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Uimhir 4 de 2014 

 

AN tACHT UM BOIRD FIONTAR CONTAE (DÍSCAOILEADH), 2014 

 [An tiontú oifigiúil] 

 

Acht do dhéanamh socrú maidir le Boird Fiontar Contae a dhíscaoileadh agus maidir lena 

bhfeidhmeanna a aistriú chuig Fiontraíocht Éireann; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe a 

bhaineann leis an méid sin.    [12 Márta 2014]

Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas: 

Léiriú 

1.    San Acht seo—  

ciallaíonn “Acht 1995” an tAcht um Fhorbairt Tionscail, 1995; 

ciallaíonn “Acht 1998” an tAcht um Fhorbairt Tionscail (Fiontraíocht Éireann), 1998; 

ciallaíonn “Acht 2001” an tAcht Rialtais Áitiúil, 2001; 

tá le “comhairle cathrach” an bhrí chéanna atá leis in Acht 2001; 

tá le “comhairle contae” an bhrí chéanna atá leis in Acht 2001; 

ciallaíonn “bord fiontar contae” comhlacht dá dtagraítear sa Sceideal a ghabhann le hAcht 1995 

agus arna bhunú chun na gcríoch a shonraítear i bhfo-alt (1) d’alt 10 den Acht sin; 

forléireofar “lá díscaoilte” de réir alt 4; 

ciallaíonn “údarás áitiúil” comhairle cathrach nó comhairle contae; 

ciallaíonn “comhalta foirne”, i ndáil le bord fiontar contae, duine atá ar fostú ag an mbord 

fiontar contae faoi chonradh seirbhíse; 

ciallaíonn “Aire” an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta; 

ní fholaíonn “luach saothair” liúntais ná caiteachais. 

 

Limistéar feidhme údaráis áitiúil 

2. (1) Chun críocha an Achta seo, is é atá i limistéar feidhme comhairle cathrach— 
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(a) limistéar riaracháin na comhairle cathrach sin, agus 

(b) limistéar riaracháin aon údaráis áitiúil eile a ndearbhaítear le hordú faoi fho-alt (3) gur 
cuid den limistéar feidhme sin é. 

(2) Chun críocha an Achta seo, is é atá i limistéar feidhme comhairle contae— 

(a) limistéar riaracháin na comhairle contae sin agus limistéar riaracháin aon chomhairle 
baile atá suite laistigh de limistéar riaracháin na comhairle contae sin, agus 

(b) limistéar riaracháin aon údaráis áitiúil eile a ndearbhaítear le hordú faoi fho-alt (3) gur 

cuid den limistéar feidhme sin é. 

(3) Tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, féadfaidh an 

tAire, le hordú, a dhearbhú, maidir le limistéar riaracháin údaráis áitiúil (lena n-áirítear, i 

gcás contae, limistéar riaracháin aon chomhairle baile atá suite laistigh den chontae sin) a 

shonraítear san ordú, gur cuid é, chun críocha an Achta seo, de limistéar feidhme údaráis 

áitiúil eile a shonraítear san ordú. 

(4) San alt seo— 

tá le “limistéar riaracháin” an bhrí chéanna atá leis in Acht 2001; 

tá le “comhairle baile” an bhrí chéanna atá leis in Acht 2001. 

 

Caiteachais 

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.  

An lá díscaoilte 

4. Déanfaidh an tAire, le hordú, lá a cheapadh chun bheith ina lá díscaoilte chun críocha an Achta 

seo. 

Boird fiontar contae a dhíscaoileadh 

5.  (1) Beidh gach bord fiontar contae arna dhíscaoileadh amhail ar an agus ón lá díscaoilte. 

(2) Déanfaidh an tAire, a luaithe is indéanta tar éis an lae díscaoilte, fógra i scríbhinn a thabhairt 

do Chláraitheoir na gCuideachtaí á rá go bhfuil gach bord fiontar contae arna dhíscaoileadh de 

bhua an ailt seo.  

(3) Déanfaidh Cláraitheoir na gCuideachtaí, ar an bhfógra faoi fho-alt (2) a fháil, an fógra a 

chlárú faoi Achtanna na gCuideachtaí i leith gach boird fiontar contae.
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Feidhmeanna bord fiontar contae a aistriú chuig Fiontraíocht Éireann 

6.  (1)  Déantar na feidhmeanna uile a bhí, díreach roimh an lá díscaoilte, dílsithe do bhord fiontar 

contae le haon achtachán nó faoi aon achtachán a aistriú chuig Fiontraíocht Éireann. 

