
————————

Uimhir 20 de 1999

————————

ACHT NA gCOLÁISTÍ TEICNIÚLA RÉIGIÚNACHA
(LEASÚ), 1999

[An tiontú oifigiúil]

————————

RIAR NA nALT

Alt
1. Léiriú.

2. An lá bunaithe.

3. An Chuideachta a dhíscaoileadh.

4. Leasú ar alt 3 den Phríomh-Acht agus ar an gCéad Sceideal
a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

5. An comhlacht ceannais.

6. Sócmhainní agus dliteanais na Cuideachta a aistriú.

7. Conarthaí áirithe a chaomhnú agus tagairtí don iar-Údarás a
oiriúnú.

8. Imeachtaí dlí atá ar feitheamh.

9. Forálacha a bhaineann leis an bhfoireann.

10. Díolúine ó cháin ghnóchan caipitiúil.

11. Coistí Gairmoideachais Chontae Bhaile Átha Cliath agus
Dhún Laoghaire.

12. Feidhm alt 70 den Acht Rialtais Áitiúla, 1925.

13. Gearrtheideal, forléiriú agus comhlua.

————————



[Uimh. 20.] Acht na gColáistí Teicniúla [1999.]
Réigiúnacha (Leasú), 1999.

2

Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht Rialtais Áitiúla, 1925 1925, Uimh. 5
An tAcht Rialtais Áitiúil, 1955 1955, Uimh. 9
An tAcht Rialtais Áitiúil (Baile Átha Cliath), 1993 1993, Uimh. 31
An tAcht Rialtais Áitiúil (Aoisliúntas), 1980 1980, Uimh. 8
Acht na gColáistí Teicniúla Réigiúnacha, 1992 1992, Uimh. 16
Achtanna na gColáistí Teicniúla Réigiúnacha, 1992 agus 1994
Acht na gColáistí Teicniúla Réigiúnacha (Leasú), 1994 1994, Uimh. 29
An tAcht Comhdhlúite Cánacha, 1997 1997, Uimh. 39
An tAcht Oideachais Ghairme Beatha, 1930 1930, Uimh. 29
Na hAchtanna Gairmoideachais, 1930 go 1993



————————

Uimhir 20 de 1999

————————

ACHT NA gCOLÁISTÍ TEICNIÚLA RÉIGIÚNACHA
(LEASÚ), 1999

[An tiontú oifigiúil]

————————

ACHT DO LEASÚ ACHTANNA NA gCOLÁISTÍ TEICNIÚLA
RÉIGIÚNACHA, 1992 AGUS 1994, DO DHÉANAMH
SOCRÚ CHUN COMHLACHT A BHUNÚ AR A
dTABHARFAR INSTITIÚID TEICNEOLAÍOCHTA,
BAILE BHLAINSÉIR NÓ, SA BHÉARLA, THE
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, BLANCHARDSTOWN,
DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN INSTITIÚID
TEICNEOLAÍOCHTA, BAILE BHLAINSÉIR TEORANTA
A DHÍSCAOILEADH, DO LEASÚ AN ACHTA
OIDEACHAIS GHAIRME BEATHA, 1930, I nDÁIL LE
COMHDHÉANAMH COISTÍ GAIRMOIDEACHAIS
ÁIRITHE, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH
NITHE GAOLMHARA. [6 Iúil, 1999]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

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

ciallaíonn ‘‘Acht 1930’’ an tAcht Oideachais Ghairme Beatha, 1930;

ciallaíonn ‘‘Acht 1994’’ Acht na gColáistí Teicniúla Réigiúnacha
(Leasú), 1994;

ciallaíonn ‘‘an Coláiste’’ an foras oideachais a bhunaítear de bhua
mhír (c) (arna cur isteach leis an Acht seo) d’alt 3 (1) den Phríomh-
Acht;

ciallaíonn ‘‘an Chuideachta’’ an Institiúid Teicneolaíochta, Baile
Bhlainséir Teoranta;

ciallaíonn ‘‘lá bunaithe’’ an lá a cheapfaidh an tAire faoi alt 2 chun
bheith ina lá bunaithe;

ciallaíonn ‘‘an comhlacht ceannais’’ comhlacht ceannais an Choláiste;

ciallaíonn ‘‘an tAire’’ an tAire Oideachais agus Eolaíochta;

ciallaíonn ‘‘an Príomh-Acht’’ Acht na gColáistí Teicniúla
Réigiúnacha, 1992.

