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RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt
1. Gearrtheideal, comhlua agus forléiriú.

2. Léiriú.

CUID 2

Dáilcheantair Dhála agus an Líon Comhaltaí

3. Líon comhaltaí Dháil Éireann.

4. Dáilcheantair.

5. An líon comhaltaí a thoghfar do dháilcheantar.

6. Aisghairm.

CUID 3

Toghlaigh Pharlaimint na hEorpa agus an Líon Comhaltaí

7. Leasú ar alt 15 den Acht um Thoghcháin do Pharlaimint na
hEorpa 1997.

8. Sceideal nua a chur in ionad an Tríú Sceideal a ghabhann
leis an Acht um Thoghcháin do Pharlaimint na
hEorpa 1997.

CUID 4

Coimisiún um Thoghlaigh

9. Cuid nua a chur in ionad Chuid II den Acht Toghcháin 1997.

CUID 5

Toghcháin do Pharlaimint na hEorpa

10. Ailt nua a chur in ionad ailt 12 agus 13 den Acht um
Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa 1997.
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11. Rialacha nua a chur in ionad rialacha 2 go 5 den Dara
Sceideal a ghabhann leis an Acht um Thoghcháin do
Pharlaimint na hEorpa 1997.

12. Riail nua a chur in ionad riail 13 den Dara Sceideal a
ghabhann leis an Acht um Thoghcháin do Pharlaimint
na hEorpa 1997.

13. Leasú ar rialacha 17 agus 88 den Dara Sceideal a ghabhann
leis an Acht um Thoghcháin do Pharlaimint na
hEorpa 1997.

14. Leasú ar an Sceideal a ghabhann leis an Acht Toghcháin
1997.

CUID 6

Toghcháin Áitiúla

15. Airteagail nua a chur in ionad airteagail 11 go 20 de na
Rialacháin um Thoghcháin Áitiúla.

16. Leasú ar airteagal 83 de na Rialacháin um Thoghcháin
Áitiúla.

17. Leasú ar airteagal 84 de na Rialacháin um Thoghcháin
Áitiúla.

18. Leasú ar airteagal 86 de na Rialacháin um Thoghcháin
Áitiúla.

19. Leasú ar an Acht um Thoghcháin Áitiúla (Síntiúis agus
Caiteachas a Nochtadh) 1999.

20. Na Rialacháin um Thoghcháin Áitiúla a Dhaingniú.

AN SCEIDEAL

————————
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Na hAchtanna um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa
1992 go 2006

An tAcht um Thoghcháin Áitiúla (Síntiúis agus Caiteachas
a Nochtadh) 1999 1999, Uimh. 7

Na hAchtanna um Thoghcháin Áitiúla 1974 go 2006

An tAcht i dTaobh Dearbhuithe Reachtúla 1938 1938, Uimh. 37

An tAcht Comharbais 1965 1965, Uimh. 27
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ACHT D’ATHMHEAS DÁILCHEANTAR DÁLA AGUS
TOGHLACH PHARLAIMINT NA hEORPA, DO
DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE LÍON NA
gCOMHALTAÍ ATÁ LE TOGHADH DO NA
DÁILCHEANTAIR DHÁLA AGUS DO NA TOGHLAIGH
SIN, DO LEASÚ AN DLÍ A BHAINEANN LEIS AN
gCOIMISIÚN UM THOGHLAIGH, AGUS CHUN NA
gCRÍOCH SIN AGUS CHUN CRÍOCH EILE DO LEASÚ
AN ACHTA UM THOGHCHÁIN DO PHARLAIMINT NA
hEORPA 1997 AGUS ACHTACHÁN ÁIRITHE EILE, DO
LEASÚ NA RIALACHÁN UM THOGHCHÁIN ÁITIÚLA
1995 AGUS DO THABHAIRT ÉIFEACHT REACHTÚIL
DÓIBH AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH
NITHE GAOLMHARA.

[24 Feabhra, 2009]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar an tAcht Toghcháin (Leasú) 2009 a ghairm den
Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna Toghcháin 1992 go 2009 a ghairm de
na hAchtanna Toghcháin 1992 go 2007 agus den Acht seo le chéile
agus léifear le chéile iad mar aon ní amháin.

(3) Féadfar na hAchtanna um Thoghcháin do Pharlaimint na
hEorpa 1992 go 2009 a ghairm de na hAchtanna um Thoghcháin do
Pharlaimint na hEorpa 1992 go 2006 agus den Acht seo (a mhéid a
bhaineann sé le toghcháin do Pharlaimint na hEorpa) le chéile agus
léifear le chéile iad mar aon ní amháin.

(4) Féadfar na hAchtanna um Thoghcháin Áitiúla 1974 go 2009 a
ghairm de na hAchtanna um Thoghcháin Áitiúla 1974 go 2006 agus
den Acht seo (a mhéid a bhaineann sé le toghcháin áitiúla) le chéile
agus léifear le chéile iad mar aon ní amháin.
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Gearrtheideal,
comhlua agus
forléiriú.



Cd.1

Léiriú.

Líon comhaltaí
Dháil Éireann.

Dáilcheantair.

An líon comhaltaí a
thoghfar do
dháilcheantar.

Aisghairm.

Leasú ar alt 15 den
Acht um
Thoghcháin do
Pharlaimint na
hEorpa 1997.
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2.—(1) San Acht seo ciallaíonn “Rialacháin um Thoghcháin
Áitiúla” na Rialacháin um Thoghcháin Áitiúla 1995 (I.R. Uimh. 297
de 1995).

(2) Sa Sceideal—

(a) déanfar tagairt do shean-tuathcheantar a fhorléiriú mar
thagairt don cheantar sin mar a bhí sé comhdhéanta
díreach roimh an 1 Deireadh Fómhair 1925, agus

(b) déanfar tagairt do líne arna tarraingt ar feadh aon
mhótarbhealaigh, bóthair nó sráide a fhorléiriú mar
thagairt do líne arna tarraingt ar feadh lár an
mhótarbhealaigh, an bhóthair nó na sráide sin.

CUID 2

Dáilcheantair Dhála agus an Líon Comhaltaí

3.—Tar éis an lánscor ar Dháil Éireann is túisce a tharlóidh tar éis
an tAcht seo a rith, is 166 chomhalta an líon comhaltaí a bheidh i
nDáil Éireann.

4.—(1) Tar éis an lánscor ar Dháil Éireann is túisce a tharlóidh
tar éis an tAcht seo a rith, beidh comhaltaí Dháil Éireann ina n-
ionadóirí do na dáilcheantair a shonraítear sa Sceideal.

(2) Aon limistéar a shonraítear sa Sceideal measfar gurb é an
limistéar sin é mar a bhí an l Márta 2008, ach má eascraíonn aon
amhras i dtaobh cad é an dáilcheantar ina bhfuil aon toghroinn nó
aon chuid de thoghroinn, nó aon bhaile fearainn nó aon chuid de
bhaile fearainn, cinnfidh an tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus
Rialtais Áitiúil an t-amhras, ach sin faoi réir alt 2(2)(b).

5.—Toghfar do dháilcheantar a shonraítear sa Sceideal an líon
comhaltaí atá leagtha amach ina leith sa tríú colún den Sceideal sin.

6.—(1) Aisghairtear ailt 1, 2, 3, 4, 5 agus 7 den Acht Toghcháin
(Leasú) 2005 agus an Sceideal a ghabhann leis.

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) i ngníomh díreach ar an lánscor ar Dháil
Éireann is túisce a tharlóidh tar éis an tAcht seo a rith.

CUID 3

Toghlaigh Pharlaimint na hEorpa agus an Líon Comhaltaí

7.—Leasaítear alt 15 den Acht um Thoghcháin do Pharlaimint na
hEorpa 1997 tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) Aon limistéar a shonraítear sa Tríú Sceideal measfar
gurb é an limistéar sin é mar a bhí an l Márta 2008.”.
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8.—Leasaítear an tAcht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa
1997 maidir le toghcháin Eorpacha a dhéanfar tar éis an 1 Eanáir
2009 tríd an Sceideal seo a leanas a chur in ionad an Tríú Sceideal a
ghabhann leis an Acht sin:

Alt 15.

“AN TRÍÚ SCEIDEAL

Toghlaigh

Toghlach Limistéar An Líon Comhaltaí

Baile Átha Cliath Na contaetha seo a 3
leanas:

Dún Laoghaire-Ráth
an Dúin, Fine Gall
agus Baile Átha Cliath
Theas;

agus cathair Bhaile
Átha Cliath.

An tOirthear Na contaetha seo a 3
leanas:

Ceatharlach, Cill Dara,
Cill Chainnigh, Laois,
Lú, an Mhí, Uíbh
Fhailí, Loch Garman
agus Cill Mhantáin.

An Na contaetha seo a 3
tIarthuaisceart leanas:

An Cabhán, An Clár,
Dún na nGall,
Gaillimh, Liatroim, An
Longfort, Maigh Eo,
Muineachán, Ros
Comáin, Sligeach agus
an Iarmhí;

agus cathair na
Gaillimhe.

An Deisceart Na contaetha seo a 3
leanas:

Corcaigh, Ciarraí,
Luimneach, Tiobraid
Árann Thuaidh,
Tiobraid Árann Theas
agus Port Láirge;

agus cathracha
Chorcaí, Luimnigh
agus Phort Láirge.

”.

CUID 4

Coimisiún um Thoghlaigh

9.—Leasaítear an tAcht Toghcháin 1997 tríd an gCuid seo a leanas
a chur in ionad Chuid II:
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Sceideal nua a chur
in ionad an Tríú
Sceideal a
ghabhann leis an
Acht um
Thoghcháin do
Pharlaimint na
hEorpa 1997.

Cuid nua a chur in
ionad Chuid II den
Acht Toghcháin
1997.
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“CUID II

COIMISIÚN UM THOGHLAIGH

Coimisiún um
Thoghlaigh a
bhunú.

5.—(1) Ar an bPríomh-Oifig Staidrimh
d’fhoilsiú na Tuarascála Daonáirimh, tar éis
Daonáirimh, ina leagtar amach réamhthoradh an
Daonáirimh maidir le daonra iomlán an Stáit,
déanfaidh an tAire, le hordú, coimisiún a bhunú
(dá ngairtear “Coimisiún um Thoghlaigh” san
Acht seo) chun na feidhmeanna a shanntar dó leis
an gCuid seo a chomhlíonadh.

(2) Beidh Coimisiún um Thoghlaigh agus a
chomhaltaí neamhspleách i gcomhlíonadh a
bhfeidhmeanna faoin Acht seo.

(3) Gach ordú a dhéanfar faoi fho-alt (1)
leagfar é faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a
luaithe is féidir tar éis a dhéanta.

Feidhmeanna
Coimisiúin um
Thoghlaigh.

6.—(1) Beidh sé d’fheidhm ag Coimisiún um
Thoghlaigh tuarascáil a thabhairt i ndáil leis na
nithe seo a leanas—

(a) dáilcheantair chun comhaltaí a
thoghadh chun na Dála, agus

(b) toghlaigh chun comhaltaí a thoghadh
chun Parlaimint na hEorpa.

(2) Le linn tuarascáil faoi fho-alt (1)(a) a
ullmhú, déanfaidh Coimisiún um Thoghlaigh, le
linn forálacha iomchuí an Bhunreachta i ndáil le
dáilcheantair Dhála a urramú, aird a thabhairt ar
an méid seo a leanas:

(a) ní lú ná 164 agus ní mó ná 168 an líon
iomlán comhaltaí den Dáil, faoi réir
Airteagal 16.2.2° den Bhunreacht;

(b) toghfaidh gach dáilcheantar 3, 4 nó 5
chomhalta;

(c) a mhéid is indéanta, seachnófar sárú
teorainneacha contae;

(d) beidh gach dáilcheantar comhdhéanta
de limistéir thadhlacha;

(e) tabharfar aird ar chúinsí geografacha
lena n-áirítear sainghnéithe fisiceacha
suntasacha agus méid agus dlús an
daonra i ngach dáilcheantar; agus

(f) faoi réir fhorálacha an ailt seo,
féachfaidh an Coimisiún le
leanúnachas a chothabháil i ndáil le
cóiriú dáilcheantar.

(3) Le linn tuarascáil faoi fho-alt (1)(b) a
ullmhú, beidh aird ag Coimisiún um Thoghlaigh ar
na nithe seo a leanas:
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(a) is é 12, nó cibé líon eile a bheidh
sonraithe de thuras na huaire de bhun
na gconarthaí a rialaíonn na
Comhphobail Eorpacha, líon iomlán
na gcomhaltaí de Pharlaimint na
hEorpa a bheidh le toghadh sa Stát;

(b) beidh comhionannas réasúnach
ionadaíochta amhail idir toghlaigh;
agus

(c) na nithe a shonraítear i míreanna (b) go
(f) d’fho-alt (2).

(4) Measfar nach bhfolaíonn an tagairt i bhfo-
alt (2)(c) do theorainneacha contae tagairt do
theorainn cathrach ná d’aon teorainn idir aon 2
cheann de chontaetha Dhún Laoghaire-Ráth an
Dúin, Fhine Gall agus Bhaile Átha Cliath Theas.

Comhaltas
Coimisiúin um
Thoghlaigh.

7.—Is iad na comhaltaí seo a leanas a bheidh ar
Choimisiún um Thoghlaigh:

(a) (i) breitheamh den Chúirt
Uachtarach, nó

(ii) tar éis dul i gcomhairle le
hUachtarán na hArd-Chúirte,
breitheamh den Ard-Chúirt,

arna ainmniú nó arna hainmniú ag an
bPríomh-Bhreitheamh a bheidh ina
chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar
an gCoimisiún;

(b) an tOmbudsman;

(c) Ard-Rúnaí na Roinne Comhshaoil,
Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil;

(d) Cléireach na Dála; agus

(e) Cléireach an tSeanaid.

Forálacha i
ndáil le
comhaltaí.

8.—(1) Más rud é, roimh na tuarascálacha ó
Choimisiún um Thoghlaigh a thíolacadh do
Chathaoirleach na Dála faoi alt 9, maidir leis an
duine a bheidh ceaptha chun bheith ina
chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an
gCoimisiún—

(a) go dtiocfaidh sé nó sí, mar gheall ar
easláinte nó cúis réasúnach eile, chun
bheith neamhábalta gníomhú i gcáil an
chathaoirligh sin, sannfaidh an Príomh-
Bhreitheamh breitheamh eile den
Chúirt Uachtarach nó, tar éis dul i
gcomhairle le hUachtarán na hArd-
Chúirte, breitheamh eile den Ard-
Chúirt chun bheith ina chomhalta nó
ina chomhalta den Choimisiún agus ina
chathaoirleach nó ina cathaoirleach
air,
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(b) go scoirfidh sé nó sí d’oifig a shealbhú
mar bhreitheamh den Chúirt
Uachtarach nó den Ard-Chúirt,
leanfaidh an duine de bheith ina
chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar
an gCoimisiún go dtí go mbeidh
tuarascálacha an Choimisiúin tíolactha
mura rud é go sannfaidh an Príomh-
Bhreitheamh breitheamh eile de
cheachtar cúirt chun bheith ina
chomhalta nó ina comhalta den
Choimisiún agus ina chathaoirleach nó
ina cathaoirleach air.

(2) I gcás go bhfuil sealbhóir oifige dá
dtagraítear i míreanna (b) go (e) d’alt 7, mar gheall
ar easláinte nó cúis réasúnach eile, neamhábalta
gníomhú mar chomhalta de Choimisiún um
Thoghlaigh nó go bhfuil aon oifig den sórt sin
folamh, féadfaidh an tAire na daoine seo a leanas
a cheapadh—

(a) i gcás an Ombudsman, Ard-Stiúrthóir
Oifig an Ombudsman,

(b) i gcás Ard-Rúnaí na Roinne
Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais
Áitiúil, oifigeach eile don Aire, ar
státseirbhíseach bunaithe é nó í chun
críocha Achtanna Rialaithe na
Státseirbhíse 1956 go 2005,

(c) i gcás Chléireach na Dála, Leas-
Chléireach na Dála, agus

(d) i gcás Chléireach an tSeanaid, Leas-
Chléireach an tSeanaid,

chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta den
Choimisiún agus fanfaidh an duine a cheapfar
amhlaidh ina chomhalta nó ina comhalta den
Choimisiún go dtí go dtíolacfar tuarascálacha an
Choimisiúin do Chathaoirleach na Dála faoi alt 9.

