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Uimhir 14 de 1992

AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (PLEANÁIL AGUS 
FORBAIRT), 1992

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA NACHTANNA RIALTAIS 
ÁITIÚIL (PLEANÁIL AGUS FORBAIRT), 1963 GO 1991, I 
NDÁIL LE hACHOMHAIRC AGUS LE NITHE EILE IS CÚRAM 
DON BHORD PLEANÁLA AGUS I NDÁIL LE hIMEACHTAÍ 
DLÍTHIÚLA A BHAINEANN LE NITHE A THAGANN I GCEIST 
FAOI NA hACHTANNA SIN NÓ I dTACA LEO AGUS DO 
DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH NITHE GAOLMHARA.

[16 Iúil 1992]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—(1) San Acht seo, ach amháin mar a n-éilíonn an comhthéacs a 
mhalairt—

ciallaíonn “Acht 1976” an tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 
1976;

ciallaíonn “Acht 1982” an tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 
1982;

ciallaíonn “Acht 1983” an tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 
1983;

ciallaíonn “Acht 1990” an tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 
1990;

ciallaíonn “na hAchtanna” na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus 
Forbairt), 1963 go 1992;

ciallaíonn “achomharc” achomharc chun an Bhoird faoi alt 26(5) den 
Phríomh-Acht;

ciallaíonn “achomharcóir” an duine a dhéanann achomharc;

ciallaíonn “ní eile is cúram don Bhord”—

 (a) achomharc chun an Bhoird faoi na hAchtanna nó faoi aon ordú 
nó rialacháin a dhéantar faoi na hAchtanna, seachas achomharc 
faoi alt 26(5) den Phríomh-Acht,

 (b) tarchur faoi alt 5 den Phríomh-Acht,

 (c) iarraidh ar easaontas, ceist nó díospóid lena mbaineann alt 26(7) 
den Phríomh-Acht nó alt 15(2) d’Acht 1990 a chinneadh,
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 (d) fógra ceannaigh a tharchuirfear chun an Bhoird de bhun alt 29(4) 
den Phríomh-Acht, nó

 (e) iarraidh ar ranníoc nó ní eile a chinneadh atá le comhaontú, de 
bhun coinníll a ghabhann le cead nó ceadú arna dheonú faoi alt 
26 den Phríomh-Acht, idir an t-údarás pleanála agus an duine 
dá ndeonófar an cead nó an ceadú agus, cheal comhaontaithe, a 
bheidh le cinneadh ag an mBord;

ciallaíonn “páirtí in achomharc” aon duine de na daoine seo a leanas, 
eadhon—

 (a) an t-achomharcóir,

 (b) an t-údarás pleanála a ndéantar achomharc in aghaidh a bhreithe,

 (c) an t-iarratasóir ar aon chead nó ceadú a ndéanann duine eile 
achomharc i ndáil leis (seachas duine atá ag gníomhú thar ceann 
an achomharcóra),

agus forléireofar “páirtí” dá réir sin.

ciallaíonn “iarratas pleanála” iarratas chun údaráis pleanála de réir rialachán 
ceada ar chead chun talamh a fhorbairt nó ar cheadú is gá faoi na rialacháin 
sin;

ciallaíonn “forordú” forordú le rialacháin;

ciallaíonn “an Príomh-Acht” an tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus 
Forbairt), 1963.

(2) San Acht seo—

 (a) aon tagairt d’alt is tagairt í d’alt den Acht seo, mura gcuirtear in 
iúl gur tagairt d’achtachán éigin eile atá beartaithe, agus

 (b) aon tagairt d’fho-alt, do mhír nó d’fhomhír is tagairt í don fho-alt, 
don mhír, nó don fhomhír den fhoráil ina bhfuil an tagairt, mura 
gcuirtear in iúl gur tagairt d’fhoráil éigin eile atá beartaithe.

(3) San Acht seo, mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt, déanfar 
aon tagairt d’aon achtachán a fhorléiriú mar thagairt don achtachán sin arna 
leasú, arna oiriúnú nó arna leathnú le haon achtachán dá éis sin nó faoi aon 
achtachán dá éis sin (lena n-áirítear an tAcht seo).

2.—(1) Is é dualgas an Bhoird a áirithiú go ndéantar achomhairc agus 
nithe eile is cúram dó a chur de láimh a luaithe is féidir agus, chun na 
críche sin, gach beart a dhéanamh atá ar fáil dó chun a áirithiú, a mhéid 
is indéanta, nach mbeidh aon mhoill inseachanta ann ag aon chéim le linn 
achomhairc agus nithe eile a chinneadh.

(2) Go háirithe, agus gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1) agus faoi 
réir fho-ailt (3), (4) agus (7), is é cuspóir an Bhoird a áirithiú go ndéanfar 
gach achomharc nó gach ní eile a chinneadh—

 (a) laistigh de thréimhse ceithre mhí dar tosach an dáta a bhfaighidh 
an Bord an t-achomharc nó an ní eile, nó

 (b) laistigh de cibé tréimhse eile a fhorordóidh an tAire, go ginearálta 
nó i leith aicme nó aicmí áirithe achomharc nó nithe eile.

Dualgas agus cuspóir 
an Bhoird.
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 (3)(a) I gcás gur dealraitheach don Bhord nárbh fhéidir nó nár chuí, 
mar gheall ar imthosca áirithe achomhairc nó ní eile is cúram 
don Bhord, an t-achomharc nó an ní eile a chinneadh laistigh 
den tréimhse dá dtagraítear i mír (a) nó (b) d’fho-alt (2) (de 
réir mar a bheidh), déanfaidh an Bord, trí fhógra i scríbhinn a 
sheirbheálfar ar na páirtithe san achomharc nó sa ní eile roimh 
dheireadh na tréimhse sin, na cúiseanna nárbh fhéidir nó nár 
chuí (de réir mar a bheidh) an t-achomharc nó an ní eile a 
chinneadh laistigh den tréimhse sin a chur in iúl do na páirtithe 
sin agus sonróidh sé an dáta ar roimhe a bheartaíonn an Bord an 
t-achomharc nó an ní eile a chinneadh.

 (b) I gcás go mbeidh fógra arna sheirbheáil faoi mhír (a), déanfaidh 
an Bord na bearta sin go léir atá ar fáil dó chun a áirithiú go 
gcinnfear an t-achomharc nó an ní eile roimh an dáta a bheidh 
sonraithe san fhógra.

(4) Féadfaidh an tAire le rialacháin—

 (a) a fhoráil nach mbeidh éifeacht le fo-alt (2) go ceann cibé tréimhse 
a bheidh sonraithe sna rialacháin, nó

 (b) tréimhse a luaitear san fho-alt sin a athrú,

go ginearálta nó maidir le haicme nó aicmí áirithe achomharc nó nithe 
eile is cúram don Bhord i gcás gur dealraitheach don Aire gur gá, de bhua 
imthosca eisceachtúla, déanamh amhlaidh agus, fad a bheidh na rialacháin 
sin i bhfeidhm, forléireofar an t-alt seo agus beidh éifeacht leis de réir na 
rialachán sin.

(5) I ngach tuarascáil a thabharfar faoi alt 9 d’Acht 1976, áireoidh 
an Bord ráiteas faoi líon na n-achomharc, agus na nithe eile is cúram don 
Bhord, a chinn sé laistigh de thréimhse dá dtagraítear i mír (a) nó (b) 
d’fho-alt (2) agus cibé faisnéis eile a ordóidh an tAire maidir leis an am a  
caitheadh chun achomhairc agus nithe eile a chinneadh.

(6) Beidh feidhm ag fo-ailt (2) go (5) i ndáil le hachomhairc agus nithe 
eile is cúram don Bhord agus a gheobhaidh an Bord ar an dáta, nó tar éis an 
dáta, atá sé mhí tar éis dháta rite an Achta seo.

(7) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le fógraí ceannaigh a 
chuirfear chun an Bhoird de bhun alt 29(4) den Phríomh-Acht.

3.—Leasaítear leis seo alt 26 den Phríomh-Acht:

 (a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (5) agus 
fho-alt (5A) (a cuireadh isteach le Rialacháin na gComhphobal 
Eorpach (Measúnacht Tionchair Timpeallachta) ), 1989 (I.R. 
Uimh. 349 de 1989):

 “(5) (a) Féadfaidh aon duine, aon tráth roimh dheireadh na tréimhse 
iomchuí, achomharc a dhéanamh chun an Bhoird i gcoinne 
breithe ó údarás pleanála faoin alt seo.