(2) San Acht seo—

(a) aon tagairt d’alt, is tagairt í d’alt den Acht seo, mura
gcuirtear in iúl gur tagairt d’achtachán éigin eile atá
beartaithe,
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A.1
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(b) aon tagairt d’fho-alt nó do mhír, is tagairt í don fho-alt nó
don mhír den fhoráil ina bhfuil an tagairt, mura gcuirtear
in iúl gur tagairt d’fhoráil éigin eile atá beartaithe, agus

(c) aon tagairt d’aon achtachán eile, is tagairt í don achtachán
sin arna leasú, arna leathnú nó arna oiriúnú le haon
achtachán nó faoi aon achtachán dá éis sin, lena n-áirítear
an tAcht seo.

2.—Déanfaidh an tAire, le hordú, lá a cheapadh chun bheith ina
lá bunaithe chun críocha an Achta seo.

3.—(1) Beidh an Chuideachta arna díscaoileadh amhail ar an agus
ón lá bunaithe.

(2) Déanfaidh an tAire, a luaithe is indéanta tar éis an lae
bunaithe, fógra i scríbhinn a thabhairt do Chláraitheoir na
gCuideachtaí á rá go bhfuil an Chuideachta, de bhua an ailt seo, arna
díscaoileadh, agus déanfaidh Cláraitheoir na gCuideachtaí, ar an
bhfógra sin a fháil, an fógra a chlárú.

4.—(1) Leasaítear leis seo fo-alt (1) d’alt 3 den Phríomh-Acht, le
héifeacht ón lá bunaithe—

(a) trí ‘‘(seachas an foras dá dtagraítear i mír (c), arna cur
isteach le hAcht na gColáistí Teicniúla Réigiúnacha
(Leasú), 1999, den fho-alt seo)’’ a chur isteach i mír (a),
i ndiaidh ‘‘foras oideachais’’,

(b) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (b)—

‘‘(c) Déantar leis seo foras oideachais ar a dtabharfar
Institiúid Teicneolaíochta, Baile Bhlainséir nó, sa
Bhéarla, the Institute of Technology,
Blanchardstown a bhunú mar choláiste teicniúil
réigiúnach a mbeidh feidhm ag an Acht seo
maidir leis.’’.

(2) Leasaítear leis seo an Chéad Sceideal a ghabhann leis an
bPríomh-Acht, le héifeacht ón lá bunaithe—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i gcolún (1)—

‘‘Institiúid Teicneolaíochta, Baile Bhlainséir.
Institute of Technology, Blanchardstown.’’,

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i gcolún (3) os
coinne an méid a chuirtear isteach le mír (a)—

‘‘Contae Bhaile Átha Cliath.’’.

5.—(1) Beidh éifeacht leis an alt seo, i ndáil leis an gColáiste, in
ionad fho-ailt (2) agus (3) d’alt 6 den Phríomh-Acht.

(2) Faoi réir fho-ailt (3) agus (5), is iad a bheidh ar an gcomhlacht
ceannais—
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A.5(a) cathaoirleach agus 17 ngnáthchomhalta, agus

(b) Stiúrthóir an Choláiste.

(3) 12 nó cibé líon is mó ná sin, nach mó ná 17, agus a cheadófar
de dhroim oibriú fho-alt (5), a bheidh i líon na gcéad
ghnáthchomhaltaí den chomhlacht ceannais.

