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ACHT DO LEASÚ AN ACHTA UM SHEIRBHÍSÍ RIALTAIS
ÁITIÚIL (COMHLACHTAÍ CORPRAITHE), 1971; DO
DHÍSCAOILEADH COMHLACHTAÍ ÁIRITHE A
BUNAÍODH DE BHUN AN ACHTA SIN; DO LEASÚ
AGUS DO CHÚLGHAIRM ORDUITHE ÁIRITHE A
RINNEADH DE BHUN AN ACHTA SIN; DO
DHÍSCAOILEADH NA COMHAIRLE LEABHARLANNA;
DO LEASÚ AN ACHTA RIALTAIS ÁITIÚIL, 2001 I nDÁIL
LE POST AN BHAINISTEORA; AGUS DO DHÉANAMH
SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[8 Meitheamh 2012]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar an tAcht Rialtais Áitiúil (Forálacha
Ilghnéitheacha), 2012 a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Sheirbhísí Rialtais Áitiúil
(Comhlachtaí Corpraithe), 1971 go 2012 a ghairm den Acht um
Sheirbhísí Rialtais Áitiúil (Comhlachtaí Corpraithe), 1971, den Acht
um Sheirbhísí Rialtais Áitiúil (Comhlachtaí Corpraithe) (Orduithe a
Dhaingniú), 2008 agus de Chuid 2 den Acht seo le chéile.

(3) Féadfar na hAchtanna Rialtais Áitiúil, 1925 go 2012, a ghairm
de na hAchtanna Rialtais Áitiúil, 1925 go 2007, agus de Chuid 4,
le chéile.

(4) Tiocfaidh an tAcht seo, seachas ailt 8 agus 9, i ngníomh cibé
lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire le hordú nó le horduithe i
gcoitinne nó faoi threoir aon chríche nó forála áirithe, agus féadfar
laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil nó le
haghaidh forálacha éagsúla, agus chun forálacha éagsúla a chur
isteach in alt 144 d’Acht 2001 le halt 16.

2.—San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1971” an tAcht um Sheirbhísí Rialtais Áitiúil
(Comhlachtaí Corpraithe), 1971;
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Gearrtheideal,
comhlua agus
tosach feidhme.
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Caiteachais.

Leasú ar alt 2
d’Acht 1971.

Leasú ar alt 3
d’Acht 1971.
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ciallaíonn “Acht 2001” an tAcht Rialtais Áitiúil, 2001;

ciallaíonn “Aire” an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil.

3.—Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an
Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe é, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

CUID 2

Comhlachtaí Corpraithe

4.—Leasaítear Acht 1971 tríd an alt seo a leanas a chur in ionad
alt 2:

“Údaráis lena
mbaineann an
tAcht seo.

2.—Maidir le húdarás áitiúil chun críocha na
nAchtanna Rialtais Áitiúil, 1925 go 2007, is údarás
é, chun críocha an Achta seo, lena mbaineann an
tAcht seo.”.

5.—Leasaítear alt 3 d’Acht 1971—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Féadfaidh an tAire, ó am go ham, le toiliú an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, agus ag féachaint
do na nithe dá dtagraítear i bhfo-alt (1A), le hordú (dá
ngairtear ‘ordú bunaithe’ san Acht seo), comhlacht a
bhunú chun seirbhísí a sholáthar dóibh seo a leanas nó
thar a gceann seo a leanas—

(a) an tAire i gcomhlíonadh a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna, nó

(b) ceann amháin nó níos mó de na húdaráis lena
mbaineann an tAcht seo i gcomhlíonadh
fheidhmeanna an údaráis sin nó na n-údarás
sin.”,

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (1):

“(1A) Le linn ordú a dhéanamh faoi fho-alt (1), beidh
aird ag an Aire ar na nithe seo a leanas—

(a) éifeachtúlacht, éifeachtacht agus barainneacht a
chur chun cinn san eagraíocht agus na seirbhísí
atá i gceist a sholáthar,

(b) na hacmhainní atá ar fáil don Aire nó d’aon
údarás a mbeidh seirbhísí á soláthar ag an
gcomhlacht, a bhunófar leis an ordú, dó nó ar
a shon,