 (b) Faoi réir na bhforálacha ina dhiaidh seo den fho-alt seo, i 
gcás go ndéantar achomharc faoin bhfo-alt seo i gcoinne 
breithe ó údarás pleanála agus nach dtarraingítear siar é, 
cinnfidh an Bord an t-iarratas ionann agus dá mba chuige 
féin a rinneadh é sa chéad ásc agus oibreoidh breith an 

Leasú ar alt 26 den 
Phríomh-Acht.
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Bhoird chun breith an údaráis pleanála a neamhniú amhail 
ón tráth a tugadh í; agus beidh feidhm ag forálacha fho-ailt 
(1) agus (2) den alt seo, faoi réir aon mhodhnuithe is gá, i 
ndáil leis an mBord do chinneadh iarratais ar achomharc 
faoin bhfo-alt seo mar atá feidhm acu i ndáil le húdarás 
pleanála do chinneadh iarratais faoin alt seo.

 (c) D’ainneoin aon fhorála eile den alt seo, déanfaidh an 
Bord, le linn achomharc a chinneadh faoin bhfo-alt seo, 
aird a thabhairt, i gcás gur cuí leis déanamh amhlaidh, 
ar cheachtar de na nithe seo a leanas nó orthu araon, 
eadhon—

 (i) an éifeacht is dóigh a bheadh ag breith áirithe uaidh 
maidir leis an ní ar aon áit nó limistéar atá lasmuigh 
de limistéar an údaráis pleanála iomchuí, agus

 (ii) aon ábhar eile a bhaineann le forbairt lasmuigh de 
limistéar an údaráis sin.

 (d) Gan dochar do mhír (b) den fho-alt seo, déanfaidh an Bord, 
le linn iarratas a chinneadh ar achomharc, arb iarratas é 
arb ina leith a bheidh ráiteas tionchair timpeallachta curtha 
ar aghaidh ag an iarratasóir de réir ceanglais de chuid na 
nAchtanna nó faoi rialacháin faoi na hAchtanna (cibé acu 
ar thionscnamh an Bhoird nó ar shlí eile), aird a thabhairt 
ar an ráiteas sin, ar cibé faisnéis fhorlíontach (más ann) 
a bheidh tugtha don Bhord nó don údarás pleanála ag 
an iarratasóir de réir ceanglais faoi na rialacháin sin, ar 
faisnéis í a bhaineann leis an ráiteas, agus ar aighneachtaí 
eile (más ann) a bheidh déanta chuig an mBord, nó ar 
thuairimí eile (más ann) a bheidh tugtha dó, de réir na 
nAchtanna nó de réir rialachán faoi na hAchtanna i ndáil 
leis na héifeachtaí ar an timpeallacht as an bhforbairt lena 
mbaineann an t-iarratas.

 (e) Forléireofar mír (b) den fho-alt seo, agus beidh éifeacht 
léi, faoi réir ailt 11, 14 agus 15 den Acht Rialtais Áitiúil 
(Pleanáil agus Forbairt), 1992.

 (f) I mír (a) den fho-alt seo, ciallaíonn ‘an tréimhse iomchuí’ 
an tréimhse míosa dar tosach an lá a thugtar breith an 
údaráis pleanála.”;

 (b) tríd an bhfomhír seo a leanas a chur in ionad fhomhír (ii) (a 
cuireadh isteach le hAcht 1983) de mhír (a) d’fho-alt (9):

 “(ii) i gcás go ndéanfar achomharc nó achomhairc i 
gcoinne na breithe, ní thabharfaidh siad an cead 
nó an ceadú mura rud é, maidir leis an achomharc 
nó, de réir mar is cuí, maidir le gach ceann de na 
hachomhairc—

 (I) go mbeidh sé arna tharraingt siar, nó

 (II) go mbeidh an Bord tar éis é a dhíbhe de bhun 
alt 11 nó 14 den Acht Rialtais Áitiúil (Pleanáil 
agus Forbairt), 1992, nó
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 (III) go mbeidh an Bord tar éis ordachán a thabhairt 
i ndáil leis don údarás de bhun alt 15 den Acht 
sin,

   agus, i gcás go ndéanfar achomharc nó gach 
achomharc den sórt sin, de réir mar is iomchuí, a 
tharraingt siar nó a dhíbhe, tabharfaidh siad an cead 
nó an ceadú a luaithe is féidir tar éis an t-achomharc 
a tharraingt siar nó a dhíbhe, agus, i gcás ordacháin 
den sórt sin, tabharfaidh siad an cead nó an ceadú de 
réir an ordacháin, a luaithe is féidir tar éis don Bhord 
an t-ordachán a thabhairt.”.

4.—(1) Maidir le hachomharc—

 (a) is i scríbhinn a dhéanfar é,

 (b) luafar ainm agus seoladh an achomharcóra ann,

 (c) luafar ábhar an achomhairc ann,

 (d) déanfar forais an achomhairc agus na cúiseanna, na hábhair agus 
na hargóintí ar a bhfuil na forais sin bunaithe a lua go hiomlán 
ann, agus

 (e) beidh cibé táille (más ann) is iníoctha i leith an achomhairc sin, 
de réir rialachán faoi alt 10 d’Acht 1982, ag gabháil leis.

 (2)(a) Maidir le hachomharc nach gcomhlíonann ceanglais fho-alt (1), 
beidh sé neamhbhailí.

 (b) Beidh feidhm ag ceanglas fho-alt (1)(d), is cuma an iarrann 
an t-achomharcóir éisteacht ó bhéal nó nach n-iarrann, nó an 
mbeartaíonn sé éisteacht ó bhéal a iarraidh nó nach mbeartaíonn, 
de réir alt 12.

(3) Gan dochar d’alt 9, ní bheidh achomharcóir i dteideal mionléiriú i 
scríbhinn a dhéanamh ar na forais achomhairc a shonrófar san achomharc, 
ná aighneachtaí breise i scríbhinn a dhéanamh i ndáil leis na forais sin ná 
forais bhreise achomhairc a thíolacadh, agus ní bhreithneoidh an Bord aon 
fhorbairt, aighneachtaí ná forais bhreise den sórt sin a gheobhaidh sé.

 (4)(a) Beidh cibé doiciméid, sonraí nó faisnéis eile i ndáil leis an 
achomharc, a mheasfaidh an t-achomharcóir is gá nó is cuí, ag 
gabháil le hachomharc.

 (b) Gan dochar d’alt 10, ní bhreithneoidh an Bord aon doiciméid, 
sonraí nó faisnéis eile a chuirfidh achomharcóir faoina bhráid 
seachas na doiciméid, na sonraí nó an fhaisnéis eile a bhí ag 
gabháil leis an achomharc.

(5) Déanfar achomharc—

 (a) tríd an achomharc a chur leis an bpost réamhíoctha chuig an 
mBord, nó

 (b) tríd an achomharc a fhágáil le fostaí de chuid an Bhoird in oifigí 
an Bhoird le linn uaireanta oifige, nó

 (c) ar cibé modh eile a bheidh forordaithe.

Forálacha maidir 
le hachomhairc a 
dhéanamh.
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5.—(1) I gcás go dtabharfaidh údarás pleanála a mbreith i leith 
iarratais pleanála tar éis thosach feidhme an ailt seo, déanfar na doiciméid 
lena mbaineann, a luaitear in alt 6, a chur ar fáil lena n-iniúchadh ag daoine 
den phobal le linn uaireanta oifige in oifigí an údaráis ar feadh tréimhse 
míosa dar tosach an lá a thabharfar an bhreith nó, má dhéantar achomharc 
nó achomhairc i gcoinne na breithe, go dtí go dtarlóidh, maidir leis an 
achomharc nó, de réir mar is cuí, maidir le gach ceann de na hachomhairc—

 (a) go mbeidh sé arna tharraingt siar, nó

 (b) go mbeidh an Bord tar éis é a chinneadh, nó é a dhíbhe de bhun 
alt 11 nó 14, nó

 (c) go mbeidh an Bord tar éis ordachán a thabhairt i ndáil leis don 
údarás de bhun alt 15.

(2) Féadfaidh an tAire ceanglais bhreise a fhorordú i ndáil le doiciméid 
a bhaineann le hiarratais phleanála a bheith ar fáil lena n-iniúchadh ag 
daoine den phobal, lena n-áirítear ceanglais i ndáil leis na doiciméid sin a 
bheith ar fáil roimh thosach na tréimhse a luaitear i bhfo-alt (1), nó tar éis 
dheireadh na tréimhse sin.

