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ACHT NA mBÓITHRE, 1993

[An tiontú oifigiúil]

————————

RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1. Gearrtheideal.

2. Léiriú.

3. Tosach feidhme.

4. Aisghairm.

5. Cosaint.

6. Mionleasú agus leasú iarmhartach.

7. Rialachán.

8. Orduithe agus ordacháin a chúlghairm agus a leasú.

9. Tagairtí d’aicmiúcháin bhóithre in achtachán roimhe seo.

CUID II

Bóithre a Aicmiú agus Feidhmeanna a Shannadh

10. Bóithre náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla a aicmiú.

11. Dearbhú gur bóthar poiblí é bóthar.

12. Bóithre poiblí a thréigean.

13. Freagracht údarás bóithre as bóithre poiblí a chothabháil
agus a dhéanamh.

14. Comhaontuithe agus socruithe idir údaráis bhóithre.

15. Cumhacht an Aire ordacháin agus treoirlínte a eisiúint chuig
údaráis bhóithre.
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CUID III

An tÚdarás um Bóithre Náisiúnta

16. An tÚdarás um Bóithre Náisiúnta a bhunú.

17. Feidhmeanna an Údaráis i gcoitinne.

18. An tÚdarás d’ullmhú pleananna.

19. Feidhmeanna sonracha de chuid an Údaráis.

20. Ordacháin ón Údarás d’údaráis bhóithre.

21. Cláir le haghaidh chúnamh CE.

22. An tÚdarás agus an próiseas pleanála fisicí.

23. An tÚdarás agus bainistíocht tráchta.

24. Deontais don Údarás.

25. An tÚdarás d’fháil airgead ar iasacht.

26. An tAire Airgeadais do thabhairt ráthaíocht i leith an
Údaráis d’fháil airgead ar iasacht.

27. Airleacain as an bPríomh-Chiste.

28. Cathaoirleach agus comhaltaí an Údaráis.

29. An Príomh-Fheidhmeannach.

30. Foireann.

31. Foireann údarás poiblí a aistriú.

32. Seirbhísí a sholáthar.

33. Comhaltaí an Údaráis agus daoine eile a shlánú.

34. Comhaltas de cheachtar Teach den Oireachtas nó de
Pharlaimint na hEorpa ag comhaltaí den Údarás nó ag
foireann an Údaráis.

35. Comhaltas d’údarás áitiúil.

36. Aoisliúntas.

37. Leasanna a nochtadh.

38. Faisnéis rúnda a nochtadh.

39. Toirmeasc ar chumarsáidí áirithe.

40. Leasanna a dhearbhú.

41. Cumhacht an Aire ordacháin agus treoirlínte a eisiúint chuig
an Údarás.

42. Feidhm an Tríú Sceideal maidir leis an Údarás.
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CUID IV

Mótarbhealaí, Busbhealaí agus Bóithre Cosanta

43. Mótarbhealaí.

44. Busbhealaí.

45. Bóithre cosanta.

46. Rochtain ar mhótarbhealaí, ar bhusbhealaí agus ar bhóithre
cosanta a thoirmeasc agus a shrianadh.

47. Scéim le haghaidh mótarbhealaigh, busbhealaigh nó bóthair
chosanta.

48. Nósanna imeachta a leanfaidh údarás bóithre nuair a bheidh
scéim á cur faoi bhráid an Aire.

49. Ceadú scéime ag an Aire.

50. Ráiteas tionchair timpeallachta.

51. Measúnacht tionchair timpeallachta.

52. Talamh a fháil agus scéim a chur i bhfeidhm.

53. Údarás Stáit, gnóthaire reachtúil nó údarás áitiúil do rialú
oibreacha.

54. Limistéir sheirbhíse

55. Rochtain speisialta agus éigeandála go dtí mótarbhealach,
busbhealach nó bóthar cosanta.

CUID V

Dola-Bhóithre

56. Mínithe do Chuid V.

57. Dola-scéimeanna.

58. An tAire do cheadú dola-scéimeanna.

59. Cumhacht chun dolaí a mhuirearú.

60. Dola-scéim a chúlghairm.

61. Fodhlíthe dolaí.

62. Díolúine ó dholaí.

63. Comhaontuithe maidir le dola-bhóithre a mhaoiniú, a
chothabháil, a dhéanamh agus a oibriú.

64. Cionta faoi Chuid V.

65. Rialacháin dola.

66. Scéimeanna, fodhlíthe agus comhaontuithe láithreacha do
leanúint i bhfeidhm.
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CUID VI

Ilghnéitheach

67. Dualgas úsáidirí bóthair cúram a ghlacadh.

68. Rotharbhealaí.

69. Teaghaisí sealadacha ar bhóithre náisiúnta, etc.

70. Déanmhais chontúirteacha, crainn chontúirteacha, etc.

71. Síneacha, carbháin, feithiclí, etc., neamhúdaraithe ar
bhóithre poiblí.

72. Scibeanna.

73. Cearta slí poiblí a mhúchadh.

74. Rásaí bóthair.

75. Bóithre a dhúnadh go sealadach.

76. Siltean, etc.

77. Torann ó thrácht ar bhóithre.

78. Cumhachtaí iniúchta.

79. Fógraí a sheirbheáil.

80. Cion an choiscthe.

81. Ionchúiseamh agus pionóis.

82. Deontais d’údaráis bhóithre.

83. Airgead a chur chun feidhme.

84. Fáltais díola a dhiúscairt.

85. Caiteachais an Aire.

AN CHÉAD SCEIDEAL

Achtacháin a Aisghairtear

AN DARA SCEIDEAL

Mionleasuithe agus Leasuithe Iarmhartacha

AN TRÍÚ SCEIDEAL

An tÚdarás um Bóithre Náisiúnta

————————
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Na hAchtanna dá dTagraítear

Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act,
1919 1919, c. 57

Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1990

Cork Improvement Act, 1868 1868, c. xxxiii

Na hAchtanna um Bainistí Chontae, 1940 go 1991

Dublin Corporation Act, 1890 1890, c. ccxlvi

An tAcht um Iompras Bhaile Átha Cliath (Díscaoileadh),
1987 1987, Uimh. 34

An tAcht Timpeal Toghachán, 1923 1923, Uimh. 12

An tAcht um Thoghcháin do Thionól na hEorpa, 1977 1977, Uimh. 30

An tAcht um Thoghcháin do Thionól na hEorpa, 1984 1984, Uimh.6

Acht na gComhphobal Eorpach, 1972 1972, Uimh. 27

An tAcht Foraoiseachta, 1946 1946, Uimh. 13

Na hAchtanna um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973
agus 1991

Acht na dTithe, 1966 1966, Uimh. 21

Achtanna na gClásanna Talmhan

An tAcht Rialtais Áitiúla, 1925 1925, Uimh. 5

An tAcht Rialtais Áitiúil, 1941 1941, Uimh. 23

An tAcht Rialtais Áitiúil, 1946 1946, Uimh. 24

An tAcht Rialtais Áitiúil, 1953 1953, Uimh. 12

An tAcht Rialtais Áitiúil, 1955 1955, Uimh. 9

An tAcht Rialtais Áitiúil (Uimh. 2), 1960 1960, Uimh. 40

An tAcht Rialtais Áitiúil, 1991 1991, Uimh. 11

An tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963 1963, Uimh. 28

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

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

An tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1990 1990, Uimh. 11

Na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt),
1963 go 1990

An tAcht Rialtais Áitiúil (Bóithre agus Mótarbhealaí),
1974 1974, Uimh. 6

An tAcht Rialtais Áitiúil (Dola-Bhóithre), 1979 1979, Uimh. 34

Na hAchtanna um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta,
1973 go 1991

Petty Sessions (Ireland) Act, 1851 1851, c. 93

Acht Toghachán an Uachtaráin, 1937 1937, Uimh. 32

Public Health (Ireland) Act, 1878 1878, c. 52

Na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1967 go
1991

Acht an Reifrinn, 1942 1942, Uimh. 8

An tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 1961 1961, Uimh. 24

Na hAchtanna um Thrácht ar Bhóithre, 1961 go 1987

An tAcht Ionstraimí Reachtúla, 1947 1947, Uimh. 44

Summary Jurisdiction (Ireland) Act, 1851 1851, c. 92

Towns Improvement (Ireland) Act, 1854 1854, c. 103

Na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach, 1977 agus 1991

Waterford Corporation Act, 1896 1896, c. cxxv
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Na hIonstraimí Reachtúla dá dTagraítear

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Measúnacht
Tionchair Timpeallachta) (Mótarbhealaí), 1988 I.R. Uimh. 221 de 1988

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Measúnacht
Tionchair Timpeallachta), 1989 I.R. Uimh. 349 de 1989

Na Rialacháin Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt),
1990 I.R. Uimh. 25 de 1990

An tOrdú um Chomhluchta Poiblí, 1946 R. & O.R. Uimh. 273 de
1946
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ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN BÓITHRE POIBLÍ A
DHÉANAMH AGUS A CHOTHABHÁIL, DO BHUNÚ
ÚDARÁIS UM BÓITHRE NÁISIÚNTA, DO DHÉANAMH
SOCRÚ I dTAOBH MÓTARBHEALAÍ, BUSBHEALAÍ
AGUS BÓITHRE COSANTA, DO DHÉANAMH SOCRÚ I
dTAOBH DOLAÍ A MHUIREARÚ AR BHÓITHRE
POIBLÍ AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH
NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE
RÉAMHRÁITE.

[26 Meitheamh, 1993]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—Féadfar Acht na mBóithre, 1993 a ghairm den Acht seo.

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

ciallaíonn “Acht 1925” an tAcht Rialtais Áitiúla, 1925;

ciallaíonn “Acht 1946” an tAcht Rialtais Áitiúil, 1946 ;

ciallaíonn “Acht 1955” an tAcht Rialtais Áitiúil, 1955;

ciallaíonn “Acht 1961” an tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 1961;

ciallaíonn “Acht 1963” an tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus
Forbairt), 1963;

ciallaíonn “Acht 1974” an tAcht Rialtais Áitiúil (Bóithre agus
Mótarbhealaí), 1974;

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

ciallaíonn “Acht 1979” an tAcht Rialtais Áitiúil (Dola-Bhóithre),
1979;
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ciallaíonn “Acht 1982” an tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus
Forbairt), 1982;

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

ciallaíonn “An tÚdarás” an tÚdarás um Bóithre Náisiúnta arna
bhunú faoi alt 16;

tá le “busbhealach” an bhrí a shanntar dó le halt 44;

ciallaíonn “scéim busbhealaigh” scéim i leith busbhealaigh arna
déanamh ag údarás bóithre faoi alt 47;

ciallaíonn “an Coimisinéir” Coimisinéir an Gharda Síochána;

ciallaíonn“toiliú” toiliú i scríbhinn;

folaíonn “sárú” mainneachtain comhlíonadh a dhéanamh;

tá le “forbairt” an bhrí a shanntar dó le hAcht 1963;

tá le “plean forbartha” an bhrí chéanna atá leis sna hAchtanna
Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963 go 1990;

ciallaíonn “coislí” bóthar nach cosán agus a bhfuil ceart slí poiblí
thairis do choisithe amháin;

ciallaíonn “cosán” an chuid sin d’aon bhóthar atá i gceangal le ród
agus a sholáthraítear go príomha lena úsáid ag coisithe;

folaíonn “feidhmeanna” cumhachtaí agus dualgais agus folaíonn
tagairtí do chomhlíonadh feidhmeanna tagairtí do chomhlíonadh
cumhachtaí agus dualgas;

tá le “talamh” an bhrí a shanntar dó le hAcht 1963;

ciallaíonn “údarás áitiúil”—

(a) comhairle contae,

(b) bardas contaebhuirge nó buirge eile, nó

(c) comhairle ceantair uirbigh;

ciallaíonn “bóthar áitiúil” bóthar poiblí seachas bóthar náisiúnta nó
bóthar réigiúnach;

folaíonn “cothabháil” i ndáil le bóithre poiblí feabhsú agus bainistí;

ciallaíonn “an tAire” an tAire Comhshaoil;

tá le “mótarbhealach” an bhrí a shanntar dó le halt 43;

ciallaíonn “scéim mótarbhealaigh” scéim i leith mótarbhealaigh arna
déanamh ag údarás bóithre faoi alt 47;

ciallaíonn “bóthar náisiúnta” bóthar poiblí nó bóthar poiblí
beartaithe a bheidh aicmithe mar bhóthar náisiúnta faoi alt 10;

folaíonn “úinéir” nuair a úsáidtear é i ndáil le haon ní is ábhar do
chomhaontú fruilcheannaigh nó léasaithe, an duine atá i seilbh an ní
sin faoin gcomhaontú;
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tá le “rothar cos” agus “rothaí cos” na bríonna a shanntar dóibh, faoi
seach, le hAcht 1961;

tá le “údarás pleanála” an bhrí a shanntar dó le hAcht 1963;

ciallaíonn “cead pleanála” cead faoi Chuid IV d’Acht 1963;

ciallaíonn “forbairt bhóthair bheartaithe” aon fhorbairt bhóthair
bheartaithe ar ina leith a cheanglófar ráiteas tionchair timpeallachta
a ullmhú faoi alt 50;

tá le “bóthar cosanta” an bhrí a shanntar dó le halt 45;

ciallaíonn “scéim bóthair chosanta” scéim i leith bóthair chosanta
arna déanamh ag údarás bóithre faoi alt 47;

ciallaíonn “údarás poiblí”—

(a) Aire den Rialtas,

(b) bord nó comhlacht eile arna bhunú le reacht nó faoi
reacht,

(c) údarás áitiúil;

ciallaíonn “bóthar poiblí” bóthar a bhfuil ceart slí poiblí thairis agus
ar údarás bóithre atá freagrach ina chothabháil;

ciallaíonn “bóthar réigiúnach” bóthar poiblí nó bóthar poiblí
beartaithe atá aicmithe mar bhóthar réigiúnach faoi alt 10;

ciallaíonn “feidhm fhorchoimeádta”—

(a) maidir le comhairle contae nó comhlacht toghaí chun
críocha na nAchtanna um Bainistí Chontae, 1940 go 1991,
feidhm fhorchoimeádta chun críocha na nAchtanna sin,

(b) maidir le bardas contaebhuirge, feidhm fhorchoimeádta
chun críocha na nAchtanna a bhaineann le bainistí na
contaebhuirge;

folaíonn “bóthar”—

(a) aon sráid, lána, coislí, cearnóg, cúirt, caolsráid nó scabhat,

(b) aon droichead, tarbhealach, íosbhealach, fobhealach,
tollán, uasbhealach, tardhroichead, uasród, carrbhealach
(singil nó iolrach), pábháil nó cosán,

(c) aon droichead meáchain nó saoráid eile chun feithiclí a
mheá nó a iniúchadh, dola-phlás nó saoráid eile chun
dolaí a bhailiú, limistéar seirbhíse, teileafón éigeandála,
cuaille garchabhrach, caidhséar, stua, lintéar, ráille, fál,
balla, bacainn, ráille cosanta, colbha, ciumhais, leataobh,
crua-ghrua, oileán, tearmann coisithe, místráice,
láriomaire, conaireoir, compal, droicheadán, cuaille,
rampa, mullard, píopa, sreang, cábla, sín, comhartha nó
soilsiú is cuid den bhóthar, agus

(d) aon déanmhas nó ní eile is cuid den bhóthar agus—

(i) a bhfuil gá leis ar mhaithe le sábháilteacht, áisiúlacht
nó taitneamhacht úsáidirí bóthair nó ar mhaithe leis
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an mbóthar a dhéanamh, a chothabháil, a oibriú nó
a bhainistí nó ar mhaithe le cosaint an chomhshaoil,
nó

(ii) a fhorordóidh an tAire;

ciallaíonn “údarás bóithre”, ach amháin i gCuid V, comhairle contae,
bardas contaebhuirge nó bardas buirge eile, nó comhairle ceantair
uirbigh;

ciallaíonn “ród” an chuid sin den bhóthar atá curtha ar fáil, go
príomha, lena úsáid ag feithiclí;

ciallaíonn “ordú um limistéar taitneamhachta speisialta” ordú arna
dhaingniú ag an Aire faoi alt 43 d’Acht 1963;

ciallaíonn “údarás Stáit” aon údarás is Aire den Rialtas nó
Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí in Éirinn;

tá le “gnóthaire reachtúil” an bhrí a shanntar dó le hAcht 1963;

tá le “déanmhas” an bhrí a shanntar dó le hAcht 1963;

ciallaíonn “sochair aoisliúntais” pinsin, aiscí agus liúntais eile is
iníoctha ar éirí as, ar scor nó ar bhás;

tá le “sín tráchta” an bhrí a shanntar dó le halt 95 d’Acht 1961.

(2) Ach amháin mar a n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt, aon
tagairt in aon achtachán nó in aon ionstraim do bhóthar poiblí, do
bhóthar nó d’údarás bóithre, measfar gur tagairt í do bhóthar poiblí,
do bhóthar nó d’údarás bóithre mar a mhínítear é san Acht seo.

(3) Ní dhéanfaidh aon ní san Acht seo difear d’aon riail dlí atá
ann i ndáil le dliteanas ar údarás bóithre toisc nach ndearna sé bóthar
poiblí a chothabháil.

(4) Folaíonn cothabháil bóthair phoiblí soilsiú poiblí a chur ar fáil
agus a chothabháil.

(5) San Acht seo, aon tagairt do Chuid, d’alt nó do Sceideal is
tagairt í do Chuid nó d’alt den Acht seo, nó do Sceideal a ghabhann
leis an Acht seo, mura gcuirtear in iúl gur tagairt d’achtachán éigin
eile atá beartaithe.

(6) San Acht seo, 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.

(7) San Acht seo, aon tagairt d’aon achtachán forléireofar í mar
thagairt don achtachán sin arna leasú nó arna oiriúnú le haon
achtachán nó faoi aon achtachán dá éis sin.

3.—Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a
shocrófar chuige sin le haon ordú nó orduithe ón Aire i gcoitinne nó
faoi threoir aon chríche nó forála áirithe, agus féadfar laethanta
éagsúla a shocrú amhlaidh chun críoch éagsúil nó le haghaidh
forálacha éagsúla den Acht seo.
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4.—(1) Aisghairtear leis seo na hachtacháin a luaitear sa Chéad
Sceideal a mhéid a luaitear sa tríú colún den Sceideal sin.

(2) Beidh éifeacht le forálacha an Achta seo d’ainneoin forálacha
aon achtacháin arna achtú roimh an Acht seo a rith agus beidh aon
achtachán den sórt sin arna aisghairm a mhéid atá sé ar neamhréir
le haon fhoráil den Acht seo.

5.—(1) (a) D’ainneoin alt 4, leanfaidh orduithe arna ndéanamh faoi
alt 2(1) d’Acht 1974 a bhí i bhfeidhm díreach roimh
thosach feidhme alt 10, de bheith i bhfeidhm agus
measfar go ndearnadh iad faoi alt 10(1)(a).

(b) D’ainneoin alt 4, leanfaidh orduithe arna ndéanamh faoi
alt 2(2) agus (2A) d’Acht 1974 de bheith i bhfeidhm
amhail is dá mbeadh scéimeanna mótarbhealaigh nó
busbhealaigh i leith na mótarbhealaí nó na mbusbhealaí
atá sonraithe sna horduithe sin ceadaithe ag an Aire faoi
alt 49.

(2) (a) D’ainneoin alt 4, leanfaidh aon scéim arna ceadú ag an
Aire (fara nó d’éagmais modhnuithe) faoi alt 4 d’Acht
1974 de bheith i bhfeidhm agus measfar gur scéim í arna
ceadú faoi alt 49.

(b) D’ainneoin alt 4, maidir le haon scéim arna déanamh ag
údarás bóithre faoi alt 4 d’Acht 1974 ach nár cheadaigh
an tAire roimh alt 4 d’Acht 1974 a aisghairm le halt 4
den Acht seo, measfar gur scéim í arna déanamh faoi
alt 47.

(3) D’ainneoin alt 4, leanfaidh rialacháin arna ndéanamh faoi
Acht 1974 de bheith i bhfeidhm agus measfar gur rialacháin iad arna
ndéanamh faoi alt 7.

6.—Leasaítear, leis seo, gach achtachán a luaitear sa Dara Sceideal
ar an modh a luaitear sa tríú colún den Sceideal sin.

7.—(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh lena
bhforordófar aon ní nó rud dá dtagraítear san Acht seo mar ní nó
rud atá forordaithe nó le forordú nó i ndáil le haon nithe dá
dtagraítear san Acht seo mar nithe is ábhar do rialacháin nó chun
lánéifeacht a thabhairt don Acht seo.

(2) Gach rialachán a dhéanfar faoin Acht seo, seachas rialachán
faoi alt 10 nó 17, leagfar é faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a
luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus, má dhéanann ceachtar Teach
acu sin, laistigh den lá is fiche a shuífidh an Teach sin tar éis an
rialachán a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an
rialacháin, beidh an rialachán ar neamhní dá réir sin ach sin gan
dochar d’aon ní a rinneadh roimhe sin faoin rialachán.

(3) I gcás go mbeartófar rialacháin a dhéanamh faoi alt 10 nó 17,
leagfar dréacht díobh faoi bhráid gach Tí den Oireachtas agus ní
dhéanfar na rialacháin go dtí go mbeidh rún ag ceadú an dréachta
rite ag gach Teach acu sin.
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8.—(1) Féadfaidh an tAire, le hordú, aon ordú a dhéanfaidh sé
faoi aon fhoráil den Acht seo, seachas alt 3, a chúlghairm nó a leasú.

(2) Féadfaidh an tAire nó an tÚdarás, le hordachán, aon
ordachán a thabharfaidh an tAire nó an tÚdarás faoin Acht seo a
chúlghairm nó a leasú.

(3) Beidh orduithe a dhéanfar faoi alt 12, 49, 51, 58, 60, 61 nó 73
den Acht seo díolmhaithe ó fhorálacha alt 3 (1) den Acht Ionstraimí
Reachtúla, 1947.

(4) I gcás ina mbeidh ordú dá dtagraítear i bhfo-alt (3) déanta,
déanfaidh an t-údarás bóithre lena mbaineann, a luaithe is féidir,
fógra ina thaobh a thabhairt dá chomhaltaí.

9.—(1) Féadfaidh an tAire, le hordú, aon achtachán nó ionstraim
a oiriúnú trí aon tagairt do bhóthar mór, do bhóthar contae, do
bhóthar baile, do bhóthar baile-cheantair, do bhóthar uirbeach, do
phríomhbhóthar nó do bhóthar ceangail a scriosadh agus tagairt do
bhóthar náisiúnta, do bhóthar réigiúnach nó do bhóthar áitiúil a chur
ina hionad de réir mar is cuí leis.

(2) Aon tagairt in aon achtachán nó ionstraim do bhóthar
náisiúnta, measfar gur tagairt í do bhóthar náisiúnta mar a mhínítear
é san Acht seo.

CUID II

Bóithre a Aicmiú agus Feidhmeanna a Shannadh

10.—(1) (a) Féadfaidh an tAire, le hordú, aon bhóthar poiblí
láithreach nó aon bhóthar poiblí beartaithe a aicmiú mar
bhóthar náisiúnta.

(b) Féadfaidh an tAire, le hordú, aon bhóthar poiblí láithreach
nó aon bhóthar poiblí beartaithe a aicmiú mar bhóthar
réigiúnach.

(c) Beidh bóthar poiblí, seachas bóthar náisiúnta nó bóthar
réigiúnach, ina bhóthar áitiúil.

(d) I gcás ina mbeidh bóthar poiblí aicmithe mar bhóthar
náisiúnta nó mar bhóthar réigiúnach faoin bhfo-alt seo
agus i gcás ina mbeidh an bóthar sin athailínithe nó ina
mbeidh seachbhóthar déanta air, beidh an t-athailíniú nó
an seachbhóthar sin, mura bhforáiltear a mhalairt le
hordú ón Aire faoin bhfo-alt seo, ina bhóthar náisiúnta
nó ina bhóthar réigiúnach, de réir mar a bheidh, agus
beidh an chuid sin den bhóthar láithreach a bheidh fágtha
tar éis an athailínithe nó tar éis an seachbhóthar a
dhéanamh ina bhóthar áitiúil.

(2) (a) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh—

(i) lena bhforordófar aicmí bóithre poiblí i dteannta nó
in ionad na n-aicmí dá dtagraítear i bhfo-alt (1), agus

(ii) lena ndéanfar foráil maidir le freagracht a shannadh
as aicmí bóithre poiblí den sórt sin a chothabháil
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agus a dhéanamh agus maidir le haon cheann
d’fhorálacha alt 13 a oiriúnú chun na críche sin.

(b) Féadfar, le rialacháin faoin bhfo-alt seo, a fhoráil, i
gcoitinne nó i gcás áirithe, go bhforléireofar tagairt in aon
achtachán (lena n-áirítear an tAcht seo) nó in aon
ionstraim do bhóthar náisiúnta, do bhóthar réigiúnach nó
do bhóthar áitiúil mar thagairt do bhóthar poiblí d’aicme
a fhorordófar sna rialacháin sin.

(3) (a) Féadfaidh an tAire (i gcás bóithre náisiúnta agus bóithre
réigiúnacha) agus údarás bóithre (i gcás bóithre áitiúla)
le hordú—

(i) bóithre áirithe a ainmniú chun críocha áirithe,

(ii) aicme áirithe bóithre a roinnt ina fo-aicmí.

(b) I gcás ina mbeidh an tÚdarás arna bhunú faoi alt 16
rachaidh an tAire i gcomhairle leis sula ndéanfaidh an
tAire bóthar poiblí nó bóthar poiblí beartaithe a aicmiú
mar bhóthar náisiúnta faoi fho-alt (1)(a) nó sula
ndéanfaidh sé ordú faoi mhír (a) den fho-alt seo a
bhaineann le bóthar náisiúnta.

(4) (a) Sannfaidh an tAire uimhir nó marc aitheantais eile do gach
bóthar náisiúnta agus do gach bóthar réigiúnach.

(b) Sannfaidh údarás bóithre uimhir nó marc aitheantais eile
do gach bóthar áitiúil a mbeidh freagracht air ina leith.

(5) (a) Coimeádfaidh údarás bóithre sceideal agus léarscáil de na
bóithre poiblí go léir a mbeidh freagracht air ina leith.

(b) Ullmhóidh údarás bóithre an sceideal agus an léarscáil a
luaithe is indéanta tar éis thosach feidhme an ailt seo agus
déanfaidh sé gach beart réasúnach chun an sceideal agus
an léarscáil a choimeád cothrom le dáta.

(c) Déanfar an sceideal agus an léarscáil a choimeád in oifigí
an údaráis bóithre agus beidh siad ar fáil lena n-iniúchadh
le linn uaireanta oifige.

(d) Féadfar an sceideal agus an léarscáil a choimeád ar shlí
seachas i bhfoirm inléite ar choinníoll gur féidir an
fhaisnéis a bheidh iontu a atáirgeadh i bhfoirm inléite.

(e) Cúlghairtear, leis seo, airteagail 85, 86 agus 87 den Ordú
um Chomhluchta Poiblí, 1946.

(6) Déanfaidh údarás bóithre, ar iarraidh ón Aire agus ar cibé
modh a shonróidh sé, fardal ar na bóithre poiblí go léir, nó ar aon
aicme nó fo-aicme bóthair phoiblí, a mbeidh freagracht air ina leith.

11.—(1) (a) Féadfaidh údarás bóithre, le hordú, a dhearbhú gur
bóthar poiblí aon bhóthar a bhfuil ceart slí poiblí ann
thairis, agus measfar gur bóthar poiblí gach bóthar den
sórt sin agus is é an t-údarás bóithre a bheidh freagrach
as é a chothabháil.

(b) I gcás ina mbeartóidh údarás bóithre a dhearbhú gur
bóthar poiblí é bóthar, déanfaidh sé—
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(i) a dheimhniú dó féin gur bóthar é a fhónann don
phobal i gcoitinne,

(ii) na himpleachtaí airgeadais a bheidh ag an dearbhú
beartaithe i dtaca leis an údarás a bhreithniú,

(iii) fógra a fhoilsiú i nuachtán amháin nó níos mó a
scaiptear sa limistéar ina bhfuil an bóthar a
mbeartaítear a dhearbhú ina leith gur bóthar poiblí
é ina gcuirfear in iúl cé na tráthanna ar féidir, cén
tréimhse (nach lú ná mí amháin) ar lena linn is féidir
agus cén áit inar féidir, léarscáil ar a dtaispeánfar an
bóthar sin a iniúchadh agus ina ndéarfar go
bhféadfar agóidí nó uiríll i ndáil leis an dearbhú sin a
dhéanamh i scríbhinn chun an údaráis bóithre roimh
dháta sonraithe (nach lú ná dhá sheachtain tar éis
dheireadh na tréimhse le haghaidh iniúchadh),

(iv) aon agóidí nó uiríll a dhéanfar chuige faoi mhír (iii)
agus nach dtarraingeofar siar a bhreithniú.

(2) Is feidhmeanna forchoimeádta iad agóidí nó uiríll a bhreithniú
agus ordú faoi fho-alt (1) a dhéanamh.

(3) Féadfaidh an tAire critéir a fhorordú chun a dhearbhú gur
bóithre poiblí iad bóithre agus déanfaidh údarás bóithre aon chritéir
fhorordaithe den sórt sin a chomhlíonadh le linn dó a fheidhmeanna
faoin alt seo a fheidhmiú

(4) Is bóthar poiblí gach bóthar náisiúnta, bóthar réigiúnach,
mótarbhealach, busbhealach agus bóthar cosanta agus ní gá d’údarás
bóithre ordú a dhéanamh faoi fho-alt (1) i ndáil le haon bhóthar den
sórt sin.

(5) Beidh deimhniú ó údarás bóithre gur bóthar poiblí é bóthar
ina fhianaise prima facie ar an méid sin.

(6) Gach bóthar a bhí ina bhóthar poiblí díreach roimh achtachán
a aisghairm leis an Acht seo, is bóthar poiblí é.

(7) Aon bhóthar a dhéanfaidh údarás bóithre nó a sholáthróidh
sé ar shlí eile tar éis thosach feidhme an ailt seo, is bóthar poiblí é
mura gcinnfidh an t-údarás bóithre sin a mhalairt, agus ní gá don
údarás ordú faoi fho-alt (1) a dhéanamh i ndáil le haon bhóthar den
sórt sin.

12.—(1) Ach amháin mar a fhoráiltear in alt 73, ní dhéanfaidh
údarás bóithre bóthar poiblí a thréigean seachas de réir fhorálacha
an ailt seo.

(2) I gcás ina mbeartóidh údarás bóithre bóthar poiblí a thréigean
déanfaidh sé—

(a) fógra a fhoilsiú i nuachtán amháin nó níos mó a scaiptear
sa limistéar ina bhfuil an bóthar a bheartaítear a
thréigean suite ina gcuirfear in iúl cé na tráthanna ar
féidir, cén tréimhse (nach giorra ná mí amháin) ar lena
linn is féidir agus cén áit inar féidir, léarscáil ar a
dtaispeánfar an bóthar poiblí sin a iniúchadh agus ina
ndéarfar go bhféadfar agóidí nó uiríll i ndáil leis an togra
sin a dhéanamh i scríbhinn chun an údaráis bóithre roimh
dháta sonraithe (nach lú ná dhá sheachtain tar éis
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dheireadh na tréimhse le haghaidh iniúchadh) agus ina
ndéarfar go bhféadfaidh daoine a mbeidh agóidí nó uiríll
den sórt sin á ndéanamh acu iarraidh a dhéanamh i
scríbhinn chun a gcás a shonrú ag éisteacht ó bhéal a
sheolfaidh duine a bheidh ceaptha ag an údarás bóithre
chun na críche sin,

(b) cóip den fhógra sin a ghreamú in áit fheiceálach ag dhá
cheann an bhóthair phoiblí a bheartaítear a thréigean
agus é a fhágáil ann ar feadh tréimhse nó tréimhsí nach
giorra ná ceithre lá dhéag sa chomhiomlán,

(c) aon agóidí nó uiríll a dhéanfar chuige faoi mhír (a) agus
nach dtarraingeofar siar a bhreithniú,

(d) más cuí leis é, deis a thabhairt do dhaoine a dhéanfaidh
agóidí nó uiríll, agus a iarrfaidh i scríbhinn go ndéanfar
amhlaidh, a gcás a shonrú ag éisteacht ó bhéal a
sheolfaidh duine arna cheapadh ag an údarás bóithre,
agus tuarascáil an duine a bheidh ceaptha amhlaidh agus
aon mholadh uaidh a bhreithniú.

(3) (a) Féadfaidh údarás bóithre ordú a dhéanamh lena ndéanfar
an bóthar poiblí a shonrófar san fhógra a fhoilseofar faoi
fho-alt (2)(a), nó cuid den bhóthar sin, a thréigean.

(b) Ní dhéanfaidh údarás bóithre ordú faoi mhír (a) go dtí go
mbeidh fo-alt (2) comhlíonta aige.

(4) (a) Ní bheidh éifeacht le hordú faoi fho-alt (3) a bhaineann le
bóthar náisiúnta nó le bóthar réigiúnach mura mbeidh
agus go dtí go mbeidh an t-ordú ceadaithe ag an Aire.

(b) Féadfaidh an tAire, le hordú, an t-ordú a cheadú fara nó
d’éagmais modhnuithe nó féadfaidh sé diúltú an t-ordú
a cheadú.

(c) Rachaidh an tAire i gcomhairle leis an Údarás sula
ndéanfaidh sé ordú faoin alt seo a bhaineann le bóthar
náisiúnta.

(5) (a) Ní bheidh údarás bóithre freagrach a thuilleadh—

(i) as bóthar áitiúil a chothabháil — ón dáta a dhéanfaidh
an t-údarás bóithre an t-ordú á thréigean,

(ii) as bóthar náisiúnta nó bóthar réigiúnach a
chothabháil — ón dáta a cheadóidh an tAire an t-
ordú á thréigean fara nó d’éagmais modhnuithe.

(b) Ní dhéanfaidh tréigean bóthair phoiblí difear d’aon cheart
slí poiblí thar an mbóthar sin agus ní dhéanfaidh údarás
bóithre aon ní a chuirfidh isteach ar cheart slí den sórt
sin ach amháin mar a fhoráiltear faoin dlí.

