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RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1. Gearrtheideal agus comhlua.

2. Míniú.

CUID 2

Tithíocht Shóisialta agus Tithíocht Incheannaithe

3. Leasú ar alt 96 den Phríomh-Acht.

4. An ghnáth-theorainn ré a thabhairt ar ais i gcás ceadanna
áirithe, tobhach a íoc, etc.

5. Leasú ar alt 97 den Phríomh-Acht.

CUID 3

Leasuithe Ilghnéitheacha ar an bPríomh-Acht

6. Leasú ar alt 2 den Phríomh-Acht.

7. Leasú ar alt 12 den Phríomh-Acht.

8. Leasú ar alt 19 den Phríomh-Acht.

9. Leasú ar alt 20 den Phríomh-Acht.

10. Leasú ar alt 37 den Phríomh-Acht.

11. Leasú ar alt 49(7) den Phríomh-Acht.

12. Leasú ar alt 50 den Phríomh-Acht.
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Alt
13. Leasú ar alt 57 den Phríomh-Acht.

14. Leasú ar alt 239 den Phríomh-Acht.

15. Leasú ar alt 262(4) den Phríomh-Acht.

CUID 4

Leasuithe Ilghnéitheacha ar Achtacháin Eile

16. Leasú ar alt 2 d’Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha),
1992.

17. Leasú ar alt 3 d’Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha),
1992.

18. Leasú ar alt 4 d’Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha),
1992.

19. Leasú ar alt 6 d’Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha),
2002.

20. Leasú ar alt 10A den Acht um Ghníomhaireacht Airgeadais
do Thithe, 1981.

————————

Na hAchtanna dá dTagraítear

Acquisitions of Land (Assessment of Compensations) Act, 9 & 10 Geo. 5., c 57
1919

An tAcht um Chumhachtaí Comhlachtaí Áirithe Iasachtaí a 1996, Uimh. 22
Fháil, 1996

An tAcht um Cháin Fháltas Caipitiúil, 1976 1976, Uimh. 8

An tAcht um Idirbhearta Airgeadais Cuideachtaí Áirithe agus 1992, Uimh. 11
Comhlachtaí Eile, 1992

Acht na dTithe, 1988 1988, Uimh. 28

Achtanna na dTithe, 1966 go 2002

An tAcht um Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe, 1981 1981, Uimh. 37

An tAcht um Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe (Leasú), 1985, Uimh. 20
1985

Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1992 1992, Uimh. 18

Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 2002 2002, Uimh. 9

An tAcht um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí (Bunchíosanna), 1978, Uimh. 7
1978

An tAcht um Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin 1990, Uimh. 18
Náisiúnta, 1990

An tAcht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 2000, Uimh. 30

Na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000 agus 2001

An tAcht um Luachanna Maoine (Eadránacha agus 1960, Uimh. 45
Achomhairc), 1960
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ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ CHUID V DEN
ACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000, AGUS
FORÁLACHA ÁIRITHE EILE DEN ACHT SIN, DO
LEASÚ ACHTACHÁN ÁIRITHE EILE AGUS DO
DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[24 Nollaig, 2002].

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar an tAcht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú), 2002,
a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000 go
2002, a ghairm de na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000
agus 2001, agus de Chodanna 2 agus 3 den Acht seo le chéile.

2.—San Acht seo, ciallaíonn ‘‘an Príomh-Acht’’ an tAcht um
Pleanáil agus Forbairt, 2000.

CUID 2

Tithíocht Shóisialta agus Tithíocht Incheannaithe

3.—Déantar an t-alt seo a leanas a chur in ionad alt 96 den
Phríomh-Acht:

‘‘Tithíocht 96.—(1) Faoi réir fho-alt (13) agus alt 97, i gcás
shóisialta agus ina gceanglófar le cuspóir de chuid plean forbartha
tithíocht

go ndéanfar céatadán sonraithe d’aon talamh arnaincheannaithe a
chriosú d’aon toisc le haghaidh úsáide cónaithe, nó lesholáthar, etc.
haghaidh meascáin d’úsáidí cónaithe agus d’úsáidí
eile, a chur ar fáil le haghaidh tithíochta dá dtagraí-
tear in alt 94(4)(a), beidh feidhm ag forálacha an ailt
seo, i dteannta fhorálacha alt 34, maidir le hiarratas
ar chead chun tithe a fhorbairt ar thalamh lena mbai-
neann cuspóir den sórt sin nó, i gcás ina mbaineann
iarratas le meascán d’fhorbairtí, maidir leis an gcuid
sin den iarratas a bhaineann le tithe a fhorbairt ar an
talamh sin.

3

Gearrtheideal agus
comhlua.

Míniú.

Leasú ar alt 96 den
Phríomh-Acht.
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(2) Déanfaidh údarás pleanála, nó déanfaidh an
Bord ar achomharc, a cheangal, mar choinníoll a
ghabhann le cead a dheonú, go ndéanfaidh an t-iarrat-
asóir, nó aon duine eile ag a bhfuil leas sa talamh lena
mbaineann an t-iarratas, comhaontú leis an údarás
pleanála faoin alt seo, ar comhaontú é lena ndéanfar
foráil, de réir an ailt seo, i dtaobh na nithe dá dtagraí-
tear i mír (a) nó (b) d’fho-alt (3).

(3) (a) Faoi réir mhír (b), déanfar foráil le com-
haontú faoin alt seo go n-aistreofar úinéi-
reacht ar cibé cuid nó codanna den talamh
atá faoi réir an iarratais ar chead chuig an
údarás pleanála, is cuid nó codanna a son-
raítear ina leith leis an gcomhaontú gur
cuid í no gur codanna iad a cheanglaítear
a chur in áirithe chun tithíocht dá dtagraí-
tear in alt 94(4)(a) a sholáthar.

(b) In ionad an aistrithe talún dá dtagraítear i
mír (a), agus faoi réir mhír (c) agus na
bhforálacha eile den alt seo, féadfar foráil
a dhéanamh le comhaontú faoin alt seo—

(i) go ndéanfar tithe de cibé líon agus de
cibé tuairisc a shonrófar sa chomh-
aontú a thógáil ar an talamh atá faoi
réir an iarratais ar chead agus, ar iad
a chríochnú, go ndéanfar iad a aistriú
chuig úinéireacht an údaráis pleanála
nó chuig úinéireacht daoine a
ainmneoidh an t-údarás de réir na
Coda seo,

(ii) go ndéanfar cibé líon láithreán a
bheidh seirbhísithe go hiomlán nó go
páirteach ar an talamh atá faoi réir an
iarratais ar chead, ar láithreáin iad a
shonrófar sa chomhaontú, a aistriú
chuig úinéireacht an údaráis pleanála,
nó chuig úinéireacht daoine a
ainmneoidh an t-údarás de réir na
Coda seo,

(iii) go ndéanfar úinéireacht aon talún eile
laistigh de limistéar feidhme an
údaráis pleanála a aistriú chuig an
údarás pleanála,