(3) San alt seo, folaíonn “iarratas pleanála”—

 (a) iarratas ar chead faoi alt 27 den Phríomh-Acht chun déanmhas a 
choinneáil, agus

 (b) iarratas ar cheadú a cheanglaítear a fháil faoi choinníoll ar faoina 
réir a thugtar cead nó ceadú faoi na hAchtanna.

6.—I gcás go ndéanfar achomharc chun an Bhoird déanfaidh an t-údarás 
pleanála lena mbaineann, laistigh de thréimhse ceithre lá dhéag dar tosach 
an lá a chuirfidh an Bord cóip den achomharc chucu, na nithe seo a leanas 
a chur faoi bhráid an Bhoird—

 (a) cóip den iarratas pleanála lena mbaineann agus cóip d’aon 
líníochtaí, léarscáileanna, sonraí, fianaise, ráiteas tionchair 
timpeallachta, staidéar eile i scríbhinn nó faisnéis bhreise 
a bheidh faighte acu ón iarratasóir de réir rialachán faoi na 
hAchtanna,

 (b) cóip d’aon tuarascáil arna hullmhú ag an údarás pleanála nó don 
údarás pleanála i ndáil leis an iarratas pleanála, agus

 (c) cóip de bhreith an údaráis pleanála i leith an iarratais pleanála 
agus cóip den fhógra i dtaobh na breithe a tugadh don iarratasóir.

7.—(1) Déanfaidh an Boird, a luaithe is féidir tar éis achomharc a 
fháil, cóip den achomharc sin a thabhairt do gach páirtí eile.

 (2)(a) Féadfaidh gach páirtí eile aighneachtaí i scríbhinn a dhéanamh 
chuig an mBord, nó tuairimí i scríbhinn a thabhairt dó, i ndáil 
leis an achomharc laistigh de thréimhse míosa dar tosach an lá 
a chuirfidh an Bord cóip den achomharc chuig an bpáirtí sin.

 (b) Ní bhreithneoidh an Bord aon aighneachtaí nó tuairimí a 
gheobhaidh an Bord tar éis dheireadh na tréimhse a luaitear i 
mír (a).

Doiciméid a bheith 
ar fáil.

Údaráis pleanála do 
chur doiciméad, etc. 
faoi bhráid an Bhoird.

Aighneachtaí nó 
tuairimí ó pháirtithe 
eile.



11

[Uimh. 14.][1992.] An tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus 
Forbairt),1992.

  

(3) I gcás nach mbeidh aon aighneachtaí ná tuairimí faighte ó pháirtí 
laistigh den tréimhse a luaitear i bhfo-alt (2), féadfaidh an Bord an 
t-achomharc a chinneadh gan aon fhógra breise a thabhairt don pháirtí sin.

(4) Gan dochar d’alt 9, ní bheidh páirtí i dteideal mionléiriú i scríbhinn 
a dhéanamh ar aon aighneachtaí a dhéantar ná ar aon tuairimí a thugtar 
de réir fho-alt (2) ná aon aighneachtaí breise i scríbhinn a dhéanamh ná 
tuairimí breise i scríbhinn a thabhairt i ndáil leis an achomharc, agus ní 
bhreithneoidh an Bord aon mhionléiriú, aighneachtaí ná tuairimí den sórt 
sin a gheobhaidh sé.

 8.—(1)(a) Féadfaidh aon duine, seachas páirtí, aighneachtaí i scríbhinn a 
dhéanamh chun an Bhoird, nó tuairimí i scríbhinn a thabhairt 
dó, i ndáil le hachomharc.

 (b) Gan dochar d’fho-alt (3), féadfar aighneachtaí mar a dúradh a 
dhéanamh, nó tuairimí mar a dúradh a thabhairt, laistigh den 
tréimhse a luaitear i bhfo-alt (2) agus ní bhreithneoidh an Bord 
aon aighneachtaí nó tuairimí a gheobhaidh an Bord tar éis 
dheireadh na tréimhse sin.

(2) Is í an tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(b)—

 (a) i gcás go ndéanfar fógra a fhoilsiú de réir rialachán faoi alt 18 i 
dtaobh ráiteas tionchair timpeallachta a fháil, an tréimhse míosa 
dar tosach an lá a fhoilseofar an fógra, nó

 (b) in aon chás eile, an tréimhse míosa dar tosach an lá a gheobhaidh 
an Bord an t-achomharc nó, i gcás go mbeidh breis agus 
achomharc amháin ann i gcoinne bhreith an údaráis pleanála, ar 
an lá is déanaí a gheobhaidh an Bord achomharc.

(3) Ní bheidh feidhm ag forálacha fho-alt (1)(b) maidir le 
haighneachtaí arna ndéanamh nó tuairimí arna dtabhairt ag Ballstát de na 
Comhphobail Eorpacha (de réir bhrí Acht na gComhphobal Eorpach, 1972), 
ar aighneachtaí nó tuairimí iad a eascraíonn as comhchomhairliúchán de 
réir na Treorach ón gComhairle i ndáil le héifeachtaí na forbartha lena 
mbaineann an t-achomharc ar an gcomhshaol.

(4) Gan dochar d’alt 9, ní bheidh duine a dhéanann aighneachtaí 
chun an Bhoird, nó a thugann tuairimí dó, de réir an ailt seo, i dteideal 
mionléiriú i scríbhinn a dhéanamh ar na haighneachtaí nó ar na tuairimí ná 
aighneachtaí breise nó tuairimí breise a dhéanamh nó a thabhairt i scríbhinn 
i ndáil leis an achomharc agus ní bhreithneoidh an Bord aon mhionléiriú, 
aighneachtaí ná tuairimí den sórt sin a gheobhaidh sé.

9.—Más é tuairim an Bhoird gur cuí, ar mhaithe leis an gceartas, a 
iarraidh, in imthosca áirithe achomhairc, ar aon pháirtí nó ar aon duine a 
bhfuil aighneachtaí déanta chun an Bhoird aige, nó a bhfuil tuairimí tugtha 
don Bhord aige, i ndáil leis an achomharc, aighneachtaí a dhéanamh, nó 
tuairimí a thabhairt, i ndáil le haon ní a bheidh tar éis eascairt i ndáil leis an 
achomharc, féadfaidh an Bord, dá rogha féin, d’ainneoin alt 4(3), 7(4), 8(4) 
nó 13(3)(b), fógra faoin alt seo a sheirbheáil ar aon duine den sórt sin—

 (a) á iarraidh ar an duine sin aighneachtaí nó tuairimí i ndáil leis an 
ní atá i gceist a chur faoi bhráid an Bhoird laistigh de thréimhse 
arna sonrú san fhógra (ar tréimhse í nach giorra ná ceithre 
lá dhéag, ná nach faide ná ocht lá is fiche, dar tosach dáta 
seirbheála an fhógra), agus

Aighneachtaí nó 
tuairimí ó dhaoine 
seachas páirtithe.

Cumhacht an Bhoird 
chun aighneachtaí nó 
tuairimí a iarraidh.
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 (b) á rá gurb amhlaidh, mura bhfaightear aighneachtaí nó tuairimí 
roimh dheireadh na tréimhse arna sonrú san fhógra, go 
ndéanfaidh an Bord, tar éis dheireadh na tréimhse sin agus gan 
fógra breise a thabhairt don duine, an t-achomharc a chinneadh 
de bhun alt 11.

10.—(1) Más é tuairim an Bhoird gur gá aon doiciméid, sonraí nó 
faisnéis eile chun a chumasú dó achomharc a chinneadh, féadfaidh an Bord 
fógra faoin alt seo a sheirbheáil ar aon pháirtí, nó ar aon duine, a mbeidh 
aighneachtaí déanta chun an Bhoird aige, nó a mbeidh tuairimí tugtha don 
Bhord aige, i ndáil leis an achomharc—

 (a) á cheangal ar an duine an doiciméad, na sonraí nó an fhaisnéis eile 
sin (is doiciméad, sonraí nó faisnéis eile arna sonrú amhlaidh 
san fhógra) a chur faoi bhráid an Bhoird laistigh de thréimhse a 
bheidh sonraithe san fhógra (ar tréimhse í nach giorra ná ceithre 
lá dhéag dar tosach dáta seirbheála an fhógra), agus

 (b) á rá gurb amhlaidh, mura gcomhlíontar ceanglais an fhógra, go 
ndéanfaidh an Bord, tar éis dheireadh na tréimhse a shonrófar 
amhlaidh agus gan fógra breise a thabhairt don duine, an 
t-achomharc a dhíbhe nó a chinneadh ar shlí eile de bhun alt 11.