(c) a inmhianaithe atá sé go mbeidh caighdeáin i
gcomhréir lena chéile i ndáil leis na seirbhísí
atá i gceist a sholáthar,
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(d) a inmhianaithe atá sé go ndéanfar soláthar na
seirbhísí atá i gceist a réigiúnú nó a lárú,

(e) a inmhianaithe atá sé líon na gcomhlachtaí a
sholáthraíonn na seirbhísí atá i gceist a
laghdú.”,

agus

(c) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (8):

“(9) San alt seo, folaíonn ‘seirbhísí’—

(a) caidreamh tionscail agus gníomhaíochtaí
acmhainní daonna, lena n-áirítear ionadaíocht,
caibidil, oiliúint agus forbairt, a bhainistiú agus
a eagrú,

(b) seirbhísí, oiliúint agus trealamh a bhaineann le
teicneolaíocht faisnéise agus teicneolaíocht
cumarsáide a sholáthar,

(c) seirbhísí riaracháin a sholáthar,

(d) seirbhísí comhroinnte agus lárnacha a sholáthar,

(e) feasacht ar shábháilteacht an phobail a chur
chun cinn agus bearta oiliúna agus
sábháilteachta i ndáil le sábháilteacht an
phobail a eagrú,

(f) seirbhísí taighde, comhairleacha agus faisnéise
a sholáthar,

(g) seirbhísí sainchomhairle agus pleanála straitéisí
a sholáthar,

(h) athbheochan shóisialach agus eacnamaíoch a
shocrú, a chomhordú agus a sholáthar, lena
n-áirítear forbairt agus feabhsú talún agus
bonneagair,

(i) seirbhísí fála a sholáthar,

(j) seirbhísí gníomhaireachta a sholáthar, lena
n-áirítear muirir agus táillí as íoc déanach a
bhailiú, agus

(k) earraí agus seirbhísí gaolmhara a sholáthar.”.

6.—Leasaítear fo-alt (2) d’alt 5 d’Acht 1971—

(a) i mír (a), tríd an bhfomhír seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh fhomhír (iii):

“(iv) Roinn Stáit (faoi réir thoiliú an Aire
iomchuí),”,

agus
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Orduithe aistrithe.
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(b) trí na míreanna seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír
(d):

“(e) socruithe idirthréimhseacha a dhéanamh i ndáil
le haoisliúntas oifigigh agus sheirbhísigh an
chomhlachta dhíscaoilte,

(f) cuntais chríochnaitheacha an chomhlachta
dhíscaoilte a ullmhú agus a iniúchadh,

(g) tuarascáil chríochnaitheach ón gcomhlacht
díscaoilte a ullmhú, agus

(h) plé le haon nithe idirthréimhseacha,
forlíontacha nó teagmhasacha eile is
dealraitheach don Aire is gá chun críocha an
ordaithe.”.

7.—Leasaítear Acht 1971 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh alt 5:

“Orduithe
aistrithe.

5A.—(1) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, agus ag
féachaint d’éifeachtúlachtaí riaracháin agus
barainneachtaí scála a chur chun cinn agus do na
nithe dá dtagraítear in alt 3(1A), le hordú,
sócmhainní agus dliteanais comhlachta nó
comhlachtaí a shonraítear in alt 10 den Acht
Rialtais Áitiúil (Forálacha Ilghnéitheacha), 2012 a
aistriú.

(2) Beidh in ordú faoi fho-alt (1) cibé forálacha
a mheasfaidh an tAire is gá nó is fóirsteanach agus
a leanfaidh as díscaoileadh an chomhlachta nó na
gcomhlachtaí lena mbaineann, agus, go háirithe,
féadfar foráil a dhéanamh leis maidir leis na nithe
seo a leanas—

(a) feidhmeanna, maoin, cearta agus
dliteanais an chomhlachta nó na
gcomhlachtaí lena mbaineann a aistriú
chuig ceann amháin nó duine amháin
nó níos mó díobh seo a leanas nó a
dháileadh ar cheann amháin nó ar
dhuine amháin nó níos mó díobh seo
a leanas—

(i) an tAire,

(ii) comhlacht arna bhunú le hordú
bunaithe,

(iii) údarás lena mbaineann an tAcht
seo, nó

(iv) Roinn Stáit (faoi réir thoiliú an
Aire iomchuí),

(b) conarthaí leanúnacha arna ndéanamh
ag an gcomhlacht nó na comhlachtaí
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Ilghnéitheacha), 2012.

