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(LEASÚ), 2014 

 [An tiontú oifigiúil] 

 

Acht do leasú Acht Choláiste Talmhaíochta Chaisleán Bhaile Sheonach (Leasú), 1959 agus an Achta 

Talmhaíochta (Taighde, Oiliúint agus Comhairle), 1988, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe 

gaolmhara. 

[22 Meitheamh 2014] 

Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas: 

Míniú 

1. San Acht seo, ciallaíonn “Acht 1959” Acht Choláiste Talmhaíochta Chaisleán Bhaile Sheonach 

(Leasú), 1959. 

Leasú ar alt 1 d’Acht 1959 

2. Leasaítear alt 1 d’Acht 1959 trí na mínithe seo a leanas a chur isteach: 

“ciallaíonn ‘Acht 1988’ an tAcht Talmhaíochta (Taighde, Oiliúint agus Comhairle), 

1988; 

ciallaíonn ‘an léarscáil iomchuí’ an léarscáil arna taisceadh, chun críocha an Achta 

den Oireachtas arna rith in 2014 agus dar teideal ‘Acht do leasú Acht Choláiste 

Talmhaíochta Chaisleán Bhaile Sheonach (Leasú), 1959 agus an Achta Talmhaíochta 

(Taighde, Oiliúint agus Comhairle), 1988, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe 

gaolmhara’, ag an Aire, nó thar ceann an Aire, i bpríomhoifig Shuirbhéireacht 

Ordanáis Éireann an 12 Bealtaine 2014, agus— 

  (a) atá séalaithe le Séala Oifigiúil an Aire, agus 

  (b) a bhfuil ráiteas inti á rá gur taisceadh í chun na gcríoch sin; 

ciallaíonn ‘Teagasc’ an comhlacht arna bhunú le halt 3 d’Acht 1988;”. 
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Leasú ar alt 3 d’Acht 1959 

3. Leasaítear alt 3 (a leasaíodh le halt 1 d’Acht Choláiste Talmhaíochta Chaisleán Bhaile Sheonach 

(Leasú), 1996) d’Acht 1959 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (2) agus (3): 

 “(2) D’ainneoin alt 27 d’Acht 1988, féadfaidh Teagasc— 

 (a) cibé cuid den Eastát a chinnfidh sé a dhiúscairt, ach gan dul thar 5 faoin 

gcéad den talamh a bhí, ar Acht Choláiste Talmhaíochta Chaisleán Bhaile 

Sheonach (Leasú), 1996 a rith, ar áireamh ann, chun críche nó críocha 

díobh seo a leanas, eadhon, lena húsáid mar reilig nó lena húsáid chun 

críocha comhshaoil, oidhreachta, taitneamhachta nó áineasa, 

 (b) cibé cuid den Eastát a bhfuil líne dhearg timpeall uirthi ar an léarscáil 

iomchuí (nó aon chion den chuid sin) a úsáid chun críocha oidhreachta, 

turasóireachta, taitneamhachta nó áineasa, 

 (c) faoi réir thoiliú an Aire, cibé cuid den Eastát dá dtagraítear i mír (b) (nó 

aon chion den chuid sin) a léasú chun na gcríoch a shonraítear sa mhír 

sin, agus 

 (d) cibé cuid den Eastát a chinnfidh sé a léasú leis an nGníomhaireacht um 

Chaomhnú Comhshaoil lena húsáid ag an nGníomhaireacht nó chun 

críocha na Gníomhaireachta. 

 (3) I gcás go ndéanfar cuid den Eastát a dhiúscairt faoi mhír (a), a úsáid faoi 

mhír (b) nó a léasú faoi mhír (c) nó (d), d’fho-alt (2), ní ceadmhach an chuid 

sin den Eastát a úsáid chun críche seachas críoch a shonraítear sa mhír 

iomchuí.”. 

An léarscáil iomchuí 

4. Leasaítear Acht 1959 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 3: 

“3A. (1) A luaithe is indéanta tar éis Acht Choláiste Talmhaíochta Chaisleán Bhaile 

Sheonach (Leasú), 2014 a rith, cuirfidh an tAire faoi deara cóip den léarscáil 

iomchuí a thaisceadh i bPríomh-Oifig na hArd-Chúirte agus san Oifig 

Chúirte Cuarda do chontae Loch Garman. 

 (2) Coimeádfar an léarscáil iomchuí i bpríomhoifig Shuirbhéireacht Ordanáis 

Éireann agus déanfar na cóipeanna den léarscáil iomchuí dá dtagraítear i 

bhfo-alt (1) a choimeád sna hoifigí dá dtagraítear san fho-alt sin. 

 (3) Beidh an léarscáil iomchuí agus na cóipeanna di a thaiscfear faoi fho-alt (1) 

ar fáil lena n-iniúchadh saor in aisce gach tráth réasúnach sna hoifigí ina 

mbeidh siad taiscthe. 

 (4) Maidir le Suirbhéireacht Ordanáis Éireann— 

 (a) déanfaidh sí, ar iarraidh i scríbhinn a fháil ó dhuine, cóip den léarscáil 

iomchuí nó d’aon chuid áirithe di a sholáthar don duine, agus 

 (b) féadfaidh sí cibé suim a chinnfidh sí a ghearradh ar aon chóip den sórt sin 

(nach mó ná an costas réasúnach a ghabhfaidh leis an gcóip a dhéanamh). 
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 (5) Aon chóip den léarscáil iomchuí, nó d’aon chuid áirithe di, ar a mbeidh 

deimhniú formhuinithe a airbheartóidh a bheith sínithe ag oifigeach do 

Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann (arna údarú nó arna húdarú chuige sin ag 

príomhoifigeach feidhmiúcháin Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann) á rá gur 

cóip dhílis den léarscáil, nó d’aon chuid áirithe di, an chóip, féadfar, gan 

chruthúnas ar shíniú an oifigigh sin, í a thabhairt ar aird in aon chúirt agus i 

ngach imeacht dlí agus is fianaise í, mura suífear a mhalairt, ar an léarscáil, 

nó ar aon chuid áirithe di.”. 

Leasú ar alt 4 den Acht Talmhaíochta (Taighde, Oiliúint agus Comhairle), 1988 

5. Leasaítear alt 4 den Acht Talmhaíochta (Taighde, Oiliúint agus Comhairle), 1988 tríd an bhfo-alt 

seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (8): 

 “(9) Féadfaidh Teagasc an chuid sin den talamh arb é an bronntanas ar an Náisiún 

é dá dtagraítear in alt 3(2)(b) (a leasaítear le halt 3 d’Acht Choláiste 

Talmhaíochta Chaisleán Bhaile Sheonach (Leasú), 2014) d’Acht Choláiste 

Talmhaíochta Chaisleán Bhaile Sheonach (Leasú), 1959 a fhorbairt agus a 

oibriú chun críocha oidhreachta, turasóireachta, taitneamhachta nó áineasa.”. 

Gearrtheideal agus comhlua 

6. (1) Féadfar Acht Choláiste Talmhaíochta Chaisleán Bhaile Sheonach (Leasú), 2014 a ghairm den 

Acht seo.  

(2) Féadfar Achtanna Choláiste Talmhaíochta Chaisleán Bhaile Sheonach, 1945 go 2014 a 

ghairm d’Achtanna Choláiste Talmhaíochta Chaisleán Bhaile Sheonach, 1945 go 1996 agus 

den Acht seo le chéile. 

 

 