(4) Ceapfaidh an tAire na chéad ghnáthchomhaltaí den
chomhlacht ceannais de réir na bhforálacha seo a leanas:

(a) faoi réir fho-alt (14), déanfaidh Coiste Gairmoideachais
Chontae Bhaile Átha Cliath seisear, ar comhaltaí
d’údarás áitiúil triúr ar a laghad acu, a ainmniú lena
gceapadh amhlaidh;

(b) déanfaidh Comhar Ceardchumann na hÉireann duine
amháin a ainmniú lena cheapadh nó lena ceapadh
amhlaidh;

(c) ceapfar cúigear as measc daoine a bheidh ainmnithe lena
gceapadh amhlaidh ag cibé eagraíochtaí a measfaidh an
tAire gur cheart go mbeadh ionadaíocht acu (ag féachaint
do na cúrsaí sonracha a chuireann an Coláiste ar fáil) ar
an gcomhlacht ceannais agus a mbeidh iarrtha ag an Aire
orthu ainmniúcháin den sórt sin a dhéanamh chun
críocha na míre seo, agus beidh na heagraíochtaí sin
ionadaitheach do thionscal, do thalmhaíocht, do
thráchtáil, do na gairmeacha, do leasanna pobail áitiúil
agus do leasanna eile is cuí do ghníomhaíochtaí an
Choláiste.

(5) Aon uair a chuirfidh an comhlacht ceannais, arna
chomhdhéanamh de réir fho-alt (4), in iúl don Aire le fógra i
scríbhinn á rá gurb é a thuairim gur leor líon na foirne acadúla, líon
na foirne (seachas an fhoireann acadúil) nó líon na mac léinn sa
Choláiste chun gurb indéanta ceann amháin nó níos mó de
mhíreanna (c), (d) agus (e) d’alt 4(1) d’Acht 1994 a chur chun
feidhme maidir leis an gColáiste, déanfaidh an tAire ordú lena
ndéanfar aon cheann amháin nó níos mó, nó gach uile cheann, de na
míreanna sin, de réir mar a bheidh, a chur chun feidhme maidir leis
an gColáiste agus beidh éifeacht dá réir sin leis an mír nó leis na
míreanna, arna cur nó arna gcur chun feidhme amhlaidh, i ndáil leis
an gColáiste agus déanfaidh an tAire, a luaithe is indéanta tar éis
thosach feidhme an ordaithe, duine nó daoine, de réir mar a bheidh,
a cheapadh chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta nó ina
gcomhaltaí den chomhlacht ceannais de réir na míre iomchuí arna
cur chun feidhme amhlaidh.

(6) Féadfar fógra ar leith faoi fho-alt (5) a thabhairt agus féadfar
ordú ar leith a dhéanamh ar scór an fhógra sin i ndáil le gach ceann
de mhíreanna (c), (d) agus (e) d’alt 4(1) d’Acht 1994.

(7) Ní oibreoidh aon ní i bhfo-alt (5)—

(a) chun a cheangal ceapachán lena mbaineann an fo-alt sin a
dhéanamh ar mholadh ó choiste gairmoideachais,

(b) chun a chosc ar an gcomhlacht ceannais na feidhmeanna dá
dtagraítear in alt 7 den Phríomh-Acht a chomhlíonadh go
dtí go ndéanfar ceapacháin faoin bhfo-alt sin.
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A.5

Sócmhainní agus
dliteanais na
Cuideachta a
aistriú.
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(8) Le linn ceapacháin chuig an gcomhlacht ceannais a dhéanamh
de bhun an ailt seo, beidh aird ag an Aire ar a mhéid atá ionadaíocht
ag gach gnéas ar an gcomhlacht ceannais agus cinnteoidh sé nó sí go
mbeidh cothromaíocht chuí inscne ann de réir mar a chinnfidh an
tAire ó am go ham.

