidhmiúcháin ag RTB chun déileáil le tiarnaí talún
nach bhfuil a gcuid oibleagáidí comhlíonta acu. Is cion
é mainneachtain clárú a bhféadfadh ciontú coiriúil a
bheith dá thoradh, fíneáil suas le €4,000 agus/nó suas
le sé mhí príosúnacht.

In 2020, fuair RTB 7,540 taifead i ndáil le tionóntachtaí
a raibh an Liúntas Forlíonadh Cíosa ón Roinn Coimirce
Sóisialaí (DSP) a bhfáil acu. Cuireadh moill shuntasach
ar phróiseas athbhreithnithe agus seiceála taifead RTB
daoine a bhfuil an Liúntas Forlíonadh Cíosa á bhfáil
acu mar thoradh ar fhadhbanna a bhain le Covid-19.

Mar chuid de chumhachtaí imscrúdaitheacha agus
ceadaithe RTB, is féidir leis an RTB imscrúdú a
dhéanamh ar mhainneachtain tiarna talún tionóntacht
a chlárú laistigh de mhí ó thús tionóntachta.
D’fhéadfadh go mbeadh smachtbhanna mar thoradh ar
neamhchomhlíonadh ceanglas cláraithe tionóntachta trí
chumhachtaí Imscrúduithe agus Smachtbhannaí RTB.
Tugann sé seo cumhachtaí breise do RTB déileáil le
neamhchomhlíonadh ceanglas cláraithe tionóntachta.
Má theastaíonn tuilleadh eolais uait maidir le
cumhachtaí agus gníomhaíocht Imscrúduithe agus
Smachtbhannaí RTB in 2020, féach ar leathanach 57.

Má aimsítear meaitseáil ar an gClár dúntar an
comhad Forfheidhmiúcháin Cláraithe agus cuirtear
deireadh leis an bpróiseas. Mura bhfuil meaitseáil
chomhfhreagrach ann eisítear fógra dlí agus cuirtear
tús leis an bpróiseas Forfheidhmiúcháin Cláraithe.
De ghnáth bíonn an leibhéal comhlíonta le
hatreoruithe HAP an-ard de bhrí go dtuigeann formhór
na dTiarnaí Talún nuair a chláraíonn siad i scéim HAP
go gceanglaítear orthu an tionóntacht a chlárú.
Is iad comhaid HAP agus DSP an fhoinse is mó de na
hatreoruithe seo ó RTB. Fuair RTB 16,630 taifead a
bhain le tionóntachtaí a bhfuil íocaíocht HAP á fáil acu.
Rinne RTB obair leantach i ndáil leis na tionóntachtaí,
agus seoladh 1,778 litir chomhfhreagrais agus rinneadh
teagmháil le tiarnaí talún.

Foinsí Eolais
Faigheann an tAonad Forfheidhmiúcháin eolais
ó fhoinsí difriúla maidir le cibé acu atá nó nach
bhfuil tionóntacht cláraithe. Is féidir leis an aonad
Forfheidhmiúcháin Cláraithe glacadh le heolas ó:

D’atreoraigh na hÚdaráis Áitiúla 289 tionóntacht
neamhchláraithe líomhnaithe chuig RTB in 2020
bunaithe ar a gcuid iniúchtaí ar réadmhaoin chíosa. Is
ionann é seo agus laghdú i gcomparáid leis an 1,344
atreorú a rinneadh in 2019. Rinneadh na hatreoruithe i
ndiaidh iniúchtaí teaghaise a raibh tionchar suntasach
ag srianta Covid-19 in 2020 orthu

Baill den phobal;
Údaráis Áitiúla;
An Roinn Coimirce Sóisialaí (DSP); agus
Scéim na hÍocaíochta Cúnaimh Tithíochta (HAP)

Eolas Inmheánach

Eolas a bhailítear go hinmheánach mar thoradh ar
iarratas réitigh díospóide.

Seiceálann agus déanann RTB obair leantach ar
fhoirmeacha cláraithe neamhiomlána lena chinntiú
go bhfuil na tionóntachtaí seo curtha i gcrích
agus cláraithe. I rith an phróisis réitigh díospóide,
seiceálann RTB tionóntachtaí dá dtagraítear dóibh
i bhfoirm iarratais réitigh díospóide lena fháil
amach cibé acu atá nó nach bhfuil an tionóntacht
cláraithe. Mura bhfuil tionóntacht cláraithe, déantar
an tionóntacht sin a atreorú chuig an aonad
Forfheidhmiúcháin Cláraithe.
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Fógraí chun Tacú le Clárú a Chomhlíonadh
Chinn RTB eisiúint Fógraí le haghaidh tréimhse
shuntasach in 2020 a chur ar fionraí agus ní raibh
rochtain ag an bhfoireann ar an oifig mar thoradh
ar shrianta Covid-19, rud ba chúis leis an laghdú
suntasach ar líon na bhFógraí a eisíodh i gcomparáid
le blianta roimhe seo.

D’fhonn cabhrú le tiarnaí talún an reachtaíocht a
chomhlíonadh, scríobhann RTB chuig tiarnaí talún
go díreach agus tugann sé deiseanna dóibh an
reachtaíocht a chomhlíonadh sula dtionscnaítear
caingean dlí. Faigheann tiarnaí talún dhá litir
mheabhrúcháin ó RTB sula n-éisítear aon Litreacha
Aturnae. Cé go bhfuil formhór na dtiarnaí talún
comhlíontach, bíonn sé riachtanach roinnt Fógraí
foirmiúla agus litreacha Aturnae a eisiúint i líon beag
cásanna. Comhlíonann formhór na dtiarnaí talún
a fhaigheann Fógra a oibleagáid clárú go luath rud
a chiallaíonn nach bhfuil aon cheanglas ann don
phróiseas forfheidhmiúcháin fhoirmiúil.

Is cion coiriúil é mainneachtain tionóntacht a
chlárú agus i ndiaidh gach iarracht is féidir a
dhéanamh chun tacú le tiarnaí talún an reachtaíocht
a chomhlíonadh, déileáiltear leis an gceist sna
Cúirteanna mura féidir teacht ar réiteach. I rith 2020,
mar thoradh ar Covid-19, cuireadh na cásanna seo ar
fad sna Cúirte ar atráth de riachtanas mar thoradh
ar an bpaindéim. Dá réir sin, níor réitíodh aon chás
forfheidhmiúcháin cláraithe sna Cúirteanna in 2021.
Níor éist go leor Cúirteanna Dúiche (agus Cuarda)
cásanna ach ar an mbonn gur measadh go raibh saol
an iarratasóra nó páirtí eile I mbaol agus go raibh
baol láithreach de dhíobháil fhisiciúil ann, seachas
sin cuireadh cás ar atráth. D’ainneoin na srianta seo,
d’éirigh le Painéal Aturnaetha RTB roinnt Orduithe
Cúirte a fháil. Tá RTB ag súil go mbeidh tús á chur sna
Cúirteanna leis an ngníomhaíocht seo i rith 2021 ag
brath ar na srianta.

In 2020, mar a léirítear i dTábla 24, eisíodh 1,282
1ú litir Fógra. Cuirtear in iúl do thiarna talún sna
litreacha seo go bhfuil an chuma ar an scéal go
bhfuil a t(h)ionóntacht neamhchláraithe. In 2020
eisíodh 148 litir 2ú Fógra. Mura bhfreagraítear litir 2ú
Fógra, eiseoidh RTB litir Aturnae, agus in 2020 eisíodh
197 1ú litir Aturnae, agus 73 2ú litir Aturnae

Tábla 24
Fógraí agus Litreacha Forfheidhmiúcháin Cláraithe Eisithe*

*

Bliain

1ú Fógra

2ú Fógra

1ú Litir Aturnae

2ú Litir
Aturnae

Eile*

Iomlán

2018

4,651

2,384

748

253

363

8,399

2019

6,013

1,823

540

188

111

8,675

2020

1,282

148

167

73

108

1,778

Seoltar na litreacha seo chuig áititheoirí na réadmhaoine cíosa nó chuig tiarnaí talún a bhfuil clárú tionóntachta neamhiomlán acu ar an gcóras.
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Forfheidhmiú Orduithe Cinnidh
Ordú Cinnidh a Chomhlíonadh
Nuair a réitíonn tiarnaí talún agus tionóntaí a
ndíospóid chíosa trí úsáid a bhaint as Seirbhís Réitigh
Díospóide RTB faigheann siad Ordú Cinnidh atá
ceangailteach de réir dlí. Is ionann an tOrdú Cinnidh
agus cinneadh nó toradh críochnaitheach cás réitigh
díospóide a eisítear chuig gach páirtí i ndíospóid.
Sonraítear ann na téarmaí atá le comhlíonadh, lena
n-áirítear:
aon íocaíochtaí atá dlite; agus
an méid ama atá sonraithe chun comhlíonadh a
chinntiú (tréimhse chomhlíonta).
Mar shampla, d’fhéadfaí a shonrú in Ordú Cinnidh nach
mór do thionónta riaráistí cíosa a íoc leis an tiarna
talún nó nach mór do thiarna talún athbhreithniú a
dhéanamh ar mhéid cíosa de réir chritéir an Chreasa
Brú Cíosa, agus sonrófar méid sonrach ama chun an
cinneadh a chomhlíonadh.
Comhlíontar formhór na nOrduithe Cinnidh. Tá cásanna
ann, áfach, nuair nach gcomhlíontar Ordú Cinnidh. Mar
chomhlacht poiblí rialála, feidhm thábhachtach de
chuid RTB é forfheidhmiú, agus déileálann sé go dáiríre
le neamhchomhlíonadh Orduithe Cinnidh.
Dála an fhorfheidhmithe cláraithe, is é chéad réim
ghnímh RTB a fháil amach an féidir an tsaincheist
a réiteach gan tairbhe a bhaint as caingean dlí sna
Cúirteanna. Ar dtús, seolann RTB nóta i scríbhinn chuig
na páirtithe lena mbaineann chun téarmaí an Ordaithe
Chinnidh a mheabhrú dóibh agus a cheangal orthu
socruithe a dhéanamh chun an tOrdú a chomhlíonadh.
Mura n-éiríonn leis an gcur chuige seo, breithneoidh
RTB ar bhonn an cháis cibé acu ar cheart nó nár cheart
cúnamh dlí a sholáthar chun an tOrdú a fhorfheidhmiú.

Tábla 25

In 2020, eisíodh 1,794 Ordú Cinnidh (cuimsítear anseo
líon beag Orduithe a bhaineann le cásanna a éisteadh
in 2019). I bhformhór na gcásanna seo, tá na téarmaí
atá sonraithe san Ordú Cinnidh á gcomhlíonadh ag
tiarnaí talún agus tionóntaí. Sá chás nach mbíonn Ordú
Cinnidh á chomhlíonadh ag páirtí i gcás, d’fhéadfadh
go mbeadh tionchar díobhálach aige seo ar an bpáirtí
eile agus ar an earnáil chíosa. Mar shampla, b’fhéidir
go mbeadh deacracht ag tionónta nach bhfaigheann
a (h)éarlais ar ais réadmhaoin eile a fháil ar cíos, nó
d’fhéadfadh go mbeadh baol ann nach mbeadh tiarna
talún atá ag feitheamh ar riaráistí cíosa le haghaidh
tréimhse fhada a m(h)orgáiste a mhainneachtain, rud a
chuirfeadh an tionóntacht agus an réadmhaoin i mbaol.

In 2020, eisíodh
1,794 Ordú Cinnidh
Tacú le Forfheidhmiú
In 2020, tugadh laghdú suntasach faoi deara san
éileamh ar sheirbhísí Forfheidhmithe Ordaithe Cinnidh
de bhrí gur laghdaigh líon na nOrduithe go suntasach
mar gheall ar an bpaindéim. Mar is léir ó Thábla 25,
fuair RTB 294 iarratas ar chúnamh chun leanúint
le himeachtaí forfheidhmithe, arb ionann é agus
laghdú de 216, nó 42.3%, i gcomparáid le 2019. As an
294 iarratas, d’éascaigh RTB comhlíonadh iomlán nó
comhaontuithe socraithe gan dul in árach caingean
dlí. Bhí ar chumas RTB socruithe a éascú i 9.8% de
gach iarratas faighte trí rannpháirtíocht luath leis
na páirtithe sula mb’éigean litreacha dlí foirmiúla
a eisiúint. Bhí 10 gcás bhreise (thart ar 3.4%) inar
aistarraingíodh na cásanna nó ar cinneadh gan leanúint
leo i ndiaidh rannpháirtíocht thosaigh leis an RTB.

Iarratais Leanúint le Forfheidhmiú 2012-2020
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

346

405

535

633

359

347

348

510

294
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Fíor 8
Cé a rinne Iarratas Forfheidhmithe in 2020*?

In 2020, as an 180 iarratas forfheidhmithe
a fuarthas ó thiarnaí talún, ba iad
rósheilbh agus riaráistí cíosa na
cineálacha díospóide is coitianta ba
chúis le hiarratais forfheidhmithe,
agus bhain 94.2% de gach iarratas
forfheidhmithe ó thiarna talún leis na
saincheisteanna seo. Ba é coimeád
éarlaise an chúis ba choitianta a bhí le
hiarratais ó thionóntaí, agus bhain 55.4%
de gach iarratas forfheidhmithe tionónta
leis na saincheisteanna seo.

In 2020, cuireadh 294 iarratas forfheidhmithe faoi bhráid RTB.
Tríú Páirtí
3 (1%)

AHB 10 (3.4%)

Páirtithe i
gCás 2020
(Minicíocht)

294

Tionónta
101 (35%)

Tiarna Talún
180 (61%)

* Mar gheall ar shlánú, ní gá go mbeadh na céatadáin cothrom le 100%

Fíor 9
Iarratais Tiarnaí Talún bunaithe ar an gCineál Díospóide 2019+2020
Riaráistí Cíosa/
Riaráistí Cíosa/
Riaráistí Cíosa
Riaráistí Cíosa
& Rósheilbh
& Rósheilbh

Riaráistí Cíosa/
Riaráistí Cíosa/
Riaráistí Cíosa
Riaráistí Cíosa
& Rósheilbh
& Rósheilbh

243
243
50
50

Rósheilbh
Rósheilbh
Damáiste sa bhreis ar
Damáiste sa bhreis ar
Ghnáthchaitheamh
Ghnáthchaitheamh
& Gnáthchuimilt
& Gnáthchuimilt
Sárú Oibleagáidí
Sárú Oibleagáidí
Tionónta
Tionónta

22

Eile
Eile
00

50
50

100
100

2019
150
150

200
200

25
25

Rósheilbh
Rósheilbh
Damáiste sa bhreis ar
Damáiste sa bhreis ar
Ghnáthchaitheamh
Ghnáthchaitheamh
& Gnáthchuimilt
& Gnáthchuimilt
Sárú Oibleagáidí
Sárú Oibleagáidí
Tionónta
Tionónta

19
19
99

154
154

44
55
22

Eile
Eile
00

250
250

100
100

50
50

2020
150
150

200
200

250
250

Fíor 10
Iarratais Tionóntaí bunaithe ar an gCineál Díospóide 2019+2020
77
77

Coimeád
CoimeádÉarlaise
Éarlaise
Sárú
SárúOibleagáidí
Oibleagáidí
Tiarna
TiarnaTalún
Talún

66

44
00

10
10

10
10
12
12

Eile
Eile

00

Fógra
FógraFoirceanta
Foirceanta

23
23

Foirceannadh
Foirceannadh
Neamhdhleathach
Neamhdhleathach
Tionóntachta
Tionóntachta

44
44

Eile
Eile
Caighdeán
Caighdeán&&
Cothabháil
Cothabháil
na
naTeaghaise
Teaghaise

Sárú Oibleagáidí
Oibleagáidí
Sárú
Tiarna Talún
Talún
Tiarna

49
49

Foirceannadh
Foirceannadh
Neamhdhleathach
Neamhdhleathach
Tionóntachta
Tionóntachta

56
56

Coimeád Éarlaise
Éarlaise
Coimeád

20
20

30
30

40
40

2019
50
50

60

70

80

Caighdeán &
&
Caighdeán
Cothabháil
Cothabháil
na Teaghaise
Teaghaise

00

Foirceanta
Fógra Foirceanta

00
00

56

10
10

20
20

30
30

40
40

2020
50
50

60
60

70
70

80
80

Caibidil 3

As an 294 iarratas a fuarthas chun leanúint le
forfheidhmiú, ceadaíodh cúnamh dlíthiúil ó RTB i ndáil
le 241 cás. Ciallaíonn sé seo gur cheadaigh RTB 80.3%
de na hiarratais forfheidhmithe Ordaithe Cinnidh in
2020. As an 241 ar ceadaíodh cúnamh dlíthiúil a chur
ar fáil lena n-aghaidh, socraíodh 29 cás sula raibh
gá le comhairle a lorg ó aturnae. Dúnadh 381 cás in
2020 (cuimsítear san fhigiúr cumaisc seo cásanna a
osclaíodh i rith blianta roimhe seo.

|
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Tá go leor de na hOrduithe atá faighte ag RTB thar
ceann páirtithe i gcás cláraithe aige, a chiallaíonn
gur féidir iad a fhoilsiú i dtréimhseacháin trádála
agus ar shuíomhanna gréasáin éagsúla. D’fhéadfadh
go mbeadh tionchar diúltach aige seo ar rátáil
chreidmheasa duine neamhchomhlíontach. Má
dheimhnítear san Ordú Cúirte gur gá tionónta a
dhíchur, is féidir leis an RTB nó leis an duine atá
ag lorg comhlíontachta iarraidh ar an Sirriam nó ar
Chláraitheoir Contae díshealbhú a chur i gcrích.

Chomh maith leis sin, is féidir le páirtithe a gcásanna
forfheidhmithe féin a thabhairt os comhair na Cúirte
Dúiche go díreach. Lean RTB le cúnamh a thabhairt
do pháirtithe i gcás le forfheidhmiú trí gach cúnamh
a d’fhéadfaí a thabhairt do pháirtí ar mian leis
leanúint lena c(h)ás forfheidhmithe féin os comhair
na Cúirte Dúiche. In 2020, chuir RTB na doiciméid agus
na hábhair a bhí ag teastáil ó na Cúirteanna chun a
gcásanna forfheidhmithe féin a thabhairt os comhair
na Cúirte le haghaidh 55 páirtí.

Mura bhfuil ach dámhachtain airgid i gceist in Ordú,
áfach, is faoi na páirtithe atá sé forfheidhmiú breise
an Ordaithe Cúirte a eagrú.

Torthaí Cúirte: Imeachtaí Eisithe ag RTB
Fuair RTB 123 Ordú Cúirte in 2020, laghdú ó 153 in
2019. I bhformhór na gcásanna seo sa Chúirt Dúiche,
dámhadh costais ar RTB. Is é an tionchar atá aige
seo go mbíonn ar pháirtithe neamh-chomhlíontacha
glacadh leis go bhféadfadh costais dhlíthiúla
shuntasacha a bheith á ndámhachtain ina gcoinne i
dteannta le haon airgead a d’fhéadfadh a bheith dlite
acu faoin Ordú Cinnidh, agus is díspreagadh neamhchomhlíontachta é seo.

In 2020, rinne RTB iarracht freagairt go tapa do
mhargadh cíosa a bhí ag athrú agus a bhí ag déileáil
le tionchar gan choinne Covid-19 agus srianta sláinte
poiblí. Bhí rochtain ar na Cúirteanna teoranta agus
chuir go leor Dúichí nithe sibhialta ar atráth thar
thréimhse shrianta leibhéal 4 agus 5. Níor cuireadh
gach ní forfheidhmithe ar atráth, thuairiscigh
Aturnaetha Phainéal RTB gur bunaíodh 123 Ordú ar
leibhéal náisiúnta. Meastar de réir mar a mhaolófar
na srianta sláinte poiblí, go leanfaidh an méadú ar
Ordú Forfheidhmithe ag fás in 2021.

Tá sé tábhachtach aird a tharraingt ar an bpointe,
fiú mura bhfuil Aturnae ceaptha i gcás, gur féidir le
páirtí páirt a ghlacadh i bplean socraithe sula dtugtar
an cás os comhair na gCúirteanna. Tuairiscíonn
Aturnaetha Painéil in 2020, gur comhlíonadh go
hiomlán le 17 gcás, le cois an 123 cás inar bunaíodh
Orduithe Cúirte le haghaidh cásanna forfheidhmithe
RTB, nó gur comhaontaíodh téarmaí socraithe roimh
dháta na Cúirte nó ar lá na hÉisteachta.

Gníomhaíocht Forfheidhmithe sa Chúirt
Dúiche
Má tá páirtí ag leanúint le himeachtaí forfheidhmithe
agus má tá an Chúirt Dúiche sásta go bhfuil gach
cruthúnas in ord, déanfaidh an Breitheamh Ordú ina
gcuimsítear téarmaí an Ordaithe Cinnidh a eisíodh
roimhe seo. Féadfaidh Breithiúna Ceannais Ordú
le haghaidh costas dlí a dhéanamh. Ní chiallaíonn
Ordú Cúirte i gcónaí, áfach, go bhfaighidh páirtí
an t-airgead a dhámhtar. Má leanann an duine ar
aghaidh gan Ordú a chomhlíonadh, féadfar leanúint
le forghníomhú Ordaithe de réir aon cheann de na
modhanna a cheadaíonn an Chúirt Dúiche.

Ní chláróidh RTB an breithiúnas le hOifig na
hArd-Chúirte má chloíonn na páirtithe le plean
íocaíochta comhaontaithe. Má chuirtear stop leis
na híocaíochtaí, cláróidh RTB an fiach atá gan íoc
le hOifig na hArd-Chúirte mar fhiach breithiúnais,
a bhféadfadh tionchar diúltach a bheith aige ar an
bpáirtí lena mbaineann.
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Tábla 26
Orduithe Cúirte faighte ag RTB thar ceann páirtithe i gcás (2011-2020)
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

42

91

140

158

302

204

107

108

153

123

Fíor 11
Miondealú ar Orduithe Cúirte Dúiche agus Cuarda 2019-2020

Sáruithe Eile ar
Oibleagáidí Tiarna
Talún 13 (8%)
Foirceannadh
Neamhdhleathach
3 (2%)

Coimeád
Éarlaise
17 (11%)

Sáruithe Eile ar
Oibleagáidí Tionónta
4 (3%)

Sáruithe Eile ar
Oibleagáidí Tiarna Talún
10 (8%)

Sáruithe Eile ar
Oibleagáidí Tionónta
7 (6%)

Foirceannadh
Neamhdhleathach
6 (5%)

2019

Coimeád
Éarlaise
14 (11%)

Riaráistí Cíosa
& Gaolmhara
57 (37%)
Riaráistí Cíosa &
Rósheilbh/Rósheilbh
59 (39%)

2020
Riaráistí Cíosa &
Rósheilbh/Rósheilbh
36 (29%)

Riaráistí
Cíosa &
Gaolmhara
50 (41%)

Imeachtaí Ard-Chúirte

Athbhreithniú Breithiúnach

Is féidir cás a thabhairt os comhair na hArd-Chúirte
sa chás go gcreideann duine gur cuireadh an dlí i
bhfeidhm go mícheart. Tá na hiarratais seo chun
cinneadh Binse RTB a achomharc bunaithe ar phonc
dlí i.e., saincheist maidir le conas a cuireadh an dlí i
bhfeidhm le linn teacht ar chinneadh.

Má chreidtear nár reáchtáladh éisteacht Réitigh
Díospóide nó Próiseas Imscrúduithe agus
Smachtbhannaí leis an RTB go cothrom nó má
rinneadh earráid dhlínsiúil, is féidir faoiseamh a
lorg ón Ard-Chúirt trí athbhreithniú Breithiúnach. Ní
hionann athbhreithniú breithiúnach agus achomharc
ar chinneadh RTB ach is ionann é agus athbhreithniú
a dhíríonn ar an bpróiseas a úsáideadh chun cinntí
a dhéanamh seachas ar an gcinneadh féin. Tá
dámhachtain an réitigh seo faoi lánrogha na hArdChúirte. In 2020, tógadh cás amháin i gcoinne RTB le
haghaidh Athbhreithniú Breithiúnach.

In 2020, rinneadh 10 gcás a achomharc chuig an ArdChúirt.
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Imscrúduithe agus Smachtbhannaí
Ar an 1 Iúil 2019, leathnaigh Acht um Thionóntachtaí
Cónaithe (Leasú) 2019 ról RTB chun cead a thabhairt dó
tiarnaí talún atá páirteach i sáruithe áirithe ar an dlí
a imscrúdú agus a cheadú, arna shainiú mar Iompar
Míchuí. Áirítear ina measc:

Measúnú ar fhaisnéis faighte ó bhaill den phobal
(lena n-áirítear gearáin fhoirmiúla i scríbhinn) mar
aon le faisnéis atá sainaitheanta ag an Aonad trí
úsáid a bhaint as sonraí foinse oscailte agus sonraí
atá ar fáil do RTB.

mainneachtain ceanglais RPZ a chomhlíonadh;

Imscrúdú a dhéanamh ar Iompar Míchuí féideartha.
Oifigigh Údaraithe (OUanna) atá ceaptha go
speisialta a chuireann na himscrúduithe i gcrích.
Nuair a bhíonn na hOifigigh Údaraithe ceaptha chun
obair a dhéanamh ar an imscrúdú, tá cumhachtaí
imscrúdaitheacha sonracha, fadréimseacha agus
suntasacha acu dá bhforáiltear faoin reachtaíocht
lena n-áirítear an chumhacht áitreabh a imscrúdú,
an chumhacht fianaise a bhailiú, an chumhacht
iallach a chur ar dhaoine cabhrú leis an imscrúdú trí
dhoiciméid a sholáthar nó freastal ar agallamh nó ar
éisteacht ó bhéal.

mainneachtain tionóntacht a chlárú;
cúis sonraithe ar Fhógra Foirceanta arb eol atá
bréagach nó míthreorach; agus
mainneachtain a t(h)ionóntacht a thabhairt ar
ais do thionónta nuair atá coinníollacha áirithe
comhlíonta.
Bhí sé seo mar bhonn le hathrú bunúsach ar oibriú
RTB trína théarmaí tagartha a leathnú agus cur
ar chumas RTB tús a chur le himscrúduithe mar
thoradh ar ghearáin fhoirmiúla i scríbhinn, nó, go
réamhghníomhach trí na sonraí anailísithe RTB a bhí ar
fáil, agus bunaithe ar theagmháil neamhfhoirmiúil le
baill den phobal.
Trí imscrúduithe a thosú dá thoil féin, tá sé mar
aidhm ag RTB Iompar Míchuí a imscrúdú agus a
cheadú, nach gá a bheadh sainaitheanta ar shlí ar
bith eile agus comhlíonadh le dlí cíosa san earnáil
trí chéile a spreagadh. Cabhróidh sé seo le cothrom
na Féinne a thabhairt do thromlach na dtiarnaí
talún a bhfuil an dlí cíosa á chomhlíonadh acu agus
cosc a chur ar thionóntaí agus ar thiarnaí talún ó
bheith faoi mhíbhuntáiste éagórach mar gheall ar
chíos atá ardaithe go mídhleathach agus cleachtais
mhídhleathacha is cúis le boilsciú bréige an mhargaidh
cíosa agus cur isteach ar an gcosaint tionachta atá
sonraithe san Acht um Thionóntachtaí Cónaithe.
Ba é 2020 an chéad bhliain iomlán a raibh aonad
Imscrúduithe agus Smachtbhannaí RTB i mbun oibre.
In 2020 bhí an phríomhbhéim á leagan ar róil agus
freagrachtaí a bhunú laistigh den fhoireann agus na
próisis, beartais agus teimpléid a fhorbairt chun tacú le
feidhmiú an aonaid de réir na reachtaíochta. I rith 2020,
bhí baint ghníomhach ag an bhfoireann Imscrúduithe
agus Smachtbhannaí leis na príomhghníomhaíochtaí
seo a leanas:
Cumarsáid faisnéise agus treorach maidir leis
na próisis Imscrúduithe agus Smachtbhannaí
do pháirtithe leasmhara agus don phobal trí
fhoilseacháin agus inneachar nua a chruthú do
shuíomh gréasáin RTB.

Breithníonn Cinnteoirí Neamhspleácha admhálacha
maidir le sárú/sáruithe tiarnaí talún nó tuairiscí
imscrúduithe OUanna agus déanann siad cinneadh
maidir le cibé acu ar tharla nó tharla Iompar Míchuí
agus cibé acu atá nó nach bhfuil smachtbhanna
le forchur agus méid aon smachtbhannaí a
d’fhéadfadh a bheith i gceist.
Deimhniú ón gCúirt Chuarda maidir leis na
smachtbhannaí.
Ullmhúchán a dhéanamh chun na smachtbhannaí a
fhoilsiú ar shuíomh gréasáin RTB.
Ullmhúchán a dhéanamh chun íocaíochtaí
smachtbhannaí a admháil.

Foinsí Eolais RTB le haghaidh
Imscrúdaithe
Príomhról de chuid an aonaid Imscrúdaithe agus
Smachtbhannaí é faisnéis a mheas agus a fhíorú agus
cinneadh a dhéanamh maidir le cibé acu an féidir nó
nach féidir sárú féideartha a imscrúdú. Anseo thíos
tá achoimre de na foinsí eolais a úsáideann RTB chun
tús a chur le himscrúduithe mar aon le forléargas ar
an bhfaisnéis a bhí faighte ag an aonad in 2020.