(2) Ní fhorléireofar aon ní san alt seo mar ní a dhéanann difear 
d’aon chumhacht a thugtar don Bhord le haon achtachán eile nó faoi aon 
achtachán eile.

11.—I gcás go mbeidh fógra faoi alt 9 nó 10 arna sheirbheáil, féadfaidh 
an Bord, aon tráth tar éis dheireadh na tréimhse arna sonrú san fhógra, tar 
éis dó aon aighneachtaí nó tuairimí nó aon doiciméad, sonraí nó faisnéis 
eile (de réir mar a bheidh) a bheidh curtha faoina bhráid ag an duine ar ar 
seirbheáladh an fógra a bhreithniú, an t-achomharc a chinneadh nó, i gcás 
fógra arna sheirbheáil faoi alt 10, an t-achomharc a dhíbhe, gan aon fhógra 
breise a thabhairt don duine sin.

12.—(1) Beidh lánrogha ag an mBord éisteacht ó bhéal a sheoladh i 
ndáil le haon achomharc.

 (2)(a) Féadfaidh páirtí in achomharc éisteacht ó bhéal a iarraidh i ndáil 
leis an achomharc.

 (b) (i) Is i scríbhinn a dhéanfar iarraidh chun an Bhoird ar éisteacht 
ó bhéal i ndáil le hachomharc agus beidh cibé táille 
(más ann) a bheidh iníoctha i leith na hiarrata sin de 
réir rialachán faoi alt 10 d’Acht 1982 ag gabháil leis an 
iarraidh sin.

 (ii) Ní bhreithneoidh an Bord iarraidh ar éisteacht ó bhéal i 
ndáil le héisteacht mura mbeidh cibé táille (más ann) a 
bheidh iníoctha i leith na hiarrata sin ag gabháil léi.

 (c) Maidir le hiarraidh ó achomharcóir ar éisteacht ó bhéal i ndáil le 
hachomharc, déanfar í laistigh den tréimhse chuí a luaitear in 
alt 26(5) den Phríomh-Acht agus ní bhreithneoidh an Bord aon 
iarraidh a gheobhaidh an Bord tar éis dheireadh na tréimhse sin.

 (d) Déanfaidh páirtí in achomharc seachas an t-achomharcóir 
éisteacht ó bhéal a iarraidh i ndáil le hachomharc laistigh 
den tréimhse a luaitear in alt 7(2)(a) agus féadfaidh an páirtí 

Cumhacht an Bhoird 
chun a cheangal 
doiciméid, etc. a chur 
faoina bhráid.

Cumhachtaí an Bhoird 
i gcás go seirbheáiltear 
fógra faoi alt 9 nó 10.

Éisteachtaí ó bhéal.
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sin aighneachtaí a dhéanamh chun an Bhoird, nó tuairimí a 
thabhairt dó, i ndáil leis an achomharc, agus ní bhreithneoidh 
an Bord aon iarraidh den sórt sin a gheobhaidh an Bord tar éis 
dheireadh na tréimhse sin.

(3) I gcás go n-iarrfar ar an mBord éisteacht ó bhéal a sheoladh i ndáil 
le hachomharc agus go dtugann sé breith an t-achomharc a chinneadh gan 
éisteacht ó bhéal, déanfaidh an Bord fógra maidir lena bhreith a sheirbheáil 
ar an duine a d’iarr an éisteacht agus ar gach páirtí eile san achomharc.

13.—(1) Féadfaidh an Bord, le linn achomharc a chinneadh, nithe a 
chur i gcuntas seachas na nithe sin arna n-ardú ag na páirtithe nó ag aon 
duine a rinne aighneachtaí chun an Bhoird, nó a thug tuairimí dó, i ndáil 
leis an achomharc, más nithe iad na nithe sin a bhféadfaidh an Bord aird a 
beith aige orthu de bhua alt 26(5) den Phríomh-Acht.

(2) Déanfaidh an Bord fógra i scríbhinn maidir leis na nithe a 
bheartaíonn sé a chur i gcuntas faoi fho-alt (1) a thabhairt do gach duine 
de na páirtithe agus do gach duine de na daoine a rinne aighneachtaí, nó 
a thug tuairimí, i ndáil leis an achomharc agus léireoidh sé san fhógra sin 
gurb amhlaidh:

 (a) i gcás go mbeartóidh an Bord éisteacht ó bhéal a sheoladh í ndáil 
leis an achomharc, nó i gcás go mbeidh éisteacht ó bhéal i ndáil  
leis an achomharc curtha i gcrích agus go measfaidh an Bord 
é a bheith fóirsteanach an éisteacht a athoscailt, go bhféadfar 
aighneachtaí i ndáil leis na nithe sin a dhéanamh chun an duine 
a bheidh ag seoladh na héisteachta, nó

 (b) i gcás nach mbeartóidh an Bord éisteacht ó bhéal a sheoladh i 
ndáil leis an achomharc, nó i gcás go mbeidh éisteacht ó bhéal 
i ndáil leis an achomharc curtha i gcrích agus nach measfaidh 
an Bord é a bheith fóirsteanach an éisteacht a athoscailt, go 
bhféadfar aighneachtaí a dhéanamh i scríbhinn chun an Bhoird, 
nó tuairimí i scríbhinn a thabhairt dó, i ndáil leis na nithe sin 
laistigh de thréimhse arna sonrú san fhógra (ar tréimhse í nach 
giorra ná ceithre lá dhéag, ná nach faide ná ocht lá is fiche, dar 
tosach dáta seirbheála an fhógra).

 (3)(a) Ní bhreithneoidh an Bord aighneachtaí nó tuairimí mar a dúradh 
arna bhfáil ag an mBord tar éis dheireadh na tréimhse a luaitear 
i bhfo-alt (2)(b).

 (b) Gan dochar d’alt 9, i gcás go ndéanfaidh páirtí nó duine dá 
dtagraítear i bhfo-alt (1) aighneachtaí chun an Bhoird, nó go 
dtabharfaidh sé tuairimí dó, de réir fho-alt (2)(b), ní bheidh an 
páirtí nó an duine sin i dteideal mionléiriú a dhéanamh i scríbhinn 
ar na haighneachtaí, nó ar na tuairimí sin, ná aighneachtaí breise 
a dhéanamh ná tuairimí breise a thabhairt i scríbhinn i ndáil leis 
na nithe dá dtagraítear i bhfo-alt (1) agus ní bhreithneoidh an 
Bord aon mhionléiriú, aighneachtaí ná tuairimí den sórt sin a 
gheobhaidh sé.

14.—(1) Faoi réir fho-alt (2), beidh lánrogha ag an mBord, sna 
himthosca seo a leanas, achomharc a dhíbhe—

 (a) i gcás gurb é tuairim an Bhoird, tar éis forais an achomhairc a 
bhreithniú, go bhfuil an t-achomharc cráiteach, suaibhreosach 
nó gan substaint ná bunús, nó

Féadfar nithe seachas 
na nithe sin arna 
n-ardú ag páirtithe 
nó ag daoine eile 
a chur i gcuntas le 
linn achomhairc a 
chinneadh.

Féadfaidh an Bord 
achomhairc a dhíbhe 
má tá siad cráiteach, 
etc.
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 (b) i gcás—

 (i) ag féachaint do chineál an achomhairc (lena n-áirítear aon 
cheist a ardaítear, i dtuairim an Bhoird, mar thoradh ar an 
achomharc), agus

 (ii) ag féachaint d’aon chead nó ceadú roimhe sin atá iomchuí i 
dtuairim an Bhoird,

gur deimhin leis an mBord sna himthosca áirithe nár cheart dó an 
t-achomharc a bhreithniú tuilleadh.

(2) Maidir leis an mBord d’fheidhmiú na cumhachta a thugtar dó le 
fo-alt (1), beidh an feidhmiú sin faoi réir an tsriain a fhorchuirtear ar an 
mBord le halt 26(5) den Phríomh-Acht.