(3) Más rud é, sula mbeidh tuarascálacha
Coimisiúin um Thoghlaigh tíolactha do
Chathaoirleach na Dála faoi alt 9, go scoirfidh
duine is comhalta den Choimisiún d’oifig dá
dtagraítear i míreanna (b) go (e) d’alt 7 a
shealbhú, leanfaidh an duine de bheith ina
chomhalta nó ina comhalta den Choimisiún go dtí
go mbeidh tuarascálacha an Choimisiúin tíolactha
mura rud é go n-ordóidh an tAire le hordú go
mbeidh comharba oifige an duine nó an duine cuí
dá dtagraítear i bhfo-alt (2) ina chomhalta nó ina
comhalta den Choimisiún.

(4) Faoi réir fho-ailt (1), (2) agus (3), féadfaidh
Coimisiún um Thoghlaigh gníomhú d’ainneoin
folúntas ina chomhaltas.
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Tuarascáil ó
Choimisiún um
Thoghlaigh.

9.—(1) A luaithe is féidir tar éis don Phríomh-
Oifig Staidrimh an Tuarascáil Daonáirimh a
fhoilsiú ina leagtar amach toradh deiridh an
Daonáirimh dá dtagraítear in alt 5(1) maidir le
daonra iomlán an Stáit agus, in aon chás, tráth
nach déanaí ná 3 mhí i ndiaidh an fhoilsithe sin,
tíolacfaidh an Coimisiún um Thoghlaigh na nithe
seo a leanas do Chathaoirleach na Dála—

(a) tuarascáil ina mbeidh moltaí an
Choimisiúin i ndáil leis na
dáilcheantair chun comhaltaí a
thoghadh chun na Dála agus i ndáil le
haon athrú ar na dáilcheantair sin is
dóigh leis an gCoimisiún is cuí, agus

(b) tuarascáil ina mbeidh moltaí an
Choimisiúin i ndáil leis na toghlaigh
chun comhaltaí a thoghadh chun
Parlaimint na hEorpa agus i ndáil le
haon athrú ar na toghlaigh sin is dóigh
leis an gCoimisiún is cuí.

(2) Féadfar a chur in iúl i dtuarascáil ó
Choimisiún um Thoghlaigh faoin alt seo nach gá,
i dtuairim an Choimisiúin ag féachaint d’fho-alt
(2) nó (3) d’alt 6, aon athrú a dhéanamh ar na
dáilcheantair nó ar na toghlaigh lena mbaineann
an tuarascáil.

(3) Ar an gCoimisiún um Thoghlaigh do
thíolacadh na dtuarascálacha atá le tíolacadh faoin
alt seo, beidh an Coimisiún arna dhíscaoileadh.

(4) A luaithe is féidir tar éis tuarascáil ó
Choimisiún um Thoghlaigh a fháil, cuirfidh
Cathaoirleach na Dála faoi deara an tuarascáil sin
a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

Coimisiún um
Thoghlaigh
d’iarraidh agus
do bhreithniú
aighneachtaí.

10.—(1) Déanfaidh Coimisiún um Thoghlaigh,
a luaithe is féidir tar éis a bhunaithe, fógra poiblí
a thabhairt go bhfuil ar intinn aige tuarascáil a
thabhairt maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) na dáilcheantair chun comhaltaí a
thoghadh chun na Dála, agus

(b) na toghlaigh chun comhaltaí a thoghadh
chun Parlaimint na hEorpa.

(2) A luaithe is féidir tar éis a bhunaithe,
ullmhóidh Coimisiún um Thoghlaigh—

(a) ráiteas ina leagfar amach forálacha
iomchuí an Bhunreachta i ndáil le
dáilcheantair Dhála a gceanglaítear ar
an gCoimisiún aird a thabhairt orthu le
linn tuarascáil faoi alt 6(1)(a) a
ullmhú, agus

(b) ráitis, arna mbunú ar an daonra mar a
bheidh leagtha amach sa Tuarascáil
Daonáireamh ina leagtar amach
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réamhthoradh an Daonáirimh dá
dtagraítear in alt 5(1) maidir le daonra
iomlán an Stáit, ina dtaispeánfar an
méid seo a leanas, maidir leis na
dáilcheantair agus na toghlaigh a
bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire
do thoghcháin Dála agus Eorpacha, i
ndáil le gach dáilcheantar nó toghlach:

(i) líon comhaltaí na Dála nó
Pharlaimint na hEorpa, de réir
mar a bheidh;

(ii) daonra an dáilcheantair nó an
toghlaigh;

(iii) an daonra in aghaidh gach
comhalta den Dáil nó de
Pharlaimint na hEorpa, de réir
mar a bheidh, i ngach dáilcheantar
nó toghlach; agus

(iv) an céatadán den difríocht idir an
daonra in aghaidh gach comhalta
den Dáil nó de Pharlaimint na
hEorpa, de réir mar a bheidh, i
ngach dáilcheantar nó toghlach
agus an meán náisiúnta daonra in
aghaidh gach comhalta.

(3) Cuirfear in iúl san fhógra poiblí dá
dtagraítear i bhfo-alt(1)—

(a) go ndéanfaidh an Coimisiún um
Thoghlaigh na ráitis a ullmhóidh an
Coimisiún faoin alt seo a chur ar fáil
saor in aisce, d’aon duine ar mian leis
nó léi iad a scrúdú, ar cibé modh a
shonrófar san fhógra,

(b) go bhféadfaidh aon duine aighneacht a
chur faoi bhráid an Choimisiúin ar cibé
modh agus laistigh de cibé tréimhse
(nach luaithe ná 3 mhí tar éis an dáta
a thabharfar an fógra) a shonrófar san
fhógra, agus

(c) go ndéanfaidh an Coimisiún
aighneachtaí a gheobhaidh an
Coimisiún ar an modh, agus laistigh
den tréimhse, a shonrófar san fhógra a
chur ar fáil saor in aisce d’aon duine ar
mian leis nó léi iad a scrúdú, ar cibé
modh agus laistigh de cibé tréimhse a
shonrófar san fhógra.

(4) Déanfaidh an Coimisiún um Thoghlaigh na
ráitis a ullmhóidh an Coimisiún, agus aon
aighneachtaí a gheobhaidh sé, faoin alt seo a chur
ar fáil saor in aisce, d’aon duine ar mian leis nó léi
iad a scrúdú, de réir fógra phoiblí dá dtagraítear i
bhfo-alt (1).

(5) Breithneoidh an Coimisiún um Thoghlaigh
gach aighneacht a chuirfear faoina bhráid de réir
fógra phoiblí dá dtagraítear i bhfo-alt (1).
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Foireann
Coimisiúin um
Thoghlaigh
agus cúnamh
do Choimisiún
um
Thoghlaigh.

11.—(1) Déanfaidh an tAire cibé seirbhísí, lena
n-áirítear seirbhísí foirne, a theastóidh le réasún ó
Choimisiún um Thoghlaigh a chur ar fáil don
Choimisiún.

(2) Déanfaidh Ard-Stiúrthóir na Príomh-Oifige
Staidrimh agus Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin
Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann, ar iarraidh a
bheith déanta chuige sin, cibé cúnamh, a
theastóidh le réasún ó Choimisiún um Thoghlaigh
chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh, a sholáthar
saor in aisce don Choimisiún.

Caiteachais
Coimisiúin um
Thoghlaigh.

12.—Faoi réir cibé coinníollacha a chinnfidh an
tAire le toiliú an Aire Airgeadais, déanfar
caiteachais réasúnacha Coimisiúin um Thoghlaigh,
lena n-áirítear caiteachais taistil agus caiteachais
eile chomhaltaí an Choimisiúin, a íoc as airgead a
sholáthróidh an tOireachtas.

Nós imeachta
Coimisiúin um
Thoghlaigh.

13.—Faoi réir fhorálacha an Achta seo,
déanfaidh Coimisiún um Thoghlaigh a nós
imeachta féin a rialáil.

Toirmeasc ar
fhaisnéis a
nochtadh.

14.—(1) Ní dhéanfaidh aon duine, gan toiliú
Coimisiúin um Thoghlaigh, aon fhaisnéis a
bhaineann le gnó an Choimisiúin nó le
comhlíonadh fheidhmeanna an Choimisiúin a
gheobhaidh sé nó sí le linn dó nó di a bheith ag
fónamh (nó le linn seirbhíse) mar chomhalta den
Choimisiún nó mar dhuine a gcuirtear a sheirbhísí
nó a seirbhísí ar fáil don Choimisiún faoi alt 11, a
nochtadh d’aon duine.

(2) Beidh duine a sháróidh fo-alt (1) ciontach i
gcion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go
hachomair, fíneáil nach mó ná \5,000 a chur air
nó uirthi.

Toirmeasc ar
chumarsáidí
áirithe.

15.—(1) Faoi réir fhorálacha alt 10, ní
dleathach d’aon duine cumarsáid a dhéanamh le
comhaltaí Coimisiúin um Thoghlaigh nó leis an
bhfoireann a gcuirtear a seirbhísí ar fáil do
Choimisiún um Thoghlaigh faoi alt 11 chun
tionchar a imirt ar an gCoimisiún le linn dó a
fheidhmeanna a chomhall.

(2) Aon duine a sháróidh fo-alt (1), beidh sé nó
sí ciontach i gcion agus dlífear, ar é nó í a chiontú
go hachomair, fíneáil nach mó ná \5,000 a chur air
nó uirthi.”.

CUID 5

Toghcháin do Pharlaimint na hEorpa

10.—Leasaítear an tAcht um Thoghcháin do Pharlaimint na
hEorpa 1997 trí na hailt seo a leanas a chur in ionad ailt 12 agus 13:

“Ainmniú
iarrthóirí agus
iarrthóirí
ionaid.

12.—(1) I dtoghchán Eorpach, féadfaidh duine
é féin nó í féin a ainmniú mar iarrthóir nó, le toiliú
uaidh nó uaithi, féadfaidh duine eile (is duine atá
cláraithe mar thoghthóir Eorpach sa toghlach a
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bhfuil beartaithe ag an duine an t-iarrthóir a
ainmniú dó), mar mholtóir, é nó í a ainmniú.

(2) I gcás iarrthóra nach bhfuil a iarrthóireacht
nó a hiarrthóireacht fíordheimhnithe le deimhniú
cleamhnachta polaitíochta faoi riail 5(3) den Dara
Sceideal, déanfar ceann amháin nó an ceann eile
de na míreanna seo a leanas a chomhlíonadh
roimh dheireadh na tréimhse ama a cheaptar leis
an Acht seo chun ainmniúcháin a ghlacadh:

(a) beidh aontaithe ag 60 duine (gan an t-
iarrthóir agus aon mholtóir a áireamh)
atá cláraithe mar thoghthóirí Eorpacha
sa toghlach (a ngairtear ‘aontaitheoir’
de gach duine acu san Acht seo) le
hainmniú an iarrthóra;

(b) beidh éarlais taiscthe de réir alt 13 ag an
iarrthóir nó ag duine éigin thar a
cheann nó thar a ceann.

(3) Beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas
maidir leis na haontuithe a cheanglaítear le fo-alt
(2)(a) a dhéanamh le hainmniú iarrthóra dá
dtagraítear san fho-alt sin:

(a) chun aontú leis an ainmniú, déanfaidh
aontaitheoir dearbhú reachtúil san
fhoirm fhorordaithe ina luafar na nithe
seo a leanas:

(i) a uimhir nó a huimhir (lena n-
áirítear litreacha ceantair
vótaíochta) i gclár na dtoghthóirí
Eorpacha a bheidh i bhfeidhm an
dáta a dhéanfar an dearbhú
reachtúil;

(ii) an áit a bhfuil gnáthchónaí air nó
uirthi agus ar ina leith atá sé nó
sí cláraithe i gclár na dtoghthóirí
Eorpacha dá dtagraítear i
bhfomhír (i);

(iii) a shonraí teagmhála nó a sonraí
teagmhála, lena n-áirítear
uimhreacha teileafóin (más ann);

(iv) ainm an toghlaigh de Pharlaimint
na hEorpa, ar an dáta a dhéanfar
an dearbhú reachtúil, ina bhfuil
gnáthchónaí air nó uirthi;

(v) ainm agus seoladh an iarrthóra;

(vi) an fhoirm chéannachta arna
tabhairt ar aird aige nó aici de réir
mhír (b), lena n-áirítear aon
uimhir atá uirthi agus a
idirdhealaíonn í ó fhoirmeacha
den tsamhail chéanna a
shealbhaíonn daoine eile;
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(vii) go n-aontaíonn sé nó sí le hainmniú
an iarrthóra;

(viii) nár aontaigh sé nó sí le hainmniú
aon iarrthóra eile maidir leis an
toghchán Eorpach sin;

(b) nuair a bheidh an dearbhú reachtúil dá
dtagraítear i mír (a) á dhéanamh ag
aontaitheoir, tabharfaidh sé nó sí
céannacht fhótagrafach fhorordaithe ar
aird don duine a mbeidh an dearbhú á
thógáil agus á ghlacadh aige nó aici
agus, ar dhéanamh amhlaidh dó nó di,
measfar, chun críocha an Achta i
dtaobh Dearbhuithe Reachtúla 1938,
go bhfuil aithne phearsanta air nó
uirthi ag an duine a mbeidh an
dearbhú á thógáil agus á ghlacadh aige
nó aici;

(c) beidh éifeacht leis an aontú maidir leis
an toghlach de Pharlaimint na hEorpa
ina bhfuil an áit dá dtagraítear i mír
(a)(ii) suite tráth an toghcháin
Eorpaigh lena mbaineann agus maidir
leis sin amháin;

(d) faoi réir mhír (e), beidh éifeacht leis an
aontú maidir leis an toghchán Eorpach
sa toghlach dá dtagraítear i mír (c) is
túisce a dhéanfar tar éis an dearbhú
reachtúil a dhéanamh, agus maidir leis
sin amháin;

(e) d’ainneoin mhír (d), scoirfidh an t-aontú
d’éifeacht a bheith leis má scoireann
clár na dtoghthóirí Eorpacha dá
dtagraítear i mír (a) de bheith i
bhfeidhm sula ndéanfar an toghchán
Eorpach dá dtagraítear i mír (d);

(f) déanfaidh an t-iarrthóir nó an moltóir
an líon dearbhuithe reachtúla is gá (is
é sin le rá, an 60 dearbhú reachtúil arb
iad na haontuithe iad) a chur ag
gabháil leis an bpáipéar ainmniúcháin
agus beidh na dearbhuithe ag gabháil
amhlaidh leis an bpáipéar
ainmniúcháin a sheachadfar ar an
gceann comhairimh de réir riail 11 den
Dara Sceideal;

(g) i gcás go gcuirfear níos mó ná an líon
dearbhuithe reachtúla is gá ag gabháil
leis an bpáipéar ainmniúcháin, déanfar
na dearbhuithe (suas go dtí an líon is
gá) is túisce a cuireadh ag gabháil leis
an bpáipéar ainmniúcháin a chur i
gcuntas agus aon dearbhuithe eile a
eisiamh;

13
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(h) is dleathach do chomhalta den Gharda
Síochána nó d’oifigeach don údarás
clárúcháin dearbhú reachtúil dá
dtagraítear i mír (a) a thógáil agus a
ghlacadh agus déanfaidh an comhalta
nó an t-oifigeach lena mbaineann aon
dearbhú den sórt sin a stampáil;

(i) déanfaidh údarás clárúcháin agus ceann
comhairimh socrú maidir le
foirmeacha a sholáthar saor in aisce,
chun dearbhú reachtúil dá dtagraítear
i mír (a) a dhéanamh, d’aon duine a
iarrfaidh foirm den sórt sin.