lena mbaineann a choimeád ar
marthain,

(c) leanúint d’imeachtaí dlí a bheidh ar
feitheamh,

(d) foireann de chuid an chomhlachta nó na
gcomhlachtaí lena mbaineann a
aistriú—

(i) chuig údarás lena mbaineann an
tAcht seo,

(ii) chuig comhlacht arna bhunú le
hordú bunaithe, nó

(iii) chuig Roinn Stáit (faoi réir thoiliú
an Aire iomchuí),

(e) socruithe idirthréimhseacha i ndáil le
haoisliúntas oifigeach agus
seirbhíseach de chuid an chomhlachta
nó na gcomhlachtaí lena mbaineann,

(f) cuntais chríochnaitheacha an
chomhlachta nó na gcomhlachtaí lena
mbaineann a ullmhú agus a iniúchadh,

(g) tuarascáil chríochnaitheach ón
gcomhlacht nó ó na comhlachtaí lena
mbaineann a ullmhú, agus

(h) aon nithe idirthréimhseacha,
forlíontacha nó teagmhasacha eile is
dealraitheach don Aire is gá chun
críocha an ordaithe.”.

8.—Leasaítear an tOrdú um Ghníomhaireacht Athbheochana
Thuaisceart Luimnigh (Bunú), 2007 (I.R. Uimh. 275 de 2007)—

(a) in Airteagal 2, trí “1 Lúnasa 2012” a chur in ionad “15ú lá
de Mheitheamh 2012”,

(b) in Airteagal 4, trí “31 Iúil 2012” a chur in ionad “14
Meitheamh 2012”, agus

(c) i bhfo-airteagal (2) d’Airteagal 6, trí “31 Iúil 2012” a chur
in ionad “an 14 Meitheamh 2012”.

9.—Leasaítear an tOrdú um Ghníomhaireacht Athbheochana
Dheisceart Luimnigh (Bunú), 2007 (I.R. Uimh. 276 de 2007)—

(a) in Airteagal 2, trí “1 Lúnasa 2012” a chur in ionad “15ú lá
de Mheitheamh 2012”,

(b) in Airteagal 4, trí “31 Iúil 2012” a chur in ionad “14
Meitheamh 2012”, agus

(c) i bhfo-airteagal (2) d’Airteagal 6, trí “31 Iúil 2012” a chur
in ionad “an 14 Meitheamh 2012”.
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10.—Déantar na comhlachtaí seo a leanas a dhíscaoileadh:

(a) an Bord Seirbhísí Ríomhaire Rialtais Áitiúil;

(b) Comhairle na Seirbhísí Dóiteáin;

(c) an Bord Seirbhísí Bainistíochta Rialtais Áitiúil;

(d) an Chomhpháirtíocht um Thithe Incheannaithe;

(e) Sábháilteacht Uisce na hÉireann;

(f) Gníomhaireacht Athbheochana Thuaisceart Luimnigh;

(g) Gníomhaireacht Athbheochana Dheisceart Luimnigh.

11.—Cúlghairtear na horduithe seo a leanas:

(a) An tOrdú um an mBord Seirbhísí Ríomhaire Rialtais
Áitiúil (Bunú), 1975 (I.R. Uimh. 212 de 1975);

(b) An tOrdú um Chomhairle na Seirbhísí Dóiteáin (Bunú),
1983 (I.R. Uimh. 175 de 1983);

(c) An tOrdú fán Ordú um Chomhairle na Seirbhísí Dóiteáin
(Bunú), 1983 (Leasú), 1984 (I.R. Uimh. 344 de 1984);

(d) An tOrdú um Sheirbhísí Rialtais Áitiúil (Bunú)
(Orduithe) (Leasú), 1984 (I.R. Uimh. 345 de 1984);

(e) An tOrdú um an mBord Seirbhísí Bainistíochta Rialtais
Áitiúil (Bunú), 1996 (I.R. Uimh. 410 de 1996);

(f) An tOrdú fán Ordú um Chomhairle na Seirbhísí Dóiteáin
(Bunú), 1983 (Leasú), 2000 (I.R. Uimh. 23 de 2000);

(g) An tOrdú um an mBord Seirbhísí Ríomhaire Rialtais
Áitiúil (Bunú) (Leasú), 2004 (I.R. Uimh. 656 de 2004);

