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Faoi Alt 4 den Acht um Bainistíocht na Seirbhíse 
Poiblí 1997 tá dualgas ar an Oifig Luachála ráiteas 
straitéiseach a ullmhú agus a chur ar aghaidh 
laistigh de shé mhí ó cheaptar Aire Rialtais nua 
atá i gceannas ar an Oifig. Is mór an onóir dom 
an Plean Straitéiseach seo, ina leagtar amach 
príomhstraitéisí agus príomhspriocanna na 
heagraíochta don tréimhse 2021 go 2023. 

Trí bhíthin Plean Straitéiseach a ullmhú, tugadh 
deis thráthúil dár bpáirtithe leasmhara agus dúinn 
féin, machnamh a dhéanamh ar an treo ar chóir 
don eagraíocht a thógáil sna chéad trí bliana eile 
amach romhainn. Thapaíomar an deis chun ár 
bhfís don Oifig a shainmhíniú as an nua agus chun 
athbhreithniú a dhéanamh ar na luachanna is 
ceart a bheith taobh thiar den obair a dhéanaimid. 
Ag eascairt as sin, tá straitéis curtha le chéile 
againn atá bunaithe ar shraith téamaí atá nasctha 
le spriocanna sonracha agus le gníomhartha 
tosaíochta. Déanfar iad sin a sholáthar trí bhíthin 
phleananna gnó mionsonraithe arna n-ullmhú agus 
arna gcur i bhfeidhm ag gach ceann dár bhfoirne 
gach bliain. Coinneoimid súil ar an dul chun cinn 
a dhéanfaimid trí bhíthin ár bpróisis thuairiscithe, 
Tuarascálacha Bliantúla san áireamh. Ullmhóimid  
Plean Gníomhaíochta nua um Sheirbhís do 
Chustaiméirí agus Cairt Custaiméirí freisin, lena 
léireofar treochlár an Phlean Straitéisigh seo.

Mar a léirítear sa phlean seo, leanfaimid de 
thógáil ar na héachtaí agus ar an rath a baineadh 
amach le blianta beaga anuas. Thar shaolré 
an Phlean Straitéisigh dheireanaigh (2018 
go 2020), thugamar faoi chlár uaillmhianach 
forbartha eagrúcháin maidir le rolladh amach 
na hAthluachála, faoi chlár leanúnach an 
Athbhreithnithe agus líon méadaitheach oibre 
maidir le luacháil ar réadmhaoine an Stáit. Beidh 
tabhairt chun críche an chéad leagan iomlán 
den Chlár Náisiúnta Athluachála – an chéad 
cheann dá leithéid ó lár an naoú haois déag – mar 

chuid lárnach dár gcuid oibre i gcónaí sna chéad 
trí bliana eile amach romhainn. Cuirfimid clár 
beart i bhfeidhm freisin as a leanfaidh seirbhís 
Athbhreithnithe níos éifeachtaí dár bpáirtithe 
leasmhara thar shaolré an phlean seo. Anuas air 
sin, táimid in ann, faoi na cúinsí reatha, deiseanna 
nua a lorg agus ról na hOifige a mhéadú den 
chéad uair le tamall maith anuas. 

Leanfaimid dár gclár um athrú agus athnuachan 
freisin. Áireofar air sin ár n-acmhainneacht a 
fhorbairt agus ár n-eagraíocht a threisiú tuilleadh, 
leanúint de ghlacadh le bealaí níos nuálaí le bheith 
ag obair, leas a bhaint as raon níos leithne foinsí 
faisnéise, leas iomlán a bhaint as teicneolaíochtaí 
nua-aimseartha agus dea-chleachtas idirnáisiúnta 
a chur i bhfeidhm sa tslí a soláthraímid ár seirbhísí. 
Leagtar amach sa phlean seo ár ngealltanais maidir 
lena chinntiú go leanfar dár n-eagraíocht a rialáil 
chuig an  gcaighdeán is airde is féidir, agus leagtar 
amach ár gcuid oibre maidir le tacú le Tailte Éireann 
a bhunú trí bhíthin an chumaisc phleanáilte idir 
an Oifig agus an tÚdarás Clárúcháin Maoine agus 
Suirbhéireacht Ordanáis Éireann.