(6) Déanfaidh údarás bóithre, a luaithe is féidir tar éis bóthar
poiblí a thréigean, fógra i dtaobh an tréigin sin a fhoilsiú sa nuachtán
nó sna nuachtáin inar foilsíodh an fógra i dtaobh an tréigin
bheartaithe faoi fho-alt (2)(a) agus tabharfaidh sé fógra i scríbhinn
d’aon duine a rinne agóidí nó uiríll i scríbhinn chuige i ndáil leis an
tréigean sin.
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(7) Is feidhmeanna forchoimeádta iad agóidí nó uiríll agus
tuarascáil agus aon mholtaí ó dhuine a bheidh ceaptha faoi fho-alt
(2) a bhreithniú agus ordú a dhéanamh faoi fho-alt (3).

(8) Aon duine a dhéanfaidh, gan údarás dleathach, fógra arna
chur suas faoi fho-alt (2)(b) a thabhairt chun siúil nó a aghlot nó a
dhamáistiú, beidh sé ciontach i gcion.

(9) Más rud é, roimh alt 26 d’Acht 1925 a aisghairm le halt 4, go
mbeidh iarratas déanta chuig an Aire faoin alt sin 26 ar ordú lena
dtréigfear bóthar poiblí agus nach mbeidh cinneadh déanta i dtaobh
an iarratais sin ag an Aire nó nach mbeidh sé tarraingthe siar, leanfar
de bheith ag déileáil leis an iarratas agus leanfar den iarratas a
chinneadh amhail is nach ndearnadh an t-alt sin 26 a aisghairm.

(10) (a) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun críocha
an ailt seo.

(b) Féadfar, i rialacháin faoin bhfo-alt seo, go háirithe agus
gan dochar do ghinearáltacht mhír (a), critéir a shonrú
chun bóithre poiblí a thréigean agus comhlíonfaidh
údarás bóithre aon chritéir shonraithe den sórt sin le linn
dó a fheidhmeanna faoin alt seo a fheidhmiú.

13.—(1) Faoi réir Chuid III, maidir le cothabháil agus déanamh
gach bóthair náisiúnta agus bóthair réigiúnaigh i gcontae riaracháin,
is feidhm í de chuid chomhairle nó bhardas contaebhuirge an
chontae sin.

(2) Is feidhm de chuid comhairle contae, bardais contaebhuirge
nó buirge eile nó comhairle ceantair uirbigh gach bóthar áitiúil a
chothabháil agus a dhéanamh—

(a) i gcás comhairle contae — ina contae riaracháin, gan aon
bhuirg nó ceantar uirbeach a áireamh,

(b) i gcás aon údaráis áitiúil eile — ina limistéar riaracháin.

(3) Beidh na húdaráis áitiúla dá dtagraítear i bhfo-ailt (1) agus (2)
ina n-údaráis bhóithre chun críocha na mbóithre dá dtagraítear sna
fo-ailt sin agus déanfaidh siad, faoi réir Chuid III agus i leith na
mbóithre sin, na feidhmeanna go léir a shanntar d’údaráis bhóithre
le haon achtachán nó faoi aon achtachán (lena n-áirítear an tAcht
seo) nó le haon ionstraim nó faoi aon ionstraim a chomhlíonadh.

(4) Déanfar caiteachais comhairle contae i leith a fheidhmeanna
faoi fho-alt (2) a mhuirearú ar an gcontae gan aon bhuirg nó ceantar
uirbeach a áireamh.

(5) Déanfaidh údarás bóithre, le linn a gcuid feidhmeanna faoi
fho-ailt (1) agus (2) a chomhlíonadh, riachtanais gach úsáidire
bóthair a bhreithniú.

(6) (a) Féadfaidh duine nó grúpa daoine, le toiliú údaráis bóithre,
oibreacha cothabhála a dhéanamh ar bhóthar áitiúil.

(b) Féadfaidh údarás bóithre toiliú faoi mhír (a) a thabhairt
faoi réir cibé coinníollacha, srianta agus ceanglais a
mheasfaidh sé is cuí.

(c) I gcás ina dtabharfaidh údarás bóithre a thoiliú faoi mhír
(a) agus ina mbeidh na hoibreacha déanta ar mhodh bona
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fide agus de réir gach coinníll, gach sriain nó gach
ceanglais a shonraítear faoi mhír (b)—

(i) measfar na hoibreacha a bheith déanta ag an údarás
bóithre, agus

(ii) déanfaidh an t-údarás bóithre an duine nó an grúpa
(agus gach duine den ghrúpa) a rinne na hoibreacha
a shlánú i gcoinne gach caingne agus éilimh, cibé slí
ina n-éireoidh siad, i leith na n-oibreacha agus i leith
oibreacha a dhéanamh.

(d) Féadfaidh údarás bóithre ábhair, gléasra, trealamh agus
seirbhísí a fhoirne a sholáthar do dhuine nó do ghrúpa a
bheidh ag déanamh oibreacha faoin bhfo-alt seo.

(7) Féadfaidh údarás bóithre gach ní a dhéanamh a eascróidh as,
nó a leanfaidh as, comhlíonadh a chuid feidhmeanna faoin Acht seo,
nó a bheidh riachtanach nó fóirsteanach chun a chuid feidhmeanna
a chomhlíonadh faoin Acht seo nó thairis sin i ndáil le bóithre poiblí,
nó a bheidh coimhdeach leis an gcéanna.

(8) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (7) agus ach amháin mar
a fhoráiltear a mhalairt le dlí, féadfaidh údarás bóithre—

(a) aon taitneamhacht, déanmhas nó ní a sholáthar mar
shábháilteacht nó mar shaoráid d’úsáidirí bóthair,

(b) tírdhreachú, plandú nó aon ghníomhaíocht den tsamhail
sin a ghabháil de láimh ar mhaithe leis an taitneamhacht
agus leis an gcomhshaol,

(c) gnéithe ealaíne a sholáthar.

(9) D’ainneoin an mhínithe ar “bóthar” in alt 2, ní fhorléireofar
aon ní san Acht seo mar ní lena bhforchuirtear ar údarás bóithre aon
dliteanas, dualgas nó oibleagáid—

(a) fálta nó ballaí coinneála atá tadhlach le bóthar poiblí agus
a bhfuil aon duine eile freagrach astu agus nach cuid den
bhóthar iad, a dhéanamh nó a chothabháil, nó

(b) aon droichid, tolláin, crosairí iarnróid nó aon déanmhas
eile a bhfuil cuideachta iarnróid nó duine eile freagrach
astu de bhua aon achtacháin, a dhéanamh nó a
chothabháil.

(10) (a) Aon duine a dhéanfaidh na nithe seo a leanas gan údarás
dleathach nó gan toiliú ó údarás bóithre—

(i) bóthar poiblí a aghlot le scríbhneoireacht nó ar aon
slí eile,

(ii) bóthar poiblí a dhamáistiú,

(iii) bóthar poiblí a thochailt,

(iv) (I) aon ábhar nó ní a chur nó a leagan ar bhóthar
poiblí,

(II) a cheadú otrach nó fual ó ainmhí ar leis é nó aon
ábhar nó aon ní a thitfidh d’fheithicil ar leis í
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nó a bheidh á húsáid aige, a fhágáil ar bhóthar
poiblí, nó

(III) aon ní eile a dhéanamh,

ar shlí gur guais nó go bhféadfadh gur ghuais do
dhaoine a úsáideann bóthar poiblí an t-ábhar, an ní,
an t-otrach nó an fual nó an ní eile sin a dhéanamh,
nó ar shlí go gcuirfidh an céanna bac nó treampán
ar úsáid shábháilte bóthair phoiblí nó ar chothabháil
bóthair phoiblí, beidh sé ciontach i gcion.

(b) Féadfaidh an t-údarás bóithre toiliú faoi mhír (a) a
thabhairt faoi réir cibé coinníollacha, srianta nó ceanglais
is cuí leis agus aon duine a mhainneoidh na coinníollacha,
na srianta nó na ceanglais sin a chomhlíonadh, beidh sé
ciontach i gcion.

(c) I gcás ina ndéanfaidh duine aon ní de shárú ar mhír (a),
féadfaidh údarás bóithre aon aghlot a bhaint as, aon
damáiste a dheisiú, aon tochailt a líonadh, aon ábhar, ní,
otrach nó fual a aistriú as nó aon ghuais, guais
fhéideartha, bac nó treampán a aistriú as nó a laghdú
agus féadfaidh sé aon chostais a thabhóidh sé le réasún a
ghnóthú ón duine sin mar fhiach conartha shimplí i gcúirt
dlínse inniúla.

14.—(1) (a) Aon uair is dealraitheach don Údarás gur chóir
comhaontú faoi alt 59 d’Acht 1955 a dhéanamh idir
údaráis bhóithre chun críche aon fheidhme
d’fheidhmeanna na n-údarás sin a bhaineann le bóithre
náisiúnta féadfaidh an tÚdarás a iarraidh ar na húdaráis
bhóithre comhaontú a dhéanamh de réir cibé téarmaí
agus coinníollacha a shonróidh an tÚdarás.

(b) I gcás ina ndiúltaíonn nó ina mainníonn aon údarás
bóithre lena mbaineann déanamh de réir iarrata faoi mhír
(a), féadfaidh an tÚdarás, tar éis deis a thabhairt do na
húdaráis bhóithre uiríll a dhéanamh chuige i scríbhinn
agus tar éis aon uiríll a bheidh déanta a bhreithniú, a ordú
dóibh comhaontú a dhéanamh de réir cibé téarmaí agus
coinníollacha a shonróidh sé, agus déanfaidh na húdaráis
bhóithre de réir aon ordacháin arna thabhairt ag an
Údarás.

(c) Ní chúlghairfear comhaontú a dhéanfar faoin bhfo-alt seo
ach amháin le toiliú an Údaráis.

(2) Féadfaidh go mbeidh i gcomhaontú faoi alt 59 d’Acht 1955,
lena bhforáiltear d’fheidhmiú nó comhlíonadh aon fheidhme ag
údarás bóithre amháin d’údarás bóithre eile, téarmaí maidir leis na
nithe seo a leanas—

(a) dílsiú na feidhme don údarás céadluaite go feadh cibé
méid agus ar feadh cibé tréimhse a bheidh sonraithe sa
chomhaontú, agus

(b) íocaíochtaí a dhéanamh nó freagracht airgeadais a aistriú,

agus féadfar foráil a dhéanamh leis maidir le limistéar muirir seachas
an limistéar muirir a shonraítear in alt 10 d’Acht 1946.
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(3) (a) Féadfaidh dhá údarás bóithre nó níos mó socruithe a
dhéanamh maidir le haon fheidhm dá gcuid feidhmeanna
a chomhall i gcomhpháirt.

(b) Aon uair is dealraitheach don Údarás gur chóir do dhá
údarás bóithre nó níos mó socruithe a dhéanamh maidir
le haon fheidhm dá gcuid feidhmeanna a bhaineann le
bóithre náisiúnta a chomhall i gcomhpháirt, féadfaidh an
tÚdarás a iarraidh ar na húdaráis bhóithre socruithe a
dhéanamh de réir cibé téarmaí agus coinníollacha a
shonróidh an tÚdarás.

(c) I gcás ina ndiúltaíonn nó ina mainníonn aon údarás
bóithre lena mbaineann déanamh de réir iarrata faoi mhír
(b), féadfaidh an tÚdarás, tar éis deis a thabhairt do na
húdaráis bhóithre uiríll a dhéanamh chuige i scríbhinn
agus tar éis aon uiríll a dhéanfar a bhreithniú, a ordú
dóibh socruithe a dhéanamh de réir cibé téarmaí agus
coinníollacha a shonróidh sé agus déanfaidh na húdaráis
bhóithre de réir aon ordacháin arna thabhairt ag an
Údarás.

(d) Ní chúlghairfear socrú a dhéanfar faoi mhír (b) nó (c) ach
amháin le toiliú an Údaráis.

(4) Féadfaidh baint a bheith ag comhaontú faoi alt 59 d’Acht 1955
nó ag socruithe faoi fho-alt (3) le limistéar uile údaráis bóithre, nó le
cuid den limistéar sin.

(5) (a) Aon uair is dealraitheach don Aire gur chóir comhaontú
faoi alt 59 d’Acht 1955 a dhéanamh idir údaráis bhóithre
chun críche aon fheidhme dá gcuid feidhmeanna a
bhaineann le bóithre poiblí (seachas bóithre náisiúnta)
féadfaidh sé, tar éis deis a thabhairt do na húdaráis lena
mbaineann uiríll a dhéanamh chuige i scríbhinn agus tar
éis aon uiríll a bheidh déanta a bhreithniú, a ordú dóibh
comhaontú a dhéanamh.

(b) Féadfaidh an tAire a ordú go mbeidh in aon chomhaontú
den sórt sin cibé téarmaí a shonróidh sé agus déanfaidh
na húdaráis lena mbaineann de réir aon ordacháin arna
thabhairt ag an Aire.

(c) Ní chúlghairfear comhaontú arna dhéanamh faoin bhfo-alt
seo ach amháin le toiliú an Aire.

(6) (a) Aon uair is dealraitheach don Aire gur chóir do dhá
údarás bóithre nó níos mó socruithe a dhéanamh maidir
le haon fheidhm dá gcuid feidhmeanna a bhaineann le
bóithre poiblí (seachas bóithre náisiúnta) a chomhall i
gcomhpháirt, féadfaidh sé, tar éis deis a thabhairt do na
húdaráis lena mbaineann uiríll a dhéanamh chuige i
scríbhinn agus tar éis aon uiríll a bheidh déanta a
bhreithniú, a ordú go ndéanfaidh siad cibé socruithe a
shonróidh sé.

(b) Féadfaidh an tAire a ordú go mbeidh in aon socruithe den
sórt sin cibé téarmaí a shonróidh sé agus déanfaidh na
húdaráis lena mbaineann de réir aon ordacháin arna
thabhairt ag an Aire.

19
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(c) Ní chúlghairfear aon socruithe a bheidh déanta faoin bhfo-
alt seo ach amháin le toiliú an Aire.

(7) Aon chomhaontú láithreach i ndáil le bóithre poiblí arna
dhéanamh ag údaráis bhóithre faoi alt 59 d’Acht 1955 scoirfidh sé
d’fheidhm a bheith aige nó d’éifeacht a bheith leis tar éis dheireadh
na tréimhse bliana ó thosach feidhme an ailt seo mura rud é, laistigh
den tréimhse sin, go gcoimeádfaidh na húdaráis bhóithre sin i
bhfeidhm é le ceadú, i gcás bóthair náisiúnta, ón Údarás.

(8) (a) I gcás go ndéanfar comhaontú faoi alt 59 d’Acht 1955 tar
éis thosach feidhme an ailt seo nó i gcás go ndéanfar
socruithe faoin alt seo agus i gcás go mbaineann an
comhaontú sin nó na socruithe sin le bóithre náisiúnta, ní
bheidh feidhm ag an gcomhaontú sin nó ag na socruithe
sin ná éifeacht leis nó leo go dtí go gceadóidh an tÚdarás
é nó iad (fara nó d’éagmais modhnuithe).

(b) Ní bheidh feidhm ag mír (a) maidir le comhaontú nó
socruithe a dhéanfar tar éis ordacháin ón Údarás faoi fho-
alt (1) nó (3).

(9) Féadfaidh an tÚdarás, i ndáil le bóithre náisiúnta, comhaontú
faoi alt 59 d’Acht 1955 nó socruithe faoi fho-alt (3) a dhéanamh
amhail is dá mba údarás bóithre é agus ní bheidh feidhm ag forálacha
fho-alt (8)(a) maidir leis an gcomhaontú sin nó maidir leis na
socruithe sin.

(10) Déanfaidh an tÚdarás agus gach údarás bóithre aon
chomhaontú nó socruithe lena mbaineann an t-alt seo agus ar páirtí
ann nó iontu é a chur i gcrích de réir théarmaí an chéanna.

(11) Beidh sé de dhualgas ar údarás bóithre is páirtí i gcomhaontú
faoi alt 59 d’Acht 1955 a bhaineann le bóithre poiblí (lena n-áirítear
comhaontú láithreach a choimeádtar i bhfeidhm faoi fho-alt (7)) nó
i socruithe faoin alt seo cóip den chomhaontú sin nó de na socruithe
sin a thabhairt don Aire.

15.—(1) Féadfaidh an tAire ordachán i scríbhinn a thabhairt
d’údarás bóithre i ndáil le haon fheidhm de na feidhmeanna a
shanntar dó le haon achtachán nó faoi aon achtachán (lena n-áirítear
an tAcht seo) a bhaineann le bóithre poiblí a chothabháil nó a
dhéanamh agus déanfaidh an t-údarás bóithre de réir an ordacháin
sin.

(2) Déanfaidh an tAire cóip d’aon ordachán a thabharfaidh sé
faoi fho-alt (1) a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

(3) Féadfaidh an tAire treoirlínte beartais nó treoirlínte eile a
thabhairt d’údaráis bhóithre i ndáil le haon fheidhm de na
feidhmeanna a shanntar dóibh le haon achtachán nó faoi aon
achtachán (lena n-áirítear an tAcht seo) a bhaineann le bóithre poiblí
a chothabháil nó a dhéanamh agus tabharfaidh na húdaráis aird ar
na treoirlínte le linn na feidhmeanna sin a chomhlíonadh.

(4) Déanfaidh an tAire cóip d’aon treoirlínte a thabharfaidh sé
faoi fho-alt (3) a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.
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CUID III

An tÚdarás um Bóithre Náisiúnta

16.—(1) Beidh comhlacht ann ar a dtabharfar an tÚdarás um
Bóithre Náisiúnta, nó, sa Bhéarla, The National Roads Authority
chun na feidhmeanna a shanntar dó leis an Acht seo nó faoin Acht
seo a chomhlíonadh.

(2) Beidh an tÚdarás arna bhunú cibé lá a cheapfaidh an tAire
le hordú.

17.—(1) Faoi réir na bhforálacha seo a leanas den Chuid seo agus,
go háirithe, faoi réir cibé ordachán agus treoirlínte a thabharfaidh an
tAire faoi alt 41, is é dualgas ginearálta an Údaráis a áirithiú go
soláthrófar gréasán bóithre náisiúnta sábháilte éifeachtúil agus chun
na críche sin—

(a) beidh freagracht fhoriomlán air as pleanáil agus maoirsiú
oibreacha chun bóithre náisiúnta a dhéanamh agus a
chothabháil, agus

(b) beidh aige cibé feidhmeanna eile i ndáil le bóithre
náisiúnta a dhéanamh nó a chothabháil a shanntar dó leis
an Acht seo nó faoin Acht seo.

(2) I gcomhlíonadh a fheidhmeanna faoi fho-alt (1), breithneoidh
an tÚdarás riachtanais gach úsáidire bóthair.

(3) Féadfaidh an tAire, le rialacháin, cibé feidhmeanna breise i
ndáil le bóithre náisiúnta a dhéanamh nó a chothabháil is cuí leis ó
am go ham a shannadh don Údarás.

(4) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh lena ndéanfar foráil
gurb é an tÚdarás, le héifeacht ó dháta a shonrófar sna rialacháin, a
chomhlíonfaidh aon fheidhm a bhaineann le bóithre náisiúnta a
thugtar don Aire nó d’údarás bóithre faoi aon achtachán (lena n-
áirítear an tAcht seo), nó don Choimisinéir faoi na hAchtanna um
Thrácht ar Bhóithre, 1961 go 1987, i gcás inar deimhin leis an Aire
go bhféadfadh an tÚdarás an fheidhm a chomhlíonadh níos
éifeachtaí, in ionad í a bheith á comhlíonadh aige nó ag an údarás
sin nó ag an gCoimisinéir.

(5) Aon uair a bheidh rialacháin faoi fho- alt (4) i bhfeidhm i ndáil
le feidhm áirithe, déanfar tagairt in aon achtachán lena mbaineann
don Aire, don údarás bóithre lena mbaineann nó don Choimisinéir
a fhorléiriú mar thagairt a fholaíonn tagairt don Údarás agus is
feidhm de chuid an Údaráis an fheidhm lena mbaineann na
rialacháin.

(6) Maidir le rialacháin faoi fho-alt (3) nó (4) féadfaidh cibé
forálacha teagmhasacha, forlíontacha, iarmhartacha agus
idirthréimhseacha a bheith iontu is dealraitheach don Aire is gá chun
críche na rialachán, nó de dhroim na rialachán nó chun lánéifeacht
a thabhairt dóibh.

18.—(1) (a) Déanfaidh an tÚdarás, uair amháin gach cúig bliana ar
a laghad, agus ag féachaint d’aon treoirlínte arna
dtabhairt ag an Aire faoi alt 41(3) agus tar éis tuairimí
údarás áitiúil a fháil, dréachtphlean a ullmhú maidir le
bóithre náisiúnta a dhéanamh agus a chothabháil.
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(b) Beidh aird ag an Údarás ar an ngá atá le héifeachtúlacht,
barainneacht agus cáilíocht i ndéanamh agus i
gcothabháil bóithre náisiúnta agus áireoidh sé measúnú
neamhspleách air sin in aon dréachtphlean a ullmhóidh
sé faoin bhfo-alt seo.

(2) (a) Déanfaidh an tÚdarás dréachtphlean arna ullmhú faoi
fho-alt (1) a chur faoi bhráid an Aire lena cheadú a fháil.

(b) Le linn dó dréachtphlean a chur faoi bhráid an Aire
soláthróidh an tÚdarás faisnéis faoi na hagóidí agus na
huiríll go léir a bheidh faighte faoi fho-alt (3) agus nach
mbeidh tarraingthe siar.

(c) Féadfaidh an tAire dréachtphlean a cheadú, é a cheadú
fara modhnuithe, a ordú go gcuirfear faoina bhráid arís é
i bhfoirm mhodhnaithe lena cheadú, nó féadfaidh sé
diúltú é a cheadú.

(3) Sula gcuirfidh sé dréachtphlean faoi bhráid an Aire, déanfaidh
an tÚdarás—

(a) fógra a fhoilsiú i nuachtán amháin nó níos mó—

(i) á rá gur ullmhaíodh dréachtphlean agus go
mbeartaítear é a chur faoi bhráid an Aire lena
cheadú a fháil,

(ii) á chur in iúl cé na tráthanna ar féidir, cén tréimhse
(nach lú ná mí amháin) ar lena linn is féidir, agus cén
áit inar féidir, cóip den dréachtphlean a iniúchadh,

(iii) á chur in iúl cá háit a fhéadfar cóip den dréachtphlean
a fháil agus lena sonrófar an táille (más ann) ar chóip
den sórt sin (nach mó ná an costas réasúnach a
bhainfidh leis an gcóip sin a dhéanamh),

(iv) á rá go bhféadfar agóidí nó uiríll a dhéanamh i
scríbhinn chuig an Údarás i ndáil leis an
dréachtphlean roimh dháta sonraithe (ar dáta é nach
luaithe ná dhá sheachtain tar éis dheireadh na
tréimhse le haghaidh iniúchadh);

(b) cóip den dréachtphlean a chur chuig gach údarás bóithre
dá mbeidh freagracht maidir le bóithre náisiúnta sannta
faoi alt 13 agus fógra a sheirbheáil ar gach údarás den
sórt sin á rá—

(i) gur ullmhaíodh dréachtphlean agus go mbeartaítear é
a chur faoi bhráid an Aire lena cheadú a fháil, agus

(ii) go bhféadfar agóidí nó uiríll a dhéanamh i scríbhinn
chuig an Údarás i ndáil leis an dréachtphlean roimh
dháta sonraithe (ar dáta é nach lú ná dhá sheachtain
tar éis dheireadh na tréimhse le haghaidh iniúchadh
dá dtagraítear i mír (a));

(c) aon agóidí nó uiríll a dhéanfar chuige faoin bhfo-alt seo
agus nach mbeidh tarraingthe siar a bhreithniú agus cibé
leasuithe nó modhnuithe (más ann) ar an dréachtphlean
is cuí leis.
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(4) Is feidhm fhorchoimeádta agóidí nó uiríll a dhéanamh faoi
fho-alt (3) (b).

(5) Déanfaidh an tÚdarás cur i ngníomh plean arna cheadú faoi
fho-alt (2) a athbhreithniú in aghaidh na bliana agus tuarascáil ar an
athbhreithniú sin a chur faoi bhráid an Aire.

(6) Le linn dó a fheidhmeanna a chomhlíonadh, déanfaidh an
tÚdarás de réir aon phlean arna cheadú faoi fho-alt (2), a mhéid
is féidir.

19.—(1) Féadfaidh an tÚdarás, i ndáil le bóithre náisiúnta, gach
ceann nó aon cheann de na nithe seo a leanas a dhéanamh—

(a) dearaí le haghaidh oibreacha déanaimh nó feabhsúcháin a
ullmhú, nó socrú a dhéanamh chun iad a ullmhú,

(b) cláir oibreacha cothabhála a ullmhú, nó socrú a dhéanamh
chun iad a ullmhú,

(c) scéimeanna a ullmhú chun síneacha tráchta a sholáthar, nó
socrú a dhéanamh chun iad a ullmhú,

(d) a áirithiú go ndéanfar oibreacha déanaimh nó cothabhála,
nó go soláthrófar síneacha tráchta,

(e) a áirithiú go soláthrófar saoráidí chun feithiclí a locadh,

(f) airgead a leithroinnt agus íocaíochtaí a dhéanamh i ndáil
le hoibreacha déanaimh nó cothabhála, nó i ndáil le haon
fheidhm eile a shanntar dó leis an Acht seo nó faoi,

(g) le ceadú an Aire, caighdeáin a shonrú i ndáil le hoibreacha
déanaimh nó cothabhála,

(h) gníomhaíochtaí oiliúna, taighde nó tástála a chur i gcrích i
ndáil le haon cheann dá chuid feidhmeanna, nó socrú a
dhéanamh, nó cuidiú, chun iad a chur i gcrích.

(2) Socróidh an tÚdarás, a mhéid is féidir, go ndéanfaidh an t-
údarás bóithre iomchuí na feidhmeanna dá dtagraítear i míreanna
(a) go (e) d’fho-alt (1) a chomhlíonadh thar a cheann ach, in aon chás
inar dóigh leis an Údarás go mbeadh sé níos áisiúla, níos dlúsúla, níos
éifeachtaí nó níos eacnamaíche go ndéanfadh sé féin an fheidhm lena
mbaineann a chomhlíonadh, féadfaidh sé cinneadh a dhéanamh dá
réir.

(3) Féadfaidh an tÚdarás na nithe sin go léir a dhéanamh a thig
as, nó a leanann as, a fheidhmeanna a chomhlíonadh nó atá
riachtanach nó fóirsteanach chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh
nó atá coimhdeach lena gcomhlíonadh.

(4) Ní bheidh aon ábhar caingne nó imeachtaí eile ann ná ní
bheidh an céanna inchothabhála—

(a) i gcoinne an Údaráis,

(b) i gcoinne coiste a mbeidh feidhmeanna arna dtarmligean
ag an Údarás chuige á gcomhlíonadh aige,

23

Cd.III A.18

Feidhmeanna
sonracha de chuid
an Údaráis.



Cd.III A.19

24

[Uimh. 14.] [1993.]Acht na mBóithre, 1993.

(c) i gcoinne údaráis bóithre a mbeidh feidhmeanna á
gcomhlíonadh thar ceann an Údaráis aige,

(d) i gcoinne comhlachta a mbeidh seirbhísí á soláthar don
Údarás aige,

chun damáistí a ghnóthú maidir le haon díobháil do dhaoine, le
damáiste do mhaoin nó le caillteanas eile, a líomhnaítear gurbh é ba
chúis nó ba leaschúis leo an tÚdarás do mhainneachtain aon fheidhm
de na feidhmeanna a thugtar dó a chomhlíonadh nó déanamh de réir
aon fheidhme de na feidhmeanna sin.

(5) (a) Ní bheidh an tÚdarás faoi dhliteanas mar gheall ar
dhamáiste a tharlóidh de thoradh aon mhainneachtana
bóthar náisiúnta a chothabháil.

(b) I mír (a) folaíonn “damáiste” caillteanas maoine, bás
duine agus díobháil phearsanta.

(6) Maidir le forbairt arb éard í aon oibreacha a dhéanamh ag an
Údarás, ar threoir ón Údarás nó thar ceann an Údaráis faoin Acht
seo i ndáil le déanamh nó cothabháil bóthair náisiúnta, is forbairt
dhíolmhaithe í chun críocha Acht 1963.

(7) I gcás go ndéanfaidh an tÚdarás cinneadh faoi fho-alt (2) nó
faoi alt 20(5)(a) feidhm áirithe a chomhlíonadh ar shlí eile seachas
trí údarás bóithre, beidh éifeacht leis na forálacha seo a leanas—

(a) beidh cumhacht ag an Údarás (d’ainneoin aon achtacháin
eile) chun an fheidhm a chomhlíonadh, lena n-áirítear
talamh a fháil chun na críche sin, agus chun aon ní eile a
dhéanamh a eascraíonn as, nó a leanann as, an bhfeidhm
a chomhlíonadh nó is gá chun an fheidhm a
chomhlíonadh nó a d’éascódh comhlíonadh na feidhme;

(b) chun críche mhír (a), féadfar talamh a fháil trí chomhaontú
nó trí ordú ceannaigh éigeantaigh arna dhéanamh ag an
Údarás agus arna chur faoi bhráid an Aire agus arna
dhaingniú aige de réir na bhforálacha atá in alt 76 d’Acht
na dTithe, 1966 agus sa Tríú Sceideal a ghabhann leis an
Acht sin, nó trí scéim arna déanamh ag Údarás agus arna
ceadú ag an Aire faoi Chuid IV den Acht seo;

(c) beidh feidhm ag forálacha aon achtacháin lena mbaineann
i ndáil leis an bhfeidhm a chomhlíonadh faoi réir cibé
modhnuithe is gá.

(8) Beidh feidhm ag forálacha Acht na dTithe, 1966 i ndáil le fáil
éigeantach talún faoi fho-alt (7) amhail is dá mba fháil í faoi Chuid
V den Acht sin agus chun na críche sin déanfar tagairt d’údarás
tithíochta a fhorléiriú mar thagairt don Údarás.

(9) Déanfaidh an tÚdarás, sula bhfaighidh sé talamh trí
chomhaontú faoi fho-alt (7), luacháil neamhspleách a fháil ar an
talamh.

(10) Féadfaidh an tAire, le hordú, cibé foráil a dhéanamh is
dealraitheach dó is gá chun go mbeidh lánéifeacht le fo-alt (7), lena
n-áirítear foráil i dtaca le feidhm, modhnú nó oiriúnú aon achtacháin.
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20.—(1) Féadfaidh an tÚdarás, i ndáil le bóthar náisiúnta, a ordú
d’údarás bóithre—

(a) scéim mótarbhealaigh a dhéanamh agus a chur faoi bhráid
an Aire lena cheadú a fháil,

(b) iarratas a dhéanamh chuig an Aire ar ordú droichid faoi
Acht 1946,

(c) scéim bóthair chosanta a dhéanamh agus í a chur faoi
bhráid an Aire lena cheadú a fháil,

(d) talamh a fháil trí ordú ceannaigh éigeantaigh a dhéanamh
nó ar shlí eile,

(e) ordú ceannaigh éigeantaigh a chur faoi bhráid an Aire
lena dhaingniú,

(f) ráiteas tionchair timpeallachta a ullmhú agus iarratas a
dhéanamh chuig an Aire ar an gceadú dá dtagraítear in
alt 51,

(g) dearaí i gcomhair oibreacha déanaimh nó feabhsúcháin
sonraithe a ullmhú nó socrú a dhéanamh chun iad a
ullmhú,

(h) conarthaí a dhéanamh i gcomhair oibreacha déanaimh nó
cothabhála sonraithe,

(i) oibreacha déanaimh nó cothabhála sonraithe a ghabháil
de láimh,

(j) clár oibreacha cothabhála a ullmhú nó socrú a dhéanamh
chun é a ullmhú,

(k) scéim a ullmhú chun síneacha tráchta a sholáthar nó socrú
a dhéanamh chun í a ullmhú,

(l) toiliú an Choimisinéara a lorg le soláthar síne tráchta
sonraithe faoi alt 95 d’Acht 1961,

(m) aon ní eile a dhéanamh a eascraíonn as, nó a leanann as,
bóthar náisiúnta a dhéanamh nó a chothabháil, nó is gá
nó is fóirsteanach chuige sin nó a d’éascódh é,

agus glacfaidh an t-údarás bóithre, d’ainneoin alt 39 d’Acht 1963 nó
aon achtacháin eile, na bearta sin go léir is gá chun déanamh de réir
ordacháin den sórt sin.

(2) Sula n-eiseoidh an tÚdarás ordachán faoi fho-alt (1) i ndáil le
haon oibreacha lena gceanglófaí, i dtuairim an Údaráis, dá gcuirfí
i gcrích é, ar údarás bóithre plean forbartha nó ordú um limistéar
taitneamhachta speisialta a shárú go hábhartha, déanfaidh an
tÚdarás—

(a) fógra a fhoilsiú i nuachtán amháin nó níos mó a scaiptear
sa limistéar ina ndéanfaí na hoibreacha beartaithe á rá
go mbeartaíonn sé an t-ordachán sin a eisiúint agus go
bhféadfar agóidí nó uiríll i ndáil leis an ordachán
beartaithe sin a dhéanamh i scríbhinn chuig an Údarás
roimh dháta sonraithe (nach lú ná mí amháin tar éis
dháta chéadfhoilsithe an fhógra),
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(b) fógra a sheirbheáil ar an údarás bóithre agus, i gcás nach
é an t-údarás bóithre an t-údarás pleanála, ar an údarás
pleanála á rá go mbeartaíonn sé an t-ordachán sin a
eisiúint agus go bhféadfar agóidí nó uiríll i ndáil leis an
ordachán beartaithe sin a dhéanamh i scríbhinn chuig an
Údarás roimh dháta sonraithe (nach lú ná mí amháin tar
éis an dáta ar ar seirbheáladh an fógra),

(c) aon agóidí nó uiríll a dhéanfar chuige faoi mhír (a) nó (b)
agus nár tarraingíodh siar a bhreithniú.

(3) Sula n-eiseoidh an tÚdarás ordachán (seachas ordachán lena
mbaineann fo-alt (2)) chuig údarás bóithre, rachaidh sé i gcomhairle
leis an údarás bóithre sin.

(4) Féadfaidh ordachán faoi fho-alt (1) an tréimhse a shonrú ar
laistigh di a bheidh an t-ordachán sin le comhlíonadh mar aon le cibé
nithe eile is dóigh leis an Údarás is gá.