(9) Beidh na chéad chomhaltaí den chomhlacht ceannais (seachas
an cathaoirleach, Stiúrthóir an Choláiste nó na daoine dá dtagraítear
in alt 4(1)(e) d’Acht 1994) i seilbh oifige ar feadh dhá bhliain.

(10) Féadfaidh an tAire, le hordú, téarma oifige na gcéad
chomhaltaí den chomhlacht ceannais a fhadú ach ní dhéanfar ordú
faoin bhfo-alt seo chun an téarma oifige sin a fhadú thar an tréimhse
cúig bliana ón dáta ar a ndearnadh na daoine dá dtagraítear i
míreanna (a), (b) agus (c) d’fho-alt (4) a cheapadh mar chomhaltaí
den chomhlacht ceannais faoin bhfo-alt sin.

(11) I gcás ina mbeartófar ordú faoi fho-alt (10) a dhéanamh,
déanfar dréacht den ordú a leagan faoi bhráid gach Tí den
Oireachtas agus ní dhéanfar an t-ordú go dtí go mbeidh rún ag ceadú
an dréachta rite ag gach Teach acu sin.

(12) Beidh éifeacht le mír 3(1) den Dara Sceideal a ghabhann leis
an bPríomh-Acht i ndáil leis na chéad ghnáthchomhaltaí den
chomhlacht ceannais amhail is dá ndéanfaí na focail ‘‘ar mholadh ón
gcoiste gairmoideachais’’ a fhágáil ar lár gach áit a bhfuil siad san
fhoráil sin.

(13) Déanfar na gnáthchomhaltaí den chomhlacht ceannais a
cheapfar tar éis dheireadh théarma oifige na gcéad ghnáthchomhaltaí
den chomhlacht sin, a cheapadh de réir alt 4 d’Acht 1994 agus na
bhforálacha iomchuí eile d’Achtanna na gColáistí Teicniúla
Réigiúnacha, 1992 agus 1994.

(14) Más rud é, maidir leis an réigiún arb é tuairim an Aire ina
leith gur dócha go mbeidh an Coláiste ag fónamh dó, go bhfuil
limistéar feidhme go léir nó cuid de limistéar feidhme coiste
gairmoideachais amháin nó níos mó, seachas Coiste Gairmoideachais
Chontae Bhaile Átha Cliath, san áireamh ann féadfaidh an tAire a
ordú go ndéanfaidh cibé cinn de na coistí eile sin a shonróidh an
tAire duine amháin nó níos mó, ach gan dul thar cheathrar san
iomlán, de na daoine lena mbaineann mír (a) d’fho-alt (4) a ainmniú.

6.—(1) Déantar an méid seo a leanas a aistriú chuig an gColáiste
le héifeacht ón lá bunaithe—

(a) na cearta agus an mhaoin go léir (agus cearta a bhaineann
leis an maoin sin) a bheidh, díreach roimh an lá sin, ar
seilbh nó ar teachtadh ag an gCuideachta,

(b) na dliteanais go léir a bheidh tabhaithe roimh an lá sin ag
an gCuideachta agus nach mbeidh urscaoilte roimh an lá
sin,

agus, dá réir sin, gan tíolacadh, aistriú ná sannadh ar bith eile—

(i) dílseoidh an mhaoin sin, réadach agus pearsanta, an lá sin,
don Choláiste go feadh an eastáit, an téarma nó an leasa
go léir dá raibh sí, díreach roimh an lá sin, dílsithe don
Chuideachta, ach sin faoi réir na n-iontaobhas agus na
gcothromas go léir a dhéanann difear don mhaoin agus
atá infheidhmithe,
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A.6(ii) beidh na cearta sin, amhail ar an agus ón lá sin, ar teachtadh
ag an gColáiste, agus

(iii) beidh na dliteanais sin, amhail ar an agus ón lá sin, ina
ndliteanais de chuid an Choláiste.