Tuairisciú ó Bhaill den Phobal
In 2020, rinne breis is 800 ball den phobal teagmháil
leis an RTB, daoine ar theastaigh uathu Iompar
Míchuí féideartha a thuairisciú. Nuair a dhéantar
miondealú ar an bhfigiúr sin, gearáin fhoirmiúla i
scríbhinn ba ea 13.3% de na teagmhálacha seo, agus
glaonna teileafóin agus ríomhphoist ba ea 86.7%.
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Fíor 12
Na Cineálacha Saincheisteanna Tuairiscithe ag Baill den Phobal don Aonad Imscrúduithe agus Smachtbhannaí in 2020***
Róphlódú 3%

NoT bréagach nó míthreorach** 3%
Mainneachtain tionóntacht
a thabhairt ar ais do
thionónta de réir na
reachtaíochta* 9%
Caighdeáin agus
Cothabháil 10%

Coimeád éarlaise 11%

Iompar frithshóisialta 4%

Na Cineálacha
Saincheisteanna
Tuairiscithe ag Baill
den Phobal don Aonad
Imscrúduithe agus
Smachtbhannaí in

Mainneachtain tionóntacht
a chlárú 44%

2020***

Sárú oibleagáidí
tiarna talún 14%

Cíos méadaithe sa bhreis
ar 4% i gCrios Brú Cíosa 21%

* Cuimsítear san fhigiúr seo figiúirí a bhaineann le mainneachtain tionóntacht a thabhairt ar ais do thionónta i ndiaidh Fógra Foirceanta a eisiúint i ndáil le
díol réadmhaoine, athchóiriú suntasach agus sealbhú pearsanta nó baill teaghlaigh.
** Tagraíonn NoT d’Fhógra Foirceanta.
*** D’fhéadfadh go mbeadh níos mó ná saincheist amháin tuairiscithe i ngach tuairisc

Fíor 13
Na Cineálacha Saincheisteanna Tuairiscithe ag Baill den Phobal don Aonad Imscrúduithe agus
Smachtbhannaí Iúil-Nollaig 2019***
Róphlódú 3%
NoT bréagach nó míthreorach** 2%
Mainneachtain
tionóntacht a thabhairt
ar ais do thionónta de
réir na reachtaíochta* 10%
Caighdeáin agus
Cothabháil 8%
Coimeád éarlaise 6%

Sárú oibleagáidí
tiarna talún 6%

Iompar frithshóisialta 2%

Na Cineálacha
Saincheisteanna
Tuairiscithe ag Baill
den Phobal don Aonad
Imscrúduithe agus
Smachtbhannaí
Iúil-Nollaig

Mainneachtain
tionóntacht a
chlárú 32%

2019***

Cíos méadaithe sa bhreis
ar 4% i gCrios Brú Cíosa 31%
* Cuimsítear san fhigiúr seo figiúirí a bhaineann le mainneachtain tionóntacht a thabhairt ar ais do thionónta i ndiaidh Fógra Foirceanta a eisiúint i ndáil le
díol réadmhaoine, athchóiriú suntasach agus sealbhú pearsanta nó baill teaghlaigh.
** Tagraíonn NoT d’Fhógra Foirceanta.
*** D’fhéadfadh go mbeadh níos mó ná saincheist amháin tuairiscithe i ngach tuairisc
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Faoi dheireadh 2020, bhí 70 cás curtha faoi bhráid
na gCinnteoirí chun cinneadh a dhéanamh maidir le
smachtbhanna. D’eisigh RTB 30 cinneadh do na tiarnaí
talún ábhartha agus níor taisceadh aon achomhairc.
Cuimsítear san fhigiúr seo imscrúduithe ar cuireadh tús
leo in 2019.
Ní mór an cinneadh smachtbhanna a fhorchur a
dheimhniú sa Chúirt Chuarda. I gcomhar leis an
tSeirbhís Chúirteanna, cuireadh an próiseas deimhnithe
i gcrích ar bhonn trialach ag deireadh 2020. Foilseofar
mionsonraí na gcásanna deimhnithe sa Chúirt Chuarda
ar shuíomh gréasáin RTB nuair atá an próiseas curtha
i gcrích ina iomláine agus nuair atá deireadh tagtha le
gach tréimhse achomhairc ábhartha.

Imscrúduithe Ceadaithe
In 2020, cheadaigh RTB 245 imscrúdú maidir
le hIompar Míchuí líomhnaithe, arb ionann é
agus méadú i gcomparáid leis an 51 imscrúdú a
ceadaíodh in 2019. D’fhéadfadh imscrúdú déileáil
le níos mó ná líomhain amháin d’Iompar Míchuí. In
2020, bhí 84% d’imscrúduithe bunaithe ar fhaisnéis
a bhí bailithe ag an aonad Imscrúduithe agus
Smachtbhannaí trí fhaireachán réamhghníomhach
an mhargaidh, bhí 12.6% bunaithe ar ghearán
foirmiúil i scríbhinn, agus bhí 3.426% bunaithe ar
ghlao teileafóin nó ríomhphost a fháil.
Tá miondealú ar na cineálacha imscrúduithe a
ceadaíodh in 2020 le fáil i bhFigiúr #14
Fíor 14
Anailís ar gach Imscrúdú Oscailte ar Iompar Míchuí in
2020*

Cuimsítear in
15.01% líomhain
maidir le
Mainneachtain
tionóntacht a
chlárú leis an RTB

Conas a Rialálann an RTB an Earnáil Chíosa

Smachtbhannaí

Bhain cuid de na saincheisteanna ar tharraing
baill den phobal aird orthu le sáruithe ar an dlí
cíosa nach féidir leis an aonad Imscrúduithe agus
Smachtbhannaí iad a imscrúdú, cosúil le coimeád
éarlaise. Sna cásanna seo, cuireadh faisnéis ar fáil
don duine a rinne teagmháil leis an Aonad maidir
leis na seirbhísí eile atá á gcur ar fáil ag RTB nó ag
comhlachtaí poiblí eile a bheadh in ann déileáil
níos fearr leis na nithe a bhí ag déanamh imní don
duine ábhartha.

Cuimsítear in 4.49% líomhain
maidir le Mainneachtain an
tionóntacht a thabhairt ar
ais

|

Cuimsítear in 2.44% líomhain
maidir le faisnéis Bhréagach
nó mhíthreorach maidir le NoT

Anailís ar gach
Imscrúdú Oscailte
ar Iompar Míchuí in

2020

Cuimsítear in
91.84% líomhain
maidir le Sárú
rialacha RPZ
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Fógra Foirceanta agus Díolúintí RPZ
Cúiseanna ar chuir Tiarnaí Talún Críoch
le Tionóntachtaí in 2020

I dteannta leis na sonraí clárúcháin a bhailíonn agus
a anailísíonn RTB, tá RTB anois ag fáil faisnéise ó
thiarnaí talún atá ag soláthar sonraí úsáideacha
agus atá ag cabhrú le conas is féidir leis an RTB an
earnáil a rialú. Chiallaigh na hathruithe a cuireadh i
bhfeidhm ar an reachtaíocht a tugadh isteach in 2019
gur cuireadh dhá phointe thábhachtacha bhreise leis
an bhfaisnéis nach mór do thiarnaí talún a chur ar
fáil do RTB. Áirítear ina measc:

Idir Eanáir agus Nollaig 2020, fuair RTB 1,902 Fógra
Foirceanta ó thiarnaí talún. As an 1,902 Fógra a
fuarthas, shonraigh 47% gur chuir siad críoch leis
an tionóntacht chun a réadmhaoin cíosa a dhíol.
Sonraíodh i 25% breise de na Fógraí riachtanas
tiarna talún bogadh isteach sa réadmhaoin nó
ball teaghlaigh de chuid an tiarna talún bogadh
isteach sa réadmhaoin. In 2019, fuair RTB 667
Fógra Foirceanta de bhrí nach raibh feidhm leis an
gceanglas é seo a dhéanamh go dtí Meitheamh 2019.

(i) Sa chás go bhfuil deireadh á chur ag tiarna talún
le tionóntacht a mhair níos faide ná sé mhí, ní
mór cóip den Fhógra Tionóntachta a sheoladh
chuig RTB laistigh de 28 lá ó chríoch a chuir leis
an tionóntacht; agus

Ceanglaítear ar thiarnaí talún cóip d’Fhógra
Foirceanta a sheoladh chuig RTB, laistigh de 28
lá ón réadmhaoin a bheith fágtha ag an tionónta.
Athraíodh na ceanglais a bhaineann le deireadh a
chur le tionóntacht mar gheall ar riaráistí cíosa in
2020 agus tá na hathruithe sin mínithe i roinn eile sa
doiciméad seo.

(ii) Más mian le tiarna talún díolúine a éileamh i
ndáil leis na rialacha 4% Crios Brú Cíosa (RPZ)
agus cíosanna margaidh a shonrú ina áit, ní mór
fógra a chur chuig RTB laistigh de mhí ón gcíos a
shocrú.
Soláthraíonn na fógraí seo sonraí agus faisnéis
nua do RTB nach raibh á mbailiú roimhe seo agus
éascóidh siad breis anailíse ar threochtaí atá nasctha
le fad agus ráta athraithe tionóntachta mar aon le
hanailís ar thionóntachtaí ina bhfuil díolúintí ar
bhearta Crios Brú Cíosa curtha san áireamh.
Tábla 27
An Cineál Fógraí Foirceanta Faighte in 2020

An Cineál Fógra Foirceanta

2019

2020

Líon

%

Líon

%

Tá sé beartaithe ag an tiarna talún an réadmhaoin a dhíol laistigh de 9 mhí ón
dáta foirceanta

367

54%

897

47%

Tá sé beartaithe ag tiarna talún nó ball teaghlaigh bogadh isteach sa réadmhaoin
ar cíos

134

20%

481

25%

Sárú oibleagáidí tionónta

130

19%

348

18%

Deireadh a chur le tionóntacht sula gcuirtear tús le tionóntacht Bhreise Chuid 4

17

3%

62

3%

Tá sé beartaithe ag an tiarna talún athchóiriú suntasach a dhéanamh ar an
réadmhaoin cíosa a chiallaíonn nach mór an teaghais a dhíchur

11

2%

51

2%

Ní oireann an réadmhaoin ar cíos do riachtanais chóiríochta an tionónta níos mó

7

1%

33

1%

Tá sé beartaithe ag an tiarna talún úsáid na réadmhaoine ar cíos a athrú

4

1%

10

0.5%

Bán

7

1%

20

1%

Líon Iomlán Fógraí Foirceanta Faighte

677*

1,902

* Níor chuir RTB tús leis an bpróiseas a bhain le bailiú na faisnéise seo go dtí an 25 Meitheamh 2019, roimhe sin ní raibh aon cheanglas ann. Tá an figiúr seo níos
íslei gcomparáid le ráithí ina dhiaidh dá bharr
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Díolúintí Curtha i bhFeidhm sa Chrios Brú Cíosa
Is limistéir iad Criosanna Brú Cíosa ina bhfuil
cíosanna ard agus ag ardú go leanúnach. Ní féidir
cíosanna sna limistéir seo a ardú ach uasmhéid
4% sa bhliain. I gcásanna áirithe, áfach, ní gá do
réadmhaoin cíosa rialaithe socraithe cíosa RPZ a
chur i bhfeidhm, dá dtagraítear díolúintí ar rialacha
RPZ go minic, ach ina ionad sin is féidir leo an cíos a
shocrú ag leibhéil mhargaidh. Tá dhá bhealach ann
a d’fhéadfadh tiarnaí talún a bheith díolmhaithe ó
rialacha socraithe cíosa RPZ:

Is limistéir iad Criosanna
Brú Cíosa ina bhfuil
cíosanna ard agus ag ardú
go leanúnach. Ní féidir
cíosanna sna limistéir seo
a ardú ach uasmhéid 4%
sa bhliain.

Díolúine 1: sa chás seo ní raibh réadmhaoin
ligthe ar cíos le dhá bhliain roimhe seo nó
nuair is réadmhaoin chosanta atá i gceist
nó nuair is cuid de réadmhaoin chosanta an
réadmhaoin ar cíos agus nach raibh sí ligthe
ar cíos le 12 mhí anuas; nó
Díolúine 2: sa chás seo tá cineál
réadmhaoine athraithe go suntasach, a
áirítear ann méadú d’íosmhéid 25% ar an
achar urláir i measc critéar eile atá sonraithe
sa dlí.

Nuair atá tiarna talún ag brath ar cheann de na
díolúintí seo, ní mór dó/di fógra a chur chuig RTB.
In 2020, fuair RTB 596 fógra go raibh tiarnaí talún ag
brath ar dhíolúine RPZ. As an 596 fógra a fuarthas,
thagair 84.73% do Dhíolúine 1 agus 14.93% do
Dhíolúine 2.
Tábla 28
Fógraí Díolúine RPZ Faighte ag RTB in 2020

Díolúintí Iomlána RPZ 2019 - 2020
Díolúine 1

Díolúine 2

Níor sonraíodh an díolúine

Iomlán

2019 (R3-R4)
Líon Iomlán Faighte

154 (80%)

34 (18%)

4 (2%)

192 (100%)

2020
Líon Iomlán Faighte

505 (84.73%)

89 (14.93 %)

2 (0.34%)

596 (100%)
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Conas a Bhainistíonn RTB an Binse Cíosa
Éisteachtaí

Ba é an Binse Cíosa, a bunaíodh i Lúnasa
1983, an comhlacht eadrána i ndáil le cíos
agus téarmaí tionóntachta teaghaisí eile
a chinneadh a raibh a gcuid cíosanna á
mbainistiú roimhe sin faoi Achtanna Srianta
Cíosa 1960–1981.

Déileálann an Binse Cíosa le cásanna, ar a bhfuil
íosmhéid triúr comhaltaí a mhéid is indéanta, ba
cheart go mbeadh eolas agus taithí ag comhalta
amháin den Bhinse ar luacháil réadmhaoine.
Cinntear téarmaí tionóntachta bunaithe ar
aighneachtaí i scríbhinn agus ó bhéal de réir mar a
iarrann an tiarna talún nó tionónta.

In 2016 chinn an tAire Tithíochta, Pleanála agus
Rialtais Áitiúil an Binse Cíosa a dhíscaoileadh agus
aistríodh a fheidhmeanna chuig RTB.

Líon na nÉisteachtaí

In 2020 rinneadh cinneadh maidir le cás amháin
agus socraíodh an cíos nua ag €295.00 sa tseachtain.

Níor reáchtáladh aon éisteachtaí in 2020. Cinneadh
an t-iarratas amháin a fuarthas trí chinneadh
scríofa.

Comhaltacht
Is comhaltaí den Bhinse Cíosa iad gach comhalta
boird de RTB.

Cinntí
In 2020, rinne an Binse Cíosa cinneadh maidir le
hiarratas amháin a bhaineann le teaghais i mBaile
Átha Cliath agus le hathbhreithniú cíosa a bhí
socraithe roimhe sin.

Seo a leanas na comhaltaí a bhí ann in 2020:
Tom Dunne (Cathaoirleach)
Paddy Gray

Cíosanna a Cinneadh

Justin O’Brien

Bhí an cíos a shocraigh an Binse sa chás amháin
in 2020 cothrom le €295 sa tseachtain agus bhí
an cíos a socraíodh in 2019 cothrom le €140 sa
tseachtain.

Mary O’Donovan
Audry Deane
Paul White
Colin Potts

Liúntas Cíosa

James Doorley

I gcásanna ina mbeadh tionóntaí ag déileáil le
cruatan de thoradh méadaithe cíosa ag eascairt
as cinneadh Binse Cíosa, d’fhéadfadh an Roinn
Coimirce Sóisialaí liúntas cíosa a íoc. Ag deireadh
2020, bhí an líon iomlán tionóntaí a raibh
cinneadh déanta ag an mBinse Cíosa maidir le
téarmaí a dtionóntachta agus a raibh liúntas
cíosa á fháil acu cothrom le 47 i gcomparáid le 56
in 2019.

Julia Carmichael
Patricia O’Sullivan Lacy

An líon iarratas déanta
I rith 2020, cuireadh iarratas amháin faoi bhráid
RTB. Níor cuireadh iarratas ar bith faoi bhráid RTB in
2019.
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Conas a dhéanann an RTB
Monatóireacht ar Threochtaí
Cabhraíonn an RTB tacú le tuiscint níos fearr ar an
earnáil chíosa trí scrúdú a dhéanamh ar shonraí
tionóntachta, Innéacs Cíosa Ráithiúil RTB agus clár
Taighde an RTB.
Cuireann sé sin ar chumas RTB feidhmiú mar ghuth
údarásach, neamhspleách agus iontaofa san earnáil
chíosa in Éirinn. Bailíonn RTB faisnéis maidir leis an
earnáil chíosa phríobháidigh go príomha trí chlárú
tionóntachtaí agus trí úsáid a bhaint as na seirbhísí
atá á soláthar aige.

Próifíl na hEarnála Cíosa in 2020
Tá na sonraí sa roinn seo bunaithe ar fhaisnéis a cuireadh ar fáil i bhfoirmeacha cláraithe tionóntachta a
cuireadh faoi bhráid RTB. Ag deireadh 2020, bhí 297,837 tionóntacht phríobháideach cláraithe leis an RTB.
Tábla 29
Tionóntachtaí Cóiríochta Príobháideacha, Comhlachtaí Tithíochta Ceadaithe agus Cóiríocht Shonrach do Mhic Léinn
2017-2020*
Tionóntachtaí Cóiríochta Príobháideacha, Comhlachtaí
Tithíochta Ceadaithe agus Cóiríocht Shonrach do Mhic Léinn *

2017

2018

2019

2020

An líon iomlán tionóntachtaí cláraithe (AHB, Príobháideach &
SSA)

339,447

336,890

364,099

342,697

Líon na dtionóntachtaí AHB

26,445

29,542

32,662

34,169

-

-

28,414

10,691

313,002

307,348

303,023

297,837

Líon na dtionóntachtaí Cóiríocht Shonrach do Mhic Léinn
Líon na dtionóntachtaí cíosa príobháideacha
*Faisnéis a bhaineann le pointe ama ar leith ó bhunachar sonraí RTB.

Mar atá sonraithe i dTábla 30, is í seo an tríú bliain
as a chéile a bhfuil laghdú tugtha faoi deara sa líon
iomlán tionóntachtaí príobháideacha atá cláraithe
leis an RTB. Ciallaíonn an laghdú iomlán de 15,165
idir deireadh 2017 agus deireadh 2020 go bhfuil an
líon iomlán tionóntachtaí cíosa príobháideacha atá
cláraithe leis an RTB gar don leibhéal deireanach a
taifeadadh ag deireadh 2014. Is laghdú suntasach
é seo, go háirithe i gcomhthéacs saincheisteanna
níos ginearálta san earnáil. D’fhéadfadh go mbeadh
roinnt cúiseanna éagsúla mar bhonn leis an laghdú
seo, lena n-áirítear:

Tionóntachtaí níos faide a bheith ag tionóntaí;
Neamh-chomhlíontacht fhéideartha le ceanglais
chláraithe; agus/nó,
Tiarnaí talún ag fágáil na hearnála.
Rinne tuilleadh anailíse in 2020 chun eolas a bhailiú
maidir leis na cúiseanna a bhí leis an treocht nua
seo trí agallaimh a dhéanamh le tiarnaí talún a raibh
an earnáil fágtha acu agus tionóntaí a bhí ina gcónaí
san earnáil. Foilseofar é seo in 2021 agus soláthróidh
sé comhthéacs níos fearr maidir leis na cúiseanna
atá leis an laghdú sna figiúirí seo.
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Fíor 15
An Líon Iomlán Tionóntachtaí Príobháideacha Cláraithe leis an RTB*
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
2005**

2006

83,983 137,961

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

202,078 206,054 234,582 231,818 260,144 264,434 282,918 303,574 319,609 319,822 313,002 307,348 303,023 297,837

Líon na dTionachtaí Príonbáideacha atá cláraithe leis an RTB

*Tionóntachtaí gníomhacha cláraithe leis an RTB ag deireadh na bliana.
**Baineann sonraí 2005 leis an Tuarascáil Bhliantúil don tréimhse idir 01/09/2004 agus 31/12/2005.

250,000

200,000

Próifíl Tiarna Talún
Ag deireadh
2020, bhí 165,736 tiarna talún príobháideach
150,000
luaite le 297,837 tionóntacht phríobháideach san earnáil.
Mar100,000
a léirítear i bhFigiúr 15, is í seo an ceathrú bliain as
a chéile a bhfuil laghdú tugtha faoi deara sa líon tiarnaí
talún príobháideacha atá luaite le tionóntachtaí cíosa
50,000
príobháideacha cláraithe. Tá sé tábhachtach a thabhairt
faoi deara go bhféadfadh níos mó ná tiarna talún amháin
0
a bheith luaite
(e.g.
agus 2012
2005*le tionóntacht
2006
2007 shingil
2008
2009 deartháir
2010
2011
53,070 réadmhaoin
83,102
92,311 ar
100,819
116,577 n-úinéireacht),
145,021 182,800 212,306
deirfiúr a bhfuil
cíos faoina
cosúil leis an mbealach a d’fhéadfadh roinnt réadmhaoine
ar cíos a bheith ag tiarna talún agus roinnt tionóntachtaí dá
réir sin.
In 2020, comhsheasmhach leis na blianta roimhe sin, níl
ach tionóntacht amháin nó dhá thionóntacht ag formhór
na dtiarnaí talún san earnáil (86.6%). Bainistíonn na tiarnaí
talún seo atá ag feidhmiú ag leibhéal níos lú thart ar 53.3%
den stoc tionóntachta príobháidí ar fad atá cláraithe leis an
RTB. Bainistíonn tiarnaí talún atá ag feidhmiú ag leibhéal
níos mó, ag a bhfuil 10 dtionóntacht nó níos mó, thart
ar 20.5% den stoc tionóntachta príobháideach ar fad atá
cláraithe.
Nuair a scrúdaítear an stoc cíosa ina iomláine in Éirinn,
daoine príobháideacha ba ea formhór na dtiarnaí talún
(96%) a bhí luaite le tionóntachtaí cláraithe an RTB ag
deireadh 2020, agus is cuideachtaí a bhí luaite leis na
tionóntachtaí eile (4%). Tá an miondealú seo ar thiarnaí
talún cosúil le miondealú 2019. Níl an raon geografach ar
fud na tíre aonfhoirmeach, áfach, tá comhchruinniú níos
airde de thiarnaí talún cuideachta i gceantair uirbeacha,
68

áfach. Bunaithe ar anailís ar an 31 Toghlimistéar Áitiúil
(LEAnna) i mBaile Átha Cliath ag deireadh 2020, cinneadh
i gcás 14 LEA, ar a laghad, go raibh tiarna talún a bhí
cláraithe mar chuideachta luaite le 20% de thionóntachtaí
cláraithe.
Tá méadú ag teacht go leanúnach ar líon na n-infheisteoirí
mórscála san earnáil chíosa phríobháidigh in Éirinn.
Tá sé seo le tabhairt faoi deara go háirithe i gceantair
uirbeacha, agus de réir mar a bheidh siad ag cur lena
2013** 2014**
2015
2016*** 2017
2018
2019
2020
sciar den
mhargadh,
tá níos
mó tionchair
acu, 165
ní 736
hamháin
179,026
160,160
170,282 175,250
173,335
172,560 169,960
i ndáil le soláthar nua a chur ar fáil don earnáil chíosa
phríobháidigh. Dá ainneoin sin, tá tiarnaí talún atá ag
feidhmiú ag scála meánach agus ag scála níos lú, ag
leanúint le ról tábhachtach a bheith acu agus le formhór
na dtionóntachtaí príobháideacha san earnáil chíosa a
sholáthar.

Níl ach tionóntacht
amháin nó dhá
thionóntacht á
mbainistiú ag 86.6%
de thiarnaí talún
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Fíor 16
An Líon Iomlán Tiarnaí Talún atá Luaite le Tionóntachtaí Cláraithe 2005-2020*
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0

2005*

2006

2007

2008

2009

2010

2011

53,070

83,102

92,311

100,819

116,577

145,021

182,800

2013**

2014**

2015

2016***

2017

2018

2019

2020

212,306 179,026

2012

160,160

170,282

175,250

173,335

172,560

169,960

165 736

* Baineann sonraí 2005 leis an Tuarascáil Bhliantúil don tréimhse 01/09/2004 go 31/12/2005.
** I 2013 agus 2014, rinneadh cleachtaí glantacháin sonraí, inar baineadh dúbailtí de.
*** Cuimsíonn an 2016 figiúir roinnt clárúcháin tosaigh Comhlachtaí Tithíochta Ceadaithe (AHB) a tharla ag deireadh 2016.

Léargas ar Chomhlachtaí Tithíochta
Ceadaithe

Léargas ar Chóiríocht Shonrach do
Mhic Léinn

Is eagraíochtaí seachbhrabúsacha iad Comhlachtaí
Tithíochta Ceadaithe (AHBanna) a sholáthraíonn
agus a bhainistíonn tithíocht shóisialta atá ligthe ar
cíos. In 2016, tosaíodh ag déileáil le tionóntachtaí
AHB faoi théarmaí tagartha an RTB, rud a chiallaíonn
ó 2016, gur gá tionóntachtaí AHB a chlárú leis an RTB.

Ní mór do gach soláthraí Cóiríocht Shonrach do
Mhic Léinn a dtionóntachtaí mic léinn a chlárú leis
an RTB. Ag deireadh 2020, bhí 10,691 tionóntacht
Cóiríocht Shonrach do Mhic Léinn cláraithe leis an
RTB. Bhain na tionóntachtaí cláraithe seo le 109
forbairt Cóiríocht Shonrach do Mhic Léinn, agus
bhí 11 thionóntacht á mbainistiú ag institiúidí
ardoideachais, cosúil le hollscoileanna, agus
forbairtí príobháideacha ba ea 98 tionóntacht.
Laghdaigh an líon tionóntachtaí cóiríocht shonrach
do mhic léinn a bhí cláraithe in 2020 mar thoradh
ar chúrsaí foghlama a bheith á reáchtáil ar líne mar
thoradh ar phaindéim Covid-19.

Bhíothas ag leanúint le próiseas athnuachana
tionóntachta AHB i rith 2020. Ag deireadh 2020,
meastar go raibh 34,169 tionóntacht luaite le
AHBanna. Is ionann é seo agus méadú bliantúil de
4.6% nó 1,507 tionóntacht sa líon tionóntachtaí AHB,
ó 32,662 tionóntacht ag deireadh 2019.

Is ionann é seo agus méadú bliantúil
4.6% ar an líon tionónachtaí AHB atá
cláraithe leis an RTB
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Treochtaí Praghsanna Cíosa in 2020

Náisiúnta

Tá rochtain uathúil an RTB, trí shonraí cláraithe
tionóntachta, ar an tacar sonraí is cuimsithí maidir
leis an earnáil chíosa in Éirinn. Oibríonn an RTB i
gcomhar leis an Institiúid Taighde Eacnamaíochta
agus Sóisialta (ESRI) chun Innéacs Cíosa Ráithiúil an
RTB a sholáthar a rianaíonn forbairtí cíosa in earnáil
chíosa phríobháidigh na hÉireann. Tá sonraí ó Innéacs
Cíosa Ráithiúil an RTB ar fáil ó 2007 go 2020 trí Mhol
Taighde agus Sonraí an RTB.

In 2020, bhí tionchar ag paindéim Covid-19 ar
an margadh cíosa príobháideach in Éirinn ar go
leor bealaí, chothromaigh an ráta fáis bhliantúil i
leibhéil chíosa go náisiúnta agus laghdaigh an ráta i
gcásanna áirithe. Chomh maith leis sin, tugadh laghdú
suntasach faoi deara i dtionóntachtaí príobháideacha
a bhí cláraithe leis an RTB ag tús phaindéim Covid-19
i Ráithe 2, ach d’fhill na leibhéil chláraithe ar an
ngnáthleibhéal i Ráithe 3 agus Ráithe 4.

Ag deireadh 2020, bhí dlúthnasc idir forbairtí
eacnamaíocha agus scaipeadh Covid-19, na srianta
gaolmhara agus na hathruithe ar iompar teaghlach
mar fhreagairt don phaindéim. Soláthraítear sa roinn
seo forléargas ar threochtaí praghsanna cíosa a
tugadh faoi deara san earnáil chíosa phríobháidigh in
2020 i ré phaindéim Covid-19.

Ag deireadh 2020, léiríodh in Innéacs Cíosa Ráithiúil
an RTB gur lean cíosanna ag ardú go measartha ar fud
na tíre. Idir Ráithe 4 2019 agus Ráithe 4 2020, d’ardaigh
an meánchíos caighdeánaithe náisiúnta €33.46 (2.74%),
ó €1,222.69 sa mhí i Ráithe 4 2019 go dtí €1,256.15 sa
mhí i Ráithe 4 2020. Cé gur ardaigh an meánchíos
caighdeánaithe náisiúnta 2.74% sa bhliain, mhoilligh
an ráta fáis i dtreo dheireadh na bliana. Is fianaise ar
an bpointe sin é an t-easpa athraithe (0.0%) ráithe
i ndiaidh ráithe sa mheánchíos caighdeánaithe
náisiúnta idir Ráithe 3 2020 agus Ráithe 4 2020.

Tá an fhaisnéis seo bunaithe ar Innéacs Cíosa Ráithiúil
an RTB Ráithe 4 2020. Tá na sonraí arna miondealú ar
bhonn geografach mar seo a leanas:

I bhFigiúr 17, taispeántar an meánchíos
caighdeánaithe náisiúnta i ngach ráithe idir 2007
(Ráithe 3) agus 2020 (Ráithe 4). Baineadh na sonraí seo
ó Innéacs Cíosa Ráithe 4 2020 an RTB. Léirítear ann gur
ardaigh an meánchíos caighdeánaithe náisiúnta 27%
sa 13 bhliain ón mbuaicthréimhse roimhe sin i Ráithe
4 2007 go dtí deireadh 2020.

Náisiúnta
Baile Átha Cliath
Mórcheantar Bhaile Átha Cliath
Seachas Baile Átha Cliath

Baile Átha Cliath

Éire Seachas Mórcheantar
Bhaile Átha Cliath

Is é margadh cíosa Bhaile Átha Cliath an margadh
is mó agus is leis an margadh seo a bhaineann an
meánchíos caighdeánaithe is airde sa tír. Tá tionchar
suntasach ag an bhforbairt a thugtar faoi deara i
mBaile Átha Cliath le himeacht ama ar leibhéil na
meánchíosanna caighdeánaithe náisiúnta. Ag deireadh
2020 (Ráithe 4), bhí an meánchíos caighdeánaithe i
mBaile Átha Cliath cothrom le €1,745.26, arb ionann é
sin agus ardú bliantúil de 2.12% i gcomparáid leis an
ráithe chéanna in 2019.

Éire Seachas Baile Átha Cliath

I bhFigiúr 18, taispeántar an meánchíos
caighdeánaithe do Bhaile Átha Cliath i ngach
ráithe idir 2007 (Ráithe 3) agus 2020 (Ráithe 4).
Baineadh na sonraí seo ó Innéacs Cíosa Ráithe 4
2020 agus is fianaise iad gur ardaigh an meánchíos
caighdeánaithe i mBaile Átha Cliath 40% sa 13 bhliain
ón mbuaicthréimhse roimhe sin i Ráithe 4 2007 agus
ag deireadh 2020 (Ráithe 4).
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Fíor 17
Meánchíos Caighdeánaithe Náisiúnta
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Foinse: Innéacs Cíosa Ráithe 4 2020 an RTB.

Fíor 18
An Meánchíos Caighdeánaithe Náisiúnta i mBaile Átha Cliath
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Foinse: Innéacs Cíosa Ráithe 4 2020 an RTB

Mórcheantar Bhaile Átha Cliath
Seachas Baile Átha Cliath

Éire Seachas Mórcheantar Bhaile Átha
Cliath

Sa chomhthéacs seo cuimsítear i Mórcheantar
Bhaile Átha Cliath (GDA) seachas Baile Átha Cliath,
na contaetha seo a leanas - Cill Dara, An Mhí agus
Cill Mhantáin. Ag deireadh 2020, bhí an meánchíos
caighdeánaithe in GDA (seachas Baile Átha Cliath)
cothrom le €1,306.91 suas 5% ó €1,244.41 i Ráithe 4
2019. Tá sé seo 31% níos airde ná an bhuaicthréimhse
roimhe sin i Ráithe 4 2007. Chiallaigh an chóngaracht
do Bhaile Átha Cliath go bhféadfadh éileamh
suntasach a bheith ar thithíocht sna contaetha
mórthimpeall.

Ag deireadh 2020 (Ráithe 4) bhí an meánchíos
caighdeánaithe lasmuigh de GDA cothrom le € 904.47,
ardú ó €872.00 ag deireadh 2019. Is ionann é seo agus
méadú bliantúil de 3.36% ag deireadh 2020. Bhí an
meánchíos caighdeánaithe i mBaile Átha Cliath 93%
níos airde ná lasmuigh de GDA, rud a thugann le fios
go bhfuil difríochtaí suntasacha le tabhairt deara i
leibhéil chíosa ar fud na tíre.