(iv) go ndéanfar tithe de cibé líon agus de
cibé tuairisc a shonrófar sa chomh-
aontú a thógáil ar thalamh lena mbai-
neann fomhír (iii) agus, ar iad a
chríochnú, go ndéanfar iad a aistriú
chuig úinéireacht an údaráis pleanála
nó chuig úinéireacht daoine a
ainmneoidh an t-údarás de réir na
Coda seo,

(v) go n-ndéanfar cibé líon láithreán a
bheidh seirbhísithe go hiomlán nó go
páirteach ar thalamh lena mbaineann
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Cd.2 A.3fomhír (iii), ar láithreáin iad a shon-
rófar sa chomhaontú, a aistriú chuig
úinéireacht an údaráis pleanála, nó
chuig úinéireacht daoine a ainmneo-
idh an t-údarás de réir na Coda seo,

(vi) go ndéanfar cibé méid a shonrófar sa
chomhaontú a íoc leis an údarás
pleanála,

(vii) maidir le talamh dá dtagraítear i mír
(a) (ach méid níos lú den talamh sin
a bheith i gceist ná mar a bheadh ann
mar a bheadh ann dá mba rud é nach
ndéanfaí foráil leis an gcomhaontú
ach amháin maidir le haistriú faoin
mír sin) a aistriú agus, ina theannta
sin, ceann amháin nó níos mó de na
rudaí dá dtagraítear sna fomhíreanna
sin roimhe seo a dhéanamh,

(viii) maidir le 2 cheann nó níos mó de na
rudaí dá dtagraítear i bhfomhíreanna
(i) go (vi) a dhéanamh i dteannta a
chéile,

ach sin, i ngach cás, faoi réir na forála a
dhéantar faoin mír seo agus a fhágann,
maidir le luach comhiomlán airgid na
maoine nó na méideanna nó an dá rud sin,
de réir mar a bheidh, a aistreofar nó a
íocfar de bhua an chomhaontaithe gurb
ionann é agus luach airgid na talún a
gheobhadh an t-údarás pleanála dá mba
rud é nach ndéanfaí foráil leis an gcomh-
aontú ach amháin maidir le haistriú talún
faoi mhír (a).

(c) Le linn breithniú a dhéanamh i dtaobh an
ndéanfar comhaontú faoi mhír (b),
breithneoidh an t-údarás pleanála gach ní
díobh seo a leanas:

(i) an mbeidh comhaontú den sórt sin ina
chabhair éifeachtach éifeachtúil i
ndáil le cuspóirí na straitéise
tithíochta a bhaint amach;

(ii) an trí chomhaontú den sórt sin is fearr
a úsáidfear na hacmhainní a bheidh
ar fáil dó chun soláthar dóthanach
tithíochta a chinntiú, agus aon imple-
achtaí airgeadais a bheidh ag an
gcomhaontú i dtaca lena fheidhm-
eanna mar údarás tithíochta;

(iii) an gá atá ann gníomhú i gcoinne
leithlisiú míchuí i dtithíocht idir
daoine ó chúlraí sóisialta éagsúla i
limistéar an údaráis;

(iv) an bhfuil comhaontú den sórt sin de
réir fhorálacha an phlean forbartha;

5
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(v) an t-am ar laistigh de is dóigh a dhéan-
far tithíocht dá dtagraítear in alt
94(4)(a) a sholáthar de dhroim an
chomhaontaithe.

(d) I gcás ina mbeidh tithe nó láithreáin le hais-
triú chuig an údarás pleanála de réir
comhaontaithe faoi mhír (b), cinnfear
praghas na dtithe nó na láithreán sin ar
bhonn na nithe seo a leanas—

(i) costas láithreáin na dtithe nó costas na
láithreán (arna ríomh de réir fho-alt
(6)), agus

(ii) na costais tógála agus na costais for-
bartha comhghabhálacha ar a gcomh-
aontóidh an t-údarás agus an forbróir,
lena n-áirítear brabús ar na costais,

(e) I gcás ina ndéantar foráil le comhaontú
faoin alt seo maidir le haistriú talún, tithe
nó láithreán, déanfar na tithe nó na
láithreáin, nó an talamh, cibé acu i gcuid
amháin nó níos mó, a shainaithint sa
chomhaontú.

(f) A mhéid is eol dó é tráth an chomhaontai-
the, cuirfidh an t-údarás pleanála in iúl
don iarratasóir cad atá ar intinn aige i
ndáil le tithíocht a sholáthar, lena n-áirí-
tear tuairisc ar na tithe atá beartaithe, ar
an talamh nó ar na láithreáin a bheidh le
haistriú de réir mhír (a) nó (b).

(g) Ní fhorléireofar aon ní san fho-alt seo mar
ní lena gceanglófar ar an iarratasóir nó ar
aon duine eile (seachas an t-údarás
pleanála) comhaontú a dhéanamh faoi
mhír (b) in ionad comhaontú a dhéanamh
faoi mhír (a).

(h) Chun críocha comhaontaithe faoin bhfo-alt
seo, breithneoidh an t-údarás pleanála na
nithe seo a leanas—

(i) pleanáil chuí agus forbairt inchothai-
the an limistéir lena mbaineann an
t-iarratas,

(ii) an straitéis tithíochta agus cuspóirí
sonracha an phlean forbartha a
bhaineann le cur i ngníomh na
straitéise,

(iii) an gá atá ann comhtháthú foriomlán
na forbartha lena mbaineann an
t-iarratas a chinntiú, más cuí, agus

(iv) tuairimí an iarratasóra i ndáil le tion-
char an chomhaontaithe ar an
bhforbairt.



[2002.] An tAcht um Pleanáil agus [Uimh. 32.]
Forbairt (Leasú), 2002.

Cd.2 A.3(i) Ní bheidh feidhm ag treoirlínte Rialtais ar
sholáthar poiblí maidir le comhaontú a
dhéanfar faoi mhír (a) nó (b) ach amháin
i gcás comhaontaithe a bheidh faoi réir
cheanglais Threoir Uimh. 93/37/CEE ón
gComhairle1 ar chomhordú nósanna
imeachta a bhaineann le Conarthaí Oibre-
acha Poiblí a dhámhachtain agus aon treo-
rach lena leasaítear an treoir sin nó a
chuirtear ina hionad.

(4) Sonróidh iarratasóir ar chead, le linn dó nó di
iarratas lena mbaineann an t-alt seo a dhéanamh, an
modh a shonrú ina mbeartódh sé nó sí coinníoll lena
mbaineann fo-alt (2) a chomhlíonadh, dá gcuirfeadh
an t-údarás pleanála coinníoll den sórt sin ag gabháil
le haon chead a dheonófaí ar scór an iarratais sin,
agus i gcás ina ndeonóidh an t-údarás pleanála cead
don iarratasóir faoi réir aon choinníll den sórt sin,
beidh aird aige ar aon tograí a shonrófar amhlaidh.

(5) I gcás díospóide i ndáil le haon ní is ábhar do
chomhaontú faoin alt seo, seachas díospóid a bhain-
eann le ní a thagann faoi réim fho-alt (7), féadfaidh
an t-údarás pleanála nó aon pháirtí ionchasach eile sa
chomhaontú an ní a tharchur chuig an mBord le
breith a thabhairt air.