(h) An tOrdú fán gComhpháirtíocht um Thithe Incheannaithe
(Bunú), 2005 (I.R. Uimh. 383 de 2005);

(i) An tOrdú um Shábháilteacht Uisce na hÉireann (Bunú),
2006 (I.R. Uimh. 389 de 2006);

(j) An tOrdú um Ghníomhaireacht Athbheochana
Thuaisceart Luimnigh (Bunú), 2007 (I.R. Uimh. 275 de
2007);

(k) An tOrdú um Ghníomhaireacht Athbheochana Dheisceart
Luimnigh (Bunú), 2007 (I.R. Uimh. 276 de 2007);

(l) An tOrdú um an Ordú fán gComhpháirtíocht um Thithe
Incheannaithe (Bunú), 2005 (Leasú), 2007 (I.R. Uimh.
293 de 2007).

12.—(1) Leasaítear alt 10 (arna leasú le halt 19(1)(k) den Acht
Rialtais Áitiúil (Muirear Teaghlaigh), 2011) den Acht Rialtais Áitiúil
(Muirir), 2009 tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (8):
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“(8) San alt seo, ciallaíonn ‘bord iomchuí’—

(a) an Bord Seirbhísí Ríomhaire Rialtais Áitiúil arna
bhunú leis an Ordú um an mBord Seirbhísí
Ríomhaire Rialtais Áitiúil (Bunú), 1975 (I.R. Uimh.
212 de 1975), nó comhlacht chuig a ndearnadh
feidhmeanna an Bhoird sin a aistriú le hordú faoi alt
5A (a cuireadh isteach le halt 7 den Acht Rialtais
Áitiúil (Forálacha Ilghnéitheacha), 2012) den Acht
um Sheirbhísí Rialtais Áitiúil (Comhlachtaí
Corpraithe), 1971, agus

(b) an Bord Seirbhísí Bainistíochta Rialtais Áitiúil arna
bhunú leis an Ordú um an mBord Seirbhísí
Bainistíochta Rialtais Áitiúil (Bunú), 1996 (I.R.
Uimh. 410 de 1996), nó comhlacht chuig a ndearnadh
feidhmeanna an Bhoird sin a aistriú le hordú faoi alt
5A (a cuireadh isteach le halt 7 den Acht Rialtais
Áitiúil (Forálacha Ilghnéitheacha), 2012) den Acht
um Sheirbhísí Rialtais Áitiúil (Comhlachtaí
Corpraithe), 1971,

nó ceachtar díobh.”.

(2) Leasaítear alt 13 den Acht Rialtais Áitiúil (Muirear
Teaghlaigh), 2011 tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-
alt (8):

“(8) San alt seo, ciallaíonn ‘bord iomchuí’—

(a) an Bord Seirbhísí Ríomhaire Rialtais Áitiúil arna
bhunú leis an Ordú um an mBord Seirbhísí
Ríomhaire Rialtais Áitiúil (Bunú), 1975 (I.R. Uimh.
212 de 1975), nó comhlacht chuig a ndearnadh
feidhmeanna an Bhoird sin a aistriú le hordú faoi alt
5A (a cuireadh isteach le halt 7 den Acht Rialtais
Áitiúil (Forálacha Ilghnéitheacha), 2012) den Acht
um Sheirbhísí Rialtais Áitiúil (Comhlachtaí
Corpraithe), 1971, agus

(b) an Bord Seirbhísí Bainistíochta Rialtais Áitiúil arna
bhunú leis an Ordú um an mBord Seirbhísí
Bainistíochta Rialtais Áitiúil (Bunú), 1996 (I.R.
Uimh. 410 de 1996), nó comhlacht chuig a ndearnadh
feidhmeanna an Bhoird sin a aistriú le hordú faoi alt
5A (a cuireadh isteach le halt 7 den Acht Rialtais
Áitiúil (Forálacha Ilghnéitheacha), 2012) den Acht
um Sheirbhísí Rialtais Áitiúil (Comhlachtaí
Corpraithe), 1971,

nó ceachtar díobh.”.

CUID 3

An Chomhairle Leabharlanna

13.—Déantar an Chomhairle Leabharlanna a dhíscaoileadh.