71

RTB

|

Tuarascáil Bhliantúil 2020

Fíor 19
An Meánchíos Caighdeánaithe Náisiúnta i mBaile Átha Cliath agus Lasmuigh de Bhaile Átha Cliath
Baile Átha Cliath
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Foinse: Innéacs Cíosa Ráithe 4 2020 an RTB

Éire Seachas Baile Átha Cliath

Criosanna Brú Cíosa

Ag deireadh 2020 (Ráithe 4), bhí an meánchíos
caighdeánaithe d’Éirinn seachas Baile Átha Cliath
cothrom le €954.80 ardú 3.67% go bliantúil ó €921.03
ag deireadh 2019.

Ag deireadh 2016, tugadh isteach reachtaíocht lenar
bunaíodh Criosanna Brú Cíosa (RPZanna). Is limistéar
é RPZ sa tír ina bhfuil na cíosanna ag an leibhéal is
airde agus ag ardú, agus ina mbíonn an méid is mó
deacrachtaí ag tionóntaí cóiríocht inacmhainne a
aimsiú. Tá arduithe cíosa teoranta d’uasmhéid 4%
sa bhliain sna limistéir seo. Is é atá mar aidhm le
RPZanna an t-ardú cíosa sna limistéir seo a mhaolú
agus margadh cíosa cobhsaí agus inbhuanaithe a
chruthú a chuireann ar chumas tiarnaí talún agus
tionóntaí pleananna a dhéanamh bunaithe ar bhreis
cinnteachta airgeadais.

Léirítear i bhFigiúr 19 an bhearna idir na meánchíos
caighdeánaithe i mBaile Átha Cliath agus lasmuigh de
Bhaile Átha Cliath. Tá an bhearna seo ag méadú go
seasta le blianta beaga anuas, ach in 2020 laghdaigh
sé beagán, fianaise nach raibh an tacar coinníollacha
margaidh i mBaile Átha Cliath a bhí ag dul i bhfeidhm
ar an deighilt seo chomh suntasach céanna in 2020.
Tá seans ann gur laghdaigh an riachtanas a bhain le
cohóirt mhóra a bheith ag obair go cianda in 2020 an
t-éileamh a bhí ar réadmhaoin i mBaile Átha Cliath,
mar nár bhain an oiread céanna tábhachta le bheith
lonnaithe gar don ionad oibre i gcás daoine áirithe.

In 2020, ainmníodh seacht limistéar ina raibh boilsciú
ard cíosa le tabhairt faoi deara mar RPZanna. Seo a
leanas iad:
LEA Mhala, Co. Chorcaí
LEA Chill Airne, Co. Chiarraí
LEA Bhaile Átha Í, Co. Chill Dara

Ag deireadh 2020 (Ráithe
4), bhí an meánchíos
caighdeánaithe d’Éirinn
seachas Baile Átha Cliath
cothrom le €954.80 ardú
3.67% go bliantúil ó €921.03
ag deireadh 2019.

LEA Thulach Mhór, Co. Uíbh Fhailí
LEA an Mhuilinn Chearr, Co. na hIarmhí
LEA Dhroichead na Bandan-Chionn tSáile, Co.
Chorcaí
Comhairle Contae Chill Dara (limistéar riaracháin)
Nuair a cuireadh na seacht limistéar bhreise seo
san áireamh, ag deireadh 2020, bhí 73.67% de
thionóntachtaí cláraithe sa tír lonnaithe in RPZanna.
Tá amlíne iomlán de na hainmniúcháin RPZ le fáil i
bhFigiúr 20, agus tá léarscáil ar a bhfuil a suíomh le
feiceáil le fáil i bhFigiúr 21.
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RTB - Rent Pressure Zones Timeline

Fíor 20

Amlíne Ainmniúcháin an Chreasa Brú Cíosa 2017-2020

An 22 Aibreán 2020
1.
2.
3.
4.
5.

An 4 Meitheamh 2019
an 22 Meán Fómhair 2017
An 24 Nollaig 2016

Bunú Criosanna
Brú Cíosa

LEA na gCloch Liath, Co. Chill Mhantáin
LEA Dhroichead Átha, Co. Lú

An 24 Márta 2017
LEA an Chóibh,
Co. Chorcaí
LEA Mhaigh Nuad,
Co. Chill Dara

2016

2018

2017

An 24 Nollaig 2016
Comhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath
Comhairle Contae
Bhaile Átha Cliath Theas
Comhairle Contae
Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin
Comhairle Contae Fhine Gall
Comhairle Cathrach Chorcaí

An 28 Márta 2019
LEA na hUaimhe,
Co. na Mí
Oirthear Chathair
Luimnigh,
Co. Luimnigh

Athruithe ar
na critéir
ainmniúcháin RPZ

LEA Mhala, Co. Chorcaí
LEA Chill Airne, Co. Chiarraí
LEA Bhaile Átha Í, Co. Chill Dara
LEA Thulach Mhór, Co. Uíbh Fhailí
LEA an Mhuilinn Chearr, Co. na hIarmhí

an 16 Iúil 2020

An 26 Meán Fómhair 2019
LEA Mhaigh Chromtha, Co. Chorcaí
LEA Cheatharlach, Co. Cheatharlach

2019

2020

An 27 Eanáir 2017

An 18 Nollaig 2019

LEA Bhaile an Chollaigh – Charraig Uí
Leighin, Co. Chorcaí
LEA Lár Chathair na Gaillimhe,
Co. na Gaillimhe
LEA Oirthear Chathair na Gaillimhe,
Co. na Gaillimhe
LEA Iarthar Chathair na Gaillimhe,
Co. na Gaillimhe
LEA an Náis, Co. Chill Dara
LEA Dhroichead Nua, Co. Chill Dara
LEA Chill Droichid - Léim an Bhradáin,
Co. Chill Dara
LEA Chill Dhéagláin, Co. na Mí
LEA na hInse-Bhaile an Bhiataigh,
Co. na Mí
LEA Ráth Tó, Co. na Mí
LEA Bhré, Co. Chill Mhantáin
LEA Chill Mhantáin, Co. Chill Mhantáin

LEA an Chóibh, Co. Chorcaí
LEA Bhaile an Phoill, Co. Chill Chainnigh
LEA an Leathrois, Sligeach, Co. Shligigh
LEA Bhealach Conglais, Co. Chill Mhantáin

An 29 Meán Fómhair 2020
Comhairle Contae Chill Dara

An 2 Iúil 2019
LEA Mhainistir Fhear Maí, Co. Chorcaí
LEA Mhainistir na Corann, Co. Chorcaí
LEA Bhaile Átha an Rí-Órán Mór, Co. na Gaillimhe
LEA an Ghoirt-Chinn Mhara, Co. na Gaillimhe
LEA Chill Chainnigh, Co. Chill Chainnigh
LEA Phort Laoise, Co. Laoise
LEA na Gráige-Chúil an tSúdaire, Co. Laoise
LEA Iarthar Chathair Luimnigh, Co. Luimnigh
LEA Thuaisceart Chathair Luimnigh, Co. Luimnigh
LEA Dhún Dealgan-Chairlinn, Co. Lú

Fíor 21
Léarscáil d’Ainmniúcháin an
Chreasa Brú Cíosa 2017-2020*

LEA Dhroichead na
Bandan-Chionn tSáile,
Co. Chorcaí

Criosanna Brú Cíosa

Criosanna Neamhbhrú Cíosa
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LEA Dhún Dealgan Theas, Co. Lú
LEA Bhaile Átha Fhirdhia, Co. Lú
LEA Cheanannais, Co. na Mí
LEA Bhaile Átha Troim, Co. na Mí
LEA Chathair Phoirt Láirge Theas, Co. Phort Láirge
LEA Oirthear Chathair Phort Láirge, Co. Phort Láirge
LEA Bhaile Átha Luain, Co. na hIarmhí
LEA Ghuaire, Co. Loch Garman
LEA an Inbhir Mhóir, Co. Chill Mhantáin
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Buaicphointí Chlár Taighde an RTB

Todhchaí Thaighde an RTB

In 2020, tosaíocht straitéiseach leanúnach de chuid
an RTB é úsáid a bhaint as sonraí agus taighde chun
teacht ar thuiscint níos fearr ar an earnáil chíosa,
monatóireacht a dhéanamh ar threochtaí san
earnáil, agus bonn eolais a sholáthar le haghaidh
beartais. Seo a leanas príomhchodanna Chlár
Taighde an RTB in 2020:

Tá an RTB tiomanta d’fhianaise a sholáthar chun
bonn eolais a sholáthar d’fhorbairt beartas
chun tacú le hearnáil chíosa atá ag feidhmiú go
héifeachtach. Dá réir sin, tá sé beartaithe ag RTB
tuilleadh forbairt a dhéanamh ar an Mol Taighde
agus Sonraí amach anseo agus faisnéis faoin earnáil
a fhoilsiú, chun cabhrú le heolas a chur ar fáil do
pháirtithe leasmhara, agus tacú le cinntí beartais atá
bunaithe ar fhianaise.

1

Táirgeadh agus forbairt Innéacs
Cíosa Ráithiúil an RTB;

2

Suirbhéanna a dhéanamh i measc
tiarnaí talún, tionóntaí agus
gníomhairí ligin; agus

3

An mol Taighde agus Sonraí a
fhorbairt, uirlis idirghníomhach
a sholáthraíonn rochtain éasca
don phobal ar an bhfaisnéis a
bhailíonn RTB

In 2021, tá RTB ag súil go mbeidh bunú córais de
chlárú bliantúil tionóntachtaí, a bheidh mar bhonn
leis na sonraí atá ar fáil a fheabhsú agus bogadh
i dtreo tuairisciú agus anailís níos cliste, níos
réamhghníomhaí maidir leis an earnáil chíosa in
Éirinn a éascú. Ciallóidh clárú bliantúil tionóntachtaí
go mbeidh sé riachtanach gach tionóntacht a chlárú
nó a athnuachan leis an RTB gach bliain, agus dá réir
sin, den chéad uair, beifear in ann treochtaí cíosa
a shainaithint agus a thuairisciú bunaithe ar gach
tionóntacht nua agus reatha gach bliain.
Foinse faisnéise breise amach anseo a bheidh
i Suirbhé Tiarnaí Talún agus Tionóntaí RTB.
Cuimseofar sa taighde príomhúil seo, atá le foilsiú
in 2021, suirbhéanna cainníochtúla ar thiarnaí
talún, tionóntaí agus gníomhairí ligin. Cuirfear
leis an taighde cainníochtúil seo trí thairbhe a
bhaint as fócasghrúpaí cáilíochtúla le tiarnaí talún
agus tionóntaí agus agallaimh mhionsonraithe le
gníomhairí ligin agus le tiarnaí talún. Cabhróidh an
taighde seo chun próifíl bheacht de thiarnaí talún
agus tionóntaí san earnáil chíosa phríobháidigh
a chruthú agus léargas a thabhairt ar fhorbairt na
hearnála amach anseo.

Chomh maith leis sin, thug RTB faoi roinnt
tionscadal taighde inmheánach in 2020, lena
n-áirítear scrúdú sonraí maidir leis na Fógraí
Foirceanta eisithe do thionóntaí a bhí gan dídean
ina dhiaidh sin. Rinneadh an taighde seo i
gcomhpháirt le roinnt Údarás Áitiúil agus díríodh ar
scrúdú a dhéanamh ar na Fógraí Foirceanta eisithe
do theaghlaigh a mb’éigean dóibh tairbhe a bhaint
as cóiríocht éigeandála ina dhiaidh sin idir Aibreán Nollaig 2019.

Trí fhorbairt leanúnach Innéacs Cíosa Ráithiúil RTB,
leanfaidh an léargas breise atá á sholáthar tríd an
gclárú bliantúil a bhunú, forbairt Shuirbhé Bliantúil
Tiarnaí Talún agus Tionóntaí, agus bogadh i dtreo
tuairisciú ráithiúil, go mbeidh ar a chumas leanúint
ag cur leis na sonraí atá ar fáil chun tacú le hearnáil
chíosa atá ag feidhmiú go héifeachtach.
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Réamhrá
Tá an RTB tiomanta do na caighdeáin is airde
rialachais chorparáidigh a choinneáil don
chomhlíonadh iomlán leis an gCód Cleachtais
Chun Comhlachtaí Stáit a Rialú.

Sa Ráiteas Rialachais agus i dTuarascáil an
Bhoird, tá breac-chuntas le fáil ar fhreagrachtaí,
ar chomhdhéanamh agus ar ghníomhaíochtaí
an Bhoird agus na gCoistí Boird agus tá nochtaí
faisnéise príomhthábhachtacha ann freisin faoi
ghníomhaíochtaí an RTB le linn 2020. Faoi dheireadh,
is ionann na Ráitis Airgeadais Iniúchta agus an Ráiteas
ar Rialú Inmheánach agus tuarascáil chuimsitheach ar
ghníomhaíochtaí airgeadais agus ar an timpeallacht
rialaithe san RTB le linn na bliana.

Is é an ról atá ag Bord an RTB ná treoir straitéiseach
agus maoirseacht straitéiseach a chur ar fáil don
eagraíocht. Leagann amach an Bord cuspóirí
straitéiseacha a gcuireann an Stiúrthóir agus an
fhoireann feidhmiúcháin iad i bhfeidhm agus
déanann sé cinntí straitéiseacha lárnacha chomh
maith ar chúrsaí gnó de réir mar a thagann siad
chun cinn. Cuireann an Stiúrthóir agus an fhoireann
feidhmiúcháin an plean straitéiseach agus an
plean gnó bliantúil i bhfeidhm agus ritheann siad
an gnó ar leibhéal oibríochta agus déanann siad
tuairisciú go míosúil don Bhord. Mar chomhlacht
stáit, tá oibleagáidí reachtacha áirithe ar an RTB
atá tuairiscítear sa chaibidil seo lena n-áirítear Eitic
san Oifig Phoiblí, Íocaíochtaí Pras agus an Nochtadh
Cosanta, gan ach cúpla ceann a lua. Tá tuairisc déanta
ag an RTB ar ár n-oibleagáidí cánachais, cosanta
sonraí agus rialachais sa chaibidil seo freisin.
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Comhaltaí an Bhoird

Julia Carmichael

Audry Deane

James Doorley

An Cumann Tithíochta Respond

Anailísí Beartais Phoiblí

Leas-Stiúrthóir, Comhairle
Náisiúnta na nÓg

Tom Dunne

John Fitzgerald*

Paddy Gray OBE

Cathaoirleach, Comhalta de
Chumann na Suirbhéirí Cairte
Éireann agus roimhe seo Ceann
na Scoile um Shuirbhéireacht
agus Bainistíocht Foirgníochta, TU
Bhaile Átha Cliath.

Gairmí Maoine

Ollamh Emeritus leis an
Tithíocht, Ollscoil Uladh agus
roimhe seo Uachtarán ar the
Chartered Institute of Housing
UK and Hong Kong
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Patricia O’Sullivan Lacy

Justin O’Brien

Mary O’Donovan**

Abhcóide

Roimhe seo an
Príomhfheidhmeannach ar an
gCumann Tithíocht Dheonach
Circle, Iar-Uachtarán ar Chomhairle
Tithíochta Sóisialta na hÉireann

Gairmí Bainistíochta Oibríochtaí
agus TFC

Colin Potts

Paul White

Stiúrthóir Airgeadais agus
Oibríochtaí, Barra na hÉireann

Stiúrthóir agus Príomhoide,
Governance Ireland Ltd.

*

Chuir John Fitzgerald deireadh lena théarma oifige mar chomhalta de chuid an bhoird an 15 Iúil 2020.

** Rinne an tAire Mary O’Donovan a athcheapadh le haghaidh dara téarma ar an mBord a chríochnóidh
an 30 Meitheamh 2024.
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Struchtúr na hEagraíochta agus an
Soláthar Foirne
Tá Stiúrthóir an RTB freagrach as an gceannaireacht, an
treoir straitéiseach agus an bhainistíocht san eagraíocht.
Is é Stiúrthóir Eatramhach an RTB, Padraig McGoldrick,
atá i gceannas ar fhoireann ardbainistíochta na
heagraíochta ar a bhfuil naonúr Stiúrthóirí Cúnta, agus
gach duine díobh siúd i gceannas ar cheann de na naoi
stiúrthóireacht oibríochta san eagraíocht.
Stiúrthóireacht

2020

Clárúcháin, an
Seachfhoinsiú & Seirbhís
do Chustaiméirí

Clodagh Memery

Seirbhísí Réitigh Díospóidí

Emer Morrissey (Acting)

Gnóthaí Forfheidhmithe &
Dlíthiúla

Janette Fogarty

AD, Seirbhísí
Corparáideacha, an
Comhlíonadh

Carmel Diskin

TFC

Brinsley Sheridan

Tionscadail Straitéiseacha
& an Soláthar

Claire Diggin

An Chumarsáid & an
Taighde

Caren Gallagher

An tAirgeadas, an Rialachas
& an Bhainistíocht Riosca

Bryan Kelly

Imscrúduithe &
Smachtbhannaí

Lucia Crimin

Faoi dheireadh 2020, bhí an chuid is mó de na folúntais
foirne a bhí ann líonta agus an fhoireann nua tógtha
isteach san eagraíocht go rathúil. Tá sé mar aidhm ag an
RTB, trína shásraí earcaíochta agus oiliúna, lucht saothair
dinimiciúil a bheith aige ar fud gach cuid den eagraíocht
a bhfuil réimse leathan scileanna agus taithí acu laistigh
den earnáil tithíochta, agus lasmuigh de chomh maith.
Chomh maith leis an earcaíocht foirne a rinneadh in
2020, lean an RTB lena fheachtas earcaíochta do phainéal
Breithneoirí agus Idirghabhálaithe a cheaptar iad faoi na
hAchtanna um Thionóntachtaí Cónaithe. Is conraitheoirí
neamhspleácha iad Breithneoirí agus Idirghabhálaithe
a sholáthraíonn seirbhísí réitigh díospóide don RTB de
réir mar is gá. Tá sé beartaithe go dtiocfaidh an feachtas
earcaíochta seo chun críche go luath i 2021 agus go
gceapfar daoine ar an painéal seo.

An Oiliúint

* Cheadaigh an Bord ceapachán Padraig McGoldrick mar Stiúrthóir
Eatramhach ar an RTB tar éis d’iar-Stiúrthóir na heagraíochta,
Rosalind Carroll, éirí as an 1 Márta 2020. Líonfar ról Stiúrthóir an
RTB ar bhonn eatramhach go dtí go bhfuil Stiúrthóir nua earcaithe.

Le roinnt blianta anuas, tá athrú leathnú suntasach
tagtha ar an RTB mar eagraíocht agus leanadh ar
aghaidh leis a oiriúnú chun freastal ar riachtanais a
gheallsealbhóirí. In 2020, fuair an RTB cead chun trí
fholúntas déag nua a líonadh. Ritheadh dhá fheachtas
earcaíochta in 2020 - ceann ar an leibhéal Oifigeach
Feidhmiúcháin Ardleibhéil agus an ceann eile ar an
leibhéal Oifigeach Feidhmiúcháin.

Ionas go mbainfidh an RTB a chuspóirí straitéiseacha
amach, tá sé ríthábhachtach go mbeidh fórsa saothair
ardoilte agus tiomanta san eagraíocht. Is tosaíocht
de chuid na heagraíochta, dá bhrí sin, oiliúint agus
forbairt fhoireann an RTB. Úsáidtear an Córas Forbartha
Bainistíochta Feidhmíochta (PMDS) san RTB, ar próiseas
foirmiúil é chun cuspóirí agus feidhmíocht oibre a
mheas agus chun riachtanais forbartha a shainaithint.
Cuirtear tacaíocht ar fáil do bhaill foirne atá ag tabhairt
faoin oideachas foirmiúil in ábhair a bhaineann lena
gcuid oibre trínár Scéim Aisíocaíochta Táillí agus trí
thionscnaimh oiliúna bhreise. Mar gheall ar shrianta
Covid -19, bhí an chuid is mó d’fhoireann an RTB ag obair
ón mbaile i rith 2020. Mionathraíodh tionscnaimh oiliúna
agus forbartha mar sin ionas go bhféadfadh baill foirne
rochtain a fháil orthu siúd ar líne.
Thug an fhoireann faoi réimse leathan de chúrsaí oiliúna
mar atá leagtha amach thíos:
Oiliúint Ionduchtaithe um Covid-19, Oiliúint CeannIonadaithe, Oiliúint maidir le Saoirse Faisnéise (FOI),
Oiliúint do Stiúrthóirí Sonraí, Oiliúint do Stiúrthóirí
Ginearálta um Iarrataí ar Chosaint Sonraí, Oiliúint
um Measúnú Tionchair ar Phríobháideacht Sonraí
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An Fhoireann
Ardbhainistíochta

Pádraig McGoldrick

Lucia Crimin

Stiúrthóir Eatramhach

Ceannasaí Imscrúduithe agus
Smachtbhanna

Claire Diggin

Carmel Diskin

Ceannasaí Tionscadal
Straitéiseach agus Soláthair

Janette Fogarty

Ceann Acmhainní Daonna agus
Seirbhísí Corparáideacha agus
Comhlíonta

Ceannasaí um Fhorfheidhmiú
agus Gnóthaí Dlí

Caren Gallagher

Bryan Kelly

Clodagh Memery

Ceannasaí Cumarsáide
agus Taighde

Emer Morrissey
Ceann Gníomhach na Seirbhísí
Réitigh Díospóidí

Ceannasaú Airgeadais, Rialachais
agus Bainistíocht Riosca

Brinsley Sheridan
Ceannasaí TFC
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Nochtadh Cosanta

d’fhoireann na dtionscadal, Athbhreithneoir
Inmheánach FOI / Oiliúint Cinnteoireachta, Teastas
i GDPR agus Cosaint Sonraí, Conas Iniúchadh ar
Chosaint Sonraí a Sheoladh, Oiliúint Nuálaíochta sa
tSeirbhís Phoiblí, Oiliúint Bainistíochta Tionscadal
agus Cláir, Oiliúint Sláinte & Sábháilteachta, Oiliúint
MS Excel agus Oiliúint HEO / Bainisteoir Líne.

Ceanglaítear san Acht um Nochtadh Cosanta, 2014 ar
gach comhlacht poiblí nósanna imeachta a bhunú
agus a bheith i bhfeidhm chun déileáil le nochtadh
cosanta, agus eolas scríofa a sholáthar a bhaineann
leis na nósanna imeachta seo d’fhostaithe. Ní dhearna
aon fhostaí an RTB aon nochtadh cosanta i rith 2020
faoi théarmaí na reachtaíochta seo.

D’fhreastail cuid d’fhoireann an RTB ar na seimineáir
agus comhdhálacha (fíorúla) seo a leanas:

Dualgas Comhionannais san Earnáil Phoiblí
agus Chearta an Duine

An Chomhdháil Bhliantúil AD, An Chomhdháil
Náisiúnta Tithíochta, Seimineár Gréasáin na
Gníomhaireachta Tithíochta, Máistir-rang ar na Meáin
Shóisialta, Lón agus Foghlaim um an gCumarsáid
Éifeachtach, Lón agus Foghlaim faoin mBainistíocht
Strus / Cothromaíocht Saoil agus Oibre, Cultúir
a Leagadh Síos san Áit Oibre atá Sláintiúil, An
Chomhdháil um Fhuinnimh san Earnáil Phoiblí,
Cumann Tráchtála na Fraince agus na hÉireann - Ag
Pleanáil don Gnáth-Shaol, Mar a Bheidh Sé as Seo
Amach, Comhdháil um Thairiscint agus Soláthar
san Earnáil Phoiblí, Seimineár Gréasáin Foghlama
agus Forbartha AD, Sraith de Mháistir-Ranganna sa
Dlí Fostaíochta - Covid-19: nuashonrú ar Threochtaí
agus Dúshláin maidir leis an Tuairisceán ar an Ionad
Oibre a Bhainistiú, Ceardlann ar Dhlí na dTithe, An
Earnáil ar Cíos Príobháideach 2020: An Earnáil ar Cíos
Príobháideach sa todhchaí, Saincheisteanna Dlíthiúla
agus Treochtaí san AD, An Cód um Chaiteachais Phoiblí
agus an Sceithireacht agus an Nochtadh Cosanta - Ag
Ullmhú do Threoir an AE maidir leis an Sceithireacht.

Ceanglaítear le hAcht fá Choimisiún na hÉireann um
Chearta an Duine agus Comhionannas 2014 ar gach
comhlacht poiblí an comhionannas a chur chun
cinn, an t-idirdhealú a chosc agus cearta daonna a
foirne agus a chustaiméirí araon a chosaint. Dualgas
Comhionannais san Earnáil Phoiblí agus Chearta an
Duine a thugtar ar an dualgas seo, agus is oibleagáid
dlíthiúil atá ann.
Tá an RTB tiomanta do dhualgas Comhionannais agus
Cearta an Duine san Earnáil Phoiblí a chomhlíonadh
chun a chinntiú go ndéantar comhionannas agus
cearta an duine a mheas ina chuid oibríochtaí ó lá go
lá.
Éilítear le Dualgas na hEarnála Poiblí ar
chomhlachtaí poiblí cur chuige frithghníomhach i
leith saincheisteanna comhionannais a shárú, agus
chearta an duine agus cur chuige réamhghníomhach a
shaothrú, agus é a bheith mar aidhm an t-idirdhealú
san ionad oibre agus fadhbanna cearta daonna a
sheachaint. In 2020, leag an RTB treochlár amach
maidir leis an gcaoi a bhfuil an RTB ag tabhairt faoi
Dhualgas na hEarnála Poiblí. Tá an tionscadal seo ar
siúl faoi láthair, agus críochnaíodh céim 1 de 4 in 2020.

An Fholláine
Tá an RTB tiomanta don chothromaíocht oibre agus
saoil agus don fholláine a spreagadh i measc a
fhoirne. In 2020, mar thoradh ar thionchar Covid-19
ar chleachtais oibre, chuir an RTB béim shuntasach
ar thacaíocht agus ar chur chun cinn fholláine
na foirne. I measc na dtionscnamh a bhí curtha i
gcrích, rolladh amach faisnéise agus seimineáir
ghréasáin bheo ar réimsí éagsúla leithéidí na
folláine choirp, an fhéinfheasacht, bainistíocht
ama, féinchúram, cumarsáid éifeachtach, folláine
phearsanta, bainistíocht struis, cothromaíocht saoil
is oibre agus bainistíocht airgeadais phearsanta.
Anuas air sin, maoiníonn an RTB Clár Cúnaimh
d'Fhostaithe don fhoireann a sholáthraíonn rochtain
ar chomhairleoireacht agus ar fhaisnéis

Beartas um an Dínit ag an Obair
Tá an RTB tiomanta do dhínit agus meas a chosaint
ar fud na heagraíochta agus cloíonn sé leis an
mbeartas um Dhínit ag an obair a d’fhorbair an Roinn
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe in 2015. Is é
aidhm an bheartais meas, dínit, sábháilteacht agus
comhionannas a chur chun cinn san áit oibre.

Oifigeach Rochtana
Tá an tOifigeach Rochtana freagrach as cúnamh
agus treoir a sholáthar nó a eagrú, agus as iad sin a
chomhordú, do dhaoine faoi mhíchumais a bhíonn
ag iarraidh seirbhísí a rochtain arna soláthar ag an
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agus d'fhaomh an Bord nó an Stiúrthóir dámhachtain
8 gconradh le haghaidh na seirbhísí a leanas:
Soláthar Éirchódanna agus Seirbhísí Gaolmhara leo,
Soláthar Seirbhísí Bainistíochta Taifead,
Soláthar Seirbhísí Cuntasaíochta,

Eitic in Oifigí Poiblí

Soláthar Seirbhísí Comhairleachta Gnó chun
Tacú le Bronnadh Conartha Athsholáthair do
Sheirbhísí Teagmhála agus Bainistíochta Doiciméad
Seachfhoinsithe,

Tagann an RTB faoi raon feidhme an Achta um
Eitic in Oifigí Poiblí 1995 agus tá nósanna imeachta
glactha aige chun an tAcht sin a chomhlíonadh.
Nuair a bhí gá leis, rinne comhaltaí an Bhoird
agus an lucht bainistíochta sinsearaí ráiteas um
choinbhleachtaí leasa d’fhonn forálacha an Achta a
chomhlíonadh. Iarrtar ar chomhaltaí an Bhoird chun
aon choinbhleachtaí leasa ar bith a dhearbhú ag tús
gach cruinnithe de chuid an Bhoird agus tá nósanna
imeachta i bhfeidhm maidir le nochtadh leanúnach
leasanna.

Soláthar Seirbhísí Feidhmithe Feidhmiúcháin um
Athbhreithniú ar RTB360
Soláthar Crua-earraí TFC,
Soláthar Seirbhísí Dearaidh agus Priontála, agus
Soláthar Seirbhísí Priontála Bainistithe.

Fiosrúcháin ó Chomhaltaí an Oireachtais 2020
Tá bosca isteach ar leith ag an RTB atá ainmnithe do
chomhaltaí an Oireachtais. In 2020, fuair an RTB 86
ceist, breis is dhá oiread an líon a fuarthas in 2019.
I measc na bhfiosruithe, bhí iarratais ar shonraí,
ceisteanna maidir le reachtaíocht um Covid-19
agus nuashonruithe cáis thar ceann mhuintir a
ndáilcheantair.

Íocaíochtaí pras
Tá an RTB feasach ar a chuid freagrachtaí faoin Acht
um Íoc Pras Cuntas, 1997, agus an Rialachán um Íoc
Dhéanach in Idirbhearta Tráchtála, 2002, agus rinne
sé nósanna imeachta iomchuí a bhunú chun a áirithiú
go ndéantar íocaíochtaí i gcomhréir leis na rialacháin
sin. Le linn 2020 d’íoc an RTB €161 ús agus pionóis a
bhain le sonraisc a íocadh go déanach. Tá nósanna
imeachta i bhfeidhm san RTB freisin chun a áirithiú
gur chomhlíonann sé gnéithe ábhartha uile an Chóid
Chaiteachas Poiblí.

Tábla 30
Fiosrúcháin ó Chomhaltaí an Oireachtais 2018-2020

Cáin
Tá nósanna imeacht i bhfeidhm ag an RTB chun a
áirithiú go gcomhlíonann sé a chuid dualgas faoi dlí
cánachais agus go n-íoctar dliteanais chánachais uile
ar an dáta ar a mbíonn siad dlite nó roimhe sin.

2018

2019

2020

35

42

86

Cosaint Sonraí agus an GDPR
Mar rialaitheoir sonraí a phléann le méideanna
móra sonraí, tá an RTB dáiríre faoi phríobháideachas
úsáideoirí a seirbhísí, ár bhfoirne agus ár bpáirtithe
leasmhara. Tá roinnt nósanna imeachta agus beartas
i bhfeidhm chun a áirithiú go gcomhlíontar cearta
daoine atá ina n-ábhair sonraí. Bíonn athbhreithniú
leanúnach ar siúl ar na beartais sin.