(4) Chun críocha fho-ailt (2)(a) agus (3), maidir
le duine a mbeidh a iarratas nó a hiarratas chun a
ainm nó a hainm a thaifeadadh i bhforlíonadh do
chlár na dtoghthóirí Eorpacha ceadaithe ag an
údarás clárúcháin an tráth is déanaí chun páipéar
ainmniúcháin a sheachadadh ar an gceann
comhairimh, nó roimhe, measfar é nó í a bheith
cláraithe mar thoghthóir Eorpach sa toghlach is
infheidhme.

(5) I dtoghchán Eorpach, faoi réir agus de réir
rialacha 17, 18, agus 19 den Dara Sceideal,
féadfaidh—

(a) páirtí polaitíochta cláraithe, agus

(b) duine ar iarrthóir neamhpháirtí é nó í i
ndáil leis an toghchán,

duine nó daoine a ainmniú, le toiliú an duine nó
na ndaoine lena mbaineann, chun bheith ina n-
iarrthóirí ionaid maidir leis an toghchán sin.

(6) Faoi réir riail 17(b) den Dara Sceideal,
beidh duine is iarrthóir i dtoghchán Eorpach
inainmnithe mar iarrthóir ionaid.

(7) I dtoghchán Eorpach ní fhéadfar duine a
ainmniú mar iarrthóir nó mar iarrthóir ionaid do
níos mó ná toghlach amháin.

Éarlais ag
iarrthóirí
áirithe.

13.—(1) Tá feidhm ag an alt seo maidir le
hiarrthóir dá dtagraítear in alt 12(2) mura rud é
gur roghnaigh an t-iarrthóir lena mbaineann go n-
aontófaí lena ainmniú nó lena hainmniú sa tslí a
shonraítear in alt 12(2)(a) agus (3).

(2) Féadfaidh iarrthóir i dtoghchán Eorpach dá
dtagraítear in alt 12(2), nó féadfaidh duine éigin
thar a cheann nó thar a ceann, roimh dheireadh
na tréimhse ama a bheidh ceaptha leis an Acht
seo chun ainmniúcháin a ghlacadh, suim \1,800 a
thaisceadh mar éarlais leis an gceann comhairimh,
agus má mhainníonn sé nó sí déanamh amhlaidh,
measfar a iarrthóireacht nó a hiarrthóireacht a
bheith tarraingthe siar.
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(3) Maidir leis an éarlais a fhéadfaidh iarrthóir
a thaisceadh nó a fhéadfar a thaisceadh thar a
cheann nó thar a ceann de bhun an ailt seo, féadfar
í a thaisceadh trí dhlíthairiscint nó, le toiliú an
cheann comhairimh, ar aon slí eile.

Éarlais a
thabhairt ar ais
nó a
dhiúscairt.

13A.—(1) Déanfar an éarlais dá dtagraítear in
alt 13 a thabhairt ar ais más rud é, maidir leis an
iarrthóir—

(a) go dtarraingeoidh sé nó sí siar a
iarrthóireacht nó a hiarrthóireacht de
réir Riail 15 den Dara Sceideal,

(b) go bhfaighidh sé nó sí bás sula
gcríochnófar an vótaíocht,

(c) nach mbeidh sé nó sí ainmnithe go bailí
mar iarrthóir sula mbeidh an tréimhse
ama chun ainmniúcháin a ghlacadh
caite,

(d) go dtoghfar é nó í, nó

(e) nach dtoghfar é nó í ach gur mó ná aon
cheathrú den chuóta an líon is mó
vótaí a bheidh creidiúnaithe dó nó di
ag aon chéim den chomhaireamh vótaí
sa toghchán Eorpach.

(2) Déanfar aon éarlais nach dtabharfar ar ais
faoin bhfo-alt roimhe seo a fhorghéilleadh.

(3) I gcás go mbeidh éarlais le tabhairt ar ais
faoi fho-alt (1), tabharfar ar ais í don duine a rinne
í a thaisceadh, ar choinníoll go ndéanfar éarlais
arna taisceadh ag duine a gheobhaidh bás sula
dtabharfar an éarlais ar ais a thabhairt ar ais
d’ionadaí pearsanta an duine sin.

(4) Déanfaidh an ceann comhairimh éarlais a
fhorghéillfear faoin alt seo a dhiúscairt ar cibé slí
a ordóidh an tAire Airgeadais.

(5) San alt seo, tá le ‘ionadaí pearsanta’ an bhrí
a shanntar dó le halt 3 den Acht Comharbais
1965.”.

11.—Leasaítear an Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht um
Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa 1997 trí na rialacha seo a
leanas a chur in ionad rialacha 2 go 5:

“Fógra
toghcháin.

2.—Déanfaidh an ceann comhairimh, tráth nach
déanaí ná an t-ochtú lá is fiche (gan aon lá eisiata
a áireamh) roimh an lá vótaíochta, fógra poiblí san
fhoirm a ordóidh an tAire a thabhairt faoin
toghchán Eorpach (dá ngairtear an ‘fógra
toghcháin’ sa Sceideal seo) agus luafar ann—

(a) na tráthanna chun ainmniúcháin a
ghlacadh,
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(b) an ceanglas atá ar iarrthóirí dá
dtagraítear in alt 12(2) chun 60 aontú
a áirithiú nó chun éarlais a thaisceadh
de réir alt 13,

(c) na tráthanna agus an áit a bhféadfar
páipéir ainmniúcháin, liostaí iarrthóirí
ionaid agus na foirmeacha dearbhaithe
reachtúil dá dtagraítear i riail 6 a fháil,

(d) na tráthanna agus an áit a
bhfreastalóidh an ceann comhairimh
chun ainmniúcháin a ghlacadh, agus

(e) an lá agus an tréimhse atá ceaptha chun
an vótaíocht a dhéanamh má théitear
in iomaidh sa toghchán.

Clár na
bPáirtithe
Polaitíochta.

3.—An lá (gan aon lá eisiata a áireamh) roimh
an dáta is déanaí chun an fógra toghcháin a
fhoilsiú, cuirfidh Cláraitheoir na bPáirtithe
Polaitíochta cóip de Chlár na bPáirtithe
Polaitíochta chuig gach ceann comhairimh.

Ainmniúchán
a bheith
riachtanach.

4.—Ní bheidh duine i dteideal a ainm nó a
hainm a chur isteach i bpáipéar ballóide mar
iarrthóir i dtoghchán Eorpach mura rud é go
mbeidh an duine sin ainmnithe mar a fhoráiltear
leis an Acht seo agus go mbeidh rialaithe ag an
gceann comhairimh go bhfuil páipéar
ainmniúcháin an duine bailí.

Iarrthóirí a
ainmniú.

5.—(1) Déanfar gach iarrthóir a ainmniú trí
pháipéar ainmniúcháin ar leithligh san fhoirm
fhorordaithe. Féadfar na nithe seo a leanas a
bheith ar áireamh i bhfoirm an pháipéir
ainmniúcháin—

(a) nóta i dtaobh na gcáilíochtaí, na
ndícháilíochtaí agus na n-éagumas
maidir le duine a thoghadh don
Pharlaimint agus maidir le duine a
bheith ina chomhalta nó ina comhalta
den Pharlaimint,

(b) nóta i dtaobh na bhforálacha a bhfuil
feidhm acu faoin Acht seo maidir le
hainmniú iarrthóra dá dtagraítear in alt
12(2), lena n-áirítear an méid seo a
leanas—

(i) go bhféadfaidh iarrthóir dá
dtagraítear in alt 12(2) an nós
imeachta a leanúint chun aontú
faoi alt 12(2)(a) agus (3) nó éarlais
a thaisceadh faoi alt 13,

(ii) an nós imeachta chun aontú faoi alt
12(2)(a) agus (3), agus

(iii) an nós imeachta chun éarlais a
thaisceadh faoi alt 13,
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(c) foirm ráitis ina gcuirfear in iúl cé acu—

(i) is saoránach d’Éirinn nó saoránach
Briotanach an t-iarrthóir, nó

(ii) is náisiúnach de Bhallstát seachas
an Stát nó an Ríocht Aontaithe an
t-iarrthóir,

agus

(d) foirm dearbhaithe, a bheidh le síniú ag
an iarrthóir nó ag moltóir an iarrthóra,
á rá gur léigh sé nó sí an nóta dá
dtagraítear i mír (a) agus go
gcreideann sé nó sí—

(i) go bhfuil an fhaisnéis a thugtar sa
pháipéar ainmniúcháin ceart i
ngach ponc ábhartha, agus

(ii) go bhfuil an t-iarrthóir intofa, gur
thoiligh sé nó sí leis an ainmniú,
nach bhfuil sé nó sí arna ainmniú
nó arna hainmniú go bailí maidir
le haon toghlach eile agus nach
iarrthóir é nó í sa toghchán in aon
Bhallstát eile.

(2) Luafar i ngach páipéar ainmniúcháin
ainmneacha an iarrthóra (agus an sloinne i
dtosach) agus an seoladh agus an tslí bheatha (más
ann) atá aige nó aici.

(3) (a) Féadfaidh iarrthóir ainm an pháirtí
polaitíochta chláraithe arb iarrthóir dó
é nó í nó ainm an pháirtí polaitíochta
sin mar aon le hainm aon ghrúpa
polaitíochta atá taifeadta i gClár na
bPáirtithe Polaitíochta i ndáil leis an
bpáirtí polaitíochta sin a chur sa
pháipéar ainmniúcháin, ar choinníoll
go ndéanfar, an tráth a sheachadfar an
páipéar ainmniúcháin ar an gceann
comhairimh, deimhniú san fhoirm a
ordóidh an tAire (dá ngairtear
‘deimhniú cleamhnachta polaitíochta’
sa Sceideal seo) lena
bhfíordheimhnítear an iarrthóireacht a
thabhairt ar aird don cheann
comhairimh, ar deimhniú é a bheidh
sínithe ag an oifigeach nó na hoifigigh
don pháirtí sin a mbeidh a ainm nó a
hainm nó a n-ainmneacha sa Chlár sin
de bhun alt 25(7)(d) d’Acht 1992. I
gcás go dtabharfar deimhniú den sórt
sin ar aird, cuirfidh an ceann
comhairimh faoi deara, ar choinníoll
gur deimhin leis nó léi gur cuí
déanamh amhlaidh i ndáil leis an
iarrthóir, go ndéanfar—
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(i) ráiteas ina luafar ainm an pháirtí
polaitíochta iomchuí agus cóip
d’fheathal an pháirtí polaitíochta
mar atá cláraithe sa Chlár sin a
shonrú i ndáil leis an iarrthóir ar
gach páipéar ballóide, agus

(ii) ráiteas ina luafar ainm an pháirtí
polaitíochta iomchuí a shonrú i
ndáil leis an iarrthóir ar fhógraí.

(b) I gcás go gcuirfidh iarrthóir ráiteas sa
pháipéar ainmniúcháin ina luafar ainm
grúpa polaitíochta mar aon le hainm
páirtí polaitíochta, cuirfidh an ceann
comhairimh faoi deara, ar choinníoll
gur deimhin leis nó léi gur cuí
déanamh amhlaidh i ndáil leis an
iarrthóir, go ndéanfar ráiteas ina luafar
ainm an ghrúpa polaitíochta sin mar
aon le hainm an pháirtí sin a shonrú ar
gach páipéar ballóide agus fógra den
sórt sin.

(4) I gcás nach iarrthóir do pháirtí polaitíochta
cláraithe iarrthóir, beidh an t-iarrthóir i dteideal
an abairt ‘Neamh-Pháirtí’ a chur isteach i ndiaidh
a ainm nó a hainm ar an bpáipéar ainmniúcháin
agus, má dhéanann an t-iarrthóir amhlaidh,
cuirfidh an ceann comhairimh faoi deara go
ndéanfar ráiteas ina luafar an abairt sin i ndáil leis
an iarrthóir a shonrú ar gach páipéar ballóide agus
ar fhógraí.

(5) Féadfaidh duine lena mbaineann mír (4)
ainm aon ghrúpa polaitíochta arna bhunú de réir
rialacha nós imeachta na Parlaiminte ar comhalta
de é nó í a chur sa pháipéar ainmniúcháin, ar
choinníoll go ndéanfar, an tráth a sheachadfar an
páipéar ainmniúcháin ar an gceann comhairimh,
deimhniú (dá ngairtear ‘deimhniú cleamhnachta
polaitíochta Eorpaí’ sa Sceideal seo) a thabhairt ar
aird don cheann comhairimh freisin, ar deimhniú
é a bheidh sínithe ag comhalta de Rúnaíocht an
ghrúpa polaitíochta iomchuí á rá gur comhalta an
duine atá i gceist den ghrúpa polaitíochta arna
bhunú de réir rialacha nós imeachta na
Parlaiminte agus gurb é nó í an duine atá
ainmnithe sa deimhniú. I gcás go dtabharfar
deimhniú den sórt sin ar aird, cuirfidh an ceann
comhaireamh faoi deara, ar choinníoll gur deimhin
leis nó léi gur cuí déanamh amhlaidh i ndáil leis
an iarrthóir, go ndéanfar ráiteas ina luafar ainm
an ghrúpa polaitíochta sin, mar aon leis an abairt
“Neamh-Pháirtí”, más cuí, a shonrú i ndáil leis an
iarrthóir ar gach páipéar ballóide agus ar fhógraí.

(6) Déanfar gach tagairt sa riail seo do Chlár
na bPáirtithe Polaitíochta a fhorléiriú mar thagairt
don chóip den Chlár sin arna cur chuig an gceann
comhairimh faoi riail 3.”.



[2009.] [Uimh. 4.]An tAcht Toghcháin (Leasú) 2009.

12.—Leasaítear an Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht um
Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa 1997 tríd an riail seo a leanas
a chur in ionad riail 13:

“Rialú ar
bhailíocht
páipéar
ainimniúcháin.

13.—(1) (a) Tabharfaidh an ceann comhairimh
rialú ar bhailíocht gach páipéir
ainmniúcháin laistigh d’uair an chloig
tar éis a sheachadta air nó uirthi agus,
faoi réir mhír (d), féadfaidh sé nó sí a
rialú go bhfuil sé neamhbhailí i gcás,
agus sa chás sin amháin, go measann
sé nó sí nach bhfuil an páipéar déanta
amach nó sínithe go cuí.

(b) Gan dochar do mhíreanna (a) agus (d),
féadfaidh an ceann comhairimh a rialú
freisin go bhfuil páipéar ainmniúcháin
iarrthóra dá dtagraítear in alt 12(2)(a)
neamhbhailí má mheasann sé nó sí nár
comhlíonadh forálacha alt 12(2)(a)
agus (3).

(c) Ní rialóidh an ceann comhairimh go
bhfuil páipéar ainmniúcháin
neamhbhailí mar gheall ar aontaitheoir
d’aontú le hainmniúchán líon is mó ná
iarrthóir amháin sa toghchán Eorpach
céanna.

(d) Maidir le páipéar ainmniúcháin a
bhaineann le duine dá dtagraítear i
riail 6(1) agus nach bhfuil an dearbhú
reachtúil agus an fianú dá dtagraítear
sa riail sin ag gabháil leis nó i gcás gur
dealraitheach don cheann comhairimh
nach bhfuil an dearbhú nó an fianú sin
i gcomhréir leis an riail sin 6, rialóidh
an ceann comhairimh go bhfuil sé
neamhbhailí.