 (2) Déanfar tagairtí in aon achtachán (seachas an tAcht seo), nó in aon ionstraim faoi achtachán, 

do bhord fiontar contae a fhorléiriú mar thagairtí d’Fhiontraíocht Éireann. 

  (3)  (a) I limistéar feidhme údaráis áitiúil, déanfaidh an t-údarás áitiúil sin na feidhmeanna a 

aistrítear chuig Fiontraíocht Éireann leis an alt seo a chomhlíonadh thar a ceann. 

         (b) Féadfaidh Fiontraíocht Éireann socrú a dhéanamh le húdarás áitiúil i ndáil leis an údarás 

áitiúil sin do chomhlíonadh feidhmeanna a aistrítear chuig Fiontraíocht Éireann leis an 

alt seo agus, i gcás go ndéanfar socrú den sórt sin, comhlíonfaidh an t-údarás áitiúil na 

feidhmeanna sin de réir an tsocraithe. 

        (c) Féadfar, le socrú faoin alt seo, coinníollacha a shonrú i ndáil leis an údarás áitiúil do 

chomhlíonadh na bhfeidhmeanna lena mbaineann. 

 (4) Leasaítear alt 10 d’Acht 1995— 

(a) trí “faoi réir toiliú i scríbhinn roimh ré ón Aire,” a scriosadh i mír (e) d’fho-alt (4), 

agus 

(b) trí mhír (g) a scriosadh san fho-alt sin. 

Talamh agus maoin eile a aistriú 

7. (1) Na tailte uile a bhí dílsithe do bhord fiontar contae díreach roimh an lá díscaoilte, agus na 

cearta, na cumhachtaí agus na pribhléidí uile a bhaineann nó a ghabhann leis na tailte sin, 

beidh siad, an lá sin, arna ndílsiú d’Fhiontraíocht Éireann, gan aon tíolacas ná sannadh, i 

leith an eastáit nó an leasa uile sa chéanna a bhí, díreach roimh an lá díscaoilte, dílsithe don 

bhord fiontar contae sin, ach sin faoi réir na n-iontaobhas agus na gcothromas uile a 

dhéanann difear do na tailte agus atá fós ar marthain agus inchomhlíonta. 

(2) An lá díscaoilte, beidh an mhaoin uile (seachas talamh), lena n-áirítear ábhair i gcaingean, 

a bhí, díreach roimh an lá sin, dílsithe do bhord fiontar contae, arna dílsiú d’Fhiontraíocht 

Éireann gan aon sannadh. 

(3) Maidir le gach ábhar i gcaingean a dhílsítear d’Fhiontraíocht Éireann de bhua fho-alt (2), 

féadfaidh Fiontraíocht Éireann, ar an agus ón lá díscaoilte, agra a dhéanamh ina leith nó é a 

ghnóthú nó a fhorfheidhmiú ina hainm féin, agus ní gá d’Fhiontraíocht Éireann, ná do 

bhord fiontar contae, fógra faoin dílsiú a dhéantar leis an bhfo-alt sin a thabhairt d’aon 

duine atá faoi cheangal ag an ábhar i gcaingean. 
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Cearta agus dliteanais a aistriú agus léasanna, ceadúnais agus ceadanna arna ndeonú ag boird 

fiontar contae do leanúint i bhfeidhm 

8. (1)   Beidh cearta agus dliteanais uile boird fiontar contae, a thig de bhua aon chonradh nó 

gealltanas (sainráite nó intuigthe) arna dhéanamh aige roimh an lá díscaoilte, arna n-aistriú 

chuig Fiontraíocht Éireann an lá sin. 

(2) Faoi réir fho-alt (5) d’alt 12, maidir le gach ceart agus dliteanas a aistrítear chuig 

Fiontraíocht Éireann le fo-alt (1), féadfaidh Fiontraíocht Éireann agra a dhéanamh ina leith 

nó é a ghnóthú nó a fhorfheidhmiú, nó féadfar agra a dhéanamh ina leith nó é a ghnóthú nó 

a fhorfheidhmiú i gcoinne Fhiontraíocht Éireann, ina hainm féin, an lá díscaoilte agus dá 

éis, agus ní gá d’Fhiontraíocht Éireann, ná do bhord fiontar contae, fógra i dtaobh an 

aistrithe sin a thabhairt don duine a n-aistrítear a cheart nó a dhliteanas nó a ceart nó a 

dliteanas leis an bhfo-alt sin. 