An Soláthar
Lean Aonad Soláthair an RTB ag tacú le riachtanais
agus le cuspóirí na heagraíochta in 2020.
Bhí an RTB fócasaithe ar a chumas um sholáthar
bainistíocht conarthaí a sheachadadh agus a
fheabhsú in 2020. Leanann an RTB chun freagracht
a ghlacadh as maoirseacht a dhéanamh ar fhorbairt
agus ar bhainistíocht na ngníomhaíochtaí soláthair,
chun a áirithiú go gcomhlíonann an eagraíocht
nósanna imeachta soláthair náisiúnta agus AE.

Ba chomhpháirt mhór é de ghníomhaíochtaí um
príobháideachas de chuid na heagraíochtaí in
2020 ná chun a áirithiú gur comhlíonadh 'Cosaint
Sonraí trí dhearadh' ar fud na ngníomhaíochtaí nua
uile. Rinneadh roinnt Measúnuithe Tionchair um
Phríobháideacht Sonraí (DPIAnna) straitéiseacha in
2020, agus tionscadal RTB360 agus cur i bhfeidhm
athruithe sa reachtaíocht ina measc. Déanann na

Le linn na bliana rinneadh roinnt nósanna imeachta
soláthair suntasacha a chur i gcrích agus a thosú
83
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Covid-19 (An Coróinvíreas)

DPIAanna an riosca príobháideachais a mheasúnú
agus Is éard is aidhm acu ná a áirithiú go
gcomhtháitítear comhlíontacht le gníomhaíochtaí
próiseála nua uile.

Ó bhí mí an Mhárta 2020 ann, agus i rith na
paindéime Covid-19 (Coróinvíreas) ar fad d’oibrigh
beagnach gach ball foirne den RTB ón mbaile agus
bhí an chuid is mó de na feidhmeanna curtha
i bhfeidhm gan cur isteach, cuid acu gan aon
tionchar so-aitheanta agus roinnt próiseas agus
gníomhaíochtaí faoi réir athruithe suntasacha
d’fhonn leibhéil leordhóthanacha seirbhíse a
chothabháil nó a thabhairt ar ais. Tá na socruithe
daingnithe anois agus leantar leis go bhfuil siad ag
feidhmiú go maith. Toisc go ndéanann an RTB ‘riar
an chirt a éascú’, meastar gur seirbhís riachtanach
é agus d’fhan sé ar oscailt ar fud na paindéime
Covid-19. Mar sin féin, bhí íoslíon foirne i láthair san
oifig gach lá agus bhí rialuithe dochta rochtana i
bhfeidhm agus rinneadh monatóireacht laethúil ar
an líon foirne a bhí i láthair, agus coinníodh chomh
beag agus ab féidir é.

Mar fhreagairt ar phaindéim Covid-19, tugadh
isteach roinnt athruithe sa tslí a n-oibrítear san RTB
agus ar na bealaí atá ann chun rochtain a fháil ar
ár seirbhísí. Thacaigh an t-aonad Cosanta Sonraí
leis an eagraíocht lena chinntiú go leanfar leis an
rochtain ar sheirbhísí an RTB a bheith slán agus
rúnda agus na hathruithe á gcur i bhfeidhm againn.
Rinne an RTB DPIA maidir le tionchar Bhearta
Éigeandála Covid-19, chomh maith le DPIA ar leith
maidir le héisteachtaí cianda le haghaidh Réiteach
Díospóide. Tháinig méadú ar ghníomhaíochtaí um
fheasacht na foirne freisin mar chuid de phlean
freagartha maidir le Covid-19, go háirithe chun
críche sárú sonraí a chosc agus an tábhacht a
bhaineann leis an gcosaint sonraí nuair a táthar ag
obair ón mbaile.

Thug RTB isteach go leor beart sábháilteachta um
Covid-19 lena n-áirítear oiliúint don fhoireann uile,
ceanglas foirmeacha filleadh ar obair a líonadh,
dearbhuithe cuairteoirí / conraitheora, ‘limistéar
aonrúcháin’ a ainmniú, stáisiúin sláintíochta
láimhe ar fud na hoifige chomh maith le go leor
rialacha nua a thabhairt isteach a thugann tionchar
ar iompar nuair a bhíonn sé i láthair san oifig
m.sh. rialacha maidir leis an scaradh sóisialta,
beartais nua maidir le suíocháin, maidir le seomraí
cruinnithe, maidir le conas an ceaintín a úsáid,
beartas slánaíochta srl. Bhí gach ceann de na
hathruithe ar tugadh isteach treoraithe ag am
comhairle um shláinte phoiblí agus doiciméadaithe
sa Phllean Freagartha um Covid-19 ag an RTB. Tá
sláinte agus sábháilteacht fhoireann an RTB chomh
maith leis na daoine a thagann ar chuairt chuig ár
n-oifig thar a bheith tábhachtach i gcónaí.

Tá oiliúint faoin gcosaint sonraí ina
príomhchomhpháirt freisin den chlár cosanta
sonraí. Is ionann oiliúint na foirne reatha agus
tiomantas leanúnach d'fhonn feasacht inbhuanaithe
ar phríobháideachas a áirithiú. Cuireadh oiliúint
athnuachana ar chosaint sonraí ar gach ball
foirne atá ann faoi láthair n 2020 agus thug gach
ball foirne nua faoin oiliúint mar chuid den chlár
ionduchtuithe. In 2020, fuair an RTB 109 fiosrú um
an gcosaint sonraí, agus 35 iarraidh duine ar shonraí
ar chóipeanna dá sonraí pearsanta ina measc siúd.

Saoráil Faisnéise agus Rochtain ar Fhaisnéis
faoin gComhshaol
Le linn 2020, rinne an RTB athbhreithniú ar an
Scéim Foilsithe um Shaoráil Faisnéise ar a shuíomh
gréasáin. Leis an scéim seo, chuirtear an pobal ar a
chumas rochtain a fháil ar fhaisnéis a bhaineann le
seirbhísí, beartais, airgeadas, soláthar agus faisnéis
eile an RTB. Láimhseáil an RTB 54 iarraidh ar an
Saoráil Faisnéise in 2020.
Ní bhfuarthas iarratas ar bith faoi na Rialacháin um
Rochtain ar Fhaisnéis maidir leis an gComhshaol in
2020.
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Ráiteas Rialachais agus Tuarascáil
Chomhaltaí an Bhoird
Le linn 2020, tháinig an Bord le chéile 37 uair (39 in
2019), le haghaidh gnáthchruinnithe boird agus i
gcruinnithe chun plé le cúrsaí a bhain lena ról garbhreithiúnach. Thionóil an Bord 13 ghnáthchruinniú
Boird agus 24 chruinniú an Bhoird um Dhíospóidí
Tionóntachta. Áirítear le buanmhíreanna a
bhreithníonn an Bord ag gach gnáthchruinniú
Boird dearbhuithe leasanna chomhaltaí an Bhoird,
bainistíocht riosca, cúrsaí airgeadais, tuarascáil
ón Stiúrthóir, comhaltas an Bhoird agus Coistí,
miontuairiscí cruinnithe, agus tuarascálacha ó
Choistí.

An Rialachas
Bunaíodh Bord an Bhoird um Thionóntachtaí
Cónaithe Príobháideacha (“RTB”) faoin Acht um
Thionóntachtaí Cónaithe (2004) (“an tAcht”). Tá
feidhmeanna an Bhoird leagtha amach i gCuid 8
den Acht. Tá an Bord freagrach don Aire Tithíochta,
Rialtais Áitiúil & Oidhreachta agus tá sé freagrach as
go n-áirítear an dea-rialachas san RTB. Feidhmíonn
an Bord an tasc sin trí chuspóirí agus spriocanna
straitéiseacha a leagan síos don eagraíocht agus
trí chinntí straitéiseacha a dhéanamh maidir le
príomhchúrsaí gnó uile.

Ceanglaíonn Alt 177 den Acht um Thionóntachtaí
Cónaithe (2004) do Bhord an RTB go coimeádann
sé gnáthcuntais chuí d’airgead a fhaigheann agus
a chaitheann sé agus a d’fhéadfadh a bheith
formheasta ag an Aire Tithíochta, Rialtais Áitiúil &
Oidhreachta le toil an Aire Caitheachais Phoiblí agus
Athchóirithe.

Tá bainistíocht laethúil, rialú agus treorú an RTB
faoi fhreagracht Stiúrthóir an RTB agus a fhoirne
ardbhainistíochta. Leanann an Stiúrthóir agus an
fhoireann atá aige an treoir leathan straitéiseach
arna leagan síos ag an mBord agus cinntíonn
siad go mbíonn tuiscint shoiléir ag comhaltaí uile
an Bhoird ar phríomhghníomhaíochtaí agus ar
shaincheisteanna na heagraíochta, ar chineálacha
na gcinntí nach mór don Bhord a dhéanamh, agus
ar na rioscaí suntasacha uile atá os comhair na
heagraíochta. Gníomhaíonn Stiúrthóir an RTB mar
idirghabhálaí díreach idir an mBord agus lucht
bainistíochta an RTB agus tá líne thuairiscithe aige
chuig Cathaoireach an Bhoird.

Agus na ráitis airgeadais seo á réiteach, ceanglaítear
an méid a leanas ar an RTB:
beartais chuntasaíochta oiriúnacha a roghnú agus
iad sin a chur i bhfeidhm i gcónaí
breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá
réasúnta agus stuama
ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn atá ar siúl, ach
amháin más rud é go mbeadh sé neamhoiriúnach
go gceapfaí go leanfaidh sé ar aghaidh ag feidhmiú,
agus

Freagrachtaí an Bhoird
Tá obair agus freagrachtaí an Bhoird leagtha amach i
dtéarmaí tagartha an Bhoird agus sa sceideal gnóthaí
atá forchoimeádta go sainiúil le haghaidh chinneadh
an Bhoird. Go ginearálta corpraítear leo sin na
feidhmeanna atá dílsithe sa Bhord faoin Acht, cinntí
rialachais amhail ceapadh chomhaltaí an Bhoird nó
faomhadh beartas, príomhchinntí straitéiseacha agus
airgeadais amhail faomhadh pleananna, nó gealladh
acmhainní suntasacha, agus maoirseacht ar riosca
maidir le gníomhaíochtaí an RTB.

A lua cibé acu ar cloíodh nó nár cloíodh leis na
caighdeáin chuntasaíochta infheidhme, faoi réir
aon imeachtaí ábhartha a nochtar agus a mhínítear
sna ráitis airgeadais.
Tá an Bord freagrach as taifid chuntas
leordhóthanacha a choimeád ina nochtar le
cruinneas réasúnta, ag tráth ar bith, staid airgeadais
an Bhoird agus a chuireann ar a gcumas a chinntiú go
gcomhlíonann na ráitis airgeadais le hAlt 177-179 den
Acht. Tá an Bord freagrach as cothabháil a dhéanamh
ar an fhaisnéis chorparáideach agus airgeadais atá ar
fail ar shuíomh gréasáin an RTB agus as iontaofacht
na faisnéise sin.

Tá an RTB freagrach as reachtaíocht agus beartas
an Rialtais a bhaineann leis an earnáil tithíochta
cónaithe ar cíos a chur i bhfeidhm go díreach. Tá
ról gar-bhreithiúnach agus rialála aige agus tá sé
neamhspleách sna feidhmeanna cinnteoireachta dá
chuid. Mar sheirbhís ghar-bhreithiúnach, déanann
an Bord tiomantas suntasach maidir le cinntí áirithe
a mhaoirsiú. Mar aon leis na cruinnithe míosúla dá
chuid, tionóltar an Bord chun cinntí a bhreithniú
d'fhonn a ról gar-bhreithiúnach a chomhlíonadh.

Tá an Bord freagrach as plean gnó bliantúil agus
buiséad bliantúil an RTB a fhaomhadh agus as
monatóireacht leanúnach ar fheidhmíocht. I rith 2020
rinne an Bord meastóireacht ar fheidhmíocht an RTB i
gcoinne an bhuiséid agus fuair sé tuarascálacha rialta
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ón bhfoireann bainistíochta Feidhmiúcháin maidir
le feidhmíocht gach rannóige i gcoinne a plean
gnó. Rinne an Bord athbhreithniú foirmiúil ar an
toradh airgeadais deiridh agus ar an bhfeidhmíocht
i gcoinne phlean gnó 2020 ag an gcruinniú dá chuid
an 8 Aibreán 2021.

Amhail an 31 Nollaig 2020, bhí ceathrar ban (40%)
agus seisear fear (60%) ag fónamh ar an mBord,
agus bhí dhá fholúntas ann. Mar sin, comhlíonann
an Bord an sprioc atá leagtha síos ag an Rialtas
maidir le go léireofar hionadaíocht 40% ar a laghad
den dá inscne i gcomhaltaí mBord Stáit.

Tá an Bord freagrach chomh maith as a chuid
sócmhainní a chosaint agus as bearta réasúnta
a dhéanamh, dá bhrí sin, chun calaois agus
neamhrialtachtaí eile a chosc agus a bhrath.
Measann an Bord go dtugtar léargas fírinneach
cóir leis na ráitis airgeadais ar fheidhmíocht
airgeadais agus ar staid airgeadais an Bhoird um
Thionóntachtaí Cónaithe amhail an 31 Nollaig 2020.

Is chun an chothromaíocht inscne a chothabháil,
agus chun í a thacú ar an mBord seo atá na bearta
ag seo a leanas dréachta chun:
Tarraingeofar aird an Aire ar an sprioc atá ag an
Rialtas ionadaíocht 40% den dá inscne a bhaint
amach ar gach uile Bhord Stáit nuair a dhéantar
aighneachtaí le haghaidh ceapachán (den chéad
uair agus athcheapacháin araon) ar an mBord.
Tarraingeofar aird an Aire ar mheascán inscne an
Bhoird faoi láthair nuair a dhéantar aighneachtaí
le haghaidh ceapachán (den chéad uair agus
athcheapacháin araon) ar an mBord.

Struchtúr an Bhoird
Is éard atá sa Bhord ná Cathaoirleach agus suas
go dtí 11 gnáthchomhalta, agus gach duine díobh
ceaptha ag an Aire Tithíochta, Rialtais Áitiúil &
Oidhreachta. Ceapadh comhaltaí an Bhoird le
haghaidh tréimhsí athraitheacha agus tagann
siad le chéile ar bhonn míosúil. Tá faisnéis um
cheapacháin le haghaidh chomhaltaí an Bhoird le
linn na bliana féilire 2020 sonraithe sa tábla ar an
gcéad leathanach eile. D'éirigh John FitzGerald as
an mBord, le héifeacht ón 15 Iúil 2020. Rinne an
tAire Mary O’Donovan a athcheapadh le haghaidh
dara téarma ar an mBord a chríochnóidh an 30
Meitheamh 2024.

Tá comhdhéanamh agus téarmaí ceapacháin
an Bhoird leagtha amach sa tábla ar an gcéad
leathanach eile.
An 14 Eanáir 2021, rinne an Bord measúnú bliantúil
ar a éifeachtacht féin le linn 2020 agus beidh sé
ag cur tús le hathbhreithniú agus le measúnú
seachtrach le linn 2021 maidir le comhlíonadh an
Chóid Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú
(2016) ("Cód 2016").

Comhalta an Bhoird

Ról

Téarma Oifige ar an mBord

Tom Dunne

An Cathaoirleach

an 01 Meán Fómhair 2019 - an 31 Lúnasa 2024

John FitzGerald

Comhalta

an 01 Aibreán 2013 – an 15 Iúil 2020

Mary O’Donovan

Comhalta

an Iúil 2016 - an 30 Meitheamh 2024

Justin O’Brien

Comhalta

an 15 Meitheamh 2017 - an 30 Meitheamh 2021

Paul White

Comhalta

an 15 Meitheamh 2017 - an 30 Meitheamh 2021

Paddy Gray

Comhalta

an 01 Iúil 2017 - an 30 Iúil 2021

Julia Carmichael

Comhalta

an 01 Nollaig 2017 - an 30 Samhain 2022

Audry Deane

Comhalta

an 23 Aibreán 2018 - an 22 Aibreán 2021

James Doorley

Comhalta

an 23 Aibreán 2018 - an 22 Aibreán 2021

Patricia O’Sullivan Lacy

Comhalta

an 22 Iúil 2019 - an 21 Iúil 2023

Colin Potts

Comhalta

an 22 Iúil 2019 - an 21 Iúil 2023
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Comhalta an Bhoird

Cuidíonn líon Coistí Boird leis an mBord ina ról
maoirseachta ina gcuimsítear comhaltaí boird agus
baill sheachtracha ag a bhfuil saineolas ábhair i réimsí
freagrachta faoi seach na gCoistí. Leagann an Bord de
chúram ar na Coistí sin machnamh grinn a dhéanamh
ar ábhair áirithe agus soláthraíonn siad comhairle
chun cuidiú le cinnteoireacht an Bhoird. Scaiptear
miontuairiscí ó chruinnithe Choistí an Bhoird ar an
mBord chun é a choinneáil ar an eolas maidir le
hobair na gCoistí.
Déanann an Bord athbhreithniú tréimhsiúil ar Choistí
an Bhoird chun a n-éifeachtacht a bhreithniú i gcoinne
na dtéarmaí tagartha dá gcuid. Le linn 2020 bhí na
Coistí Boird a leanas i bhfeidhm ag an mBord:

Líon na gcruinnithe ar
freastalaíodh orthu

Cruinnithe a Tionóladh

4

Julia Carmichael – Bord

4

Mary O’Donovan – Bord

4

Paul White – Bord

4

Colin Potts – Bord

4

Shane O’ Keeffe – seachtrach

4

Paul Dunne – seachtrach

3

An Coiste Reachtach
Cuirtear de shainchúram ar an gCoiste Reachtach chun
cuidiú leis an mBord maidir le gnóthaí dlíthiúla agus
reachtacha a bhreithniú. Níor thionóil an Coiste aon
chruinnithe in 2020. I rith na bliana, chuir an Bord
tús le hathbhreithniú ar ról an Choiste seo agus ar
an mbealach is fearr gur féidir leis cur leis an obair a
dhéanann an Bord.

An Coiste Iniúchóireachta & Riosca
An Coiste Reachtach
An Coiste Taighde
Coiste Dearbhaithe Tionscadail RTB360
An Choiste um Alt 189

An Coiste Taighde

An Coiste Iniúchóireachta agus Riosca

Soláthraíonn an Coiste Taighde treoir straitéiseach
agus maoirseacht le haghaidh clár taighde an RTB a
fhorbairt agus a sheachadadh agus tháinig sé le chéile
trí huaire in 2020. Ba iad baill an choiste amhail
an 31 Nollaig 2020 comhaltaí an Bhoird Paddy Gray
(Cathaoirleach), Justin O’Brien, Audry Deane agus
James Doorley, agus ba iad na baill sheachtracha
Lorcan Sirr, Christine Whitehead agus John McCartney.

Cuimsítear ceathrar comhaltaí den Bhord leis an
gCoiste Iniúchóireachta & Riosca (“ARC”) mar aon le
beirt bhall seachtrach ag a bhfuil scileanna agus taithí
fheidhmiúcháin ar bhainistíocht riosca, rialachas, agus
airgeadas. Thionóil an ARC ceithre chruinniú le linn
2020.
Tuairiscíonn an CIR don Bhord tar éis gach uile
chruinniú, agus i scríbhinn uair sa bhliain. Scaiptear
páipéir agus miontuairiscí chruinnithe ARC ar an
mBord tar éis gach cruinnithe. Amhail an 31 Nollaig
2020, ba iad baill an Choiste Iniúchóireachta agus
Riosca: Na comhaltaí de chuid an Bhoird Julia
Carmichael (Cathaoirleach), Mary O’Donovan, Paul
White, & Colin Potts, agus na baill sheachtracha Shane
O’Keeffe agus Paul Dunne.

Comhalta an Choiste

Seo thíos sceideal tinrimh an Choiste le linn 2020 ar
an tábla ag seo a leanas.
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Líon na gcruinnithe
ar freastalaíodh
orthu

Cruinnithe a Tionóladh

3

Paddy Gray – Bord

3

John FitzGerald – Bord
(téarma críochnaithe an 15 Iúil 2020)

1

Justin O’Brien - Bord

3

Audry Deane - Bord

3

James Doorley – Bord
(thosaigh a théarma an 08
Deireadh Fómhair 2020)

0

Lorcan Sirr - seachtrach

3

Christine Whitehead - seachtrach

3

John McCartney – seachtrach

3
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Coiste Dearbhaithe Tionscadail RTB360

Sceideal de Tháillí, Tinreamh agus Speansais
Chomhaltaí an Bhoird

Chuir an Bord Coiste Dearbhaithe Tionscadail
RTB360 ar bun le linn 2020 chun dearbhú a
thabhairt don Bhord maidir leis an dul chun cinn
i dtaca le tionscadal RTB360, ar tionscnamh mór é
ag an RTB chun córas nua bainistíochta caidrimh le
custaiméirí a fhorbairt don eagraíocht. Bunaíodh an
Coiste an 22 Deireadh Fómhair 2020 agus tháinig sé
le chéile dhá uair i rith 2020. Ba iad baill an choiste
amhail an 31 Nollaig 2020 comhaltaí an Bhoird
Paddy Gray (Cathaoirleach), Justin O’Brien agus
Mary O’Donovan, agus ba iad Ken Jordan agus Aidan
Keogh na baill sheachtracha.
Comhalta an Choiste

Le linn 2020 íocadh €112,625 (€106,080 in 2019) le
comhaltaí an Bhoird as a bhfreastal ar chruinnithe.
Áirítear leis an méid sin táillí as freastal ar
chruinnithe an Bhoird agus na gCoistí, as páirt a
ghlacadh in imeachtaí oiliúna agus in agallaimh,
agus as a gcuid dualgas a chomhlíonadh mar
chomhaltaí an Bhoird. Is iad an Roinn Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe agus an Roinn Tithíochta,
Rialtais Áitiúil & Oidhreachta a shocraíonn na táillí.
Tá bonn na dtáillí do Chathaoirleach an RTB agus do
chomhaltaí an Bhoird leagtha amach sa tábla thíos.
Íoctar táillí ar bhonn pro rata nuair nach bhfuil ach
bliain seirbhíse pháirteach ag an bhfaighteoir mar
Chathaoirleach nó mar chomhalta an Bhoird.

Líon na gcruinnithe
ar freastalaíodh
orthu

Cruinnithe a Tionóladh

2

Paul White - Bord

2

Justin O’Brien - Bord

2

Mary O’Donovan - Bord

1

Ken Jordan - seachtrach

2

Aidan Keogh - seachtrach

2

Sceideal de Tháillí
Chomhaltaí an Bhoird

An Choiste um Alt 189
Cuimsítear leis an gCoiste um Alt 189 na comhaltaí
Boird uile le linn a dtéarmaí oifige mar chomhaltaí
Bhord an RTB. Ní thagann sé le chéile ach amháin
nuair a éilítear ag imthosca atá forordaithe in alt
189 den Acht chun a bhreithniú cé acu ba cheart nó
nár cheart iarratas a dhéanamh ar na Cúirteanna
le haghaidh faoiseamh idirbhreitheach i gcásanna
díshealbhuithe mídhleathacha líomhnaithe ag
tiarnaí talún. Tháinig Coiste Alt 189 le chéile uair
amháin in 2020. Tá tinreamh chomhaltaí an Bhoird
ag Coiste Alt 189 leagtha amach sa tábla dar teideal
Tinreamh ag Cruinnithe agus Táillí agus Speansais
Chomhaltaí an Bhoird in 2020 níos déanaí sa Ráiteas
ar Rialachas seo.
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Cathaoirleach

Comhalta

An méid bliantúil d’obair
ar an mBord agus as
freastal ar chruinnithe
an Bhoird agus ar
chruinnithe na gCoistí

€8,978

€5,985

An méid bliantúil
do chruinnithe ina
bhfeidhmíonn an Bord
a chumhachtaí faoin
Acht maidir lena ról garbhreithiúnach

€7,700

€5,250
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Sna táblaí thíos agus ar an leathanach a leanas
leagtar amach táillí agus speansais chomhaltaí
an Bhoird a íocadh le haghaidh 2020 mar aon le
tinreamh chomhaltaí an Bhoird ag cruinnithe le linn
na bliana.

Táillí & Speansais Chomhalta an Bhoird 2020
Comhalta an Bhoird

Obair an Bhoird

Taisteal &
Cothabháil TBD

Iomlán
(Táillí & Speansais)

€16,678

€0

€16,678

John FitzGerald

€6,067

€0

€6,067

Mary O’Donovan

€11,235

€0

€11,235

Justin O’Brien

€11,235

€0

€11,235

Paul White

€11,235

€0

€11,235

Paddy Gray

€11,235

€319

€11,554

€0

€0

€0

Audry Deane

€11,235

€0

€11,235

James Doorley

€11,235

€0

€11,235

Patricia O'Sullivan Lacy

€11,235

€0

€11,235

Colin Potts

€11,235

€0

€11,235

€112,625

€319

€112,944

Tom Dunne

Julia Carmichael

Iomlán

D'fhonn an prionsabal 'Duine Amháin, Tuarastal
Amháin' a chomhlíonadh, níor íocadh táillí boird le
Julia Carmichael.
D’fhonn treoirlínte na Roinne Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe a chomhlíonadh, aisíocadh suim
iomlán de €319 le comhaltaí an Bhoird as speansais
le haghaidh taistil agus cothaithe a tabhaíodh chun
freastal ar chruinnithe agus ar oiliúint.
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Tinreamh agus Táillí & Speansais Chomhaltaí an Bhoird in 2020
Comhalta an

Cruinniú
de
chuid an
Bhoird

Cruinniú
an Bhoird
um
Dhíospóidí

Cruinniú an
Choiste um
Alt 189

Binse
Cíosa

An Coiste
Iniúchóireachta
& Riosca

An Coiste
Reachtach

An Coiste
Taighde

Coiste
Dearbhaithe
um RTB360

Cruinnithe a
Tionóladh

13

24

1

1

4

0

3

2

Tom Dunne

13

23

1

1

-

-

-

-

€16,678

John FitzGerald1

5

8

-

-

-

-

1

-

€6,067

Mary O’Donovan

11

15

-

1

4

1

€11,235

Justin O’Brien

13

17

1

-

-

-

3

2

€11,235

Paul White

13

17

-

-

4

-

-

2

€11,235

Paddy Gray

13

23

1

-

-

-

3

-

€11,554

9

4

1

-

4

-

-

-

€0

Audry Deane

11

21

-

1

-

-

3

-

€11,235

James Doorley

12

19

-

-

-

-

-

-

€11,235

Patricia
O’Sullivan Lacy

13

24

1

-

-

-

-

-

€11,235

Colin Potts

13

23

-

-

4

-

-

-

€11,235

Bhoird

Julia Carmichael

Táillí Iomlán

Iomlán
(Táillí &
Speansais)

€112,944

1 Tháinig deireadh le téarma oifige John FitzGerald mar chomhalta de chuid an Bhoird an 15 Iúil 2020.
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An Coiste um Réiteach Díospóide
Is é an Coiste um Réiteach Díospóide (“DRC”) an painéal as a dtarraingítear baill na Binsí Tionóntachta ar a
mbíonn triúr ag freastal. Ós rud é nach féidir achomharc a dhéanamh i gcoinne cinntí Binse seachas amháin
chun na hArd-Chúirte ar phointe dlí, comhlíonann baill an DRC feidhm gar-bhreithiúnach tábhachtach. Bhí 206
éisteacht ó bhéal ann in 2020. Leithdháileann sceidealóir uathoibríoch na héisteachtaí ar dhuine den phainéal
atá ar fáil, agus is féidir leis í a glacadh nó a dhiúltú. Leis an tábla thíos taispeántar íocaíochtaí le baill an Bhinse
le haghaidh 2020.
Táillí Chomhaltaí an Bhinse 2020
Comhalta an Painéil

Táillí

Oiliúint

Iomlán

€10,906

€196

€11,102

Anne Leech

€8,847

€196

€9,043

Brian Murray

€9,003

€196

€9,199

Ciara Doyle

€8,521

€196

€8,717

Claire Millrine

€6,804

€196

€7,000

Dairine MacFadden

€10,039

€196

€10,235

Dervla Quinn

€16,675

€196

€16,871

Donald Menzies

€9,700

€196

€9,896

Elizabeth Maguire

€11,751

€196

€11,947

Eoin Byrne

€17,898

€196

€18,094

Finian Matthews

€10,735

€196

€10,931

Fintan McNamara

€3,242

€196

€3,438

Healy Hynes

€11,218

€0

€11,218

Helen Claire O'Hanlon

€13,608

€196

€13,804

Hugh Markey

€8,167

€196

€8,363

Jack Nicholas

€1,693

€0

€1,693

James Egan

€9,875

€196

€10,071

John Keane

€15,313

€196

€15,509

John Keaney

€10,880

€196

€11,076

Karen Ruddy

€8,357

€196

€8,553

Kevin Baneham

€15,328

€196

€15,524

Louise Moloney

€12,098

€196

€12,294

Mary Doyle

€8,863

€196

€9,059

Maureen Cronin

€10,731

€196

€10,927

Mervyn Hickey

€4,597

€196

€4,793

Michael Vallelly

€8,174

€196

€8,370

Michelle O'Gorman

€9,369

€196

€9,565

Monica Brennan

€2,390

€0

€2,390

Nesta Kelly

€4,939

€196

€5,135

Niall Buckley

€2,382

€0

€2,382

Owen Donnelly

€1,701

€0

€1,701

Andrew Nugent
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Comhalta an Painéil

Táillí

Oiliúint

Iomlán

Peter Shanley

€12,090

€0

€12,090

Roderick Maguire

€13,783

€0

€13,783

Rosemary Healy Rae

€10,393

€196

€10,589

Siobhan Phelan

€2,888

€196

€3,084

Suzy Quirke

€11,393

€196

€11,589

€334,351

€5,684

€340,035

Iomlán

Painéal na mBreithneoirí & na n-Idirghabháluithe
Is í feidhm thábhachtach de chuid an RTB seirbhís réitigh díospóide a sholáthar do thiarnaí
talún, do thionóntaí agus do thríú páirtithe. D’fhonn neamhchlaontacht a áirithiú sa
phróiseas réitigh díospóide, ceaptar na breithneoirí agus na headránaithe ar ár bpainéal go
neamhspleách, agus chuireann siad a gcuid feidhmeanna chun feidhme i gcáil neamhspleách.
Íoctar buntáille de €616 in aghaidh an lae le haghaidh trí éisteacht, nó íoctar €616 le haghaidh
trí eadráin ar theileafón nuair a chomhaontaíonn an dá pháirtí chun dul isteach sa phróiseas
eadrána. Leithdháileann sceidealóir uathoibríoch na héisteachtaí ar dhuine den phainéal atá
ar fáil, agus is féidir leis í a glacadh nó a dhiúltú. Taispeántar sa tábla thíos na híocaíochtaí a
íocadh le Breithneoirí/Eadránaithe le linn 2020.
Táillí Breithneoirí / Idirghabháluithe 2020
Comhalta an Painéil

Táillí

Oiliúint

Iomlán

Angela Becker

€36,960

€196

€37,156

Brian Whelan

€48,664

€196

€48,860

Catriona O'Connor

€30,800

€196

€30,996

Cynthia Lennon

€25,872

€196

€26,068

David Duncan

€62,216

€196

€62,412

Denis Kelliher

€1,232

€196

€1,428

€30,184

€196

€30,380

Eithne Corry

€6,776

€196

€6,972

Frank Brady

€54,208

€196

€54,404

Gerard N Murphy

€39,424

€196

€39,620

Lauren Tennyson

€32,648

€196

€32,844

Linda Brophy

€22,176

€0

€22,176

Louise Beirne

€30,800

€196

€30,996

Mark Kane

€46,816

€196

€47,012

Mema Byrne

€22,792

€196

€22,988

Sarah Brophy

€35,112

€196

€35,308

Shaun Smyth

€46,200

€196

€46,396

Simon Brady

€31,416

€0

€31,416

Steven Dixon

€52,976

€196

€53,172

Thomas Dowling

€19,712

€0

€19,712

€676,984

€3,332

€680,316

Dermot Sheehan

Iomlán
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Painéal na gCinnteoirí
An 1 Iúil 2019, cuireadh Cuid 7A den Acht um Thionóntachtaí Cónaithe (Leasú) 2019 i bhfeidhm
lena ndearnadh ról an Bhoird um Thionóntachtaí Cónaithe a leathnú amach chun foráil a
dhéanamh d’imscrúduithe agus do smachtbhannaí i leith tiarnaí talún a sháraíonn an dlí, rud
atá sainmhínithe san Acht mar an Iompar Míchuí. . Féadfar imscrúduithe a dhéanamh de bhun
faisnéise ó bhaill an phobail nó de bhun faisnéise a fhoinsíonn an RTB ó shonraí atá ar fáil
dó faoin Acht. Mar thoradh ar an imscrúdú cuirfear tuairisc ar an imscrúdú isteach, é sin nó
cuirfidh an tiarna talún admháil faoin Iompar Míchuí isteach. Cuirtear na tuarascálacha, nó na
hadmhálacha, ar aghaidh chuig duine de phainéal de chinnteoirí neamhspleácha a thugann
faoina bhfeidhm i gcáil uathrialach. Déanann na cinnteoirí seo scrúdú ar na tuarascálacha
imscrúdaithe nó na hadmhálacha arna cur isteach ag an tiarna talún agus déanann siad
cinneadh ar tharla Iompar Míchuí nó nár tharla, agus, tar éis dóibh na tosca atá leagtha amach
in alt 148 den Acht a bhreithniú, ar cheart smachtbhanna agus cainníocht aon smachtbhanna
a fhorchur nó nár cheart. Ní mór na cinntí a dhéanann na cinnteoirí a bheith dearbhaithe sa
Chúirt Chuarda. Íoctar táille comhréidh de €340 in aghaidh an chinnidh agus €340 in aghaidh
an lae leis na Cinnteoirí má bhíonn orthu freastal ar an gCúirt.
Táillí na gCinnteoirí 2020
Comhalta an Painéil

Táillí

Oiliúint

Iomlán

Angela Becker

€0

€784

€784

Cynthia Lennon

€0

€980

€980

Kevin Lenahan

€6,800

€980

€7,780

Margaret Browne

€5,100

€980

€6,080

Susan Ahern

€9,180

€980

€10,160

€21,080

€4,704

€25,784

Iomlán

Príomhathruithe ar an mBord agus ar Phearsanra
D'éirigh John FitzGerald as an mBord, le héifeacht ón 15 Iúil 2020. Rinne an tAire Mary
O’Donovan a athcheapadh le haghaidh dara téarma ar an mBord a chríochnóidh an 30
Meitheamh 2024 Ní dhearnadh aon cheapacháin nua ar an mBord i rith na bliana.
Ceapadh Padraig McGoldrick mar Stiúrthóir Eatramhach ar an RTB le héifeacht ón 1 Márta 2020
tráth ar éirigh an Stiúrthóir a bhí ann roimhe, le héifeacht an 28 Feabhra 2020.