(2) Beidh an t-iarrthóir a ainmnítear le gach
páipéar ainmniúcháin agus moltóir an iarrthóra,
más ann, agus duine amháin eile arna shonrú nó
arna sonrú ag an iarrthóir nó ag an moltóir, de réir
mar a bheidh, i dteideal freastal nuair a bheidh
rialú á thabhairt ag an gceann comhairimh ar an
bpáipéar ainmniúcháin sin, ach ní bheidh aon
duine eile i dteideal freastal ach amháin le cead an
cheann comhairimh.

(3) Cuirfidh an ceann comhairimh i gcoinne
ainm iarrthóra i bpáipéar ainmniúcháin más rud
é—

(a) nach é an t-ainm sin an t-ainm a thugtar
de ghnáth ar an iarrthóir,

(b) go bhfuil an t-ainm sin míthreorach agus
gur dóigh go gcuirfeadh sé daoine amú,

(c) go bhfuil an t-ainm sin rófhada, nó

(d) go bhfuil tagairt pholaitiúil san ainm sin,
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agus i gcás go gcuirfidh an ceann comhairimh i
gcoinne ainm amhlaidh, ligfidh sé nó sí don
iarrthóir nó don mholtóir, de réir mar is cuí, an t-
ainm a leasú agus, mura leasaítear amhlaidh é
chun sástacht an cheann comhairimh, féadfaidh an
ceann comhairimh é a leasú, de réir mar is cuí leis
nó léi, tar éis dó nó di dul i gcomhairle leis an
iarrthóir nó leis an moltóir, má bhíonn ceachtar
acu i láthair, nó féadfaidh sé nó sí a rialú go bhfuil
an páipéar ainmniúcháin neamhbhailí mar nach
ndearnadh amach i gceart é.

(4) Cuirfidh an ceann comhairimh i gcoinne na
tuairisce ar iarrthóir i bpáipéar ainmniúcháin más
é a thuairim nó a tuairim go bhfuil sí mícheart,
nach leor í chun an t-iarrthóir a aithint, nó go
bhfuil sí rófhada nó go bhfuil tagairt pholaitiúil inti
seachas, más cuí, tagairt d’oifig phoiblí nó thofa
atá, nó a bhí tráth, á sealbhú ag an iarrthóir nó do
thaifead arna dhéanamh de bhun mhír (3), (4) nó
(5) de riail 5. I gcás go gcuirfidh ceann comhairimh
i gcoinne na tuairisce amhlaidh, ligfidh sé nó sí don
iarrthóir nó don mholtóir, de réir mar is cuí, an
tuairisc a leasú agus, mura leasaítear amhlaidh í
chun sástacht an cheann comhairimh, féadfaidh an
ceann comhairimh í a leasú nó í a scriosadh, de
réir mar is cuí leis nó léi, tar éis dó nó di dul i
gcomhairle leis an iarrthóir nó leis an moltóir, má
bhíonn ceachtar acu i láthair, nó féadfaidh sé nó
sí rialú a thabhairt go bhfuil an páipéar
ainmniúcháin neamhbhailí mar nach ndearnadh
amach i gceart é.

(5) Ar rialú a bheith tugtha ag an gceann
comhairimh ar bhailíocht páipéir ainmniúcháin,
cuirfidh sé nó sí nóta i dtaobh na breithe ar an
bpáipéar ainmniúcháin agus síneoidh sé nó sí an
nóta. Má rialaíonn an ceann comhairimh go bhfuil
an páipéar ainmniúcháin neamhbhailí, cuirfidh an
ceann comhairimh ráiteas sa nóta maidir leis na
cúiseanna leis an mbreith. Is breith
chríochnaitheach í breith an cheann comhairimh
faoin riail seo agus ní fhéadfar í a fhreaschur ach
amháin de thoradh achainí lena dtabharfar an
toghchán faoi cheist.

(6) A luaithe is indéanta tar éis dó nó di rialú
a thabhairt ar bhailíocht páipéir ainmniúcháin,
déanfaidh an ceann comhairimh fógra i scríbhinn
i dtaobh an rialaithe a thabhairt don iarrthóir leis
an bpost nó ar shlí eile.

(7) Gach duine a mbeidh cinneadh déanta ina
leith faoin riail seo go bhfuil a pháipéar nó a
páipéar ainmniúcháin bailí agus nach mbeidh a
iarrthóireacht nó a hiarrthóireacht tarraingthe siar
de réir riail 15 nó nach measfar faoi alt 13(2) nó
faoi riail 27(1) í a bheith tarraingthe siar, beidh
sé nó sí arna ainmniú nó arna hainmniú go bailí
mar iarrthóir.”.
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13.—Leasaítear an Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht um
Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa 1997—

(a) i riail 17—

(i) i mír (a)(i) trí “seisear” a chur in ionad “ceathrar”,
agus

(ii) i mír (a)(ii) trí “ceathrar” a chur in ionad “triúr”,

agus

(b) i riail 88 tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (3):

“(3) Nuair is féidir na folúntais deiridh a líonadh faoin
riail seo, ní dhéanfar aon aistriú eile vótaí mura rud é nár
creidiúnaíodh líon vótaí is mó ná aon cheathrú den chuóta
d’aon duine de na hiarrthóirí leanúnacha agus gur gá chun
críocha alt 21 den Acht Toghcháin 1997 nó alt 13A(1)(e)
aistriú den sórt sin a dhéanamh chun a fháil amach an
bhféadfaí an líon sin vótaí a chreidiúnú don iarrthóir sin.”.

14.—Leasaítear an Sceideal a ghabhann leis an Acht Toghcháin
1997 trí na fomhíreanna seo a leanas a chur in ionad fhomhíreanna
(d) agus (dd) de mhír 2:

“(d) caiteachais riachtanacha taistil agus caiteachais
riachtanacha eile arna dtabhú ag iarrthóir nó ag
aontaitheoir le linn ceanglais fho-ailt (5)(a) agus (6)
d’alt 46 d’Acht 1992 agus fho-ailt (2)(a) agus (3) d’alt
12 d’Acht 1997 a chomhlíonadh,

(dd) iarrthóir d’íoc éarlaise, nó éarlais a íoc thar ceann
iarrthóra, faoi alt 47 d’Acht 1992 agus faoi alt 13
d’Acht 1997,”.

CUID 6

Toghcháin Áitiúla

15.—Leasaítear na Rialacháin um Thoghcháin Áitiúla trí na
hairteagail seo a leanas a chur in ionad airteagail 11 go 20:

“Fógra
toghcháin.

11.—Déanfaidh an ceann comhairimh, tráth
nach déanaí ná an t-ochtú lá is fiche roimh an lá
vótaíochta, fógra poiblí a thabhairt faoin toghchán
(dá ngairtear an ‘fógra toghcháin’ sna Rialacháin
seo) agus luafar ann:

(a) na tráthanna chun ainmniúcháin a
ghlacadh;

(b) an ceanglas ar iarrthóirí dá dtagraítear
in airteagal 14(7) 15 aontú a áirithiú nó
éarlais a thaisceadh de réir airteagal
15;

(c) na tráthanna agus an áit ag a bhféadfar
páipéir ainmniúcháin a fháil;
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(d) na tráthanna agus an áit ag a
bhfreastalóidh an ceann comhairimh
chun ainmniúcháin a ghlacadh; agus

(e) an lá agus an tréimhse atá ceaptha chun
an vótaíocht a dhéanamh má théitear
in iomaidh sa toghchán.

Clár na
bpáirtithe
polaitíochta.

12.—An lá (gan aon lá eisiata a áireamh) roimh
an lá is déanaí chun an fógra toghcháin a fhoilsiú,
cuirfidh Cláraitheoir na bPáirtithe Polaitíochta
cóip de Chlár na bPáirtithe Polaitíochta chuig gach
ceann comhairimh.

Ainmniú a
bheith
riachtanach.

13.—Ní bheidh duine i dteideal a ainm nó a
hainm a chur isteach i bpáipéar ballóide mar
iarrthóir i dtoghchán mura rud é go mbeidh an
duine sin ainmnithe mar a fhoráiltear leis na
Rialacháin seo agus go mbeidh rialaithe ag an
gceann comhairimh go bhfuil páipéar
ainmniúcháin an duine bailí.

Ainmniú
iarrthóirí.

14.—(1) I dtoghchán, féadfaidh duine é féin nó
í féin a ainmniú mar iarrthóir nó, le toiliú uaidh
nó uaithi, féadfaidh duine eile (is duine atá
cláraithe mar thoghthóir i limistéar an údaráis
áitiúil a bhfuil sé beartaithe ag an duine an t-
iarrthóir a ainmniú dó), mar mholtóir, é nó í a
ainmniú.

(2) Déanfar gach iarrthóir a ainmniú trí
pháipéar ainmniúcháin ar leithligh san fhoirm a
ordóidh an tAire.

(3) Is gá páipéar ainmniúcháin ar leithligh do
gach toghlimistéar áitiúil a n-ainmnítear iarrthóir
dó.

(4) Luafar i ngach páipéar ainmniúcháin
ainmneacha an iarrthóra (agus an sloinne i
dtosach) agus an seoladh agus an tslí bheatha (más
ann) atá aige nó aici.

(5) Féadfaidh iarrthóir ainm an pháirtí
polaitíochta arb iarrthóir dó é nó í, agus is páirtí
atá cláraithe i gClár na bPáirtithe Polaitíochta mar
pháirtí atá eagraithe chun bheith san iomaidh i
dtoghchán áitiúil, a chur sa pháipéar
ainmniúcháin, ar choinníoll go ndéanfar, an tráth a
sheachadfar an páipéar ainmniúcháin ar an gceann
comhairimh, deimhniú san fhoirm a shonraítear i
gCuid II den Sceideal (dá ngairtear ‘deimhniú
cleamhnachta polaitíochta’ sna Rialacháin seo)
lena bhfíordheimhnítear an iarrthóireacht a
thabhairt ar aird don cheann comhairimh, ar
deimhniú é a bheidh sínithe ag an oifigeach nó na
hoifigigh don pháirtí sin a mbeidh a ainm nó a
hainm nó a n-ainmneacha sa Chlár sin de bhun alt
25(7)(d) d’Acht 1992. I gcás go dtabharfar
deimhniú den sórt sin ar aird, cuirfidh an ceann
comhairimh faoi deara, ar choinníoll gur deimhin
leis nó léi gur cuí déanamh amhlaidh i ndáil leis
an iarrthóir, go ndéanfar—
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(a) ráiteas ina luafar ainm an pháirtí
polaitíochta iomchuí agus cóip
d’fheathal an pháirtí polaitíochta mar
atá cláraithe sa Chlár sin a shonrú i
ndáil leis an iarrthóir ar gach páipéar
ballóide, agus

(b) ráiteas ina luafar ainm an pháirtí
polaitíochta iomchuí a shonrú i ndáil
leis an iarrthóir ar fhógraí.

(6) I gcás nach iarrthóir do pháirtí polaitíochta
atá cláraithe i gClár na bPáirtithe Polaitíochta mar
pháirtí atá eagraithe chun bheith san iomaidh i
dtoghchán áitiúil iarrthóir, beidh an t-iarrthóir i
dteideal an abairt ‘Neamh-Pháirtí’ a chur i ndiaidh
a ainm nó a hainm ar an bpáipéar ainmniúcháin
agus, má dhéanann an t-iarrthóir amhlaidh,
cuirfidh an ceann comhairimh faoi deara go
ndéanfar ráiteas ina luafar an abairt sin i ndáil leis
an iarrthóir a shonrú ar gach páipéar ballóide agus
ar fhógraí.

(7) I gcás iarrthóra nach mbeidh a
iarrthóireacht nó a hiarrthóireacht
fíordheimhnithe le deimhniú cleamhnachta
polaitíochta faoi fho-airteagal (5), comhlíonfar
ceann amháin nó an ceann eile de na míreanna seo
a leanas roimh dheireadh na tréimhse ama arna
ceapadh leis na Rialacháin seo chun ainmniúcháin
a ghlacadh:

(a) beidh aontaithe ag 15 dhuine (gan an t-
iarrthóir agus aon mholtóir a áireamh)
is toghthóirí sa toghlimistéar áitiúil (a
ngairtear ‘aontaitheoir’ de gach duine
acu sa Chuid seo) le hainmniú an
iarrthóra;

(b) beidh éarlais taiscthe de réir airteagal 15
ag an iarrthóir nó ag duine éigin thar a
cheann nó thar a ceann.

(8) Beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas
maidir leis na haontuithe a cheanglaítear le fo-
airteagal (7)(a) a dhéanamh le hainmniú iarrthóra
dá dtagraítear san fho-airteagal sin:

(a) chun aontú leis an ainmniú, déanfaidh
aontaitheoir dearbhú reachtúil san
fhoirm a ordóidh an tAire agus ina
luafar na nithe seo a leanas:

(i) a uimhir nó a huimhir (lena n-
áirítear litreacha ceantair
vótaíochta) i gclár na dtoghthóirí
rialtais áitiúil a bheidh i bhfeidhm
an dáta a dhéanfar an dearbhú
reachtúil;

(ii) an áit a bhfuil gnáthchónaí air nó
uirthi agus ar ina leith atá sé nó
sí cláraithe i gclár na dtoghthóirí
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rialtais áitiúil dá dtagraítear i
bhfomhír (i);

(iii) a shonraí teagmhála nó a sonraí
teagmhála, lena n-áirítear
uimhreacha teileafóin (más ann);

(iv) ainm an toghlimistéir áitiúil, ar an
dáta a dhéanfar an dearbhú
reachtúil, ina bhfuil gnáthchónaí
air nó uirthi;

(v) ainm agus seoladh an iarrthóra;

(vi) an fhoirm chéannachta arna
tabhairt ar aird aige nó aici de réir
mhír (b), lena n-áirítear aon
uimhir atá uirthi agus a
idirdhealaíonn í ó fhoirmeacha
den tsamhail chéanna a
shealbhaíonn daoine eile;

(vii) go n-aontaíonn sé nó sí le hainmniú
an iarrthóra;

(viii) nár aontaigh sé nó sí le hainmniú
aon iarrthóra eile maidir leis an
toghchán sin;

(b) nuair a bheidh an dearbhú reachtúil dá
dtagraítear i mír (a) á dhéanamh ag
aontaitheoir, tabharfaidh sé nó sí
céannacht fhótagrafach shonraithe, de
réir fho-airteagal (9)(b), ar aird don
duine a mbeidh an dearbhú á thógáil
agus á ghlacadh aige nó aici agus, ar
dhéanamh amhlaidh dó nó di, measfar,
chun críocha an Achta i dtaobh
Dearbhuithe Reachtúla 1938, go bhfuil
aithne phearsanta air nó uirthi ag an
duine a mbeidh an dearbhú á thógáil
agus á ghlacadh aige nó aici;

(c) beidh éifeacht leis an aontú maidir leis
an toghlimistéar áitiúil ina bhfuil an áit
dá dtagraítear i mír (a)(ii) suite tráth
an toghcháin lena mbaineann agus
maidir leis sin amháin;

(d) faoi réir mhír (e), beidh éifeacht leis an
aontú maidir leis an toghchán sa
toghlimistéar áitiúil dá dtagraítear i
mír (c) is túisce a dhéanfar tar éis an
dearbhú reachtúil a dhéanamh, agus
maidir leis sin amháin;

(e) d’ainneoin mhír (d), scoirfidh an t-aontú
d’éifeacht a bheith leis má scoireann
clár na dtoghthóirí rialtais áitiúil dá
dtagraítear i mír (a) de bheith i
bhfeidhm sula ndéanfar an toghchán
dá dtagraítear i mír (d);
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(f) déanfaidh an t-iarrthóir nó an moltóir
an líon dearbhuithe reachtúla is gá (is
é sin le rá, na 15 dhearbhú reachtúla
arb iad na haontuithe iad) a chur ag
gabháil leis an bpáipéar ainmniúcháin
agus beidh na dearbhuithe ag gabháil
amhlaidh leis an bpáipéar
ainmniúcháin a sheachadfar ar an
gceann comhairimh de réir airteagal
18;

(g) i gcás go gcuirfear níos mó ná an líon
dearbhuithe reachtúla is gá ag gabháil
leis an bpáipéar ainmniúcháin, déanfar
na dearbhuithe (chomh fada leis an
líon is gá) is túisce a cuireadh ag
gabháil leis an bpáipéar ainmniúcháin
a chur i gcuntas agus aon dearbhuithe
eile a eisiamh;

(h) is dleathach do chomhalta den Gharda
Síochána nó d’oifigeach don údarás
clárúcháin dearbhú reachtúil dá
dtagraítear i mír (a) a thógáil agus a
ghlacadh agus déanfaidh an comhalta
nó an t-oifigeach lena mbaineann aon
dearbhú den sórt sin a stampáil;

(i) déanfaidh údarás clárúcháin agus ceann
comhairimh socrú maidir le
foirmeacha a sholáthar saor in aisce,
chun dearbhú reachtúil dá dtagraítear
i mír (a) a dhéanamh, d’aon duine a
iarrfaidh foirm den sórt sin.