(6) I gcás ina n-aistreofar úinéireacht talún chuig
údarás pleanála de bhun fho-alt (3), déanfaidh an
t-údarás pleanála, ar mhodh cúitimh, suim a íoc le
húinéir na talún ar suim í—

(a) (i) i gcás talún—

(I) a cheannaigh an t-iarratasóir
roimh an 25 Lúnasa 1999, nó

(II) a cheannaigh an t-iarratasóir de
bhun comhaontaithe atá infhor-
fheidhmithe le dlí agus a rinne-
adh roimh an dáta sin nó i
bhfeidhmiú rogha i scríbhinn
chun an talamh a cheannach a
deonaíodh nó a fuarthas roimh
an dáta sin,

atá comhionann leis an bpraghas a
íocadh ar an talamh, nó leis an
bpraghas a comhaontaíodh a íoc ar an
talamh de bhun an chomhaontaithe
nó na rogha, mar aon le cibé suim i
leith úis ar an gcéanna (lena n-áirí-
tear, in imthosca ina bhfuil morgáiste
ar an talamh, ús arna íoc i leith an
mhorgáiste) a dtabharfaidh an t-
eadránaí maoine breith air,

(ii) i gcás talún a bhfuair an t-iarratasóir
úinéireacht uirthi ar mhodh
bronntanais nó oidhreachta a glacadh
(de réir bhrí an Achta um Cháin
Fháltas Caipitiúil, 1976) roimh an 25
Lúnasa, 1999, suim atá comhionann

1 O.J. Uimh. L 199/54, 9.7.1993
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le margadhluach na talún ar an dáta
luachála (de réir bhrí an Achta sin)
arna mheas de réir alt 15 den Acht
sin,

(iii) i gcás talún—

(I) a ceannaíodh roimh an 25 Lúnasa
1999, nó

(II) a ceannaíodh de bhun comhaon-
taithe chun talamh a cheannach
atá infhorfheidhmithe le dlí agus
a rinneadh roimh an dáta sin, nó
i bhfeidhmiú rogha, i scríbhinn,
chun an talamh a deonaíodh nó
a fuarthas roimh an dáta sin a
cheannach,

(i gcás gur morgáistí an t-iarratasóir
ar chead agus an talamh ina sheilbh
nó ina seilbh), atá comhionann leis an
bpraghas a íocadh ar an talamh nó
leis an bpraghas a comhaontaíodh a
íoc ar an talamh de bhun an chomh-
aontaithe nó na rogha, mar aon le
cibé suim i leith úis ar an gcéanna
arna ríomh ón dáta sin (lena n-áirí-
tear aon ús arna fhabhrú agus nár
íocadh i leith an mhorgáiste) a
chinnfidh an t-eadránaí maoine,

nó

(b) atá comhionann le luach na talún arna ríomh
faoi threoir a úsáide láithrí ar dháta aistri-
the úinéireacht na talún chuig an údarás
pleanála lena mbaineann, ar an mbonn go
mbeadh sé neamhdhleathach ar an dáta
sin, agus go leanfadh sé de bheith dá éis
sin, neamhdhleathach aon fhorbairt a
dhéanamh i ndáil leis an talamh sin
seachas forbairt dhíolmhaithe,

cibé acu is mó.

(7) (a) Faoi réir mhír (b), aon eadránaí maoine a
cheapfar faoi alt 2 den Acht um
Luachanna Maoine (Eadránacha agus
Achomhairc), 1960, déanfaidh sé nó sí (de
réir an Acquisition of Land (Assessment
of Compensation) Act, 1919), cheal comh-
aontaithe, na nithe seo a leanas a shocrú,
i gcás inar cuí sin:

(i) líon agus praghas na dtithe a bheidh le
haistriú faoi fho-alt (3)(b)(i), (iv),
(vii) nó (viii);

(ii) líon agus praghas na láithreán a
bheidh le haistriú faoi fho-alt
(3)(b)(ii), (v), (vii) nó (viii);
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Cd.2 A.3(iii) an cúiteamh is iníoctha faoi fho-alt (6)
ag údarás pleanála le húinéir talún;

(iv) méid a íoc leis an údarás pleanála faoi
fho-alt (3)(b)(vi), (vii) nó (viii); agus

(v) an liúntas a bheidh le tabhairt faoi alt
99(3)(d)(i).

(b) Chun críocha mhír (a), ní bheidh feidhm ag
alt 2(2) den Acquisition of Land
(Assessment of Compensation) Act, 1919,
agus déanfar luach na talún a ríomh ar an
toimhde go raibh sé, an tráth sin, agus go
leanfadh sé de bheith, neamhdhleathach
aon fhorbairt a dhéanamh i ndáil leis an
talamh seachas forbairt dhíolmhaithe.

(c) Beidh feidhm ag alt 187 maidir le cúiteamh
is iníoctha faoi fho-alt (6).

(8) I gcás ina mbeidh sé de choinníoll le deonú
ceada go ndéanfar comhaontú de réir fho-alt (2) agus,
mar gheall ar dhíospóid i leith aon ní a bhaineann le
téarmaí comhaontaithe den sórt sin, nach ndéanfar
an comhaontú roimh dheireadh 8 seachtain ó dháta
deonaithe an cheada, féadfaidh an t-iarratasóir nó
aon duine eile ag a bhfuil leas sa talamh lena mbain-
eann an t-iarratas—

(a) má bhaineann an díospóid le ní a thagann
faoi réim fho-alt (5), an díospóid a thar-
chur chuig an mBord faoin bhfo-alt sin, nó

(b) má bhaineann an díospóid le ní a thagann
faoi réim fho-alt (7), an díospóid a thar-
chur chuig an eadránaí maoine faoin bhfo-
alt sin,

agus déanfaidh an Bord, nó an t-eadránaí maoine, de
réir mar is cuí, breith a thabhairt ar an ní a luaithe is
indéanta.

(9) (a) I gcás ina n-aistreofar úinéireacht talún nó
láithreán chuig údarás pleanála de réir
fho-alt (3), féadfaidh an t-údarás—

(i) tithe a sholáthar ar an talamh nó ar na
láithreáin, nó socrú a dhéanamh chun
an céanna a sholáthar, do dhaoine dá
dtagraítear in alt 94(4)(a),

(ii) talamh nó láithreáin a chur ar fáil do
na daoine sin le go ndéanfaidh siad
tithe a fhorbairt lena n-áitiú acu féin,
nó

(iii) talamh nó láithreáin a chur ar fáil do
chomhlacht arna cheadú chun críocha
alt 6 d’Acht na dTithe (Forálacha
Ilghnéitheacha), 1992, chun tithe a
sholáthar ar an talamh do dhaoine dá
dtagraítear in alt 94(4)(a).