(5) (a) Faoi réir mhír (b), i gcás go ndiúltóidh nó go mainneoidh
údarás bóithre ordachán faoi fho-alt (1) a chomhlíonadh,
féadfaidh an tÚdarás, d’ainneoin aon achtacháin eile agus
in aon chás inar dealraitheach dó gur cóir sin sna
himthosca, an fheidhm a shonraítear san ordachán a
chomhlíonadh faoi réir cibé modhnuithe (más ann) is
cuí leis.

(b) Féadfaidh an tAire, le rialacháin, aicme cáis a shonrú nach
mbeidh éifeacht le cinneadh ón Údarás faoi mhír (a) ina
leith mura gceadóidh agus go dtí go gceadóidh sé é.

21.—(1) (a) Ullmhóidh an tÚdarás, de réir cibé téarmaí agus
coinníollacha a shonróidh an tAire, cláir nó cibé
doiciméid eile a bheidh ag teastáil ón Aire nó ó aon Aire
eile den Rialtas d’fhonn iarratas a dhéanamh, nó d’fhonn
tacú le hiarratas, chuig na Comhphobail Eorpacha ar
chúnamh airgeadais (cibé acu i bhfoirm deontas nó
iasachtaí) i leith bóithre náisiúnta den sórt sin.

(b) Cuirfear aon chlár nó doiciméid eile den sórt sin faoi
bhráid an Aire agus féadfaidh an tAire, tar éis dul i
gcomhairle le haon Aire eile lena mbaineann—

(i) an clár nó na doiciméid eile a cheadú,

(ii) an clár nó na doiciméid eile a cheadú, fara
modhnuithe,

(iii) a ordú go ndéanfar an clár nó na doiciméid eile a chur
faoina bhráid arís i bhfoirm mhodhnaithe lena
cheadú,

(iv) diúltú an clár nó na doiciméid eile a cheadú.

(c) Is é an tAire nó Aire eile den Rialtas lena mbaineann
amháin a dhéanfaidh clár ceadaithe nó doiciméid
cheadaithe eile a chur faoi bhráid na gComhphobal
Eorpach.

(2) Déanfaidh an tÚdarás, le toiliú an Aire, agus ar cibé modh a
shonróidh an tAire, cabhair a thabhairt i dtaca leis an gcás a chur
chun cinn le haghaidh cúnaimh airgeadais (cibé acu i bhfoirm
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deontas nó iasachtaí) ó na Comhphobail Eorpacha i leith bóithre
náisiúnta.

(3) San alt seo tá le “Comhphobail Eorpacha” an bhrí a thugtar
dó le hAcht na gComhphobal Eorpach, 1972.

22.—(1) Féadfaidh an tÚdarás, i ndáil lena fheidhmeanna faoin
Acht seo, moltaí i scríbhinn a dhéanamh d’údarás pleanála aon tráth
i dtaobh a bhfuil i bplean forbartha an údaráis sin agus breithneoidh
an t-údarás pleanála aon mholtaí den sórt sin.

(2) Le linn dó aon fheidhm i ndáil le déanamh nó feabhsú bóthair
náisiúnta a chomhlíonadh (lena n-áirítear dréachtphlean a ullmhú
faoi alt 18) déanfaidh an tÚdarás—

(a) pleanáil agus forbairt chuí an limistéir ina bhfuil an bóthar
sin suite nó le suíomh a bhreithniú,

(b) na héifeachtaí (más ann) a bheadh ag na hoibreacha lena
mbaineann ar chomhshaol an limistéir lena mbaineann a
bhreithniú, agus

(c) aird a thabhairt ar fhorálacha an phlean forbartha agus ar
aon ordú um limistéar taitneamhachta speisialta nó ordú
slánchoimeádta crann a bhaineann leis an limistéar sin.

(3) (a) Más rud é, le linn a fheidhmeanna a chomhlíonadh faoi alt
19 nó 20, go mbeartóidh an tÚdarás go ndéanfar bóthar
náisiúnta feadh ailínithe áirithe agus go gcuirfidh an
t-údarás bóithre cuí faoi alt 13 in aghaidh an ailínithe sin,
féadfaidh an t-údarás bóithre uiríll a dhéanamh i
scríbhinn chuig an Údarás agus breithneoidh an tÚdarás
na huiríll sin.

(b) Más rud é, tar éis don Údarás uiríll a gheofar faoi mhír (a)
a bhreithniú, nár thángthas ar chomhaontú maidir leis an
ailíniú agus nár tarraingíodh na huiríll siar, féadfaidh an
t-údarás bóithre uiríll i scríbhinn a dhéanamh chuig an
Aire i ndáil leis an ní.

(c) Déanfaidh an t-údarás bóithre cóip d’aon uiríll a
dhéanfaidh sé faoi mhír (b) a chur chuig an Údarás agus
féadfaidh an tÚdarás, laistigh d’aon mhí amháin tar éis
an dáta a bhfaighfear an chóip, uiríll i scríbhinn a
dhéanamh chuig an Aire.

(d) Is feidhm fhorchoimeádta údarás bóithre do dhéanamh
uiríoll faoin bhfo-alt seo.

23.—(1) Féadfaidh an tÚdarás tráth ar bith moltaí i scríbhinn a
dhéanamh don Choimisinéir i ndáil leis an gCoimisinéir do
chomhlíonadh a fheidhmeanna faoi na hAchtanna um Thrácht ar
Bhóithre, 1961 go 1987 agus beidh aird ag an gCoimisinéir ar na
moltaí sin le linn dó a chuid feidhmeanna a chomhlíonadh.

(2) Rachaidh an tAire i gcomhairle leis an Údarás sula
ndéanfaidh sé—

(a) ordú i ndáil le bóthar náisiúnta faoi alt 94 d’Acht 1961,
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(b) rialacháin faoi alt 101D d’Acht 1961 (arna chur isteach le
halt 9 den Acht um Iompras Bhaile Átha Cliath
(Díscaoileadh), 1987),

(c) rialacháin i ndáil le bóithre náisiúnta faoi Chuid IV
d’Acht 1961.

(3) (a) I gcás ina mbeidh scéim i gcomhair síneacha tráchta a
sholáthar ullmhaithe ag an Údarás faoi alt 19 nó i gcás
ina mbeidh scéim a bheidh ullmhaithe thar a cheann ag
údarás bóithre ceadaithe ag an Údarás, féadfaidh údarás
bóithre sín tráchta (seachas sín tráchta de réir bhrí alt 95
(1) (c) d’Acht 1961) a sholáthar de réir na scéime gan é
a bheith riachtanach toiliú an Choimisinéara a lorg agus
a fháil faoin alt 95 sin.

(b) I gcás ina ndéanfar foráil le scéim dá dtagraítear i mír (a)
do shín tráchta de réir bhrí alt 95 (1) (c) d’Acht 1961,
lorgóidh an tÚdarás toiliú an Choimisinéara leis an tsín
sin a chur ar fáil agus i gcás ina dtabharfaidh an
Coimisinéir an toiliú sin féadfaidh údarás bóithre,
d’ainneoin alt 95 d’Acht 1961, an tsín sin a chur ar fáil de
réir na scéime.

24.—Féadfaidh an tAire, faoi réir cibé coinníollacha is cuí leis, i
ngach bliain airgeadais deontais a thabhairt de cibé méideanna a
cheadóidh an tAire Airgeadais as airgead a sholáthróidh an
tOireachtas faoi chomhair chaiteachas caipitil agus reatha an Údaráis
agus tabharfar deontais faoin alt seo ag féachaint go háirithe do
riachtanais chothabhála bóithre náisiúnta.

25.—(1) (a) Féadfaidh an tÚdarás airgead a fháil ar iasacht (lena
n-áirítear airgead in airgeadra seachas airgeadra an Stáit)
ach i gcás ina bhfaighidh an tÚdarás airgead ar iasacht,
beidh an iasacht sin faoi réir thoiliú an Aire agus an
Aire Airgeadais.

(b) Féadfaidh an tÚdarás, le toiliú an Aire agus an Aire
Airgeadais, airgead a chruinniú (lena n-áirítear airgead
in airgeadra seachas airgeadra an Stáit) trí nótaí
gealltanais a thabhairt nó trí bhillí malairte a tharraingt
nó a ghlacadh.

(2) D’fhonn iasacht a fháil, féadfaidh an tÚdarás bannaí, bintiúir
agus urrúis eile a bhunú agus a eisiúint agus sin faoi réir cibé ráta
úis agus cibé coinníollacha i dtaobh aisíoca, fuascailte nó eile is cuí
leis an Údarás.

(3) Déanfaidh an tÚdarás na cumhachtaí a thugtar dó leis an alt
seo a fheidhmiú ar shlí nach mó ná £500,000,000 ina gcomhiomlán
méid nó méideanna na príomhshuime a dhlífidh an tÚdarás aon tráth
áirithe a aisíoc ar scór aon dliteanais nó dliteanas a thabhófar faoin
alt seo.

(4) Chun críocha an ailt seo, maidir le hairgead a gheofar ar
iasacht nó a chruinneofar in airgeadra seachas airgeadra an Stáit
measfar gur coibhéis é in airgeadra an Stáit don airgead iarbhír a
fuarthas ar iasacht nó a cruinníodh, agus an choibhéis sin á ríomh de
réir an ráta iomlaoide i gcomhair an airgeadra sin agus airgeadra an
Stáit an tráth a bhfuarthas an t-airgead sin ar iasacht nó ar cruinníodh
an t-airgead sin, de réir mar a bheidh.
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26.—(1) Féadfaidh an tAire Airgeadais, tar éis dul i gcomhairle
leis an Aire, ráthaíocht a thabhairt i cibé foirm agus slí agus i cibé
airgead (lena n-áirítear airgead in airgeadra seachas airgeadra an
Stáit) agus ar cibé téarmaí agus coinníollacha is cuí leis—

(a) go n-aisíocfaidh an tÚdarás go cuí príomhshuim aon airgid
a gheobhaidh an tÚdarás ar iasacht nó go n-íocfar an
t-ús ar an airgead sin, nó go n-aisíocfar an phríomhshuim
sin agus go n-íocfar an t-ús sin araon, agus

(b) go n-íocfar go cuí nóta gealltanais arna thabhairt ag an
Údarás nó bille malairte arna tharraingt nó arna ghlacadh
ag an Údarás,

agus féadfaidh ráthaíocht go n-íocfaidh an tÚdarás coimisiún agus
caiteachais theagmhasacha a eascróidh i ndáil le hiasachtaí, nóta
gealltanais nó bille malairte den sórt sin a bheith ar áireamh in aon
ráthaíocht den sórt sin.

(2) Déanfaidh an tAire Airgeadais, a luaithe is féidir tar éis
dheireadh gach bliana airgeadais, ráiteas a leagan faoi bhráid gach
Tí den Oireachtas ina leagfar amach, maidir le gach ráthaíocht faoin
alt seo a bheidh tugtha le linn na bliana sin nó a bheidh tugtha aon
tráth roimh thosach na bliana sin agus a bheidh i bhfeidhm i dtosach
na bliana sin—

(a) sonraí na ráthaíochta,

(b) i gcás aon íocaíocht a bheith déanta aige faoin ráthaíocht
roimh dheireadh na bliana sin, méid na híocaíochta agus
an méid (más ann) a aisíocadh leis ar scór na
híocaíochta, agus

(c) an méid airgid faoi réim na ráthaíochta a bhí gan íoc ag
deireadh na bliana sin.

(3) Maidir le haon airgead a d’íoc an tAire Airgeadais faoi
ráthaíocht faoin alt seo, déanfaidh an tÚdarás é a aisíoc leis (mar
aon le hús air de réir cibé ráta nó rátaí a cheapfaidh sé) laistigh de
cibé tréimhse ón dáta a airleacadh an t-airgead as an bPríomh-Chiste
a shonróidh an tAire sin tar éis dul i gcomhairle leis an Údarás.

(4) I gcás an t-airgead go léir nó aon chuid den airgead a
cheanglaítear le fo-alt (3) a aisíoc leis an Aire Airgeadais a bheith
gan íoc de réir an fho-ailt sin, aisíocfar an méid a bheidh gan íoc
amhlaidh leis an bPríomh-Chiste, ag cibé tráthanna a chinnfidh an
tAire Airgeadais, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

(5) D’ainneoin airgead a sholáthar faoi fho-alt (4) chun an méid
a aisíoc leis an bPríomh-Chiste, leanfaidh an tÚdarás de bheith faoi
dhliteanas don Aire Airgeadais i leith an mhéid sin, agus déanfaidh
an tÚdarás an méid sin (mar aon le hús air de réir cibé ráta nó rátaí
a cheapfaidh an tAire Airgeadais) a aisíoc leis ag cibé tráthanna agus
i cibé tráthchodanna a cheapfaidh an tAire Airgeadais.

(6) Déanfar aon airgead a íocfaidh an tÚdarás faoi fho-alt (3) nó
(5) a íoc isteach sa Státchiste nó a chur chun tairbhe don Státchiste
i cibé slí is cuí leis an Aire Airgeadais.

(7) I ndáil le ráthaíochtaí arna dtabhairt ag an Aire Airgeadais
faoin alt seo in airgead in airgeadra seachas airgeadra an Stáit—
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(a) glacfar le gach tagairt do phríomhshuim nó d’ús agus leis
an tagairt do choimisiún agus caiteachais theagmhasacha
i bhfo-alt (1), agus leis an tagairt do nóta gealltanais nó
bille malairte i mír (b) den fho-alt sin, mar thagairt do
choibhéis mhéid iarbhír na príomhshuime, an úis, an
choimisiúin agus na gcaiteachas teagmhasach, an nóta
gealltanais nó an bhille malairte sin, de réir mar a bheidh,
in airgeadra an Stáit, agus an choibhéis sin á ríomh de
réir chostas an mhéid sin in airgeadra an Stáit an tráth a
dhéantar an ríomh,

(b) glacfar leis an tagairt d’airgead i bhfo-alt (2) mar thagairt
do choibhéis an airgid iarbhír in airgeadra an Stáit, agus
an choibhéis sin á ríomh de réir an ráta iomlaoide don
airgeadra sin agus d’airgeadra an Stáit an tráth a dhéantar
an ríomh, agus

(c) glacfar le gach tagairt d’airgead i bhfo-ailt (3) go (5) mar
thagairt do chostas an airgid iarbhír in airgeadra an Stáit.

27.—Déanfar an t-airgead go léir a theastóidh ón Aire Airgeadais
ó am go ham chun suimeanna a íoc a thiocfaidh chun bheith iníoctha
aige faoi alt 26 a airleacan as an bPríomh-Chiste nó as a thoradh fáis.

28.—(1) (a) Ceapfaidh an tAire comhaltaí an Údaráis agus
ceapfaidh sé duine de na comhaltaí chun bheith ina
Chathaoirleach ar an Údarás.

(b) Ach amháin i gcás ina mbeidh duine ceaptha faoi alt 29
chun bheith ina Phríomh-Fheidhmeannach, féadfaidh an
tAire, nuair a bheidh an Cathaoirleach á cheapadh aige
nó aon tráth le linn théarma oifige an Chathaoirligh, a
ordú go gcomhlíonfaidh an Cathaoirleach na
feidhmeanna dá dtagraítear in alt 29 (2).

(c) Ní lú ná deichniúr ná ní mó ná ceithre dhuine dhéag líon
chomhaltaí an Údaráis.

(d) Is é a bheidh i ngach comhalta den Údarás duine a bhfuil,
i dtuairim an Aire, taithí fhorleathan agus inniúlacht aige
i ndáil le bóithre, cúrsaí iompair, tionscail, tráchtála,
airgeadais nó comhshaoil, rialtas áitiúil, eagrú oibrithe
nó riarachán.

(2) Déanfaidh an tAire, nuair a bheidh Cathaoirleach an Údaráis
nó comhalta eile den Údarás á cheapadh aige, téarma oifige an
Chathaoirligh nó an chomhalta eile sin a shocrú agus is tréimhse
nach faide ná cúig bliana an téarma oifige sin, agus, faoi réir fho-alt
(5) agus alt 34, sealbhóidh an duine sin a oifig ar cibé téarmaí agus
coinníollacha a chinnfidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais.

(3) Beidh duine a cheapfar faoin alt seo agus a rachaidh a théarma
oifige in éag trí imeacht aimsire in-athcheaptha.

(4) Íocfaidh an tÚdarás le Cathaoirleach agus comhaltaí eile an
Údaráis cibé luach saothair (más ann) agus liúntais i leith caiteachas
a chinnfidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais.

(5) (a) Féadfaidh Cathaoirleach an Údaráis agus aon chomhalta
eile den Údarás éirí as oifig trí litir a bheidh dírithe chuig
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an Aire agus beidh éifeacht leis an éirí as ón dáta a
gheobhaidh an tAire an litir.

(b) Féadfaidh an tAire aon duine den sórt sin a chur as oifig
más rud é, i dtuairim an Aire, go bhfuil sé tagtha chun
bheith éagumasach de dheasca breoiteachta ar a
dhualgais a chomhlíonadh go héifeachtach nó gur mhí-
iompair sé é féin mar a bheidh sonraithe nó más
dealraitheach don Aire gur gá nó gurb inmhianaithe é a
chur as oifig chun go ndéanfaidh an tÚdarás a
fheidhmeanna a chomhlíonadh go héifeachtach.

(6) Féadfaidh an tÚdarás gníomhú d’ainneoin folúntas a bheith i
measc a chomhaltaí.

29.—(1) (a) Ach amháin i gcás ina mbeidh ordachán i bhfeidhm
faoi alt 28 (1) (b), déanfar, ó am go ham, duine a
cheapadh chun bheith ina phríomhoifigeach
feidhmiúcháin don Údarás ("an Príomh-
Fheidhmeannach").

(b) Is é an tAire a cheapfaidh an chéad Phríomh-
Fheidhmeannach.

(c) Is é an tÚdarás, le toiliú an Aire, a cheapfaidh gach
Príomh-Fheidhmeannach ina dhiaidh sin.

(d) Beidh an Príomh-Fheidhmeannach i seilbh oifige go ceann
cibé tréimhse agus ar cibé téarmaí agus coinníollacha
(lena n-áirítear téarmaí agus coinníollacha i ndáil le luach
saothair) agus liúntais i leith caiteachas a chinnfidh an
tAire ó am go ham, le toiliú an Aire Airgeadais.

(2) (a) Tuairisceoidh an Príomh-Fheidhmeannach go díreach don
Údarás agus déanfaidh sé riarachán agus gnó an Údaráis
a sheoladh agus a bhainistí agus a rialú i gcoitinne, agus
comhlíonfaidh sé cibé feidhmeanna eile a chinnfidh an
tÚdarás ó am go ham.

(b) Féadfaidh an Príomh-Fheidhmeannach aon cheann de na
feidhmeanna dá dtagraítear i mír (a) a tharmligean.

(3) Beidh an Príomh-Fheidhmeannach i dteideal a bheith i láthair
agus labhairt (ach, lasmuigh de chás inar comhalta den Údarás é, ní
vótálfaidh sé) ag aon chruinniú den Údarás nó d’aon choiste nó gasra
comhairleach a bheidh ceaptha ag an Údarás.

(4) Ach amháin mar a fhoráiltear in aon achtachán eile,

(a) féadfaidh an tAire fostaíocht an chéad Phríomh-
Fheidhmeannaigh a fhoirceannadh aon tráth ar
chúiseanna sonraithe;

(b) féadfaidh an tÚdarás, le toiliú an Aire, fostaíocht aon
Phríomh-Fheidhmeannaigh ina dhiaidh sin a
fhoirceannadh aon tráth ar chúiseanna sonraithe.

30.—(1) Féadfaidh an tÚdarás cibé daoine a cheapadh chun
bheith ina bhfostaithe den Údarás a chinnfidh sé faoi réir thoiliú an
Aire agus an Aire Airgeadais maidir le líon agus grádú.
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(2) (a) Íocfar le fostaí den Údarás, as airgead a bheidh faoina réir
ag an Údarás, cibé luach saothair agus liúntais i leith
caiteachas a chinnfidh an tÚdarás le toiliú an Aire agus
an Aire Airgeadais.

(b) Sealbhóidh fostaí den Údarás dá dtagraítear i mír (a) a
fhostaíocht ar cibé téarmaí eile (lena n-áirítear téarmaí
ina sonrófar fad na fostaíochta sin) agus coinníollacha
eile a chinnfidh an tÚdarás le toiliú an Aire agus an
Aire Airgeadais.

(3) Sa Chuid seo, ach amháin san alt seo, aon tagairt d’fhostaí den
Údarás nó do dhuine a bheidh ar fostú ag an Údarás, folóidh sí an
Príomh-Fheidhmeannach.

31.—(1) (a) Féadfaidh údarás poiblí aon duine a bheidh ar fostú ag
an údarás poiblí agus a mbaineann a phríomhdhualgais
le feidhm a shanntar don Údarás nó a aistrítear chuige
faoin Acht seo a ainmniú lena fhostú ag an Údarás nó
chun bheith sannta amhlaidh don Údarás nó aistrithe
amhlaidh chuige.

(b) Maidir le hainmniú faoin bhfo-alt seo a dhéanfaidh údarás
poiblí seachas an tAire, ní dhéanfar é ach amháin le toiliú
an Aire agus an Údaráis.

(c) Ní ainmneoidh údarás poiblí fostaí faoin bhfo-alt seo, gan
fógra i scríbhinn a bheith tugtha aige don fhostaí agus
d’aon cheardchumainn nó comhlachais foirne aitheanta
lena mbaineann, go bhfuil sé beartaithe aige déanamh
amhlaidh agus gan breithniú a bheith déanta aige ar aon
uiríll a rinne sé, nó a rinne siad, nó a rinne aon duine acu,
i ndáil leis an ní laistigh de cibé tréimhse ama a bheidh
sonraithe san fhógra.

(2) Glacfaidh an tÚdarás isteach ina fhostaíocht duine a bheidh
ainmnithe faoi fho-alt (1) lena fhostú ag an Údarás.

(3) Maidir le duine arna ainmniú faoin alt seo a ghlacadh isteach
i bhfostaíocht an Údaráis beidh éifeacht leis an nglacadh isteach ar
cibé lá a shonróidh an tAire tar éis dó dul i gcomhairle leis an
Údarás.

(4) Na téarmaí agus na coinníollacha a bhaineann le seilbh oifige
a dheonóidh an tÚdarás i ndáil le duine a ghlactar isteach i
bhfostaíocht an Údaráis faoin alt seo, ní lú fabhar dó iad, fad a
bheidh an duine i bhfostaíocht an Údaráis, ná na téarmaí agus na
coinníollacha sin a bhí i réim díreach sular glacadh isteach san
fhostaíocht sin é, ach amháin i gcomhréir le comhaontú
comhchoiteann arna chaibidil le haon cheardchumainn nó
comhlachais foirne aitheanta lena mbaineann. Má bhíonn díospóid
ann idir an tÚdarás agus aon duine den sórt sin maidir leis na téarmaí
agus na coinníollacha a bhí i réim díreach sular glacadh isteach i
bhfostaíocht an Údaráis é, is é an tAire Airgeadais, tar éis dó dul i
gcomhairle leis an Aire, a chinnfidh an cheist.

(5) Ach amháin i gcomhréir le comhaontú comhchoiteann arna
chaibidil le haon cheardchumainn nó comhlachais foirne aitheanta
lena mbaineann, maidir le duine dá dtagraítear i bhfo-alt (4), ní lú
an scála pá a gheobhaidh sé ná ní lú tairbhe dó na téarmaí agus na
coinníollacha seirbhíse (seachas iad siúd a bhaineann le seilbh oifige)
a mbeidh sé faoina réir, fad a bheidh sé i bhfostaíocht an Údaráis,
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ná an scála pá a raibh sé ina theideal agus na téarmaí agus na
coinníollacha seirbhíse (seachas iad siúd a bhaineann le seilbh oifige)
a raibh sé faoina réir díreach roimh an lá a glacadh amhlaidh é.

(6) Go dtí cibé tráth a dhéanfaidh an tÚdarás, tar éis dó dul i
gcomhairle le haon cheardchumainn agus comhlachais foirne
aitheanta lena mbaineann, scála pá agus téarmaí agus coinníollacha
seirbhíse (seachas iad siúd a bhaineann le seilbh oifige) duine dá
dtagraítear i bhfo-alt (4) a athrú, leanfaidh na scálaí pá a raibh an
duine sin ina dteideal agus na téarmaí agus na coinníollacha seirbhíse
(seachas iad siúd a bhaineann le seilbh oifige), na srianta, na
ceanglais agus na hoibleagáidí a raibh an duine faoina réir díreach
roimh an nglacadh sin, d’fheidhm a bheith acu agus féadfaidh an
tÚdarás iad a chur chun feidhme nó a fhorchur fad a bheidh an duine
i bhfostaíocht an Údaráis; ní oibreoidh aon athrú den sórt sin chun
gur measa an scála pá nó na téarmaí nó na coinníollacha seirbhíse
réamhráite ab infheidhme maidir le fostaí díreach sular glacadh
isteach i bhfostaíocht an Údaráis é, ach amháin i gcomhréir le
comhaontú comhchoiteann arna chaibidil le haon cheardchumainn
nó comhlachais foirne aitheanta lena mbaineann.

(7) Beidh seirbhís a thug aon duine roimhe sin in údarás poiblí
ónar glacadh isteach i bhfostaíocht an Údaráis é faoin alt seo
ináirithe chun críocha na nAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta,
1967 go 1991, na nAchtanna um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973
agus 1991, na nAchtanna um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta,
1973 go 1991, agus na nAchtanna um Dhífhostú Éagórach, 1977 agus
1991, ach sin faoi réir aon eisceachtaí nó eisiamh eile sna
hAchtanna sin.

32.—(1) Chun a chumasú don Údarás a fheidhmeanna a
chomhlíonadh, féadfaidh an tAire seirbhísí a sholáthar (lena n-
áirítear seirbhísí foirne) don Údarás ar cibé téarmaí agus
coinníollacha (lena n-áirítear íocaíocht as na seirbhísí sin) ar a
gcomhaontófar agus féadfaidh an tÚdarás leas a bhaint as na
seirbhísí sin.

(2) Féadfaidh an tÚdarás seirbhísí (lena n-áirítear seirbhísí
foirne) a sholáthar don Aire, d’údarás bóithre nó d’aon chomhlacht
eile nó duine eile ar cibé téarmaí agus coinníollacha (lena n-áirítear
íocaíocht as na seirbhísí sin) ar a gcomhaontófar agus féadfaidh an
tAire, údarás bóithre nó aon chomhlacht eile nó duine eile leas a
bhaint as na seirbhísí sin.

(3) Féadfaidh údarás bóithre seirbhísí (lena n-áirítear seirbhísí
foirne) a sholáthar don Aire, d’údarás bóithre eile nó d’aon
chomhlacht eile nó duine eile ar cibé téarmaí agus coinníollacha
(lena n-áirítear íocaíocht as na seirbhísí sin) ar a gcomhaontófar agus
féadfaidh an tAire, an t-údarás bóithre eile nó aon chomhlacht eile
nó duine eile leas a bhaint as na seirbhísí sin.

(4) Féadfaidh údarás poiblí aon seirbhísí (lena n-áirítear seirbhísí
foirne) a theastaíonn ón Údarás chun aon cheann dá fheidhmeanna
a chomhlíonadh faoin Acht seo a sholáthar don Údarás ar cibé
téarmaí agus coinníollacha (lena n-áirítear íocaíocht as na seirbhísí
sin) ar a gcomhaontófar agus féadfaidh an tÚdarás leas a bhaint as
na seirbhísí sin.

33.—I gcás inar deimhin leis an Údarás go ndearna comhalta den
Údarás, fostaí den Údarás, duine a soláthraítear a sheirbhísí don
Údarás faoi alt 32 nó comhalta de choiste nó de ghasra comhairleach
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arna bhunú ag an Údarás a dhualgais a chomhall i ndáil le
feidhmeanna an Údaráis ar mhodh bona fide, déanfaidh sé an
comhalta sin, an fostaí sin nó an duine sin a shlánú i gcoinne gach
caingne nó éilimh, cibé slí a n-éireoidh, i leith chomhall a dhualgas
aige.

34.—(1) Más rud é, maidir le comhalta den Údarás—

(a) go nglacfaidh sé le hainmniúchán mar chomhalta de
Sheanad Éireann, nó

(b) go dtoghfar é chuig ceachtar Teach den Oireachtas nó
chun Parlaimint na hEorpa, nó

(c) go measfar, de bhun alt 15 (a cuireadh isteach leis an Acht
um Thoghcháin do Thionól na hEorpa, 1984) den Acht
um Thoghcháin do Thionól na hEorpa, 1977, é a bheith
tofa chun na Parlaiminte sin d’fhonn folúntas a líonadh,

scoirfidh sé air sin de bheith ina chomhalta den Údarás.

(2) Más rud é, maidir le duine a bheidh ar fostú ag an Údarás—

(a) go nglacfaidh sé le hainmniúchán mar chomhalta de
Sheanad Éireann, nó

(b) go dtoghfar é chuig ceachtar Teach den Oireachtas nó
chun Parlaimint na hEorpa, nó

(c) go measfar, de bhun alt 15 (a cuireadh isteach leis an Acht
um Thoghcháin do Thionól na hEorpa, 1984) den Acht
um Thoghcháin do Thionól na hEorpa, 1977, é a bheith
tofa chun na Parlaiminte sin d’fhonn folúntas a líonadh,

beidh sé air sin ar iasacht ó fhostaíocht ag an Údarás agus ní íocfaidh
an tÚdarás leis aon luach saothair ná liúntais, ná ní bheidh sé i
dteideal aon luach saothair ná liúntais a fháil ón Údarás i leith na
tréimhse dar tosach an glacadh sin, nó an toghadh sin, de réir mar a
bheidh, agus dar críoch an tráth a scoirfidh sé de bheith ina
chomhalta de cheachtar Teach acu sin nó den Pharlaimint sin.

(3) Aon duine a bheidh de thuras na huaire i dteideal, faoi Bhuan-
Orduithe cheachtar Tí den Oireachtas, suí sa Teach sin, nó ar
comhalta de Pharlaimint na hEorpa é, beidh sé, le linn dó a bheith i
dteideal amhlaidh nó ina chomhalta den sórt sin, dícháilithe chun
bheith ina chomhalta den Údarás nó chun bheith fostaithe ag an
Údarás.

(4) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (2), forléireofar an fo-
alt sin mar fho-alt lena dtoirmisctear, inter alia, tréimhse a luaitear
san fho-alt sin a áireamh mar sheirbhís leis an Údarás chun críocha
aon sochar aoisliúntais.

35.—(1) (a) San alt seo ciallaíonn “údarás áitiúil” údarás áitiúil
chun críocha an Achta Rialtais Áitiúil, 1941.

(b) Faoi réir mhír (c), ní fhostóidh an tÚdarás aon duine fad
a bheidh sé ina chomhalta d’údarás áitiúil.

(c) Féadfaidh an tAire, le hordú, aicme, tuairisc nó grád
fostaíochta a ainmniú nach mbeidh feidhm ag forálacha
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mhír (b) maidir léi nó leis fad a bheidh an t-ordú sin
i bhfeidhm.

(2) I gcás ina dtoghfar duine (nach mbeidh a fhostaíocht
ainmnithe ag an Aire faoi fho-alt (1) (c)) mar chomhalta d’údarás
áitiúil nó ina gcomhthoghfar é mar chomhalta d’údarás áitiúil,
scaoilfidh an tÚdarás ar saoire speisialta é agus ní íocfaidh an
tÚdarás leis aon luach saothair ná aon liúntais, nó ní bheidh sé i
dteideal aon luach saothair nó aon liúntais a fháil ón Údarás—

(a) i gcás ina dtoghfar mar chomhalta d’údarás áitiúil é — i
leith na tréimhse dar tosach é a thoghadh agus dar críoch
an tráth a scoirfidh sé de bheith ina chomhalta den
údarás áitiúil,

(b) i gcás ina gcomhthoghfar é mar chomhalta den údarás
áitiúil — i leith na tréimhse dar tosach tráth an
chomhthofa sin agus dar críoch an tráth a scoirfidh sé de
bheith ina chomhalta den údarás áitiúil.

(3) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (2), forléireofar an fo-
alt sin mar fho-alt lena dtoirmisctear, inter alia, tréimhse a luaitear i
mír (a) nó (b) den fho-alt sin a áireamh mar sheirbhís leis an Údarás
chun críocha aon sochar aoisliúntais.

36.—(1) Féadfaidh an tÚdarás, le toiliú an Aire agus an Aire
Airgeadais, scéim nó scéimeanna a dhéanamh chun sochair
aoisliúntais a dheonú do na daoine seo a leanas nó ina leith—

(a) daoine a cheapfar faoi ailt 29 agus 30 chun fostaíocht
lánaimsire an Údaráis, nó a ghlacfar isteach faoi alt 31 i
bhfostaíocht lánaimsire an Údaráis, agus

(b) Cathaoirleach an Údaráis i gcás ina ndéanfaidh sé le
hordachán ón Aire faoi alt 28 (1) (b) na feidhmeanna dá
dtagraítear in alt 29 (2) a chomhlíonadh.

(2) Socrófar le scéim faoi fho-alt (1) an tráth scoir agus na
coinníollacha scoir do na daoine go léir a mbeidh sochair aoisliúntais
iníoctha leo nó ina leith faoin scéim agus féadfar tráthanna éagsúla
agus coinníollacha éagsúla a shocrú i leith aicmí éagsúla daoine.

(3) Féadfaidh an tÚdarás, le toiliú an Aire agus an Aire
Airgeadais, scéim a dhéanamh lena leasófar nó lena gcúlghairfear
scéim faoin alt seo, lena n-áirítear scéim faoin bhfo-alt seo.

(4) Má bhíonn aon díospóid ann maidir le héileamh aon duine ar
aon sochar aoisliúntais, nó maidir le méid aon sochair aoisliúntais, is
iníoctha de bhun scéime nó scéimeanna faoin alt seo, cuirfear an
díospóid sin faoi bhráid an Aire agus tarchuirfidh an tAire í chuig
an Aire Airgeadais agus is cinneadh críochnaitheach a bheidh i
gcinneadh an Aire Airgeadais.

(5) Ní dheonóidh an tÚdarás aon sochair aoisliúntais ar dhuine
lena mbaineann fo-alt (1) d’éirí as, do scor nó d’fháil bháis ach
amháin de réir scéime nó scéimeanna faoin alt seo.

(6) Leagfar scéim faoin alt seo faoi bhráid gach Tí den Oireachtas
a luaithe is féidir tar éis a déanta agus má dhéanann ceachtar Teach
acu sin, laistigh den 21 lá a shuífidh an Teach sin tar éis an scéim a
leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú na scéime beidh an
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scéim ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon
ní a rinneadh roimhe sin faoin scéim.