(9) Chun críocha fho-airteagail (7)(a) agus
(8)—

(a) maidir le duine a mbeidh a iarratas nó
a hiarratas chun a ainm nó a hainm a
thaifeadadh san fhorlíonadh ar chlár
na dtoghthóirí rialtais áitiúil ceadaithe
ag an údarás clárúcháin an tráth is
déanaí chun páipéar ainmniúcháin a
sheachadadh ar an gceann
comhairimh, nó roimhe, measfar é nó
í a bheith cláraithe mar thoghthóir sa
toghlimistéar áitiúil is infheidhme, agus

(b) maidir le haon chineál céannachta
fótagrafaí atá forordaithe de thuras na
huaire faoi alt 3 d’Acht 1992 chun
críocha alt 46(6)(b) den Acht sin,
meastar gur “céannacht fhótagrafach
shonraithe” é den chineál dá
dtagraítear i bhfo-airteagal (8)(b).

(10) Déanfaidh an ceann comhairimh páipéir
ainmniúcháin a chur ar fáil le linn ghnáthuaireanta
oifige an údaráis áitiúil i cibé áit nó áiteanna a
ainmnítear san fhógra toghcháin gach lá a bhíonn
oifigí an údaráis áitiúil ar oscailt le haghaidh gnó
phoiblí le linn na tréimhse a thosóidh le foilsiú an
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fhógra sin agus a chríochnóidh ar 12 meán lae ar
an lá is déanaí chun ainmniúcháin a ghlacadh agus
soláthróidh an ceann comhairimh páipéar nó
páipéir ainmniúcháin saor in aisce d’aon duine a
iarrfaidh sin, ach ní bheidh sé d’oibleagáid i
dtoghchán páipéar arna sholáthar ag an gceann
comhairimh de bhun an airteagail seo a úsáid, ar
choinníoll gur san fhoirm a ordóidh an tAire de
réir airteagal 14(2) a bheidh an páipéar
ainmniúcháin a úsáidtear sa toghchán.

(11) Déanfar gach tagairt san airteagal seo do
Chlár na bPáirtithe Polaitíochta a fhorléiriú mar
thagairt don chóip den Chlár sin a chuirfear chuig
an gceann comhairimh de bhun airteagal 12.

Éarlais ó
iarrthóirí
áirithe.

15.—(1) Tá feidhm ag an airteagal seo maidir
le hiarrthóir dá dtagraítear in airteagal 14(7) mura
rud é gur roghnaigh an t-iarrthóir lena mbaineann
go n-aontófaí lena ainmniú nó lena hainmniú sa
tslí a shonraítear in airteagal 14(7)(a) agus 14(8).

(2) Féadfaidh iarrthóir i dtoghchán dá
dtagraítear in airteagal 14(7), nó féadfaidh duine
éigin thar a cheann nó thar a ceann, roimh
dheireadh na tréimhse ama arna ceapadh faoin
Acht seo chun ainmniúcháin a ghlacadh, an tsuim
chuí a shonraítear i bhfo-airteagal (3) a thaisceadh
mar éarlais leis an gceann comhairimh i leith gach
toghlimistéir áitiúil a mbeidh an t-iarrthóir
ainmnithe dó, agus mura ndéanfar an tsuim sin a
thaisceadh i leith aon toghlimistéir áitiúil den sórt
sin, measfar iarrthóireacht an iarrthóra don
toghlimistéar áitiúil sin a bheith tarraingthe siar.

(3) Is é \100 méid na héarlaise i gcás toghcháin
comhaltaí chun comhairle contae nó cathrach agus
\50 i gcás aon toghcháin eile.

(4) Maidir leis an éarlais a fhéadfaidh iarrthóir
a thaisceadh nó a fhéadfar a thaisceadh thar a
cheann nó thar a ceann de bhun an airteagail seo,
féadfar í a thaisceadh trí dhlíthairiscint nó, le toiliú
an cheann comhairimh, ar aon slí eile.

Éarlais a
thabhairt ar ais
nó a
dhiúscairt.

16.—(1) Tabharfar ar ais an éarlais arna
taisceadh ag iarrthóir nó thar ceann iarrthóra i
leith toghlimistéir áitiúil, más rud é—

(a) go dtarraingeoidh an t-iarrthóir siar a
iarrthóireacht nó a hiarrthóireacht de
réir alt 22 i leith an toghlimistéir
áitiúil,

(b) go measfar, faoi airteagal 25(2) nó faoi
airteagal 28(1), gur tharraing an t-
iarrthóir a iarrthóireacht nó a
hiarrthóireacht siar i leith an
toghlimistéir áitiúil,

(c) go bhfaighidh an t-iarrthóir bás sula
gcríochnófar an vótaíocht,
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(d) nach mbeidh an t-iarrthóir ainmnithe go
bailí mar iarrthóir i leith an
toghlimistéir áitiúil sula mbeidh an t-
am caite chun ainmniúcháin a
ghlacadh,

(e) go dtoghfar an t-iarrthóir, nó

(f) nach dtoghfar an t-iarrthóir ach gur mó
ná aon cheathrú den chuóta an líon is
mó vótaí a bheidh creidiúnaithe dó nó
di ag aon chéim den chomhaireamh
vótaí i leith an toghlimistéir áitiúil.

(2) Déanfar aon éarlais nach dtabharfar ar ais
faoi fho-airteagal (1) a fhorghéilleadh.

(3) I gcás go mbeidh éarlais le tabhairt ar ais
faoi fho-airteagal (1), tabharfar ar ais í don duine
a rinne í a thaisceadh, ar choinníoll go ndéanfar
éarlais arna taisceadh ag duine a gheobhaidh bás
sula dtabharfar an éarlais ar ais a thabhairt ar ais
d’ionadaí pearsanta an duine sin.

(4) Déanfaidh an ceann comhairimh éarlais a
fhorghéillfear faoin airteagal seo a úsáid faoi
chomhair a chaiteachais nó a caiteachais le linn
an toghchán a stiúradh agus tabharfaidh an ceann
comhairimh cuntas ina leith dá réir sin.

(5) San airteagal seo, tá le ‘ionadaí pearsanta’
an bhrí a shanntar dó le halt 3 den Acht
Comharbais 1965.

Na tráthanna
chun
ainmniúcháin a
ghlacadh.

17.—Is é an tráth is luaithe chun ainmniúcháin
a ghlacadh 10 a chlog a.m. an lá (gan aon lá eisiata
a áireamh) díreach tar éis an lae is déanaí chun an
fógra toghcháin a fhoilsiú agus is é an tráth is
déanaí chun ainmniúcháin a ghlacadh 12 a chlog,
meán lae, an seachtú lá (gan aon lá eisiata a
áireamh) díreach tar éis an lae is déanaí chun an
fógra sin a fhoilsiú.

Seachadadh
páipéar
ainmniúcháin.

18.—(1) Seachadfaidh an t-iarrthóir nó moltóir
an iarrthóra gach páipéar ainmniúcháin don
cheann comhairimh laistigh de na tráthanna a
shonraítear in airteagal 17.

(2) Seachadfaidh an t-iarrthóir an páipéar
ainmniúcháin go pearsanta ach amháin, nuair a
bheidh an t-iarrthóir molta ag duine eile, go
bhféadfar é a sheachadadh mar atá ráite thuas nó
go bhféadfaidh an moltóir é a dhéanamh go
pearsanta.

(3) Freastalóidh an ceann comhairimh chun
ainmniúcháin a ghlacadh san áit a bheidh
sonraithe chuige sin san fhógra toghcháin idir 10 a
chlog a.m. agus 12 a chlog, meán lae, agus idir 2 a
chlog p.m. agus 5 a chlog p.m. an lá (gan aon lá
eisiata a áireamh) roimh an lá is déanaí chun
ainmniúcháin a ghlacadh agus idir 10 a chlog a.m.
agus 12 a chlog, meán lae, an lá is déanaí sin.
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Páipéir
ainmniúcháin a
roghnú.

19.—Uimhreoidh an ceann comhairimh na
páipéir ainmniúcháin san ord ina nglacfar iad, agus
measfar gurb é an chéad pháipéar ainmniúcháin
bailí arna ghlacadh ag an gceann comhairimh lena
n-ainmnítear iarrthóir lena thoghadh nó lena
toghadh do thoghlimistéar áitiúil ainmniúchán an
iarrthóra sin don toghlimistéar áitiúil sin.

Rialú ar
bhailíocht
páipéar
ainmniúcháin.

20.—(1) (a) Tabharfaidh an ceann comhairimh
rialú ar bhailíocht gach páipéir
ainmniúcháin laistigh d’uair an chloig
tar éis a sheachadta agus féadfaidh sé
nó sí a rialú go bhfuil sé neamhbhailí i
gcás, agus sa chás sin amháin, go
measfaidh an ceann comhairimh nach
bhfuil an páipéar déanta amach nó
sínithe go cuí.

(b) Gan dochar do mhír (a), féadfaidh an
ceann comhairimh a rialú freisin go
bhfuil páipéar ainmniúcháin iarrthóra
dá dtagraítear in airteagal 14(7)(a)
neamhbhailí, má mheasann sé nó sí nár
comhlíonadh forálacha fho-alt (7)(a)
agus (8) d’airteagal 14.

(c) Ní rialóidh an ceann comhairimh go
bhfuil páipéar ainmniúcháin
neamhbhailí mar gheall ar aontaitheoir
d’aontú le hainmniú líon is mó ná
iarrthóir amháin sa toghchán céanna.

(2) Beidh an t-iarrthóir a ainmnítear le gach
páipéar ainmniúcháin agus moltóir an iarrthóra,
más ann, agus duine amháin eile arna shonrú nó
arna sonrú ag an iarrthóir nó ag an moltóir, de réir
mar a bheidh, i dteideal freastal nuair a bheidh
rialú á dhéanamh ag an gceann comhairimh ar an
bpáipéar ainmniúcháin sin, agus ní bheidh aon
duine eile i dteideal freastal, ach amháin le cead
an cheann comhairimh.

(3) Cuirfidh an ceann comhairimh i gcoinne
ainm iarrthóra i bpáipéar ainmniúcháin más rud
é—

(a) nach é an t-ainm sin an t-ainm a thugtar
de ghnáth ar an iarrthóir,

(b) go bhfuil an t-ainm sin míthreorach agus
gur dóigh go gcuirfeadh sé daoine amú,

(c) go bhfuil an t-ainm sin rófhada, nó

(d) go bhfuil tagairt pholaitiúil san ainm sin,

agus i gcás go gcuirfidh an ceann comhairimh i
gcoinne ainm amhlaidh, ligfidh sé nó sí don
iarrthóir nó don mholtóir, de réir mar is cuí, an t-
ainm a leasú agus, mura leasaítear amhlaidh é
chun sástacht an cheann comhairimh, féadfaidh an
ceann comhairimh é a leasú, de réir mar is cuí leis
nó léi, tar éis dó nó di dul i gcomhairle leis an
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iarrthóir nó leis an moltóir, má bhíonn ceachtar
acu i láthair, nó féadfaidh sé nó sí a rialú go bhfuil
an páipéar ainmniúcháin neamhbhailí mar nach
ndearnadh amach i gceart é.

(4) Cuirfidh an ceann comhairimh i gcoinne na
tuairisce ar iarrthóir i bpáipéar ainmniúcháin más
é tuairim an cheann comhairimh go bhfuil sí
mícheart nó nach leor í chun an t-iarrthóir a
aithint, nó go bhfuil sí rófhada nó go bhfuil tagairt
pholaitiúil inti seachas, más cuí, tagairt d’oifig
phoiblí nó thofa atá, nó a bhí tráth, á sealbhú ag
an iarrthóir nó do thaifead arna dhéanamh de
bhun fho-airteagal (5) nó (6) d’airteagal 14. I gcás
go gcuirfidh an ceann comhairimh i gcoinne
tuairisce amhlaidh, ligfidh sé nó sí don iarrthóir nó
don mholtóir, de réir mar is cuí, an tuairisc a leasú
agus, mura leasaítear amhlaidh í chun sástacht an
cheann comhairimh. féadfaidh an ceann
comhairimh í a leasú nó í a scriosadh, de réir mar
is cuí leis nó léi, tar éis dó nó di dul i gcomhairle
leis an iarrthóir nó leis an moltóir, má bhíonn
ceachtar acu i láthair, nó féadfaidh sé nó sí rialú a
thabhairt go bhfuil an páipéar ainmniúcháin
neamhbhailí mar nach ndearnadh amach i gceart
é.

(5) Nuair a bheidh rialú déanta aige nó aici ar
bhailíocht páipéir ainmniúcháin, cuirfidh an ceann
comhairimh nóta i dtaobh na breithe ar an
bpáipéar ainmniúcháin agus síneoidh sé nó sí an
nóta. Má rialaíonn an ceann comhairimh go bhfuil
an páipéar neamhbhailí, cuirfidh an t-oifigeach
ráiteas isteach á rá cad iad na fáthanna a bhí leis
an mbreith. Is breith chríochnaitheach í breith an
cheann comhairimh faoin airteagal seo agus ní
fhéadfar í a fhreaschur ach amháin de thoradh
achainí lena dtabharfar an toghchán faoi cheist.

(6) A luaithe is indéanta tar éis rialú a
dhéanamh ar bhailíocht páipéir ainmniúcháin,
déanfaidh an ceann comhairimh fógra i scríbhinn
i dtaobh an rialaithe a thabhairt don iarrthóir, leis
an bpost nó ar shlí eile.

(7) Gach duine a bhfuil cinneadh déanta ina
leith faoin airteagal seo go bhfuil a pháipéar
ainmniúcháin nó a páipéar ainmniúcháin bailí agus
nach bhfuil a iarrthóireacht nó a hiarrthóireacht
tarraingthe siar de réir airteagal 22 nó nach
meastar faoi airteagal 15(2), 25(2) nó 28(1) í a
bheith tarraingthe siar, beidh sé nó sí arna ainmniú
nó arna hainmniú go bailí mar iarrthóir.”.

16.—Leasaítear na Rialacháin um Thoghcháin Áitiúla tríd an
bhfo-airteagal seo a leanas a chur in ionad fho-airteagal (8)
d’airteagal 83:

“(8) Ní aistreoidh an ceann comhairimh barrachas iarrthóra
a mheastar a bheith tofa aon uair is lú an barrachas sin, i
dteannta aon bharrachais eile atá gan aistriú, ná an difríocht
idir an cuóta agus líon na vótaí atá creidiúnaithe don iarrthóir
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leanúnach is airde agus an difríocht idir líon na vótaí atá
creidiúnaithe don dá iarrthóir leanúnacha is ísle agus, i gcásanna
ina bhfuil éarlais taiscthe de réir airteagal 15 ag an iarrthóir is
ísle, nó ag duine éigin thar a cheann nó thar a ceann sa toghchán
lena mbaineann—

(a) gur mó ná aon cheathrú den chuóta líon na vótaí atá
creidiúnaithe don iarrthóir is ísle, nó

(b) nach mó ná aon cheathrú den chuóta suim líon na
vótaí atá creidiúnaithe don iarrthóir is ísle i dteannta
an bharrachais sin agus aon bharrachais eile atá gan
aistriú.”.