Nochtadh atá de dhíth faoin gCód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú
(2016)
Tá an Bord freagrach as a áirithiú gur chomhlíon an RTB riachtanais Chód 2016 de réir mar a
d'fhoilsigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i Lúnasa 2016. Éilítear na nochtuithe
a leanas faoi Chód 2016:

Briseadh síos ar na Sochair Ghearrthéarma d’Fhostaithe
Íocadh sochair ghearrthéarmacha de níos mó ná €60,000 an duine le 17 ball foirne in 2020.
Déantar anailís ar na híocaíochtaí sin i Nóta 5a de Ráitis Airgeadais an RTB don bhliain 2020.
Chun críocha an nochta seo, áirítear le sochair ghearrthéarmacha fostaithe le linn 2020
tuarastail, ragobair agus íocaíochtaí eile a íocadh le fostaithe ach níl ÁSPC fostóra san áireamh
leo.
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Costais Chomhairleachta

Caiteachas ar Thaisteal agus Cothabháil

Áirítear leis na costais sainchomhairleoireachta
costas comhairleachta seachtraí don bhainistíocht
agus ní cuimsítear leo feidhmeanna seachfhoinsithe
gur gnáthghnó na heagraíochta iad.

Is mar seo a leanas a aicmítear an caiteachas ar
thaisteal agus cothabháil:

Sainchomhairleoireacht
Comhairle Dlí

2020

2019

€251,059

€293,435

€0

€8,000

€412,977

€0

€3,936

€9,840

€667,972

€311,275

An Chumarsáid & an
Taighde
An Soláthar
Pleanáil don Fhórsa Oibre
Iomlán

Taisteal & Cothabháil

Costais Dlí agus Socruithe Dlí
Sa tábla thíos tá miondealú ar suimeanna atá
tuairiscithe mar chaiteachas dlíthiúil in 2020. Is é
an rud atá taobh thiar de chostais dhlíthiúla RTB ná
ár bhfeidhmeanna a chur chun feidhme faoin Acht
lena n-áirítear díospóidí a réiteach idir tiarnaí talún
agus tionóntaí, dlíthíocht nuair is gá chun Ordú
Cinnidh an RTB a fhorfheidhmiú nó cinneadh an RTB
a dhearbhú, agus ionchúiseamh i gcás tionóntachtaí
neamhchláraithe. Áirítear sa tábla siin costais
dhlíthiúla freisin a tabhaíodh d’fhonn reachtaíocht
eile a chomhlíonadh lena n-áirítear cosaint sonraí,
dlí fostaíochta, agus saoráil faisnéise, agus maidir le
heagrúchán laethúil na heagraíochta. Ní chuimsítear
leis an caiteachas a thabhaítear i ndáil leis an
comhairle dlí ginearálta a fuair an RTB, tá sé sin
tuairiscithe i gcostais Sainchomhairleoireachta
thuas.
2020

2019

Athbhreithniú Breithiúnais

€28,607

€47,403

Forfheidhmiú Clárúcháin

€73,455

€76,555

Forfheidhmiú Ordaithe

€683,289

€635,126

Achomhairc chun na hArdChúirte

€264,720

€38,413

An Riarachán Ginearálta

€425,720

€493,843

Tacaíocht Dhlíthiúil Eile

€232,772

€400,851

€1,708,563

€1,692,191

Iomlán

2019

Foireann & Foireann
Iasachta an RTB

€7,520

€29,523

Comhaltaí an Bhoird

€319

€11,005

Comhaltaí na bPainéal

€16,524

€51,785

Iomlán

€24,363

€92,313

Maidir le méid taistil agus cothaithe na bliana
reatha d’fhoireann & d’fhoireann iasachta an RTB,
baineann €0 le taisteal thar lear (2019: € 3,364).
Ní raibh aon taisteal eachtrach ag baill an Bhoird
ná ag baill an phainéil i gceachtar bliain. Íoctar
an caiteachas taistil agus cothabhála uile ar aon
dul leis na treoirlínte ón Roinn Caiteachais agus
Athchóirithe Poiblí.

Ní dhearnadh aon chostais chomhairleachta a
chaipitliú le linn 2020 nó 2019.

Costais Dlí agus Socruithe
Dlí

2020

Caiteachas ar Fháilteachas
Áirítear le caiteachas fáilteachais sólaistí a cuireadh
ar fáil ag seisiúin faisnéise arna n-óstáil ag an
RTB d’fhonn a shainordú a chomhlíonadh chun
imeachtaí oideachais agus feasachta a sholáthar
dá pháirtithe leasmhara. Déantar an caiteachas a
chatagóiriú thíos.
Caiteachas ar
Fháilteachas

2020

2019

An Fhoireann

€6,516

€1,094

€0

€1,155

Oideachas agus
Imeachtaí Feasachta

€2,797

€ 6,922

Iomlán

€9,313

€9,171

An Bord & Eile
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Ráiteas Comhlíonta
Tá an Bord tar éis glacadh leis an gCód Cleachtais
chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (2016) agus
gnásanna a chur in áit chun géilliúlacht leis an
gCód sin a chinntiú. Rinne an lucht bainistíochta
obair shuntasach le linn 2020 d’fhonn a áirithiú go
ndearnadh Cód 2016 a chomhlíonadh. Rinneadh
an obair sin faoi mhaoirseacht an Choiste
Iniúchóireachta agus Riosca, a aithníonn na
hiarrachtaí a rinneadh le linn na bliana agus atá
sásta gur chomhlíon an eagraíocht Cód 2016 ina
iomláine faoi dheireadh 2020.

Pádraig McGoldrick 		Tom Dunne
Stiúrthóir an RTB		Cathaoirleach an RTB
Dáta: an 13 Bealtaine 2021		Dáta: an 13 Bealtaine 2021
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An Ráiteas ar an Rialú Inmheánach
Freagracht as an gCóras Rialaithe
Inmheánaigh

Tá Feidhm Iniúchta Inmheánaigh ag an RTB atá
curtha ar fáil ag gnólacht seachtrach. D'fhorbair
an gnólacht iniúchóireachta plean iniúchtaí bliana
amháin agus thrí bliana faoi threoir an ARC agus
le hionchur ón lucht bainistíochta Feidhmiúcháin.
Athbhreithníonn an ARC an plean iniúchtaí agus an
chairt um iniúchóireachta ar bhonn bliantúil ar a
laghad agus déantar athruithe mar is ga bunaithe ar
mholtaí an Choiste.

Bhoird, baill an Bhinse, Breithneoirí, nó Eadránaithe
sa dá bhliain. Íoctar caiteachas taistil agus cothaithe
uile i gcomhréir le treoirlínte na Roinne Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe. Agus éifeachtacht na
rialuithe inmheánacha á breithniú, bíonn aird ag an
mBord, i measc rudaí eile, ar cheanglais an Chóid
Chleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (2016),
“Cód 2016” ina dhiaidh seo, agus aon cheanglais
rialaithe nó reachtacha eile atá gaolmhar leis.

D'athbhreithnigh an ARC raon feidhme seachadta
an ghnólachta i gcoinne an phlean ar bhonn rialta
le linn na bliana. In 2020 rinneadh trí iniúchadh
inmheánacha lenar gcumhdaíodh rialú airgeadais
inmheánach agus moltaí roimhe sin faoi iniúchtaí
agus GDPR, agus bhreithnigh an ARC gach ceann
acu go mion. Ina theannta sin, d’iarr an ARC ar an
ngnólacht iniúchóireachta raon feidhme an iniúchta
a leathnú agus a athbhreithniú a dhéanamh ar
iniúchadh 2019 ar an gCibearshlándáil . Chuir
an lucht bainistiochta Feidhmiúcháin plean
gníomhaíochta i bhfeidhm chun córais iniúchta
oscailte a dhruidim le maoirseachtón ARC. Déanfaidh
an lucht bainistíochta moltaí uile faoi iniúchtaí a
tháinig chun cinn in 2020 mar aon le hiniúchtaí
roimhe sin a rianú go dtí an deireadh agus déanfaidh
an ARC iad a athbhreithniú mar mhír bhuan.

Cuspóir an Chórais Rialaithe Inmheánaigh
Tá córas an rialaithe inmheánaigh deartha chun
riosca a bhainistiú ar leibhéal is féidir a sheasamh
ar aon dul le hinghlacthacht riosca na heagraíochta
seachas chun fáil réidh leis. Ní féidir leis an gcóras
ach dearbhú réasúnta, seachas dearbhú iomlán, a
thabhairt go ndéanfar sócmhainní a chosaint, agus
idirbhearta a údarú agus a thaifeadadh i gceart, agus
go ndéanfar earráidí nó neamhrialtachtaí ábhartha a
chosc nó go ndéanfaí iad a aimsiú in am trátha.
Tá córas an rialaithe inmheánaigh atá sonraithe
sa ráiteas seo, atá i gcomhréir leis an treoir arna
heisiúint ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe, i bhfeidhm sa RTB don bhliain dar
críoch an 31 Nollaig 2020 agus suas go dtí dáta
fhaomhadh na ráiteas airgeadais.

Tá beartas bainistíochta riosca i bhfeidhm ag an RTB
lena leagtar amach sraith próiseas chun an cultúr de
bhainistíochta riosca a fheabhsú agus a leabú san
eagraíocht. Forbraíodh an beartas le maoirseacht
agus le treoir ón ARC agus d'fhaomh an ARC agus an
Bord é. Tá Ráiteas ar Inghlacthacht Riosca i bhfeidhm
ag an RTB freisin agus úsáideann an Bord é chun
a áirithiú go mbainistítear rioscaí laistigh de na
riachtanais inghlacthachta riosca agus go ndéanfaidh
lucht bainistíochta RTB sáruithe ar lamháltais
riosca arna leagan síos ag an mBord a thuairisciú ar
bhealach tráthúil. Inghlacthacht Riosca go foirmiúil
uair amháin sa bhliain ar a laghad. Leanfaidh an ARC
le forbairtí a mhaoirsiú sa réimse sin i gcomhréir le
tosaíochtaí an RTB.

An Cumas chun an Riosca a Láimhseáil
Tá Bord an RTB freagrach as a áirithiú go bhfuil córas
éifeachtach rialaithe inmheánaigh i bhfeidhm ag
an RTB. Cuidítear leis an mBord ina chuid oibre ag
an gCoiste Iniúchóireachta agus Riosca ("ARC") atá
comhdhéanta de cheathrar comhaltaí an Bhoird
agus beirt bhall seachtrach a bhfuil saineolas acu
ar bhainistíocht riosca, ar rialachas agus ar an
airgeadas. Tugann an Coiste Iniúchóireachta agus
Riosca ("an Coiste") comhairle don Bhord maidir
le gnóthaí uile a bhaineann le riosca, le rialú
inmheánach, agus lerialachas agus tacaítear leis trí
thuairiscí a fhaigheann sé ón lucht bainistíochta
Feidhmiúcháin. Tháinig an CIR le chéile ceithre uaire
le linn 2020.

Maidir le bainistíocht éifeachtacht riosca airgeadais,
bhí beartas um Bainistíocht Cúlchistí ag an mBord le
linn 2020 a bhfuil mar aidhm aige chun a áirithiú go
mbíonn cúchistí imleora ag an RTB ionas gur féidir
leis a ghnólacht a oibriú le linn tréimhsí nuair a
bhíonn strus ar shreafaí airgid agus chun cúlchistí a
choimeád ar leibhéal optamach thar an meántéarma.
Rinne an Stiúrthóir monatóireacht rialta ar leibhéal

Tá údarás feidhmiúcháin tarmligthe ag an mBord
don Stiúrthóir a bhainistíonn creat bainistíochta
riosca an RTB, le cúnamh óna fhoireann bainistíochta
sinsearaí, agus tuairiscíonn sí maidir le riosca ag
gach cruinniú an Bhoird nó idir cruinnithe mar is gá.
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An Creat Riosca agus Rialaithe

na gcúlchistí agus tuairiscíodh go tréimhsiúil don
Bhord é, agus leibhéal na gcúlchistí atá le coinneáil
socraithe aige. Bhí sé cruthaithe go maith le linn 2020
go raibh an beartas éifeachtach toisc gur fágadh, mar
gheall ar gur cloíodh leis, nach raibh gá ar an RTB
a leithdháileadh maoinithe Státchiste a tharraingt
anuas go hiomlán agus go raibh sé in ann maoiniú a
scaoileadh do réimsí tábhachtacha eile de chaiteachas
an Stáit.

An Clár Riosca
Coimeádann an RTB clár rioscaí corparáideacha
lena ndéantar na príomhrioscaí a shainaithint agus
a mheasúnú agus córas scórála bunaithe ar riosca
á úsáid, agus lena sainaithnítear na rialuithe atá i
bhfeidhm agus na gníomhaíochtaí a theastaíonn chun
rioscaí a laghdú nó a n-iarmhairt a mhaolú. Ullmhaíonn
an lucht bainistíochta an clár agus athbhreithníonn an
ARC agus an Bord é go tréimhsiúil. Úsáidtear torthaí na
n-athbhreithnithe sin chun acmhainní a phleanáil agus
a leithdháileadh d’fhonn a áirithiú go ndéantar rioscaí
a bhainistiú ar leibhéal inghlactha.

Maidir le bainistíocht éifeachtach riosca oibriúcháin,
chinntigh an Stiúrthóir agus an fhoireann bainistíochta
Fheidhmeannach go raibh nósanna imeachta iomchuí i
bhfeidhm le linn 2020 chun rioscaí ag teacht chun cinn
a shainaithint, riosca a mheasúnú agus a bhainistiú
ó thaobh straitéise agus oibríochtaí, agus chun cur i
bhfeidhm am Bheartais um Bainistíochta Riosca agus
an Ráitis ar Inghlacthacht Riosca a mhonatóiriú.

Rialú Inmheánach
Tá córas rialaithe inmheánaigh agus bainistíochta
riosca ag an RTB atá deartha chun príomhrioscaí
a shainaithint agus a thuairisciú, mar aon leis na
gníomhaíochtaí bainistíochta arna nglacadh chun
tabhairt fúthu, agus nuair is féidir, iad a mhaolú.

Bhí tionchar ag paindéim Covid-19 (An Coróinvíreas)
ar an eagraíocht ar go leor bealaí le linn 2020. Chuir
na srianta a bhí curtha i bhfeidhm ag an Rialtas ar
an taisteal agus an sainordú chun obair sa bhaile
agus an teagmháil shóisialta a laghdú nuair is féidir
isteach ar an méid oibre a bhí le déanamh sna hionaid
seirbhíse do chustaiméirí san RTB agus, sna míonna
luatha, chuir siad srian ar an gcumas chun iarratais ar
aighneas tionóntachta a phróiseáil agus éisteachtaí
díospóidí a reáchtáil. Rinne an Bord dlúthfhaireachán
ar thionchar na paindéime ar líon na gcustaiméirí agus
na ndíospóidí i rith 2020. Rinne an Bord maoirseacht
freisin ar obair na Feidhmeannachta maidir le
forálacha reachtacha éagsúla a thug an Rialtas isteach
i rith na bliana a chur i bhfeidhm a thug cosaintí
feabhsaithe do thionóntaí atá i mbaol ó thionchair
sláinte agus eacnamaíocha Covid-19. Ina theannta
sin, bhí dlúthbhaint ag an mBord leis an bhfoireann
Feidhmiúcháin lena chinntiú go rabhthas ag tabhairt
aghaidh ar shláinte agus folláine fhoireann agus
chonraitheoirí an RTB, cibé acu a d’oibrigh siad ar an
láthair in oifigí an RTB nó ar oibrigh siad ón mbaile.

Seo a leanas na príomhghnéithe den chóras:
Struchtúr eagraíochta atá sainithe go soiléir ina bhfuil
deighilt chuí dualgas agus teorainneacha údaráis arna
n-ainmniú ag an mBord.
Plean straitéiseach, atá faofa ag an mBord, lena
ndéantar an plean gnó bliantúil agus buiséad
bliantúil a threorú
Buiséad bliantúil agus plean gnó bliantúil do gach
stiúrthóireacht, arna bhfaomhadh ag an mBord,
agus tuairisciú míosúil agus/nó ráithiúil ar phríomhathruithe atá le pleanáil.
Beartais agus nósanna imeachta atá doiciméadaithe
lena gclúdaítear na príomhréimsí riosca ar a ndéantar
athbhreithniú tréimhsiúil agus a fhaomhann an Bord.
Teorainneacha agus údarás sainithe maidir le
caiteachas airgeadais lena n-áirítear earraí agus
seirbhísí a sholáthar, atá faofa ag an mBord.

Tá an Bord ag súil leis go leanfar leis an tionchar atá
ag an bpaindéim ar oibriúcháin an RTB agus leis an
tréimhse athruithe suntasacha a chonaic an RTB le
blianta beaga anuas ar aghaidh in 2021 agus níos faide
anonn. Leanfaidh an Bord le maoirseacht a dhéanamh
ar chóras an rialaithe inmheánaigh agus bainistíochta
riosca agus áiritheoidh sé go ndéantar é a fhorbairt ar
aon dul le tionchar na paindéime agus forbairt an RTB
amach anseo.

Cuntais mhíosúla bainistíochta arna n-ullmhú agus
arna n-athbhreithniú ag an mBord.
Coiste Iniúchóireachta agus Riosca a sholáthraíonn
maoirseacht agus treoir sna réimsí um bainistíocht
riosca, athbhreithniú ar an gclár riosca, inghlacthacht
riosca, tuairisciú rioscaí agus forbairt beartas
Roinnt Coistí Boird eile a thacaíonn leis an mBord ina
ról maoirseachta. Tá siad sin liostaithe sa Ráiteas
maidir le Rialachas agus i dTuarascáil na gComhaltaí
Boird
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Beartais ina gclúdaítear cosaint sonraí, calaois,
sláinte agus sábháilteacht, agus príomhréimhsí riosca
eile chomh maith le Cóid iompair don Bhord, do na
hOifigigh, agus do na baill foirne
Beartais agus nósanna imeachta ina gclúdaítear
bainistíocht feidhmíochta na foirne, forbairt na foirne,
agus oideachas leanúnach
Beartas agus plean soláthair a ndéanann an Coiste
Iniúchóireachta agus Riosca athbhreithniú air go
tréimhsiúil agus a ndéanann an Bord athbhreithniú air
uair sa bhliain
Feidhm iniúchóireachta inmheánaí lena ndéantar
athbhreithniú ar phróisis, córais agus rialuithe
aitheanta agus lena dtuairiscítear a chuid oibre don
Choiste Iniúchóireachta agus Riosca
An Coiste Iniúchóireachta agus Riosca a dhéileálann
le ceisteanna suntasacha rialaithe ar bith arna n-ardú
tríd an Iniúchadh Inmheánach, Oifig an Ard- Reachtaire
Cuntas agus Ciste, nó athbhreithnithe seachtracha eile
Clár rioscaí corparáideacha a ullmhaíonn an
lucht bainistíochta agus ar a ndéanann an
Coiste Iniúchóireachta agus Riosca agus an Bord
athbhreithniú rialta
Tuairisciú ar mhéideanna agus ar ghníomhaíocht
um chustaiméirí inár n-oibríochtaí intí agus
seachfhoinsithe lena dtaifeadtar feidhmíocht i gcoinne
caighdeáin seirbhíse agus lena ndéantar idirghabháil
an lucht bainistíochta a spreagadh
Suirbhéanna custaiméirí, aiseolas, agus gearáin a
úsáidimid chun fadhbanna le seachadadh ár seirbhísí
a shainaithint agus dul i ngleic leo
Córais agus bogearraí i bhfeidhm chun ár
dtimpeallacht TFC a chosaint ar bhagairtí agus chun
slándáil na faisnéise atá i seilbh againn a chinntiú.

Coistí an Bhoird
The Board is assisted in its oversight role by a number
of Board Committees which are comprised of board
members and external members with subject matter
expertise in the Committees’ respective areas of
responsibility. The Committees are charged by the
Board with in-depth consideration of certain matters
and they provide advice to help with Board decisionmaking. The minutes of each Board Committee meeting
are circulated to the Board in advance of the next Board
meeting which allows the Board to oversee its work.
Details of the Committees in operation during 2020
are included in the Governance Statement & Board
Members’ Report.
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An Córas Bainistíochta Riosca
Déantar riosca a bhainistiú agus samhail na dtrí
líne chosanta á húsáid. Is í an chéad líne foireann
bainistíochta an RTB ag a bhfuil an fhreagracht
phríomhúil as riosca a bhainistiú agus as rialú
inmheánach ina réimsí freagrachta. Tá siad tacaithe
ag feidhmeanna rialaithe an RTB (Airgeadas,
Riosca, Acmhainní Daonna, Cosaint Sonraí, agus
Soláthar) arb iad sin an dara líne. Tá an tríú líne
chosanta cuimsithe de na baill sheachtracha a
dhéanann an córas a athbhreithniú. Déanann ár
seirbhís Iniúchóireachta Inmheánaí athbhreithniú
neamhspleách ar chóras foriomlán an rialaithe
inmheánaigh agus, laistigh de cheanglais rialachais
Chód 2016, déanann an Coiste Iniúchóireachta agus
Riosca athbhreithniú air.
Tá freagrachtaí atá sainithe go soiléir ag bainisteoirí
i réimsí uile an RTB as feidhmíocht a ról agus tá
an fhoireann oilte go cuí agus tacaítear leo trí
oiliúint. Déantar ionchais maidir le feidhmíocht
an lucht bainistíochta agus na foirne a shocrú
agus a mhonatóiriú tríd an gcóras bainistíochta
um fheidhmíocht fostaithe. Soláthraítear oiliúint
don fhoireann nuair a ghlacann siad le ról agus
nuair a shainaithnítear riachtanais oiliúna ar leith
tacaíonn Acmhainní Daonna leis na riachtanais sin a
chomhlíonadh.
Sa bhreis ar fhoireann ar phá an RTB, tacaíonn
ionad um chúram do chustaiméirí seachfhoinsithe
le seirbhísí do chustaiméirí, ionad a sholáthraíonn
an chuid is mó de na seirbhísí líne tosaigh.
Áirítear le rialuithe inmheánacha don tseirbhís
sin ceanglais um chomhaontuithe seirbhíse
follasacha, athbhreithnithe rialta ar fheidhmíocht,
tuarascálacha feidhmíochta agus cáilíochta rialta,
agus cruinnithe seachtainiúla, míosúla agus
ráithiúla idir an soláthraí agus lucht bainistíochta an
RTB. Tá próiseas dearbhaithe cáilíochta leithleach
i bhfeidhm laistigh den RTB chun a dhearbhú
don lucht bainistíochta agus don Bhord go bhfuil
riachtanais na gcustaiméirí á gcomhlíonadh ar
bhonn tráthúil agus gairmiúil. Próiseas dinimiciúil
is ea athbhreithniú agus monatóireacht ar an
obair sheachfhoinsithe ar fad agus ní mór na
rioscaí suntasacha ar fad a thiocfaidh chun
cinn a thaifeadadh agus a chur in iúl don lucht
bainistíochta, don Choiste Iniúchóireachta agus
Riosca, agus don Bhord.

Caibidil 6

Tá beartais agus nósanna imeachta i bhfeidhm ag
feidhmeanna rialaithe, amhail Airgeadas, Riosca,
Acmhainní Daonna, Cosaint Sonraí, agus Soláthar
chun riosca a rialú ina réimsí freagrachta agus
soláthraítear leo treoir agus maoirseacht ar réimsí
oibriúcháin chun comhlíonadh maidir leis na dlíthe
is infheidhme, rialacháin, agus beartais a chinntiú.
Cuireann na haonaid sin athbhreithnithe rialta chun
feidhme d’fhonn a chinntiú go gcloífidh bainisteoirí
agus foireann ar fud na heagraíochta leis na beartais
sin agus go ndéanfaidh siad sáruithe suntasacha a
ardú trí ordlathas na bainistíochta ionas gur féidir
beart ceartaitheach a dhéanamh.
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meántéarmach ar an straitéis le linn 2020 agus
chomhaontaigh siad na príomhréimsí ar cheart
díriú orthu don chuid eile de théarma an Phlean
Straitéisigh.
Tá plean bliantúil agus buiséad bliantúil atá
cuimsitheach i bhfeidhm gach bliain lena
gcuimsítear cuspóirí oibriúcháin agus airgeadais
do gach réimse gnó agus iad spreagtha ag na
cuspóirí sa Phlean Straitéiseach. Déanann an
lucht bainistíochta agus an Bord athbhreithniú
ar fheidhmíocht i gcoinne an bhuiséid ar bhonn
míosúil agus déanann sé athbhreithniú i gcoinne an
phlean dhá uair in aghaidh na bliana.

Struchtúr Eagrúcháin

Tá sraith tuarascálacha ar fheidhmíocht agus
ar cháilíocht ann a sholáthraíonn an lucht
bainistíochta maidir le hoibríochtaí intí agus
soláthraithe seirbhísí seachfhoinsithe an RTB.
Baineann an lucht bainistíochta úsáid astu sin
chun torthaí iarbhír a mhonatóiriú i gcoinne
leibhéil chomhaontaithe seirbhísí agus caighdeáin
cháilíochta. Nuair a shainaithnítear fadhbanna sna
tuarascálacha géaraítear chuig an lucht bainistíochta
Feidhmiúcháin agus chuig na soláthraithe seirbhíse
iad chun beart cuí a dhéanamh.

Tá foireann bainistíochta an RTB faoi cheannas an
Stiúrthóra agus d’eagraigh sé oibríochtaí an RTB
ina naoi stiúrthóireacht agus gach ceann díobh faoi
stiúir Stiúrthóir Cúnta ag a bhfuil taithí. Is iad na
stiúrthóireachtaí sin ná: Seirbhísí Corparáideacha;
TFC, Clárúcháin agus Seirbhís do Chustaiméirí;
Imscrúduithe agus Smachtbhannaí, Tionscadail
Straitéiseacha agus Soláthar; Cumarsáid & Taighde;
Airgeadas, Rialachas & Bainistíocht Riosca.
Chuaigh paindéim Covid-19 (An Coróinvíreas) i
bhfeidhm ar an eagraíocht ar go leor bealaí le linn
2020. Leathnaigh reachtaíocht nua a achtaíodh le
linn 2020 chun tionchair dhiúltacha na paindéime
ar thionóntaí a mhaolú sainchúram an RTB agus
chuir sí le roinnt ualaí oibre. Rinne an Stiúrthóir
acmhainní a leithdháileadh ar fud aonaid ghnó
chun déileáil leis na héilimh fheabhsaithe ar an
eagraíocht agus chun seirbhísí a sheachadadh
níos fearr. Chomh maith leis sin, le linn 2020,
fuair an RTB ceadú agus earcaíodh trí cinn déag
ról coibhéise lánaimseartha nua chun riachtanais
na reachtaíochta nua a chomhlíonadh agus chun
déileáil leis an éileamh méadaithe ar sheirbhísí.

Tá nósanna imeachta i bhfeidhm ag an RTB chun
rialuithe a mhonatóiriú, laigí i rialú a cheartú,
agus chun fadhbanna a chur in iúl de réir mar
a eascraíonn siad chuig an lucht bainistíochta
Feidhmiúcháin agus chuig an mBord ar bhonn
tráthúil. Leanfaidh an Bord le maoirseacht a
sholáthar ar an gcóras bainistíochta riosca agus
rialaithe inmheánaigh ag an RTB, rud atá ag fabhrú,
agus bainfidh sé leas as tacaíocht óna Choistí
agus ó chomhairleoirí seachtracha d’fhonn a ról
ceannaireachta a chomhlíonadh.

An Soláthar
Dearbhaím go bhfuil nósanna imeachta i bhfeidhm
ag an RTB d’fhonn a chinntiú go gcomhlíontar
rialacha agus treoirlínte reatha um sholáthar. Ag seo
thíos, tá ceisteanna a bhaineann le rialúcháin ar
sholáthar leagtha amach faoin teideal “ceisteanna a
bhaineann le rialú inmheánach.