Ar deireadh, is mian liom aitheantas a thabhairt 
do rannchuidiú ár bpáirtithe leasmhara i 
bhforbairt an Phlean Straitéisigh seo. Is mian liom 
freisin aitheantas a thabhairt do thallann, díograis 
agus tiomantas mo chomhghleacaithe san Oifig 
Luachála, a bhfuil gach duine díobh freagrach as 
an straitéis seo a sholáthar. Tá a dtiomantas siúd, 
agus an dlúthchaidreamh oibre atá againn lenár 
bpáirtithe leasmhara, ríthábhachtach ó thaobh 
rath leanúnach na heagraíochta..

John O’Sullivan 
An Coimisinéir Luachála
Nollaig 2020

Réamhfhocal 
an Choimisinéara Luachála



02 An Oifig Luachála Plean Straitéiseach 2021 - 2023

Is Oifig Rialtais neamhspleách sinn atá faoi cheannas an Choimisinéara Luachála agus 
ar státseirbhísigh na baill foirne. Luachálacha cruinne, cothrom le dáta ar mhaoine 
tráchtála agus tionsclaíoch a sholáthar d’íocóirí rátaí agus d’Údaráis Áitiúla is ea 
príomh-ghnó na heagraíochta. Is cuid lárnach den chóras rátála tráchtála in Éirinn iad 
na luachálacha sin, agus is iad is cúis le breis agus €1.5 billiún d’ioncam rialtais áitiúil 
gach bliain. 

Cuirimid seirbhísí luachála gairmiúla ar fáil do Ranna Rialtais éagsúla, do 
ghníomhaireachtaí Stáit agus do chomhlachtaí poiblí eile freisin, lena n-áirítear 
luachálacha caipiteal agus cíos margaidh oscailte agus luachálacha chun críocha 
athbhreithniú cíosa. 

Coimeádaimid cartlann taifead uathúil a thugann faisnéis agus léargas ar stair 
shóisialta na hÉireann sa tréimhse 1850 go 1990. Cuireann na taifid sin Acmhainn 
fíor-luachmhar iad na taifid sin ó thaobh taighde ginealais agus stairiúil de.

Ár gCuid Oibre
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Ár Misean 
Tacú le Rialtas na hÉireann trí bhíthin seirbhís luachála 
maoine neamhchlaonta agus iontaofa a chur ar fáil go 
héifeachtach

Ár bhFís 
Barr Feabhais a bhaint amach mar eagraíocht agus ár 
seirbhísí ar fad a sholáthar ar an gcaighdeán is airde is 
féidir

Ár Misean 
agus ár bhFís
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Tiomantas don Bharr Feabhais
Táimid tiomanta seirbhísí ardchaighdeáin a sholáthar ar bhealach 
inbhuanaithe chun leasa saoránach agus páirtithe leasmhara eile.

Comhoibriú
Aithnímid go bhfuil caidrimh agus obair foirne lenár gcomhghleacaithe 
agus lenár gcomhpháirtithe, lárnach chun ár dtiomantais a sholáthar.

Solúbthacht
Glacaimid go fonnmhar le nuálaíocht agus cuirimid feabhas leanúnach ar 
ár gcórais agus ar ár bpróisis chun torthaí níos fearr a bhaint amach.  

Ionracas agus Cuntasacht 
Oibrímid ar bhealach neamhchlaonta agus trédhearcach agus tá gach 
duine againn cuntasach as an méid a dhéanaimid. Déanaimid cumarsáid 
mhacánta agus oscailte lena chéile agus leis na daoine agus na 
heagraíochtaí a mbímid ag idirghníomhú leo.

Meas
Glacaimid go fonnmhar le comhionannas, éagsúlacht agus 
uilechuimsitheacht. Tacaímid le timpeallacht ina gcaitear le daoine le dínit 
agus ina léirítear meas ar indibhidiúlacht gach duine.

Ár Luachanna
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Mar eagraíocht a oibríonn faoi choimirce 
na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta, is iomaí toisc a mbíonn éifeacht acu 
ar ár gcuid oibre agus a raibh tionchar acu ar an 
bPlean Straitéiseach seo. Ar dtús, ní mór dúinn 
aitheantas iomlán a thabhairt don ról a imríonn ár 
nOifig chun beartas an Rialtais a chur i bhfeidhm. 
Dá réir sin, tá roinnt tionscnamh inár straitéis don 
tréimhse 2021 go 2023 chun éifeacht iomlán a 
thabhairt do na gealltanais sa cháipéis Clár don 
Rialtas: Ár dTodhchaí Chomhroinnte i ndáil leis an 
Straitéis Náisiúnta Dhigiteach atá beartaithe agus 
i ndáil le hearnáil an Rialtais Áitiúil. 