17.—Leasaítear na Rialacháin um Thoghcháin Áitiúla tríd an
bhfo-airteagal seo a leanas a chur in ionad fho-airteagal (2)
d’airteagal 84:

“(2) I gcás go bhfuil líon iomlán na vótaí a fuair an bheirt nó
níos mó de na hiarrthóirí is ísle vótaí, i dteannta aon bharrachais
atá gan aistriú, faoi bhun líon na vótaí atá creidiúnaithe don
chéad iarrthóir eile is airde, déanfaidh an ceann comhairimh an
bheirt nó níos mó de na hiarrthóirí sin is ísle a eisiamh d’aon
iarracht, ar choinníoll—

(a) i gcásanna ina ndearna an dara hiarrthóir is ísle, nó
duine éigin thar a cheann nó thar a ceann, éarlais
a thaisceadh de réir airteagal 15 sa toghchán lena
mbaineann, gur mó ná an ceathrú cuid den chuóta
líon na vótaí atá creidiúnaithe don iarrthóir sin,nó

(b) i gcásanna ina ndearna aon duine den bheirt nó níos
mó de na hiarrthóirí sin is ísle, nó duine éigin thar a
cheann nó thar a ceann, éarlais a thaisceadh de réir
airteagal 15 sa toghchán lena mbaineann agus nach
mó ná an ceathrú cuid den chuóta líon na vótaí atá
creidiúnaithe d’aon iarrthóir den sórt sin, gur léir dá
n-eisiafaí na hiarrthóirí duine ar dhuine de réir fho-
airteagal (1) agus dá ndéanfaí aon bharrachas
neamhaistrithe a aistriú, nárbh fhéidir dá thoradh
líon vótaí ba mhó ná an ceathrú cuid den chuóta a
chreidiúnú don iarrthóir sin.”.

18.—Leasaítear na Rialacháin um Thoghcháin Áitiúla tríd an
bhfo-airteagal seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-airteagal (2)
d’airteagal 86:

“(3) Nuair is féidir na folúntais deiridh a líonadh faoin
airteagal seo, ní dhéanfar aon aistriú eile vótaí ach amháin nach
bhfuil líon vótaí is mó ná an ceathrú cuid den chuóta
creidiúnaithe d’aon duine de na hiarrthóirí leanúnacha agus gur
gá chun críocha airteagal 16(1)(f) aistriú den sórt sin a
dhéanamh d’fhonn a fháil amach an bhféadfaí an líon sin vótaí
a chreidiúnú don iarrthóir sin.”.
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19.—Leasaítear an tAcht um Thoghcháin Áitiúla (Síntiúis agus
Caiteachas a Nochtadh) 1999 in alt 6(1)(b) tríd an bhfomhír seo a
leanas a chur in ionad fhomhír (i):

“(i) (I) caiteachais riachtanacha taistil agus caiteachais
riachtanacha eile arna dtabhú ag iarrthóir nó ag
aontaitheoir le linn dó nó di ceanglais airteagal
14(7)(a) agus (8) de na Rialacháin um
Thoghcháin Áitiúla 1995 (I.R. Uimh. 297 de
1995) a chomhlíonadh, nó

(II) íoc éarlaise ag iarrthóir nó thar ceann iarrthóra
faoi airteagal 15 de na Rialacháin um
Thoghcháin Áitiúla 1995 (I.R. Uimh. 297 de
1995);”.

20.—(1) Beidh éifeacht reachtúil leis na Rialacháin um
Thoghcháin Áitiúla amhail is dá mba Acht den Oireachtas iad.

(2) Dá mba rud é go mbeadh fo-alt (1), murach an fo-alt seo, ar
neamhréir le ceart bunreachtúil aon duine, beidh oibriú fho-alt (1)
faoi réir cibé teorannú is gá chun a áirithiú nach mbeidh sé ar
neamhréir amhlaidh ach beidh lánfheidhm aige agus lánéifeacht leis
thairis sin.

AN SCEIDEAL

An LíonAinm Limistéar Comhaltaí

Ceatharlach-Cill Contae Chill Chainnigh agus contae Cúigear
Chainnigh Cheatharlach, ach amháin an chuid de atá i

ndáilcheantar Chill Mhantáin.

An Cabhán- Contaetha an Chabháin agus Mhuineacháin. Cúigear
Muineachán

An Clár Contae an Chláir, ach amháin an chuid de Ceathrar
atá i ndáilcheantar Chathair Luimnigh.

Corcaigh Thoir I gcontae Chorcaí, na toghranna seo a Ceathrar
leanas:

An Cóbh (Tuath), Cnoc Rátha, i sean-
Tuathcheantar Chorcaí;

Áth Cairn, Baile Átha hÚlla, an Baile Nua,
Dún gCoileáin, Carraig an Éidigh, Caisleán
Ó Liatháin, Baile Chaisleáin an Róistigh, an
Chúil, Cora Ghlas, Mainistir Fhear Maí
(Tuath), Gleannúir Thoir, Gleannúir Thiar,
Gort na Sceiche, an Gort Rua, Coill na
Corra, Cill Chomair, Cill Aichidh, Cill Uird,
Cnoc Múirne, Liatroim, Ráth Chormaic, i
sean-Tuathcheantar Mhainistir Fhear Maí;

Baile Cloch, Cill na Mallach, Cathair
Dhúgáin, an Charraig, Claonúir, Dún ar
Aill, Cill Mhic Léinín, Mala (Tuath), Móin
Ainmne, an Seanbhaile Mór, an
Sceachánach, Baile an Fháltaigh, i sean-
Tuathcheantar Mhala;

Baile an Teampaill, Baile Choitín, Baile Uí
Spealáin, Carraig Thuathail, Baile na
Martra, Cluain Molt, Cluain, Corcaigh
Bheag, Daingean Donnabháin, Dún
Guairne, Garraí Uí Bhuaigh, Íochtar Morú,
an Inse, Lios Cúil, Mainistir na Corann
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An LíonAinm Limistéar Comhaltaí

(Tuath), Maigh Dhíle, Ros Tialláin,
Teampall Buadáin, Teampall na Carraige, i
sean-Tuathcheantar Mhainistir na Corann;

Baile Artúir, Doire Fhoibhleáin, an
Fhairche, Cill Dairbhre, Cill Ghalláin, Cill
Fhaoláin, Baile an Mharascalaigh, Baile
Mhistéala, Teampall Molaga, i sean-
Tuathcheantar Bhaile Mhistéala Uimh. 1;

Ardach, Cluain Pruachais, Cill Chrónata,
Cill Ia, Cill Modomhnóg, Eochaill (Tuath), i
sean-Tuathcheantar Eochaille Uimh. 1;

agus bailte an Chóibh, Mhainistir Fhear Maí,
Mhala, Mhainistir na Corann agus Eochaille.

Corcaigh I gcathair Chorcaí, na toghranna seo a Ceathrar
Thuaidh-Lár leanas:

An Linn Dubh A, an Linn Dubh B, Páirc na
hEaglaise, an Coimín, Cnocán an Aonaigh
A, Cnocán an Aonaigh B, Cnocán an
Aonaigh C, Fearann Phiarais A, Fearann
Phiarais B, Fearann Phiarais C, Garrán na
mBráthar A, Garrán na mBráthar B, Garrán
na mBráthar C, Garrán na mBráthar D,
Garrán na mBráthar E, Cnoc na hAoine,
Baile na mBocht, Montenotte A,
Montenotte B, Naomh Pádraig A, Naomh
Pádraig B, Naomh Pádraig C, an
tSeanchoill, an Seandún A, an Seandún B,
Tobar Rí an Domhnaigh A, Tobar Rí an
Domhnaigh B, an Gleann A, an Gleann B,
Tivoli A, Tivoli B;

agus, i gcontae Chorcaí, na toghranna seo a
leanas:

Baile na gCloch, an Linn Dubh, an Bhlarna,
Cathair Lag, Carraig na bhFear, Carraig
Ruacháin Bheag, an Druipseach, Ard na
Giúise, Gleann an Phréacháin, an Ráth
Ghlas, Cill Ia, Cnocán Tóite, Maigh
Teichigh, Ráth Chuanna, Baile Roisín,
Naomh Muire, an Teampall Geal, i sean-
Tuathcheantar Chorcaí;

An Charraig, Cill Daighnín, Cnocán na
Biolraí, i sean-Tuathcheantar Mhainistir
Fhear Maí;

An Gabhlán, Cill Chuillinn, Cnoc idir Dhá
Abhainn, i sean-Tuathcheantar Mhaigh
Chromtha;

Baile na Móna, an Drom Mór, Cill
Seanaigh, Raithean, i sean-Tuathcheantar
Mhala.

Corcaigh Thiar I gcontae Chorcaí, na toghranna seo a Triúr
Thuaidh leanas:

Baile Bhromáin, Baile Uí Mhurchú, Binn
Ghabhair, Bruíonaigh, Cill Bheanáin, Cnoc
an Bhile, Maigh Mhide, Maigh Rátha, na
Téada, Teampall Mártan, i sean-
Tuathcheantar Dhroichead na Bandan;

Baile an Chollaigh, na hUamhanna, i sean-
Tuathcheantar Chorcaí;

Alltach, an Bhéillic, Béal Átha an
Ghaorthaidh, an Charraig Bhuí, Baile an
Chaisleáin, Cúil an Mhóinteáin, an
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Ghearrabha, Cinn Eich, Mansaí, Tír Eiltín, i
sean-Tuathcheantar Dhún Mánmhaí;

Abhainn Ealla, Baile Uí Uallacháin, Bántír,
Cnoc na hEorna, Barr na Cora, Crois an
Bháin, an Bóthar Buí, Caisleán na Cora,
Caisleán an Mhaignéaraigh, Cluain Fearta
Thoir, Cluain Fearta Thiar, Cluain Mín, Cúil
Chloch, Drom Aidhne, Gleann Lára, an
Gort Mór, an Grianán, Ceann Toirc, Cill
Bhroin, Cill Mhín, Cnoc an tSuain, Cnoc an
Teampaill, na Mínte, Áth an Mhuilinn, Nead
an Iolair, Áth Trasna, an Baile Nua, Ros
Caoin, Ros na Lao, Romhail, Toinn
Chumhra, Tulach Léis, Baile Deasumhan, i
sean-Tuathcheantar Cheann Toirc;

Achadh Fhíonach, an Sliabh Riabhach, an
Eaglais, Béal Átha an Ghaorthaidh,
Ceannmhaigh, Ceann Droma, Cill na
Martra, Claonráth, Cluain Droichead, Cluain
Maol, Doire Fhínín, Gort na Tiobratan, an
Choill Ghlas, Inse Geimhleach, Cill
Bheircheirt, Magh Cluana Aichidh, Maigh
Guairne, Maigh Sheanghlaise, na hUláin,
Ráth an Loisc, Cúirt an Bhairínigh, i sean-
Tuathcheantar Mhaigh Chromtha;

Ard Scéithe, Baile an Teampaill, Imfric,
Lios Cearúill, Baile an Mhuilinn, an Ráth,
Garraí na Gráinneoige, Cnoc Sruthán,
Teampall Muire, i sean-Tuathcheantar
Mhala;

An Chathair Bhearnach, Com Logáin,
Crionna Lua, an Cuileann, Doireach, Dún
na Slinn, an Driseán, an Caol, Cill Coirne,
Cnoc na Graí, Ráth Cúil, an Sceach, i sean-
Tuathcheantar Shráid an Mhuilinn;

agus baile Mhaigh Chromtha.

Corcaigh Theas- Cathair Chorcaí, ach amháin an chuid di atá Cúigear
Lár i ndáilcheantar Chorcaí Thuaidh-Lár;

agus, i gcontae Chorcaí, na toghranna seo a
leanas:

Baile Garbháin, Baile an Easpaig, Carraig
Uí Leighin, Dúglas, Inis Cionaigh,
Leitheanach, Baile an Mhanaigh (Tuath),
Baile an Mhanaigh (Uirbeach), i sean-
Tuathcheantar Chorcaí;

Carraig Uí Leighin, Cill Phádraig, Lios
Cléirigh, Teampall Bríde, i sean-
Tuathcheantar Chionn tSáile.

Corcaigh Thiar Contae Chorcaí, ach amháin na codanna de Triúr
Theas atá i ndáilcheantair Chorcaí Thoir, Chorcaí

Thuaidh-Lár, Chorcaí Thiar Thuaidh agus
Chorcaí Theas-Lár.

Dún na nGall I gcontae Dhún na nGall, na toghranna seo Triúr
Thoir Thuaidh a leanas:

Ard Mhálanna, Baile Lifín, Baile na nÉan,
Bun Cranncha (Tuath), an Bheart, Carn
Domhnach, Bun an Ghaoith, an Teampall
Maol, Cúil Mhic an Tréin, Cúil Dabhcha,
Díseart Eignigh, Dún Damh, Fathain,
Gleann Ó gCanann, Gleann Daoile, Gleann
Tóchair, an Caisleán Nua, na hUillí, an Inis,
Coill Doire, Cill Fhéich, Málainn, na Mínte,
Bun an Phobail, an Baile Nua, Carraig Mhic
Uidhilín, an tSráid, Ard an Chrainn, Trá
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Món, an Caisleán Geal, i sean-Tuathcheantar
Inis Eoghain;

Baile Mhic Comhghaill, Caisleán Wray, Corr
an Mhadaidh, Éadan an Charnáin, Gartán,
Gort na bhFearn, Coillidh Masnaí, Cionn
Chreige, Leitir Ceanainn (Tuath), an
Machaire Buí, Mainéar Uí Chuinneagáin,
Mín an Lábáin, Suí Corr, Tulach
Dhúghlaise, i sean-Tuathcheantar Leitir
Ceanainn;

An Cheathrú Chaol, an Tearmann, Baile
Áir, Carraig Airt, Cnoc Colbha,
Creamhghort, Fánaid Thiar, Fánaid
Thuaidh, an Gleann, Gleann Eala,
Grianfort, Cill Gharbháin, Cill Mhic
Réanáin, Loch Caol, Baile na nGallóglach,
Ráth Mealtáin, Ráth Maoláin, Ros Goill,
Ros na Cille, i sean-Tuathcheantar Bhaile na
nGallóglach;

agus bailte Bhun Cranncha agus Leitir
Ceanainn.

Dún na nGall Contae Dhún na nGall, ach amháin an chuid Triúr
Thiar Theas de atá i ndáilcheantar Dhún na nGall Thoir

Thuaidh.

Baile Átha I gcathair Bhaile Átha Cliath, na toghranna Ceathrar
Cliath Láir seo a leanas:

Cé Árann A, Cé Árann B, Cé Árann C, Cé
Árann D, Cé Árann E, Baile an Ásaigh A,
Baile an Ásaigh B, an Baile Bocht A, an
Baile Bocht B, Garraithe na Lus A,
Garraithe na Lus B, Garraithe na Lus C, an
Chabrach Thoir A, an Chabrach Thoir B, an
Chabrach Thoir C, an Chabrach Thiar A, an
Chabrach Thiar B, an Chabrach Thiar C, an
Chabrach Thiar D, Droim Conrach Theas B,
Droim Conrach Theas C, Cé na nÓstaí A,
Cé na nÓstaí B, Cé na nÓstaí C, Muinseo
A, Muinseo B, an Chathair Thuaidh, an
Duga Thuaidh A, an Duga Thuaidh B, an
Duga Thuaidh C, Rotunda A, Rotunda B;

agus an chuid sin de thoghroinn Pháirc an
Fhionnuisce atá lastuaidh de líne arna
tarraingt feadh Bhóthar Shéipéal Iosóid,
Bhóthar Chonagáin agus Shráid Gheata na
Páirce.