(2) An t-airgead, na stoic, na scaireanna agus na hurrúis go léir a
aistrítear chuig an gColáiste leis an alt seo agus a bheidh, díreach
roimh an lá bunaithe, in ainm na Cuideachta, déanfar iad a aistriú
isteach in ainm an Choláiste, ar an gColáiste á iarraidh.

(3) Gach ceart agus dliteanas a aistrítear chuig an gColáiste leis
an alt seo, féadfaidh an Coláiste, ar an lá bunaithe nó dá éis, agra a
dhéanamh ina leith, é a ghnóthú nó a fhorfheidhmiú, nó féadfar agra
a dhéanamh ina leith, nó é a ghnóthú nó a fhorfheidhmiú i gcoinne
an Choláiste, ina ainm féin agus ní gá don Choláiste fógra faoin
aistriú a thabhairt don duine a n-aistrítear a cheart nó a ceart nó a
dhliteanas nó a dliteanas leis an alt seo.

(4) Ní dhéanfaidh an Coláiste, gan toiliú an Aire, aon chuid d’aon
talamh ná aon leas sa chéanna a aistrítear chuig an gColáiste nó a
dhílsítear dó de bhua an ailt seo a dhiúscairt.

(5) San alt seo, folaíonn ‘‘an Chuideachta’’ aon iontaobhaí nó
gníomhaire de chuid na Cuideachta a bheidh ag gníomhú thar ceann
na Cuideachta.

7.—Gach conradh nó comhaontú a bheidh déanta idir an
Chuideachta, nó aon iontaobhaí nó gníomhaire de chuid na
Cuideachta ag gníomhú dó nó di thar a ceann, agus aon duine eile,
agus a bheidh i bhfeidhm díreach roimh an lá bunaithe, leanfaidh sé
i bhfeidhm ar an lá sin agus dá éis agus forléireofar é agus beidh
éifeacht leis amhail is dá gcuirfí an Coláiste ann in ionad na
Cuideachta nó, de réir mar a bheidh, in ionad a hiontaobhaí nó a
gníomhaire ag gníomhú dó nó di thar a ceann agus beidh sé
infhorfheidhmithe i gcoinne an Choláiste.

8.—Más rud é, díreach roimh an lá bunaithe, go mbeidh aon
imeachtaí dlí ar feitheamh in aon chúirt nó binse agus gur páirtí sna
himeachtaí an Chuideachta, nó aon iontaobhaí nó gníomhaire dá
cuid ag gníomhú dó nó di thar a ceann, cuirfear ainm an Choláiste
in ionad ainm na Cuideachta nó, de réir mar a bheidh, in ionad ainm
an iontaobhaí nó an ghníomhaire sin dá cuid, sna himeachtaí agus ní
rachaidh na himeachtaí ar ceal mar gheall ar an ionadú sin.

9.—(1) Gach duine a bheidh, díreach roimh an lá bunaithe,
fostaithe mar oifigeach nó mar sheirbhíseach ag an Institiúid
Teicneolaíochta, Tamhlacht, chun oibriú don Chuideachta, tiocfaidh
sé nó sí chun bheith, agus beidh sé nó sí, le héifeacht ón lá bunaithe,
ina oifigeach nó ina hoifigeach nó ina sheirbhíseach nó ina
seirbhíseach de chuid an Choláiste, de réir mar is cuí.

(2) Aon duine a bhfuil feidhm ag fo-alt (1) maidir leis nó léi, ní
bhfaighidh sé nó sí, fad a bheidh sé nó sí i seirbhís an Choláiste,
luach saothair níos lú ná an luach saothair a raibh an duine sin ina
theideal roimh an lá bunaithe ná ní bheidh sé nó sí faoi réir
coinníollacha seirbhíse is lú tairbhe ná na coinníollacha seirbhíse a
raibh an duine sin faoina réir roimh an lá bunaithe.
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(3) Maidir leis na coinníollacha seirbhíse, na srianta, na ceanglais
agus na hoibleagáidí a raibh aon duine den sórt sin faoina réir
díreach roimh an lá bunaithe, leanfaidh siad, mura n-athrófar iad le
comhaontú, d’fheidhm a bheith acu maidir leis an duine sin, agus
déanfaidh an Coláiste nó an Stiúrthóir, de réir mar is cuí, iad a
fheidhmiú nó a fhorchur fad a bheidh an duine sin i seirbhís an
Choláiste.