(7) Maidir le duine a ghlacfar isteach i bhfostaíocht lánaimsire an
Údaráis faoi alt 31, déanfar le scéim nó le scéimeanna faoi fho-alt (1)
socrú chun sochair aoisliúntais a dheonú dó nó ina leith ar théarmaí
agus ar choinníollacha agus faoi réir téarmaí agus coinníollacha nach
lú fabhar dó ná na téarmaí agus na coinníollacha a bhí i bhfeidhm
maidir leis díreach roimh an lá ar glacadh isteach amhlaidh é i
bhfostaíocht an Údaráis i ndáil leis na sochair sin a dheonú.

(8) Más rud é, le linn na tréimhse idir bunú an Údaráis agus teacht
i ngníomh scéime faoin alt seo, go mbeadh sochair aoisliúntais
deonaithe do dhuine nó i leith duine a glacadh isteach i bhfostaíocht
lánaimsire an Údaráis, faoi alt 31, i leith a fhostaíochta leis an údarás
poiblí lena mbaineann, déanfaidh an tÚdarás na sochair aoisliúntais
a dheonú don duine agus a íoc leis an duine nó a dheonú agus a íoc
ina leith agus chun na críche sin déanfar a sheirbhís inphinsin leis an
Údarás a chomhiomlánú lena sheirbhís inphinsin roimhe sin.

37.—(1) I gcás leas airgid nó leas tairbhiúil eile a bheith ag
comhalta den Údarás, ag fostaí den Údarás, ag duine a soláthraítear
a sheirbhísí don údarás faoi alt 32, ag comhalta de choiste nó de
ghasra comhairleach arna bhunú ag an Údarás, nó ag
sainchomhairleoir, comhairleoir nó duine eile a bheidh ar fostú ag
an Údarás, in aon ní, nó atá ábhartha i leith aon ní, a bheidh le
breithniú ag an Údarás, ag coiste nó ag gasra comhairleach nó aige
féin, comhlíonfaidh sé na ceanglais seo a leanas—

(a) sula ndéanfar aon bhreithniú ar an ní, nochtfaidh sé don
Údarás agus, de réir mar a bheidh, d’aon chruinniú den
Údarás, den choiste nó den ghasra comhairleach a bheidh
ag breithniú an ní, cén cineál leasa atá aige;

(b) ní imreoidh sé aon tionchar, ná ní fhéachfaidh le haon
tionchar a imirt, ar bhreith a bheidh le tabhairt i ndáil
leis an ní;

(c) ní ghlacfaidh sé páirt ar bith in aon bhreithniú ar an ní;

(d) tarraingeoidh sé siar ón gcruinniú fad a bheidh an ní á phlé
nó á bhreithniú ag an Údarás, ag an gcoiste nó ag an
ngasra comhairleach agus, i gcás gur comhalta den
Údarás, den choiste nó den ghasra comhairleach sin é, ní
vótálfaidh sé ná ní ghníomhóidh sé ar shlí eile mar
chomhalta den sórt sin i ndáil leis an ní.

(2) Measfar leas tairbhiúil a bheith ag duine i ngach ceann de na
cásanna seo a leanas (ach gan a bheith teoranta dóibh)—

(a) tá sé féin, aon duine dá theaghlach nó aon ainmnitheach
dá chuid nó dá theaghlach ina chomhalta de chuideachta
nó d’aon chomhlacht eile ag a bhfuil leas tairbhiúil i ní,
nó leas tairbhiúil atá ábhartha maidir le ní, dá dtagraítear
i bhfo-alt (1);

(b) tá sé féin nó aon duine dá theaghlach i gcomhpháirtíocht
le duine, nó ar fostú ag duine, ag a bhfuil leas tairbhiúil i
ní den sórt sin nó leas tairbhiúil atá ábhartha maidir le ní
den sórt sin;



[1993.] [Uimh. 14.]Acht na mBóithre, 1993.

(c) is páirtí é féin nó aon duine dá theaghlach in aon socrú
nó comhaontú (cibé acu infhorfheidhmithe nó nach ea)
maidir le talamh lena mbaineann ní den sórt sin;

(d) tá leas tairbhiúil ag aon duine dá theaghlach i ní den sórt
sin nó leas tairbhiúil atá ábhartha maidir le ní den sórt
sin.

(3) Ní mheasfar leas tairbhiúil in aon ní, nó leas tairbhiúil atá
ábhartha maidir le haon ní, a bheith ag duine de bhíthin amháin go
bhfuil leas aige nó ag aon chuideachta nó ag aon chomhlacht eile nó
ag aon duine eile a luaitear i bhfo-alt (2) ar leas é atá chomh cianda
nó chomh neamhthábhachtach sin nach féidir a mheas le réasún gur
dóigh dó tionchar a imirt ar dhuine le linn dó breithniú, plé nó vótáil
a dhéanamh ar aon cheist maidir leis an ní, nó le linn dó aon fheidhm
a chomhlíonadh i ndáil leis an ní sin.

(4) I gcás ina n-eascróidh ceist i dtaobh arbh ionann nó nárbh
ionann iompar áirithe, dá ndéanfadh duine é, agus mainneachtain
aige ceanglais fho-alt (1) a chomhlíonadh, is é an tÚdarás a chinnfidh
an cheist agus déanfar sonraí an chinnidh a thaifeadadh i
miontuairiscí an chruinnithe lena mbaineann.

(5) Más rud é, ag cruinniú den Údarás, de choiste nó de ghasra
comhairleach, go ndéanfar nochtadh faoin alt seo, déanfar sonraí an
nochta a thaifeadadh i miontuairiscí an chruinnithe lena mbaineann
agus, fad a bheidh an ní lena mbaineann an nochtadh á bhreithniú
ag an gcruinniú, ní áireofar an duine a dhéanfaidh an nochtadh i
gcóram an chruinnithe.

(6) Aon duine a sháróidh ceanglas de chuid an ailt seo, beidh sé
ciontach i gcion.

(7) In aon imeachtaí mar gheall ar chion faoin alt seo, is cosaint
don chosantóir a chruthú nach raibh a fhios aige, agus nach raibh
aon chúis aige a chreidiúint, tráth an chiona líomhnaithe, go raibh ní
a raibh leas tairbhiúil aige ann nó i ndáil leis le breithniú aige, ag an
Údarás, nó ag coiste nó ag gasra comhairleach arna bhunú ag an
Údarás, de réir mar a bheidh, nó gur leas a raibh feidhm ag ceanglas
de chuid an ailt seo ina leith an leas tairbhiúil lena mbaineann an
cion líomhnaithe.

38.—(1) Ní dhéanfaidh duine faisnéis rúnda a gheobhaidh sé le
linn dó dualgais a chomhlíonadh mar chomhalta den Údarás, mar
fhostaí de chuid an Údaráis, mar dhuine a soláthraítear a sheirbhísí
don Údarás faoi alt 32, mar chomhalta de choiste nó de ghasra
comhairleach arna bhunú ag an Údarás nó mar shainchomhairleoir,
comhairleoir nó duine eile a bheidh ar fostú ag an Údarás a nochtadh
mura mbeidh sé údaraithe go cuí déanamh amhlaidh.

(2) San alt seo folaíonn “faisnéis rúnda”—

(a) faisnéis a mbeidh sé ráite ag an Údarás nó ag an Aire ina
leith go bhfuil sí faoi rún maidir le faisnéis áirithe nó
maidir le faisnéis d’aicme nó de thuairisc áirithe,

(b) faisnéis thráchtála i ndáil le conraitheoirí, le
sainchomhairleoirí, le soláthraithe airgeadais nó le haon
duine eile,
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(c) tograí de chineál tráchtála nó tairiscintí a bheidh curtha
faoi bhráid an Údaráis nó údaráis bóithre ag
conraitheoirí, ag sainchomhairleoirí nó ag aon duine eile,

agus ciallaíonn “údaraithe go cuí” údaraithe i scríbhinn ag an Údarás
nó ag duine éigin a bheidh údaraithe chuige sin ag an Údarás.

(3) Beidh aon duine a sháróidh fo-alt (1) ciontach i gcion.

39.—(1) Aon duine a dhéanfaidh cumarsáid le comhalta den
Údarás nó de choiste nó de ghasra comhairleach arna bhunú ag an
Údarás nó le duine a bheidh ar fostú ag an Údarás nó le duine a
soláthraítear a sheirbhísí don Údarás faoi alt 32, nó le
sainchomhairleoir, le comhairleoir nó le duine eile a bheidh ar fostú
ag an Údarás d’fhonn tionchar míchuí a imirt ar a bhreithniú ar aon
ní a bheidh le breithniú nó le cinneadh ag an Údarás, ag an gcoiste
nó ag an ngasra comhairleach, beidh sé ciontach i gcion.

(2) Más rud é go dtiocfaidh comhalta nó duine lena ndéantar
cumarsáid ar an tuairim gur sárú cumarsáid ar fho-alt (1), beidh sé
de dhualgas air gan aon aird eile a thabhairt ar an gcumarsáid agus
cuirfidh sé ábhar na cumarsáide sin in iúl do Chathaoirleach an
Údaráis láithreach i scríbhinn agus tabharfaidh an Cathaoirleach
admháil i scríbhinn go bhfuair sé an fhaisnéis sin.

40.—(1) Beidh sé de dhualgas ar dhuine lena mbaineann an t-alt
seo dearbhú a thabhairt don Údarás san fhoirm fhorordaithe ar
dearbhú é a bheidh sínithe aige agus ina mbeidh mionsonraí faoi
gach leas dá chuid is leas lena mbaineann an t-alt seo agus fad a
leanfaidh sé de bheith ina dhuine lena mbaineann an t-alt seo beidh
sé de dhualgas air, i gcás ina mbeidh athrú maidir le haon leas den
sórt sin nó ina bhfaighidh sé aon leas eile lena mbaineann an t-alt
seo, dearbhú nua a thabhairt don Údarás san fhoirm fhorordaithe.

(2) (a) Tá feidhm ag an alt seo maidir leis na daoine seo a
leanas—

(i) comhalta den Údarás,

(ii) comhalta de choiste a chomhlíonann feidhm arna
tarmligean chuige ag an Údarás, agus

(iii) fostaí de chuid an Údaráis nó duine a soláthraítear a
sheirbhísí don Údarás faoi alt 32 i gcás gur d’aicme,
de thuairisc nó de ghrád a fhorordaítear chun críche
an ailt seo an fostaí sin nó an duine sin.

(b) Tá feidhm ag an alt seo maidir leis na leasanna seo a
leanas—

(i) aon eastát nó leas atá ag duine lena mbaineann an t-
alt seo in aon talamh nó in aon ghníomhaíocht,

(ii) aon ghnó arb éard é déileáil i dtalamh nó forbairt
talún, nó aon ghníomhaíocht dá bhfuil duine den sórt
sin ag gabháil nó ina bhfuil sé fostaithe agus aon
ghnó den sórt sin arna sheoladh ag cuideachta nó ag
comhlacht eile ar comhalta di nó de é nó aon
ainmnitheach dá chuid,
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(iii) aon ghairm, gnó nó slí bheatha dá bhfuil duine den
sórt sin ag gabháil, cibé acu thar a cheann féin nó ar
shlí eile, agus a bhaineann le déileáil i dtalamh nó le
forbairt talún nó le haon ghníomhaíocht.

(3) Maidir le duine lena mbaineann an t-alt seo agus a bhfuil leas
lena mbaineann an t-alt seo aige, measfar go gcomhlíonann sé
ceanglais fho-alt (1) sa chás, agus sa chás amháin, go dtabharfaidh sé
don Údarás dearbhú a luaitear san fho-alt sin laistigh den tréimhse
ocht lá is fiche dar tosach—

(a) i gcás gur duine den sórt sin an duine ar dháta thosach
feidhme an ailt seo — an tosach feidhme sin,

(b) i gcás ina dtiocfaidh an duine chun bheith ina dhuine den
sórt sin tar éis thosach feidhme an ailt seo — an lá a
thiocfaidh sé chun bheith ina dhuine den sórt sin,

(c) i gcás ina mbeidh athrú maidir le leas a mbeidh mionsonraí
faoi i ndearbhú a bheidh tugtha cheana féin ag an duine
nó i gcás ina bhfaighidh an duine aon leas eile lena
mbaineann an t-alt seo — an lá a tharlóidh an t-athrú nó
a gheofar an leas eile sin.

(4) Chun críocha an ailt seo, measfar eastát nó leas i dtalamh nó
i ngníomhaíocht a bheith ag duine más comhalta de chuideachta nó
de chomhlacht eile ag a bhfuil eastát nó leas sa talamh nó sa
ghníomhaíocht é nó aon ainmnitheach dá chuid.

(5) Chun críocha an ailt seo, ní mheasfar leas lena mbaineann an
t-alt seo a bheith ag duine más leas é atá chomh cianda nó chomh
neamhthábhachtach sin nach féidir a mheas le réasún gur dóigh go
n-imreodh sé tionchar ar dhuine le linn dó breithniú, plé nó vótáil a
dhéanamh ar aon cheist maidir le haon ní a eascróidh nó a thiocfaidh
os comhair an Údaráis nó coiste den Údarás, nó le linn dó aon
fheidhm i ndáil le haon ní den sórt sin a chomhlíonadh.

(6) I gcás go bhfuil leas lena mbaineann an t-alt seo ag duine lena
mbaineann an t-alt seo de bhíthin amháin scaireanna i gcuideachta
nó i gcomhlacht eile a bheith ar úinéireacht thairbhiúil aige nó ag a
ainmnitheach agus nach mó luach ainmniúil iomlán na scaireanna sin
ná cibé acu seo a leanas is lú—

(a) míle punt, nó

(b) an céadú cuid de luach ainmniúil iomlán scairchaipiteal
eisithe na cuideachta nó an chomhlachta, nó i gcás ina n-
eisítear an caipiteal sin ina scaireanna d’aicmí de bhreis
ar aon aicme amháin, scairchaipiteal eisithe na haicme nó
na n-aicmí scaireanna ina bhfuil leas aige,

ní bheidh éifeacht le fo-alt (1) i ndáil leis an leas sin.

(7) Déanfaidh an tÚdarás clár (ar clár é dá ngairtear an clár
leasanna san alt seo) a choimeád chun críocha an ailt seo agus
déanfaidh sé na mionsonraí a bheidh i ndearbhuithe a thabharfar
don Údarás faoin alt seo a thaifeadadh sa chlár sin.

(8) Beidh an clár leasanna ar fáil lena iniúchadh ag aon duine ag
ceanncheathrú an Údaráis le linn uaireanta oifige agus féadfaidh aon
duine cóip den chlár nó d’aon taifead sa chlár a fháil ar cibé táille
(más ann) a shocróidh an tÚdarás, nach mó ná an costas réasúnach
a bhaineann le cóip a dhéanamh, a íoc leis an Údarás.
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(9) I gcás go scoirfidh duine de bheith ina dhuine lena mbaineann
an t-alt seo, déanfaidh an tÚdarás aon mhionsonraí a bheidh
taifeadta sa chlár leasanna de thoradh an duine do thabhairt dearbhú
don Údarás faoin alt seo, a bhaint den chlár sin a luaithe is féidir tar
éis dheireadh na tréimhse cúig bliana dar tosach an lá a scoirfidh an
duine de bheith ina dhuine den sórt sin.

(10) Faoi réir fho-alt (11), maidir le duine a mhainneoidh fo-alt
(1) a chomhlíonadh nó a dhéanfaidh, le linn dó airbheartú ceanglais
an fho-alt sin (1) a chomhlíonadh, mionsonraí a thabhairt atá
bréagach nó atá, go bhfios dó, míthreorach i bponc ábhartha, beidh
sé ciontach i gcion.

(11) In aon imeachtaí mar gheall ar chion faoin alt seo is cosaint
don chosantóir a chruthú gur chreid sé, de mheon macánta agus ar
fhorais réasúnacha, an tráth iomchuí—

(a) gurbh fhíor na mionsonraí iomchuí,

(b) nach raibh aon ní ann a raibh sé faoi cheangal an uair sin
dearbhú a dhéanamh maidir leis faoi fho-alt (1), nó

(c) maidir leis an ní ar i ndáil leis a líomhnaítear an cion nár
ní é a raibh sé faoi cheangal amhlaidh an dearbhú sin a
dhéanamh maidir leis.

(12) San alt seo ciallaíonn “gníomhaíocht”—

(a) seirbhísí sainchomhairle a sholáthar i ndáil le bóithre a
dhéanamh nó a chothabháil,

(b) oibreacha déanaimh nó cothabhála bóithre a chur i gcrích
nó a bhainistí,

(c) trealamh, gléasra, ábhair nó aon ní eile a sholáthar, a
mhonarú nó a chur ar fáil chun bóithre a dhéanamh nó
a chothabháil,

(d) seirbhísí oiliúna, taighde nó tástála i ndáil lena
fheidhmeanna a sholáthar don Údarás nó d’údarás
bóithre, agus

(e) aon ghníomhaíocht fhorordaithe eile.

41.—(1) Féadfaidh an tAire ordachán i scríbhinn a thabhairt don
Údarás i ndáil le haon cheann de na feidhmeanna a shanntar dó leis
an Acht seo nó faoi agus déanfaidh an tÚdarás de réir an ordacháin.

(2) Déanfaidh an tAire cóip d’aon ordachán a thabharfaidh sé
faoi fho-alt (1) a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

(3) (a) Féadfaidh an tAire treoirlínte beartais, airgeadais nó eile
a thabhairt don Údarás i ndáil le comhlíonadh na
bhfeidhmeanna a shanntar dó leis an Acht seo nó faoi
agus beidh aird ag an Údarás ar na treoirlínte sin le linn
dó a fheidhmeanna a chomhlíonadh.

(b) Ní thabharfaidh an tAire treoirlínte airgeadais don Údarás
faoi mhír (a) ach amháin le toiliú an Aire Airgeadais.

(4) Déanfaidh an tAire cóip d’aon treoirlínte a thabharfaidh sé
faoi fho-alt (3) a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.
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42.—Beidh feidhm ag an Tríú Sceideal i ndáil leis an Údarás.

CUID IV

Mótarbhealaí, Busbhealaí agus Bóithre Cosanta

43.—(1) Ciallaíonn mótarbhealach bóthar poiblí nó bóthar poiblí
beartaithe a shonraítear a bheith ina mhótarbhealach i scéim
mótarbhealaigh a cheadóidh an tAire faoi alt 49.

(2) Ní bheidh rochtain dhíreach ná teideal rochtana dírí ag duine
ó aon talamh atá tadhlach le mótarbhealach go dtí an mótarbhealach
ná ón mótarbhealach go dtí an talamh sin, ná ní thabharfar ceart
chun rochtana dírí den sórt sin aon tráth.

(3) Féadfaidh an tAire na nithe seo a leanas a fhorordú—

(a) na haicmí feithiclí a mbeidh cead acu mótarbhealach a
úsáid agus féadfar aicmí éagsúla feithiclí a fhorordú i
ndáil le mótarbhealaí i gcoitinne, mótarbhealaí áirithe nó
codanna áirithe de mhótarbhealaí áirithe, agus

(b) coinníollacha i ndáil le húsáid mótarbhealaí i gcoitinne,
mótarbhealaí áirithe nó codanna áirithe de
mhótarbhealaí áirithe ag feithiclí nó ag aicmí sonraithe
feithiclí (lena n-áirítear coinníollacha lena sonrófar na
tréimhsí úsáide mótarbhealaí ag aicmí sonraithe feithiclí)
agus féadfar coinníollacha éagsúla a fhorordú i ndáil le
mótarbhealaí éagsúla nó i ndáil le haicmí éagsúla
feithiclí.

(4) (a) Ní dhéanfaidh coisithe ná rothaithe cos mótarbhealach a
úsáid.

(b) Daoine a mbeidh ainmhithe faoina gcúram nó faoina
n-urláimh, ní ligfidh siad do na hainmhithe a bheith ar
mhótarbhealach.

(5) (a) Aon duine a úsáidfidh mótarbhealach de shárú ar
rialacháin faoi fho-alt (3), beidh sé ciontach i gcion.

(b) Aon duine a sháróidh fo-alt (4), beidh sé ciontach i gcion.

(6) Aon tagairt do mhótarbhealach in aon achtachán nó ionstraim
measfar gur tagairt í do mhótarbhealach mar a mhínítear san Acht
seo é.

44.—(1) Ciallaíonn busbhealach bóthar poiblí nó bóthar poiblí
beartaithe a shonraítear a bheith ina bhusbhealach i scéim
busbhealaigh a cheadóidh an tAire faoi alt 49.

(2) Ach amháin mar a fhoráiltear i bhfo-alt (4)(a), ní bheidh
rochtain dhíreach ná teideal rochtana dírí ag duine ó aon talamh atá
tadhlach le busbhealach go dtí an busbhealach ná ón mbusbhealach
go dtí an talamh sin ná ní thabharfar ceart chun rochtana dírí den
sórt sin aon tráth.

(3) Féadfadh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire
Iompair, Fuinnimh agus Cumarsáide, na nithe seo a leanas a
fhorordú—
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(a) na haicmí feithiclí dá gceadófar busbhealach a úsáid agus
féadfar aicmí éagsúla feithiclí a fhorordú i ndáil le
busbhealaí i gcoitinne, busbhealaí áirithe agus codanna
áirithe de bhusbhealaí áirithe, agus

(b) coinníollacha i ndáil le húsáid busbhealaí i gcoitinne,
busbhealaí áirithe agus codanna áirithe de bhusbhealaí
áirithe ag feithiclí nó ag aicmí sonraithe feithiclí (lena
n-áirítear coinníollacha lena sonrófar na tréimhsí úsáide
busbhealaí ag aicmí sonraithe feithiclí) agus féadfar
coinníollacha éagsúla a fhorordú i ndáil le busbhealaí
éagsúla nó i ndáil le haicmí éagsúla feithiclí.

(4) (a) Ní dhéanfaidh coisithe (seachas chun críocha rochtana ar
fheithiclí nó ó fheithicl a fhorordófar faoi fho-alt (3)) ná
rothaithe cos busbhealach a úsáid.

(b) Daoine a mbeidh ainmhithe faoina gcúram nó faoina
n-urláimh, ní ligfidh siad do na hainmhithe a bheith ar
bhusbhealach.

(5) (a) Aon duine a úsáidfidh busbhealach de shárú ar rialacháin
faoi fho-alt (3), beidh sé ciontach i gcion.

(b) Aon duine a sháróidh fo-alt (4), beidh sé ciontach i gcion.

45.—(1) Ciallaíonn bóthar cosanta bóthar poiblí nó bóthar poiblí
beartaithe a shonraítear a bheith ina bhóthar cosanta i scéim bóthair
chosanta arna ceadú ag an Aire faoi alt 49.

(2) Féadfar, le scéim bóthair chosanta arna ceadú ag an Aire,
foráil a dhéanamh maidir le haon bhealach sonraithe rochtana dírí,
nó le gach bealach rochtana dírí, chuig an mbóthar cosanta ó thalamh
sonraithe nó ó thalamh sonraithe a úsáidtear chun críche sonraithe
nó chuig talamh den sórt sin ón mbóthar cosanta, a thoirmeasc, a
dhúnadh, a iamh, a dhíchur, a athrú, a chlaonadh nó a shrianadh.

(3) (a) Féadfar, le scéim bóthair chosanta arna ceadú ag an Aire,
toirmeasc nó srian a chur le húsáid an bhóthair chosanta
nó le húsáid cuid áirithe den bhóthar cosanta—

(i) ag cineálacha sonraithe tráchta,

(ii) ag aicmí sonraithe feithiclí,

ach ní chuirfear toirmeasc nó srian leis an úsáid
sin—

(I) ag otharcharranna ná feithiclí briogáide dóiteáin,

(II) ag feithiclí a úsáideann comhaltaí den Gharda
Síochána nó d’Óglaigh na hÉireann le linn
dóibh a ndualgais mar chomhaltaí den sórt sin
a chomhlíonadh,

(III) chun an bóthar cosanta sin a chothabháil.

(b) Aon duine a sháróidh toirmeasc nó srian faoi mhír (a),
beidh sé ciontach i gcion.
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46.—(1) D’ainneoin aon ní in aon achtachán eile, ní chinnfidh
údarás pleanála ná An Bord Pleanála cead pleanála a thabhairt ná
ní thabharfaidh ceachtar acu cead pleanála, ná ní dhéanfar cinneadh
ó údarás pleanála aon chead pleanála a thabhairt, a mheas amhail is
gur tugadh é faoi alt 26(4) d’Acht 1963—

(a) chun aon talamh a fhorbairt a cheadódh, nó lena
ngabhfadh, rochtain dhíreach ar mhótarbhealach nó
busbhealach nó uaidh, nó a sháródh forálacha scéime
bóthair chosanta arna ceadú ag an Aire faoi alt 49 i ndáil
le rochtain dhíreach ar bhóthar cosanta nó uaidh,

(b) chun aon talamh a fhorbairt a bheartaítear a fháil go
héigeantach faoi scéim arna déanamh ag údarás bóithre
faoi alt 47,

(c) chun aon talamh a fhorbairt i gcás ina ndéanfadh an
fhorbairt sin difear ábhartha don údarás bóithre
d’fheidhmiú na gceart a bheartaítear a fháil go
héigeantach i ndáil le talamh faoi scéim arna déanamh ag
údarás bóithre faoi alt 47,

(d) chun aon talamh a fhorbairt a sháródh forálacha scéime
arna déanamh ag údarás bóithre faoi alt 47.

(2) (a) I gcás ina ndiúltóidh an tAire, le hordú faoi alt 49, scéim
a cheadú, scoirfidh fo-alt (1) d’fheidhm a bheith aige i
ndáil leis an scéim sin le héifeacht ó dháta déanta an
ordaithe sin.

(b) I gcás ina gceadóidh an tAire, le hordú faoi alt 49, scéim
fara modhnuithe, ní bheidh feidhm ag fo-alt (1), le
héifeacht ó dháta déanta an ordaithe sin, ach amháin
maidir leis an scéim sin arna ceadú fara modhnuithe.

(3) Ní bheidh cúiteamh faoi alt 11 d’Acht 1990 iníoctha i leith
diúltú ceada le haghaidh aon fhorbairt talún de chineál dá dtagraítear
i bhfo-alt (1) nó i leith aon choinníoll a fhorchur, ar chead a thabhairt
chun talamh a fhorbairt, i ndáil leis na nithe seo a leanas—

(a) rochtain dhíreach ar mhótarbhealach nó ar bhusbhealach
nó uaidh a thoirmeasc,

(b) rochtain dhíreach ar bhóthar cosanta nó uaidh dá
bhforáiltear i scéim bóthair chosanta arna ceadú ag an
Aire faoi alt 49 a thoirmeasc, a dhúnadh, a iamh, a
dhíchur, a athrú, a chlaonadh nó a shrianadh.

(4) Ach amháin mar a fhoráiltear in alt 54, ní dhéanfaidh aon
duine aon fhorbairt talún a ghabháil de láimh lena gceadófaí, nó lena
ngabhfadh, rochtain dhíreach ar mhótarbhealach nó busbhealach nó
uaidh, nó a sháródh forálacha scéime bóthair chosanta ceadaithe a
bhaineann le rochtain dhíreach ar bhóthar cosanta nó uaidh.

(5) (a) I gcás ina mbeidh bealach rochtana dírí déanta nó
soláthraithe ar shlí eile ó aon talamh go dtí
mótarbhealach nó busbhealach nó go dtí aon talamh ó
mhótarbhealach nó busbhealach ag aon duine de shárú
ar alt 43(2) nó 44(2) nó ar fho-alt (4) den alt seo,
féadfaidh an t-údarás bóithre, gan fógra a thabhairt
d’úinéir na talún ná d’aon duine eile, gach beart is gá a
dhéanamh chun an bealach rochtana a dhúnadh, a iamh
nó a dhíchur agus féadfaidh sé aon chaiteachais a
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thabhaigh sé le réasún ag dúnadh, ag iamh nó ag díchur
an bhealaigh rochtana sin a ghnóthú ó úinéir na talún
mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla.

(b) I gcás inar sárú bealach rochtana dírí ó aon talamh go dtí
bóthar cosanta nó go dtí aon talamh ó bhóthar cosanta
ar scéim bóthair chosanta arna ceadú ag an Aire faoi alt
49, féadfaidh an t-údarás bóithre (mar is cuí de réir
fhorálacha na scéime sin) gach beart is gá a dhéanamh
chun an bealach rochtana a dhúnadh, a iamh, a dhíchur,
a athrú, a chlaonadh nó a shrianadh agus féadfaidh sé, i
gcás inar soláthraíodh an bealach rochtana tar éis don
Aire an scéim bóthair chosanta a cheadú, aon
chaiteachais a thabhaigh an t-údarás bóithre le réasún ag
dúnadh, ag iamh, ag díchur, ag athrú, ag claonadh nó ag
srianadh an bhealaigh rochtana sin a ghnóthú ó úinéir na
talún mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt dlínse
inniúla.

(6) (a) Aon duine a dhéanfaidh, nó a sholáthróidh, bealach
rochtana dírí go dtí mótarbhealach nó busbhealach nó
uaidh nó fhéachfaidh lena dhéanamh nó lena sholáthar,
de shárú ar alt 43(2) nó alt 44(2), beidh sé ciontach i
gcion.

(b) Aon duine a sháróidh fo-alt (4), beidh sé ciontach i gcion.

(c) Aon duine a dhéanfaidh, nó a shlláthróidh, nó a
choinneoidh bealach rochtana dírí is sárú ar scéim bóthair
chosanta arna cheadú ag an Aire faoi alt 49 nó
fhéachfaidh lena dhéanamh, lena sholáthar nó lena
choinneáil, beidh sé ciontach i gcion.

(7) Aon duine (seachas údarás bóithre) a bhainfidh le haon fhál
nó teorainn eile (seachas le toiliú an údaráis bóithre i scríbhinn roimh
ré) is cuid de mhótarbhealach, busbhealach nó bóthar cosanta, nó a
dhéanfaidh damáiste dó nó di, beidh sé ciontach i gcion.

47.—(1) Féadfaidh údarás bóithre na nithe seo a leanas a
dhéanamh—

(a) scéim mótarbhealaigh,

(b) scéim busbhealaigh,

(c) scéim bóthair chosanta,

(d) scéim bóthair chosanta lena leasaítear scéim bóthair
chosanta arna ceadú faoi alt 49,

dá ngairtear “scéim” san Acht seo.

(2) (a) Beidh scéim faoin alt seo san fhoirm fhorordaithe agus
sonrófar inti (más cuí)—

(i) an mótarbhealach, an busbhealach nó an bóthar
cosanta atá beartaithe agus lena mbaineann an
scéim,

(ii) aon talamh a bheartaítear a fháil go héigeantach chun
críocha an mhótarbhealaigh, an bhusbhealaigh nó an
bhóthair chosanta bheartaithe,
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(iii) aon chearta a bheartaítear a fháil go héigeantach i
ndáil le talamh chun críocha an mhótarbhealaigh, an
bhusbhealaigh nó an bhóthair chosanta bheartaithe,

(iv) aon chearta slí poiblí agus príobháideacha a
bheartaítear a mhúchadh thar an talamh dá
dtagraítear i bhfomhíreanna (ii) agus (iii),

(v) aon talamh a mbeartaítear ina leith bealach rochtana
dírí go dtí an mótarbhealach, an busbhealach nó an
bóthar cosanta beartaithe, nó ón gcéanna, a
thoirmeasc, a dhúnadh, a iamh, a dhíchur, a athrú, a
chlaonadh nó a shrianadh,

(vi) aon talamh a úsáidtear chun críche sonraithe ar ina
leith a mbeartaítear bealach rochtana dírí go dtí an
bóthar cosanta beartaithe, nó uaidh, a thoirmeasc, a
dhúnadh, a iamh, a dhíchur, a athrú, a chlaonadh nó
a shrianadh,

(vii) aon cheadanna pleanála chun an talamh a fhorbairt a
bheartaítear a chúlghairm nó a mhodhnú agus méid
aon mhodhnaithe den sórt sin,

(viii) cibé nithe eile a fhorordóidh an tAire ó am go ham.

(b) Déanfar tuairisc a thabhairt ar na nithe dá dtagraítear i
mír (a) (más cuí) faoi threoir léarscáile nó léarscáileanna.

(c) Áireofar sa talamh dá dtagraítear i mír (a) (ii) agus sna
cearta i ndáil le talamh dá dtagraítear i mír (a) (iii) an
talamh agus na cearta go léir i ndáil le talamh is gá chun
mótarbhealach, busbhealach nó bóthar cosanta a
dhéanamh nó a chothabháil, nó a ghabhann leis an
gcéanna, agus an talamh agus na cearta go léir i ndáil le
talamh a bheidh ag teastáil le haghaidh bóithre rochtana,
rampaí, saoráidí dola, limistéar seirbhíse agus iostaí
cothabhála.

(3) I gcás go mbeartófar úsáid bóthair chosanta nó cuid áirithe de
bhóthar cosanta—

(a) ag cineálacha sonraithe tráchta, nó

(b) ag aicmí sonraithe feithiclí,

a thoirmeasc nó a shrianadh, sonrófar sa scéim bóthair chosanta na
toirmisc agus na srianta a bheartófar.

(4) (a) Más rud é, de réir fho-alt (2), go sonrófar i scéim arna
déanamh ag an údarás bóithre cead pleanála a bheartófar
a chúlghairm, beidh an cead pleanála sin ar fionraí ón
dáta a dhéanfar an scéim go dtí go gceadóidh an tAire an
scéim nó go ndiúltóidh an tAire an scéim a cheadú faoi
alt 49 agus má cheadaítear an scéim, déanfar an cead
pleanála a chúlghairm.

(b) Más rud é, de réir fho-alt (2), go sonrófar i scéim arna
déanamh ag údarás bóithre cead pleanála a bheartófar a
mhodhnú, beidh an cead pleanála sin arna mhodhnú a
mhéid a shonrófar sa scéim ón dáta a dhéanfar an scéim
go dtí go gceadóidh an tAire an scéim nó go ndiúltóidh
an tAire an scéim a cheadú faoi alt 49 agus má
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cheadaítear an scéim modhnófar an cead pleanála a
mhéid a shonrófar sa scéim mar a ceadaíodh í.