Baile Átha I gcontae Bhaile Átha Cliath Theas, na Ceathrar
Cliath Thiar- toghranna seo a leanas:
Meán

Cluain Dolcáin-an Cheapach Mhór, Cluain
Dolcáin-Dún Amhlaoibh, Cluain Dolcáin-
Gort an Mhúraigh, Cluain Dolcáin-Rualach,
Sráidbhaile Cluain Dolcáin, Leamhcán-
Eiscir, Arda Leamhcáin, Leamhcán-Teach
San Eiléan, an Caisleán Nua, Baile Phámar,
Baile Phámar Thiar, Ráth Cúil, Teach
Sagard;

agus an chuid sin de thoghroinn Chluain
Dolcáin-an Mhainistir atá laistiar de líne
arna tarraingt feadh Pháircbhealach Thiar
an M50.

Baile Átha I gcontae Fhine Gall, na toghranna seo a Ceathrar
Cliath Thuaidh leanas:

Baile Brigín (Tuath), Baile Brigín
(Uirbeach), Baile Bachaille, Baile Scadán,
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Gleann Meáin, Domhnach Bat, Baile
Gháire, an Choill Naofa, Inis Pádraig, Cionn
Sáile, Lusca, Mullach Íde Thoir, Mullach Íde
Thiar, an Ros, na Sceirí, Sord-an Ghlas
Mhór, Sord-Halla an Leasáin, Sord-Baile na
Mara, Sráidbhaile Shoird.

Baile Átha I gcathair Bhaile Átha Cliath, na toghranna Triúr
Cliath Thuaidh- seo a leanas:
Lár

Beaumont B, Beaumont C, Beaumont D,
Beaumont E, Beaumont F, Cluain Tarbh
Thoir A, Cluain Tarbh Thoir B, Cluain
Tarbh Thoir C, Cluain Tarbh Thoir D,
Cluain Tarbh Thoir E, Cluain Tarbh Thiar
A, Cluain Tarbh Thiar B, Cluain Tarbh
Thiar C, Cluain Tarbh Thiar D, Cluain
Tarbh Thiar E, Droim Conrach Theas A,
Éadan Mór, Páirc na nGrás, Baile Hearman
A, Baile Hearman B, an Choill Mhór A, an
Choill Mhór B, an Choill Mhór C, an Choill
Mhór D.

Baile Átha I gcathair Bhaile Átha Cliath, na toghranna Triúr
Cliath Thoir seo a leanas:
Thuaidh

Bán an Aeir, an Ghráinseach A, an
Ghráinseach B, an Ghráinseach C, an
Ghráinseach D, an Ghráinseach E, Coill an
Phrióra A, Coill an Phrióra B, Coill an
Phrióra C, Coill an Phrióra D, Coill an
Phrióra E, Ráth Eanaigh-Gort an
tSionnaigh, Ráth Eanaigh-an Gleanntán
Glas, Ráth Eanaigh-San Asam;

agus, i gcontae Fhine Gall, na toghranna seo
a leanas:

Baile Dúill, Baile Grífín, Binn Éadair, Port
Mearnóg Thuaidh, Port Mearnóg Theas, Cill
Fhionntain;

agus an chuid sin de thoghroinn Thurnapain
atá lastuaidh de líne arna tarraingt feadh
Chonair na Croise Thuaidh (M50), ag dul
deiseal timpeall chompal Uimh. 3 agus á
eisiamh, ag acomhal Chonair na Croise
Thuaidh (M50) le mótarbhealach an M1.

Baile Átha I gcathair Bhaile Átha Cliath, na toghranna Triúr
Cliath Thiar seo a leanas:
Thuaidh

Baile Gall A, Baile Gall B, Baile Gall C,
Baile Gall D, Baile Munna A, Baile Munna
B, Baile Munna C, Baile Munna D, Baile
Munna E, Baile Munna F, Beaumont A,
Fionnghlas Thuaidh A, Fionnghlas Thuaidh
B, Fionnghlas Thuaidh C, Fionnghlas Theas
A, Fionnghlas Theas B, Fionnghlas Theas C,
Fionnghlas Theas D, an Halla Bán A, an
Halla Bán B, an Halla Bán C, an Halla Bán
D;

agus, i gcontae Fhine Gall, na codanna sin
de thoghranna Aerfoirt, Bhaile Bhlainséir-
Bhaile an Aba, Dhubóthar, an Bharda agus
Thurnapain atá laisteas de líne arna
tarraingt feadh Chonair na Croise Thuaidh
(M50), ag dul deiseal timpeall chompal
Uimh. 3, agus á chuimsiú, ag acomhal
Chonair na Croise Thuaidh (M50) le
Mótarbhealach an M1.
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Baile Átha I gcontae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, na Cúigear
Cliath Theas toghranna seo a leanas:

Baile an tSaoir-an tÁth Leathan, Baile an
tSaoir-Ludford, Baile an tSaoir-Marlaigh,
Baile an tSaoir-Cluain Leathan, Baile an
tSaoir-Droim Cluana, Baile an tSaoir-Páirc
na Coille, Cábán tSíle-Baile Uí Lachnáin,
Baile an Teampaill-an Caisleán, Baile an
Teampaill-Fearann na Scéimhe, Baile an
Teampaill-an Garrán Cnó, Baile an
Teampaill-Orwell, Baile an Teampaill-Plásóg
na Coille, Cluain Sceach-Belfield, Cluain
Sceach-Fearann na Buaile, Cluain Sceach-
Baile an Mhuilinn, Cluain Sceach-Reabóg,
Cluain Sceach-na Glasáin, Dún Droma-Baile
Amhlaoibh, Dún Droma-Cill Mochuda, Dún
Droma-Áth an Ghainimh, Dún Droma-
Droim Meala, Dún Droma-Teach Naithí,
Carraig an tSionnaigh-Carraig Mhaighin,
Carraig an tSionnaigh-Torquay, Gleann
Cuilinn, Stigh Lorgan-Páirc na bhFianna,
Stigh Lorgan-Cill Mochuda, Stigh-Lorgan-
Baile na Lobhar, Stigh Lorgan-Meirbheal,
Stigh Lorgan-Cnoc Mhuirfean, Tigh
Bródáin;

agus, i gcontae Bhaile Átha Cliath Theas, na
toghranna seo a leanas:

Baile Baodáin, Baile Éamainn, Teach na
Giúise-Baile Uí Chuilinn, Teach na Giúise-
Cnoc Lín, Ráth Fearnáin-Baile Uí Ruáin,
Ráth Fearnáin-Gort an Ime, Ráth Fearnáin-
Eirmeatáiste, Ráth Fearnáin-Páirc Naomh
Éanna, Sráidbhaile Ráth Fearnáin.

Baile Átha I gcathair Bhaile Átha Cliath, na toghranna Cúigear
Cliath Theas-Lár seo a leanas:

Carna, Séipéal Iosóid, Gort na Silíní A,
Gort na Silíní C, Cromghlinn A, Cromghlinn
B, Cromghlinn C, Cromghlinn D,
Cromghlinn E, Cromghlinn F, na Déise,
Droim Fionn, Inse Chór A, Inse Chór B,
Cill Mhaighneann A, Cill Mhaighneann B,
Cill Mhaighneann C, Camaigh A, Camaigh
B, Camaigh C, Camaigh D, Camaigh E, an
Choill Mhóir, Cé na gCeannaithe A, Cé na
gCeannaithe B, Cé na gCeannaithe C, Cé na
gCeannaithe D, Cé na gCeannaithe E, Cé na
gCeannaithe F, Tír an Iúir A, Tír an Iúir B,
Tír an Iúir C, Tír an Iúir D, Cé Uiséir A, Cé
Uiséir B, Cé Uiséir C, Cé Uiséir D, Cé
Uiséir E, Cé Uiséir F, Baile Bhailcín A,
Baile Bhailcín B, Baile Bhailcín C;

agus an chuid sin de thoghroinn Pháirc an
Fhionnuisce atá laisteas de líne arna
tarraingt feadh Bhóthar Shéipéal Iosóid,
Bhóthar Chonagáin agus Shráid Gheata na
Páirce;

agus, i gcontae Bhaile Átha Cliath Theas, na
toghranna seo a leanas:

Teach Mealóg-Mainéar Chamaí, Tír an Iúir-
Gort na Silíní, Tír an Iúir-na Crainn Ghlasa;

agus na codanna sin de thoghranna Chluain
Dolcáin-an Mhainistir, Chluain Dolcáin-
Baile an Mhóta agus Thamhlachta-Cill na
Manach atá lastoir de líne arna tarraingt
feadh Pháircbhealach Thiar an M50.
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Baile Átha I gcathair Bhaile Átha Cliath, na toghranna Ceathrar
Cliath Thoir seo a leanas:
Theas

Teach an Ardmhéara A, Teach an
Ardmhéara B, Peambróg Thoir A,
Peambróg Thoir B, Peambróg Thoir C,
Peambróg Thoir D, Peambróg Thoir E,
Peambróg Thiar A, Peambróg Thiar B,
Peambróg Thiar C, Ráth Fearnáin, Ráth
Maonais Thoir A, Ráth Maonais Thoir B,
Ráth Maonais Thoir C, Ráth Maonais Thoir
D, Ráth Maonais Thiar A, Ráth Maonais
Thiar B, Ráth Maonais Thiar C, Ráth
Maonais Thiar D, Ráth Maonais Thiar E,
Ráth Maonais Thiar F, an Malartán Ríoga
A, an Malartán Ríoga B, Naomh Caoimhín,
an Duga Theas, Cé an Adhmaid A, Cé an
Adhmaid B.

Baile Átha I gcontae Bhaile Átha Cliath Theas, na Ceathrar
Cliath Thiar toghranna seo a leanas:
Theas

Buaile na Scornaí, Bóthar na Bruíne,
Sráidbhaile Theach na Giúise, Tamhlacht-
Abhainn Bheag, Tamhlacht-Béalgard,
Tamhlacht-Fothair Chardain, Tamhlacht-
Radharc an Ghleanna, Tamhlacht-Ráth
Miontáin, Tamhlacht-Cill an Ardáin,
Tamhlacht-Coill Tobair, Tamhlacht-Coill an
Rí, Tamhlacht-Sruth an Mhuilinn,
Tamhlacht-an Seanbhábhún, Tamhlacht-
Achadh an Tobair, Tamhlacht-Tigh
Motháin, Teach Mealóg-an Chufróg, Teach
Mealóg-an Tiníl, Teach Mealóg-Orwell,
Teach Mealóg-Osprey, Sráidbhaile Theach
Mealóg, Tír an Iúir-San Séamas;

agus na codanna sin de thoghranna Chluain
Dolcáin-Baile an Mhóta agus Thamhlachta-
Cill na Manach atá laistiar de líne arna
tarraingt feadh Pháircbhealach Thiar an
M50.

Baile Átha I gcontae Fhine Gall, na toghranna seo a Ceathrar
Cliath Thiar leanas:

Baile Bhlainséir-Baile an Bhlácaigh, Baile
Bhlainséir-Cúil Mhín, Baile Bhlainséir-an
Chorr Dhubh, Baile Bhlainséir-Delwood,
Baile Bhlainséir-Mullach Eadrad, Baile
Bhlainséir-Plásóg na Rós, Baile Bhlainséir-
Baile an Tirialaigh, Caisleán Cnucha-Cnoc
Mhaolruain, Caisleán Cnucha-an Pháirc, Cill
Shalcháin, Leamhcán Thuaidh, Sord-an
Fhoraois;

agus na codanna sin de thoghranna Aerfoirt,
Bhaile Bhlainséir-Baile an Aba, Dhubóthar
agus an Bharda atá lastuaidh de líne arna
tarraingt feadh Chonair na Croise Thuaidh
(M50).

Dún Laoghaire I gcontae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, na Ceathrar
toghranna seo a leanas:

An Baile Breac, an Charraig Dhubh-Baile
an Bhóthair, an Charraig Dhubh-Dún
Carúin, an Charraig Dhubh-an Lár, an
Charraig Dhubh-Gleann na Míne, an
Charraig Dhubh-Baile na Manach, an
Charraig Dhubh-an Pháirc Nua, an Charraig
Dhubh-Rinn na Mara, an Charraig Dhubh-
Sráid an tSrutháin, an Charraig Dhubh-Cnoc
an Teampaill, an Charraig Dhubh-Baile
Liam, Cábán tSíle-Gort an Eibhir, Cábán
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tSíle-Cill Bheagóige, Cábán tSíle-an
Chriadóireacht, Deilginis-Avondale,
Deilginis-Blóic, Deilginis-an Caladh Mór,
Cnoc Dheilginse, Deilginis Uachtarach, Dún
Laoghaire-Thoir-Lár, Dún Laoghaire-Glas
Tuathail, Dún Laoghaire-Gleann na
gCaorach, Dún Laoghaire-Feirm Bhaile na
Manach, Dún Laoghaire-Baile an Chnoic,
Dún Laoghaire-an Naigín Thoir, Dún
Laoghaire-an Naigín Theas, Dún Laoghaire-
an Naigín Thiar, Dún Laoghaire-Cnoc an
tSalainn, Dún Laoghaire-Cuas an Ghainimh,
Dún Laoghaire-Thiar-Lár, Carraig an
tSionnaigh-Páirc na Feá, Carraig an
tSionnaigh-Gráinseach an Déin, Cill Iníon
Léinín Thuaidh, Cill Iníon Léinín Theas,
Seanchill-Ráth Michíl, Seanchill-Ráth
Salach, Seanchill-Seangánach, Stigh Lorgan-
an Phrióireacht.

Gaillimh Thoir I gcontae na Gaillimhe, na toghranna seo a Ceathrar
leanas:

Mainistir Ó gCormacáin, Áth Eascrach,
Eachroim, Béal Átha na Sluaighe (Tuath),
Baile Mhic an Bhaird, Cluain Fearta, Cluain
Tuaiscirt, Tuaim Catraí, Cill Chonaill, Cill
Leáin, Cill Alachtáin, Cill Odhráin, Cill Iúir,
Coill Mhic Sheáin, Cill Tormóir, an Choill
Mhór, an Baile Mór, Lios Maine, Corr an
Choirce, i sean-Tuathcheantar Bhéal Átha na
Sluaighe Uimh. 1;

Baile na Staice, Béal Átha Mó, Baile na Cille,
Buı́bheanach, na Creaga, an Currach Mór,
Gleann na Madadh, an tOileán, Cill Chruáin,
Cill Tulach, an Ráithı́n, an Screig, an
tSeanchoill, Teampall an Tóchair, Tobar Rua, i
sean-Tuathcheantar Ghleann na Madadh;

Ard Mhaolabháin, Ard Raithin, Baile Uí
Chathaláin, an Bheitheach, an Chathair
Mhór, an Cheapach Ard, Caisleán Táilliúir,
Dúros, Droim Mucú, an Gort, Cill
Bheaganta, Cill Fhaoile, Cill Fhionnbharra,
Cill Eithne, Cill Tartan, Cill Tómais, Cinn
Mhara, Ráth Asáin, an Sceachánach, i sean-
Tuathcheantar an Ghoirt;

An Aill, Baile Átha an Rí, Béal Átha na
gCarr, an Bhreaclach, an Ballán, an
Cheapach Loiscthe, an Caisleán Buí, Cluain
Caoin, Baile Uí Chlúmháin, Creachmhaoil,
Doire Láir, Droim Chiara, an Ghráig, an
Ghráinseach, Cnocán Eibhir, Cill Chríost,
Cill Chonaicne, Cill Chon Iarainn, Cill
Íomair, Cill Ó gCillín, Cill Mhian, Cill Rícill,
Cill tSeiscill, Cill Tulach, na Leaca Liatha,
Liatroim, Loch an Tóraic, Baile Locha
Riach (Tuath), Baile Locha Riach
(Uirbeach), an Creigín, Baile an tSléibhe,
Magh Óda, Ráth na Fulrachta, Tigh
Dachoinne, an Ghráig, i sean-Tuathcheantar
Bhaile Locha Riach;

An tEanach, Baile na Cille, an Chealtrach,
Gallach, an Clochar, Cluain Broc, Cluain
Caoin, Cúil Lú, Doire an Ghlasáin, Cill
Rórain, Cill Liatháin, an Creagán, an Baile
Íochtair, Teach Baoith, i sean-Tuathcheantar
an Chreagáin;

Baile na Mainistreach, an Baile Glas, an
Cuas, na Doiriú, an Dromainn, Dún an
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Uchta, Cill Íomair, Cill Molonóg, Cill
Chuáin, Míleac, an Móta, an Phailís, Port
Omna, Tír Cinn Eascrach, Tíne, i sean-
Tuathcheantar Phort Omna;

An Mhainistir Thoir, an Mhainistir Thiar,
Eadargúil, Eanach Dhúin, Baile an Doire,
Baile an Duibh, Baile na Páirce, an
Bheitheach Mhór, Béal Chláir, Ceathrú na
gCorr, an Cheathrú Riabhach, Béal Chláir
Thuama, Cluain Bheirn, Cluain Caoin,
Comar, Domhnach Pádraig, Dún Baile, Dún
Mór Thuaidh, Dún Mór Theas, Sonnach,
Áth Cinn, Sruthán an Chnoic, Cill Bheanáin,
Cill Chuanna, Cill Éinne, an Cillín, Cill Fhir
Iarainn, Cill Leabhair, Cill Fhursa, Cill
Mhaoláin, Cill tSeanbhoithe, an Leathbhaile,
Baile an Mhuilinn, Muine Mheá, Maighin,
Droim an tSeagail, Tobar an Dois, Tuaim
(Tuath), Tuaim (Uirbeach), i sean-
Tuathcheantar Thuama;

agus baile Bhéal Átha na Sluaighe.