9
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(b) Go dtí go soláthrófar tithe nó láithreáin de
réir mhír (a)(i), nó go dtí go gcuirfear
talamh nó láithreáin ar fáil de réir mhír
(a)(ii) nó (iii), déanfaidh an t-údarás ple-
anála an talamh nó na láithreáin a cho-
thabháil ar mhodh nach mbainfidh, agus
nach dóigh go mbainfidh, go feadh méid
ábhartha, de thaitneamhacht, de
shainghné nó de dhreach talún nó tithe i
gcomharsanacht na talún nó na láithreán.

(10) (a) I gcás ina n-aistreofar teach chuig údarás
pleanála nó chuig a ainmnithigh faoi fho-
alt (3)(b), úsáidfear é chun tithíocht a sho-
láthar do dhaoine lena mbaineann alt
94(4)(a).

(b) Féadfaidh duine dá dtagraítear in alt
94(4)(a) nó comhlacht arna cheadú chun
críocha alt 6 d’Acht na dTithe (Forálacha
Ilghnéitheacha), 1992, chun tithíocht a
sholáthar do dhaoine dá dtagraítear in alt
94(4)(a), a bheith ina ainmnitheach nó ina
hainmnitheach de chuid údaráis pleanála.

(11) D’ainneoin aon fhorála den achtachán seo nó
d’aon achtachán eile, má thagann údarás pleanála
chun bheith deimhin de nach bhfuil talamh, láithreán
nó teach a aistríodh chuige faoi fho-alt (3) ag teastáil
a thuilleadh chun na gcríoch a shonraítear i bhfo-alt
(9) nó (10), féadfaidh sé an talamh, an láithreán nó
an teach a úsáid chun críche eile atá bainteach lena
fheidhmeanna nó é a dhíol ar an bpraghas is fearr is
féidir a fháil le réasún agus, i gceachtar cás, déanfaidh
sé méid atá comhionann le margadhluach na talún, an
láithreáin nó an tí nó fáltais an díola, de réir mar a
bheidh, a íoc isteach sa chuntas ar leithligh dá dtagraí-
tear i bhfo-alt (12).

(12) Tabharfar cuntas in aon mhéid dá dtagraítear
i bhfo-alt (11) agus in aon mhéid a íocfar le húdarás
pleanála de réir fho-alt (3)(b)(vi), (vii) nó (viii) i
gcuntas ar leithligh, agus ní chuirfear chun feidhme é
ach amháin mar chaipiteal le haghaidh a fheidhm-
eanna faoin gCuid seo nó ag údarás tithíochta le
haghaidh a fheidhmeanna i ndáil le tithíocht a sholá-
thar faoi Achtanna na dTithe, 1966 go 2002.

(13) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le hiar-
ratais ar chead—

(a) le haghaidh forbartha arb é atá inti soláthar
tithe ag comhlacht atá arna cheadú chun
críocha alt 6 d’Acht na dTithe (Forálacha
Ilghnéitheacha), 1992, chun tithíocht a
sholáthar do dhaoine dá dtagraítear in alt
9(2) d’Acht na dTithe, 1988, i gcás na tithe
sin a bheith le cur ar fáil lena ligean nó
lena ndíol,

(b) chun foirgneamh láithreach a athchóiriú nó
chun foirgneamh a athfhoirgniú d’fhonn
teaghais amháin nó níos mó a chruthú, ar
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nó níos mó den chreatlach seachtrach atá
ar an bhfoirgneamh cheana féin,

(c) chun oibreacha a dhéanamh ar theach láith-
reach, nó

(d) chun tithe a fhorbairt de bhun comhaontai-
the faoin alt seo.

(14) Féadfaidh údarás pleanála, chun críocha
comhaontaithe faoin alt seo, a chomhaontú aon tal-
amh atá ar úinéireacht aige a dhíol, a léasú nó a mhal-
artú leis an iarratasóir ar chead, de réir alt 211.

(15) San alt seo, ciallaíonn ‘úinéir’—

(a) duine, seachas morgáistí nach bhfuil i seilbh,
atá de thuras na huaire i dteideal feo
simplí na talún a dhiúscairt (cibé acu i
seilbh nó i bhfrithdhílse), agus

(b) duine a shealbhaíonn cíosanna nó brabúis na
talún, nó atá i dteideal an chéanna, faoi
léas nó faoi chomhaontú ar faide ná 5
bliana an téarma de atá gan chaitheamh.’’.

4.—Cuirtear na hailt seo a leanas isteach i ndiaidh alt 96 den
Phríomh-Acht:

‘‘Gnáth- 96A.—Beidh feidhm ag ailt 40 go 42 maidir le cead-
theorainn le ré anna arna ndeonú faoi Chuid IV d’Acht 1963 nó faoi
ceadanna áirithe

Chuid III den Acht seo de bhun iarratais arna dhéan-a thabhairt ar
amh tar éis an 25 Lúnasa 1999 agus a mbeadh feidhmais.
ag an gCuid seo maidir leo dá mba rud é go ndear-
nadh an t-iarratas ar chead tar éis straitéis tithíochta
a chur san áireamh sa phlean forbartha faoi alt 94(1).

Tobhach a 96B.—(1) San alt seo—
bheidh le híoc i
gcomaoin

ciallaíonn ‘teach’—tabhairt ar ais a
dhéantar le halt
96A.

(a) foirgneamh nó cuid d’fhoirgneamh a tógadh
lena úsáid nó lena húsáid mar theaghais,
agus

(b) i gcás bloic teaghaisíní nó foirgnimh eile nó
cuid d’fhoirgneamh eile arb éard é 2
theaghais nó níos mó, gach ceann de na
teaghaisí sin;

ciallaíonn ‘margadhluach’, i ndáil le teach, an praghas
a mbeifí ag súil le réasún go bhfaighfí ar an teach sin
é dá ndíolfaí ar an margadh oscailte é;

ciallaíonn ‘teach iomchuí’ teach, a mbeadh cead dó
scortha d’éifeacht a bheith leis nó imithe in éag
murach alt 4 den Acht um Pleanáil agus Forbairt
(Leasú), 2002.

11

An ghnáth-
theorainn ré a
thabhairt ar ais i
gcás ceadanna
áirithe, tobhach a
íoc, etc.
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(2) Measfar, maidir le cead dá dtagraítear in alt
96A, go bhfuil coinníoll ag gabháil leis á fhoráil go
ndéanfar méid a íoc de réir fho-ailt (3) go (5) leis an
údarás pleanála i leith na nithe seo a leanas—

(a) mura mbeidh feidhm ag mír (b) maidir leis
an teach áirithe, an chéad diúscairt ar gach
teach iomchuí a thógtar ar scór an cheada
sin,

(b) más rud é, maidir le teach iomchuí áirithe—

(i) go dtógann duine é ar scór an cheada
sin lena áitiú aige nó aici féin, nó

(ii) go dtógann duine eile é ar scór an
cheada sin do dhuine (‘an duine
céadluaite’) le háitiú ag an duine
céadluaite agus nach ón duine eile sin
a fhaigheann an duine céadluaite a
leas sa talamh ar a dtógtar an teach,

críochnú thógáil an tí iomchuí sin ar scór
an cheada sin.