Monatóireacht agus Athbhreithniú
Leanúnach
Tá Plean Straitéiseach 2018 – 2022 an RTB i
bhfeidhm agus cuimsítear ann sainordú an RTB
atá ag athrú agus na hionchais atá leagtha amach
dúinn de réir bheartas an Rialtais. Leagadh an
plean straitéiseach amach le hionchur suntasach
ón mBord agus d’fhorbair an Stiúrthóir agus an
fhoireann Fheidhmeannach dá cuid é le cúnamh
ó chomhairleoirí seachtracha. Rinne an fhoireann
Feidhmiúcháin agus an Bord athbhreithniú

Athbhreithniú ar an Éifeachtúlacht
Deimhním go bhfuil nósanna imeachta i bhfeidhm
san RTB chun monatóireacht a dhéanamh ar
éifeachtacht a thimpeallachtaí um bainistiú
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agus rialú riosca. Déanann obair na iniúchóirí
seachtracha agus inmheánacha, agus obair an
Choiste Iniúchóireachta agus Riosca, a dhéanann
maoirseacht ar an obair sin, bonn eolais a chur ar
an monatóireacht agus an athbhreithniú a dhéantar
ar éifeachtúlacht an chórais rialú inmheánach atá
againn agus tá an bhainisteoireacht Feidhmiúcháin
sa CNCC freagrach as forbairt agus as cothabháil an
creat rialaithe inmheánaigh.

maoirseacht tionscadail a fheabhsú agus cur chuige
nua a sholáthar maidir le forbairt córais chun
cinnteacht níos fearr a sholáthar maidir le rath
tionscadail.
Bhunaigh an Bord Coiste Boird chun maoirseacht
níos dírí a dhéanamh ar an tionscadal agus chun
cabhrú leis an mBord dearbhú breise a fháil go
raibh an tionscadal ag dul ar aghaidh de réir amlínte
athbhreithnithe agus buiséid comhaontaithe agus
go bhfuil sé ag seachadadh ar an gcaighdeán
riachtanach. Meastar anois go rachaidh an tionscadal
‘beo’ i rith samhradh 2021, a bhfuil ocht mí dhéag
níos déanaí ná mar a bhí beartaithe ar dtús nuair a
cuireadh tús leis an tionscadal i Márta 2018.

Deimhním go bhfuil an Bord tar éis athbhreithniú
bliantúil a dhéanamh ar éifeachtúlacht na srianta
inmheánacha in 2020. Seachas na míreanna atá
léirithe thíos, dearbhaím nár sainaithníodh laigí
ábhartha ar bith sna rialuithe inmheánacha maidir
le 2020 lena n-éileofaí iad a nochtadh sna ráitis
airgeadais.

Cé gur ar phraghas seasta a bhí an príomhchonradh
forbartha córais agus go gcuirfear i gcrích é go mór
laistigh den chostas conartha, thabhaigh an RTB
costais bhreise shuntasacha do chonraitheoirí agus
do thacaíocht tionscadail eile chun an tionscadal
seo a athshlánú. Léiríonn na costais mhéadaithe seo
na hamlínte méadaithe, tionchar Covid-19, an gá le
tacú le hathrú suntasach reachtaíochta a leathnaigh
an raon amach le linn fhorbairt an chórais agus
gannmheastachán iarrachta ón díoltóir agus ón RTB
araon chun scála agus castacht an réitigh riachtanach
a sheachadadh.

Saincheisteanna Rialaithe Inmheánaigh
Le linn 2020 chaith an RTB €100,000 le beirt díoltóirí
ar sheirbhísí leagáide i gcás nár chomhlíonadh na
nósanna imeachta a úsáideadh na treoirlínte um
sholáthar. Tá na soláthraithe seirbhíse á n-úsáid ag
an RTB le roinnt blianta anuas agus idir seo agus siúd
tá an caiteachas sin ar fad comhlíontach anois amhail
dáta na tuarascála seo.
Lena chois sin, thabhaigh an RTB caiteachas i ndáil le
trí chonradh dar luach €2,400,000 ar an iomlán (gan
CBT a áireamh) gan próiseas iomaíoch a chur i gcrích.
Seo iad na trí chonradh chéanna a dearbhaíodh
sa chuid seo de Ráiteas 2019 ar Rialú Inmheánach.
Measann an Bord go gcomhlíonann gach aon
chonradh na coinníollacha eisceachtúla lenar tugadh
údar do dhámhachtain dhíreach. Rinneadh conradh
amháin lena soláthraítear seirbhísí próiseála gnó
dar luach le linn na bliana €1,900,000 a shíneadh
gan próiseas iomaíoch mar gur measadh go raibh
an leibhéal riosca a bhí i gceist le huasghrádú córais
tionóntachta suas go dtí mí na Samhna 2021 agus
tacaíocht ghnó a sheachadadh ag an am céanna i
bhfad ró-ard. Foilsíodh fógra VEAT don dámhachtain
sin i gcomhréir le rialacha soláthair. Dámhadh
dhá chonradh eile dar luach €500,000 le chéile le
haghaidh anailísíocht sonraí dílsithe agus tacaíocht
córais TFC oidhreachta toisc gur measadh gur
soláthraithe aonair iad na soláthraithe.

Meastar go mbeidh costas iomlán an tionscadail €5.2
milliún, thart ar €1.9 milliún níos airde ná mar a bhí
buiséadaithe ar dtús. Ina theannta sin, mar gheall
ar an moill i seachadadh RTB360, tréigeadh próiseas
iomaíoch soláthair chun soláthraí nua seirbhísí
próiseála gnó a shainaithint don RTB toisc nach
mbeadh an réiteach tairisceana a dtacaíonn an córas
bainistíochta tionóntachta nua leis.
Mar thoradh ar na bearta a rinne an Bord mar
fhreagairt ar an athbhreithniú speisialta, tá an
tionscadal anois ar chúrsa daingean le seachadadh.
Tá an Bord, an Stiúrthóir, agus an fhoireann
Feidhmiúcháin tiomanta i gcónaí an córas nua
bainistíochta tionóntachta a chur i bhfeidhm a
bheidh mar bhonn agus taca le hobair an RTB ar
feadh blianta fada le teacht.

Rinne an bord athbhreithniú speisialta ar
sheachadadh an Chórais Bainistíochta Tionóntachta
nua don RTB mar gheall ar imní faoi mhoilleanna
leanúnacha agus costais mhéadaitheacha. D'aithin
an t-athbhreithniú gá atá ann bainistíocht agus

Tom Dunne
Cathaoirleach
Dáta: an 13 Bealtaine 2021
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Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas & Ciste
Tuairim faoi na ráitis airgeadais

Tuarascáil maidir leis na bhfaisnéis seachas na
ráitis airgeadais, agus maidir le cúrsaí eile

Tuarascáil lena cur faoi bhráid Thithe an Oireachtais
maidir le tuairim an Bhoird um Thionóntachtaí
Cónaithe ar ráitis airgeadais an Bhoird um
Thionóntachtaí Cónaithe a bhfuil iniúchadh déanta
agam orthu don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2019
faoi mar a cheanglaítear faoi fhorálacha alt 178 den
Acht um Thionóntachtaí Cónaithe 2004. Cuimsítear sna
ráitis airgeadais

Chuir an Bord um Thionóntachtaí Cónaithe faisnéis
áirithe eile mar aon leis na ráitis airgeadais i láthair.
Cuimsítear inti an ráiteas um rialachas agus tuarascáil
na gcomhaltaí Boird agus an ráiteas maidir le rialú
inmheánach. Tá cur síos déanta san aguisín leis
an tuarascáil seo ar mo fhreagrachtaí i ndáil leis
an bhfaisnéis sin, agus ar chúrsaí áirithe eile ar a
dtugaim tuairisc trí eisceacht.

an ráiteas ioncaim agus caiteachais agus cúlchistí
ioncaim coimeádta

Córas bainistíochta nua le haghaidh clárúcháin
tionóntachta agus díospóidí

an ráiteas ar ioncam cuimsitheach
an ráiteas maidir leis an staid airgeadais an
ráiteas ar shreafaí airgeadais agus

I Márta 2018, chuir an Bord tús le tionscadal
nua chun córas bainistíochta nua a fhorbairt le
haghaidh clárúchán tionóntachtaí agus díospóidí.
Nochtar sa ráiteas maidir le rialú inmheánach, mar
gheall ar imní faoi mhoill ar sheachadadh agus
méaduithe sa chostas ionchasach, gur thug an Bord
faoi athbhreithniú ar an tionscadal forbartha. Ina
dhiaidh sin, chuir an Bord feabhas ar a mhaoirseacht
tionscadail, agus shonraigh sé go bhfuil sé ag súil
le córas bainistíochta nua a chur I bhfeidhm i rith
shamhradh 2021.

na nótaí gaolmhara, lena n-áirítear achoimre ar
bheartais shuntasacha chuntasaíochta.
Is é mo thuairim, go dtugtar léargas fíor cóir sna ráitis
airgeadais maidir le sócmhainní, dliteanais agus staid
airgeadais an Bhoird um Thionóntachtaí Cónaithe
amhail an 31 Nollaig 2019 agus maidir lena ioncam
agus lena chaiteachas le haghaidh 2019 de réir an
Chaighdeáin um Thuairisciú Airgeadais (FRS) 102 — An
Caighdeán um Thuairisciú Airgeadais is infheidhme sa
Ríocht Aontaithe agus i bPoblacht na hÉireann.

Bunús na tuairime
Rinne mé m’iniúchadh ar na ráitis airgeadais i
gcomhréir leis na Caighdeáin Idirnáisiúnta ar
Iniúchóireacht (ISAanna) arna bhfógairt ag an
Eagraíocht Idirnáisiúnta Uasfhoras Iniúchóireachta. Tá
cur síos déanta ar mo fhreagrachtaí faoi na caighdeáin
sin san aguisín leis an tuarascáil seo.

Seamus McCarthy
Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
An 15 Meitheamh 2021

Táim neamhspleách ar an mBord um Thionóntachtaí
Cónaithe agus chomhlíon mé mo fhreagrachtaí
eiticiúla eile i gcomhréir leis na caighdeáin sin.
Creidim gur leor agus gur iomchuí an fhianaise
iniúchóireachta a fuair mé chun bunús a thabhairt le
mo thuairim.
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Aguisín leis an tuarascáil

Freagrachta na gcomhaltaí Boird

déanaim na rioscaí um míthuairisc ábhartha sna
ráitis airgeadais cibé acu de bharr calaoise nó
earráide a shainaithint agus a mheasúnú; ceapaim
agus déanaim nósanna imeachta iniúchóireachta
atá freagrúil do na rioscaí sin; agus faighim an
fhianaise iniúchóireachta ar leor agus ar iomchuí
í chun bunús a chur le mo thuairim. Bíonn an
riosca mura mbraitear míthuairisc ábhartha a
bhíonn mar thoradh ar chalaois níos airde ná
ceann a bhíonn mar thoradh ar earráid, toisc
go bhféadfadh claonpháirteachas, brionnú,
easnaimh d’aon ghnó, mífhaisnéis, nó sárú ar rialú
inmheánach bheith i gceist le calaois.

Faoi mar atá sonraithe sa ráiteas rialachais agus i
dtuarascáil na gComhaltaí Boird tá na comhaltaí Boird
freagrach as
ullmhú na ráiteas airgeadais san fhoirm
atá forordaithe faoi alt 178 den Acht um
Thionóntachtaí Cónaithe 2004
a chinntiú go dtugtar léargas fíor agus cóir sna
ráitis airgeadais i gcomhréir le FRS 102
rialtacht na n-idirbheart a chinntiú
a mheasúnú an bhfuil úsáid bhonn an ghnóthais
leantaigh maidir le cuntasaíocht cuí nó nach
bhfuil, agus

Faighim tuiscint ar an rialú inmheánach a
bhaineann leis an iniúchadh chun nósanna
imeachta iniúchóireachta a cheapadh atá iomchuí
sna cúinsí, ach ní chun tuairim a chur in iúl maidir
le héifeachtúlacht na rialuithe inmheánacha.

an rialú inmheánach a dhearbhaíonn siad go
bhfuil gá leis chun ullmhú na ráiteas airgeadais a
éascú a bheidh saor ó mhíthuairiscí ábhartha, cibé
acu de bharr calaoise nó earráide.

Déanann meastóireacht ar oiriúnacht na mbeartas
cuntasaíochta a úsáideadh agus réasúntacht na
meastachán cuntasaíochta agus an nochta lena
mbaineann.

Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
Ceanglaítear orm faoi alt 178 den Acht um
Thionóntachtaí Cónaithe 2004 iniúchadh a dhéanamh
ar ráitis airgeadais an Bhoird um Thionóntachtaí
Cónaithe agus tuairisc a thabhairt fúthu do Thithe an
Oireachtais.

Déanaim cinneadh maidir le hoiriúnacht úsáid
bhonn an ghnóthais leantaigh cuntasaíochta agus,
ar bhonn na fianaise iniúchóireachta
a fhaighim, agus maidir le cibé an bhfuil nó nach
bhfuil neamhchinnteacht ábhartha ann a

Is é mo chuspóir agus an t-iniúchadh á dhéanamh
agam dearbhú réasúnta a fháil faoi cibé an bhfuil nó
nach bhfuil na ráitis airgeadais ina n-iomláine saor ó
mhíthuairiscí ábhartha de bharr calaoise nó earráide.
Leibhéal ard dearbhaithe is ea dearbhú réasúnta, ach
ní chinntítear leis go mbraithfear míthuairiscí

bhaineann le himeachtaí nó le dálaí lena gcaithfí
amhras suntasach ar chumas an Bhoird um
Thionóntachtaí Cónaithe leanúint ar aghaidh mar
ghnóthas leantach. Má chinnim go bhfuil
neamhchinnteacht ábhartha ann, tá sé ceangailte
orm aird a tharraingt i mo thuarascáil ar an
nochtadh gaolmhar sna ráitis airgeadais nó, murar
leor an nochtadh sin, mo thuairim a mhionathrú.
Tá mo chonclúidí bunaithe ar an bhfianaise
iniúchóireachta a fhaightear suas go dtí dáta mo
thuarascála. Mar sin féin, d’fhéadfadh imeachtaí
nó dálaí amach anseo bheith ina gcúis leis an
mBord um Thionóntachtaí Cónaithe scor de bheith
ina ghnóthas leantach.

ábhartha nuair atá siad ann le hiniúchadh a dhéantar
i gcomhréir leis na ISAnna. D’fhéadfadh míthuairiscí
teacht ó chalaois nó ó earráid agus meastar go bhfuil
siad ábhartha i gcás go mbeifí ag súil leo le réasún,
ina n-aonar nó sa chomhiomlán, go mbeadh tionchar
acu ar chinntí eacnamaíocha na n-úsáideoirí a
dhéanfadh siad ar bhonn na ráiteas airgeadais seo.
Mar chuid d’iniúchadh i gcomhréir leis na ISAnna,
feidhmím breithiúnas gairmiúil agus coimeádaim
sceipteachas gairmiúil le linn an iniúchta. Agus
amhlaidh á dhéanamh,

Déanaim meastóireacht ar chur i láthair, struchtúr
agus ábhar foriomlán na ráiteas airgeadais, lena
n-áirítear an nochtadh, agus cibé an léirítear nó
nach léirítear na hidirbhearta agus na himeachtaí
bunaidh sna ráitis airgeadais ar mhodh um chur i
láthair cothrom.
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Cuirim iad siúd a bhfuil freagracht orthu as rialachas
ar an eolas faoi, i measc cúrsaí eile, raon feidhme
agus tráthúlacht bheartaithe an iniúchta agus torthaí
suntasacha an iniúchta, lena n-áirítear easnaimh
shuntasacha ar bith sa rialú inmheánach a sainaithním
le linn m’iniúchta.

Faisnéis seachas na ráitis airgeadais
Ní chumhdaítear i mo thuairim ar na ráitis airgeadais
an fhaisnéis eile atá curtha i láthair leis na ráitis sin,
agus ní chuirim foirm ar bith de chonclúid dearbhaithe
in iúl fúthu.
I ndáil le m’iniúchadh ar na ráitis airgeadais,
ceanglaítear orm faoi na ISAanna faisnéis eile atá
ann a léamh agus, ag déanamh amhlaidh, a mheas
cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil an fhaisnéis eile
neamhréir go hábhartha leis na ráitis airgeadais nó leis
an eolas a fuarthas le linn an iniúchta, nó má bhíonn
sé míthuairiscithe go hábhartha ar bhealach ar bith
eile. Má chinnim, bunaithe ar an obair a rinne mé,
go bhfuil míthuairisc ábhartha san fhaisnéis eile sin,
ceanglaítear orm é sin a thuairisciú.

Tuairisciú ar chúrsaí eile
Déantar m’iniúchadh faoi threoir na mbreithnithe
speisialta atá ceangailte ar na comhlachtaí Stáit i dtaca
lena mbainistíocht agus oibriú. Tuairiscím má thagaim
ar chúrsaí ábhartha ar bith ann i dtaca leis an dóigh
inar stiúradh an gnó poiblí.
Féachaim le fianaise a fháil maidir le rialtacht na
n-idirbheart airgeadais le linn an iniúchta. Tuairiscím
má thagaim ar chás ábhartha ar bith ann nár cuireadh
airgead poiblí i bhfeidhm chun na críocha dá raibh sé
beartaithe nó i gcás nár chloígh na hidirbhearta leis na
húdaráis a rialaíonn iad.
Déanann tuairisc trí eisceacht ar an méid seo a leanas,
má cheapaim,
nach bhfuair mé an fhaisnéis agus na míniúcháin
ar fad a theastaím uaim d’iniúchadh, nó
mura raibh na taifid chuntasaíochta dóthanach le
hiniúchadh a dhéanamh go héasca agus go cuí ar
na ráitis airgeadais, nó
nach raibh na ráitis airgeadais ag teacht leis na
taifid chuntasaíochta.
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Ráiteas faoi Ioncam agus Caiteachas
& Cúlchistí Ioncaim Coinnithe
An Bhliain dar
Críoch

An Bhliain dar
Críoch

an 31 Nollaig 2020

an 31 Nollaig 2019

€

€

11,654,588

11,507,126

95,040

131,815

Nótaí

Ioncam
2

Táillí clárúcháin
Táillí faoi easaontais
Ioncam Eile

4

30,926

151,925

Maoiniú Stáit (Vóta 34, fotheideal A.24)

3

6,694,511

7,838,119

Cistiú pinsin iarchurtha

12c

1,381,489

828,881

Aistriú ó/(chuig) an gcuntas caipitil

10

(1,544,896)

(1,446,318)

18,311,658

19,011,548

Fo-iomlán
Caiteachas
Costais foirne

5a

5,106,243

4,350,857

Costais an bhoird agus na mball painéil

5b

1,175,923

2,054,278

Costais riaracháin

5c

10,182,623

10,020,690

Costais phinsin

12a

1,206,000

750,310

357,923

442,248

18,028,712

17,618,383

282,946

1,393,165

Barrachas Carntha an 1 Eanáir

6,487,339

5,094,174

Barrachas Carntha an 31 Nollaig

6,770,285

6,487,339

6

Dímheas
Fo-iomlán
Barrachas don bhliain

Áirítear an Ráiteas ar Shreafaí Airgid agus Nótaí 1 - 17 mar chuid de na Ráitis Airgeadais seo.

Pádraig McGoldrick

Tom Dunne

Stiúrthóir an RTB

Cathaoirleach an RTB

Dáta: an 13 Bealtaine 2021

Dáta: an 13 Bealtaine 2021
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Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach

An Bhliain dar
Críoch

An Bhliain dar
Críoch

an 31 Nollaig 2020

an 31 Nollaig 2019

€

€

282,946

1,393,165

Nótaí

Barrachas/(easnamh) don bhliain
Gnóthachan/(caillteanas) taithí ar dhliteanais scéime pinsin

12d,e

742,000

(266,000)

Athrú ar thoimhdí faoi luach reatha dhliteanais na scéime pinsin

12d,e

(1,739,000)

(2,425,000)

(0)

(7,200,000)

(997,000)

(9,891,000)

Coigeartú ar an maoiniú pinsin iarchurtha

997,000

9,891,000

Barrachas/(easnamh) iomlán tuairiscithe don bhliain

282,946

1,393,165

12b

Aistriú seirbhíse ó fhostóirí eile san earnáil phoiblí
Gnóthachan/(caillteanas) achtúireach & costas seirbhíse roimhe
seo tuairiscithe

Áirítear an Ráiteas ar Shreafaí Airgid agus Nótaí 1 - 17 mar chuid de na Ráitis Airgeadais seo.

Pádraig McGoldrick

Tom Dunne

Stiúrthóir an RTB

Cathaoirleach an RTB

Dáta: an 13 Bealtaine 2021

Dáta: an 13 Bealtaine 2021
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Ráiteas ar Staid an Airgeadais
An Bhliain dar
Críoch

An Bhliain dar
Críoch

an 31 Nollaig 2020

an 31 Nollaig 2019

€

€

6

6,178,926

4,634,030

7

983,982

919,423

9,139,738

8,543,405

10,123,720

9,462,828

(3,353,435)

(2,975,489)

Glansócmhainní Reatha

6,770,285

6,487,339

Glan-Sócmhainní Iomlána Roimh Phinsin

12,949,211

11,121,369

12b,c

19,243,000

16,865,000

12b

(19,243,000)

(16,865,000)

12,949,211

11,121,369

Nótaí

Sócmhainní Seasta
Maoin, gléasra agus trealamh
Sócmhainní Reatha
Infháltais
Airgead tirim agus a choibhéis
Suimeanna Iníoctha
8

Suimeanna dlite taobh istigh d’aon bhliain amháin

Cistiú pinsin iarchurtha
Dliteanais na scéime pinsin
Glansócmhainní Iomlána
Arna léiriú ag
Barrachas carntha

9

6,770,285

6,487,339

An cuntas caipitil

10

6,178,926

4,634,030

12,949,211

11,121,369

Áirítear an Ráiteas ar Shreafaí Airgid agus Nótaí 1 - 17 mar chuid de na Ráitis Airgeadais seo.
			

Pádraig McGoldrick

Tom Dunne

Stiúrthóir an RTB

Cathaoirleach an RTB

Date: 13 Bealtaine 2021

Date: 13 Bealtaine 2021
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Ráiteas ar na Sreafaí Airgid
An Bhliain dar
Críoch

An Bhliain dar
Críoch

an 31 Nollaig 2020

an 31 Nollaig 2019

€

€

282,946

1,393,165

357,923

442,248

(24,229)

(44,681)

1,544,896

1,446,318

(méadú)/laghdú i suimeanna infhaighte

(64,559)

(539,782)

Méadú/(laghdú) i suimeanna iníoctha

377,946

(948,443)

2,474,923

1,748,825

2,474,923

1,748,825

24,229

44,681

(1,902,819)

(1,888,566)

596,333

(95,060)

Nótaí

Réiteach an Bharrachais Oibriúcháin leis an nGlan-insreabhadh airgid
ó Ghníomhartha Oibriúcháin
Barrachas / (easnamh) oibriúcháin don Bliain
6

Dímheas
Ús tuillte

10

Aistriú (ó) / go cuntas caipitil

Glanshreafaí/(eas-sreagaí) airgid ó ghníomhartha oibriúcháin
Ráiteas ar an Sreabhadh Airgid
Glanshreafaí/(eas-sreagaí) airgid ó ghníomhartha oibriúcháin
Toradh ar Infheistíocht agus ar an Seirbhísiú Airgeadais
Ús faighte

Glanchaiteachas Caipitiúil
6

Maoin, gléasra agus trealamh
Glanmhéadú/(glanlaghdú) airgid tirim nó a chomhluach
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Nótaí a ghabhann leis na Ráitis
Airgeadais
1

Beartais Chuntasaíochta
Tá bonn na bpolasaithe custasaíochta suntasacha a bhfuil an Bord um Thionóntachtaí Cónaithe
(“RTB”) tar éis a ghlacadh leo leagtha amach thíos. Táthar tar éis iad go léir a chur i bhfeidhm go
seasta ar fad na bliana agus ar fad na bliana a tháinig roimhe sin.

a) Faisnéis Ghinearálta General Information
Bunaíodh an Bord um Thionóntachtaí Cónaithe (an Bord um Thionóntachtaí Cónaithe
Príobháideacha roimhe seo) faoin Acht um Thionóntachtaí Cónaithe 2004 (“an tAcht”) agus tá
a cheannoifig ag Sráid D’Olier, Baile Átha Cliath 2. Athraíodh ainm an Bhoird in 2016 go dtí an
Bord um Thionóntachtaí Cónaithe (RTB) chun teacht lena shainchúram d’earnáil na gComhaltaí
Ceadaithe Tithíochta. Lena chois sin, le linn 2016 aistríodh feidhmeanna an Bhinse Cíosa chuig an
RTB.
Tá príomhfheidhmeanna an Bhoird um Thionóntachtaí Cónaithe leagtha amach in Acht 2004 (arna
leasú) mar a leanas:
a) an réiteach díospóidí idir tionóntaí agus tiarnaí talún
b) clárú na sonraí i ndáil le tionóntachtaí lena n-áirítear tionóntachtaí a bhaineann go sonrach
le mic léinn agus Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta.
c) comhairle a sholáthar don Aire maidir le beartas i ndáil leis an earnáil réadmhaoine cónaithe
ar cíos
d) forbairt agus foilsiú treoirlínte maidir leis an nea-chleachtas ag na daoine a bhaineann leis an
earnáil réadmhaoine cónaithe ar cíos
e) an bailiúchán agus soláthar faisnéise a bhaineann leis an earnáil, lena n-áirítear faisnéis
maidir leis na leibhéil chíosa atá i réim
f)

i gcás go measann an Bord gur cuí é, taighde a dhéanamh ar an earnáil agus monatóireacht
a dhéanamh ar oibriú gnéithe éagsúla den earnáil nó a eagrú go ndéanfaí taighde nó
monatóireacht dá leithéid

g) an t-athbhreithniú ar fheidhmiú an Achta agus achtachán gaolmhara ar bith agus molta a
thabhairt don Aire maidir le leasú an Achta nó na nAchtachán sin
h) a dhearbhú don Aire cé acu an gcomhlíonann nó nach gcomhlíonann limistéar na critéir
maidir le hainmniú mar chrios brú cíos mar a shainítear san Acht
i)

imscrúduithe a dhéanamh ar sháruithe líomhnaithe ar an Acht agus an chumhacht
smachtbhannaí a eisiúint i gcás gur dearbhaíodh sárú

j)

feidhmíocht feidhmeanna breise ar bith a thugtar don Bhord faoin Acht nó faoi aon dlíthe eile
a ritear san Oireachtas iad.

Aonán Sochair Phoiblí is é an Bord um Thionóntachtaí Cónaithe.

b) Ráiteas Comhlíonta
Tá ráitis airgeadais an Bhoird um Thionóntachtaí Cónaithe don bhliain dar críoch an 31 Nollaig
2020 ullmhaithe i gcomhréir FRS 102, ‘An Caighdeán Tuairisciú Airgeadais atá infheidhmithe in
Éirinn agus sa RA a d’eisigh an Bardas um Thuairisciú Airgeadais, agus ar fógraigh Institiúid na
gCuntasóirí Cairte in Éirinn iad.
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c) Bonn an Ullmhúcháin
Tá na ráitis airgeadais ullmhaithe faoi choinbhinsiún an chostais stairiúil, seachas i gcás
sócmhainní agus dliteanais áirithe a thomhaistear ar a luachanna córa, faoi mar a mhínítear sna
beartais chuntasaíochta thíos. Tá na ráitis airgeadais san fhoirm a d’fhaomh an tAire Tithíochta,
Rialtais Áitiúil & Oidra le comhthoiliú an Aire Airgeadais faoin Acht um Thionóntachtaí Cónaithe
2004.

d) Airgeadra
Tá na ráitis airgeadais tuairiscithe in Euro (€), arb é sin airgeadra feidhmeach an RTB.

e) Ioncam
Táillí Clárúcháin
Déantar an t-ioncam reatha a thuairisciú ar bhonn fabhraithe, go hiondúil, seachas amháin
caiteachas státchiste a thuairiscítear é sin ar bhonn an airgid tirim a fhaightear. Tuairiscítear
an t-ioncam clárúchán nuair a fhaightear iarratas chun tionóntacht a chlárú, nó nuair a eisíonn
an RTB iarraidh ar íocaíocht do thionóntachtaí arna chur in iúl dúinn ag soláthraí cóiríochta
mac léinn nó Comhlacht Ceadaithe Tithíochta. Aithníonn an RTB an soláthar le haghaidh táillí a
bhféadfaí iad a thabhairt ar ais do hiarratasóirí i gcás go bhfuil an t-iarratas neamhiomlán nó i
gcás gur íocadh an táille mhícheart.

Táillí Díospóide
Tuairiscíear an t-ioncam nuair a íoctar iarratas díospóide.

Maoiniú an Státchiste
Déantar an t-ioncam reatha a thuairisciú ar bhonn fabhraithe, go hiondúil, cé is moite den
chaiteachas státchiste amháin, a thuairiscítear é sin ar bhonn an airgid tirim a fhaightear.

Ioncam Eile
Is ionann ioncam eile, go hiondúil, agus ús a fhabhraítear ar éarlaisí atá á gcoinneáil ag
institiúidí airgeadais agus costais dhlíthiúla ar bith a aisghabhtar le linn na bliana.