Gaillimh Thiar Contae na Gaillimhe, ach amháin an chuid Cúigear
sin de atá i ndáilcheantar na Gaillimhe
Thoir;

agus cathair na Gaillimhe.

Ciarraí Thuaidh- I gcontae Chiarraí, na toghranna seo a Triúr
Luimneach Thiar leanas:

Ardach, Eas Daoi, Baile an Chloichir, Baile
Uí Chonaire, an Baile Dubh, Baile Uí
Aogáin, Baile Uí Odhragáin, Biaille, an
Charraig, an Tóchar, Cluain Tiobrad, Drom
Máirtín, Dubháth, Inis Mór, an Gallán, an
Cnoicíneach, Cill Fhiachna, Cill Eithne, Cill
Lúirí, Coill Mhaonaigh, Cill Seanáin, Cill
Tóime, Liatroim, Lios Laichtín, Lios Eiltín,
Lios Tuathail (Tuath), Leic Snámha, Maigh
Inse, Maigh Mheáin, Ráth Í, Srón Abhann,
Tairbeart, an Tearmann, an Trian Iarthach,
Urlaí, i sean-Tuathcheantar Lios Tuathail;

Mainistir Ó dTorna, Arabela, Ard Fhearta,
Baile Uí Aogáin, Baile Uí Thaidhg, Baile na
hEaglaise, Baile an Óraigh, Baile Ó Síoda,
an Bheannach, Cathair Uí Mhóráin,
Brosnach, Cloichear Bhriain, Cruinne, an
Dún, na Gníomha, Ceann Chiarraí, Cill
Flainn, Cill Laithín, Cill Mhuire, Cnoc na
gCaiseal, an Leaca Bhán, Sliabh an Iolair,
an Nuachabháil, Ó Bréanainn, Ráth Teas,
Trá Lí (Tuath), Tiobraid, i sean-
Tuathcheantar Thrá Lí;

agus bailte Lios Tuathail agus Thrá Lí;

agus, i gcontae Luimnigh, na toghranna seo
a leanas:

Fliain Mór, an Gleann, Cill Fhearghasa, Cill
Mhaoláin, i sean-Tuathcheantar an
Ghleanna;

Mainistir na Féile, Ardach, an Chathair, an
Drom Tarsna, an Garraí Dubh, Gleann an
Ghabhair, Gleann an Ghoirt, Gleann
Searúill, Móin Achaidh Ghae, Cnoc Uí
Choileáin, Port Trí Namhad, Ráth Rónáin,
Rúscach, Teampall an Ghleanntáin, i sean-
Tuathcheantar an Chaisleáin Nua.
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Ciarraí Theas Contae Chiarraí, ach amháin an chuid de atá Triúr
i ndáilcheantar Chiarraí Thuaidh-Luimneach
Thiar.

Cill Dara I gcontae Chill Dara, na toghranna seo a Ceathrar
Thuaidh leanas:

Baile an Ráithín, Cill Droichid, Cluain
Chonaire, Domhnach Dheá, Domhnach
Compair, Cill Choca, Léim an Bhradáin,
Maigh Nuad, Teach Srafáin, i sean-
Tuathcheantar Chill Droichid Uimh. 1;

Baile na Droimní, Baile Mhic Ádaim,
Cairbre, an Charraig, an Droichead, Dún
Firchirt, Cill Phádraig, Cill Ríonaí, Crois an
Mhuilinn Ghaoithe, i sean-Tuathcheantar
Éadan Doire Uimh. 2;

Baile Bhuadáin, Claonadh, Dún Ing, an
Chill, Cill Chéile, an Nás (Tuath), an Baile
Nua, Uachtar Aird, an Ráth Mhór, Baile
Riobaird, Tigh Mochua Thuaidh, Tigh
Mochua Theas, i sean-Tuathcheantar an Náis
Uimh. 1;

agus baile an Náis.

Cill Dara Theas Contae Chill Dara, ach amháin an chuid de Triúr
atá i ndáilcheantar Chill Dara Thuaidh.

Laois-Uíbh Contae Laoise agus contae Uíbh Fhailí, ach Cúigear
Fhailí amháin an chuid de atá i ndáilcheantar

Thiobraid Árann Thuaidh.

Luimneach Contae Luimnigh, ach amháin na codanna Triúr
de atá i ndáilcheantair Chathair Luimnigh
agus Chiarraí Thuaidh-Luimnigh Thiar.

Cathair I gcontae Luimnigh, na toghranna seo a Ceathrar
Luimnigh leanas:

Baile Choimín, Béal Átha Síomoin, Baile an
Bharraigh, Caisleán Uí Chonaill, Luimneach
Theas (Tuath), i sean-Tuathcheantar
Luimnigh Uimh. 1;

agus cathair Luimnigh;

agus, i sean-Tuathcheantar Mhílic, i gcontae
an Chláir, toghroinn an Bhaile Ghlais.

An Longfort-An Contae an Longfoirt; Ceathrar
Iarmhí

agus, i gcontae na hIarmhí, na toghranna seo
a leanas:

Baile Átha Luain Thoir (Tuath), Achadh na
Gréine, Baile Uí Bhruadair, Baile na Leac,
an Carn, Caisleán Uí Dhálaigh, Glasán, Cill
Chruimthir Fhiachrach, Coill an Iúir, an
Móta, an Grianán, Maigh Droma,
Muiceanach, an Tiobraid, Ioma, i sean-
Tuathcheantar Átha Luain Uimh. 1;

Ard na gCreach, an Baile Mór, Dún
Aonghasa, Droim Raithne, Nuachabháil,
Baile Phiarais, Teampall Phádraig, Baile na
Gaoithe, i sean-Tuathcheantar an Bhaile
Mhóir;

Bóthar Coill, an Chúil, Cúil Iúir, Fíodh an
Átha, an Ghleoir, Cnoc Arbha, Ráth
Eoghain, an tSráid, i sean-Tuathcheantar na
Cúile;
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Ard na gCliabh, Béal Átha na Leac, Baile
an Ghaill Mhóir, Baile Mhóirín, Béal Átha
na nGabhar, Rathain, an Charraig, Dún an
Chaisleáin, Caisleán Loiste, Baile an
Chaisleáin, Baile an Teampaill, an Clochán,
Cluain Fada, Cluain Loiste, Doire Mór, an
Díseart, Impir, Inis Cofaigh, Baile
Réamainn, Loch an Ghleanna, an Pháirc
Ghlas, Baile Ghrífín, Baile an Fhraoigh,
Baile Hop, Huntingdon, Baile Shéamais, Cill
Bheagáin, Cill Bhiscí, Cill Fháir, Cill
Liúcainne, Cionn Átha Gad, Cnoc Droinne,
Leacain, Laraí, Cill Fhaoilinn, Baile an
Mhuilinn, an Muileann gCearr (Tuath), an
Muileann gCearr Thuaidh (Uirbeach), an
Muileann gCearr Theas (Uirbeach), Muilte
Farannáin, an Baile Nua, Loch Uail, Port
Lomáin, Ráth Fhearna, Ráth Aodha, Ráth
Conarta, Baile an Ruiséalaigh, an Sceach, an
Sonnach, Tigh Cloiche, Baile an tSrutháin,
Tigh Munna, an Tulachán, Fearann na
Coille, i sean-Tuathcheantar an Mhuilinn
Chearr;

agus baile Átha Luain.

Lú Contae Lú; Cúigear

agus, i gcontae na Mí, na toghranna seo a
leanas:

Baile Iúiliáin, Teampall Mhuire (cuid), i
sean-Tuathcheantar na Mí.

Maigh Eo Contae Mhaigh Eo. Cúigear

An Mhí Thoir I gcontae na Mí, na toghranna seo a leanas: Triúr

Droim Conrach, Gráinseach na Gaoithe, Cill
Fhoibhrigh, i sean-Tuathcheantar Bhaile
Átha Fhirdhia Uimh. 2;

Cúil Mhaoilín, Domhnach Mór, Dún
Búinne, Dún Seachlainn, Cill Bhrú, an
Cillín, an Chill Mhór, Ráth Faiche, Ráth Tó,
Baile Uí Rodáin, an Scrín, i sean-
Tuathcheantar Dhún Seachlainn;

Ardach, Carraig Leice, Ceanannas Mór
(Tuath), Baile Chrúis, Cill Mhaighneann,
Ráth an Mhábaigh, Maigh Bolg, Maigh
nEalta, an Caisleán Nua, an Baile Nua, an
Obair, Baile Phoirsne, Stigh Mocholmóg,
Trathanaí, i sean-Tuathcheantar
Cheanannais;

Ard Cath, Damhliag, an Mhainistir Mhór,
Steach Maoilín, i sean-Tuathcheantar na Mí;

Ard Maolchon, Baile an Chaisleáin,
Domhnach Phádraig, Baile an Cheantaigh,
Baile Phaghain, Ráth Cheannaigh, Baile
Shláine, Stigh Colláin, Teamhair, i sean-
Tuathcheantar na hUaimhe;

agus baile Cheanannais.

An Mhí Thiar Contae na Mí, ach amháin na codanna sin Triúr
de atá i ndáilcheantair na Mí Thoir agus Lú,
agus contae na hIarmhí, ach amháin an
chuid sin de atá i ndáilcheantar an
Longfoirt-na hIarmhí.
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Ros Comáin- Contae Ros Comáin; Triúr
Liatroim Theas

agus, i gcontae Liatroma, na toghranna seo a
leanas:

Béal an Átha Móir, an Chorr Ghlas, Corr
Dhá Lá, Droim Oiríolaigh Thuaidh, Droim
Oiríolaigh Theas, Garbhros, an Ghréach
Ghlas, Coill an Ghairr, an Dúcharraig,
Uachtar Achaidh, i sean-Tuathcheantar
Bhéal an Átha Móir;

Eanach Duibh, Cora Droma Rúisc, Droim
ar Snámh, Gort na gCuileann, an Gabhal, i
sean-Tuathcheantar Chora Droma Rúisc
Uimh. 1;

Achadh an Mheasa, Bothaigh, Bréandroim,
an Buinne Beag, Carraig Álainn Thoir,
Carraig Álainn Thiar, an Caiseal, Baile
Choille Fóir, Cotann, an Chluain,
Carraigigh, an Droim Ard, Droim Dumha,
Dromad, Fíonach, Gort ar Mónaidh,
Caoldra, Lios Giollac, Maothail, an Rinn,
Baile na hAbhann, Rúscaigh, Ruán, i sean-
Tuathcheantar Maothaile.

Sligeach- Contae Shligigh agus contae Liatroma, ach Triúr
Liatroim amháin an chuid sin de atá i ndáilcheantar
Thuaidh Ros Comáin-Liatroma Theas.

Tiobraid Árann Contae Thiobraid Árann Thuaidh; Triúr
Thuaidh

agus, i gcontae Thiobraid Árann Theas, na
toghranna seo a leanas:

Baile Uí Shíocháin, an Clochar, Cluain
Abhla Thoir, Cluain Abhla Thiar, Gael,
Baile an Ghraeigh, Cill Náile, Baile na
Nodach, i sean-Tuathcheantar Chaisil;

Baile Philib, Buailic, Cruachán, Fearann
Ruairí, Fionnúir, Cill Chúile, Gleann an
Ghuail, Baile an Phaghanaigh, i sean-
Tuathcheantar Shliabh Ardach;

An Cheapach, an Curraichín, Dún Eochaille,
an Gleann Gearr, i sean-Tuathcheantar
Thiobraid Árann Uimh. 1;

agus, i gcontae Uíbh Fhailí, na toghranna
seo a leanas:

Achadh Cinn Chon, Bearna Chlaí
Chosnaigh, an Camghort, Cúil Ó nDubháin,
Dún Cairin, Eiteach, an Goirtín, Baile
Sceanach, Suí an Róin, Teampall na hAithrí,
i sean-Tuathcheantar Ros Cré Uimh. 2.

Tiobraid Árann Contae Thiobraid Árann Theas, ach amháin Triúr
Theas an chuid de atá i ndáilcheantar Thiobraid

Árann Thuaidh;

agus, i sean-Tuathcheantar Chluain Meala
Uimh. 2 i gcontae Phort Láirge, na
toghranna seo a leanas:

Cill Mochoma, Cill Rónáin;

agus na bailte fearainn seo a leanas:

Barr Bháicín, an Bán Ard, an Bhuaile,
Carraig na Brón, an Chúil Íseal, Doire an
Láir Íochtarach, Doire an Láir Uachtarach,
Gleann Dáith, an Goirtín Íochtarach, an
Goirtín Uachtarach, an Lisín, Tigh Cinn
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Chora Íochtarach, Tigh Cinn Chora
Uachtarach, i dtoghroinn an Ghoirtín;

agus na bailte fearainn seo a leanas:

Cruán Íochtarach, Cruán Uachtarach,
Gleann Áirí, Gleann na nGad, Cill Gháithne
Íochtarach, Cill Gháithne Uachtarach, Cnoc
Lúcáis, Cnoc na gCriomhthann, Ladhar an
Iarla, Móin na Caillí, an Poll Buí, Poll na
gCuinneog, an Scrabhtae Thoir, an
Scrabhtae Thiar, an Spá, i dtoghroinn
Naomh Muire.

Port Láirge Contae Phort Láirge, ach amháin an chuid Ceathrar
de atá i ndáilcheantar Thiobraid Árann
Theas;

agus cathair Phort Láirge.

Loch Garman Contae Loch Garman. Cúigear

Cill Mhantáin Contae Chill Mhantáin; Cúigear

agus, i gcontae Cheatharlach, na toghranna
seo a leanas:

Cluain Mhór, Baile Haicéid, Baile Arúil,
Cinn Eich, Ráth Choill, Ráth Bhile, Tigh an
Chnoic, Baile Liam, i sean-Tuathcheantar
Bhealach Conglais Uimh. 2.
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