(3) I bhfo-alt (2) ciallaíonn ‘an chéad diúscairt’, i
ndáil le teach iomchuí, cibé acu seo a leanas is túisce
a tharlaíonn tar éis an teach a thógáil—

(a) an teach a dhíol ar neamhthuilleamaí (cibé
acu a dhéanfar an comhaontú maidir leis
an díol sin roimh chríochnú thógáil an tí
nó dá éis sin),

(b) tionóntacht nó léas a dheonú i leith an tí
chun go n-áiteoidh deontaí na tionón-
tachta nó an léasa an teach, nó

(c) an teach a dhíol, seachas ar neamhthuille-
amaí (cibé acu a dhéanfar an comhaontú
maidir leis an díol sin roimh chríochnú
thógáil an tí nó dá éis sin), nó an leas
tairbhiúil sa teach a aistriú.

(4) Is é a bheidh i méid na híocaíochta dá dtagraí-
tear i bhfo-alt (2)—

(a) i gcás ina dtagann diúscairt an tí lena mbain-
eann faoi réim fho-alt (3)(a)—

(i) má tá an chomaoin a íocfaidh an cean-
naitheoir leis an díoltóir comhionann
le \270,000, nó más mó ná an méid
sin í, méid atá comhionann le 1 faoin
gcéad den chomaoin a íocfar
amhlaidh,

(ii) más lú ná \270,000 an chomaoin a
íocfaidh an ceannaitheoir leis an díol-
tóir, méid atá comhionann le 0.5 faoin
gcéad den chomaoin a íocfar
amhlaidh,
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(i) go dtagann diúscairt an tí lena mbain-
eann faoi réim fho-alt (3)(b) nó (c),
nó

(ii) go bhfuil feidhm ag fo-alt (2)(b)
maidir leis an teach lena mbaineann,

méid atá comhionann le—

(I) má tá margadhluach an tí, tráth na
diúscartha nó ar thógáil an tí a
chríochnú, comhionann le \270,000,
nó más mó ná an méid sin é, méid
atá comhionann le 1 faoin gcéad de
mhargadhluach an tí tráth na diúscar-
tha sin nó ar an tógáil sin a chríochnú,

(II) más lú ná \270,000 margadhluach an tí
tráth na diúscartha nó ar an tógáil sin
a chríochnú, 0.5 faoin gcéad de mhar-
gadhluach an tí tráth na diúscartha
sin nó ar an tógáil sin a chríochnú.

(5) Déanfar an íocaíocht dá dtagraítear i bhfo-alt
(2) cibé tráth a shonróidh an t-údarás pleanála (agus
féadfaidh an tráth a shonrófar amhlaidh a bheith
roimh an dáta a ndéantar an diúscairt lena mbaineann
ar an teach iomchuí).

(6) Tabharfar cuntas in aon mhéid a íocfar le húd-
arás pleanála de réir an ailt seo i gcuntas leithleach,
agus ní úsáidfear é ach amháin mar chaipiteal le
haghaidh a fheidhmeanna faoin gCuid seo nó ag
údarás tithíochta le haghaidh a fheidhmeanna i ndáil
le tithíocht a sholáthar faoi Achtanna na dTithe, 1966
go 2002.

(7) (a) Déanfaidh an t-údarás pleanála admháil a
eisiúint san fhoirm fhorordaithe chuig an
íocóir i leith méid a íoc leis an údarás (arb
é an méid é a cheanglaítear a íoc faoin alt
seo i gcás áirithe), ar admháil í ina luafar
gur urscaoileadh an dliteanas i leith an
méid sin a íoc sa chás lena mbaineann.

(b) Beidh doiciméad a airbheartóidh a bheith
ina admháil arna heisiúint faoin bhfo-alt
seo ag an údarás pleanála ina fhianaise
prima facie gur urscaoileadh an dliteanas
i leith an méid lena mbaineann sé a íoc.

(8) Aon cheann de na nithe seo a leanas—

(a) foráil i gconradh chun teach a dhíol,

13
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(b) foráil i gconradh chun teach a thógáil do
dhuine lena áitiú aige féin nó aici féin,

(c) cúnant nó foráil eile i dtíolacas leasa i dteach,

(d) cúnant nó foráil eile i léas nó i gcomhaontú
tionóntachta i leith tí,

(e) foráil in aon chomhaontú eile (ó bhéal nó i
scríbhinn),

ar ní é a airbheartóidh a cheangal ar an gceannai-
theoir, ar an duine dá dtagraítear i mír (b), ar
dheontaí an leasa nó ar dheontaí an léasa nó na
tionóntachta, de réir mar a bheidh, an méid dá dtagra-
ítear i bhfo-alt (2) a íoc nó duine eile a shlánú i leith
an duine eile sin d’íoc an méid sin nó i leith dhliteanas
an duine eile sin an méid sin a íoc, beidh sé ar
neamhní.

(9) Aon mhéid a íocfaidh an ceannaitheoir, an
duine dá dtagraítear i bhfo-alt (8)(b) nó deontaí leasa
nó léasa nó tionóntachta, de bhun forála nó cúnaint
dá dtagraítear i bhfo-alt (8), féadfaidh sé nó sí é a
ghnóthú ón duine lena n-íocfar é mar fhiach conartha
shimplí in aon chúirt dlínse inniúla.

(10) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le cead-
anna le haghaidh forbartha arb é atá inti 4 theach nó
níos lú a sholáthar, nó le haghaidh tithíochta ar
thalamh ina bhfuil achar 0.1 heicteár nó níos lú.

(11) D’fhonn amhras a sheachaint, san alt seo
folaíonn ‘díol’, i ndáil le teach, aon idirbheart nó
sraith idirbheart ar tríd nó tríothu a dhéanann an
tógálaí an leas sa talamh ar a dtógann an tógálaí an
teach a dhílsiú do dhuine eile ar leithligh ó chríochnú
na socruithe ar fúthu a thógann an tógálaí an teach
don duine eile sin.’’.

5.—Leasaítear alt 97(3)(b) den Phríomh-Acht trí ‘‘0.1 heicteár’’ a
chur in ionad ‘‘0.2 heicteár’’.

CUID 3

Leasuithe Ilghnéitheacha ar an bPríomh-Acht

6.—Leasaítear alt 2(1) den Phríomh-Acht—

(a) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (f) den
mhíniú ar ‘‘páirtí in achomharc nó i dtarchur’’:

‘‘(ff) i gcás tarchuir faoi alt 57(8), an duine a dhéanfaidh
an tarchur,’’,

agus

(b) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar
‘‘tarchur’’:
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7.—Leasaítear alt 12(16) den Phríomh-Acht trí ‘‘fho-ailt (1), (4),
(5), (6), (7), (8) agus (9)’’ a chur in ionad ‘‘fho-ailt (1), (4), (5), (6),
(8) agus (9)’’.