Ar an dara dul síos, táimid tiomanta ár 
sainordú a chomhlíonadh, mar a leagtar 
amach sna hAchtanna Luachála 2001 go 
2020 agus do bheith ag oibriú chun an Cód 
Iompair chun Comhlachtaí Stáit a Rialú agus na 
Nósanna Imeachta Airgeadais Phoiblí an lae a 
chomhlíonadh. Tá bearta sonracha éagsúla maidir 
leis sin leagtha amach sa straitéis seo. 

Is léiriú é an straitéis seo ar na beartais agus 
cáipéisí is déanaí maidir le hAthchóiriú na 
Státseirbhíse. Áirítear air sin an creat athchóirithe 
arna leagan amach sa cháipéis Ár Seirbhís Phoiblí 
2020: Forbairt agus Nuálaíocht (Nollaig 2017) 
agus na trí cholún inti: Dea-Thorthaí a Sholáthar 
dár bPobal, Nuáil dár dTodhchaí agus Ár 
bhFoireann agus ár nEagraíochtaí a Fhorbairt.

Bhí na tosaíochtaí sa Straitéis do Dhaoine don 
Státseirbhís 2017-2020 – Ár nDaoine a Fhorbairt: 
Ag Tógáil don Todhchaí, mar lón eolais do straitéis 
seo freisin. Is iad na tosaíochtaí sin: A bheith ar 
an gCéad Rogha mar Fhostóir, Fórsa Saothair na 
Todhchaí a chur le chéile, Bainisteoirí a Mhúnlú, 
Tacaíocht a thabhairt dóibh, agus Meas a bheith 
orthu, mar Fhorbróirí Daoine.

Tá na téamaí sin le feiceáil sa cháipéis Straitéis do 
Dhaoine na hOifige Luachála 2019-2021 chomh 
maith. Is ríthábhachtach é an bealach a dhéantar 
ár ndaoine a stiúradh, a bhainistiú, a spreagadh 
agus a fhostú, maidir le timpeallacht a chruthú 
as a dtiocfaidh leibhéil níos airde d’fheidhmíocht 
eagrúcháin, anois agus sa todhchaí.  Mar 
eagraíocht, díreoimid ar a chinntiú go gcuirfear 
daoine ag croílár ár mbeartas ar fad, ár struchtúr 
eagrúcháin agus ár soláthar clár.  

Pléitear na cúig phríomhchuspóir arna leagan 
amach sa cháipéis Straitéis TFC na hEarnála Poiblí 
2015 sa straitéis seo. Is iad na cuspóirí sin: Tógáil 
le Roinnt, Tús Áite do Chúrsaí Digiteacha, Sonraí 
mar Chumasóir, Feabhas a chur ar Rialachas 
agus Cumas a Mhéadú. Anuas air sin, tacaíonn 
an plean seo go hiomlán le Straitéis Sonraí na 
Seirbhíse Poiblí 2019-2023, ina ndéantar cur síos 
ar éiceachóras sonraí, lena n-áirítear rialachas 
gaolmhar, chun bainistiú sonraí i bhfearann an 
Rialtais a optamú. Soláthrófar buntáistí d’úsáid 
straitéiseach agus d’úsáid oibriúcháin sonraí mar 
thoradh ar an gcur chuige sin. 

Cuirimid fáilte roimh an gcáipéis Straitéis 
Nuálaíochta don Earnáil Phoiblí a foilsíodh 
le déanaí agus roimh na treoirlínte agus 
tacaíochtaí gaolmhara arna bhforbairt ag an 
Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. 
Bainfimid leas astu chun sraith gealltanas 
nuálaíochta, a bheidh i gcomhréir leis an bhfís, 
leis na tosaíochtaí agus leis na spriocanna arna 
leagan amach sa straitéis, a fhorbairt agus a chur 
i bhfeidhm.