(4) Maidir le seirbhís duine leis an Institiúid Teicneolaíochta,
Tamhlacht, roimh an lá bunaithe, ar duine é nó í a bhfuil feidhm ag
fo-alt (1) maidir leis nó léi, beidh sí ina cuid dá sheirbhís inphinsin nó
dá seirbhís inphinsin leis an gColáiste chun críocha an Achta Rialtais
Áitiúil (Aoisliúntas), 1980.

(5) Faoi réir fho-alt (6), beidh feidhm ag an Acht Rialtais Áitiúil
(Aoisliúntas), 1980, maidir leis an gColáiste agus maidir lena oifigigh
agus lena sheirbhísigh (lena n-áirítear an Stiúrthóir) amhail is dá mba
údarás áitiúil é agus dá mba oifigigh agus seirbhísigh de chuid údaráis
áitiúil iad.

(6) Beidh na feidhmeanna a thugtar don Aire Comhshaoil agus
Rialtais Áitiúil leis an Acht Rialtais Áitiúil (Aoisliúntas), 1980, nó le
haon ionstraim arna déanamh faoi, inchomhlíonta, chun críocha an
Achta sin, arna chur chun feidhme maidir leis an gColáiste le fo-alt
(5), ag an Aire agus ní ag an Aire sin a dúradh den Rialtas.

(7) Maidir le scéimeanna agus rialacháin a bheidh déanta roimh
thosach feidhme an ailt seo faoin Acht Rialtais Áitiúil (Aoisliúntas),
1980 (lena n-áirítear modhnuithe ar scéimeanna agus rialacháin den
sórt sin arna ndéanamh faoi alt 11(8) den Phríomh-Acht), beidh
feidhm acu maidir le hoifigigh agus seirbhísigh an Choláiste (lena
n-áirítear an Stiúrthóir), ach sin faoi réir aon mhodhnuithe a
shonróidh an tAire le hordú le toiliú an Aire Airgeadais.

(8) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (8) d’alt 11 den Phríomh-Acht
maidir leis an gColáiste.

10.—Chun críocha na nAchtanna um Cháin Ghnóchan Caipitiúil
(de réir bhrí alt 1 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997), ní gnóchan
inmhuirearaithe aon ghnóchan a fhabhróidh chuig an gCuideachta
ar dhiúscairt a dhéanfar de bhua alt 6.

11.—(1) 16 chomhalta ar a mhéad a bheidh ar Choiste
Gairmoideachais Chontae Bhaile Átha Cliath.

(2) Toghfaidh comhairlí chontaetha Bhaile Átha Cliath Theas,
Fhine Gall agus Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin comhaltaí an choiste
dá dtagraítear i bhfo-alt (1) agus is mar a shonrófar i rialacháin a
dhéanfaidh an tAire chun críocha an fho-ailt seo (agus
cumhachtaítear don Aire leis seo na rialacháin sin a dhéanamh) a
bheidh an líon comhaltaí a bheidh le toghadh ag gach ceann de na
comhairlí sin.

(3) Forálfar freisin le rialacháin chun críocha fho-alt (2) go mbeidh
líon sonraithe de na daoine a bheidh le toghadh ag gach comhairle
dá dtagraítear i bhfo-alt (2) chun bheith ina gcomhaltaí den choiste
dá dtagraítear i bhfo-alt (1) ina gcomhaltaí den chomhairle sin.
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A.11(4) Is éard a bheidh i gCoiste Gairmoideachais Dhún Laoghaire
14 chomhalta arna dtoghadh ag comhairle chontae Dhún Laoghaire-
Ráth an Dúin agus beidh cúigear ar a laghad agus ochtar ar a mhéad
de na comhaltaí sin ina ndaoine is comhaltaí den chomhairle sin.