(3) Maidir le gach léas, ceadúnas, cead slí nó cead arna dheonú ag bord fiontar contae i ndáil le 

talamh nó maoin eile a dhílsítear d’Fhiontraíocht Éireann leis an Acht seo nó faoi, agus a 

bheidh i bhfeidhm díreach roimh an lá díscaoilte, leanfaidh sé i bhfeidhm amhail is dá mba 

rud é gur dheonaigh Fiontraíocht Éireann é. 

Dliteanas i leith caillteanas a tharlóidh roimh an lá díscaoilte 

9.  (1)  Déanfar éileamh i leith aon chaillteanas nó díobháil a líomhnófar a bheith fulaingthe ag aon 

duine de dheasca na feidhmeanna a aistrítear chuig Fiontraíocht Éireann leis an Acht seo a 

chomhlíonadh roimh an lá díscaoilte a thabhairt i gcoinne Fhiontraíocht Éireann an lá sin 

agus dá éis agus ní i gcoinne bord fiontar contae. 

 (2) Aon imeachtaí dlí a bheidh ar feitheamh díreach roimh an lá díscaoilte agus ar páirtí iontu 

bord fiontar contae, ar imeachtaí iad a bhaineann le feidhm de chuid an bhoird fiontar contae 

sin a aistrítear leis an Acht seo, leanfar díobh ach Fiontraíocht Éireann a chur in ionad an 

bhoird fiontar contae sin sna himeachtaí, a mhéid a bhaineann siad le feidhm den sórt sin 

agus ní rachaidh na himeachtaí ar ceal mar gheall ar an gcur in ionad sin. 

 (3) Más rud é, roimh an lá díscaoilte, go mbeidh comhaontú déanta idir na páirtithe lena 

mbaineann mar shocrú ar éileamh lena mbaineann fo-alt (1) ach nach mbeidh téarmaí an 

chomhaontaithe curtha i ngníomh, nó go mbeidh breithiúnas in éileamh den sórt sin tugtha i 

bhfabhar duine ach nach mbeidh sé forfheidhmithe, beidh téarmaí an chomhaontaithe nó an 

bhreithiúnais, de réir mar a bheidh, a mhéid a bheidh siad infhorfheidhmithe i gcoinne bord 

fiontar contae, infhorfheidhmithe i gcoinne Fhiontraíocht Éireann agus ní i gcoinne an 

bhoird fiontar contae sin. 

 (4) Aon éileamh a dhéanfaidh bord fiontar contae, nó is cuí do bhord fiontar contae a 

dhéanamh, i leith aon chaillteanas nó díobháil a thig as gníomh nó as mainneachtain aon 

duine roimh an lá díscaoilte, measfar, an lá sin agus dá éis, i gcás go mbaineann an t-éileamh 

le feidhmeanna a aistrítear chuig Fiontraíocht Éireann le halt 6, gur éileamh é a rinne 

Fiontraíocht Éireann nó ba chuí d’Fhiontraíocht Éireann a dhéanamh agus féadfaidh 

Fiontraíocht Éireann é a shaothrú agus agra a dhéanamh ina leith amhail is dá mba rud é 

gurb í Fiontraíocht Éireann a d’fhulaing an caillteanas nó an díobháil. 
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Forálacha de dhroim feidhmeanna, sócmhainní agus dliteanais a aistriú chuig Fiontraíocht 

Éireann 

10.  (1) Maidir le haon ní a thosófar agus nach gcríochnófar roimh an lá díscaoilte le húdarás boird 

fiontar contae nó faoi údarás boird fiontar contae, féadfaidh Fiontraíocht Éireann, a mhéid a 

bhaineann sé le feidhm a aistrítear chuig Fiontraíocht Éireann faoi alt 6, leanúint ar aghaidh 

leis nó é a chríochnú an lá díscaoilte nó dá éis. 