(c) Déanfaidh údarás pleanála sonraí faoi na nithe seo a
leanas a thaifeadadh sa chlár a choimeádtar faoi Acht
1963—

(i) na ceadanna pleanála a bheartófar a chúlghairm nó a
mhodhnú faoi scéim arna déanamh faoin alt seo agus
méid an mhodhnaithe sin,

(ii) breith an Aire faoi alt 49 (3) a mhéid a dhéanann an
bhreith sin difear do na ceadanna pleanála dá
dtagraítear i bhfomhír (i).

(d) Chun críocha an ailt seo, ciallaíonn “cead pleanála” cead
pleanála (nár scoir d’éifeacht a bheith leis de réir
fhorálacha Acht 1982).

48.—Déanfaidh údarás bóithre, sula gcuirfidh sé scéim faoi bhráid
an Aire faoi alt 49—

(a) fógra san fhoirm fhorordaithe a fhoilsiú i nuachtán amháin
nó níos mó a scaiptear sa limistéar ina mbeidh an
mótarbhealach, an busbhealach nó an bóthar cosanta atá
beartaithe le suíomh—

(i) ina luafar go ndearnadh scéim,

(ii) ina gcuirfear in iúl cé na tráthanna ar féidir, cén
tréimhse (nach lú ná mí amháin) ar lena linn is féidir
agus cén áit inar féidir, cóip den scéim agus an
léarscáil dá dtagraítear inti a iniúchadh, agus

(iii) ina luafar go bhféadfar agóidí a dhéanamh i scríbhinn
chuig an Aire i ndáil leis an scéim roimh dháta
sonraithe (nach lú ná dhá sheachtain tar éis
dheireadh na tréimhse le haghaidh iniúchadh),

(b) fógra san fhoirm fhorordaithe a sheirbheáil ar gach úinéir
agus gach áititheoir ar aon talamh dá dtagraítear i scéim
arna déanamh faoi alt 47 agus ar gach duine a ndéanann
an chúlghairm bheartaithe nó an modhnú beartaithe ar
chead pleanála a shonrófar sa scéim sin difear dó, i
dtuairim an údaráis, ar fógra é ina luafar—

(i) cineál agus méid na scéime,

(ii) go gcuirfear an scéim faoi bhráid an Aire lena
ceadú, agus

(iii) an dáta sonraithe (nach lú ná dhá sheachtain tar éis
dheireadh na tréimhse le haghaidh iniúchadh dá
dtagraítear i mír (a) (ii)) ar roimhe a fhéadfar agóidí
a dhéanamh i scríbhinn chuig an Aire i ndáil leis an
scéim.

49.—(1) Déanfaidh údarás bóithre aon scéim a bheidh déanta aige
faoi alt 47 a chur faoi bhráid an Aire lena ceadú.
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(2) Sula gceadóidh an tAire scéim a bheidh curtha faoina
bhráid—

(a) cuirfidh sé faoi deara fiosrúchán poiblí áitiúil a dhéanamh
faoi gach uile ní a bhaineann leis an scéim,

(b) breithneoidh sé aon agóidí in aghaidh na scéime a bheidh
déanta chuige agus nach mbeidh tarraingthe siar,

(c) breithneoidh sé an tuarascáil agus aon mholtaí ón duine a
rinne an fiosrúchán sin.

(3) Féadfaidh an tAire, le hordú, scéim a cheadú fara nó
d’éagmais modhnuithe nó féadfaidh sé diúltú scéim den sórt sin a
cheadú agus foilseoidh sé i nuachtán amháin nó níos mó a scaiptear
sa limistéar ina mbeidh an mótarbhealach, an busbhealach nó an
bóthar cosanta atá beartaithe le suíomh, fógra i dtaobh a chinnidh
lena n-áirítear, más cuí, sonraí i dtaobh aon mhodhnuithe ar an
scéim.

(4) Féadfaidh an tAire, in aon chás ina measfaidh sé é a bheith
réasúnach déanamh amhlaidh, a ordú don údarás bóithre i gcás aon
duine a bheidh, mar gheall ar scéim mótarbhealaigh, busbhealaigh
nó bóthair chosanta a chur i ngníomh—

(a) fágtha go buan gan bealach rochtana réasúnach go dtí a
mhaoin nó óna mhaoin nó go dtí cuid amháin, nó ó chuid
amháin, dá mhaoin ó chuid eile di — bealach rochtana
oiriúnach eile a sholáthar dó,

(b) fágtha go sealadach, le linn é a dhéanamh, gan bealach
rochtana réasúnach go dtí a mhaoin nó óna mhaoin nó
go dtí cuid amháin, nó ó chuid amháin, dá mhaoin ó chuid
eile di — bealach sealadach rochtana a sholáthar dó i
gcúrsa na tógála sin,

agus déanfaidh an t-údarás bóithre de réir aon ordacháin den sórt
sin.

(5) I gcás ina sonrófar i scéim arna déanamh ag údarás bóithre
faoi alt 47 cead pleanála a bheartófar a chúlghairm nó a mhodhnú
agus—

(a) i gcás ina ndiúltóidh an tAire an scéim a cheadú, nó

(b) i gcás ina gceadóidh an tAire an scéim fara modhnuithe
agus inarb é is éifeacht leis na modhnuithe sin nach
ndéanfar an cead pleanála sonraithe a chúlghairm ná a
mhodhnú nó go modhnófar é i bhfoirm seachas san
fhoirm a bheidh sonraithe sa scéim arna déanamh ag an
údarás bóithre,

déanfar ré an cheada pleanála sin, d’ainneoin Acht 1982, a fhadú go
ceann tréimhse a shonrófar san ordú ón Aire faoi fho-alt (3), a
mbeidh a ré comhionann leis an tréimhse dar tosach an dáta a
ndearna an t-údarás bóithre an scéim agus dar críoch an dáta a thug
an tAire an bhreith dá dtagraítear i mír (a) nó (b).

50.—(1) (a) Ullmhóidh údarás bóithre ráiteas i dtaobh na
n-éifeachtaí is dóigh a bheidh ar an gcomhshaol (dá
ngairtear “ráiteas tionchair timpeallachta” anseo ina
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dhiaidh seo) ag aon fhorbairt bhóthair bheartaithe arb
éard í —

(i) mótarbhealach a dhéanamh,

(ii) busbhealach a dhéanamh,

(iii) aon chineál forordaithe forbartha bóthair beartaithe
arb éard í bóthar poiblí beartaithe a dhéanamh nó
bóthar poiblí láithreach a fheabhsú.

(b) I gcás ina measfaidh an tAire gur dóigh go mbeadh
éifeachtaí suntasacha ar an gcomhshaol ag aon fhorbairt
bhóthair bheartaithe (seachas forbairt lena mbaineann
mír (a)) arb éard í bóthar poiblí beartaithe a dhéanamh
nó bóthar poiblí láithreach a fheabhsú, ordóidh sé don
údarás bóithre ráiteas tionchair timpeallachta a ullmhú i
leith na forbartha bóthair beartaithe sin agus déanfaidh
an t-údarás de réir an ordacháin sin.

(c) I gcás ina measfaidh údarás bóithre gur dóigh go mbeadh
éifeachtaí suntasacha ar an gcomhshaol ag aon fhorbairt
bhóthair bheartaithe (seachas forbairt lena mbaineann
mír (a)) arb éard í bóthar poiblí beartaithe a dhéanamh
nó bóthar poiblí láithreach a fheabhsú, cuirfidh sé an
méid sin in iúl don Aire i scríbhinn agus i gcás ina
gcomhthoileoidh an tAire leis an údarás bóithre
tabharfaidh sé ordachán don údarás bóithre faoi mhír
(b).

(2) Beidh an fhaisnéis shonraithe seo a leanas i ráiteas tionchair
timpeallachta:

(a) tuairisc ar an bhforbairt bhóthair bheartaithe, arb éard í
faisnéis maidir le láithreán, dearadh, méid, airíonna
fisiceacha agus riachtanais úsáide talún na forbartha;

(b) na sonraí is gá chun na príomh-éifeachtaí is dóigh a bheidh
ag an bhforbairt bhóthair bheartaithe ar an gcomhshaol
a aithint agus a mheas;

(c) tuairisc ar na héifeachtaí suntasacha, díreacha agus
neamhdhíreacha, is dóigh a bheidh ag an bhforbairt
bhóthair bheartaithe ar an gcomhshaol, arna míniú faoi
threoir an tionchair a d’fhéadfadh a bheith aici ar na
nithe seo a leanas—

(i) daoine, fauna agus flora,

(ii) ithir, uisce, aer, aeráid agus an tírdhreach,

(iii) an idirghníomhaíocht idir aon nithe díobh sin dá
dtagraítear i bhfomhíreanna (i) agus (ii), agus

(iv) sócmhainní ábhartha, agus

(v) an oidhreacht chultúir;

(d) i gcás ina n-aithnítear drochéifeachtaí suntasacha maidir le
haon cheann de na nithe dá dtagraítear i mír (c), tuairisc
ar na bearta a bheidh i gceist chun na héifeachtaí sin a
sheachaint, a laghdú agus, más féidir sin, a leigheas;
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(e) más cuí, sracléiriú ar na príomhroghanna (más ann) a
ndearnadh staidéar orthu agus léiriú ar na
príomhchúiseanna a bhí leis an rogha bheartaithe a
roghnú, agus na héifeachtaí ar an gcomhshaol á gcur i
gcuntas; agus

(f) achoimre i dteanga neamhtheicniúil.

(3) Féadfaidh faisnéis bhreise a bheith i ráiteas tionchair
timpeallachta, mar mhíniú ar aon chuid den fhaisnéis shonraithe dá
dtagraítear i bhfo-alt (2) nó chun cur léi, ar faisnéis bhreise í maidir
le haon cheann de na nithe seo a leanas—

(a) cineál measta agus cainníocht mheasta na n-astaíochtaí
tuartha a bheidh ann mar thoradh ar an bhforbairt
bhóthair bheartaithe nuair a bheidh sí ag feidhmiú;

(b) na héifeachtaí suntasacha dóchúla, díreacha agus
neamhdhíreacha (lena n-áirítear éifeachtaí tánaisteacha,
carnacha, gearrthéarmacha, meántéarmacha agus
fadtéarmacha, buana agus sealadacha, dearfacha agus
diúltacha) ar an gcomhshaol ag an bhforbairt bheartaithe
a fhéadfaidh a bheith ann mar thoradh ar na nithe seo
a leanas—

(i) acmhainní nádúrtha a úsáid,

(ii) truailleáin a astú, núiseanna a chruthú agus dramhaíl
a dhíothú;

(c) na modhanna tuartha a úsáidtear chun aon éifeachtaí ar
an gcomhshaol a mheas a dtugtar faisnéis ina leith faoi
fhomhír (b);

(d) aon deacrachtaí, amhail easnaimh theicniúla nó easpa
eolais, a bhain le haon fhaisnéis shonraithe a thiomsú.

51.—(1) Ní dhéanfar forbairt bhóthair bheartaithe mura mbeidh
sí ceadaithe, nó ceadaithe fara modhnuithe, ag an Aire.

(2) Déanfaidh údarás bóithre iarratas chuig an Aire ar an gceadú
dá dtagraítear i bhfo-alt (1) i ndáil le forbairt bhóthair bheartaithe
agus cuirfidh sé an ráiteas tionchair timpeallachta a bheidh
ullmhaithe i leith na forbartha sin faoi bhráid an Aire.

(3) I gcás go mbeidh iarratas ar cheadú déanta ag údarás bóithre
faoi fho-alt (2), déanfaidh sé, a luaithe is féidir—

(a) fógra san fhoirm fhorordaithe a fhoilsiú i nuachtán amháin
nó níos mó a scaiptear sa limistéar ina mbeadh an
fhorbairt bhóthair bheartaithe ar siúl—

(i) á rá go ndearna sé iarratas chuig an Aire ar an
bhforbairt bhóthair bheartaithe a cheadú,

(ii) á rá gur ullmhaíodh ráiteas tionchair timpeallachta i
leith na forbartha bóthair beartaithe,

(iii) á chur in iúl cé na tráthanna ar féidir, cén tréimhse
(nach lú ná mí amháin) ar lena linn is féidir, agus
cén áit inar féidir cóip den ráiteas tionchair
timpeallachta a iniúchadh,
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(iv) á rá gur féidir cóip den ráiteas tionchair timpeallachta
a cheannach ar tháille shonraithe, nach mó ná an
costas réasúnach a bhí ar an gcóip sin a dhéanamh,
a íoc, agus

(v) á rá gur féidir aighneachtaí a dhéanamh i scríbhinn
chuig an Aire roimh dháta sonraithe (nach luaithe
ná dhá sheachtain tar éis dheireadh na tréimhse le
haghaidh iniúchadh) i ndáil leis na héifeachtaí is
dócha a bheadh ag an bhforbairt bhóthair
bheartaithe ar an gcomhshaol;

(b) cóip den ráiteas tionchair timpeallachta mar aon le fógra
san fhoirm fhorordaithe, á rá go ndearna an t-údarás
iarratas ar an bhforbairt bhóthair bheartaithe a cheadú
agus go bhféadfar aighneachtaí a dhéanamh i scríbhinn
chuig an Aire roimh dháta sonraithe (nach luaithe ná dhá
sheachtain tar éis dheireadh na tréimhse le haghaidh
iniúchadh dá dtagraítear i bhfo-alt (3) (a) (iii)) i ndáil leis
na héifeachtaí is dócha a bheadh ag an bhforbairt
bhóthair bheartaithe ar an gcomhshaol, a chur chuig gach
ceann díobh seo a leanas—

(i) Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí in Éirinn,

(ii) Bord Fáilte Éireann,

(iii) An Taisce,

(iv) aon chomhlacht nó duine forordaithe eile;

(c) cóip den ráiteas tionchair timpeallachta a chur chuig an
údarás forordaithe i dTuaisceart Éireann i gcás gur dócha
go mbeadh éifeachtaí suntasacha ag an bhforbairt
bhóthair bheartaithe ar an gcomhshaol i dTuaisceart
Éireann nó i gcás go n-iarrfaidh an t-údarás sin amhlaidh,
mar aon le fógra san fhoirm fhorordaithe, á rá go ndearna
an t-údarás iarratas ar an bhforbairt bhóthair bheartaithe
a cheadú agus go bhféadfar aighneachtaí a dhéanamh i
scríbhinn chuig an Aire i ndáil leis na héifeachtaí is dócha
a bheadh ag an bhforbairt bhóthair bheartaithe ar an
gcomhshaol.

(4) Féadfaidh an tAire a cheangal ar údarás bóithre a mbeidh
iarratas déanta aige chuige ar cheadú de réir fho-alt (2) faisnéis
bhreise shonraithe a thabhairt dó i ndáil leis na héifeachtaí is dócha
a bheadh ag an bhforbairt bhóthair bheartaithe ar an gcomhshaol
agus comhlíonfaidh an t-údarás aon cheanglas den sórt sin.

(5) Déanfaidh an tAire breithniú, sula gceadóidh sé forbairt
bhóthair bheartaithe—

(a) ar an ráiteas tionchair timpeallachta a bheidh curtha
faoina bhráid faoi fho-alt (2), ar aon fhaisnéis bhreise a
thabharfar faoi fho-alt (4) agus ar aon aighneachtaí a
dhéanfar i ndáil leis na héifeachtaí is dócha a bheadh ag
an bhforbairt bhóthair bheartaithe ar an gcomhshaol,

(b) ar aon tuairimí a thabharfaidh an t-údarás forordaithe i
dTuaisceart Éireann i gcás gur cuireadh cóip den ráiteas
tionchair timpeallachta chuige de réir fho-alt (3) (c),
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(c) ar thuarascáil an duine a bheidh ag seoladh fiosrúcháin dá
dtagraítear i bhfo-alt (7), agus ar aon mholadh ón duine
sin, i gcás go n-éistear fianaise ag fiosrúchán den sórt sin
i ndáil leis na héifeachtaí is dócha a bheadh ag an
bhforbairt bhóthair bheartaithe ar an gcomhshaol.

(6) Féadfaidh an tAire, le hordú, forbairt bhóthair bheartaithe a
cheadú, fara nó d’éagmais modhnuithe, nó féadfaidh sé diúltú
forbairt den sórt sin a cheadú agus—

(a) foilseoidh sé i nuachtán amháin nó níos mó a scaiptear sa
limistéar ina mbeadh an fhorbairt bhóthair bheartaithe ar
siúl, fógra maidir lena bhreith, lena n-áirítear, más cuí,
sonraí faoi aon mhodhnuithe ar an bhforbairt bhóthair
bheartaithe,

(b) cuirfidh sé a bhreith in iúl don údarás forordaithe i
dTuaisceart Éireann i gcás gur cuireadh cóip den ráiteas
tionchair timpeallachta chuig an údarás sin de réir fho-alt
(3) (c).

(7) (a) Maidir leis an duine a sheolann—

(i) fiosrúchán poiblí áitiúil faoi alt 49, nó

(ii) fiosrúchán áitiúil i ndáil le hordú droichid faoi alt 47
d’Acht 1946, nó

(iii) fiosrúchán poiblí áitiúil i ndáil le talamh a fháil go
héigeantach,

a bhaineann go hiomlán nó go páirteach le forbairt
bhóthair bheartaithe a mbeidh iarratas déanta ag údarás
bóithre ar cheadú faoin alt seo ina leith, beidh an duine
sin i dteideal fianaise a éisteacht i ndáil leis na héifeachtaí
is dócha a bheadh ag an bhforbairt sin ar an gcomhshaol.

(b) I gcás go mbaineann iarratas ar cheadú faoin alt seo le
forbairt bhóthair bheartaithe, agus maidir leis na nithe
seo a leanas

(i) scéim arna cur faoi bhráid an Aire lena cheadú faoi
alt 49, nó

(ii) iarratas arna chur faoi bhráid an Aire ar ordú droichid
faoi Acht 1946, nó

(iii) ordú ceannaigh éigeantaigh a bheidh curtha faoi
bhráid an Aire lena dhaingniú,

go mbaineann siad go hiomlán nó go páirteach leis an
bhforbairt bhóthair bheartaithe chéanna, tabharfaidh an
tAire breith ar an gceadú sin agus ar cheadú na scéime
sin nó ar an ordú droichid sin a dhéanamh nó ar an ordú
ceannaigh éigeantaigh sin a dhaingniú an tráth céanna.

(8) (a) Cúlghairtear leis seo Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Measúnacht Tionchair Timpeallachta)(Mótarbhealaí),
1988 (I.R. Uimh. 221 de 1988).

(b) Ní bheidh feidhm ag Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Measúnacht Tionchair Timpeallachta), 1989 (I.R. Uimh.
349 de 1989) ná ag na Rialacháin Rialtais Áitiúil (Pleanáil
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agus Forbairt), 1990 (I.R. Uimh. 25 de 1990) maidir le
forbairt bhóthair bheartaithe.

52.—(1) Aon uair a cheadóidh an tAire scéim (fara nó d’éagmais
modhnuithe) faoi alt 49, beidh an t-údarás bóithre air sin údaraithe
chun aon talamh nó aon chearta i ndáil le talamh a shonraítear sa
scéim cheadaithe a fháil go héigeantach agus, chun na críche sin,
beidh an éifeacht chéanna leis an scéim amhail is dá mba ordú
ceannaigh éigeantaigh é, i leith na talún sin nó i leith aon cheart i
ndáil le talamh, a rinneadh agus a daingníodh go cuí de dhroim
cinnidh arna dhéanamh ag an údarás bóithre de bhun alt 10 (1) den
Acht Rialtais Áitiúil (Uimh. 2), 1960 (arna chur isteach le halt 86
d’Acht na dTithe, 1966).

(2) Aon uair a cheadóidh an tAire scéim (fara nó d’éagmais
modhnuithe) beidh an t-údarás bóithre údaraithe air sin chun aon
bhealach láithreach rochtana dírí (lena n-áirítear rochtain ó bhóthar
poiblí) go dtí mótarbhealach nó busbhealach nó bóthar cosanta ó
aon talamh mar a shonrófar sa scéim cheadaithe nó ó aon talamh go
dtí mótarbhealach nó busbhealach nó bóthar cosanta, a dhúnadh, a
iamh, a dhíchur, a athrú, a chlaonadh nó a shrianadh.

(3) In aon chás ina mbeidh de thoradh ar aon bhealach láithreach
rochtana dírí a dhúnadh, a iamh, a dhíchur, a athrú, a chlaonadh nó
a shrianadh faoi fho-alt (2) go bhfágfar úinéir aon talún gan an t-aon
bhealach rochtana amháin ón talamh sin go dtí aon bhóthar poiblí
nó go dtí an talamh sin ó bhóthar poiblí, ní dhéanfaidh an t-údarás
bóithre an bealach rochtana sin a dhúnadh, a iamh, a dhíchur, a
athrú, a chlaonadh ná a shrianadh go dtí go mbeidh bealach rochtana
eile go dtí an bóthar poiblí nó uaidh curtha ar fáil.

(4) Aon uair a dhéanfar, mar gheall ar an Aire do cheadú scéime
(fara nó d’éagmais modhnuithe), rochtain dhíreach ó aon talamh go
dtí bóthar poiblí nó go dtí aon talamh ó bhóthar poiblí a thoirmeasc,
a dhúnadh, a iamh, a dhíchur, a athrú, a chlaonadh nó a shrianadh,
maidir le haon duine ar bhain damáiste dó dá dhroim sin mar gheall
ar dhímheas aon leasa sa talamh a bhfuil teideal aige chuige nó mar
gheall ar theachtadh na talún sin aige a dhíshocrú air, beidh sé i
dteideal cúiteamh i leith an damáiste sin a ghnóthú ón údarás
bóithre:

Ar choinníoll go ndéanfar, le linn cúiteamh a mheasúnú, aird a
thabhairt ar aon bhealach rochtana nua arna sholáthar ag an údarás
bóithre agus, i gcás gur cuí é, ar aon bhealach rochtana láithreach
(srianta nó eile) a bheidh fágtha.

(5) Déanfar éileamh ar chúiteamh faoi fho-alt (4) tráth nach
déanaí ná sé mhí tar éis an dáta ar ar cheadaigh an tAire an scéim
lena mbaineann sé agus déanfar, cheal comhaontú, é a chinneadh trí
eadráin faoin Acquisition of Land (Assessment of Compensation)
Act, 1919, ar an gcaoi chéanna go huile amhail is dá n-eascródh an
t-éileamh sin i ndáil le talamh a fháil go héigeantach, ach sin faoi
réir an choinníll go mbeidh dlínse ag an eadránaí dámhadh nialais
a dhéanamh.

(6) Féadfar éileamh ar chúiteamh a dhéanamh i ndáil le cead
pleanála a dhéanfar a chúlghairm nó a mhodhnú faoi scéim a
cheadóidh an tAire faoi alt 49 amhail is dá ndéanfaí an chúlghairm
nó an modhnú le fógra faoi alt 30 d’Acht 1963, agus chun críocha alt
17 d’Acht 1990, measfar gurb é an t-údarás pleanála an t-údarás
bóithre a rinne an scéim.
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53.—(1) (a) Maidir leis na cumhachtaí a thugtar d’aon údarás Stáit,
d’aon ghnóthaire reachtúil nó d’aon údarás áitiúil le haon
achtachán nó faoi aon achtachán chun oibreacha a
dhéanamh ar feadh aon talún, tadhlach le haon talamh,
nó in aon talamh, nó air, nó faoi nó thairis, ní
fheidhmeoidh an t-údarás nó an gnóthaire sin iad i ndáil
le haon talamh is cuid de mhótarbhealach, de
bhusbhealach nó de bhóthar cosanta ar shlí seachas le
toiliú an Údaráis (i gcás bóthair náisiúnta) nó le toiliú an
Aire (i gcás bóthair réigiúnaigh nó bóthair áitiúil).

(b) Ní bheidh feidhm ag mír (a) maidir le húdarás bóithre do
chomhlíonadh aon fheidhmeanna a shanntar dó le haon
achtachán nó faoi aon achtachán (lena n-áirítear an tAcht
seo) a bhaineann le bóithre poiblí a dhéanamh nó a
chothabháil.

(c) (i) Ní bheidh gá le toiliú faoi mhír (a) chun go
ndéanfaidh údarás Stáit, gnóthaire reachtúil nó
údarás áitiúil oibreacha éigeandála is gá chun
contúirt nó priacal do dhaoine nó do mhaoin a
dhíchur nó a laghdú, nó chun go ndéanfaidh sé
oibreacha cothabhála.

(ii) I bhfomhír (i) folaíonn “oibreacha cothabhála” na
hoibreacha dá dtagraítear i mír (a) a iniúchadh, a
dheisiú, a athnuachan nó a dhíchur, ach ní fholaíonn
sé athionadú na n-oibreacha sin.

(iii) Féadfaidh údarás bóithre ordachán a eisiúint chuig
údarás Stáit, chuig gnóthaire reachtúil nó chuig
údarás áitiúil i ndáil leis na hoibreacha dá dtagraítear
i bhfomhír (i) agus déanfaidh an t-údarás nó an
gnóthaire de réir an ordacháin sin.

(2) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh lena bhforálfar,
sula gcuirfear isteach iarratas ar thoiliú faoi fho-alt (1) i leith
oibreacha forordaithe—

(a) go ndéanfaidh údarás Stáit, gnóthaire reachtúil nó údarás
áitiúil fógra san fhoirm fhorordaithe a fhoilsiú i nuachtán
amháin nó níos mó a scaiptear sa limistéar ina mbeadh
na hoibreacha beartaithe suite ar fógra é—

(i) á rá go mbeartaítear iarratas a dhéanamh ar thoiliú i
leith oibreacha sonraithe,

(ii) ina léireofar cé na tráthanna ar féidir, cén tréimhse
(nach lú ná mí amháin) ar lena linn is féidir agus cén
áit inar féidir, cóip den iarratas a iniúchadh,

(iii) á rá go bhféadfar agóidí nó uiríll a dhéanamh i
scríbhinn chuig an Údaráis nó chuig an Aire i ndáil
le toiliú a dheonú roimh dháta sonraithe (nach lú
ná dhá sheachtain tar éis dheireadh na tréimhse le
haghaidh iniúchadh);

(b) go bhféadfaidh an tÚdarás nó an tAire, tar éis aon agóidí
nó aon uiríll a bheidh déanta chuig an Údarás nó chuig
an Aire faoi mhír (a) (iii) agus nach mbeidh tarraingthe
siar a bhreithniú, toiliú a dheonú nó a dhiúltú nó toiliú a
dheonú faoi réir cibé coinníollacha nó srianta a
mheasfaidh an tÚdarás nó an tAire a bheith riachtanach;
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(c) go bhféadfaidh an tÚdarás nó an tAire, dá rogha féin, a
chur faoi deara go seolfar éisteacht ó bhéal ar aon agóidí
nó aon uiríll a bheidh déanta faoi mhír (a) (iii) agus nach
mbeidh tarraingthe siar agus sula dtabharfaidh sé breith
i dtaobh toiliú a dheonú nó a dhiúltú breithneoidh sé an
tuarascáil agus aon mholadh ó dhuine a mbeidh an
éisteacht ó bhéal sin á seoladh aige.

54.—(1) Féadfaidh foráil maidir le limistéar seirbhíse a bheith i
scéim mótarbhealaigh nó i scéim bóthair chosanta a dhéanfar faoi
alt 47.

(2) (a) Ní bheidh rochtain ó limistéar seirbhíse go dtí
mótarbhealach ach amháin ag aicmí feithiclí a
fhorordófar faoi alt 43(3).

(b) Ach amháin mar a fhorálfar i scéim bóthair chosanta arna
ceadú ag an Aire faoi alt 49, beidh rochtain ó limistéar
seirbhíse go dtí bóthar cosanta ag gach cineál tráchta agus
gach aicme feithiclí.

(3) (a) I gcás go mbeidh foráil maidir le limistéar seirbhíse i scéim
mótarbhealaigh nó i scéim bóthair chosanta arna ceadú
ag an Aire faoi alt 49 féadfaidh—

(i) an tÚdarás (i gcás bóthair náisiúnta), nó

(ii) údarás bóithre, le toiliú an Údaráis (i gcás bóthair
náisiúnta) nó le toiliú an Aire (i gcás bóthair
réigiúnaigh nó bóthair áitiúil)—

(I) saoráidí nó seirbhísí do dhaoine agus d’fheithiclí
a úsáideann mótarbhealach nó bóthar cosanta a
sholáthar nó a oibriú i limistéar seirbhíse,

(II) comhaontú a dhéanamh le haon duine trína
soláthróidh nó trína n-oibreoidh an duine sin
(leis féin nó i gcomhar leis an Údarás nó leis an
údarás bóithre, de réir mar a bheidh) saoráidí
nó seirbhísí i limistéar seirbhíse do dhaoine agus
d’fheithiclí a úsáideann mótarbhealach nó
bóthar cosanta.

(b) Ní dhéanfar limistéar seirbhíse ar mhótarbhealach nó ar
bhóthar cosanta a sholáthar ná a oibriú ach amháin de
réir mhír (a).

(4) (a) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh—

(i) chun críocha an ailt seo,

(ii) lena ndéanfar foráil maidir le húsáid airgid a
fhabhróidh chuig údarás bóithre i leith a
fheidhmeanna faoin alt seo a fheidhmiú.

(b) Aon duine a sháróidh rialachán faoin alt seo a mheasfar a
bheith ina phianrialachán, beidh sé ciontach i gcion.
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55.—(1) D’ainneoin fhorálacha na Coda seo, féadfaidh údarás
bóithre, seachas chun talamh a fhorbairt agus faoi réir cibé
coinníollacha agus srianta is dóigh leis is cuí, rochtain dhíreach a
cheadú go dtí aon talamh, nó ó aon talamh, atá tadhlach le
mótarbhealach nó le busbhealach nó (i gcás go ndearnadh rochtain
a thoirmeasc nó a shrianadh i scéim bóthair chosanta) le bóthar
cosanta—

(a) ag údarás Stáit, gnóthaire reachtúil nó údarás áitiúil chun
oibreacha lena mbaineann alt 53 a dhéanamh,

(b) ag otharcharranna nó feithiclí briogáide dóiteáin,

(c) ag feithiclí a úsáideann comhaltaí den Gharda Síochána,
comhaltaí d’Óglaigh na hÉireann nó daoine atá fostaithe
ag údaráis áitiúla le linn a ndualgais mar chomhaltaí nó
mar fhostaithe den sórt sin a chomhlíonadh,

(d) ag aon duine nó feithicil eile i gcás go mbeidh baol tromaí
ann do dhaoine nó do mhaoin mar gheall ar éigeandáil.

(2) Ní choiscfidh aon ní san Acht seo ar údarás bóithre rochtain
dhíreach a bheith aige go dtí mótarbhealach, busbhealach nó bóthar
cosanta, nó ón gcéanna, d’fhonn an mótarbhealach, an busbhealach
nó an bóthar cosanta sin a chothabháil.

(3) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun críocha an
ailt seo.

(4) Aon duine a sháróidh rialachán faoin alt seo a mheasfar a
bheith ina phianrialachán, beidh sé ciontach i gcion.

CUID V

Dola-Bhóithre

56.—Sa Chuid seo—

ciallaíonn “údarás bóithre”, mura n-éilíonn an comhthéacs a
mhalairt—

(a) i gcás bóthair náisiúnta, an tÚdarás,

(b) i gcás bóthair réigiúnaigh nó bóthair áitiúil, údarás bóithre;

ciallaíonn “dola” dola is inmhuirearaithe faoin gCuid seo;

ciallaíonn “dola-bhóthar” bóthar poiblí nó bóthar poiblí beartaithe
a bhfuil dola-scéim i bhfeidhm ina leith;

ciallaíonn “dola-scéim” scéim faoi alt 57.

57.—(1) Féadfaidh údarás bóithre scéim (“dola-scéim”) a
dhéanamh chun córas dolaí a bhunú i leith bóthar poiblí a úsáid.

(2) Le linn d’údarás bóithre dola-scéim a dhéanamh, tabharfaidh
sé aird speisialta ar an gceist i dtaobh coisithe, rothair cos,
otharcharráistí, feithiclí atá oiriúnaithe go speisialta lena n-úsáid ag
daoine corpéislinneacha agus feithiclí a sholáthraíonn seirbhísí
iompair phoiblí do phaisinéirí a dhíolmhú ó dholaí faoin scéim.
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(3) I ndola-scéim—

(a) sonrófar an bóthar poiblí nó an bóthar poiblí beartaithe a
bhfuil sé beartaithe córas dolaí a bhunú i leith a úsáide,

(b) léireofar na haicmí feithiclí agus úsáidirí bóthair a bhfuil
úsáid an dola-bhóthair ceaptha dóibh,

(c) léireofar na haicmí feithiclí agus úsáidirí bóthair a
muirearófar dolaí orthu i leith na húsáide sin,

(d) tabharfar meastachán ar mhéideanna na ndolaí atá
beartaithe a mhuirearú i leith úsáid an dola-bhóthair ag
na feithiclí agus ag na húsáidirí bóthair sin,

(e) sonrófar cibé faisnéis eile a mheasfaidh an t-údarás bóithre
is cuí nó a fhorordóidh an tAire.

(4) Beidh ag gabháil le dola-scéim ráiteas míniúcháin ina leagfar
amach forálacha na scéime agus a críoch agus a héifeacht agus beidh
ann (de réir mar is cuí)—

(a) faisnéis i ndáil leis na socruithe ginearálta chun an dola-
bhóthar lena mbaineann an scéim a dhéanamh, a
chothabháil agus a oibriú agus chun an costas a
bhaineann leis an déanamh, leis an gcothabháil agus leis
an oibriú sin a íoc,

(b) meastacháin ar chostas caipitiúil an bhóthair (más cuí)
agus ar na costais chaipitiúla agus oibrithe maidir le dolaí
a mhuirearú ar an mbóthar, agus

(c) meastacháin ar mhéid agus ar chineál an tráchta a
úsáidfidh an bóthar agus ar mhéideanna na ndolaí i leith
an tráchta sin.

(5) Féadfaidh údarás bóithre dola-scéim a dhéanamh lena
leasófar dola-scéim arna déanamh aige agus atá i bhfeidhm.

(6) Is feidhm fhorchoimeádta é dola-scéim a dhéanamh i ndáil le
bóthar réigiúnach nó bóthar áitiúil.

(7) (a) Sula ndéanfaidh sé dola-scéim i ndáil le bóthar náisiúnta,
déanfaidh an tÚdarás cóip den dréachtscéim a chur chuig
an údarás bóithre cuí faoi alt 13 agus fógra a sheirbheáil
ar an údarás á rá—

(i) go bhfuil dréacht-dhola-scéim ullmhaithe agus go
mbeartaítear í a chur faoi bhráid an Aire lena
cheadú a fháil, agus

(ii) go bhféadfar uiríll a dhéanamh i scríbhinn chuig an
Údarás i ndáil leis an dréachtscéim roimh dháta
sonraithe (nach luaithe ná sé sheachtain ó dháta an
fhógra).