(5) Na daoine a bheidh i seilbh oifige mar chomhaltaí de Choiste
Gairmoideachais Chontae Bhaile Átha Cliath agus de Choiste
Gairmoideachais Dhún Laoghaire de bhua alt 19 den Acht Rialtais
Áitiúil (Baile Átha Cliath), 1993, leanfaidh siad de bheith i seilbh
oifige go dtí tosach théarma oifige na ndaoine a thoghfar de réir an
ailt seo.

(6) Tosóidh téarma oifige na ndaoine a thoghfar chun bheith ina
gcomhaltaí de Choiste Gairmoideachais Chontae Bhaile Átha Cliath
de réir an ailt seo, ar an 7ú lá tar éis an lae dheireanaigh a dhéanfar
toghchán daoine chun na críche sin.

(7) Tosóidh téarma oifige na ndaoine a thoghfar chun bheith ina
gcomhaltaí de Choiste Gairmoideachais Dhún Laoghaire de réir an
ailt seo, ar an 7ú lá tar éis an lae dheireanaigh a dhéanfar toghchán
daoine chun na críche sin.

(8) Leasaítear leis seo alt 12 d’Acht 1930 i bhfo-alt (2) trí ‘‘nó, de
réir mar a bheidh, de rialacháin a dhéanfar faoi alt 11 d’Acht na
gColáistí Teicniúla Réigiúnacha (Leasú), 1999,’’ a chur isteach i
ndiaidh ‘‘forálacha den Acht so’’.

(9) Beidh éifeacht leis an Acht seo d’ainneoin aon ní dá mhalairt
in Acht 1930.

(10) Scoirfidh an t-alt seo d’éifeacht a bheith leis dhá bhliain tar
éis thosach feidhme an Achta seo.

12.—(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘‘Acht 1925’’ an tAcht Rialtais Áitiúla, 1925;

ciallaíonn ‘‘an srian iomchuí’’ an srian le haon oifig shochair a
shealbhú nó le bheith fostaithe ar luach saothair ar srian é atá in alt
70(1) d’Acht 1925 (arna chur chun feidhme le halt 26 d’Acht 1930)
agus a choimeádtar i ngníomh le halt 21(5) den Acht Rialtais Áitiúil,
1955.

(2) Beidh éifeacht leis an srian iomchuí amhail is dá scriosfaí na
focail ‘‘no d’aon údarás áitiúil eile go bhfuil a líomatáiste
feidhmiúcháin sa chontae no sa chontae-bhuirg chéanna, no suidhte
sa chontae no sa chontae-bhuirg chéanna, ina bhfuil líomatáiste
feidhmiúcháin an údaráis áitiúla san no ina bhfuil sé sin suidhte, no
in aon chontae no contae-bhuirg atá teoranta leis an gcontae no leis
an gcontae-bhuirg sin’’ in alt 70(1) d’Acht 1925.

13.—(1) Féadfar Acht na gColáistí Teicniúla Réigiúnacha (Leasú),
1999, a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar Achtanna na gColáistí Teicniúla Réigiúnacha, 1992 go
1999, a ghairm d’Achtanna na gColáistí Teicniúla Réigiúnacha, 1992
agus 1994, agus den Acht seo le chéile agus forléireofar le chéile iad
mar aon ní amháin.

(3) Féadfar na hAchtanna Gairmoideachais, 1930 go 1999, a
ghairm de na hAchtanna Gairmoideachais, 1930 go 1993, agus d’alt
11 le chéile agus forléireofar le chéile iad mar aon ní amháin.
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Feidhm alt 70 den
Acht Rialtais
Áitiúla, 1925.

Gearrtheideal,
forléiriú agus
comhlua.