 (2) Maidir le gach ionstraim arna déanamh faoi achtachán, agus le gach doiciméad (lena n-

áirítear aon deimhniú) arna dheonú nó arna dhéanamh, i gcomhlíonadh feidhme a aistrítear 

le halt 6, más rud é go raibh an ionstraim sin nó an doiciméad sin i bhfeidhm, agus a mhéid 

a bhí an ionstraim sin nó an doiciméad sin i bhfeidhm, díreach roimh an lá díscaoilte, beidh 

éifeacht léi nó leis an lá sin agus dá éis amhail is dá mba rud é gur dheonaigh nó go ndearna 

Fiontraíocht Éireann í nó é. 

 (3) Déanfar tagairtí do bhord fiontar contae atá i meabhrán comhlachais nó in airteagail 

chomhlachais aon chuideachta (seachas bord fiontar contae) agus a bhaineann le feidhm a 

aistrítear le halt 6, a fhorléiriú, an lá díscaoilte agus dá éis, mar thagairtí d’Fhiontraíocht 

Éireann. 

 (4) Aon airgead, stoic, scaireanna nó urrúis a aistrítear le halt 7 agus a bhí, díreach roimh an lá 

díscaoilte, in ainm boird fiontar contae, déanfar, ar iarraidh a fháil ó Fhiontraíocht Éireann, 

iad a aistriú isteach ina hainm féin. 

 (5) Beidh deimhniú arna shíniú ag an Aire á rá, maidir le haon mhaoin, ceart nó dliteanas, gur 

dílsíodh nó, de réir mar a bheidh, nár dílsíodh í nó é d’Fhiontraíocht Éireann faoi alt 7 nó 8, 

ina fhianaise leormhaith, mura suífear a mhalairt, ar an bhfíoras arna dheimhniú amhlaidh 

chun gach críche. 

Foireann bord fiontar contae a ainmniú chun críocha alt 12 

11.  (1) Féadfaidh an tAire aon duine a ainmniú lena fhostú nó lena fostú ag Forfás ar duine é nó í 

atá, díreach roimh an ainmniú, ina chomhalta nó ina comhalta d’fhoireann boird fiontar 

contae. 

 (2) Féadfaidh an tAire aon duine a ainmniú lena fhostú nó lena fostú ag Fiontraíocht Éireann ar 

duine é nó í atá, díreach roimh an ainmniú, ina chomhalta nó ina comhalta d’fhoireann boird 

fiontar contae. 

 (3) Féadfaidh an tAire aon duine a ainmniú lena fhostú nó lena fostú ag údarás áitiúil a bheidh 

sonraithe ag an Aire ar duine é nó í atá, díreach roimh an ainmniú, ina chomhalta nó ina 

comhalta d’fhoireann boird fiontar contae. 

 (4) Is i scríbhinn a bheidh ainmniú faoin alt seo. 
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Foireann bord fiontar contae a aistriú 

12.  (1) Ach amháin de réir aon chomhaontú comhchoiteann arna chaibidil le ceardchumann nó 

comhlachas foirne aitheanta agus arna cheadú ag an Aire le toiliú an Aire Caiteachais 

Phoiblí agus Athchóirithe, glacfaidh Forfás isteach ina fhostaíocht ar an lá díscaoilte gach 

duine a bhí, díreach roimh an lá sin— 

 (a) arna ainmniú nó arna hainmniú ag an Aire de réir fho-alt (1) d’alt 11, agus 

 (b) ina chomhalta foirne nó ina comhalta foirne de bhord fiontar contae, 

  ar cibé téarmaí agus coinníollacha seirbhíse a bhaineann le luach saothair nach lú fabhar dó 

nó di ná na téarmaí agus na coinníollacha seirbhíse a bhaineann le luach saothair a raibh an 

duine faoina réir díreach roimh an lá sin. 

 (2) Ach amháin de réir aon chomhaontú comhchoiteann arna chaibidil le ceardchumann nó 

comhlachas foirne aitheanta agus arna cheadú ag an Aire le toiliú an Aire Caiteachais 

Phoiblí agus Athchóirithe, glacfaidh Fiontraíocht Éireann isteach ina fostaíocht ar an lá 

díscaoilte gach duine a bhí, díreach roimh an lá sin— 

 (a) arna ainmniú nó arna hainmniú ag an Aire de réir fho-alt (2) d’alt 11, agus 

 (b) ina chomhalta foirne nó ina comhalta foirne de bhord fiontar contae, 

  ar cibé téarmaí agus coinníollacha seirbhíse a bhaineann le luach saothair nach lú fabhar dó 

nó di ná na téarmaí agus na coinníollacha seirbhíse a bhaineann le luach saothair a raibh an 

duine faoina réir díreach roimh an lá sin. 