15.—(1) I gcás—

 (a) go ndéanfar achomharc i gcoinne breithe ó údarás pleanála chun 
cead nó ceadú a thabhairt, agus

 (b) nach mbaineann an t-achomharc ach le coinníoll nó coinníollacha, 
ar coinníoll é, nó ar coinníollacha iad, lena bhforáiltear leis an 
mbreith sin go mbeidh an cead nó an ceadú faoina réir, agus

 (c) gur deimhin leis an mBord, ag féachaint do chineál an choinníll 
nó na gcoinníollacha, nach ndlífí den Bhord an t-iarratas 
iomchuí a chinneadh amhail is dá mba chuige féin a rinneadh é 
sa chéad ásc,

ansin, faoi réir an Bord do chomhlíonadh fho-alt (2), féadfaidh an Bord, 
dá lánrogha féin, cibé ordacháin is cuí leis a thabhairt don údarás pleanála 
iomchuí maidir leis an údarás sin do chur isteach, do leasú nó do bhaint 
amach an choinníll nó na gcoinníollacha lena mbaineann an t-achomharc 
nó do chur isteach, do leasú nó do bhaint amach coinníollacha eile.

(2) Le linn an chumhacht a thugtar dó le fo-alt (1) a fheidhmiú, ní 
dhéanfaidh an Bord, ar leith ó bhreithniú an choinníll nó na gcoinníollacha 
lena mbaineann an t-achomharc iomchuí, breithniú ach amháin ar an méid 
seo a leanas—

 (a) na nithe sin amháin a mbeadh cead ag an mBord, de bhua alt 
26(5) den Phríomh-Acht, iad a bhreithniú dá mbeadh an 
t-iarratas iomchuí á bhreithniú aige amhail is dá mba chuige 
féin a rinneadh é sa chéad ásc, agus

 (b) téarmaí aon cheada nó ceadaithe roimhe sin a mheas an Bord a 
bheith iomchuí.

16.—(1) Más é tuairim an Bhoird go bhfuil achomharc, nó iarratas 
pleanála lena mbaineann achomharc, arna thréigean, féadfaidh an Bord 
fógra a sheirbheáil ar an duine a rinne an t-achomharc nó an t-iarratas, 
de réir mar is cuí, á rá sin agus á cheangal ar an duine sin aighneacht i 
scríbhinn i dtaobh na cúise nach ceart a mheas gur tarraingíodh siar an 
t-achomharc nó an t-iarratas, de réir mar a bheidh, a dhéanamh chun an 
Bhoird laistigh de thréimhse a bheidh sonraithe san fhógra (ar tréimhse í 
nach giorra ná ceithre lá dhéag, nó nach faide ná ocht lá is fiche, dar tosach 
dáta seirbheála an fhógra).

Achomhairc i gcoinne 
coinníollacha.

Cumhacht an Bhoird 
chun a dhearbhú go 
bhfuil achomhairc 
agus iarratais arna 
dtarraingt siar.
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(2) I gcás go bhfuil fógra faoi fho-alt (1) arna sheirbheáil, féadfaidh an 
Bord, aon tráth tar éis dheireadh na tréimhse a bheidh sonraithe san fhógra, 
agus tar éis an aighneacht (más ann) arna déanamh chun an Bhoird de bhun 
an fógra a bhreithniú, a dhearbhú—

 (a) i gcás gur d’iarratas pleanála a thagraíonn an fógra, go measfar 
gur tarraingíodh siar an t-iarratas, agus

 (b) i gcás gur d’achomharc a thagraíonn an fógra, go measfar gur 
tarraingíodh siar an t-achomharc.

(3) Más rud é, de bhun an ailt seo, go ndearbhóidh an Bord go measfar 
gur tarraingíodh iarratas pleanála siar, beidh feidhm ag na forálacha seo a 
leanas maidir leis an iarratas:

 (a) measfar aon achomharc i ndáil leis an iarratas a bheith arna 
tharraingt siar agus, dá réir sin, ní chinnfidh an Bord é, agus

 (b) d’ainneoin aon bhreithe (de réir na brí atá le “a chinneadh” faoi 
alt 26 den Phríomh-Acht ) roimhe sin ó údarás pleanála maidir 
leis an iarratas, ní thabharfaidh an t-údarás aon chead nó ceadú 
faoin alt sin ar scór an iarratais.

 17.—(1) (a) Faoi réir mhír (b), déanfar forálacha alt 26(5) den 
Phríomh-Acht, lena n-údaraítear achomhairc a dhéanamh roimh 
dheireadh na tréimhse cuí de réir bhrí an fho-ailt sin, a fhorléiriú 
mar fhorálacha lena n-áirítear foráil go mbeidh achomharc arna 
fháil ag an mBord tar éis dheireadh na tréimhse cuí neamhbhailí 
toisc nach ndearnadh in am é.

 (b) I gcás gur Satharn, Domhnach, lá saoire poiblí (de réir bhrí an 
Achta um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973), nó aon lá eile 
ar a bhfuil oifigí an Bhoird dúnta, an lá deiridh den tréimhse 
chuí de réir bhrí an ailt sin 26(5), beidh achomharc bailí, 
d’ainneoin mhír (a), mar achomharc a rinneadh in am más rud é 
go bhfaigheann an Bord é ar an gcéad lá eile ina dhiaidh sin ar 
a bhfuil oifigí an Bhoird ar oscailt.

(2) I gcás go gceanglaítear le ceanglas den Acht seo nó faoin Acht 
seo go ndéanfar aighneachtaí nó iarraidh chun an Bhoird, go dtabharfar 
tuairimí dó, nó go gcuirfear doiciméid, sonraí nó faisnéis eile faoina bhráid 
laistigh de thréimhse shonraithe agus gur Satharn, Domhnach, lá saoire 
poiblí (de réir bhrí an Achta um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973), nó 
aon lá eile ar a bhfuil oifigí an Bhoird dúnta, an lá deiridh den tréimhse 
sin, measfar go bhfuarthas na haighneachtaí, na tuairimí nó an iarraidh, nó 
na doiciméid, na sonraí nó an fhaisnéis eile (de réir mar a bheidh) roimh 
dheireadh na tréimhse sin más rud é go bhfaigheann an Bord iad ar an 
gcéad lá eile ina dhiaidh sin ar a bhfuil oifigí an Bhoird ar oscailt.

18.—(1) Féadfaidh an tAire, le rialacháin—

 (a) foráil a dhéanamh maidir le cibé nithe breise, teagmhasacha, 
iarmhartacha nó forlíontacha is dealraitheach don Aire a bheith 
riachtanach nó fóirsteanach i dtaca le nós imeachta i leith 
achomharc,

 (b) cibé foráil a dhéanamh is dealraitheach don Aire a bheith 
riachtanach nó fóirsteanach i dtaca le nós imeachta i leith nithe 
eile is cúram don Bhord, lena n-áirítear foráil maidir le ceann 

Am le haghaidh 
achomharc, etc.

Rialacháin
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amháin nó níos mó d'fhorálacha an Achta (fara modhnuithe 
nó oiriúnaithe nó gan mhodhnuithe ná oiriúnuithe) a chur i 
bhfeidhm maidir leis na nithe sin.

(2) Go háirithe, agus gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfar, 
le rialacháin faoin alt seo—

 (a) foráil a dhéanamh maidir le haon éisteacht ó bhéal ag an mBord 
a bheith á seoladh ag duine a bheidh ceaptha chun na críche sin 
ag an mBord,

 (b) chun críocha na Treorach ón gComhairle, a chumasú don 
Bhord—

 (i) le linn dó achomharc a bhreithniú, a cheangal ar an 
iarratasóir ráiteas tionchair timpeallachta a chur faoi 
bhráid an Bhoird i leith na forbartha lena mbaineann an 
t-achomharc,

 (ii) leordhóthanacht na faisnéise atá i ráiteas tionchair 
timpeallachta a chinneadh ar mhaithe le cinneadh 
achomhairc aige (bíodh gur ar thionscnamh an Bhoird nó 
ar shlí eile a tíolacadh é),

 (iii) a cheangal ar an iarratasóir cibé faisnéis bhreise a 
mheasfaidh an Bord is gá nó is cuí a chur faoi bhráid an 
Bhoird i ndáil le éifeachtaí na forbartha lena mbaineann 
an t-achomharc ar an gcomhshaol, agus

 (c) a chumasú don Bhord, i gcás go bhfuil achomharc á chinneadh 
aige faoi alt 26(5) nó 27(4) den Phríomh-Acht, a iarraidh ar 
iarratasóir, agus a chumasú d’iarratasóir a mbeidh iarrtha 
amhlaidh air nó uirthi, pleananna athbhreithnithe nó líníochtaí 
eile lena modhnaítear an fhorbairt lena mbaineann an 
t-achomharc, nó sonraí eile lena ndéantar foráil maidir leis an 
bhforbairt sin a mhodhnú, a chur faoi bhráid an Bhoird.