8.—Leasaítear alt 19 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a
leanas a chur in ionad fho-alt (2):

‘‘(2) Beidh plean limistéir áitiúil ar comhréir le cuspóirí an
phlean forbartha agus is é a bheidh ann ráiteas i scríbhinn agus
plean nó pleananna a bhféadfar na nithe seo a leanas a chur
áireamh ann nó iontu—

(a) cuspóirí maidir le talamh a chriosú chun limistéir áirithe
a úsáid d’aon toisc nó go príomha chun críoch
áirithe, nó

(b) cibé cuspóirí eile agus cibé sonraí iontu a thabharfaidh
an t-údarás pleanála breith orthu le haghaidh phle-
anáil chuí agus fhorbairt inchothaithe an limistéir
lena mbaineann sé, lena n-áirítear sonraí maidir le
saoráidí agus taitneamhachtaí pobail agus maidir le
caighdeáin i ndáil le forbairtí agus struchtúir a
dhearadh.’’.

9.—Leasaítear alt 20(3) den Phríomh-Acht trí na míreanna seo a
leanas a chur in ionad mhír (d):

‘‘(d) (i) Déanfaidh comhaltaí údaráis pleanála an togra chun
plean limistéir áitiúil a dhéanamh, a leasú nó a
chúlghairm agus tuarascáil an bhainisteora faoi mhír
(c) a bhreithniú.

(ii) Tar éis tuarascáil an bhainisteora a bhreithniú faoi
fhomhír (i), measfar an plean limistéir áitiúil a bheith
déanta, leasaithe nó cúlgairthe, de réir mar is cuí, de
réir mholtaí an bhainisteora mar a bheidh leagtha
amach ina thuarascáil nó ina tuarascáil, 6 sheachtain
i ndiaidh an tuarascáil a thabhairt do chomhaltaí uile
an údaráis, mura rud é,—

(I) faoi réir mhíreanna (e), (f), (g) agus (h), go
gcinnfidh an t-údarás pleanála, le rún, go ndéan-
far nó go leasófar an plean seachas mar a mhol-
far i dtuarascáil an bhainisteora, nó

(II) go gcinnfidh an t-údarás pleanála, le rún, gan an
plean a dhéanamh, a leasú ná a chúlghairm, de
réir mar a bheidh.

(e) (i) Más rud é, tar éis tuarascáil an bhainisteora a bhre-
ithniú, go bhfeictear do chomhaltaí údaráis gur ceart
an togra (is togra chun plean limistéir áitiúil a dhéan-
amh nó a leasú) a athrú nó a mhodhnú, agus gurbh
athrú ábhartha ar an togra lena mbaineann an
t-athrú nó an modhnú beartaithe, dá ndéanfaí é,
déanfaidh an t-údarás pleanála, tráth nach déanaí ná
3 sheachtain tar éis rún a rith faoi mhír (d)(ii), fógra
faoin athrú nó faoin modhnú beartaithe a fhoilsiú i
nuachtán amháin nó níos mó a scaiptear ina
limistéar.

15

Cd.3 A.6

Leasú ar alt 12 den
Phríomh-Acht.

Leasú ar alt 19 den
Phríomh-Acht.

Leasú ar alt 20 den
Phríomh-Acht.
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(ii) Luafar i bhfógra faoi fhomhír (i)—

(I) go bhféadfar cóip den athrú nó den mhodhnú
beartaithe ar an togra a iniúchadh in áit shonrai-
the agus ag tráthanna sonraithe i rith tréimhse
sonraithe nach giorra ná 4 sheachtain (agus
coimeádfar an chóip ar fáil lena hiniúchadh dá
réir sin), agus

(II) go ndéanfar aighneachtaí nó tuairimí i scríbhinn
maidir leis an athrú nó leis an modhnú beartai-
the ar an togra a dhéanfar chun an údaráis ple-
anála laistigh den tréimhse a luafar a chur san
áireamh sula ndéanfar aon athrú nó modhnú.

(f) (i) Tráth nach déanaí ná 8 seachtain tar éis fógra a thabh-
airt faoi mhír (e), ullmhóidh bainisteoir údaráis ple-
anála tuarascáil i dtaobh aon aighneachtaí nó tuai-
rimí a fhaightear de bhun fógra faoin mír sin agus
cuirfidh sé nó sí an tuarascáil faoi bhráid chomhaltaí
an údaráis le go ndéanfaidh siad breithniú uirthi.

(ii) Maidir le tuarascáil faoi fhomhír (i)—

(I) liostófar inti na daoine a mbeidh aighneachtaí nó
tuairimí curtha isteach acu faoi mhír (e),

(II) tabharfar achoimre inti ar na saincheisteanna a
bheidh ardaithe ag na daoine sna haighneachtaí
nó sna tuairimí,

(III) beidh tuairim an bhainisteora inti i ndáil leis na
saincheisteanna a bheidh ardaithe agus beidh a
mholtaí nó a moltaí inti i ndáil leis an athrú nó
leis an modhnú a bheartaítear a dhéanamh ar
an togra, lena n-áirítear aon leasú ar an athrú
nó ar an modhnú beartaithe sin is cuí leis nó léi,
agus pleanáil chuí agus forbairt inchothaithe an
limistéir, oibleagáidí reachtúla aon údaráis
áitiúil sa limistéar agus aon bheartais nó cuspóirí
iomchuí de thuras na huaire de chuid an Rialtais
nó aon Aire den Rialtas á gcur i gcuntas.

(g) (i) Déanfaidh na comhaltaí d’údarás pleanála an t-athrú
nó an modhnú a bheartaítear a dhéanamh ar an
togra agus tuarascáil an bhainisteora faoi mhír (f) a
bhreithniú.

(ii) Tar éis breithniú tuarascáil an bhainisteora a bhreithniú
faoi fhomhír (i), measfar, 6 sheachtain tar éis an tuar-
ascáil a thabhairt do chomhaltaí uile an údaráis, an
plean limistéir áitiúil a bheith déanta nó leasaithe, de
réir mar is cuí, farais an athrú nó an modhnú a
bheidh tairgthe ag comhaltaí an údaráis pleanála nó,
murab ionann an t-athrú nó an modhnú agus an
t-athrú nó an modhnú sin, farais an athrú nó an
modhnú arna mholadh i dtuarascáil an bhainisteora
faoi fhomhír (i), mura rud é, i gcás ina ndéanfar mol-
adh den sórt sin amhlaidh maidir le hathrú nó
modhnú éagsúil, go gcinnfidh an t-údarás pleanála,
le rún, an plean a dhéanamh nó a leasú seachas de
réir an mholta sin (agus is é an t-athrú nó an modhnú
ar a gcinnfidh comhaltaí an údaráis amhlaidh an
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sin faoi réir cibé leasú air is cuí leo).

(h) Ní bheidh feidhm ag ceanglais mhíreanna (e) go (g) i ndáil
le leasú arna dhéanamh de réir mhír (g)(ii).

(i) Le linn a bhfeidhmeanna a chomhlíonadh faoin bhfo-alt seo,
ní dhéanfaidh comhaltaí an údaráis breithniú ach amháin
ar phleanáil chuí agus ar fhorbairt inchothaithe an limis-
téir, ar oibleagáidí reachtúla aon údaráis áitiúil sa limis-
téar agus ar aon bheartais nó cuspóirí iomchuí de chuid
an Rialtais nó aon Aire den Rialtas de thuras na huaire.’’.