Ár dTimpeallacht Oibriúcháin
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Cuireadh an Plean Straitéiseach seo i dtoll a 
chéile i dtréimhse ina raibh suaitheadh nach 
bhfacthas riamh cheana mar gheall ar an 
bpaindéim COVID-19. Tá srianta a bhfuil tionchar 
acu ar go leor réimsí sa tsochaí i bhfeidhm amhail 
an tráth a scríobhtar an réamhfhocal seo agus 
tá raon tacaíochtaí á gcur ar fáil ag an Rialtas do 
ghnólachtaí a raibh tionchar ag an ngéarchéim 
orthu. Fógraíodh tarscaoileadh tosaigh trí mhí 
maidir le rátaí do ghnólachtaí a raibh tionchar 
tromchúiseach ag COVID-19 orthu i mí na 
Bealtaine 2020 agus cuireadh trí mhí eile leis 
an tarscaoileadh níos faide anonn. D’fhógair an 
Rialtas i mBuiséad 2021, go raibh síneadh go dtí 
an 27ú Nollaig 2020 á chur leis an tarscaoileadh.

Tá athrú ollmhór curtha ag an bpaindéim ar an 
tslí a ndéanaimid ár gcuid oibre. Tá beagnach 
gach duine dár mbaill foirne ag obair ón mbaile 
anois. Tá teorainn ar an raon oibre luachála a 
rabhamar in ann a dhéanamh d’údaráis áitiúla de 
bharr na srianta atá i bhfeidhm ó mhí an Mhárta 
2020. Is dócha go mbeidh roinnt de na cúinsí sin 
ann fós ag tús 2021, agus sinn ag cur tús le cur i 
bhfeidhm na straitéise seo. Mar a leagtar amach 
sa phlean seo, cuirfimid sraith beart ar bun, lena 
n-áirítear socruithe feabhsaithe maidir le roinnt 
sonraí, d’fhonn tionchar na srianta sin a mhaolú.

Amhail an tráth a scríobhtar seo, is deacair a 
thuar cén tionchar gearrthéarmach a bheidh 
ag an mBreatimeacht, ná an éifeacht a bheidh 
aige ar an gcóras luachála inrátáilte agus ar 
an timpeallacht ghnó níos leithne in Éirinn. 
Coinneoimid súil air sin le linn shaolré an phlean 
seo. 

Mar gheall ar na deacrachtaí a chruthaíonn 
dúshláin sheachtracha dúinn, amhail COVID-19 
agus an Breatimeacht, caithimid a bheith ag obair 
ar bhealaí nua, comhpháirtíochtaí nua a fhorbairt 
agus sreabhadh faisnéise nua a chur i bhfeidhm. 
Le linn shaolré an phlean seo, táimid ag súil 
lenár gcaidrimh oibre lenár bpáirtithe leasmhara 
seachtracha a dhoimhniú, lena n-áirítear ár 
gcustaiméirí Údarás Áitiúil. Déanfaimid iarracht 
ár gcomhoibriú le heagraíochtaí Stáit eile a 
fheabhsú chun luach níos fearr don phobal a chur 
ar fáil. Leanfaimid de bheith ag obair go dlúth 
lenár gcomhghleacaithe san Údarás Clárúcháin 
Maoine agus i Suirbhéireacht Ordanáis Éireann 
maidir le dul chun cinn a dhéanamh ar  Thailte 
Éireann a bhunú. 

Ár dTimpeallacht Oibriúcháin ar lean



07 An Oifig Luachála Plean Straitéiseach 2021 - 2023

Téamaí 
Straitéiseacha 

Freastal ar ár 
bPáirtithe Leasmhara

Cumais ár 
nEagraíochta a Neartú

Tacú le Bunú 
Thailte Éireann

Ardchaighdeáin 
Rialachais a 

Chur Chun Cinn



08 An Oifig Luachála Plean Straitéiseach 2021 - 2023

Freastal ar ár 
bPáirtithe Leasmhara
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Déanfaimid:
Tacair shonraí tríú páirtí údarásacha a fháil, a dhaingniú agus a úsáid mar bhonn do 
chinnteoireacht bunaithe ar fhianaise 

Bunathrú a chur ar ár soláthar seirbhísí trí bhíthin bailiú, próiseáil agus roinnt sonraí 
níos fearr  

Éifeachtúlachtaí oibriúcháin a sholáthar trí bhíthin chomhoibriú níos fearr le 
hÚdaráis Áitiúla agus le páirtithe leasmhara eile 