(3) I gcás go ndéantar pleananna, líníochtaí nó sonraí a luaitear i 
bhfo-alt (2)(c) a chur faoi bhráid an Bhoird de réir rialachán faoin alt seo, 
féadfaidh an Bord, le linn an t-achomharc a chinneadh, cead nó ceadú a 
thabhairt i leith na forbartha iomchuí arna modhnú le gach ceann nó le haon 
cheann de na pleananna, de na líníochtaí nó de na sonraí sin.

 19.—(1)(a) Leasaítear leis seo alt 31(1) den Phríomh-Acht tríd an mír seo 
a leanas a chur leis i ndiaidh mhír (b):

 “(c) Maidir le fógra dá dtagraítear i mír (b) den fho-alt seo—

 (i) más cead seachas cead de chineál dá dtagraítear i 
bhfomhír (ii) den mhír seo an cead lena ngabhann 
an coinníoll, ní sheirbheálfar an fógra, a mhéid 
a bhaineann leis an gcead, tar éis dháta éagtha na 
tréimhse iomchuí (de réir bhrí alt 2 den Acht Rialtais 
Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1982) nó, de réir 
mar a bheidh, tar éis dháta éagtha na tréimhse sin 
arna fadú faoi alt 4 den Acht sin,

 (ii) más cead chun aon déanmhas a choinneáil ar thalamh 
an cead lena ngabhann an coinníoll, ní sheirbheálfar 

Leasú ar an bPríomh-
Acht agus ar Acht 
1976.
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an fógra tar éis dul in éag don tréimhse cúig bliana 
dar tosach an lá a thabharfar an cead.”.

 (b) Leasaítear leis seo alt 32(1) den Phríomh-Acht tríd an mír seo a 
leanas a chur leis i ndiaidh mhír (b):

 “(c) Ní dhéanfar fógra dá dtagraítear i mír (b) den fho-alt seo a 
sheirbheáil tar éis dul in éag don tréimhse cúig bliana dar 
tosach an lá a thabharfar an cead dá dtagraítear i mír (a) 
den fho-alt seo.”.

 (c) Beidh éifeacht leis an bhfo-alt seo maidir le coinníoll dá 
dtagraítear in alt 31 nó 32 den Phríomh-Acht, is coinníoll nach 
gcomhlíontar roimh thosach feidhme an fho-ailt seo nó dá éis.

 (2)(a) Leasaítear leis seo alt 35 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a 
leanas a chur leis i ndiaidh fho-alt (9):

  “(10) Ní sheirbheálfar fógra forfheidhmiúcháin i ndáil le haon 
fhorbairt a bheidh údaraithe le cead arna thabhairt faoin gCuid 
seo den Acht seo, is forbairt a mbeidh tús curtha léi ach nach 
mbeidh curtha i gcrích i gcomhréir leis an gcead sin tar éis dul 
in éag don tréimhse cúig bliana dar tosach, a mhéid a bhaineann 
leis an gcead, tráth éagtha na tréimhse iomchuí (de réir bhrí alt 
2 den Acht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1982) nó, 
de réir mar a bheidh, tráth éagtha na tréimhse sin arna fadú faoi 
alt 4 den Acht sin.”.

 (b) Beidh éifeacht leis an bhfo-alt seo maidir le forbairt dá dtagraítear 
san fho-alt a chuirtear isteach in alt 35 den Phríomh-Acht le mír 
(a), is forbairt a chuirtear i gcrích roimh thosach feidhme an 
fho-alt seo nó dá éis.

(3) Leasaítear leis seo alt 82 den Phríomh-Acht trí na fo-ailt seo a 
leanas a chur in ionad fho-alt (3A) (a cuireadh isteach le hAcht 1976):

“(3A) Ní dhéanfaidh duine—

 (a) bailíocht breithe ó údarás pleanála ar iarratas ar chead nó ar 
cheadú faoi Chuid IV den Acht seo a cheistiú, ná

 (b) bailíocht breithe ón mBord ar aon achomharc nó ar aon 
tarchur a cheistiú, ar shlí seachas ar mhodh iarratais ar 
athbhreithniú breithiúnach faoi ordú 84 de Rialacha na 
nUaschúirteanna (I.R. Uimh. 15 de 1986) (dá ngairtear 
‘an tOrdú’ anseo ina dhiaidh seo san alt seo).

 (3B)(a) Maidir le haon iarratas ar chead chun iarratas a dhéanamh 
ar athbhreithniú breithiúnach faoin Ordú i leith breithe dá 
dtagraítear i bhfo-alt (3A) den alt seo—

 (i) déanfar é laistigh den tréimhse dhá mhí dar tosach an 
dáta ar a dtugtar an bhreith, agus

 (ii) déanfar é trí fhoriarratas iar bhfógra (arna fhorasú ar 
an tslí a shonraítear san Ordú i leith foriarratais ex 
parte ar chead)—

 (I)  má bhaineann an t-iarratas le breith dá 
dtagraítear i bhfo-alt (3A)(a) den alt seo, 
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chun an údaráis pleanála lena mbaineann 
agus, i gcás nach é an t-iarratasóir ar chead an 
t-iarratasóir ar an gcead nó ar an gceadú faoi 
Chuid IV den Acht seo, chun an iarratasóra ar 
an gcead nó ar an gceadú sin,

 (II)  má bhaineann an t-iarratas le breith dá 
dtagraítear i bhfo-alt (3A)(b) den alt seo, chun 
an Bhoird agus chun gach páirtí nó gach páirtí 
eile, de réir mar a bheidh, san achomharc nó sa 
tarchur,

 (III)  chun aon duine eile arna shonrú nó arna sonrú 
chun na críche sin le hordú ón Ard-Chúirt,

   agus ní thabharfar an cead sin mura deimhin leis an 
Ard-Chúirt go bhfuil forais shubstaintiúla ann lena 
mhaíomh go bhfuil an bhreith neamhbhailí nó gur 
chóir é a neamhniú.

 (b) (i) Cinneadh críochnaitheach a bheidh i gcinneadh na 
hArd-Chúirte maidir le hiarratas ar chead chun 
iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú breithiúnach 
mar a dúradh nó maidir le hiarratas ar athbhreithniú 
breithiúnach den sórt sin agus ní fhéadfar aon 
achomharc i gcoinne chinneadh na hArd-Chúirte a 
dhéanamh chun na Cúirte Uachtaraí i gceachtar cás 
ach amháin le cead ón Ard-Chúirt agus ní dheonófar 
an cead sin ach amháin i gcás go ndeimhneoidh an 
Ard-Chúirt go bhfuil ponc dlí, a ngabhann tábhacht 
phoiblí eisceachtúil leis, i gceist lena breith agus 
gurb inmhianaithe ar mhaithe le leas an phobail 
achomharc a dhéanamh chun na Cúirte Uachtaraí.

 (ii) Ní bheidh feidhm ag an mír seo maidir le cinneadh ón 
Ard-Chúirt a mhéid a bhaineann sé le ceist i dtaobh 
bhailíocht aon dlí, ag féachaint d’fhorálacha an 
Bhunreachta.

 (c) Déanfar tagairtí don Ordú i bhfo-alt (3A) den alt seo agus 
san fho-alt seo a fhorléiriú mar thagairtí a fholaíonn tagairtí 
don Ordú arna leasú nó arna athachtú (fara modhnú nó 
gan mhodhnú) le rialacha cúirte.

 (d) Forléireofar an tagairt i mír (a)(ii)(II) den fho-alt seo do 
pháirtí in achomharc nó i dtarchur—

 (i) i gcás achomhairc de réir bhrí an Achta Rialtais Áitiúil 
(Pleanáil agus Forbairt), 1992, de réir an Achta sin,

 (ii) i gcás achomhairc (seachas achomharc mar a dúradh) 
nó tarchuir, de réir Airteagal 35 de na Rialacháin 
Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1977 (I.R. 
Uimh. 65 de 1977), nó aon rialachán faoi alt 18 den 
Acht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1992, 
lena n-athachtaítear an tAirteagal sin, fara modhnú 
nó gan mhodhnú.”.