Ioncam ón ús
Aithnítear ioncam ó ús ar bhonn fabhraithe ag baint úsáid as modh an ghlanráta úis.

f) Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh
Is ar a gcostas lúide an dímheas carnach atá maoin, gléasra agus trealamh léirithe, oiriúnaithe
d’aon soláthar le bearnúchán. Soláthraítear dímheas ar an maoin, gléasra agus trealamh go
léir ag rátaí a mheastar chun an costas a dhíscríobh lúide luach iarmharach measta gach
sócmhainne ar bhonn líne dírí thar a saol úsáideach measta, mar seo a leanas:
Feabhsuithe Léasachta

5% sa bhliain

Daingneáin agus feistis

10% sa bhliain

Trealamh Oifige

20% sa bhliain

Trealamh oifige agus Forbairt bhogearra

20% sa bhliain

Sócmhainní atá á bhforbairt

Gan dhímheas
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Déantar costais na gcóras atá á bhforbairt a chaipitliú a mhéid is a shásaíonn siad ceanglais
FRS 102 maidir le sócmhainní doláimhsithe seachas dea-thoil a chaipitliú. Gearrtar dímheas
ag an ráta a thaispeántar thuas le haghaidh forbairt bogearraí ón uair a bheidh an fhorbairt
críochnaithe agus an córas curtha i seirbhís.
Is éard atá i gceist leis an luach iarmharach ná an luach measta a bhainfí amach ó dhíuscairt
sócmhainne faoi láthair na huaire, tar éis do na costais measta diúscartha a bheith bainte de, de
réir mar a bheadh an sócmhainn roimhe seo ar an aois lena mbeifear ag súil leis a bheith mar
dheireadh a shaol úsáide, agus an baill sin air.
Má tá fianaise oibiachtúil ann de bhearnú ar luach sócmhainne, aithnítear caillteanas bearnaithe
sa Ráiteas maidir le hIoncam agus Caiteachas agus Cúlchistí Ioncaim Coinnithe sa bhliain.

g) Infháltais
Tuairiscítear infháltais ar a luach cóir, lúide soláthar i leith fiacha amhrasacha. Foráil ar leith is
ea an soláthar le fiachas amhrasach, agus cruthófar é nuair atá fianaise oibiachtúil ann nach
mbeidh an Bord um Thionóntachtaí Cónaithe in ann na suimeanna uile atá amach aige a bhailiú.
Aithnítear gach gluaiseacht i soláthar fiachas amhrasach sa Ráiteas maidir le hIoncam agus
Caiteachas agus Cúlchistí Ioncaim Coinnithe.

h) Léasanna Oibriúcháin
Tuairiscítear an caiteachas ar cíosanna faoi léasanna oibriúcháin sa Ráiteas faoi Ioncam agus
Caiteachas agus Cúlchiste Ioncaim Coinnithe thar fadtréimhse an léasa. Aithnítear caiteachas
ar bhonn líne dhíreach i gcaitheamh thréimhse an léasa, seachas nuair a bhaineann méaduithe
cíosa leis an ráta ionchasach boilscithe, agus aithnítear na méaduithe seo sa chás seo nuair a
thabhaítear iad. Tuairiscítear aon dreasachtaí léasa a fhaightear i gcaitheamh shaolré an léasa.

i)

Airgead tirim agus a choibhéis
Áirítear leis an airgead tirim agus a choibhéisí airgead ar láimh, taiscí arna gcoinneáil ar fhógra
gearr le bainc, infheistíochtaí leachtacha gearrthéarmacha eile a thagann in aibíocht i dtrí
mhí ar a mhéad, agus rótharraingtí bainc. Tuairiscítear rótharraingtí bainc laistigh d’iasachtaí i
ndliteanais reatha.

j)

Sochair d’fhostaithe
Sochair Ghearrthéarmacha
Áirítear sochair ghearrthéarmacha, dála an phá saoire, mar chaiteachas a tharla sa bhliain, agus
áirítear sochair a fhabhraítear ag deireadh bliaina sna suimeanna Iníochta sa Ráiteas ar Staid an
Airgeadais.

k) Sochair Scoir
Oibríonn an Bord um Thionóntachtaí Cónaithe scéim pinsin le sochar sainithe a chistítear ar
bhonn bliantúil arbhonn íoc mar a thuillir ó mhaoiniú atá ar fáil aige. Le hIonstraim Reachtúil
(I.R. Uimh. 625 de 2011) tugadh éifeacht do Scéim Aoisliúntais an RTB agus d’fhaomh an tAire
Comhshaoil, Pobail & Rialtais Áitiúil í le toiliú ón Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i mí
na Samhna 2011 (ag tosú le héifeacht ón 1 Meán Fómhair 2004). Oibríonn an RTB Scéim Pinsean
Seirbhíse Poiblí Aonair (“Scéim Aonair”) chomh maith, ar scéim sochair shainithe í d’fhostaithe
sa tseirbhís phoiblí a earcaíodh ar an 1 Eanáir 2013 nó ina dhiaidh sin. Íoctar ranníocaíochtaí
chomhaltaí na Scéime Aonair leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.
Léiríonn costais phinsin na sochair phinsin a thuill na fostaithe sa tréimhse, agus taispeántar
iad glan ó ranníocaíochtaí pinsin na foirne, agus caitear leo mar a bheith iníoctha leis an Roinn
Tithíochta, Rialtais Áitiúil & Oidhreachta. Aithnítear méid a chomhfhreagraíonn leis an muirear
pinsin mar ioncam sa mhéid is go bhfuil sé in-aisghabhála, agus fritháirítear é más gá le deontais
a fhaightear sa bhliain chun íocaíochtaí pinsin a ghlanadh.
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Tá na gnóthachain nó caillteanais achtúireacha a tharlaíonn mar gheall ar dhliteanais scéime
tuairiscithe sa Ráiteas Ioncaim Chuimsithigh agus aithnítear coigeartú comhfhreagrach sa mhéid
atá in-aisghabhála ón Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil & Oidhreachta.
Is ionann dliteanais phinsin agus luach reatha íocaíochtaí pinsin amach anseo a thuill an
fhoireann go dtí seo. Is éard a léirítear leis an gcistiú um shocair scoir iarchurtha ná an
tsócmhainn chomhfhreagrach a bheidh le gnóthú i dtréimhsí amach anseo ón Roinn Dlí agus
Tithíochta, Rialtais Áitiúil & Oidhreachta

l)

Airgeadraí Eachtracha
Déantar idirbhearta atá ainmnithe in airgeadraí eachtracha a aistriú go euro ag na rátaí malairte
ag dáta a bheidh i réim ar dháta an idirbhirt. Gearrtar difríochtaí ar bith as an aistriú idir na
dátaí idirbhirt agus na dátaí íocaíochta ar an gcuntas Ioncaim agus Caiteachais.

m) An Cuntas Caipitil
Léiríonn an cuntas caipitil luach gan imúchadh an ioncaim a úsáidtear chun sócmhainní seasta
a mhaoiniú.

n) Meastacháin agus Breithiúnais Cuntasaíochta Criticiúla
Ag ullmhú na ráiteas airgeadais dóibh, caitheann an bhainistíocht breithiúnais, meastacháin
agus toimhdí a dhéanamh a mbíonn tionchar acu ar na suimeanna a thuairiscítear le
haghaidh sócmhainní agus dliteanas amhail dáta an chláir comhardaithe agus na suimeanna
a thuairiscítear le haghaidh ioncam agus costas i rith na bliana. Mar sin féin, mar gheall gur
meastachán atá i gceist ciallaíonn sé sin go bhféadfadh difear a bheith idir torthaí iarbhír agus
na meastacháin sin. Bhí an tionchar is suntasaí ag na breithiúnais seo a leanas ar mhéideanna a
aithníodh sna ráitis airgeadais.

Bearnúchán Maoine, Gléasra agus Trealaimh
Déantar athbhreithniú maidir leis an dímheas ar shócmhainní a dhéantar amúchtadh orthu
aon uair a léirítear nach bhfuil an suim ghlanluacha in-aisghabhála in athruithe a thagann ar
na dálaí. Tá caillteanas laguithe tuairiscithe don mhéid faoina sáraíonn suim ghlanluacha na
sócmhainne thar an méid atá in-aisghabhála. Is ionann an méid atá in-aisghabhála agus an
méid is airde nuair a bhaintear luach cóir sócmhainne an costas díolta. Chun críocha measúnú
a dhéanamh ar an lagú, déantar sócmhainní a aicmiú de réir an leibhéil is ísle dá bhfuil sreafaí
airgid ar leith inaitheanta leo (aonaid giniúna airgid). Déantar athbhreithniú ar sócmhainní
airgeadais a tharla laige dóibh go dtaga malartú féideartha ar an laige ag gach uile dháta
tuairiscithe.

Dímheas agus Luachanna Iarmharacha
Rinne na stiúrthóirí athbhreithniú ar na saolréanna sócmhainne agus ar luachanna gaolmhara
iarmharacha gach aicme shócmhainne seasta agus bhain siad an tátal as go bhfuil saolréanna
sócmhainne agus luachanna iarmharacha cuí.

Soláthairtí
Féadfar don Bhord um Thionóntachtaí Cónaithe soláthairti a dhéanamh le haghaidh oibleagáidí
dlíthiúla agus inchiallaithe a bhfuil a fhios aige go mbeidh siad gan íoc ag dáta deiridh na
tréimhse. Déantar na forálacha seo, go ginearálta, bunaithe ar fhaisnéis stairiúil nó ábhartha
eile, agus déantar iad a choigeartú i dtaobh treochtaí a sonraíodh le déanaí. Mar sin féin,
meastacháin is iad de chostais airgeadais eachtraí nach gá go dtarlódh siad ar feadh na
mblianta. Mar thoradh air seo agus ar an leibhéal éiginnteachta a bhaineann leis na torthaí
deiridh, d’fhéadfadh an toradh féin a bheith an-éagsúil ón toradh sin a rinneadh a mheas.
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Forálacha le hAisíoc Táillí Chlárúcháin
Faigheann an RTB iarratais agus táillí ó thiarnaí talún chun tionóntachtaí a chlárú. In Alt 135 den Acht
um Thionóntachtaí Cónaithe 2004 ceanglaítear go ndéanfaí iarratais neamhiomlána nó iarratais nach
bhfuil an táillí cheart leo a chur ar ais chuig an iarratasóir mar aon le táillí ar bith a íocadh.
Féachann an RTB le fadhbanna a réiteach agus tá córais forbartha aige chun an próiseas seo a
dhéanamh níos éifeachtúla. I gcás nach féidir an fhadhb a réiteach in am cuirtear an t-iarratas agus
an táille ar ais chuig an iarratasóir agus ní chláraítear an tionóntacht.
Ag an 31 Nollaig 2020, bhí roinnt iarratas ar chlárú á bpróiseáil. Aithníonn an RTB soláthar i
ndáil le táillí ó chuid de na hiarratais sin i gcás go bhféadfaí iad a chur ar ais chuig an iarratasóir
ar deireadh. I Nóta 8 a ghabhann leis na ráitis airgeadais seo taifeadtar líon na n-iarratas
neamhiomlán agus an soláthar comhfhreagrach.

Oibleagáid Sochair Scoir
Déantar na boinn tuisceana atá mar bhonn ag na luachálacha achtúireacha dá gcinntear na
méideanna atá aitheanta sna ráitis airgeadais (lena n-áirítear rátaí lascaine, rátaí an mhéadaithe
i leibhéil chúitimh amach anseo, rátaí mortlaíochta agus rátaí i dtreochtaí maidir le costas cúram
sláinte) a thabhairt chun dáta gach bliain bunaithe ar dhálaí eacnamaíocha reatha, agus maidir le
haon athruithe ábhartha ar théarmaí agus coinníollacha na bpleananna pinsin agus iarscoir.
Is féidir leis an méid seo a leanas tionchar a imirt ar na toimhdí:

2

(i)

an ráta lascaine, athruithe ar an ráta fáltais ar bhannaí corparáideacha ardcháilíochta; agus

(ii)

leibhéil chúitimh amach anseo, agus dálaí an mhargaidh shaothair amach anseo.

Ioncam ó Tháillí Clárúcháin
B’ionann táillí ó thiarnaí talún le haghaidh chlárú a dtionóntachtaí agus €11,654,588 (2019:
€11,507,126). Áiríodh leo sin €446,980 (2019: €538,580) le haghaidh clárú cóiríochta do mhic léinn a
cuireadh faoi shainchúram cheanglais um chlárú an RTB den chéad uair in 2019. Is é €90 an táille
chaighdeánach le haghaidh chlárú teaghaise príobháideach agus clárúchán Comhlachta Ceadaithe
Tithíochta araon. Is é €40 an táille chaighdeánach le haghaidh clárúchán a bhaineann le teaghais
mac léinn go heisiach. Ar fud na dtrí earnáil tá laghduithe ar fáil le haghaidh ilchlárúcháin ábhartha,
agus tá táillí déanacha i bhfeidhm ar fud na n-earnálacha go léir.

3

Maoiniú Státchiste
Chuir an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil & Oidhreachta an t-ioncam ón státchiste ar fáil don RTB.
Le haghaidh 2020 b’ionann an t-ioncam ón státchiste agus maoiniú €6,124,511 a soláthraíodh le
haghaidh costais oibriúcháin, glan ó €175,489 de na ranníocaíochtaí pinsin fostaithe a íocadh leis
an státchiste (2019: €6,888,119, glan ó ranníocaíochtaí pinsin de €121,881) agus maoiniú €570,000
le haghaidh caiteachas caipitil (2019: €950,000).Cuireadh an maoiniú caipitil ar fáil mar chuid
de cheangaltas ilbhliantúil maidir le forbairt córais úir tionóntachta a mhaoiniú chun tacú le
feidhmeanna clárúcháin agus bainistíochta díospóidí an RTB. Táthar ag súil go mbeidh an córas úr i
bhfeidhm le linn 2021.

4 Ioncam Eile

Ioncam ón ús
Ioncam Ilghnéitheach
Costais dlí aisghafa
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2020

2019

€

€

24,229

44,681

29

92,518

6,668

14,726

30,926

151,925
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5a Costais Foirne
2020

2019

€

€

4,328,713

3,230,840

81,004

114,921

Costais leasa sóisialaigh

394,361

279,240

Costais foirne eile

302,165

725,856

5,106,243

4,350,857

Pá fhoireann & fhoireann iasachta an RTB
Oiliúint foirne

Áirítear ar phá fhoireann & fhostaithe ar iasacht an RTB in 2020 €235,285 le haghaidh ranníocaíochtaí pinsin
fostóirí leis an Scéim Pinsean Seirbhíse Poiblí Aonair (2019: €171,614). I measc na gcostas foirne eile in 2020
tá costais earcaíochta agus costais ghníomhaireachta a tabhaíodh nuair a bhí folúntais ann i rith na bliana.
Bhí 91 ball foirne á n-íoc go díreach ag an RTB ag deireadh 2020 (2019: 88). Chomh maith leis sin, bhí ball
foirne amháin ar iasacht leis an RTB ó Roinn Rialtais eile (2019: 1). Níor íocadh aon sochair fhoirceanta, iarfhostaíochta nó ghearrthéarmacha eile le fostaithe ar bith le linn na bliana.
Rinneadh Ranníocaíochtaí Aoisliúntais Breise dar luach €80,696 a asbhaint agus a íoc leis an Roinn Tithíochta,
Rialtais Áitiúil & Oidhreachta in 2020 (2019: €78,622).

Comhaltaí príomhúla na foirne bainistíochta
Sochair ghearrthéarmacha a íocadh

2020

2019

€

€

769,942

713,806

Taispeántar thuas méid iomlán na sochar gearrthéarmach, lena n-áirítear tuarastail, a íocadh le
príomhphearsanra an RTB. Áirítear na méideanna sin laistigh de phá fhoireann agus fhostaithe ar iasacht an
RTB faoi Chostais Fhoirne. Áirítear le príomhphearsanra an RTB an Stiúrthóir agus a Leas-Stiúrthóirí.
Níor áirítear le sochair ghearrthéarmacha luach na sochar scoir arna dtuilleamh le linn na bliana. Is baill
iad an príomhphearsanra bainistíochta i gceann amháin de scéimeanna pinsin na seirbhíse poiblí agus ní
sháraítear théarmaí scéim eiseamláireach na seirbhíse poiblí lena dteidlíochtaí.
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Luach saothair na stiúrthóirí

Luach saothair na stiúrthóirí

2020

2019

€

€

100,767

105,366

Ceapadh an tUas. Padraig McGoldrick mar Stiúrthóir Eatramhach ar an RTB le héifeacht ón 1 Márta
2020 tráth ar éirigh an Stiúrthóir a bhí ann roimhe, le héifeacht an 28 Feabhra 2020. Sa tábla thuas
tá luach saothair don bheirt a d’fhóin mar Stiúrthóir ar an RTB i rith na bliana.
Áirítear luach saothair an bheirt Stiúrthóirí le Sochair Ghearrthéarmacha faoi Phríomhphearsanra
Bainistíochta. Ní raibh bónais nó sochar comhchineáil ar bith á bhfáil ag ceachtar den bheirt
Stiúrthóirí in 2020 ná in 2019. Ní sháraíonn teidlíochtaí pinsin na Stiúrthóirí na teidlíochtaí
caighdeánacha atá i scéim aoisliúntais samhla le sochar sainithe na hearnála poiblí.
Fuair 17 mball foirne ollphá sa bhreis ar €60,000 in 2020 (2019: 10). Tá anailís déanta ar na
híocaíochtaí sin ar an tábla ag seo a leanas.
Raon Iomlán na Sochar Fostaithe

Líon na bhFostaithe

Ó

Go dtí

€60,000

2020

2019

€69,999

10

6

€70,000

€79,999

5

2

€80,000

€89,999

1

1

€90,000

€99,999

1

1

Fuair deichniúr ball foirne ollphá breis agus €60,000 in 2019 (2018: 6).
Déantar anailís ar na híocaíochtaí seo sa tábla thuas.

5b Costais an bhoird & na mBall Painéil 		
2020

2019

€

€

Táillí chomhaltaí an bhoird

112,625

106,080

Táillí bhaill an bhinse

340,035

903,688

Táillí na mbreithneoirí, na n-eadránaithe agus táillí eile

706,100

976,160

319

11,005

16,524

51,785

320

3,800

0

1,760

1,175,923

2,054,278

Taisteal & cothabháil - An Bord
Taisteal & cothabháil - baill an phainéil
Oiliúint – an Bord
Oiliúint – baill an phainéil
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5c Costais Riaracháin
2020

2019

€

€

Teagmhálacha custaiméirí2

2,254,438

2,333,955

Táillí dlí

1,959,622

1,985,625

Táillí gairmiúla

679,748

278,419

Cumarsáid & oideachas

661,591

1,099,757

Innéacs cíosa agus taighde

347,602

293,179

1,000,922

867,715

Riarachán

325,167

296,767

Seomraí cruinnithe

55,780

119,911

894,864

910,784

98,270

147,961

1,718,075

1,401,990

3,188

16,555

Gearrscríbhneoireacht

29,379

65,688

Aistriúchán

17,022

40,670

129,435

132,191

7,520

29,523

10,182,623

10,020,690

Priontáil & postas

Cíos agus árachas
Áitreamh
Seirbhísí TFC
Síntiúis

Tionscnaimh agus tionscadail
Taisteal agus cothabháil - foireann

2 Baineann teagmhálacha custaiméirí le caiteachas a tabhaíodh le cuideachta seirbhíse tríú páirtithe a sholáthraíonn seirbhísí
teagmhála custaiméirí (teileafón, comhrá gréasáin, ríomhphost) agus riaracháin do chustaiméirí an RTB.
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6 Maoin, Gléasra & Innealra
Trealamh

Córas atá á

Feabhsúcháin

Troscán &

Trealamh

& bogearra

Fhorbairt3

Léasachta

Feistis

Oifige

Iomlán

€

€

€

€

€

€

2,741,776

2,999,151

2,107,422

423,160

84,328

8,355,837

62,037

1,811,095

9,324

20,363

-

1,902,819

2,803,813

4,810,246

2,116,746

443,523

84,328

10,258,656

2,333,019

-

1,069,700

234,760

84,328

3,721,807

228,632

-

105,027

24,264

-

357,923

2,561,651

-

1,174,727

259,024

84,328

4,079,730

Amhail an 31 Nollaig 2019

408,757

2,999,151

1,037,722

188,400

0

4,634,030

Amhail an 31 Nollaig 2020

242,162

4,810,246

942,019

184,499

0

6,178,926

Ríomhaireachta
Costas

Iarmhéid tosaigh
Breiseanna
Amhail an 31 Nollaig 2020
Dímheas
Iarmhéid tosaigh
Muirear don bhliain
Amhail an 31 Nollaig 2020
Glanluach de réir na
Leabhar

3 Léiríonn córas atá á fhorbairt na costais a bhaineann le córas bainistíochta um caidreamh custaiméirí a fhorbairt don RTB. Ní dhéanfar dímheas ar bith a
ríomh ar an tsócmhainn sin go dtí go mbeidh an fhorbairt críochnaithe agus go mbeidh an córas curtha i seirbhís.
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7

Infhála
2020

2019

€

€

Clárúcháin SSA & AHB infhaighte

653,540

492,486

Speansais réamhíoctha

297,776

380,952

Ioncam fabhraithe

29,290

31,512

3,376

14,473

983,982

919,423

Asbhaintí deonacha

Is méideanna iad na clárúcháin SSA & AHB atá le híoc ag deireadh 2020 ó sholáthraithe Cóiríochta Sonracha
do Mhic Léinn agus Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta le haghaidh mórchlárúchán a phróiseálamar agus a
mbilleálaimid dóibh. Is éard atá i gceist le hiarmhéid 2019 ná na mórchlárúcháin a bhaineann le soláthraithe
na Cóiríochta do Mhic Léinn go Sonrach amháin. Tá €15,000 de na clárúcháin SSA don bhliain 2019 fós gan íoc
amhail deireadh 2020.

8 Méideanna atá dlite laistigh d’aon bhliain amháin

Creidiúnaithe & Fabhruithe
Méideanna atá dlite d’Údaráis Áitiúla

2020

2019

€

€

3,353,435

2,975,489

0

0

3,353,435

2,975,489

Cuimsítear soláthar i gcreidiúnaithe agus fabhruithe i ndáil le 1,314 clárúchán neamhiomlán dar luach €156,171
(2019: 1,347 iarratas, luach €158,838).
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9 Barrachas Carntha
Tháinig an barrachas carntha €6,770,285 ar an 31 Nollaig 2020 chun cinn go príomha as ioncam clárúcháin
neamhbheartaithe a fháil le linn 2020 nuair a tháinig an ceanglas isteach go gcaithfí cóiríocht a bhaineann
go sonrach le mic léinn a chlárú leis an RTB chomh maith le tearc-chaitheamh ar ghníomhaíochtaí beartaithe
in 2020 agus i mblianta roimhe sin. Tá beartas bainistíochta cúlchistí glactha ag an mBord lena chinntiú
go mbeidh go leor cúlchistí ag an RTB le bheith ábalta an gnó a oibriú le linn tréimhsí neamhchinnteachta
eacnamaíche nó strus ar an sreabhadh airgid tirim (mar shampla, mar a tharla le linn phaindéim Covid-19)
agus chun cúlchistí a choinneáil ar leibhéal optamach thar an meántéarma. Coinneoidh an Bord, i gcomhar leis
an Roinn Tithíocht, Rialtais Áitiúil & Oidhreachta, staid airgeadais an RTB, go háirithe barrachas cistí ar bith,
faoi athbhreithniú le linn na bliana atá le teacht.

10 An Cuntas Caipitil

Iarmhéid tosaigh

2020

2019

€

€

4,634,030

3,187,712

1,902,819

1,888,566

Aistriú (chuig) / ón gCuntas Ioncaim agus Caiteachais

Maoiniú chun sócmhainní a cheannach
Amúctha ar aon dul le dímheas sócmhainne

(357,923)

(442,248)

Scaoileadh ar dhiúscairt sócmhainní seasta

0

0

1,544,896

1,446,318

6,178,926

4,634,030

Iarmhéid deiridh

11 Cóiríocht
I mí Dheireadh Fómhair 2007 shínigh an Bord um Thionóntachtaí Cónaithe comhaontú léasachta 20 bliana i
ndáil lena áitreabh ag Teach Dhroichid Uí Chonaill, Sráid D’Olier, Baile Átha Cliath 2. I mí Dheireadh Fómhair
2018 ghlac an RTB spás breise san fhoirgneamh céanna chun freastal ar mhéadú ar na baill foirne agus
ionchais le haghaidh fás amach anseo agus sainordú na heagraíochta ag méadú. Éagfaidh an léas don spás
breise ag an am céanna leis an mbun-chomhaontú léasachta 20 bliain an 23 Deireadh Fómhair 2027. B’ionann
an ceangaltas bliantúil faoi na léasanna sin ag deireadh na bliana agus €701,247.
Ar an 31 Nollaig 2020 bhí ceangaltais bhliantúla léasa faoi léasanna oibriúcháin ann faoi mar a leanas:

2020

An dáta éaga

€

701,247

Idir 0 agus 1 bhliain
Idir 1 agus 5 bliana
Breis is 5 bliana

1,269,926

Iomlán

4,776,161
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12 Aoisliúntas
a) Anailís ar na costais iomlána phinsin a gearradh ar an Caiteachais
2020

2019

€

€

CCostas seirbhíse reatha4

962,000

561,000

Ús ar dhliteanais na scéime pinsin

244,000

146,000

1,206,000

707,000

0

43,310

1,206,000

750,310

2020

2019

€

€

Aoisliúntas (foireann ón Roinn Tithíochta)
Costas phinsin a gearradh ar an gcaiteachas

b) Gluaiseacht sa ghlandliteanas pinsin le linn na bliana airgeadais

(16,865,000)

(6,145,000)

(1,137,000)

(683,000)

(0)

(7,200,000)

Costais úis

(244,000)

(146,000)

Gnóthachan Achtúireach

(997,000)

(2,691,000)

(19,243,000)

(16,865,000)

Glandliteanas pinsin amhail an 1 Eanáir
Costas reatha
Aistriú seirbhíse ó fhostóirí eile de chuid na hearnála poiblí5

Easnamh pinsin ag deireadh na bliana

c) Cistiú Iarchurtha do Phinsin
D’fhaomh an tAire Comhshaoil, Pleanála, agus Rialtais Áitiúil Scéim Aoisliúntais an RTB le toiliú ón Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i mí na Samhna 2011 (le héifeacht ón 1 Meán Fómhair 2004). Aithníonn an
RTB méideanna atá dlite ón Stát maidir leis an dliteanas iarchurtha neamh-mhaoinithe le haghaidh pinsean a
eascraíonn as an scéim aoisliúntais faofa seo ar bhonn ar an tsraith bonn tuisceana ar a bhfuil cur síos déanta
in (e) agus roinnt imeachtaí san am a chuaigh thart. I measc na tarluithe siúd, áirítear an bonn reachtúil
faoinar mbunaíodh an scéim aoisliúntais, agus an beartas agus an cleachtas atá ann faoi láthair chun sochair
scoir don tseirbhís poiblí a mhaoiniú, lena n-áirítear ranníocaíochtaí ón fhostaí agus an próiseas meastacháin
bliantúil.

4 Tá na costais Seirbhíse Reatha glan ó ranníocaíochtaí fostaithe a tharchuirtear ar ais chuig an státchiste. Is iad seo a leanas na
méideanna a tarchuireadh ar ais chuig an státchiste (2020) €175,489 agus (2019) €121,881.
5 Le linn 2019 aistríodh roinnt fostaithe isteach sa RTB ó fhostóirí eile de chuid na hearnála poiblí. Léiríonn an líne ‘aistriú seirbhíse
ó fhostóirí eile de chuid na hearnála poiblí’ i Nóta 12b (2020) €0 & (2019) €7200000 aistriú na ndliteanas pinsean isteach i scéim
aoisliúntais an RTB ar bhonn ‘buille ar bhuille’.
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Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais

Ba é seo a leanas an Glanmhaoiniú Iarchurtha le haghaidh Pinsean a aithníodh sa Chuntas Ioncaim agus
Caiteachais:

Coigeartuithe ar an maoiniú maidir le muirear pinsin na bliana reatha
Ranníocaíochtaí pinsin fostaithe
Deontas Stáit ar phinsin phá

2020

2019

€

€

1,206,000

707,000

175,489

121,881

0

0

1,381,489

828,881

B'ionann an tsócmhainn mhaoinithe iarchurtha do phinsin amhail an 31 Nollaig 2020 agus €19,243,000 (2019:
€16,865,000).

d) Cuntas comaoin sochair sainithe

Comaoin Sochar Sainithe
Caillteanais/(Gnóthachain) ó Thaithí ar Dhliteanais Scéime & Athrú ar
Bhoinn na dToimhdí

2020

2019

€

€

19,243,000

16,865,000

997,000

2,691,000
16%

5%

Céatadán Dliteanais na Scéime

e) Cur Síos Ginearálta ar an Scéim
Socrú pinsin tuarastail deiridh shochair shainithe atá i scéim phinsin an RTB ag a bhfuil sochair agus
ranníocaíochtaí a shainítear trí thagairt a dhéanamh do rialacháin na scéime reatha poiblí “samhlaí”. Anuas
air sin, soláthraíonn an scéim pinsean (an t-ochtódú cuid in aghaidh na bliana seirbhíse), aisce nó cnapshuim
(na trí ochtódú cuid in aghaidh na bliana seirbhíse) agus pinsin chéile agus leanaí. Is gnách go méadaítear na
pinsin atá á n-íoc (agus á n-iarchur) ar aon dul le boilsciú ginearálta tuarastail na hearnála poiblí.
Is í an Scéim Pinsin Seirbhíse Poiblí Aonair (“An Scéim Aonair”) an scéim shochair shainithe do sheirbhísigh
phoiblí ar ceapadh iad ar an 1 Eanáir 2013 nó ina dhiaidh ar aon dul leis an Acht um Pinsin na Seirbhíse Poiblí
(Scéim Aonair agus Forálacha Eile), 2012. Déantar soláthar sa scéim i gcomhair pinsin agus cnapshuim scoir
bunaithe ar mheánluach saothair inphinsin réimghairme, agus pinsin fhéideartha céilí agus leanaí. Is é an aois
phinsin íosta ná 66 bliana (ag ardú de réir athruithe ar aois pinsin an Stáit). Cuimsítear leis saoráid luathscoir
laghdaithe go hachtúireach ó 55 bliain d’aois ar aghaidh. Téann pinsin atá á n-íoc i méid i gcomhréir leis an
innéacs praghsanna do thomhaltóirí. Bhí 56 ball sa Scéim Aonair in 2020 (2019: 52).
Tá na torthaí atá leagtha amach thuas bunaithe ar luacháil achtúireach na ndliteanas pinsin maidir leis na
baill foirne amhail an 31 Nollaig 2020. Rinne achtúire neamhspleách cáilithe an luacháil sin chun críche an
chaighdeáin tuairiscithe, Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais 102 – Nochtadh um Pleananna Pinsin.
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Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais

Is iad seo a leanas na boinn tuisceana airgeadais a úsáideadh chun na dliteanais scéime a ríomh:
2020

2019

Ráta lascaine

1.00%

1.40%

Toimhde faoin méadú tuarastail

2.95%

3.00%

Toimhde faoin méadú pinsin

2.45%

2.50%

Boilsciú praghsanna (CPI)

1.45%

1.50%

13 Íocaíochtaí Déanacha in Idirbhearta Tráchtála
Tá an Bord ar an eolas faoina fhreagrachtaí faoi na Rialacháin maidir le hÍocaíochtaí Déanacha in Idirbhearta
Tráchtála 2002 agus bhunaigh sé nósanna imeachta agus próisis iomchuí lena chinntiú go ndéanfar gach
íocaíocht i gcomhréir leis na Rialacháin. Is ionann costas na n-íocaíochtaí déanacha don bhliain dar críoch an
31 Nollaig 2020 agus €161 (2019: €242)

14 Cásanna gan Réiteach
Bhí 753 réiteach díospóide ag an mBord ar feitheamh ar éisteacht amhail an 31 Nollaig 2020. Cé go mbíonn
costais éagsúla ar an bpróiseas réitigh díospóidí i gceist ag brath ar an gcás níl soláthar ar bith do na cásanna
sin nár réitíodh a cláraíodh roimh an 31 Nollaig 2020 sna Ráitis Airgeadais.

15 Leasanna agus Táillí na gComhaltaí Boird
Ghlac an Bord nósanna imeachta de réir treoirlínte arna n-eisiúint ag an Roinn Airgeadais i dtaca le nochtadh
leasanna ag an Comhaltaí Boird agus chloígh an Bord leis na nósanna imeachta sin le linn na bliana. Ní raibh
aon idirbhearta ann le linn na tréimhse maidir le gníomhaíochtaí an Bhoird ina raibh aon leas tairbhiúil ag na
Comhaltaí Boird.
Tá táillí Chomhaltaí an Bhoird leagtha amach i Sceideal Táillí na gComhaltaí Boird, Freastal, agus Speansais sa
Ráiteas Rialachais agus Tuarascáil na gComhaltaí Boird. Is iad an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
agus an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil & Oidhreachta a shocraíonn na socraítear rátaí táillí.