9

Cd.2 A.12
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dhíscaoileadh.
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Ordú aistrithe.
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14.—(1) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe, ag féachaint d’éifeachtúlachtaí riaracháin agus
barainneachtaí scála a chur chun cinn, le hordú, sócmhainní agus
dliteanais na Comhairle Leabharlanna a aistriú.

(2) Beidh in ordú faoi fho-alt (1) cibé forálacha a mheasfaidh an
tAire is gá nó is fóirsteanach agus a leanfaidh as díscaoileadh na
Comhairle Leabharlanna, agus, go háirithe, féadfar foráil a
dhéanamh leis maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) feidhmeanna, maoin, cearta agus dliteanais na Comhairle
Leabharlanna a aistriú chuig ceann amháin nó duine
amháin nó níos mó díobh seo a leanas nó a dháileadh ar
cheann amháin nó ar dhuine amháin nó níos mó díobh
seo a leanas—

(i) an tAire,

(ii) comhlacht arna bhunú faoi alt 3 (arna leasú le halt 5
den Acht Rialtais Áitiúil (Forálacha Ilghnéitheacha),
2012) d’Acht 1971,

(iii) údarás áitiúil chun críocha na nAchtanna Rialtais
Áitiúil, 1925 go 2007, nó

(iv) Roinn Stáit (faoi réir thoiliú an Aire iomchuí),

(b) conarthaí leanúnacha arna ndéanamh ag an gComhairle
Leabharlanna a choimeád ar marthain,

(c) leanúint d’imeachtaí dlí a bheidh ar feitheamh,

(d) foireann na Comhairle Leabharlanna a aistriú—

(i) chuig údarás áitiúil chun críocha na nAchtanna
Rialtais Áitiúil, 1925 go 2007,

(ii) chuig comhlacht arna bhunú faoi alt 3 (arna leasú le
halt 5 den Acht Rialtais Áitiúil (Forálacha
Ilghnéitheacha), 2012) d’Acht 1971, nó

(iii) chuig Roinn Stáit (faoi réir thoiliú an Aire iomchuí),

(e) socruithe idirthréimhseacha i ndáil le haoisliúntas oifigeach
agus seirbhíseach de chuid na Comhairle Leabharlanna,

(f) cuntais chríochnaitheacha na Comhairle Leabharlanna a
ullmhú agus a iniúchadh,

(g) tuarascáil chríochnaitheach na Comhairle Leabharlanna a
ullmhú don Aire, agus

(h) aon nithe idirthréimhseacha, forlíontacha nó
teagmhasacha eile is dealraitheach don Aire is gá chun
críocha an ordaithe.

(3) I gcás go ndéantar ordú faoi fho-alt (1), dílseofar talamh lena
mbaineann an t-ordú, ar an dáta a shonrófar san ordú i ndáil leis an
talamh sin, don Aire gan aon tíolacas, aistriú ná sannadh eile.

(4) Déanfar ordú faoi fho-alt (1) a leagan faoi bhráid gach Tí den
Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus, má dhéanann
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ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá a shuífidh an Teach sin tar
éis an t-ordú a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an
ordaithe, beidh an t-ordú ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar
do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin ordú.

15.—(1) Aisghairtear alt 79 d’Acht 2001.

(2) Cúlghairtear na rialacháin seo a leanas:

(a) Na Rialacháin Rialtais Áitiúil (An Chomhairle
Leabharlanna), 1997 (I.R. Uimh. 499 de 1997);

(b) Na Rialacháin Rialtais Áitiúil (An Chomhairle
Leabharlanna) (Leasú), 2003 (I.R. Uimh. 28 de 2003);

(c) Na Rialacháin Rialtais Áitiúil (An Chomhairle
Leabharlanna) (Leasú), 2007 (I.R. Uimh. 708 de 2007);

(d) Na Rialacháin Rialtais Áitiúil (An Chomhairle
Leabharlanna) (Leasú), 2008 (I.R. Uimh. 55 de 2008).