10.—Leasaítear alt 37 den Phríomh-Acht—

(a) i mír (a) d’fho-alt (6), trí ‘‘a bhfuil cinneadh déanta ina leith
cead a dheonú’’ a chur in ionad ‘‘ar deonaíodh cead ina
leith’’,

(b) i mír (d)(i) d’fho-alt (6), trí ‘‘a bhfuil cinneadh déanta ina
leith cead a dheonú’’ a chur in ionad ‘‘ar deonaíodh cead
ina leith’’.

11.—Leasaítear alt 49(7)(c) den Phríomh-Acht trí ‘‘dramhuisce’’ a
chur in ionad ‘‘dramhaíola, saoráidí uisce’’.

12.—Leasaítear alt 50 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

‘‘(2) Ní dhéanfaidh duine—

(a) bailíocht cinnidh ag údarás pleanála nó ag
údarás áitiúil, de réir mar is cuí—

(i) ar iarratas ar chead faoin gCuid seo,

(ii) faoi alt 179, nó

(iii) de réir alt 216,

(b) bailíocht cinnidh ag an mBord—

(i) ar aon achomharc nó tarchur,

(ii) faoi alt 175, nó

(iii) le linn dó feidhm arna haistriú faoi Chuid
XIV a chomhlíonadh,

a cheistiú ar shlí seachas ar mhodh iarratais ar athbhre-
ithniú breithiúnach faoi Ordú 84 de Rialacha na nUas-
chúirteanna (I.R. Uimh. 15 de 1986) (‘an tOrdú’).’’,

(b) i bhfomhír (ii) d’fho-alt (4)(a), trí ‘‘mír (a)(ii) nó (iii)’’ a
chur in ionad ‘‘mír (a)(ii)’’ agus trí ‘‘a seoladh nó a foil-
síodh, de réir mar is cuí,’’ a chur in ionad ‘‘a foilsíodh’’,
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(c) i bhfomhír (i) d’fho-alt (4)(b), trí ‘‘an údaráis pleanála nó
an údaráis áitiúil’’ a chur ionad ‘‘an údaráis pleanála’’,
agus

(d) i bhfomhír (i)(V) d’fho-alt (4)(c), trí ‘‘i gcás cinnidh ag
údarás áitiúil nó ag an mBord le linn dó feidhm arna hais-
triú faoi Chuid XIV a chomhlíonadh,’’ a chur in ionad ‘‘i
gcás cinnidh ag an mBord faoi Chuid XIV,’’.

13.—Leasaítear alt 57 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (4), trí ‘‘nó ag an mBord’’ a chur isteach i ndiaidh
‘‘údarás pleanála’’,

(b) i bhfo-alt (5), trí ‘‘nó an Bord’’ a chur isteach i ndiaidh ‘‘an
t-údarás pleanála’’ gach áit a bhfuil sé,

(c) trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (8) agus
(9):

‘‘(8) Féadfaidh aon duine a mbeidh dearbhú faoi fho-
alt (3) nó dearbhú arna athbhreithniú faoi fho-alt (7)
eisithe chuige nó chuici, ar cibé táille a fhorordófar a íoc
leis an mBord, an dearbhú a tharchur lena athbhreithniú
ag an mBord laistigh de 4 sheachtain ó dháta eisithe an
dearbhaithe, nó an dearbhaithe arna athbhreithniú, de
réir mar a bheidh.

(9) Cuirfidh údarás pleanála faoi deara—

(a) sonraí aon dearbhaithe a eiseoidh an t-údarás
sin, nó sonraí aon chinnidh ag an mBord ar
tharchur, a thaifeadadh ar an gclár a bheidh á
choimeád ag an údarás faoi alt 7, agus

(b) cóip den dearbhú nó den chinneadh, de réir mar
is cuí, a chur ar fáil lena hiniúchadh ag daoine
den phobal, le linn uaireanta oifige, ag oifig
an údaráis tar éis an dearbhú nó an cinneadh
a eisiúint.’’.

14.—Leasaítear alt 239 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (6):

‘‘(6A) Féadfar rialacháin faoin alt seo a dhéanamh go feadh
aon mhéid faoi threoir doiciméid a fhoilseoidh an tAire nó a
fhoilseofar thar ceann an Aire.’’.

15.—Leasaítear alt 262(4) den Phríomh-Acht trí ‘‘181(1)(a)’’ a
chur in ionad ‘‘181(1)’’.
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CUID 4

Leasuithe Ilghnéitheacha ar Achtacháin Eile

16.—Leasaítear alt 2 d’Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha),
1992, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

‘‘(1) (a) D’ainneoin fhorálacha an Achta um Thiarnaí Talún
agus Tionóntaí (Bunchíosanna), 1978, féadfaidh
duine (lena n-áirítear údarás tithíochta agus
comhlacht atá arna cheadú ag an Aire faoi alt 6 (dá
ngairtear ‘comhlacht ceadaithe’ san Acht seo)) léas
úinéireachta roinnte ar theach (dá ngairtear ‘‘léas
úinéireachta roinnte’’ san Acht seo) a dheonú, ar
léas é—

(i) a dheonaítear ar feadh téarma is faide ná 20
bliain ach is giorra ná 100 bliain,

(ii) a dheonaítear ar shuim airgid a íoc leis an léasóir,
ar suim í—

(I) i gcás léasa a dheonaíonn comhlacht
ceadaithe, nach lú ná 40 faoin gcéad agus
nach mó ná 50 faoin gcéad,

(II) in aon chás eile, nach lú ná 25 faoin gcéad
agus nach mó ná 75 faoin gcéad,

de mhargadhluach an tí, agus

(iii) i gcás léasa seachas léas a dheonaíonn comhlacht
ceadaithe, lena ndéantar socrú maidir le ceart
an léasaí leas an léasóra sa teach forléasaithe a
cheannach, in idirbheart amháin nó níos mó, ar
chomaoin a chinntear de réir fhorálacha an
léasa.

(b) Ní oibreoidh aon riail dlí ná aon ní san Acht seo chun
teideal a thabhairt, nó ní fhorléireofar aon riail dlí
ná aon ní san Acht seo mar ní lena dtugtar teideal,
do léasaí a ndeonaíonn comhlacht ceadaithe léas
úinéireachta roinnte ar theach dó nó di chun leas an
chomhlachta cheadaithe sa teach a cheannach.’’.

17.—Leasaítear alt 3 d’Acht na dTithe (Forálacha
Ilghnéitheacha), 1992—

(a) trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (1) go
(4):

‘‘(1) Maidir le deonú léasa úinéireachta roinnte—

(a) ag údarás tithíochta ar theach a sholáthraíonn
siad faoi alt 56 den Phríomh-Acht, nó

(b) ag comhlacht ceadaithe ar theach a shol-
áthraíonn sé le cúnamh faoi alt 6,

beidh sé faoi réir cibé rialacháin a dhéanfaidh an tAire
chun críocha an ailt seo.
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(2) Maidir le gach léas úinéireachta roinnte a
dheonaíonn údarás tithíochta nó comhlacht ceadaithe
agus maidir le gach forchinntiú leas an údaráis nó an
chomhlachta de réir léasa den sórt sin, déarfar ann go
ndéantar leis, agus oibreoidh sé ar mhodh ina ndéantar,
an leas a bheidh sonraithe amhlaidh a dhílsiú ar an dáta
a bheidh sonraithe ann, ach sin faoi réir cibé téarmaí agus
coinníollacha a bheidh sonraithe amhlaidh.