An sreabhadh faisnéise ábhartha idir Údaráis Áitiúla, an Oifig Luachála agus an Binse 
Luachála a optamú, i gcomhréir leis an Straitéis Náisiúnta Dhigiteach atá beartaithe

Déanfaimid:
An chéad Athluacháil ar gach limistéar údarás áitiúil a thabhairt chun críche 

Clár Athluachála a fhoilsiú gach bliain amach go dtí 2030, rud a ghiorrófar na 
tráthchláir idir athluachálacha

Deireadh a chur leis an riaráiste iarratas ar Athbhreithniú

Amlínte reachtúla nua a chur i bhfeidhm chun Athbhreithniú a dhéanamh

Leanúint den Chlár Luachálacha Domhanda reatha a sholáthar

Déanfaimid:
Rannchuidiú go gníomhach le clár an Rialtais maidir leis an gcóras rátaí tráchtála a 
chuíchóiriú 

Straitéis Nuálaíochta lena dtabharfar éifeacht don fhís, do na tosaíochtaí agus do 
na spriocanna arna leagan amach  sa cháipéis Straitéis Nuálaíochta do Sheirbhís 
Phoiblí na hÉireann a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm

Tacú leis an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta san athbhreithniú ar 
ár bpríomhreachtaíocht

Soláthar na feidhme achomharc a chuíchóiriú 

Athbhreithniú a dhéanamh ar an raon fiontar fóntas poiblí a luacháiltear faoin 
bpróiseas Luachála Domhanda

Déanfaimid:
Raon feidhme agus méid na Seirbhísí Luachála Maoine Stáit a sholáthraítear a mhéadú 

Digitiú a thabhairt chun críche agus rochtain ar líne ar ár gcartlann taifead 
luachálacha stairiúla a chur ar fáil 

Raon nuálach de sheirbhísí digiteacha a sholáthar do shaoránaigh, do ghnólachtaí 
agus do chomhlachtaí poiblí

Ár Spriocanna:
A bheith inár 

nEagraíocht atá 
Bunaithe ar Shonraí

Ár Spriocanna:
Seirbhísí Luachála 

Reachtúla a 
Sholáthar

Ár Spriocanna:
Ár nOibríochtaí a 

Optamú

Ár Spriocanna:
Ár nGnó a Fhorbairt

Freastal ar ár bPáirtithe Leasmhara  
Déanfaimid ár seirbhísí a sholáthar chun ionchais ár 
bpáirtithe leasmhara a chomhlíonadh
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Cumais ár nEagraíochta 
a Neartú
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Déanfaimid:
Tacú le tionscnaimh saindírithe maidir le forbairt agus dul chun cinn gairme 
d’fhonn rannchuidiú gach ball foirne a optamú  

Cultúr ardfheidhmíochta a chothú trí bhíthin tacú le bainisteoirí ó thaobh baill 
foirne a fhorbairt agus a bhainistiú 

Dul i ngleic le saincheisteanna a eascraíonn as an Suirbhé ar Rannpháirtíocht 
Fostaithe sa Státseirbhís 2020, trí bhíthin an Fhóraim Cheannaireachta 
inmheánach

Timpeallacht oibre shábháilte a choimeád dár mbaill foirne agus dár gcuairteoirí

Déanfaimid:
Grinnscrúdú agus athbhreithniú a dhéanamh ar ár bpróisis eagrúcháin agus foirne, 
le súil agus oibríochtaí a optamú agus a shainmhíniú as an nua

Moltaí ón Measúnú ar Chumais Eagrúcháin a chur i bhfeidhm chun acmhainní agus 
struchtúr cuí a thabhairt don eagraíocht 

Na riachtanais chóiríochta atá agus a bheidh ag an eagraíocht a chinneadh agus a 
chur i bhfeidhm 

Beartas maidir le hinbhuanaitheacht chomhshaoil a fhorbairt ar feadh ár n-ionad 
oibre

A chinntiú go n-éireoidh leis an aistriú chuig ár n-oifigí nua ag Distillers Building, 
Margadh na Feirme, Baile Átha Cliath 7

Déanfaimid:
Córas luachála TFC a chur i bhfeidhm a bheidh nua-aimseartha, slán agus lán 
gnéithe, agus a bhainfidh leas as na teicneolaíochtaí is nuaí le go mbeidh an 
eagraíocht bunaithe níos mó ar fhaisnéis 