16 Covid-19 (An Coróinvíreas)
Tá dlúthmonatóireacht déanta ag an mBord ar thionchar phaindéim Covid-19 (An Coróinvíreas) ar an RTB ó
bhí mhí an Mhárta 2020 ann, agus leanfaidh sé ag déanamh amhlaidh i rith na tréimhse éigeandála. I measc
na rioscaí iomadúla a mheas an Bord tá na rioscaí d’ioncam agus do chaiteachas an RTB. I measc na rioscaí
airgeadais seo tá an baol ann go laghdófar líon na gclárúchán tionóntachta mar gheall ar an bpaindéim, agus
d’fhéadfadh laghdú ar phríomhfhoinse an RTB d’ioncam ó chustaiméirí a bheith mar thoradh air sin. Lena
chois sin, bhreithnigh an Bord an acmhainneacht atá ann maidir le méaduithe costais de bharr éifeachtaí
na paindéime ar oibríochtaí, agus an tionchar geilleagrach ar tionóntachtaí agus tiarnaí talún in earnáil na
tionóntachtaí cónaithe.
Agus na rioscaí sin á measúnú, bhreith an Bord go mbeidh an RTB i mbun gnó isteach sa todhchaí agus mar sin
d’fhaomh an Bord na cuntais sin ar bhonn an ghnóthais leantaigh. Agus an breitheamh seo á dhéanamh aige,
bhraith an Bord ar leibhéal barrachas carntha an RTB, ar thacaíocht leanúnach na Roinne Tithíochta, Rialtais
Áitiúil & Oidhreachta do sheachadadh an RTB maidir le beartas an Rialtais, agus an ionchas go bhféadfadh na
rioscaí airgeadaid maolú le himeacht ama.

17 Faomhadh na Ráiteas Airgeadais
D’fhaomh an Bord na Ráitis Airgeadais ar an 13 Bealtaine 2021.
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Príomhfhocail an RTB
Oifigeach Rochtana: Tá Oifigeach Rochtana ag an
RTB chun cuidiú le daoine faoi mhíchumais seirbhísí
an RTB a rochtain.

thráthnóna agus faigheann tiarnaí talún creidiúnú
nuair a dhéanann siad scrúdú beag i ndiaidh an
tseisiúin oiliúna.

Breithniú: Tá Breithniú ar cheann de na roghanna
maidir le Réiteach Díospóidí a thairgeann an RTB
chun díospóid chíosa idir páirtithe a réiteach.
I mBreithniú, cuireann páirtithe cáis (tiarnaí
talún, tionóntaí agus/nó tríú páirtithe amhail
comharsa) fianaise i láthair in éisteacht os comhair
Breithneora, nó Cinnteora, a dhéanann cinneadh ar
bhonn na fianaise a chuirtear i láthair.

Páirtithe cáis nó páirtithe: D’fhéadfadh aon duine
a bheith i gceist leis sin atá bainteach le díospóid
chíosa: tiarna talún, tionónta(í), comharsa, tríú
páirtithe, etc.
An Chúirt Chuarda: Suíonn an Chúirt Chuarda os
cionn na Cúirte Dúiche agus faoin Ard-Chúirt agus
tá an chumhacht aici damáistí suas le €75,000
a dhámhachtain agus déileáil le formhór na
gcásanna coiriúla. Ní mór do Chúirteanna Cuarda
smachtbhannaí ar bith a fhorchuireann Cinnteoirí an
RTB mar thoradh ar imscrúdú a dhearbhú.

Breithneoir: Is é an Breithneoir an cinnteoir san
éisteacht um Bhreithniú. Cinneadh sé nó sí toradh
an cháis bunaithe ar an bhfianaise a chuireann gach
páirtí sa díospóid chíosa ar fáil.

Comhlíonadh: Is ionann ‘cloí le’ agus ‘comhlíonadh’
nuair a leanann duine nó eagraíocht na rialacha nó
an dlí. Is é an mhalairt ar na rialacha a bhriseadh.
San earnáil chíosa, bainistíonn an RTB comhlíonadh
an Achta um Thionóntachtaí Cónaithe, ag cinntiú
go bhfuil na daoine a bhfuil cónaí orthu agus a
oibríonn san earnáil cíosa ag cloí leis an dlí um
chíos.

Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta (AHBanna):
Soláthraíonn agus bainistíonn Comhlachtaí
Ceadaithe Tithíochta (AHBanna) tithíocht shóisialta
ar cíos. Is eagraíochtaí neamhbhrabúis iad a
sholáthraíonn tithíocht inacmhainne ar cíos do
dhaoine nach bhfuil na hacmhainní acu chun íoc
as cíosanna na hearnála príobháidí nó chun a
dteach féin a cheannach. Soláthraíonn siad tithíocht
chomh maith do ghrúpaí ar leith, amhail daoine
scothaosta nó daoine gan dídean. In 2016, cuireadh
AHBanna faoi shainchúram an RTB, á cheangal
orthu a dtionóntachtaí a chlárú leis an RTB. Leis an
athrú sin tugadh rochtain do thiarnaí talún agus do
thionóntaí CCT ar Sheirbhís Réitigh Díospóidí an RTB
dá dtiocfadh ceist tionóntachta chun cinn.

Cairt Custaiméirí: Ráiteas is ea Cairt Custaiméirí an
RTB maidir leis na caighdeáin seirbhíse ar féidir le
custaiméirí bheith ag súil leo ón RTB. Tá tuilleadh
faisnéise ar fáil ar ár www.rtb.ie.
Litir Dheimhnithe: Nuair a bhíonn clárú tionóntachta
próiseáilte ina iomláine ag RTB agus nuair a
bhíonn an táille iomlán íoctha ag an tiarna talún,
gheobhaidh an tiarna talún agus an tionónta/
na tionóntaí litir, a dheimhneoidh go bhfuil an
tionóntacht cláraithe. Eisítear litreacha deimhnithe
trí ríomphost nó tríd an bpost, ag brath ar an modh
cumarsáide atá roghnaithe ag an tiarna talún.

Oifigeach Údaraithe: Duine a cheapann an RTB chun
imscrúdú a dhéanamh ar shárú líomhnaithe ar an
dlí um chíos ag tiarna talún. Tá an chumhacht ag
an Oifigeach Údaraithe dul isteach in áit chónaithe
agus í a iniúchadh, cóipeanna taifead a ghlacadh, a
iarraidh ar dhuine ar bith san áit chónaithe faisnéis
agus taifid a chur ar fáil, a iarraidh ar thiarna talún
taifid a chur ar fáil agus Éisteacht ó Bhéal faoi
mhionn a stiúradh.

Coróinvíreas (Covid-19): Is galar tógálach é galar an
choróinvíris (Covid-19) arb é an coróinvíreas nuaaimsithe is cúis leis.
Damáistí: Suim airgid a d’fhéadfaí a dhámhachtain
do pháirtí i gcás ag brath ar thoradh Ordú Cinnidh.

Betterlet: Scéim Oiliúna do Thiarnaí Talún atá
Creidiúnaithe ag RTB: Oiliúint saor in aisce is ea
Scéim Oiliúna Betterlet do Thiarnaí Talún atá
Creidiúnaithe ag RTB do thiarnaí talún chun cuidiú
leo tuiscint níos fearr a fháil ar a gcearta agus ar a
bhfreagrachtaí cíosa, ionas go mbeidh siad ábalta a
dtionóntachtaí a bhainistiú ar bhealach níos fearr.
Bíonn sé ar siúl thar Shatharn iomlán nó thar dhá

Cinnteoir: Duine a cheapann an RTB le cén
smachtbhanna, más aon cheann, ba cheart a
fhorchur ar thiarna talún faoi imscrúdú. Gairmithe
dlíthiúla is ea cinnteoirí ag a bhfuil taithí fhairsing
ar róil chinnteoireachta agus tá siad neamhspleách
ar an RTB.
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Éarlais: Is ionann éarlais, ar a dtugtar éarlais
slándála corruair, agus méid airgid a íocann tionónta
leis an tiarna talún de ghnáth sula gcuirtear
tús le tionóntacht nó ar an dáta a thosaíonn an
tionóntacht. Coinníonn an tiarna talún an éarlais
agus tugtar ar ais í don tionónta ag deireadh na
tionóntachta. Meastar gurb é maoin dhleathach an
tionónta í an éarlais go dtí go mbunóidh an tiarna
talún ceart ina leith. Áirítear ar na cúiseanna ar
féidir le tiarnaí talún cuid den éarlais nó an éarlais
ar fad a choinneáil: i gcás go bhfuil riaráistí cíosa,
billí, cánacha nó muirir dlite; nó i gcás go ndearnadh
damáiste don réadmhaoine thar ghnáthchaitheamh
agus gnáthchuimilt; nó i gcás nach soláthraíonn an
tionónta fógra fada go leor chun deireadh a chur le
tionóntacht nó má chuireann sé nó sí deireadh lena
t(h)ionóntacht téarma sheasta roimh chríoch na
dtéarmaí a comhaontaíodh.

Fianaise: Faisnéis nó taifid ar bith a bhaineann
le gníomhaíocht ar bith i ndáil le ligean nó
tionóntacht réadmhaoine ar cíos. Is féidir le
páirtithe cáis fianaise a chur i láthair ag éisteacht
réitigh díospóide nó is féidir le hOifigigh Údaraithe
í a bhailiú le linn imscrúdaithe.
Iompar Míchuí: Is féidir leis an RTB imscrúdú a
dhéanamh ar thiarnaí talún maidir le sáruithe
áirithe ar an Acht um Thionóntachtaí Cónaithe
a shainítear mar Iompar Míchuí, ar a n-áirítear:
mainneachtain cloí leis na ceanglais maidir
le Criosanna Brú Cíosa (CBC); mainneachtain
tionóntacht a chlárú; mainneachtain fógra a
thabhairt don RTB maidir le hathruithe ar shonraí
tionóntachta; mainneachtain fógra a thabhairt don
RTB agus díolúine ó cheanglais CBC á héileamh
nó ag iarraidh brath ar dhíolúine ó cheanglais CBC
nach gcloíonn leis na ceanglais sin; mainneachtain
tionóntacht a thairiscint ar ais i gcás nach bhfuil
na forais shonracha maidir le foirceannadh
ábhartha a thuilleadh; nó cúiseanna bréagacha nó
míthreoracha le deireadh a chur le tionóntacht a
thabhairt.

Ordú Cinnidh: Eisíonn an RTB Orduithe Cinnidh i
ndiaidh Idirghabháil ar an nGuthán, éisteachtaí
um Breithniú agus Binse Tionóntachta. Doiciméad
atá ina cheangal dlí is ea Ordú Cinnidh ina dtugtar
toradh cáis agus ina n-achoimrítear na téarmaí
nach mór cloí leo agus cé chomh fada a chaithfidh
an duine cloí leis na téarmaí.

An tAonad Imscrúduithe agus Smachtbhannaí:
Aonad úr de chuid an RTB atá tiomanta d’imscrúdú
a dhéanamh ar sháruithe féideartha áirithe ar
an dlí um chíos ag tiarna talún agus, más cuí,
smachtbhannaí a fhorchur.

An Chúirt Dúiche: Is í an Chúirt Dúiche an chúirt
is ísle i gCóras Breithiúnach na hÉireann ag a
bhfuil an chumhacht damáistí suas le €15,000 a
dhámhachtain i gcásanna sibhialta agus déileáil
le formhór na mionchásanna coiriúla. Tionóltar
imeachtaí forfheidhmiúcháin Orduithe Cinnidh sa
Chúirt Dúiche. Is féidir le páirtithe cáis imeachtaí
a thionscnamh iad féin le cuidiú ón RTB. Laistigh
de shainchúram na n-imscrúduithe, is féidir leis an
RTB nó an tOifigeach Údaraithe iarratas a chur faoi
bhráid na Cúirte Dúiche, más gá, le haghaidh Ordú
lena iarraidh ar dhuine freastal ar Éisteacht ó Bhéal
nó comhoibriú le himscrúdú.

An Ard-Chúirt: Is í an Ard-Chúirt an chúirt atá
os cionn na Cúirte Cuarda agus ag a bhfuil
dlínse iomlán chun gach cúrsa dlí agus fíorais a
chinneadh. Féadfaidh an RTB, nó tiarna talún arb
é ábhar cinnidh ag an gCúirt Chuarda achomharc
a dhéanamh, le cead ón gCúirt Chuarda, ar
chinneadh chun na hArd-Chúirte ar phointe dlí.
Teorainneacha TCÁ: Is ionann teorainneacha
Toghcheantar Áitiúil (TCÁnna) agus limistéir a
ainmnítear laistigh de chontae nó de chathair
chun críche toghcháin áitiúla. Comhfhreagraíonn
ceantair bhardasacha le Toghcheantair. Nuair a
dhéantar Crios Brú Cíosa a ainmniú, déantar é a
ainmniú de ghnáth le Toghcheantar Áitiúil sonrach.

Tréimhse éigeandála: Tréimhse shealadach ama ina
bhfuil bearta cíosa áirithe i bhfeidhm mar thoradh
ar reachtaíocht Covid-19 bunaithe ag an Rialtas.
Moratóir ar dhíshealbhú: Coisceann moratóir ar
dhíshealbhú tiarnaí talún ó dheireadh a chur le
tionóntacht le haghaidh tréimhse áirithe ama.

Údaráis Áitiúla: Tá 31 Údarás Áitiúil in Éirinn,
áirítear leis sin 26 Comhairle Contae, 2 Chomhairle
Cathrach agus Contae agus 3 Chomhairle Cathrach.
Soláthraíonn Comhairlí Cathrach agus Contae
raon leathan seirbhísí i ndáil le bóithre; trácht;
pleanáil; tithíocht; forbairt eacnamaíoch agus
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Soláthar: Is ionann soláthar agus an próiseas
maidir le téarmaí a fháil agus aontú leo, agus
earraí, seirbhísí, nó oibreacha a fháil ó fhoinse
sheachtrach, trí phróiseas tairisceana nó iomaíoch
go minic.

pobail; seirbhísí comhshaoil, fóillíochta agus
taitneamhachta; seirbhísí dóiteáin agus clár
na dtoghthóirí a choinneáil. Maidir le tithíocht,
bainistíonn na hÚdaráis Áitiúla cigireachtaí
tithíochta lena sheiceáil go bhfuiltear ag cloí
le caighdeáin réadmhaoine ar cíos, mar aon le
scéimeanna tacaíochta cíosa a bhainistiú amhail
ÍCT agus Liúntas Forlíonta Cíosa.

Nochtadh Cosanta: Tá sé mar aidhm leis an Acht
um Nochtadh Cosanta, 2014 daoine a chosaint a
ardaíonn buarthaí faoi éagóir fhéideartha sa láthair
oibre. Is ionann nochtadh cosanta agus nuair a
nochtann oibrí faisnéis ábhartha ar bhealach ar
leith. Tá faisnéis ábhartha má tarraingíodh d’aird
uirthi maidir le do chuid oibre agus go gcreideann
tú le réasún go léiríonn sé éagóir.

Clinic Buail Isteach an Oireachtais: Is é an
tOireachtas, ar a dtugtar Oireachtas Éireann
uaireanta, an comhlacht a dhéanann an dlí in
Éirinn. Tá sé comhdhéanta d’Uachtarán na hÉireann
agus dhá theach an Oireachtais: Dáil Éireann agus
Seanad Éireann. Cruthaíonn na comhlachtaí sin
le chéile dlíthe in Éirinn. D’eagraigh an RTB Clinic
Buail Isteach an Oireachtais, ag tabhairt cuiridh do
chomhaltaí na Dála agus an tSeanaid, ar a dtugtar
Teachtaí Dálaí agus Seanadóirí, le tuilleadh eolais
a fháil faoin RTB, faoina chuid seirbhísí agus faoin
reachtaíocht is déanaí maidir le cíos chun bonn
eolais a chur faoina mbunreacht.

Comhlacht Gar-bhreithiúnach: Is comhlacht
neamhbhreithiúnach é comhlacht garbhreithiúnach ag a bhfuil an cumas an dlí
a léirmhíniú. Tá siad arna gcumhachtú
ag reachtaíocht a bhfuil sé mar aidhm léi
saincheisteanna agus díospóidí i réimsí áirithe a
bhreithniú.
Athchóiriú suntasach: Tá an sainmhíniú ar
athchóiriú suntasach sonraithe san Acht um
Thionóntachtaí Cónaithe agus ní mór do thiarnaí
talún critéir áirithe a chomhlíonadh más mian
leo deireadh a chur le tionóntacht, b’ionann na
hoibreacha athchóirithe beartaithe, mar shampla,
agus baol do shláinte agus do shábháilteacht
áititheoirí na teaghaise. Níor cheart leanúint lena
leithéid d’oibreacha má tá an teaghais áitithe,
agus; is dócha go mbeidh a leithéid de riosca ann
le haghaidh cibé tréimhse atá sonraithe sa teastas,
tréimhse nach mbeidh níos giorra ná trí seachtaine.

Ordú Forfheidhmithe: Sa chás nach gcomhlíonann
páirtithe téarmaí Ordú Forfheidhmithe, tá Aonad
Ordú Forfheidhmithe bunaithe ag RTB chun
comhlíontacht leis an Ordú Cinnidh a chinntiú trí
nósanna imeachta forfheidhmithe. Ní tharlóidh
rannpháirtíocht bhreise le RTB ach amháin má
fhaightear iarratas chun breithniú a dhéanamh
ar imeachtaí forfheidhmithe a thionscnamh thar
ceann páirtí, sa chás nach féidir an ní a réiteach go
díreach idir páirtithe.
Rósheilbh: Is ionann rósheilbh agus nuair a
fhanann tionónta ina c(h)ónaí i réadmhaoin ar
cíos thar thréimhse níos faide ná tréimhse an
fhógra, cé gur eisigh an tiarna talún Fógra bailí um
Fhoirceannadh agus gur thug sé nó sí an méid ceart
ama le haghaidh thréimhse an fhógra don tionónta
chun an réadmhaoin a fhágáil.

Fógra maidir le hAthbhreithniú ar Chíos: Tá gach
tiarnaí talún i dteideal an méid cíosa a íoctar as a
réadmhaoine a athbhreithniú. Ag brath ar an áit
a bhfuil an réadmhaoin, ní féidir athbhreithnithe
ar chíos a dhéanamh ach gach 12 mí má tá sé
laistigh de Chrios Brú Cíosa nó gach 24 mí má tá
sé lasmuigh de Chrios Brú Cíosa. Agus méideanna
cíosa á n-athbhreithniú, ní mór do na tiarnaí
talún é sin a chur in iúl do na tionóntaí trí Fógra
i scríbhinn maidir le hAthbhreithniú Cíosa a
thabhairt dóibh 90 lá ar a laghad roimh an athrú ar
an gcíos.

Breithnithe Páipéir (PBA): B’éigean do RTB dul i
muinín Breithnithe Páipéir seachas éisteachtaí
aghaidh ar aghaidh mar gheall ar Covid-19. Tá
an próiseas seo bunaithe ar fhianaise a bheith á
roinnt ag páirtithe i gcás i bhformáid páipéir ar a
mbunaíonn an Breithneoir a c(h)inneadh seachas
éisteacht a reáchtáil le duine éigin.
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Fógra um Fhoirceannadh: Is é sin an doiciméad
oifigiúil lena gcuirtear deireadh le tionóntacht,
nach mór don tiarna talún é a thabhairt don
tionónta nó do na tionóntaí. Tá rialacha dochta
i bhfeidhm maidir leis an bhFógra seo chun go
mbeidh sé bailí, lena n-áirítear go gcaithfidh an
Fógra bheith i scríbhinn, gur cheart go mbeadh
an dáta ar seirbheáladh é agus nuair a thiocfaidh
deireadh leis an tionóntacht air, go mbeidh sé
sínithe ag an tiarna talún nó ag gníomhaire, agus
ba cheart cúis bhailí a bheith ann le deireadh a
chur leis an tionóntacht má mhair sé tréimhse níos
mó ná sí mhí. Ní mór cóipeanna a chur chuig an
RTB.

Díolúine Creasa Brú Cíosa (CBC): I roinnt cásanna,
ní chaithfear rialacha um shocrú cíosa CBC a chur i
bhfeidhm ar réadmhaoine cíosa agus ina ionad sin
is féidir an cíos a shocrú ar leibhéil an mhargaidh.
Tugtar díolúine CBC ar na cásanna sin. Tá dhá
bhealach ann ar féidir tiarnaí talún a dhíolmhú ó
rialacha um shocrú cíosa CBC: díolúine 1: i gcás nár
ligeadh réadmhaoin ar cíos le dhá bhliain anuas nó
i gcás gur struchtúr faoi chosaint é an réadmhaoin
nó go bhfuil sí i struchtúr faoi chosaint agus nár
ligeadh ar cíos í le 12 mhí anuas; nó díolúine 2:
i gcás go ndearnadh athrú suntasach ar chineál
na réadmhaoine, lena n-áirítear méadú 25% ar a
laghad ar achar an urláir i measc critéir eile arna
leagan amach sa dlí. Nuair a bhraitheann tiarna
talún ar cheann de na díolúine sin, caithfidh sé nó
sí fógra a thabhairt don RTB.

Rialálaí: Is ionann Rialálaí agus duine nó eagraíocht
a dhéanann maoirseacht ar cé acu an bhfuil
nó nach bhfuil gnólacht nó earnáil ag leanúint
rialacha agus dlíthe áirithe. Mar shampla, is é an
RTB an rialálaí don earnáil cíosa, rud a chiallaíonn
go gcuireann sé an tAcht um Thionóntachtaí
Cónaithe chun feidhme agus go bhforfheidhmíonn
sé é, lena chinntiú go bhfuil gach duine ag leanúint
na rialacha san earnáil cíosa.

Stoc Cíosa: Is ionann stoc cíosa agus an méid
cóiríochta ar cíos atá ar fáil ag aon am amháin.
Binse Cíosa: Bunaíodh Binse Cíosa an RTB in 1983,
chun cinneadh a dhéanamh maidir le cíos agus
téarmaí tionóntachta eile a bhí ar cíos rialaithe
roimhe seo faoi na hAchtanna Srianta Cíosa 19601981. In 2016, dhíscaoil an tAire Tithíochta, Pleanála,
Pobail agus Rialtais Áitiúil an Binse Cíosa agus
aistríodh a fheidhmeanna chuig an RTB.

Creat Rialála: Is ionann an creat rialála agus
comhcheangal de na rialacha, dlíthe, treoirlínte
agus nósanna imeachta lena dtreoraítear tionscal
nó earnáil ar leith. Mar shampla, tá an tAcht um
Thionóntachtaí Cónaithe ina chuid mhór den
chreat rialála lena dtreoraítear an earnáil cíosa in
Éirinn.

An tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe (2004, arna
leasú): Dá ngairtear an ‘tAcht’ nó ATC, is é seo ainm
na reachtaíochta lenar cruthaíodh an RTB agus is
é an dlí lena gcuirtear taca faoin earnáil cíosa in
Éirinn, agus an bonn dlíthiúil á sholáthar maidir
le cearta agus freagrachtaí tionóntaí agus tiarnaí
talún.

Riaráistí Cíosa: Mura n-íocann tionónta an cíos,
tugtar riaráistí cíosa ar an méid cíosa atá ag dul
don tiarna talún.
Riaráistí Cíosa agus Rósheilbh: Tarlaíonn sé sin i
gcás nár íoc tionónta a c(h)íos agus go bhfuil sé
nó sí fós ina c(h)ónaí sa réadmhaoin ar cíos thar
thréimhse níos faide ná tréimhse an fhógra, cé gur
eisigh an tiarna talún Fógra bailí um Fhoirceannadh
agus gur thug sé nó sí an méid ceart ama le
haghaidh thréimhse an fhógra don tionónta chun
an réadmhaoin a fhágáil.

Dlínse an RTB: Is ionann dlínse an RTB agus a
mhéid is féidir leis an RTB cinntí agus moltaí
dlíthiúla a dhéanamh. Cuirtear taca faoin sin leis
an Acht um Thionóntachtaí Cónaithe ina ndéantar
breac-chuntas ar ról agus ar chumhachtaí an RTB;
rud ar bith na bhfuil breac-chuntas déanta air san
Acht um Thionóntachtaí Cónaithe, seans go bhfuil
sé lasmuigh de dhlínse an RTB agus ní bheadh an
RTB ábalta gníomhú nó cinneadh a dhéanamh ina
leith. Samplaí de chás nach bhfuil dlínse ag an RTB
is ea déileáil le socruithe ‘faigh seomra ar cíos’ nó
socruithe AirBnB.

Crios Brú Cíosa (CBC): Is limistéar ainmnithe é Crios
Brú Cíosa nach féidir na cíosanna iontu a mhéadú
níos mó ná 4% in aghaidh na bliana. Tá feidhm aige
sin maidir le tionóntachtaí úra agus cinn atá ann
cheana (mura bhfuil díolúine á cur i bhfeidhm).
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Smachtbhanna: Is féidir leis an RTB smachtbhannaí
de rabhadh i scríbhinn agus/nó fíneáil suas le
€15,000 nó suas le €15,000 i gcostais imscrúdaithe
an RTB a fhorchur ar thiarna talún a sháraíonn an
dlí (Iompar Míchuí).
Féindearbhú: Má chomhlíon tionónta critéir
shonracha faoi Acht um Thionóntachtaí Cónaithe
agus Luacháil 2020 (RTVA), d’fhéadfadh sé/sí an
fhoirm Féindearbhaithe a chomhlánú ag deimhniú
go bhfuil na critéir á gcomhlíonadh acu. Má
dhéanann tionónta amhlaidh, bhain sé/sí tairbhe
as cosaintí cíosa áirithe, cosúil le gan ghá a bheith
lena gcóiríocht ar cíos a fhágáil go dtí i ndiaidh an
10 Eanáir 2021 nó méadú cíosa go dtí i ndiaidh an
10 Eanáir.
Páirtí Leasmhar: Is ionann páirtí leasmhar agus
duine nó eagraíocht a chónaíonn nó a oibríonn
san earnáil cíosa. Tá páirtithe leasmhara éagsúla
ag an RTB a n-oibríonn sé leo agus a ndéanann
sé cumarsáid leo ar bhonn rialta, lena n-áirítear
tiarnaí talún, tionóntaí, Comhlachtaí Ceadaithe
Tithíochta, Ollscoileanna, mic léinn, Údaráis Áitiúla,
lucht déanta beartas, Ranna Rialtais, na meáin
agus an pobal i gcoitinne.
Reachtúil: Nuair a bhíonn rud é reachtúil ciallaíonn
sé go dteastaíonn sé de réir an dlí.
Dearbhú Reachtúil: Is ionann Dearbhú Reachtúil
agus doiciméad dlíthiúil nach mór do thiarnaí talún
iad a eisiúint chuig tionónta mar aon le Fógra um
Fhoirceann agus deireadh á chur le tionóntacht faoi
fhorais áirithe. Áirítear ar na forais sin: nuair atá sé
beartaithe ag an tiarna talún a réadmhaoin a dhíol;
nuair atá sé beartaithe acu bogadh isteach inti
arís nó nuair atá sé beartaithe ag ball teaghlaigh
bogadh isteach sa réadmhaoin arís; nó chun úsáid
na háite cónaithe a athrú. Doiciméad sínithe is ea
Dearbhú Reachtúil ina ndéantar breac-chuntas ar
dhearbhú tiarna talún go bhfuil an fhaisnéis sa
doiciméad i gceart.
Cóiríocht do Mhic Léinn: Cóiríocht is ea Cóiríocht do
Mhic Léinn a tógadh go sonrach d’úsáid mac léinn,
lena n-áirítear cóiríocht a chuireann ollscoileanna
agus institiúidí oideachais ar fáil.

Idirghabháil ar an nGuthán: Tá Idirghabháil ar an
nGuthán ina seirbhís faoi rún atá saor in aisce
agus a chuireann an RTB ar fáil do thiarnaí talún,
tionóntaí agus tríú páirtithe a bhfuil fadhb acu
lena dtionóntachta nach féidir é a réiteach go
neamhfhoirmiúil eatarthu féin. Oibreoidh eadránaí
neamhspleách oilte leis an dá pháirtí leo féin chun
teacht ar chomhaontú a bheidh inghlactha ag an
mbeirt acu i dtréimhse ghairid ama.
Binse Tionóntachta: Mura mbeidh na páirtithe
cáis in éisteacht um Breithniú nó Idirghabháil
ar an nGuthán sásta le toradh an cháis, is
féidir leo an cinneadh a achomharc chun Binse
Tionóntachta. Tionóltar an éisteacht achomhairc
i mBinse Tionóntachta agus is éard atá i gceist
leis athéisteacht iomlán na díospóide mura
n-aontaíonn na páirtithe é a theorannú do
cheisteanna áirithe. Cé go bhféadfadh sé go
ndearna an cás trí Idirghabháil ar an nGuthán nó
gur éist Breithneoir é, tabharfar an deis don dá
pháirtí an cás iomlán a chur i láthair arís.
Tríú páirtithe (i ndáil leis an earnáil cíosa): Is iad
tríú páirtithe na daoine a mbíonn tionchar díreach
agus díobhálach ag na tionóntaí in aice láimhe
orthu agus tá an ceart acu cás a thionscnamh i
gcoinne thiarna talún na dtionóntaí sin.
Foirceannadh neamhdhleathach tionóntachta:
Tugtar díshealbhú mídhleathach air seo, agus
d’fhéadfadh a leithéid a bheith i gceist sa chás
go ndiúltaíonn tiarna talún, trí fhórsa, imeaglú nó
ar shlí éigin eile (cosúil le stop a chur le soláthar
fóntas, glasanna a athrú etc.) cead a thabhairt do
thionónta teaghais ar cíos a rochtain nó sa chás go
dtógann sé earraí tionónta ón teaghais.
Éisteachtaí fíorúla: Tá na nósanna imeachta le
haghaidh éisteacht fhíorúil cosúil leis na nósanna
imeachta le haghaidh éisteacht aghaidh ar aghaidh,
is próisis fhianaisebhunaithe iad, ach reáchtáiltear
Éisteacht Fhíorúil trí úsáid a bhaint as MS Teams.
Bíonn deis ag páirtithe i gcás labhairt go díreach
leis an mBreithneoir agus na saincheisteanna atá
ag déanamh imní dóibh a mhíniú.
Seirbhís WebChat: Bealach cumarsáide is ea
Seirbhís WebChat an RTB trínar féidir le custaiméirí
cumarsáid dhíreach a dhéanamh leis an RTB nó
suíomh gréasáin an RTB san fhíor-am.

Séanadh
Cé gur glacadh cúram chun an doiciméad seo a ullmhú
agus a fhoilsiú, ní ghlacann an Bord um Thionóntachtaí
Cónaithe, a sheirbhísigh nó a ghníomhairí le haon
freagracht agus ní thugann siad aon ráthaíochtaí,
gealltanais nó barántaí maidir le cruinneas, iomláine nó
nádúr cothrom le dáta na faisnéise a sholáthraítear sa
doiciméad seo agus ní ghlacann siad aon dliteanas ar
bith a thagann chun cinn ó earráidí nó ó easnaimh atá
ann. .
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