(4) Leasaítear leis seo Acht 1976—
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 (a) trí “Faoi réir fho-alt (2) den alt seo” a scriosadh in alt 19(1);

 (b) trí “26,” a scriosadh in alt 24(2);

 (c) trí “, nó gur dóigh dó a bheith á dhéanamh,” a chur isteach i mír 
(b) d’alt 26(1) i ndiaidh “dhéanamh”;

 (d) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (b) d’alt 26(2):

 “(b) ceanglóidh sé, i ndáil le haon úsáid neamhúdaraithe a bheidh 
á dhéanamh, nó gur dóigh dó a bheith á dhéanamh, de 
thalamh, go scoirfear láithreach den úsáid neamhúdaraithe 
nó nach dtosófar air, de réir mar a bheidh,”;

 (e) (i) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt 
(3) d’alt 26:

“(3A) Ní dhéanfar fógra rabhaidh i ndáil le haon úsáid 
neamhúdaraithe de thalamh a sheirbheáil tar éis dul in éag 
don tréimhse cúig bliana dar tosach an lá a thosaigh an 
úsáid neamhúdaraithe sin den chéad uair.”.

 (ii) Beidh éifeacht leis an mír seo maidir le húsáid 
neamhúdaraithe de thalamh arna tosú roimh thosach 
feidhme na míre seo nó dá éis;

 (f) tríd an bhfomhír seo a leanas a chur in ionad fhomhír (ii) d’alt 
26(4)(b):

 “(ii) do dhuine eile tosú ar aon úsáid, nó leanúint d'aon 
úsáid a gceanglaítear, le fógra rabhaidh, gan tosú 
uirthi, nó scor di, nó”;

agus

 (g) tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 27:

27.—(1) I gcás—

 (a) forbairt, is forbairt ar gá cead chuici 
faoi Chuid IV den Phríomh-Acht, 
a bheith déanta nó á déanamh ar 
thalamh gan cead den sórt sin, nó

 (b) úsáid neamhúdaraithe a bheith á 
déanamh de thalamh,

 féadfaidh an Ard-Chúirt nó an Chúirt 
Chuarda, ar iarratas a fháil ó údarás 
pleanála nó ó aon duine eile, bíodh nó 
ná bíodh leas sa talamh ag an duine, a 
cheangal ar aon duine, le hordú, aon ní a 
dhéanamh nó gan é a dhéanamh nó scor de 
bheith á dhéanamh, de réir mar a bheidh, 
ar ní é is dóigh leis an gCúirt is gá, agus a 
shonróidh sí san ordú, chun a áirithiú, de 
réir mar is cuí—

 (i) nach leanfar den fhorbairt nó den 
úsáid neamhúdaraithe,

“Féadfaidh an Ard-
Chúirt nó an Chúirt 
Chuarda forbairt nó 
úsáid neamhúdaraithe 
talún a thoirmeasc.
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 (ii) a mhéid is indéanta, go gcuirfear 
an talamh sa riocht ina raibh sé 
roimh thosach na forbartha nó 
na húsáide neamhúdaraithe.

(2) I gcás go mbeidh aon fhorbairt a 
údaraíodh le cead a deonaíodh faoi Chuid 
IV den Phríomh-Acht tosaithe ach nach 
mbeidh sí déanta, nó á déanamh, de réir an 
cheada mar gheall ar cheanglais coinníll 
atá ar gabháil leis an gcead a bheith gan 
chomhlíonadh nó mar gheall ar aon 
chúis eile, féadfaidh an Ard-Chúirt nó an 
Chúirt Chuarda, ar iarratas a fháil ó údarás 
pleanála nó ó aon duine eile, bíodh nó ná 
bíodh leas sa talamh ag an duine sin, a 
cheangal, le hordú, ar aon duine aon ní is 
dóigh leis an gCúirt is gá chun a áirithiú 
go ndéanfar an fhorbairt de réir an cheada, 
agus a shonróidh sé san ordú, a dhéanamh 
nó gan é a dhéanamh nó scor de bheith á 
dhéanamh, de réir mar a bheidh.

(3) Is trí fhoriarratas a dhéanfar 
iarratas chun na hArd-Chúirte nó chun na 
Cúirte Cuarda ar ordú faoin alt seo agus 
féadfaidh an Chúirt, nuair a bheidh sí ag 
breithniú an ábhair, cibé ordú eatramhach 
nó idirbhreitheach (más ann) a dhéanamh 
is dóigh léi is cuí. Féadfaidh cibé téarmaí 
agus coinníollacha (más ann), maidir 
le costais a íoc, a mheasfaidh an Chúirt 
is cuí, a bheith san ordú trína gcinnfear 
iarratas faoin alt seo.

(4) Féadfar foráil a dhéanamh le 
rialacha cúirte maidir le hordú faoin alt 
seo a dhéanamh i gcoinne duine nach 
bhfuil a chéannacht ar eolas.

(5) Maidir le hiarratas faoin alt seo 
chun na Cúirte Cuarda, déanfar é chuig 
an mbreitheamh den Chúirt Chuarda don 
chuaird ina bhfuil an talamh is ábhar don 
iarratas suite.

 (6)(a)(i) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1)
(a) den alt seo maidir le forbairt 
talún arna déanamh roimh an lá 
iomchuí.

 (ii) Maidir le hiarratas chun na 
hArd-Chúirte nó chun na Cúirte 
Cuarda ar ordú faoin alt seo 
i ndáil leis an bhforbairt lena 
mbaineann fo-alt (1)(a) den alt 
seo, ní dhéanfar é tar éis dul in 
éag don tréimhse cúig bliana dar 
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tosach an lá ar ar críochnaíodh 
an fhorbairt go substaintiúil.

 (b) Maidir le hiarratas chun na 
hArd-Chúirte nó chun na Cúirte 
Cuarda ar ordú faoin alt seo—

 (i) arb ordú é i ndáil le húsáid 
neamhúdaraithe talún (cibé 
acu arna déanamh roimh an lá 
iomchuí nó dá éis), ní dhéanfar 
é tar éis dul in éag do thréimhse 
cúig bliana dar tosach an lá a 
thosaigh an úsáid sin den chéad 
uair;

 (ii) arb ordú é i ndáil le forbairt lena 
mbaineann fo-alt (2) den alt seo 
(cibé acu arna tosú roimh an lá 
iomchuí nó dá éis), ní dhéanfar 
é tar éis dul in éag do thréimhse 
cúig bliana dar tosach, maidir 
leis an gcead lena n-údaraítear 
an fhorbairt, tráth éagtha na 
tréimhse iomchuí (de réir bhrí 
alt 2 den Acht Rialtais Áitiúil 
(Pleanáil agus Forbairt), 1982) 
nó, de réir mar a bheidh, tar éis 
dul in éag don tréimhse sin arna 
fadú faoi alt 4 den Acht sin.

 (c) San fho-alt seo, ciallaíonn ‘lá iomchuí', 
a mhéid a bhaineann leis an mír ina 
bhfuil an abairt sin, an lá a thagann 
mír (g) d’alt 19(4) den Acht Rialtais 
Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 
1992, i ngníomh.”.

20.—(1) Maidir le haon duine arna chiontú ag an gCúirt Dúiche i gcion 
dá bhforáiltear pionós in aon alt den Phríomh-Acht a shonraítear i gcolún 
(2) den Tábla a ghabhann leis an alt seo ag aon uimhir thagartha (nach cion 
é dá dtagraítear san alt mar chion breise), dlífear, in ionad an phionóis a 
fhoráiltear amhlaidh, an pionós a shonraítear i gcolún (3) den Tábla sin ag 
an uimhir thagartha sin a chur air, agus déanfar an t-alt sin a fhorléiriú agus 
beidh éifeacht leis dá réir sin.

 (2)(a) Maidir le haon duine arna chiontú i gcion faoi fho-alt (9) d’alt 
32 d’Acht 1976, dlífear, in ionad cibé méid den phionós a 
shonraítear san fho-alt sin agus ar fíneáil é, fíneáil nach mó ná 
£1,000 a chur air, agus déanfar an fo-alt sin (9) a fhorléiriú agus 
beidh éifeacht leis dá réir sin.

 (b) Maidir le haon duine arna chiontú i gcion faoi fho-alt (10) d’alt 
33 d’Acht 1976, dlífear, in ionad cibé méid den phionós a 
shonraítear san fho-alt sin agus ar fíneáil é, fíneáil nach mó ná 
£1,000 a chur air, agus déanfar an fo-alt sin (10) a fhorléiriú 
agus beidh éifeacht leis dá réir sin.

Pionóis áirithe faoi na 
hAchtanna a athrú.



22

[1992.][Uimh. 14.] An tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus 
Forbairt),1992.