(b) Breithneoidh an tÚdarás aon uiríll a dhéanfar chuige faoin
bhfo-alt seo agus nach mbeidh tarraingthe siar.

(c) Is feidhm fhorchoimeádta é údarás bóithre do dhéanamh
uiríoll faoin bhfo-alt seo agus ní dochar é do cheart an
údaráis sin agóidí a dhéanamh chuig an Aire faoi alt 58.
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58.—(1) (a) Déanfaidh údarás bóithre dola-scéim a rinne sé a chur
faoi bhráid an Aire lena cheadú a fháil.

(b) Sula gcuirfidh sé dola-scéim faoi bhráid an Aire, déanfaidh
údarás bóithre fógra a fhoilsiú i nuachtán amháin nó níos
mó a scaiptear sa limistéar ina bhfuil an dola-bhóthar
beartaithe suite nó le suíomh—

(i) á rá go bhfuil dola-scéim déanta,

(ii) ina gcuirfear in iúl cé na tráthanna ar féidir, cén
tréimhse ar lena linn is féidir (is tréimhse nach lú ná
mí amháin) agus cén áit inar féidir, cóip den scéim
agus aon léarscáil dá dtagraítear inti agus an ráiteas
míniúcháin a bhaineann leis an scéim, a iniúchadh,
agus

(iii) á rá go bhféadfar agóidí in aghaidh na scéime a
dhéanamh i scríbhinn chuig an Aire roimh dháta
sonraithe (nach luaithe ná dhá sheachtain tar éis
dheireadh na tréimhse le haghaidh iniúchadh dá
dtagraítear i bhfomhír (ii)).

(2) (a) Féadfaidh an tAire, le hordú, dola-scéim a cheadú fara nó
d’éagmais modhnuithe nó féadfaidh sé diúltú í a cheadú.

(b) Más rud é go ndéantar agóid in aghaidh dola-scéime i
scríbhinn chuig an Aire, agus nach ndéantar an agóid a
tharraingt siar, cuirfidh an tAire faoi deara, sula
dtabharfaidh sé breith i dtaobh an scéim a cheadú nó gan
í a cheadú, fiosrúchán poiblí áitiúil a sheoladh faoin scéim
agus faoin agóid sin agus breithneoidh sé tuarascáil an
duine a bheidh ag seoladh an fhiosrúcháin agus aon
mholadh a dhéanfaidh sé.

(c) I gcás ina mbeidh fiosrúchán poiblí áitiúil faoi dhola-scéim
le seoladh agus ina mbeidh fiosrúchán áitiúil i ndáil le
hordú droichid faoi alt 47 d’Acht 1946, nó fiosrúchán
poiblí áitiúil faoi alt 49 den Acht seo a bhaineann go
hiomlán nó go páirteach leis an dola-bhóthar lena
mbaineann nó fiosrúchán poiblí áitiúil faoi thalamh a
fháil go héigeantach chun críocha na scéime sin nó an
dola-bhóthair sin le seoladh, ní sheolfar an fiosrúchán
poiblí áitiúil faoin dola-scéim sula seolfar an fiosrúchán
eile nó na fiosrúcháin eile ach féadfar é a sheoladh an
tráth céanna leis an bhfiosrúchán eile sin nó leis na
fiosrúcháin eile sin.

(3) (a) Tiocfaidh dola-scéim arna ceadú ag an Aire faoin alt seo i
bhfeidhm fara na modhnuithe, más ann, a rinne an tAire,
cibé lá a chinnfidh an t-údarás bóithre.

(b) Déanfaidh an t-údarás bóithre fógra i dtaobh an lae a
bheidh dola-scéim le teacht i bhfeidhm a fhoilsiú mí
amháin ar a laghad roimh an lá sin i nuachtán amháin nó
níos mó a scaiptear sa limistéar ina bhfuil an dola-bhóthar
lena mbaineann an scéim suite nó le suíomh.

59.—(1) Faoi réir fhorálacha na Coda seo, féadfaidh údarás
bóithre dolaí a mhuirearú agus a bhailiú a mbeidh cibé méideanna
iontu a shonrófar de thuras na huaire i bhfodhlíthe arna ndéanamh
aige faoi alt 61 i leith dola-bhóthar a úsáid.
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(2) Féadfaidh údarás bóithre cibé foirgnimh, déanmhais,
oibreacha agus gaireas a sholáthar agus a chothabháil a mheasfaidh
sé a bheith riachtanach nó fóirsteanach chun dolaí a mhuirearú agus
a bhailiú agus dola-bhóithre a oibriú nó i ndáil leis an gcéanna.

(3) I gcás ina ndéanfar le comhaontú faoi alt 63 socrú go
ndéanfaidh duine a shonrófar sa chomhaontú dolaí a bhailiú,
féadfaidh an duine sin agus a sheirbhísigh agus a ghníomhairí na
dolaí lena mbaineann an comhaontú a bhailiú.

60.—(1) Féadfaidh údarás bóithre, le ceadú an Aire, le hordú,
dola-scéim a bheidh déanta aige agus ceadaithe ag an Aire a
chúlghairm.

(2) Déanfaidh údarás bóithre, sula gcuirfidh sé togra chun dola-
scéim a chúlghairm faoi bhráid an Aire lena cheadú, fógra a fhoilsiú
i nuachtán amháin nó níos mó a scaiptear sa limistéar ina bhfuil an
dola-bhóthar suite—

(a) á rá go bhfuil sé beartaithe iarratas a dhéanamh chuig an
Aire ar cheadú a thabhairt maidir leis an scéim a
chúlghairm,

(b) ina gcuirfear in iúl cé na tráthanna ar féidir, cén tréimhse
ar lena linn is féidir (is tréimhse nach lú ná mí amháin)
agus cén áit inar féidir, cóip den togra a iniúchadh,

(c) á rá go bhféadfar agóidí nó uiríll a dhéanamh i scríbhinn
chuig an Aire i ndáil leis an togra roimh dháta sonraithe
(nach luaithe ná dhá sheachtain tar éis dheireadh na
tréimhse le haghaidh iniúchadh).

(3) Féadfaidh an tAire, tar éis dó aon agóidí nó uiríll a dhéanfar
chuige faoi fho-alt (2) agus nach mbeidh tarraingthe siar a bhreithniú,
le hordú cúlghairm na dola-scéime a cheadú fara nó d’éagmais
coinníollacha nó srianta nó diúltú í a cheadú.

(4) Féadfaidh an tAire, dá rogha féin, a chur faoi deara fiosrúchán
poiblí áitiúil a sheoladh faoi aon agóidí nó uiríll a dhéanfar chuige
faoi fho-alt (2) agus nach mbeidh tarraingthe siar.

(5) Déanfaidh an t-údarás bóithre fógra faoi bhreith an Aire a
fhoilsiú i nuachtán amháin nó níos mó a scaiptear sa limistéar ina
bhfuil an dola-bhóthar suite, lena n-áirítear, más cuí, sonraí faoi aon
choinníollacha nó srianta.

(6) Is feidhm fhorchoimeádta é ordú a dhéanamh lena
gcúlghairtear dola-scéim i ndáil le bóthar réigiúnach nó bóthar áitiúil.

61.—(1) Féadfaidh údarás bóithre, tar éis dul i gcomhairle leis an
gCoimisinéir, cibé fodhlíthe is fóirsteanach leis a dhéanamh chun
dola-bhóthar a oibriú agus a bhainistí

(2) Rachaidh an tÚdarás i gcomhairle leis an údarás bóithre
iomchuí faoi alt 13 sula ndéanfaidh sé fodhlíthe i ndáil le bóthar
náisiúnta.

(3) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfar le fodhlíthe
faoin alt seo—
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(a) a shonrú cad iad méideanna na ndolaí a mhuirearófar, nó
cad iad na scálaí agus na forálacha eile ar faoina réir a
mhuirearófar iad, i leith úsáid dola-bhóthair ag feithiclí
agus ag úsáidirí bóthair de gach aicme ar leith a bheidh
sonraithe sna fodhlíthe agus féadfar leo méideanna
éagsúla den sórt sin a shonrú faoi threoir cibé imthosca
nó teaglaim imthosca (cibé acu a bhaineann siad le haicmí
feithiclí nó úsáidirí bóthair, le séasúir den bhliain, le
laethanta den tseachtain, le tráthanna den lá nó eile) a
mheasfaidh an t-údarás bóithre is cuí,

(b) a shocrú go n-eiseofar, go n-iniúchfar agus go mbaileofar
ticéid, airíochtaí, dearbháin, ceadanna, admhálacha agus
foirmeacha eile údaraithe nó íocaíochta le haghaidh dola-
bhóthar a úsáid,

(c) na daoine a shonrú a mbeidh dola le híoc acu,

(d) a shocrú nach ndéanfaidh duine a ndlífear de faoi na
fodhlíthe dola a íoc, ná nach gcuirfidh sé faoi deara nó
nach gceadóidh sé go ndéanfaidh aon fheithicil atá faoina
cheannas, an dola-bhóthar lena mbaineann a úsáid, mura
mbeidh an dola íoctha nó socruithe chun a íoctha déanta
chun sástacht an údaráis bóithre lena mbaineann nó chun
sástacht duine a bheidh údaraithe ag an údarás sin chun
an dola-bhóthar a oibriú agus a bhainistí, agus

(e) a shonrú cad iad cumhachtaí an údaráis bóithre agus
cumhachtaí aon duine a bheidh údaraithe ag an údarás
sin chun an dola-bhóthar lena mbaineann a oibriú agus a
bhainistí i ndáil le húsáidirí dola-bhóthair agus i ndáil le
feithiclí agus leis na daoine atá i gceannas orthu.

(4) Is feidhm fhorchoimeádta é fodhlíthe dola a dhéanamh i ndáil
le bóthar réigiúnach nó bóthar áitiúil.

(5) Ní bheidh aon éifeacht le fodhlíthe arna ndéanamh faoi fho-
alt (1) mura ndéanfaidh, agus go dtí go ndéanfaidh, an tAire iad
a cheadú.

(6) Déanfaidh údarás bóithre, sula gcuirfidh sé fodhlíthe faoi
bhráid an Aire lena cheadú a fháil, fógra a fhoilsiú i nuachtán amháin
nó níos mó a scaiptear sa limistéar ina bhfuil an dola-bhóthar lena
mbaineann na fodhlíthe suite nó le suíomh—

(i) ina gcuirfear in iúl cé na tráthanna ar féidir, cén tréimhse
(is tréimhse nach lú ná mí amháin) ar lena linn is féidir
agus cén áit inar féidir, na fodhlíthe a iniúchadh,

(ii) á rá go bhféadfar agóidí nó uiríll a dhéanamh i scríbhinn
chuig an Aire i ndáil leis na fodhlíthe sin roimh dháta
sonraithe (nach luaithe ná dhá sheachtain tar éis
dheireadh na tréimhse le haghaidh iniúchadh), agus

(iii) á rá go bhféadfar cóip de na fodhlíthe a cheannach ar
tháille shonraithe a íoc is táille nach mó ná an costas
réasúnach a bhainfidh leis an gcóip sin a dhéanamh.

(7) Sula gceadóidh an tAire na fodhlíthe, déanfaidh an tAire aon
agóidí nó uiríll a bheidh déanta chuige faoi fho-alt (6) agus nach
mbeidh tarraingthe siar a bhreithniú.
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(8) (a) Féadfaidh an tAire, le hordú, na fodhlíthe a cheadú fara
nó d’éagmais modhnuithe nó féadfaidh sé diúltú iad a
cheadú.

(b) Tiocfaidh fodhlíthe a cheadóidh an tAire in éifeacht—

(i) an dáta a shonrófar sna fodhlíthe sin, nó

(ii) i gcás nach sonrófar aon dáta sna fodhlíthe, an dáta a
dhéanfaidh an tAire ordú á gceadú.

(9) Déanfar na fodhlíthe, a luaithe is féidir tar éis iad a cheadú, a
fhoilsiú san Iris Oifigiúil agus déanfar fógra faoina ndéanamh, faoin
dola-bhóthar a bhfuil feidhm acu maidir leis agus faoin áit inar féidir
cóipeanna díobh a cheannach nó a iniúchadh a fhoilsiú i nuachtán
amháin nó níos mó a scaiptear sa limistéar ina bhfuil an dola-bhóthar
lena mbaineann na fodhlíthe suite nó le suíomh.

62.—Beidh díolúine acu seo a leanas ó dholaí a íoc—

(a) otharcharranna agus feithiclí briogáide dóiteáin,

(b) feithiclí a úsáideann comhaltaí den Gharda Síochána nó
d’Óglaigh na hÉireann ag comhlíonadh a ndualgas dóibh
mar chomhaltaí den sórt sin,

(c) cibé aicmí eile feithiclí nó úsáidirí bóthair a fhorordóidh
an tAire i ndáil le dola-bhóithre i gcoitinne, i ndáil le
haicmí sonraithe dola-bhóithre nó i ndáil le dola-
bhóithre sonraithe.

63.—(1) I gcás ina gceadóidh an tAire dola-scéim, féadfaidh
údarás bóithre, le toiliú an Aire, comhaontú a dhéanamh le duine
eile, faoina gcomhaontóidh an duine, ar cibé téarmaí agus
coinníollacha a shonrófar sa chomhaontú (lena n-áirítear fáltais uile
nó cuid d’fháltais na ndolaí i leith an dola-bhóthair is ábhar don
scéim a íoc leis an duine nó an duine do choimeád an chéanna) gach
ní nó aon ní nó nithe díobh seo a leanas a dhéanamh:

(a) cuid de na costais, nó na costais uile, a bhaineann le
déanamh an bhóthair a íoc,

(b) cuid de na costais, nó na costais uile, a bhaineann le
cothabháil an bhóthair a íoc,

(c) an bóthar a dhéanamh don údarás nó i dteannta an úsaráis
nó dul i bpáirt leis an údarás nó cabhrú leis i dtaca leis
an mbóthar a dhéanamh,

(d) an bóthar a chothabháil don údarás nó i dteannta an
údaráis nó dul i bpáirt leis an údarás nó cabhrú leis i
dtaca leis an mbóthar a chothabháil.

(e) an bóthar a oibriú agus a bhainistí don údarás nó i
dteannta an údaráis (lena n-áirítear córas dolaí a
sholáthar, a mhaoirsiú agus a oibriú i leith úsáid an
bhóthair),

(f) cibé nithe eile a shonrófar sa chomhaontú agus a
bhaineann nó a ghabhann leis na nithe sin roimhe seo nó
atá coimhdeach leo nó iarmhartach orthu.
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(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfar le
comhaontú faoin alt seo—

(a) socrú a dhéanamh chun na fáltais as dolaí a chur chun
feidhme, le haghaidh córas chun cuntas a thabhairt i
ndolaí a bhaileofar agus le haghaidh na modhanna agus
na dtráthanna chun na fáltais as dolaí a íoc leis na daoine
a mbeidh siad le híoc leo faoi théarmaí an
chomhaontaithe,

(b) an tréimhse a shonrú ar lena linn a bheidh éifeacht leis an
gcomhaontú agus socrú a dhéanamh le haghaidh a
fhoirceanta nó a fhionraí agus le haghaidh nithe a
bhaineann nó a ghabhann le dul in éag an
chomhaontaithe nó leis an bhfoirceannadh nó leis an
bhfionraí sin nó atá coimhdeach leis an gcéanna nó
iarmhartach air, agus

(c) socrú a dhéanamh—

(i) i dtaca le haon pháirtí eile sa chomhaontú do
thabhairt cibé urrús a shonrófar ann don údarás
bóithre, nó

(ii) i dtaca leis an údarás bóithre do thabhairt cibé urrús
a shonrófar ann d’aon pháirtí eile sa chomhaontú,

i ndáil leis an bpáirtí nó leis an údarás sin do
chomhlíonadh agus d’urramú théarmaí agus
choinníollacha an chomhaontaithe.

(3) Féadfaidh údarás bóithre, le toiliú an Aire, comhaontú a
dhéanamh le páirtí lena ndearna sé comhaontú roimhe sin faoin alt
seo lena leasófar téarmaí nó coinníollacha an chomhaontaithe sin,
lena ndéanfar téarmaí nó coinníollacha a chur leis nó a bhaint as, nó
lena gcúlghairfear an comhaontú a rinneadh roimhe sin.

(4) Is feidhm fhorchoimeádta é comhaontú a dhéanamh faoin alt
seo i ndáil le bóthar réigiúnach nó bóthar áitiúil.

(5) Déanfaidh na páirtithe i gcomhaontú faoin alt seo an
comhaontú sin a chomhall de réir a théarmaí agus a choinníollacha
agus beidh ag údarás bóithre na cumhachtaí go léir is gá chun na
críche sin.

64.—(1) Aon duine a dhlífidh dola a íoc agus a mhainneoidh, a
fhailleoidh nó a dhiúltóidh an dola a íoc, beidh sé ciontach i gcion.

(2) Aon duine a mhainneoidh, a fhailleoidh nó a dhiúltóidh
géilleadh do threoir dhleathach nó d’ordú dleathach ó dhuine a
bheidh údaraithe ag údarás bóithre chun dola-bhóthar a oibriú agus
a bhainistí, beidh sé ciontach i gcion.

(3) Aon duine a sháróidh fodhlí arna dhéanamh faoi alt 61, beidh
sé ciontach i gcion.

(4) Féadfar méid aon dola a bheidh dlite de dhuine agus iníoctha
aige faoin Acht seo agus a bheidh gan íoc a ghnóthú ón duine a
bhfuil sé iníoctha aige mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt
dlínse inniúla.
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65.—Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh—

(a) chun críocha na Coda seo agus chun a chumasú go mbeidh
lánéifeacht leis an gCuid seo agus le haon dola-scéim faoi
alt 57, nó le haon chomhaontú faoi alt 63, agus

(b) lena ndéanfar foráil maidir le feidhm a bhaint as aon
airgead a fhabhróidh chuig údarás bóithre ó fheidhmiú a
fheidhmeanna faoin gCuid seo.

66.—(1) D’ainneoin aisghairm Acht 1979 leis an Acht seo—

(a) gach comhaontú a dhéanfar faoi alt 9 den Acht sin agus
gach dola-scéim nó fodhlí a dhéanfaidh údarás bóithre
faoin Acht sin agus a bheidh i bhfeidhm díreach roimh
an aisghairm sin leanfaidh sé nó sí i bhfeidhm amhail gur
faoin gCuid seo a rinneadh é nó í,

(b) gach comhaontú a dhéanfaidh údarás bóithre faoi alt 10
den Acht sin agus a bheidh i bhfeidhm díreach roimh an
aisghairm sin leanfaidh sé i bhfeidhm amhail is gur faoi
alt 59 d’Acht 1955 a rinneadh é agus beidh feidhm ag
forálacha alt 14 den Acht seo (seachas fo-alt (7) den
chéanna) maidir leis an gcomhaontú sin.

(2) Ar thosach feidhme an ailt seo, aon chomhaontú nó aon scéim
nó fodhlí a dhéanfar faoi Acht 1979 measfar, i gcás go mbainfidh an
comhaontú, an scéim nó an fodhlí sin le bóthar náisiúnta, gurb é an
tÚdarás a rinne é, agus le héifeacht ón tosach feidhme sin aistreoidh
feidhmeanna, cearta agus dliteanais uile an údaráis bóithre lena
mbaineann i ndáil leis an gcomhaontú, leis an scéim nó leis an
bhfodhlí sin chuig an Údarás.

CUID VI

Ilghnéitheach

67.—(1) Is é dualgas duine a úsáideann bóthar poiblí cúram
réasúnach a ghlacadh ar mhaithe lena shábháilteacht féin agus ar
mhaithe le sábháilteacht aon duine eile a úsáideann an bóthar poiblí.

(2) Is é dualgas duine a úsáideann bóthar poiblí gach beart
réasúnach a dhéanamh chun na nithe seo a leanas a sheachaint—

(a) díobháil dó féin nó d’aon duine eile a úsáideann an
bóthar poiblí,

(b) damáiste do mhaoin atá ar úinéireacht nó á húsáid aige nó
ag aon duine eile a úsáideann an bóthar poiblí.

68.—(1) San alt seo, ciallaíonn “rotharbhealach” bóthar poiblí nó
bóthar poiblí beartaithe atá in áirithe lena úsáid go heisiach ag
rothaithe cos nó ag rothaithe cos agus coisithe.

(2) (a) Féadfaidh údarás bóithre rotharbhealach a dhéanamh (nó
a sholáthar ar shlí eile) agus a chothabháil.

(b) I gcás ina ndéanfaidh údarás bóithre rotharbhealach nó
ina soláthróidh sé é ar shlí eile, dearbhóidh sé le hordú—
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(i) gur lena úsáid go eisiach ag rothaithe cos atá an
rotharbhealach, nó

(ii) gur lena úsáid go heisiach ag rothaithe cos agus
coisithe atá an rotharbhealach.

(c) Aon duine a úsáidfidh rotharbhealach de shárú ar ordú
faoi mhír (b), beidh sé ciontach i gcion.

69.—(1) (a) Aon duine a dhéanfaidh, gan údarás dleathach,
teaghais shealadach a thógáil, a shuíomh nó a choinneáil
ar bhóthar náisiúnta, mótarbhealach, busbhealach nó
bóthar cosanta, beidh sé ciontach i gcion.

(b) Aon duine a dhéanfaidh, gan údarás dleathach nó toiliú
údaráis bóithre, teaghais shealadach a thógáil, a shuíomh
nó a choinneáil ar aon bhóthar forordaithe eile nó ar aon
bhóthar d’aicme fhorordaithe, d’fho-aicme fhorordaithe
nó de chineál forordaithe, beidh sé ciontach i gcion.

(c) Féadfaidh an t-údarás bóithre toiliú faoi mhír (b) a
thabhairt faoi réir cibé coinníollacha, srianta nó ceanglais
is cuí leis agus aon duine a mhainneoidh na coinníollacha,
na srianta nó na ceanglais sin a chomhlíonadh, beidh sé
ciontach i gcion.

(2) Féadfaidh duine údaraithe teaghais shealadach a aistriú as
bóthar náisiúnta, mótarbhealach, busbhealach, bóthar cosanta nó as
aon bhóthar forordaithe eile nó as bóthar d’aicme fhorordaithe,
d’fho-aicme fhorordaithe nó de chineál forordaithe.

(3) Féadfaidh duine údaraithe teaghais shealadach a d’aistrigh sé
faoi fho-alt (2) a stóráil, nó a stóráil a thabhairt i gcrích.

(4) I gcás inar féidir ainm agus seoladh úinéara teaghaise sealadaí
a aistríodh agus a stóráladh faoin alt seo a fháil amach le fiosrú
réasúnach, seirbheálfaidh an t-údarás bóithre lena mbaineann nó an
Coimisinéir fógra ar an úinéir á chur in iúl dó go ndearnadh an t-
aistriú agus an stóráil agus cad é seoladh na háite inar féidir an
teaghais shealadach a éileamh agus a aisghabháil, agus á cheangal air
í a éileamh agus a aisghabháil laistigh de mhí amháin ó dháta
seirbheála an fhógra agus á chur in iúl dó cad iad na hiarmhairtí
reachtúla a bheidh ann má mhainníonn sé déanamh amhlaidh.

(5) Déanfar teaghais shealadach a aistríodh agus a stóráladh faoin
alt seo a thabhairt do dhuine a éileoidh an teaghais shealadach, má
rud é, ach más rud é amháin, go ndéanfaidh sé dearbhú i scríbhinn
á rá gurb é úinéir na teaghaise sealadaí nó go bhfuil sé údaraithe ag
a húinéir í a éileamh agus, de rogha an údaráis bóithre lena
mbaineann nó an Choimisinéara, go n-íocfaidh sé méid an
chaiteachais a tabhaíodh go réasúnach le linn an teaghais shealadach
a aistriú agus a stóráil.

(6) Féadfaidh an t-údarás bóithre lena mbaineann nó an
Coimisinéir teaghais shealadach arna haistriú agus arna stóráil faoin
alt seo a dhiúscairt, nó a diúscairt a thabhairt i gcrích—

(a) má mhainníonn úinéir na teaghaise sealadaí í a éileamh
agus í a aistriú as an áit ina stóráiltear í laistigh de mhí
amháin ón dáta ar ar seirbheáladh fógra faoi fho-alt (4)
air, nó
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(b) mura féidir ainm agus seoladh úinéir na teaghaise sealadaí
a fháil amach le fiosrú réasúnach.

(7) Ní dhéanfar teaghais shealadach a dhiúscairt faoin alt seo
laistigh de shé sheachtain ó dháta a haistrithe faoin alt seo.

(8) Ní dochar forálacha an ailt seo d’fheidhmeanna údaráis
phoiblí faoi aon achtachán eile.

(9) San alt seo—

ciallaíonn “duine údaraithe”—

(a) duine a bheidh údaraithe i scríbhinn ag údarás bóithre
chun críocha an ailt seo;

(b) comhalta den Gharda Síochána;

ciallaíonn “teaghais shealadach” aon phuball, carbhán, teach so-
ghluaiste, feithicil nó déanmhas nó ní eile (cibé atá nó nach bhfuil
rothaí faoi nó fúithi) is féidir a aistriú ó áit go háit (cibé acu trína
tharraingt nó trína tarraingt, trína iompar nó trína hiompar ar
fheithicil nó ar leantóir, nó ar shlí eile), agus

(a) a úsáidtear mar áit chónaithe do dhaoine, go buan nó ó
am go ham, nó

(b) a dearadh, a tógadh nó a oiriúnaíodh lena úsáid nó lena
húsáid amhlaidh,

ach ní fholaíonn sé aon teaghais shealadach den sórt sin—

(i) a úsáideann údarás Stáit, údarás bóithre, údarás áitiúil nó
gnóthaire reachtúil i gcúrsa oibreacha ar bhóthar
náisiúnta, mótarbhealach, busbhealach, bóthar cosanta
nó aon bhóthar forordaithe eile nó bóthar d’aicme
fhorordaithe, d’fho-aicme fhorordaithe nó de chineál
forordaithe, nó sa chéanna nó faoin gcéanna, nó

(ii) a úsáidtear i dtaca le dóiteán nó éigeandáil eile.

70.—(1) (a) Glacfaidh úinéir nó áititheoir aon déanmhais agus
úinéir nó áititheoir aon talún ar a bhfuil déanmhas suite
gach beart réasúnach chun a chinntiú nach guais nó guais
fhéideartha an déanmhas nó úsáid an déanmhais do
dhaoine a úsáideann bóthar poiblí agus nach gcuireann
sé bac nó treampán ar úsáid shábháilte bóthair phoiblí nó
ar chothabháil bóthair phoiblí.

(b) Maidir le déanmhas nó úsáid déanmhais, i gcás inar guais
nó guais fhéideartha é nó í do dhaoine a úsáideann
bóthar poiblí nó ina gcuireann sé nó sí bac nó treampán
ar úsáid shábháilte bóthair phoiblí nó ar chothabháil
bóthair phoiblí, féadfaidh údarás bóithre fógra i scríbhinn
a sheirbheáil ar úinéir nó ar áititheoir an déanmhais nó
ar úinéir nó ar áititheoir aon talún ar a bhfuil an
déanmhas suite chun an déanmhas a aistriú as nó a
mhodhnú nó oibreacha sonraithe a dhéanamh i ndáil leis
an déanmhas laistigh den tréimhse a luaitear san fhógra.

(2) (a) Glacfaidh úinéir nó áititheoir talún gach beart réasúnach
chun a chinntiú nach bhfuil crann, tor, fál nó fásra eile ar
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an talamh ina ghuais nó ina ghuais fhéideartha do
dhaoine a úsáideann bóthar poiblí agus nach gcuireann
sé bac nó treampán ar úsáid shábháilte bóthair phoiblí nó
ar chothabháil bóthair phoiblí.

(b) Maidir le crann, tor, fál nó fásra eile, i gcás inar guais nó
guais fhéideartha é do dhaoine a úsáideann bóthar poiblí
nó ina gcuireann sé bac nó treampán ar úsáid shábháilte
bóthair phoiblí nó ar chothabháil bóthair phoiblí,
féadfaidh údarás bóithre fógra i scríbhinn a sheirbheáil
ar úinéir nó ar áititheoir na talún ar a bhfuil an crann, an
tor, an fál, nó an fásra eile sin suite lena gceanglófar an
crann sin, an tor sin, an fál sin nó an fásra eile sin a
shlánchoimeád, a leagan, a ghearradh, a theascadh, a
bhearradh, nó a aistriú as laistigh den tréimhse a luafar
san fhógra.

(3) (a) Aon duine ar ar seirbheáladh fógra faoi fho-alt (1) nó (2),
féadfaidh sé, laistigh de cheithre lá dhéag ó dháta na
seirbheála, achomharc a dhéanamh chun na Cúirte
Dúiche in aghaidh an fhógra ar cheann amháin nó níos
mó de na forais seo a leanas:

(i) nach úinéir nó áititheoir an déanmhais é,

(ii) nach úinéir nó áititheoir na talún é ar a bhfuil an
déanmhas, an crann, an tor, an fál nó an fásra eile
suite,

(iii) nach guais nó guais fhéideartha an déanmhas (nó
úsáid an déanmhais sin), an crann, an tor, an fál nó
an fásra eile, de réir mar a bheidh, do dhaoine a
úsáideann bóthar poiblí nó nach gcuireann sé bac nó
treampán ar úsáid shábháilte bóthair phoiblí nó ar
chothabháil bóthair phoiblí,

(iv) go mbeadh caiteachas míréasúnach i gceist i
gcomhlíonadh cheanglais an fhógra,

(v) go bhfuil an tréimhse ama a sonraíodh leis an bhfógra
chun na ceanglais nó aon cheann acu a
chomhlíonadh míréasúnta gearr.

(b) Tabharfar fógra i dtaobh an achomhairc don údarás
bóithre agus beidh an t-údarás sin i dteideal láithriú,
éisteacht a fháil agus fianaise a thabhairt ar aird ar an
achomharc a éisteacht.

(4) (a) Féadfaidh an Chúirt, de réir mar is cuí léi, ar an achomharc
a éisteacht—

(i) an fógra a dhaingniú gan choinníoll, nó

(ii) an fógra a dhaingniú faoi réir cibé modhnuithe,
athruithe nó breisithe is réasúnach leis an gCúirt, nó

(iii) an fógra a neamhniú.

(b) I gcás ina ndaingníonn an Chúirt an fógra, faoi réir
modhnuithe, athruithe nó breisithe, beidh éifeacht leis an
bhfógra faoi réir na modhnuithe, na n-athruithe nó na
mbreisithe sin.
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(5) (a) Maidir leis an dlínse a thugtar don Chúirt Dúiche leis an
alt seo, is é an Breitheamh den Chúirt sin ag a bhfuil
dlínse sa dúiche ina bhfuil an déanmhas dá dtagraítear i
bhfo-alt (1) nó an talamh dá dtagraítear i bhfo-alt (1) nó
(2), suite, a fheidhmeoidh í.

(b) Ní bheidh aon ábhar achomhairc ann chun na Cúirte
Cuarda i gcoinne breithe ón gCúirt Dúiche faoin alt seo.

(6) Ní bheidh éifeacht le fógra faoi fho-alt (1) nó (2)—

(a) go dtí go mbeidh ceithre lá dhéag caite ó dháta seirbheála
an fhógra, nó

(b) má dhéantar achomharc agus má dhaingnítear an fógra,
fara nó d’éagmais modhnuithe, go dtí an dáta ar a
bhfógrófar breith na Cúirte nó an dáta a luafar go
dtiocfaidh ordú na Cúirte in éifeacht, cibé acu is déanaí.

(7) Aon úinéir nó áititheoir a mhainníonn déanamh de réir fógra
faoin alt seo, beidh sé ciontach i gcion.

(8) I gcás ina mainníonn úinéir nó áititheoir déanamh de réir
fógra faoin alt seo, féadfaidh an t-údarás bóithre an beart a
shonraítear san fhógra nó cibé beart eile is cuí leis a dhéanamh.

(9) I gcás inar dóigh le húdarás bóithre, maidir le déanmhas (nó
úsáid an déanmhais sin), crann, tor, fál nó fásra eile, gur guais
láithreach thromchúiseach é nó í do dhaoine a úsáideann bóthar
poiblí, féadfaidh sé, d’ainneoin fhorálacha fho-ailt (1) go (8), beart
láithreach a dhéanamh chun an ghuais a laghdú nó a dhíchur.

(10) I gcás ina ndéanann údarás bóithre beart faoi fho-alt (8) nó
(9), féadfaidh sé aon chostais réasúnacha a thabhóidh sé a ghnóthú
ón úinéir nó ón áititheoir mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt
dlínse inniúla.

(11) I gcás ina ndeachaigh údarás bóithre isteach nó ina
mbeartaíonn sé dul isteach ar aon talamh faoi fho-alt (8) nó (9),
déanfaidh sé, a luaithe is féidir, fógra a sheirbheáil ar úinéir nó ar
áititheoir na talún, ina ndéarfar go ndeachaigh sé isteach nó go
mbeartaíonn sé dul isteach ar an talamh agus ina sonrófar an beart
a rinne sé nó a bheartaíonn sé a dhéanamh ann.

(12) (a) I gcás ina ndéanann duine beart—

(i) chun déanmhas a aistriú as nó a mhodhnú nó chun
oibreacha sonraithe a dhéanamh i ndáil le
déanmhas, nó

(ii) chun aon chrann, tor, fál nó fásra eile lena mbaineann
an t-alt seo a chaomhnú, a leagan, a ghearradh, a
theascadh, a bhearradh nó a aistriú as,

déanfaidh sé gach beart réasúnach chun sábháilteacht
daoine a úsáideann bóthar poiblí a áirithiú, a mhéid is
indéanta le réasún.

(b) Aon duine a sháraíonn an fo-alt seo, beidh sé ciontach
i gcion.
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(13) San alt seo, ciallaíonn “déanmhas” déanmhas nó aon
ghaireas, earra nó ní atá greamaithe, daingnithe nó ceangailte den
déanmhas sin.