(3) I gcás ina mbeidh údarás tithíochta nó comhlacht
ceadaithe tar éis léas úinéireachta roinnte a dheonú,
ansin, faoi réir cibé rialacháin a dhéanfaidh an tAire,
féadfaidh an t-údarás nó an comhlacht ceadaithe, de réir
mar a bheidh, cíos nó íocaíocht eile a éileamh ar thionón-
tacht nó áitiú an tí lena mbaineann.

(4) (a) Maidir le hiasacht, ar iasacht í arna tabhairt ar
shlí eile seachas ag údarás tithíochta, chun a
chumasú do léasaí íocaíocht a dhéanamh i
leith léasa úinéireachta roinnte arna dheonú
ag údarás tithíochta, más rud é gur ar mhodh
morgáiste a n-urraítear í, féadfaidh an
t-údarás comhaontú a dhéanamh agus a chur
i gcrích leis an morgáistí.

(b) Maidir le hiasacht a thugtar chun a chumasú
do léasaí íocaíocht a dhéanamh i leith léasa
úinéireachta roinnte arna dheonú ag
comhlacht ceadaithe, más rud é gur ar mhodh
morgáiste a n-urraítear í, féadfaidh an
comhlacht ceadaithe comhaontú a dhéanamh
agus a chur i gcrích leis an morgáistí.’’,

(b) i bhfo-alt (5)—

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

‘‘(i) i gcás tí atá léasaithe le duine ag údarás
tithíochta faoi léas úinéireachta roinnte, an
léasaí do cheannach leas an údaráis tithíochta
sa teach agus cinneadh na suimeanna airgid is
iníoctha maidir leis sin;’’;

agus

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

‘‘(k) diúscairt, morgáistiú, muirearú nó coimhthiú an
tí, ar shlí seachas trí réadtiomnú nó oibriú dlí, a
thoirmeasc, ach amháin le toiliú an údaráis
tithíochta nó an chomhlachta cheadaithe, de réir
mar a bheidh.’’.

18.—Leasaítear alt 4(1)(b) d’Acht na dTithe (Forálacha
Ilghnéitheacha), 1992, tríd an bhfomhír seo a leanas a chur in ionad
fhomhír (i):

‘‘(i) fóirdheontas a íoc le húdarás tithíochta i gcomhair an
chíosa ar theach atá léasaithe le duine, faoi léas úinéir-
eachta roinnte, ag an údarás nó ag comhlacht ceadaithe,
de réir mar a bheidh,’’.
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19.—Leasaítear alt 6 d’Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha),
2002, trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

‘‘(1A) Féadfaidh comhlacht atá arna cheadú chun críocha alt
6 d’Acht 1992 tithe atá lena ndíol ag an gcomhlacht de réir na
Coda seo a fháil nó a thógáil, nó féadfaidh sé a chur faoi deara
go dtógfar iad.

(1B) (a) Maidir le tagairtí d’údarás tithíochta sa Chuid seo,
seachas in ailt 7, 8, 10(3)(a)(i) 10(3)(d)(ii)(II) agus
10(4)(a), folaíonn siad comhlacht arna cheadú
chun críocha alt 6 d’Acht 1992.

(b) Maidir leis an tagairt in alt 10(4)(b) do dhíol tí, i gcás
ina ndeonóidh comhlacht dá dtagraítear i bhfo-alt
(1A) léas úinéireachta roinnte ar ar an teach sin,
folaíonn sí díol leas an léasaí sa teach.’’.

20.—Cuirtear an t-alt seo a leanas in ionad alt 10A (a cuireadh
isteach le hAcht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 2002) den
Acht um Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe, 1981:

‘‘10A.—(1) San alt seo ciallaíonn ‘Gníomhaireacht Bainis-
tíochta an Chisteáin Náisiúnta’ Gníomhaireacht Bainistíochta an
Chisteáin Náisiúnta arna bunú leis an Acht um Ghníomhair-
eacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta, 1990.

(2) (a) Faoi réir réamhthoiliú an Aire Airgeadais, féadfaidh
an Ghníomhaireacht ó am go ham a iarraidh ar
Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin
Náisiúnta feidhmeanna uile na Gníomhaireachta nó
aon chuid díobh a chomhlíonadh thar a ceann—

(i) faoi fho-ailt (1), (1A) (a cuireadh isteach leis an
Acht um Ghníomhaireacht Airgeadais do
Thithe (Leasú), 1985) agus (2) d’alt 10 den Acht
seo,

(ii) faoi alt 3 den Acht um Chumhachtaí
Comhlachtaí Áirithe Iasachtaí a Fháil, 1996,
agus

(iii) faoi alt 2 den Acht um Idirbhearta Airgeadais
Cuideachtaí Áirithe agus Comhlachtaí Eile,
1992.

(b) Féadfaidh an Ghníomhaireacht ó am go ham, faoi réir
réamhthoiliú an Aire Airgeadais, iarraidh arna déan-
amh faoi mhír (a) a chúlghairm nó a leasú, ach sin
gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe
sin ar scór na hiarrata sin sna téarmaí ina raibh sí
díreach roimh an gcúlghairm nó roimh an leasú sin.

(c) Fad a bheidh éifeacht le hiarraidh arna déanamh faoi
mhír (a) den fho-alt seo, déanfaidh Gníomhaireacht
Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta, faoi réir mhír
(d), na feidhmeanna a shonrófar san iarraidh a
chomhlíonadh thar ceann na Gníomhaireachta.

(d) Déanfaidh Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin
Náisiúnta feidhmeanna na Gníomhaireachta a shon-
rófar in aon iarraidh arna déanamh faoi mhír (a) den
fho-alt seo a chomhlı́onadh thar ceann na Gnı́omhair-
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eachta ach sin faoi réir cibé téarmaí agus coinníolla-
cha (lena n-áirítear aon leasú ar na téarmaí agus na
coinníollacha sin) a chomhaontóidh an Ghníomhair-
eacht agus Gníomhaireacht Bainistíochta an Chis-
teáin Náisiúnta ó am go ham nó, cheal aon chomh-
aontaithe den sórt sin, a chinnfidh an tAire
Airgeadais tar éis dul i gcomhairle leis an Aire.

(3) Féadfaidh an tAire Airgeadais ó am go ham aon toiliú
arna thabhairt faoi fho-alt (2) den alt seo a chúlghairm go hiom-
lán nó go páirteach, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a
rinneadh roimhe sin ar scór an toilithe sin sna téarmaí ina raibh
sé díreach roimh an gcúlghairm sin.’’.