  

(3) Aon duine atá ciontach i gcion faoi alt 24(3) den Phríomh-Acht nó 
faoi alt 26 (4) d’Acht 1976, dlífear, ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó 
ná £1,000,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná dhá bhliain, nó 
an fhíneáil sin agus an phríosúnacht sin le chéile a chur air agus, má leantar 
den sárú arb ina leith a bheidh sé ciontaithe i gcion faoi cheachtar de na 
forálacha sin tar éis an chiontaithe, beidh sé ciontach i gcion breise ar gach 
lá ar a leanfaidh an sárú agus, maidir le gach cion den sórt sin, dlífear, ar 
é a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná £10,000, nó príosúnacht ar feadh 
téarma nach faide ná dhá bhliain, nó an fhíneáil sin agus an phríosúnacht 
sin le chéile a chur air:

Ar choinníoll, má chiontaítear duine sna himeachtaí céanna in dhá chion 
bhreise den sórt sin nó níos mó, nach faide ná dhá bhliain an téarma 
príosúnachta comhiomlán a dhlífear a chur air.

(4) Beidh feidhm ag fo-alt (4) d’alt 24 den Phríomh-Acht nó ag fo-ailt 
(7) agus (8) d’alt 26 d’Acht 1976 (de réir mar is cuí) maidir le himeachtaí 
i leith ciona bhreise dá dtagraítear i bhfo-alt (3) mar atá feidhm ag an 
bhfo-alt sin nó ag na fo-ailt sin maidir le himeachtaí i leith ciona faoi 
fho-alt (3) den alt sin 24 nó faoi fho-alt (4) den alt sin 26 (de réir mar is cuí).

 (5)(a) Maidir le cibé méid de gach alt den Phríomh-Acht a shonraítear 
i mír (b) lena ndéantar foráil i ndáil le cion dá ngairtear cion 
breise san alt, scoirfidh sé d’éifeacht a bheith leis agus, ina 
ionad sin, foráiltear leis seo gurb amhlaidh, i gcás go leantar 
den sárú arb ina leith a chiontaítear duine i gcion faoi alt mar a 
dúradh tar éis an chiontaithe, go mbeidh an duine sin ciontach i 
gcion breise ar gach lá ar a leanfar den sárú agus, maidir le gach 
cion den sórt sin, dlífear, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil 
nach mó ná an méid seo a leanas a chur air—

 (i) más alt dá dtagraítear i mír (b)(i) an t-alt faoina gciontófar 
é sa chéad chion, £200, agus

 (ii) más alt dá dtagraítear i mír (b)(ii) an t-alt faoina gciontófar 
é sa chéad chion, £50.

 (b) Is iad seo a leanas na hailt den Phríomh-Acht dá dtagraítear i mír 
(a)—

 (i) ailt 31(8), 34, 35, 37(7) agus 49(2)(b), agus

 (ii) ailt 81(3), 83(7) agus 89(8).

(6) Leasaítear leis seo alt 49(2)(c) den Phríomh-Acht trí “nó faoi alt 
20(5) den Acht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1992,” a chur 
isteach i ndiaidh “faoin bhfo-alt seo”.

(7) Leasaítear leis seo alt 9(1) d’Acht 1982—

 (a) trí “alt 20(3) den Acht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 
1992, nó cion faoin alt sin 20(3)” a chur in ionad “alt 8(3) den 
Acht seo, nó cion faoi alt 8(4) den Acht seo”,

 (b) trí “£1,000” a chur in ionad “£800” i mír (i), agus

 (c) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (ii):

 “(ii) i gcás é a chiontú i gcion faoin alt sin 20(3), 
fíneáil nach mó ná £200, nó, de rogha na cúirte, 
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príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná sé mhí, 
nó an fhíneáil agus an phríosúnacht le chéile, a chur 
ar an gcosantóir sin:

Ar choinníoll, má chiontaítear duine sna himeachtaí céanna in 
dhá chion nó níos mó faoin alt sin 20(3), nach faide ná sé mhí 
comhiomlán an téarma príosúnachta a dhlífear a chur air.”.

(8) Leasaítear leis seo alt 13(2) d’Acht 1983 trí “£1,000” a chur in 
ionad “£800”.

(9) Beidh éifeacht leis an alt seo maidir le cionta a dhéanfar tar éis 
thosach feidhme an ailt seo.

AN TÁBLA

Uimh. Thag.
(1)

An tAlt den Phríomh-
Acht(2)

Pionós(3)

1 7(5), 9(2), 80(4), 81(3), 
82(5)(b), 82(7)(b)(iv), 
83(7) agus 89(8)

£200

2 31(8), 34(1), 34(6), 35(7), 
37(7), 45(8), 46(8) agus 
49(2)(b)

£1,000

21.—Leasaítear leis seo Acht 1990 trí “nó ón mBord” a chur isteach in 
alt 21 i ndiaidh “aon chinneadh ón údarás”.

22.—(1) Aisghairtear leis seo na hachtacháin a luaitear sa Sceideal a 
ghabhann leis an Acht seo a mhéid a shonraítear sa tríú colún den Sceideal 
sin.

(2) Cúlghairtear leis seo mír (c) d’Airteagal 8 agus Airteagal 
11 de Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Measúnacht Tionchair 
Timpeallachta), 1989 (I.R. Uimh. 349 de 1989).

23.—(1) I gcás—

 (a) achomharc a fhaigheann an Bord roimh thosach feidhme foráil 
de chuid an Achta seo, nó

 (b) aon ní eile is cúram don Bhord agus a gheobhaidh an Bord roimh 
thosach feidhme rialachán faoi alt 18,

beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas—

 (i) ní bheidh feidhm ag an bhforáil lena mbaineann ná ag 
na rialacháin sin (de réir mar a bheidh) agus ní bheidh 
éifeacht léi ná leo i ndáil leis an achomharc sin ná i ndáil 
leis an ní eile sin, agus

 (ii) maidir le forálacha na nAchtanna Rialtais Áitiúil (Pleanáil 
agus Forbairt), 1963 go 1991, agus maidir le rialacháin 
arna ndéanamh fúthu a bhí i bhfeidhm díreach roimh 
thosach feidhme na forála lena mbaineann nó na rialachán 
sin (de réir mar a bheidh), leanfaidh siad d'fheidhm a 
bheith acu agus d'éifeacht a bheith leo, d’ainneoin alt 22.

Leasú ar Acht 1990

Aisghairm agus 
cúlghairm.

Forálacha 
idirthréimhseacha.
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(2) Ní dhéanfaidh an t-alt seo dochar d’oibriú alt 2(6).

24.—(1) Féadfar an tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 
1992 a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 
1963 go 1992 a ghairm de na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus 
Forbairt), 1963 go 1991 agus den Acht seo le chéile.

 (3)(a) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a shocrófar 
chuige sin le hordú nó le horduithe ón Aire, i gcoitinne nó faoi 
threoir aon chríche nó forála áirithe agus féadfar laethanta 
éagsúla a shocrú amhlaidh chun críocha éagsúla agus le 
haghaidh forálacha éagsúla den Acht seo.

 (b) Gan dochar do ghinearáltacht mhír (a), féadfar le hordú faoin 
bhfo-alt seo laethanta éagsúla a shocrú le haghaidh theacht 
i ngníomh mhír (g) d’alt 19(4) maidir le forálacha éagsúla 
d’fho-alt (6) den alt a chuirtear isteach in Acht 1976 leis an mír 
sin.

(4) Forléireofar an tAcht seo agus na hAchtanna Rialtais Áitiúil 
(Pleanáil agus Forbairt), 1963 go 1991, le chéile mar aon Acht amháin.

AN SCEIDEAL

Alt 22

NA hAChTAChÁIN A AISGhAIRTEAR

Uimhir agus Bliain Gearrtheideal Méid na hAisghairme
Uimh. 28 de 1963 An tAcht Rialtais Áitiúil 

(Pleanáil agus Forbairt), 
1963

Fo-ailt (5) agus (5A) 
d’alt 26.

Uimh. 20 de 1976 An tAcht Rialtais Áitiúil 
(Pleanáil agus Forbairt), 
1976

Alt 17, fo-alt (2) d’alt 19 
agus ailt 20 agus 22.

Uimh. 21 de 1982 An tAcht Rialtais Áitiúil 
agus Forbairt), 1982

Pleanáil Ailt 5 agus 8 
agus fo-ailt (3), (6) agus 
(7) d’alt 10.

Uimh. 28 de 1983 An tAcht Rialtais Áitiúil 
(Pleanáil agus Forbairt), 
1983

Mír (a) d’alt 4(1), ailt 
15 go 20, fo-alt (2) d’alt 
21, mír 2 den Tábla a 
ghabhann le halt 21 agus 
alt 22.

Gearrtheideal, 
comhlua, tosach 
feidhme agus forléiriú.
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