71.—(1) (a) Aon duine a dhéanfaidh, gan údarás dleathach nó gan
toiliú ó údarás bóithre—

(i) sín a thógáil, a shuíomh nó a choinneáil ar bhóthar
poiblí, nó

(ii) aon charbhán, feithicil nó déanmhas nó ní eile (cibé
acu atá nó nach bhfuil rothaí faoi nó fúithi) a
úsáidtear chun críocha fógraíochta, earraí a dhíol,
seirbhísí a sholáthar nó chun críche eile dá samhail a
thógáil, a shuíomh nó a choinneáil ar bhóthar poiblí,

beidh sé ciontach i gcion.

(b) Féadfaidh an t-údarás bóithre toiliú a thabhairt faoi mhír
(a) faoi réir cibé coinníollacha, srianta nó ceanglas a
mheasfaidh sé a bheith cuí agus aon duine a mhainneoidh
na coinníollacha, na srianta nó na ceanglais sin a
chomhlíonadh, beidh sé ciontach i gcion.

(2) Gan dochar do dhliteanas aon duine faoi fho-alt (1), más rud
é go ndéanfar sárú ar an bhfo-alt sin i gcás aon síne nó aon fhógráin,
measfar maidir leis an duine a dtaispeántar an tsín nó an fógrán thar
a cheann, gur sháraigh sé an fo-alt sin freisin.

(3) D’ainneoin aon achtacháin eile, féadfaidh duine údaraithe sín,
carbhán, feithicil nó déanmhas nó ní eile lena mbaineann fo-alt (1)
a aistriú.

(4) Féadfaidh duine údaraithe sín, carbhán, feithicil nó déanmhas
nó ní eile a aistreoidh sé faoi fho-alt (3) a stóráil, nó a stóráil a
thabhairt i gcrích.

(5) I gcás inar féidir ainm agus seoladh úinéir síne, carbháin,
feithicle nó déanmhais nó ní eile a aistreofar agus a stórálfar faoin
alt seo a fháil amach le fiosrú réasúnach, déanfaidh an t-údarás
bóithre nó an Coimisinéir fógra a sheirbheáil ar an úinéir lena
gcuirfear in iúl dó gur aistríodh agus gur stóráladh é nó í agus lena
gcuirfear seoladh na háite inar féidir é nó í a éileamh agus a
aisghabháil in iúl dó, agus á cheangal air é nó í a éileamh agus a
aisghabháil laistigh d’aon mhí amháin ó dháta seirbheála an fhógra
agus á chur in iúl dó cad iad na hiarmhairtí reachtúla a bheidh ann
má mhainníonn sé déanamh amhlaidh.

(6) Déanfar sín, carbhán, feithicil nó déanmhas nó ní eile a
aistreofar agus a stórálfar faoin alt seo a thabhairt do dhuine a
éileoidh é más rud é, agus más rud é amháin, go ndéanfaidh sé
dearbhú i scríbhinn á rá gurb é úinéir na síne, an charbháin, na
feithicle nó an déanmhais nó an ní eile é nó go bhfuil sé údaraithe
ag a úinéir nó ag a húinéir é nó í a éileamh agus, de rogha an údaráis
bóithre lena mbaineann nó an Choimisinéara, go n-íocfaidh sé méid
an chaiteachais a tabhaíodh go réasúnach le linn é nó í a aistriú agus
a stóráil.

(7) Féadfaidh an t-údarás bóithre lena mbaineann nó an
Coimisinéir sín, carbhán, feithicil nó déanmhas nó ní eile a aistreofar
agus a stórálfar faoin alt seo a dhiúscairt, nó a diúscairt a thabhairt i
gcrích, más rud é—
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(a) go mainneoidh úinéir na síne, an charbháin, na feithicle nó
an déanmhais nó an ní eile é nó í a éileamh agus a aistriú
as an áit ina mbeidh sé nó sí á stóráil laistigh d’aon mhí
amháin ón dáta ar seirbheáladh fógra faoi fho-alt (5)
air, nó

(b) nach féidir ainm agus seoladh úinéir na síne, an charbháin,
na feithicle nó an déanmhais nó an ní eile a fháil amach
le fiosrú réasúnach.

(8) Ní dhéanfar sín, carbhán, feithicil nó déanmhas eile nó ní eile
a dhiúscairt faoin alt seo laistigh de shé sheachtain ó dháta a aistrithe
nó a haistrithe faoin alt seo.

(9) San alt seo—

ciallaíonn “duine údaraithe”—

(a) duine atá údaraithe i scríbhinn ag údarás bóithre chun
críocha an ailt seo,

(b) comhalta den Gharda Síochána;

folaíonn “sín” aon sín, clárlach nó déanmhas eile a úsáidtear chun
críocha fógraíochta.

(10) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le sín a bhaineann le
toghchán uachtaráin de réir bhrí Acht Toghachán an Uachtaráin,
1937, le holltoghchán nó le corrthoghchán, de réir bhrí an Achta
Timpeal Toghachán, 1923, i ngach cás acu, le toghchán áitiúil, le
reifreann, de réir bhrí Acht an Reifrinn, 1942, nó le toghchán
comhaltaí de Pharlaimint na hEorpa, mura mbeidh an tsín in ionad
ar feadh seacht lá nó níos faide tar éis an lae is déanaí ar ar tógadh
an vótaíocht don toghchán, don chorrthoghchán nó don reifreann
lena mbaineann.

72.—(1) Féadfaidh údarás bóithre, tar éis dul i gcomhairle leis an
gCoimisinéir, fodhlíthe a dhéanamh do rialáil agus do rialú scibeanna
ar bhóithre poiblí.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfar le fodhlíthe
faoin alt seo—

(a) an limistéar nó na limistéir lena mbaineann na fodhlíthe
a shonrú;

(b) ceanglais a shonrú i ndáil leis na nithe seo a leanas—

(i) scibeanna a shuíomh agus a aistriú,

(ii) toisí agus tréithe eile scibeanna,

(iii) scibeanna a shoilsiú agus a mharcáil chun go mbeidh
siad infheicthe go héasca ag úsáidirí bóthair,

(iv) cúram don ábhar a bheidh i scibeanna agus an t-ábhar
sin a dhiúscairt,

(v) tréimhse taiscthe scibeanna ar bhóithre poiblí,

(vi) scibeanna a aistriú a luaithe is indéanta ar iad a
bheith lán,
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(vii) scibeanna a mharcáil go soiléir agus go doscriosta le
hainm, seoladh agus uimhir theileafóin an úinéara nó
an tsoláthróra,

(viii) urrús a thabhairt nó slánaíocht a sholáthar;

(c) foráil a dhéanamh maidir leis an údarás bóithre d’eisiúint
ceadúnas i leith scibeanna a thaisceadh ar bhóithre poiblí
agus maidir le táillí sonraithe a íoc i leith na gceadúnas
sin;

(d) foráil a dhéanamh maidir le coinníollacha a chur ag
gabháil le ceadúnais, lena n-áirítear coinníollacha a
bhaineann le haon cheann nó le gach ceann de na nithe
dá dtagraítear i mír (b).

(3) Sula ndéanfaidh sé fodhlíthe faoi fho-alt (1), déanfaidh
údarás bóithre—

(a) fógra a fhoilsiú i nuachtán amháin nó níos mó a scaiptear
sa limistéar lena mbaineann na fodhlíthe—

(i) á chur in iúl go mbeartaítear fodhlíthe a dhéanamh,

(ii) á chur in iúl cé na tráthanna ar féidir, cén tréimhse
(nach lú ná mí amháin) ar lena linn is féidir, agus
cén áit inar féidir, cóip de na dréacht-fhodhlíthe a
iniúchadh,

(iii) á rá go bhféadfar agóidí nó uiríll a dhéanamh i
scríbhinn chuig an údarás bóithre i ndáil leis na
dréacht-fhodhlíthe roimh dháta sonraithe (nach
luaithe ná dhá sheachtain tar éis dheireadh na
tréimhse le haghaidh iniúchadh) agus á rá go
bhféadfaidh daoine a bheidh ag déanamh agóidí nó
uiríoll den sórt sin iarraidh a dhéanamh i scríbhinn
chun a gcás a shonrú ag éisteacht ó bhéal a
sheolfaidh duine arna cheapadh ag an údarás bóithre
chun na críche sin,

(iv) á rá go bhféadfar cóip de na dréacht-fhodhlíthe a
cheannach ar tháille shonraithe a íoc is táille nach
mó ná costas réasúnach an chóip sin a dhéanamh;

(b) aon agóidí nó uiríll a dhéanfar chuige faoi mhír (a) agus
nach mbeidh tarraingthe siar a bhreithniú;

(c) más cuí leis é, deis a thabhairt do dhaoine a dhéanfaidh
agóidí nó uiríll, agus a iarrfaidh i scríbhinn go ndéanfar
amhlaidh, a gcás a shonrú ag éisteacht ó bhéal a
sheolfaidh duine arna cheapadh ag an údarás bóithre,
agus tuarascáil an duine arna cheapadh amhlaidh agus
aon mholadh uaidh a bhreithniú.

(4) Is feidhmeanna forchoimeádta iad fodhlíthe a dhéanamh faoi
fho-alt (1) agus agóidí nó uiríll a bhreithniú faoi fho-alt (3).

(5) Déanfar na fodhlíthe, a luaithe is féidir tar éis a ndéanta, a
fhoilsiú san Iris Oifigiúil agus déanfar fógra faoi na fodhlíthe a
dhéanamh agus faoin áit ina bhféadfar cóipeanna díobh a cheannach
nó a iniúchadh a fhoilsiú i nuachtán amháin nó níos mó a scaiptear
sa limistéar lena mbaineann na fodhlíthe.
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(6) Aon duine a sháróidh fodhlí faoin alt seo a mheasfar a bheith
ina phian-fhodhlí, beidh sé ciontach i gcion.

(7) Féadfaidh duine údaraithe—

(a) scib a sháraíonn fodhlíthe arna ndéanamh faoi fho-alt (1)
a aistriú nó a chur i malairt suímh,

(b) d’ainneoin fhorálacha na bhfodhlíthe sin nó forálacha
ceadúnais a eiseofar fúthu, scib ar dóigh leis gur guais
láithreach thromchúiseach í do dhaoine a úsáideann
bóthar poiblí a aistriú nó a chur i malairt suímh.

(8) Féadfaidh duine údaraithe scib a aistreoidh sé faoi fho-alt (7)
a stóráil nó a stóráil a thabhairt i gcrích.

(9) I gcás inar féidir ainm agus seoladh úinéir scibe a aistreofar
agus a stórálfar faoin alt seo a fháil amach le fiosrú réasúnach,
déanfaidh an t-údarás bóithre lena mbaineann nó an Coimisinéir
fógra a sheirbheáil ar an úinéir lena gcuirfear in iúl dó gur aistríodh
agus gur stóráladh í agus lena gcuirfear seoladh na háite inar féidir í
a éileamh agus a aisghabháil in iúl dó, agus á cheangal air í a éileamh
agus a aisghabháil laistigh d’aon mhí amháin ó dháta seirbheála an
ffógra agus á chur in iúl dó cad iad na hiarmhairtí reachtúla a bheidh
ann má mhainníonn sé déanamh amhlaidh.

(10) Déanfar scib a aistreofar agus a stórálfar faoin alt seo a
thabhairt do dhuine a éileoidh í más rud é, agus más rud é amháin,
go ndéanfaidh sé dearbhú i scríbhinn á rá gurb é úinéir na scibe é nó
go bhfuil sé údaraithe ag a húinéir í a éileamh agus, de rogha an
údaráis bóithre lena mbaineann nó an Choimisinéara, go n-íocfaidh
sé méid an chaiteachais a tabhaíodh go réasúnach le linn í a aistriú
agus a stóráil.

(11) Féadfaidh an t-údarás bóithre lena mbaineann nó an
Coimisinéir scib a aistreofar agus a stórálfar faoin alt seo a dhiúscairt,
nó a diúscairt a thabhairt i gcrích, más rud é—

(a) go mainneoidh úinéir na scibe í a éileamh agus a aistriú as
an áit ina mbeidh sí á stóráil laistigh d’aon mhí amháin
ón dáta ar seirbheáladh fógra faoi fho-alt (9) air, nó

(b) nach féidir ainm agus seoladh úinéir na scibe a fháil amach
le fiosrú réasúnach.

(12) Ní dhéanfar scib a dhiúscairt faoin alt seo laistigh de shé
sheachtain ó dháta a haistrithe faoin alt seo.

(13) San alt seo—

ciallaíonn “duine údaraithe”—

(a) duine a bheidh údaraithe i scríbhinn ag údarás bóithre
chun críocha an ailt seo;

(b) comhalta den Gharda Síochána;

ciallaíonn “scib” coimeádán a úsáidtear chun ábhair tógálaí,
screallach, dramhaíl, bruscar nó ábhair eile a stóráil nó a aistriú agus
atá deartha lena hiompar le feithicil inneallghluaiste (mar a
mhínítear in Acht 1961).
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73.—(1) I gcás ina mbeartóidh údarás áitiúil ceart slí poiblí a
mhúchadh déanfaidh sé—

(a) fógra a fhoilsiú i nuachtán amháin nó níos mó a scaiptear
sa limistéar ina bhfuil an ceart slí poiblí a bheartaítear a
mhúchadh suite, ina gcuirfear in iúl cé na tráthanna ar
féidir, cén tréimhse (nach giorra ná mí amháin) ar lena
linn is féidir agus cén áit inar féidir, léarscáil ar a
dtaispeántar an ceart slí poiblí sin a iniúchadh agus á rá
go bhféadfar agóidí nó uiríll a dhéanamh i scríbhinn chuig
an údarás áitiúil i ndáil leis an togra sin roimh dháta
sonraithe (nach lú ná dhá sheachtain tar éis dheireadh na
tréimhse le haghaidh iniúchadh) agus á rá go bhféadfaidh
daoine a dhéanfaidh agóidí nó uiríll den sórt sin iarraidh
a dhéanamh i scríbhinn chun a gcás a shonrú ag éisteacht
ó bhéal a sheolfaidh duine a bheidh ceaptha ag an údarás
áitiúil chun na críche sin,

(b) cóip den fhógra sin a ghreamú in áit fheiceálach ag gach
ceann den cheart slí poiblí a bheartaítear a mhúchadh
agus í a fhágáil ansin ar feadh tréimhse nó tréimhsí nach
lú ná ceithre lá dhéag sa chomhiomlán,

(c) aon agóidí nó uiríll a dhéanfar chuige faoi mhír (a) agus
nach mbeidh tarraingthe siar a bhreithniú,

(d) más cuí leis é, deis a thabhairt do dhaoine, a mbeidh agóidí
nó uiríll á ndéanamh acu agus a iarrfaidh amhlaidh i
scríbhinn, a gcás a shonrú ag éisteacht ó bhéal a
sheolfaidh duine a bheidh ceaptha ag an údarás áitiúil
agus an tuarascáil agus aon mholadh ón duine a bheidh
ceaptha amhlaidh a bhreithniú.

(2) (a) Féadfaidh údarás áitiúil ordú a dhéanamh lena múchfar an
ceart slí a shonrófar san fhógra a fhoilseofar faoi fho-alt
(1) (a), nó cuid den cheart slí sin.

(b) Ní dhéanfaidh údarás áitiúil ordú faoi mhír (a) go dtí go
mbeidh fo-alt (1) comhlíonta aige.

(3) (a) Ní bheidh aon éifeacht le hordú faoi fho-alt (2) a
bhaineann le bóthar náisiúnta nó le bóthar réigiúnach
mura gceadóidh, agus go dtí go gceadóidh, an tAire an
t-ordú.

(b) Féadfaidh an tAire, le hordú, an t-ordú a cheadú fara nó
d’éagmais modhnuithe (nó coinníollacha) nó féadfaidh sé
diúltú an t-ordú a cheadú.

(c) Rachaidh an tAire i gcomhairle leis an Údarás sula
ndéanfaidh sé ordú faoin bhfo-alt seo a bhaineann le
bóthar náisiúnta.

(4) (a) Féadfar, in ordú a dhéanfar faoi fho-alt (2)—

(i) dáta a shonrú ar a dtiocfaidh an múchadh in éifeacht,

(ii) coinníollacha a shonrú (lena n-áirítear coinníollacha a
bhaineann le gnóthú na gcostas dá dtagraítear i bhfo-
alt (12)) nach foláir a chomhlíonadh sula dtiocfaidh
an múchadh in éifeacht.
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(b) Más rud é, maidir le hordú lena múchfar ceart slí poiblí
arna dhéanamh ag údarás áitiúil nó maidir le hordú arna
cheadú ag an Aire fara nó d’éagmais modhnuithe nó
coinníollacha, nach sonrófar ann cén tráth a thiocfaidh an
múchadh in éifeacht, tiocfaidh an múchadh in éifeacht—

(i) i gcás bóthair áitiúil, ón dáta a dhéanfaidh an t-údarás
áitiúil an t-ordú,

(ii) i gcás bóthair náisiúnta nó bóthair réigiúnaigh, ón
dáta a dhéanfaidh an tAire an t-ordú ag ceadú an
mhúchta, fara nó d’éagmais modhnuithe nó
coinníollacha.

(5) D’ainneoin aon achtacháin eile, i gcás ina ndéanfar ceart slí
poiblí thar bhóthar poiblí nó thar chuid de bhóthar poiblí a
mhúchadh faoin alt seo, ní bheidh an t-údarás bóithre freagrach níos
mó as cothabháil an bhóthair sin nó na coda sin den bhóthar sin le
héifeacht ón dáta a thiocfaidh múchadh an chirt slí phoiblí in éifeacht
de réir fho-alt (4).

(6) Déanfaidh údarás áitiúil, gan dochar d’aon cheart slí
príobháideach láithreach, a chinntiú go ndéanfar aon oibreacha is
gá—

(a) d’fhonn ceart slí poiblí a mhúchadh faoin alt seo,

(b) ar mhaithe le sábháilteacht úsáidirí bóthair a eascróidh as
ceart slí poiblí a mhúchadh,

(c) d’fhonn a chinntiú, a mhéid is indéanta le réasún, nach
dtiocfaidh an talamh ar múchadh ceart slí poiblí thairis
chun bheith ina ghráin súl.

(7) Déanfaidh údarás áitiúil, a luaithe is féidir tar éis an dáta ar a
mbeidh ceart slí poiblí múchta, fógra i dtaobh an mhúchta a fhoilsiú
sa nuachtán nó sna nuachtáin inar foilsíodh fógra i dtaobh an
mhúchta bheartaithe faoi fho-alt (1) (a) agus tabharfaidh sé fógra i
scríbhinn d’aon duine a rinne agóidí nó uiríll i scríbhinn chuige i
ndáil leis an múchadh sin.

(8) Is feidhmeanna forchoimeádta iad breithniú a dhéanamh ar
agóidí nó ar uiríll agus ar an tuarascáil agus ar aon mholadh ó dhuine
arna cheapadh faoi fho-alt (1) agus ordú a dhéanamh faoi fho-alt (2).

(9) Aon duine a dhéanfaidh, gan údarás dleathach, fógra a
chuirfear suas de réir fho-alt (1) (b) a aistriú, a dhamáistiú nó a
aghlot, beidh sé ciontach i gcion.

(10) Aon duine a chuirfidh cosc nó bac, nó a chuirfidh isteach ar
shlí eile, ar cheart slí poiblí nó a dhéanfaidh ceart slí poiblí a
scriosadh nó a dhamáistiú ach amháin mar a fhoráiltear faoin dlí,
beidh sé ciontach i gcion.

(11) Is feidhm de chuid údaráis áitiúil ceart an phobail chun úsáid
a bhaint as cearta slí poiblí ina limistéar riaracháin a chosaint.

(12) I gcás ina múchfaidh údarás áitiúil ceart slí poiblí d’aon toisc,
nó go páirteach, chun forbairt talún a éascú—

(a) beidh an t-údarás i dteideal na costais go léir a thabhóidh
sé i dtaca leis an an gceart slí sin a mhúchadh, nó cuid
réasúnach de na costais sin, a ghnóthú ón duine a bheidh
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ag forbairt na talún, nó a bheartóidh an talamh a
fhorbairt.

(b) féadfaidh an t-údarás, le fógra i scríbhinn, a cheangal ar
an duine a bheidh ag forbairt na talún, nó a bheartóidh
an talamh a fhorbairt, cibé oibreacha a dhéanamh is
dóigh leis is gá chun éifeacht a thabhairt d’fho-alt (6),

(c) féadfaidh an t-údarás, i gcás ina mainneoidh duine fógra
faoi mhír (b) a chomhlíonadh, na hoibreacha a shonrófar
san fhógra, nó cibé oibreacha eile is dóigh leis is gá, a
dhéanamh chun éifeacht a thabhairt d’fho-alt (6) agus
beidh sé i dteideal aon chostais réasúnacha a thabhóidh
sé i dtaca leis na hoibreacha sin a dhéanamh, a ghnóthú
ón duine ar ar seirbheáladh an fógra mar fhiach conartha
shimplí in aon chúirt dlínse inniúla.

(13) San alt seo ciallaíonn “údarás áitiúil”—

(a) i gcás gur thar bóthar poiblí atá an ceart slí poiblí a bheidh
le múchadh, údarás bóithre,

(b) in aon chás eile, údarás pleanála.

(14) Ní bheidh feidhm ag an alt seo i gcás ina mbeidh múchadh
cirt slí phoiblí údaraithe le scéim faoi Chuid IV nó faoi aon achtachán
nach é an tAire Comhshaoil an tAire cuí ina leith nó faoi aon
achtachán a bhaineann le fáil éigeantach talún.

(15) Más rud é, sula ndéanfar na hachtacháin dá dtagraítear anseo
thíos a aisghairm faoi alt 4, go mbeidh iarratas déanta chuig an
Aire—

(a) faoi alt 84 (4) (a) (i) d’Acht 1946, ar thoiliú uaidh maidir
le ceart slí poiblí thar bhóthar a mhúchadh, nó

(b) faoi alt 76 d’Acht 1963, arna leasú le halt 43 d’Acht 1976,
ar cheadú uaidh maidir le hordú lena múchfar ceart slí
poiblí,

agus nach mbeidh an t-iarratas sin cinnte ag an Aire nó tarraingthe
siar, leanfaidh an t-achtachán a raibh feidhm aige roimh an aisghairm
sin d’fheidhm a bheith aige amhlaidh.

74.—(1) San alt seo ciallaíonn “rás bóthair” aicme fhorordaithe
ráis, trialach ama nó trialach luais ar bhóthar poiblí ina mbeidh
daoine, feithiclí nó ainmhithe i gceist.

(2) Aon duine a bheartóidh rás bóthair a sheoladh, a eagrú nó a
chur chun cinn, tabharfaidh sé fógra míosa amháin ar a laghad (nó
cibé tréimhse eile fógra a fhorordóidh an tAire) i scríbhinn don
údarás bóithre agus do Cheannfort an Gharda Síochána ar ina
cheantar a bheidh an rás bóthair le seoladh.

(3) (a) Féadfaidh údarás bóithre, le fógra i scríbhinn arna
sheirbheáil ar dhuine a bheartóidh rás bóthair a sheoladh,
a eagrú nó a chur chun cinn nó, i gcás nach féidir ainm
an duine sin a fháil amach le fiosrú réasúnach, le fógra a
fhoilseofar i nuachtán amháin nó níos mó a scaiptear sa
limistéar ina mbeidh an rás bóthair le seoladh—

(i) seoladh an ráis bóthair a thoirmeasc,
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(ii) seoladh an ráis bóthair a thoirmeasc mura mbeidh
coinníollacha sonraithe, srianta sonraithe nó
ceanglais shonraithe comhlíonta,

(iii) coinníollacha sonraithe, srianta sonraithe nó ceanglais
shonraithe i ndáil le seoladh an ráis bóthair a
fhorchur nach foláir a chomhlíonadh.

(b) Féadfar a áireamh ar na coinníollacha faoi mhír (a) urrús
a thabhairt nó slánaíocht a sholáthar.

(4) Aon duine a sháróidh fo-alt (2) nó fógra faoi fho-alt (3), beidh
sé ciontach i gcion.

(5) Féadfaidh údarás bóithre aon chostais a ghnóthú mar fhiach
conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla ó dhuine a dhéanfaidh
rás bóthair a sheoladh, a eagrú nó a chur chun cinn, ar costais iad a
thabhóidh an t-údarás sin le réasún—

(a) chun seoladh an ráis bóthair a éascú,

(b) chun damáiste don bhóthar poiblí a dheisiú nó aghlot a
bhaint de ar damáiste nó aghlot é a eascróidh as an rás
bóthair a sheoladh.

(6) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun críocha an ailt
seo agus féadfar foráil a dhéanamh leis na rialacháin sin go háirithe
maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) ceanglais i ndáil le hagóidí a dhéanamh agus a bhreithniú,

(b) ceanglais i ndáil le hurrús a thabhairt nó slánaíocht a
sholáthar.

75.—(1) Féadfaidh údarás bóithre le hordú—

(a) chun rás bóthair, de réir bhrí alt 74, nó aon ócáid eile,
a éascú,

(b) chun déanamh oibreacha a éascú, nó

(c) chun aon chríche eile,

bóthar poiblí a dhúnadh don trácht ar feadh cibé tréimhse sonraithe
agus faoi réir cibé coinníollacha sonraithe (lena n-áirítear urrús a
thabhairt nó slánaíocht a sholáthar) is dóigh leis is cuí.

(2) (a) Aon duine a úsáidfidh bóthar poiblí de shárú ar ordú arna
dhéanamh faoi fho-alt (1), mura mbeidh sé údaraithe i
scríbhinn ag an údarás bóithre chun déanamh amhlaidh,
beidh sé ciontach i gcion.

(b) Aon duine a chuirfidh bac nó treampán ar rás bóthair nó
aon ócáid eile a sheoladh nó ar oibreacha nó aon
ghníomhaíocht a dhéanamh ar ina leith a bheidh ordú
faoi fho-alt (1) i bhfeidhm, beidh sé ciontach i gcion.

(c) Aon duine a dhéanfaidh rás bóthair nó ócáid eile a
sheoladh, a eagrú nó a chur chun cinn nó a dhéanfaidh
oibreacha nó aon ghníomhaíocht eile ar ina leith a bheidh
ordú faoi fho-alt (1) i bhfeidhm agus a sháróidh aon
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choinníoll a shonrófar san ordú sin, beidh sé ciontach i
gcion.

(d) Aon duine a dhéanfaidh bóthar poiblí a dhúnadh gan
údarás dleathach, beidh sé ciontach i gcion.

(3) Féadfaidh údarás bóithre aon chostais a ghnóthú mar fhiach
conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla ó dhuine a dhéanfaidh
rás bóthair nó ócáid eile a sheoladh, a eagrú nó a chur chun cinn nó
a dhéanfaidh oibreacha nó aon ghníomhaíocht eile ar ina leith a
bheidh ordú faoi fho-alt (1) i bhfeidhm, ar costais iad a thabhóidh
an t-údarás sin le réasún—

(a) chun seoladh an ráis bóthair nó na hócáide eile nó
déanamh oibreacha nó aon ghníomhaíochta eile a éascú,

(b) chun damáiste don bhóthar poiblí a dheisiú nó aghlot a
bhaint de ar damáiste nó aghlot é a eascróidh de dheasca
an rás bóthair nó an ócáid eile a sheoladh nó oibreacha
nó aon ghníomhaíocht eile a dhéanamh.

(4) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun críocha an ailt
seo agus féadfar foráil a dhéanamh sna rialacháin sin go háirithe
maidir leis na nithe seo a leanas go léir nó maidir le haon ní acu—

(a) ceanglais maidir le fógra,

(b) ceanglais i ndáil le hagóidí a dhéanamh agus a bhreithniú,

(c) ceanglais i ndáil le hurrús a thabhairt nó slánaíocht a
sholáthar.

76.—(1) Féadfaidh údarás bóithre—

(a) silteáin isteach in aon talamh, ar aon talamh, faoi aon
talamh, trí aon talamh nó go dtí aon talamh a dhéanamh
agus a choimeád d’fhonn uisce a shileadh ó bhóthar
poiblí, nó d’fhonn uisce a chosc ar rith isteach ar
bhóthar poiblí,

(b) aon talamh a úsáid chun aon ghairbhéal, cloch, gaineamh,
créafóg nó ábhar eile a stóráil nó a ullmhú atá
riachtanach chun bóthar poiblí a dhéanamh nó a
chothabháil.

(2) Sula rachaidh údarás bóithre isteach ar aon talamh chun
feidhm a chomhlíonadh faoi fho-alt (1), déanfaidh sé—

(a) mí amháin ar a laghad roimh an dáta a bheartaíonn sé dul
isteach ar an talamh, fógra a sheirbheáil ar úinéir nó ar
áititheoir na talún—

(i) ina ndéarfar go bhfuil sé beartaithe aige dul isteach
ar an talamh,

(ii) ina sonrófar an fheidhm a bheartaíonn sé a
chomhlíonadh ar an talamh sin,

(iii) ina ndéarfar go bhféadfar agóidí nó uiríll a dhéanamh
i scríbhinn chuig an údarás bóithre i ndáil le
comhlíonadh beartaithe na feidhme roimh dháta
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sonraithe (nach luaithe ná dhá sheachtain ó dháta
seirbheála an fhógra), agus

(iv) ina gcuirfear a cheart chun iarratas a dhéanamh ar
chúiteamh faoi fho-alt (4) in iúl dó,

(b) aon agóidí nó uiríll a dhéanfar chuige faoi mhír (a) agus
nach mbeidh tarraingthe siar a bhreithniú.

(3) (a) Más rud é, mar thoradh ar thuile, sciorradh talún, ísliú
talún nó éigeandáil eile, go bhfuil guais láithreach
thromchúiseach ann do dhaoine a úsáideann bóthar
poiblí nó go ndearnadh damáiste tromchúiseach, go
bhfuil damáiste tromchúiseach á dhéanamh, nó go
ndéanfar damáiste tromchúiseach, do bhóthar poiblí,
féadfaidh údarás bóithre beart a dhéanamh láithreach
chun an ghuais a dhíchur nó a laghdú nó chun an
damáiste nó aon damáiste breise a chosc nó a laghdú.

(b) Féadfaidh údarás bóithre, le linn a fheidhmeanna faoi
mhír (a) a chomhlíonadh, dul isteach ar aon talamh agus
aon oibreacha a dhéanamh nó aon ní a dhéanamh is
dóigh leis is gá chun críocha mhír (a).

(4) (a) Maidir le húinéir nó áititheoir aon talún a mbainfidh
damáiste dó de dhroim údarás bóithre d’fheidhmiú a
fheidhmeanna faoi fho-alt (2) nó (3), beidh sé i dteideal
cúiteamh a ghnóthú ón údarás bóithre i leith an
damáiste sin:

Ar choinníoll, le linn cúiteamh a mheasúnú, nach
dtabharfar aird ar aon damáiste láithreach arb é is cúis
leis uisce do shileadh isteach sa talamh, ar an talamh,
faoin talamh, tríd an talamh nó go dtí an talamh ó
bhóthar poiblí láithreach, ach ar aon damáiste breise a
thig as an údarás bóithre d’fheidhmiú a fheidhmeanna
faoi fho-alt (1) nó (3) agus air sin amháin.

(b) Ní dhéanfar éileamh ar chúiteamh faoi mhír (a) tráth is
déanaí ná sé mhí tar éis an dáta a críochníodh an
ghníomhaíocht ar ina leith a dhéanfar an t-éileamh, agus
déanfar an t-éileamh sin, cheal comhaontú, a chinneadh
trí eadráin faoi Achtanna na gClásanna Talmhan ach sin
faoi réir an choinníll go mbeidh dlínse ag an eadránaí
dámhachtain nialais a dhéanamh.

(5) Déanfaidh úinéir nó áititheoir aon talún atá tadhlach le bóthar
poiblí gach beart réasúnach chun a chinntiú—

(a) nach gcuirfear cosc, bac nó bacainn ar uisce sileadh isteach
ina thalamh, ar a thalamh, faoina thalamh, trína thalamh
nó go dtí a thalamh ó bhóthar poiblí,

(b) go gcuirfear cosc ar uisce, ithir nó ábhar eile rith isteach
nó titim anuas ar bhóthar poiblí óna thalamh.

(6) Féadfaidh údarás bóithre fógra i scríbhinn a sheirbheáil ar
úinéir nó ar áititheoir aon talún atá tadhlach le bóthar poiblí á
cheangal air oibreacha sonraithe nó bearta sonraithe a dhéanamh—

(a) chun a chinntiú nach gcuirfear cosc, bac nó bacainn ar
uisce sileadh isteach ina thalamh, ar a thalamh, faoina
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thalamh, trína thalamh nó go dtí a thalamh ó bhóthar
poiblí,

(b) chun cosc a chur ar uisce, ithir nó ábhar eile rith isteach
nó titim anuas ar bhóthar poiblí óna thalamh.

(7) (a) Féadfaidh duine ar seirbheáladh fógra air faoi fho- alt (6),
laistigh de cheithre lá dhéag ó dháta na seirbheála,
achomharc a dhéanamh chun na Cúirte Dúiche i gcoinne
an fhógra ar aon cheann amháin nó níos mó de na forais
seo a leanas—

(i) nach é úinéir ná áititheoir na talún é,

(ii) nár cuireadh agus nach gcuirtear cosc, bac nó bacainn
ar uisce sileadh isteach ina thalamh, ar a thalamh,
faoina thalamh, trína thalamh nó go dtí a thalamh ó
bhóthar poiblí,

(iii) nach raibh agus nach bhfuil uisce, ithir nó ábhar eile
ag rith isteach nó ag titim anuas ar bhóthar poiblí
óna thalamh,

(iv) go mbeadh caiteachas míréasúnach ag baint le
ceanglais an fhógra a chomhlíonadh,

(v) go bhfuil an tréimhse ama a sonraíodh leis an bhfógra
chun ceanglais an fhógra nó aon cheann acu a
chomhlíonadh míréasúnta gearr.

(b) Tabharfar fógra i dtaobh an achomhairc don údarás
bóithre agus beidh an t-údarás sin i dteideal láithriú,
éisteacht a fháil agus fianaise a thabhairt ar aird ar an
achomharc a éisteacht.

(8) (a) Ar an achomharc a éisteacht féadfaidh an Chúirt, de réir
mar is cuí léi—

(i) an fógra a dhaingniú gan choinníoll, nó

(ii) an fógra a dhaingniú faoi réir cibé modhnuithe,
athruithe nó breisithe is réasúnach leis an gCúirt, nó

(iii) an fógra a neamhniú.

(b) I gcás ina ndaingneoidh an Chúirt an fógra, faoi réir
modhnuithe, athruithe nó breisithe, beidh éifeacht leis an
bhfógra faoi réir na modhnuithe, na n-athruithe nó na
mbreisithe sin.