Ár dtacair shonraí agus ár gcórais a fhorbairt agus a fheabhsú chun faisnéis 
chruinn, shlán agus ábhartha a sholáthar chun tacú le beartais earnála poiblí

Ár Spriocanna:
Infheistiú inár 

nDaoine

Ár Spriocanna:
Ár dTimpeallacht 
Oibre a Optamú

Ár Spriocanna:
Ár dTeicneolaíocht a 

Fheabhsú

Cumais ár nEagraíochta a Neartú  
Táimid tiomanta na caighdeáin is airde a bhaint amach 
dár ndaoine agus inár gcuid oibre
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Ardchaighdeáin Rialachais 
a Chur Chun Cinn
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Déanfaimid:
A chinntiú go leanfaidh ár socruithe rialachais de thacú le caighdeáin lárnacha an 
Rialtais 

Oibriú chun deireadh a chur le hidirdhealú, comhionannas deiseanna a chur chun 
cinn agus cearta an duine a chosaint, ó thaobh baill foirne agus custaiméirí de, i 
gcomhréir lenár nDualgas Earnála Poiblí.

Dul chun cinn a dhéanamh ar chur i bhfeidhm ár nDualgais Earnála Poiblí maidir le 
Comhionannas agus Cearta an Duine 

Cloí le Nósanna Imeachta Airgeadais Phoiblí, go trédhearcach, de réir shainordú an 
Rialtais 

Beartais agus nósanna imeachta cuí um bainistiú riosca a choimeád, faoi threoir an 
Choiste um Iniúchóireacht agus Riosca

Déanfaimid:
Leanúint de phróiseas Pleanála Gnó bliantúil éifeachtach a chur i bhfeidhm 

Spriocanna maidir le Seachadadh Feidhmíochta a chomhaontú lenár Máthair-roinn 
agus socruithe maidir le dearmaid a thuairisciú a chur i bhfeidhm gach bliain

Cuntas a thabhairt do Choistí an Oireachtais agus don Rialtais maidir le feidhmiú 
ár bhfeidhmeanna 

Athbhreithniú bliantúil a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an Phlean Straitéisigh seo

Plean Gníomhaíochta 3 bliana nua um Sheirbhís do Chustaiméirí agus Cairt 
Custaiméirí a ullmhú, a léireoidh tráthchlár an Phlean Straitéisigh seo

Ár Spriocanna:
Gealltanais a 

Thabhairt maidir le 
Caighdeáin Rialachais 

Chorparáidigh

Ár Spriocanna:
Cuntasacht a 

Sholáthar

Ardchaighdeáin Rialachais a Chur Chun Cinn  
Táimid tiomanta na caighdeáin rialachais chorparáidigh 
agus chuntasachta is airde is féidir a choimeád, i 
gcomhréir leis na hoibleagáidí atá againn mar Oifig 
Rialtais.
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Tacú le Bunú 
Thailte Éireann
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Déanfaimid:
Tacú le Bille um Thailte Éireann a dhréachtú, agus é a rith tríd an Oireachtas

Rannchuidiú le struchtúir rialachais, eagrúcháin agus airgeadais chuí don  
eintiteas nua

Déanfaimid:
Comhoibriú lenár mbaill foirne ag druidim le bunú Thailte Éireann agus i ndiaidh a 
bhunaithe

A chinntiú go mbeidh an fhoireann ar an eolas faoi na pleananna don eagraíocht 
nua

Déanfaimid:
Raon na seirbhísí arna gcur ar fáil don bonn custaiméirí méadaithe a fheabhsú, 
agus acmhainní na dtrí chomhpháirtí cumaisc á n-úsáid 

Cumarsáid ghníomhach a dhéanamh lenár bpáirtithe leasmhara seachtracha le linn 
an phróisis bhunaithe

Ár Spriocanna:
Cúnamh a thabhair 

don Aire agus don Roinn 
Tithíochta, Oidhreachta 

agus Rialtais Áitiúil

Ár Spriocanna:
Caidreamh lenár mBaill 

Foirne

Ár Spriocanna:
Oibriú 

le Custaiméirí

Tacú le Bunú Thailte Éireann  
Tacóimid le bunú Thailte Éireann, lenár 
gcomhghleacaithe san Údarás Clárúcháin Maoine 
agus i Suirbhéireacht Ordanáis Éireann
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