CUID 4

Leasuithe ar Chaibidil 2 de Chuid 14 den Acht Rialtais
Áitiúil, 2001

16.—Leasaítear alt 144 d’Acht 2001—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Beidh bainisteoir ann, do gach contae agus cathair,
ar a dtabharfar ‘Bainisteoir Contae .......’ nó ‘Bainisteoir
Cathrach .......’, de réir mar is cuí (agus ainm an chontae
nó ainm na cathrach curtha ina dhiaidh) agus sealbhóidh
sé nó sí, faoi réir fho-ailt (1A) agus (1B), fostaíocht faoin
gcomhairle contae nó faoin gcomhairle cathrach sin, de
réir mar a bheidh.”,

agus

(b) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(1):

“(1A) (a) I gcás Chontae Luimnigh agus Chathair
Luimnigh, dá ngairtear ‘grúpa údarás’ sa
Chaibidil seo, is é nó is í an duine céanna a
bheidh ina bhainisteoir nó ina bainisteoir ar an
gcontae agus ar an gcathair lena mbaineann.

(b) I gcás Chontae Thiobraid Árann Thuaidh agus
Chontae Thiobraid Árann Theas, dá ngairtear
‘grúpa údarás’ sa Chaibidil seo, is é nó is í an
duine céanna a bheidh ina bhainisteoir nó ina
bainisteoir ar gach ceann de na contaetha
lena mbaineann.

(1B) Sealbhóidh an bainisteoir ar chontae nó ar
chathair i ngrúpa údarás fostaíocht faoi chomhairle cibé
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Aisghairm agus
cúlghairm.

Leasú ar alt 144
d’Acht 2001.
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Leasú ar alt 145
d’Acht 2001.

Leasú ar alt 148
d’Acht 2001.
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contae nó cathair sa ghrúpa sin a shonróidh an tAire le
hordú.”.

17.—Leasaítear alt 145 d’Acht 2001—

(a) i bhfo-alt (3), trí “Más rud é, maidir le comhairle contae
nó comhairle cathrach, lena n-áirítear comhairle contae
nó comhairle cathrach i ngrúpa údarás—” a chur in ionad
“Más rud é, maidir le comhairle contae nó comhairle
cathrach—”, agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (3):

“(3A) I ndáil leis an gcéad cheapachán a dhéanfar, tar
éis thosach feidhme Chuid 4 den Acht Rialtais Áitiúil
(Forálacha Ilghnéitheacha), 2012, mar bhainisteoir ar
chontae nó ar chathair i ngach grúpa údarás, féadfaidh an
tAire, le hordú, duine a cheapadh chun an phoist sin a
bheidh, ar an tosach feidhme sin, ina bhainisteoir nó ina
bainisteoir ar chontae nó ar chathair a áirítear sa ghrúpa
údarás lena mbaineann, seachas duine arna cheapadh nó
arna ceapadh faoi fho-alt (4), agus i gcás den sórt sin, ní
bheidh feidhm ag fo-ailt (1)(a), (2) agus (3).”.

18.—Leasaítear alt 148 d’Acht 2001—

(a) i bhfo-alt (1), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad
mhír (a)—

“(a) Féadfaidh bainisteoir, tar éis dul i gcomhairle le
Cathaoirleach na comhairle contae nó na
comhairle cathrach lena mbaineann, nó, faoi
réir fho-alt (3A), i gcás bainisteora ar chontae
nó ar chathair i ngrúpa údarás, tar éis dul i
gcomhairle le Cathaoirleach gach ceann de na
húdaráis sa ghrúpa údarás lena mbaineann, le
hordú, fostaí de chuid an údaráis nó na
n-údarás lena mbaineann a cheapadh chun
bheith ina leasbhainisteoir chun críocha fho-alt
(2) agus féadfaidh sé nó sí, tráth ar bith, an
ceapachán sin a fhoirceannadh.”,

(b) i mír (a) d’fho-alt (3), trí “féadfaidh Cathaoirleach na
comhairle contae nó na comhairle cathrach lena
mbaineann, nó i gcás grúpa údarás, Cathaoirleach cibé
comhairle contae nó comhairle cathrach a ordóidh an
tAire, fostaí de chuid an údaráis áitiúil, nó de chuid na
n-údarás áitiúil lena mbaineann a cheapadh” a chur in
ionad “féadfaidh an Cathaoirleach iomchuí fostaí de
chuid an údaráis áitiúil a cheapadh”, agus

(c) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (3)—

“(3A) I gcás go gceapfar leasbhainisteoir ar chontae nó
ar chathair i ngrúpa údarás, is é nó is í an duine céanna a
cheapfar ina leasbhainisteoir ar gach ceann de na
contaetha nó ar an gcontae agus ar an gcathair sa ghrúpa
údarás lena mbaineann.”.