(9) (a) An dlínse a thugtar don Chúirt Dúiche leis an alt seo, is é
an breitheamh den Chúirt sin ag a bhfuil dlínse sa dúiche
ina bhfuil an bóthar poiblí dá dtagraítear i bhfo-alt (6) a
fheidhmeoidh í.

(b) Ní bheidh aon ábhar achomhairc ann chun na Cúirte
Cuarda i gcoinne breithe ón gCúirt Dúiche faoin alt seo.

(10) Ní bheidh éifeacht le fógra faoi fho-alt (6)—

(a) go dtí go mbeidh ceithre lá dhéag caite ó dháta seirbheála
an fhógra, nó
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(b) má dhéantar achomharc agus má dhaingnítear an fógra,
fara nó d’éagmais modhnuithe, go dtí an dáta a fhógrófar
breith na Cúirte nó an dáta a luafar go dtiocfaidh ordú
na Cúirte in éifeacht, cibé acu is déanaí.

(11) Aon úinéir nó áititheoir a mhainneoidh fógra faoin alt seo a
chomhlíonadh, beidh sé ciontach i gcion.

(12) I gcás ina mainneoidh úinéir nó áititheoir fógra faoin alt seo
a chomhlíonadh, féadfaidh an t-údarás bóithre an beart a bheidh
sonraithe san fhógra nó cibé beart eile is cuí leis a dhéanamh.

(13) I gcás inar dóigh le húdarás bóithre—

(a) maidir le huisce a gcuirtear cosc, bac nó bacainn air sileadh
ó bhóthar poiblí isteach in aon talamh, nó air, faoi nó
tríd, nó sileadh go dtí aon talamh, nó

(b) maidir le huisce, ithir nó abhár eile a ritheann isteach nó
a thiteann anuas ar bhóthar poiblí ó aon talamh,

gur guais láithreach thromchúiseach é do dhaoine a úsáideann bóthar
poiblí, nó go raibh, go bhfuil nó go mbeidh sé ina chúis le damáiste
tromchúiseach a dhéanamh do bhóthar poiblí, féadfaidh sé,
d’ainneoin fhorálacha fho-ailt (6) go (12), beart a dhéanamh
láithreach chun an ghuais a dhíchur nó a laghdú nó chun an damáiste,
nó aon damáiste breise, a chosc nó a laghdú.

(14) I gcás ina ndéanann údarás bóithre beart faoi fho-alt (12) nó
(13), féadfaidh sé aon chostais réasúnacha a thabhóidh sé a ghnóthú
ón úinéir nó ón áititheoir mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt
dlínse inniúla.

(15) (a) Aon duine—

(i) a dhéanfaidh, laistigh de 15 mhéadar ó bhóthar poiblí
(arna thomhas ón bhfóir is cóngaraí de) aon silteán
láithreach a sciúradh, a dhoimhniú, a leathnú nó a
líonadh, nó aon silteán nua a thochailt,

(ii) a chuirfidh isteach, nó a dhéanfaidh aon oibreacha a
chuirfidh isteach, ar dhroichead, ar chaidhséar, ar
bhalla coinneála, ar chlaífort nó ar dhéanmhas eile a
thugann taca taobhach nó taca eile do bhóthar
poiblí,

gan toiliú ó údarás bóithre, beidh sé ciontach i gcion.

(b) Féadfaidh an t-údarás bóithre toiliú faoi mhír (a) a
thabhairt faoi réir cibé coinníollacha, srianta nó ceanglais
is cuí leis agus aon duine a mhainníonn na coinníollacha,
ná srianta agus na ceanglais sin a chomhlíonadh, beidh sé
ciontach i gcion.

(c) (i) I gcás inar dóigh le húdarás bóithre go bhfuil damáiste
déanta nó á dhéanamh nó go ndéanfar damáiste do
bhóthar poiblí de dheasca gníomhaíocht dá
dtagraítear i mír (a) a dhéanamh, le toiliú nó gan
toiliú ón údarás bóithre, féadfaidh sé fógra i
scríbhinn a sheirbheáil ar an duine atá ag déanamh
na gníomhaíochta sin nó ar úinéir nó áititheoir na
talún ar a ndéantar an ghníomhaíocht sin, á cheangal
air scor den ghníomhaíocht láithreach agus aon
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duine a mhainneoidh fógra a sheirbhéalfar air a
chomhlíonadh, beidh sé ciontach i gcion.

(ii) Féadfaidh údarás bóithre aon damáiste a dheisiú agus
bearta a dhéanamh chun aon damáiste a bhainfidh
le gníomhaíocht faoi mhír (a) a chosc nó a laghdú,
agus féadfaidh sé, i gcás nach mbeidh a thoiliú tugtha
aige faoin mír sin, aon chostais a bheidh tabhaithe
go réasúnach aige a ghnóthú mar fhiach conartha
shimplí i gcúirt dlínse inniúla ón duine a bheidh ag
déanamh na gníomhaíochta nó ó úinéir nó áititheoir
na talún.

(16) Más rud é, maidir le húdarás bóithre—

(a) go mbeartaíonn sé dul isteach ar aon talamh faoi fho-alt
(12),

(b) go ndeachaigh sé isteach nó go mbeartaíonn sé dul isteach
ar aon talamh faoi fho-alt (3), (13) nó (15),

déanfaidh sé, a luaithe is féidir, fógra a sheirbheáil ar úinéir nó ar
áititheoir na talún, ina ndéarfar go bhfuil beartaithe aige dul isteach,
nó go ndeachaigh sé isteach, ar an talamh agus ina sonrófar an
gníomh a bheartaíonn sé a dhéanamh nó atá déanta aige ann.

(17) San alt seo folaíonn “silteán”—

(a) díog, cainéal, gáitéar, píopa, tollán, caidhséar, sloc súite,
limistéar síothlaithe nó trinse síothlaithe,

(b) bacainn chun uisce a chlaonadh isteach i ndraein.

77.—(1) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an
nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, rialacháin a
dhéanamh lena gceanglófar ar údaráis bhóithre nó ar an Údarás
oibreacha a dhéanamh nó cibé bearta eile is gá a dhéanamh chun
éifeachtaí torainn ó thrácht ar bhóithre a mhaolú i leith cibé
cineálacha bóthair phoiblí arna ndéanamh nó arna bhfeabhsú tar éis
thosach feidhme an ailt seo agus a shonrófar sna rialacháin.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfar le rialacháin
faoin alt seo—

(a) forálacha éagsúla a dhéanamh le haghaidh aicmí éagsúla
cásanna (a fhéadfar a mhíniú faoi threoir aicmí limistéar
ina bhfuil bóthar poiblí nó bóithre poiblí suite, aicmí
daoine a mbeartaítear go rachaidh an maolú ar éifeachtaí
torainn ó thrácht ar bhóithre chun sochair dóibh nó cibé
nithe eile a mheasfaidh an tAire a bheith cuí),

(b) teorainneacha a shonrú maidir le torann ó thrácht ar
bhóithre i leith bóthair phoiblí ar os a gcionn a
cheanglófar ar údaráis bhóithre nó ar an Údarás
oibreacha nó bearta eile den chineál dá dtagraítear i
bhfo-alt (1) a dhéanamh,

(c) modhanna chun torann ó thrácht ar bhóithre a thomhas,
socruithe i leith an chéanna, agus aon nithe eile a
bhaineann leis an gcéanna, a shonrú,
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(d) caighdeáin a shonrú i leith oibreacha agus beart eile den
chineál dá dtagraítear i bhfo-alt (1).

78.—(1) San alt seo ciallaíonn “duine údaraithe” duine atá
údaraithe chun críocha an ailt seo ag an Aire, ag an Údarás nó ag
údarás bóithre.

(2) Beidh aon duine údaraithe i dteideal dul isteach, gach uile
thráth réasúnach (faoi réir a údarás i scríbhinn mar dhuine den sórt
sin a thabhairt ar aird má cheanglaítear air déanamh amhlaidh) ar
aon talamh nó ar aon ní agus iniúchadh a dhéanamh ar aon talamh
nó ar aon ní ar aon talamh nó ann nó faoi chun críocha aon
achtacháin (lena n-áirítear an tAcht seo) a bhaineann le bóithre
poiblí a dhéanamh nó a chothabháil nó chun aon chríche a ghabhann
leis sin.

(3) Beidh duine údaraithe, i gcomhlíonadh a fheidhmeanna faoin
alt seo, i dteideal cibé daoine agus cibé trealamh a thabhairt leis ar
an talamh sin a mheasfaidh sé a bheith riachtanach chun cabhrú leis
agus cibé suirbhéanna, iniúchtaí, tochailtí, tolltaí nó tástálacha a
sheoladh, samplaí a thógáil nó aon ní eile a dhéanamh a mheasfaidh
sé a bheith riachtanach chun na gcríoch dá dtagraítear i bhfo-alt (2).

(4) I gcás ina ndiúltófar cead isteach ar thalamh a thabhairt do
dhuine údaraithe le linn dó a fheidhmeanna faoin alt seo a
fheidhmiú, féadfaidh an tAire, an tÚdarás nó an t-údarás bóithre, de
réir mar a bheidh, iarratas a dhéanamh chun na Cúirte Dúiche ar
bharántas á údarú dó dul isteach amhlaidh.

(5) (a) Más rud é, ar éileamh arna dhéanamh chun an Aire, an
Údaráis nó an údaráis bóithre, de réir mar a bheidh, go
suífear gur tharla, de dheasca fheidhmiú aon fheidhme
faoin alt seo, gur bhain damáiste d’aon duine, beidh an
duine sin i dteideal go n-íocfaidh an tAire, an tÚdarás nó
an t-údarás bóithre, de réir mar a bheidh, cúiteamh leis i
leith an damáiste agus féadfaidh aon chúirt dlínse inniúla
méid an damáiste a chinneadh cheal comhaontú.

(b) Déanfar éileamh faoin alt seo laistigh de cheachtar de na
tréimhsí seo a leanas (ach ní ina dhiaidh sin)—

(i) sé mhí tar éis an trátha a mbaineann an damáiste don
duine, nó

(ii) cibé tréimhse is faide ná sin a cheadóidh an chúirt más
dealraitheach don chúirt go bhfuil forais réasúnacha
ann chun tréimhse níos faide a bheith ag teastáil agus
go mbeadh sé cóir agus réasúnach an tréimhse a
fhadú.

79.—(1) Aon uair is deimhin leis an Aire i ndáil le fógra is gá a
sheirbheáil faoin Acht seo—

(a) go bhfuil forais réasúnacha ann chun seirbheáil an fhógra
a ligean thar ceal, agus

(b) nach ndéanfaidh seirbheáil an fhógra a ligean thar ceal
díobháil ná damáiste d’aon duine,

féadfaidh sé seirbheáil an fhógra a ligean thar ceal agus beidh
éifeacht le gach ligean thar ceal den sórt sin de réir a théarmaí.



[1993.] [Uimh. 14.]Acht na mBóithre, 1993.

(2) I gcás ina gceanglaítear nó ina n-údaraítear leis an Acht seo
nó faoi fógra a sheirbheáil ar dhuine, díreofar chuige é agus
seirbheálfar air é ar bhealach éigin acu seo a leanas:

(a) i gcás ina mbeidh sé dírithe chuige faoina ainm, trína
sheachadadh air,

(b) trína fhágáil ag an seoladh ag a bhfuil gnáthchónaí air nó,
i gcás seoladh le haghaidh seirbheála a bheith tugtha, ag
an seoladh sin,

(c) trína chur leis an bpost i litir chláraithe réamhíoctha, nó le
haon chineál eile seirbhíse seachadta taifeadta a bheidh
forordaithe ag an Aire, agus é dírithe chuige ag an
seoladh ag a bhfuil gnáthchónaí air nó, i gcás seoladh le
haghaidh seirbheála a bheith tugtha, ag an seoladh sin,

(d) i gcás nach féidir an seoladh ag a bhfuil gnáthchónaí air a
fháil amach le fiosrú réasúnach agus gur i leith aon talún,
áitribh nó déanmhais a cheanglaítear nó a údaraítear an
fógra a sheirbheáil amhlaidh, trína sheachadadh ar
dhuine éigin os cionn sé bliana déag d’aois a chónaíonn
nó atá fostaithe ar an talamh nó san áitreabh sin nó trína
ghreamú in áit fheiceálach ar an talamh, ar an áitreabh
nó ar an déanmhas sin nó cóngarach dó.

(3) I gcás ina gceanglaítear leis an Acht seo nó faoi fógra a
sheirbheáil ar úinéir nó ar áititheoir aon talún, áitribh nó déanmhais
agus nach féidir ainm an úinéara nó an áititheora, de réir mar a
bheidh, a fháil amach le fiosrú réasúnach, féadfar an fógra sin a
dhíriú go dtí “an t-úinéir” nó “an t-áititheoir”, de réir mar is gá sa
chás, gan a ainm a lua.

(4) Aon duine a dhéanfaidh, tráth ar bith le linn na tréimhse trí
mhí tar éis fógra a ghreamú faoi fho-alt (2) (d), an fógra a aistriú as,
a dhamáistiú nó a aghlot gan údarás dleathach, beidh sé ciontach
i gcion.

(5) Chun críocha an ailt seo, measfar gnáthchónaí a bheith ar
chuideachta de réir bhrí Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1990, ag
a hoifig chláraithe, agus measfar gnáthchónaí a bheith ar gach
comhlacht corpraithe eile agus ar gach comhlacht neamhchorpraithe
ag a phríomhoifig nó ag a áit ghnó.

80.—Aon duine a chuirfidh cosc nó bac, nó a chabhróidh le duine
chun cosc nó bac a chur, ar an Údarás nó ar údarás bóithre nó ar
dhuine údaraithe de réir bhrí alt 69, 71, 72 nó 78 le linn dóibh aon
cheann dá bhfeidhmeanna a chomhlíonadh faoi aon achtachán (lena
n-áirítear an tAcht seo) a bhaineann le bóithre a dhéanamh nó a
chothabháil, beidh sé ciontach i gcion.

81.—(1) (a) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoi alt 37, 38, 39,
40 nó 40 (6) dlífear—

(i) ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000
nó, de rogha na cúirte, príosúnacht ar feadh tréimhse
nach faide ná sé mhí nó an fhíneáil sin agus an
phríosúnacht sin le chéile, a chur air, nó

(ii) ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná £10,000
nó, de rogha na cúirte, príosúnacht ar feadh téarma
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nach faide ná dhá bhliain nó an fhíneáil sin agus an
phríosúnacht sin le chéile, a chur air.

(b) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoi aon fhoráil eile
den Acht seo dlífear ar é a chiontú go hachomair, fíneáil
nach mó ná £1,000 nó, de rogha na cúirte, príosúnacht ar
feadh tréimhse nach faide ná sé mhí nó an fhíneáil sin
agus an phríosúnacht sin le chéile, a chur air.

(2) Más rud é, maidir le cion faoin Acht seo a rinne comhlacht
corpraithe, go gcruthófar go ndearnadh é le toiliú nó le cúlcheadú,
nó gurb inchurtha é i leith aon fhaillí ar thaobh, aon duine (nó aon
duine ag gníomhú thar a cheann) is stiúrthóir, bainisteoir nó rúnaí
de chuid an chomhlachta sin, beidh an duine sin nó an duine a bhí
ag gníomhú amhlaidh, de réir mar a bheidh, ciontach freisin sa
chion sin.

(3) (a) Ach amháin mar a fhoráiltear i míreanna (b), (c) agus (d)
den fho-alt seo, féadfaidh údarás bóithre cion achomair
faoi aon fhoráil den Acht seo a ionchúiseamh.

(b) Féadfaidh údarás bóithre mar a mhínítear é chun críocha
Chuid V cion faoi alt 64 a ionchúiseamh.

(c) Féadfaidh údarás áitiúil mar a mhínítear é chun críocha alt
73 cion faoin alt sin a ionchúiseamh.

(d) Féadfaidh an tAire, an tÚdarás nó údarás bóithre cion faoi
alt 80 a ionchúiseamh.

(4) D’ainneoin alt 10(4) den Petty Sessions (Ireland) Act, 1851,
féadfar imeachtaí achoimre i leith ciona lena mbaineann aon fhoráil
den Acht seo a thionscnamh laistigh de dhá mhí dhéag ó dháta an
chiona.

82.—Féadfaidh an tAire, faoi réir cibé coinníollacha is cuí leis, i
ngach bliain airgeadais, deontais ina mbeidh cibé méideanna a
cheadóidh an tAire Airgeadais as airgead a sholáthróidh an
tOireachtas a thabhairt d’údaráis bhóithre i leith aon cheann nó gach
ceann dá bhfeidhmeanna faoin Acht seo nó thairis sin i ndáil le
bóithre poiblí.

83.—Déanfar airgead a fhabhróidh chuig údarás bóithre faoin
Acht seo a chur chun feidhme de réir rialachán arna ndéanamh ag
an Aire.

84.—I gcás go dtiocfaidh údarás bóithre nó an Coimisinéir chun
bheith i dteideal aon ní a aistreofar as bóthar poiblí faoin Acht seo
a dhiúscairt nó a dhiúscairt a thabhairt i gcrích, ansin beidh an t-
údarás nó an Coimisinéir i dteideal an ní a dhíol ar an bpraghas is
fearr is féidir a fháil le réasún agus air sin a dhéanamh íocfaidh sé
leis an duine a bhí ina úinéir (i gcás inar féidir ainm agus seoladh an
úinéara sin a fháil amach le fiosrú réasúnach) ar an ní an tráth ar
aistríodh é suim ar cóimhéid le fáltais an díola sin tar éis aon
chaiteachas a thabhaigh an t-údarás nó an Coimisinéir le réasún i
dtaca lena aistriú, a stóráil agus a dhíol, a bhaint as na fáltais sin.

85.—Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an
Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais é, as
airgead a sholáthróidh an tOireachtas.
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AN CHÉAD SCEIDEAL

Achtacháin a Aisghairtear

Seisiún agus Caibidil nó Gearrtheideal Méid na hAisghairme
Uimhir agus Bliain

14 & 15 Vict. Caibidil 92 Summary Jurisdiction Alt 9.
(Ireland) Act, 1851. Alt 10(2) go 10(6), 10(8).

17 & 18 Vict. Caibidil Towns Improvement Alt 51.
103 (Ireland) Act, 1854.

31 & 32 Vict. cxxxiii Cork Improvement Act, Alt 131.
1868.

41 & 42 Vict. Caibidil 52 Public Health (Ireland) Alt 80.
Act, 1878.

53 & 54 Vict. c. ccxlvi Dublin Corporation Act, Alt 45.
1890.

59 & 60 Vict. c. cxxv Waterford Corporation Alt 71.
Act, 1896.

Uimh. 5 de 1925 An tAcht Rialtais In alt 1 na focail
Áitiúla, 1925 “cialluíonn an focal

‘bóthar mór’ aon
bhóthar go
bhfaisnéisfidh an tAire,
le n-a ordú, gur bóthar
mór é;

Cuid III.

Uimh. 24 de 1946 An tAcht Rialtais Alt 45 (4).
Áitiúil, 1946 Alt 58.

Alt 84 (4) (a) (i), (b).
Alt 97.

Uimh. 12 de 1953 An tAcht Rialtais An tAcht iomlán.
Áitiúil, 1953

Uimh. 9 de 1955 An tAcht Rialtais Alt 34 agus 35.
Áitiúil, 1955

Uimh. 28 de 1963 An tAcht Rialtais Áitiúil Alt 76.
(Pleanáil agus
Forbairt), 1963.

Uimh. 21 de 1966 Acht na dTithe, 1966 Alt 83 (1).

Uimh. 6 de 1974 An tAcht Rialtais Áitiúil An tAcht iomlán.
(Bóithre agus
Mótarbhealaí), 1974.

Uimh. 20 de 1976 An tAcht Rialtais Áitiúil Alt 43 (1) (i), (j).
(Pleanáil agus
Forbairt), 1976.

Uimh. 34 de 1979 An tAcht Rialtais An tAcht iomlán.
Áitiúil, (Dola-
Bhóithre), 1979.

Uimh. 34 de 1987 An tAcht um Iompras Alt 11.
Bhaile Átha Cliath
(Díscaoileadh), 1987.
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AN DARA SCEIDEAL

Mionleasuithe agus Leasuithe Iarmhartacha

Seisiún agus Gearrtheideal An Cineál Leasaithe
Caibidil nó Uimhir

agus Bliain

Uimh. 13 de 1946 An tAcht Foraoiseachta, In alt 37 (4) (e) déanfar “faoi
1946 alt 70 d’Acht na mBóithre,

1993” a chur in ionad na
bhfocal “faoi alt 34 den
Acht Rialtais Áitiúil, 1925
(Uimh. 5 de 1925)”.

Uimh. 24 de 1946 An tAcht Rialtais In alt 2, tar éis an mhínithe ar
Áitiúil, 1946 “Acht 1941” déanfar “tá leis

an abairt ‘an tÚdarás’ an
bhrí a shanntar dó le hAcht
na mBóithre, 1993” a chur
isteach.

In alt 45 (1) déanfar
“comhchoiste a bhunú faoi
alt 38 den Acht Rialtais
Áitiúil, 1991” a chur in
ionad na bhfocal “, le rún
faoin alt seo arna rith ag
gach ceann de na húdaráis
sin, comhchoiste dá
gcomhaltaí a bhunú”.

Déanfar an méid seo a leanas
a chur in ionad alt 45 (2):

“(2). Luafar nádúr agus
cuspóir ginearálta na hoibre
i rún faoin alt sin 38 chun
comhchoiste a bhunú chun
críocha an ailt seo.”.

In alt 45 (3) déanfar “chun
críocha an ailt seo” a chur in
ionad na bhfocal “le rún
faoin alt seo”.

In alt 84 (1), (2) agus (3),
cuirfear an leagan cuí
gramadaí de na focail
“údarás bóthar nó an
tÚdarás” in ionad an leagain
chomhfhreagraigh de na
focail “údarás bóthar” gach
áit a bhfuil siad.

In alt 84 (1) (a) déanfar “faoi
Acht na mBóithre, 1993” a
chur in ionad na bhfocal
“faoi alt 24 den Acht
Rialtais Áitiúil, 1925 (Uimh.
5 de 1925)”.

In alt 84 (2) (b) déanfar “faoi
Acht na mBóithre, 1993” a
chur in ionad na bhfocal
“faoi alt 24 den Acht
Rialtais Áitiúil, 1925 (Uimh.
5 de 1925)”.
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Seisiún agus Gearrtheideal An Cineál Leasaithe
Caibidil nó Uimhir

agus Bliain

Uimh. 9 de 1955 An tAcht Rialtais In alt 33 (2) déanfar “do
Áitiúil, 1955 bhóthar mar a mhínítear é

in alt 2 d’Acht na mBóithre,
1993” a chur in ionad na
bhfocal “do bhóthar mar a
mínítear é in alt 1 d’Acht
1925”.

Uimh. 40 de 1960 An tAcht Rialtais Áitiúil In alt 10, a cuireadh isteach le
(Uimh. 2), 1960 halt 86 d’Acht na dTithe,

1966, fo-alt (4) (e) a
scriosadh agus an méid seo a
leanas a chur ina ionad: “(e)
Más rud é—
(i) go n-údaróidh ordú a

dhéanfar de bhua an ailt
seo ceart slí poiblí a
mhúchadh, agus

(ii) go ndéanfar agóid i
gcoinne an mhúchta agus
nach dtarraingeofar siar
an agóid,

tabharfaidh an tAire deis
don duine a bheidh ag
déanamh na hagóide a chás
a shonrú ag fiosrúchán
áitiúil poiblí ach amháin i
gcás gur dóigh leis gur cuí
gan an t-ordú a dhaingniú.”.

Uimh. 28 de 1963 An tAcht Rialtais Áitiúil In alt 89 (10) déanfar na focail
(Pleanáil agus “bóithre náisiúnta nó
Forbairt), 1963 bóithre réigiúnacha” a chur

in ionad an fhocail
“príomhbhóithre”, na focail
“thar bhóthar náisiúnta nó
bóthar réigiúnach” a chur in
ionad na bhfocal “thar
bhóthar poiblí” agus na
focail “bóthair náisiúnta nó
bóthair réigiúnaigh” a chur
in ionad na bhfocal “bóthair
phoiblí”.

AN TRÍÚ SCEIDEAL

An tÚdarás um Bóithre Náisiúnta

1.—(1) Beidh an tÚdarás ina chomhlacht corpraithe agus
comharbas suthain aige agus beidh cumhacht agartha aige agus beidh
sé inagartha faoina ainm corpraithe agus beidh cumhacht aige talamh
nó leas i dtalamh nó ceart i ndáil le talamh a fháil, a shealbhú agus
a dhiúscairt.

(2) Maidir leis an gcumhacht i mír (1) chun talamh a fháil, ní
bheidh réim aici i dtaca le talamh a fháil le haghaidh bóthair
náisiúnta, ach amháin mar a fhoráiltear in ailt 19(7) agus 20(5).

(3) Sula ndéanfaidh an tÚdarás talamh nó leas i dtalamh a fháil
nó a dhiúscairt faoi mhír (1), gheobhaidh sé luacháil neamhspleách
ar an talamh nó ar an leas sa talamh.

2.—(1) A luaithe is féidir tar éis a bhunaithe, soláthróidh an
tÚdarás, agus coinneoidh sé ina sheilbh, séala don Údarás.
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(2) Déanfar séala an Údaráis a fhíordheimhniú le síniú an
Chathaoirligh nó le síniú comhalta den Údarás a bheidh údaraithe
ag an Údarás chun gníomhú chuige sin nó le síniú duine atá ar fostú
ag an Údarás agus a bheidh údaraithe ag an Údarás chun gníomhú
chuige sin.

(3) Tabharfar aird bhreithiúnach ar shéala an Údaráis agus glacfar
i bhfianaise gach doiciméad a airbheartóidh gur ionstraim é a rinne
an tÚdarás agus a bheith séalaithe le séala an Údaráis (a
airbheartóidh a bheith fíordheimhnithe de réir an Sceidil seo) agus
measfar gur ionstraim den sórt sin é gan chruthúnas mura suífear
a mhalairt.

3.—(1) Faoi réir fhorálacha an Achta seo, déanfaidh an tÚdarás,
le buanorduithe nó ar shlí eile, a nós imeachta nó a ghnó a rialáil.

(2) D’ainneoin mhír (1), is é is córam do chruinniú den Údarás
trí sheachtú de chomhaltas an Údaráis, arna ríomh go dtí an
tslánuimhir is gaire.

4.—(1) Déanfaidh an tÚdarás, tráth nach déanaí ná an 30ú lá de
Mheitheamh gach bliain, tuarascáil maidir le comhlíonadh a
fheidhmeanna faoin Acht seo i rith na bliana roimhe sin a chur faoi
bhráid an Aire agus cuirfidh an tAire faoi deara cóipeanna den
tuarascáil a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

(2) Beidh sa tuarascáil a thabharfar don Aire faoi mhír (1) cibé
faisnéis a ordóidh an tAire maidir le feidhmeanna an Údaráis faoin
Acht seo.

(3) Tabharfaidh an tÚdarás don Aire cibé faisnéis maidir le
comhlíonadh a fheidhmeanna a éileoidh an tAire ó am go ham.

5.—(1) Déanfaidh an tÚdarás, i ndáil le gach bliain airgeadais nó
cibé tréimhse eile a shonróidh an tAire, meastachán d’iomlán a
chaiteachais agus a fháltas a ullmhú agus a chur chuig an Aire (tráth
nach déanaí ná dáta a shonróidh an tAire), agus beidh gach
meastachán den sórt sin i cibé foirm agus beidh ag gabháil leis cibé
faisnéis bhreise maidir leis an meastachán sin a éileoidh an tAire.

(2) Coimeádfaidh an tÚdarás, i cibé foirm a cheadóidh an tAire
le toiliú an Aire Airgeadais, gach cuntas is cuí agus is gnách ar an
airgead go léir a gheobhaidh sé nó a chaithfidh sé agus, go háirithe,
coimeádfaidh sé san fhoirm sin a dúradh na cuntais speisialta sin go
léir a ordóidh an tAire ó am go ham le toiliú an Aire Airgeadais.

(3) Déanfaidh an tÚdarás, ar cibé dáta nó roimh cibé dáta a
ordóidh an Aire, cuntais a choimeádfar faoi mhír (2) a chur faoi
bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste gach bliain lena n-
iniúchadh agus, díreach tar éis an iniúchta sin, déanfar cóip de na
cuntais agus cóip de thuarascáil an iniúchóra ar na cuntais a
thíolacadh don Aire agus cuirfidh an tAire faoi deara cóipeanna de
na cuntais sin agus den tuarascáil sin a leagan faoi bhráid gach Tí
den Oireachtas.

6.—Féadfaidh an tÚdarás aon cheann dá fheidhmeanna a
chomhlíonadh trí aon duine de na daoine atá ar fostú aige nó trí aon
duine de na daoine a soláthraítear a seirbhísí dó faoi alt 32 agus a
bheidh údaraithe go cuí ag an Údarás chuige sin.

7.—(1) Féadfaidh an tÚdarás ó am go ham cibé coistí agus cibé
líon coistí a cheapadh is dóigh leis is cuí.



[1993.] [Uimh. 14.]Acht na mBóithre, 1993.

(2) Féadfaidh an tÚdarás, le toiliú an Aire, aon fheidhm dá
fheidhmeanna a tharmligean chuig coiste arna cheapadh faoi mhír
(1) más dóigh leis gur fearr nó gur caoithiúla is féidir le coiste an
fheidhm sin a chomhlíonadh.

(3) Is iad a beidh ar choiste arna cheapadh faoi mhír (1) cibé líon
comhaltaí is cuí leis an Údarás agus féadfaidh gurb iad a bheidh air,
de rogha an Údaráis, daoine is comhaltaí den Údarás, go páirteach,
agus daoine is daoine atá fostaithe ag an Údarás nó a soláthraítear
a seirbhísí don Údarás faoi alt 32 nó atá ar fostú mar
shainchomhairleoirí nó mar chomhairleoirí ag an Údarás, go
páirteach.

(4) Féadfaidh an tÚdarás comhalta de choiste a cheapfar faoi
mhír (1) a chur as an gcomhaltas sin tráth ar bith.

(5) Féadfaidh an tÚdarás coiste a cheapfar faoi mhír (1) a
dhíscaoileadh tráth ar bith.

(6) (a) Féadfaidh an tÚdarás nós imeachta coistí arna gceapadh
faoi mhír (1) a rialáil ach, faoi réir aon rialála den sórt
sin, féadfaidh coistí arna mbunú faoin airteagal seo a nós
imeachta féin a rialáil.

(b) D’ainneoin fhomhír (a), is é is córam do chruinniú de
choiste arna cheapadh faoi mhír (1) trí sheachtú den
chomhaltas, arna ríomh go dtí an chéad slánuimhir eile.

8.—(1) Féadfaidh an tÚdarás ó am go ham gasra comhairleach
amháin nó níos mó a cheapadh chun comhairle a thabhairt don
Údarás i ndáil le haon fheidhm dá fheidhmeanna.

(2) Is iad a beidh ar ghasra comhairleach arna cheapadh faoi mhír
(1) cibé líon daoine is cuí leis an Údarás, agus féadfaidh go n-áireofar
orthu, de rogha an Údaráis, daoine is comhaltaí den Údarás, daoine
atá fostaithe ag an Údarás, daoine a soláthraítear a seirbhísí don
Údarás faoi alt 32, daoine atá ar fostú mar shainchomhairleoirí nó
mar chomhairleoirí ag an Údarás agus daoine eile.

(3) Féadfaidh an tÚdarás comhalta de ghasra comhairleach a
cheapfar faoi mhír (1) a chur as an gcomhaltas sin tráth ar bith.

(4) Féadfaidh an tÚdarás gasra comhairleach arna cheapadh faoi
mhír (1) a dhíscaoileadh tráth ar bith.

9.—Féadfaidh an tÚdarás ó am go ham cibé sainchomhairleoirí,
comhairleoirí nó daoine eile a fhostú a mheasfaidh sé is gá chun a
fheidhmeanna a chomhall.

10.—Féadfaidh an tÚdarás bronntanais airgid, talún nó maoine
eile a ghlacadh ar cibé iontaobhais agus coinníollacha (más ann) a
shonróidh an deontóir, ach ní ghlacfaidh sé bronntanas má bhíonn
aon iontaobhas nó coinníoll den sórt sin ar neamhréir le
feidhmeanna an Údaráis.

11.—Féadfaidh an tÚdarás táillí de cibé méideanna a chinnfidh
sé ó am go ham a mhuirearú le haghaidh nó i leith seirbhísí arna
ndéanamh aige.

12.—(1) I gcás ina mbeartaíonn an tÚdarás conradh a dhéanamh
maidir le déanamh nó cothabháil oibreacha ar bhóthar náisiúnta
seachas socrú a dhéanamh maidir leis an údarás bóithre iomchuí do
chomhlíonadh na feidhme sin, déanfaidh sé, i gcás inar mó costas an
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chonartha bheartaithe ná méid a bheidh forordaithe ag an Aire ó am
go ham, tairiscintí a lorg sula ndéanfaidh sé conradh den sórt sin.

(2) (a) Déanfaidh an tÚdarás, a luaithe is féidir tar éis thosach
feidhme an airteagail seo, dréacht-rialacha a ullmhú ina
sonrófar an nós imeachta a bheidh le leanúint maidir le
lorg, glacadh agus scrúdú na dtairiscintí go léir a
cheanglaítear ar an Údarás a lorg de bhua mhír (1).

(b) Na dréacht-rialacha a dhéanfar faoi fhomhír (a), cuirfear
faoi bhráid an Aire iad agus féadfaidh sé iad a cheadú,
iad a cheadú fara modhnuithe nó diúltú iad a cheadú.

(c) Tiocfaidh rialacha a bheidh ceadaithe ag an Aire faoi
fhomhír (b) in éifeacht an tráth a thabharfar fógra i
dtaobh a gceadaithe don Údarás.

(d) Féadfaidh an tÚdarás, le ceadú an Aire, rialacha arna
ndéanamh faoin mír seo a leasú.

(e) Ní thabharfaidh an tAire a cheadú faoin mír seo ach
amháin le toiliú an Aire Airgeadais.

(3) Lorgóidh, glacfaidh agus scrúdóidh an tÚdarás na tairiscintí
go léir lena mbaineann rialacha arna ndéanamh faoi mhír (2) de réir
an nóis imeachta a shonraítear sna rialacha sin.