 (3) Ach amháin de réir aon chomhaontú comhchoiteann arna chaibidil le ceardchumann nó 

comhlachas foirne aitheanta agus arna cheadú ag an Aire le toiliú an Aire Caiteachais 

Phoiblí agus Athchóirithe agus an Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, glacfaidh 

údarás áitiúil isteach ina fhostaíocht ar an lá díscaoilte gach duine a bhí, díreach roimh an lá 

sin— 

 (a) arna ainmniú nó arna hainmniú ag an Aire de réir fho-alt (3) d’alt 11 lena fhostú nó lena 

fostú ag an údarás áitiúil sin, agus 

 (b) ina chomhalta foirne nó ina comhalta foirne de bhord fiontar contae, 

  ar cibé téarmaí agus coinníollacha seirbhíse a bhaineann le luach saothair nach lú fabhar dó 

nó di ná na téarmaí agus na coinníollacha seirbhíse a bhaineann le luach saothair a raibh an 

duine faoina réir díreach roimh an lá sin. 

 (4) I ndáil le daoine a ghlacfar isteach i bhfostaíocht Fhorfás, Fhiontraíocht Éireann nó údaráis 

áitiúil de réir an ailt seo, beidh seirbhís roimhe sin le bord fiontar contae ináirithe chun 

críocha na n-achtachán seo a leanas, ach sin faoi réir aon eisceachtaí nó eisiaimh atá iontu: 

 (a) na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1967 go 2012; 

 (b) an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha), 2001; 

 (c) na hAchtanna um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta, 1973 go 2005; 

 (d) na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach, 1977 go 2007; 

 (e) an tAcht um Eagrú Ama Oibre, 1997; 
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 (f) na hAchtanna um Shaoire do Thuismitheoirí, 1998 agus 2006. 

 (5)   (a) Ach amháin de réir comhaontú comhchoiteann arna chaibidil le ceardchumann nó 

comhlachas foirne aitheanta agus arna cheadú ag an Aire le toiliú an Aire Caiteachais 

Phoiblí agus Athchóirithe, maidir le teideal duine a glacadh isteach i bhfostaíocht 

Fhorfás, Fhiontraíocht Éireann nó údaráis áitiúil de réir an ailt seo chun aon sochair 

aoisliúntais, nó maidir leis an teideal chun aon sochair aoisliúntais i leith duine den sórt 

sin, is é nó is í Forfás, Fiontraíocht Éireann nó an t-údarás áitiúil sin, de réir mar is cuí, 

a dhéanfaidh an teideal sin a chinneadh agus a dhéanfaidh an sochar a ríomh agus a íoc 

de réir cibé scéim, socruithe nó achtacháin i ndáil le haoisliúntas ag a raibh feidhm 

maidir leis an duine díreach roimh an lá díscaoilte agus, chun na críche sin, déanfar a 

sheirbhís nó a seirbhís inphinsin le Forfás, le Fiontraíocht Éireann nó le húdarás áitiúil, 

de réir mar a bheidh, a chomhiomlánú lena sheirbhís inphinsin nó lena seirbhís 

inphinsin roimhe sin. 

 (b) Ach amháin de réir comhaontú comhchoiteann arna chaibidil le ceardchumann nó 

comhlachas foirne aitheanta agus arna cheadú ag an Aire le toiliú an Aire Caiteachais 

Phoiblí agus Athchóirithe, maidir le teideal duine is iarchomhalta d’fhoireann boird 

fiontar contae (lena n-áirítear na hiarchomhaltaí sin d’fhoireann boird fiontar contae atá 

éagtha) chun aon sochair aoisliúntais, nó maidir leis an teideal chun aon sochair 

aoisliúntais i leith duine den sórt sin, is é nó is í an tAire a dhéanfaidh an teideal sin a 

chinneadh agus a dhéanfaidh an sochar a ríomh agus a íoc de réir cibé scéim, socruithe 

nó achtacháin i ndáil le haoisliúntas ag a raibh feidhm maidir leis an duine díreach 

roimh an lá díscaoilte. 

 (c) Maidir leis na feidhmeanna uile i ndáil le haoisliúntas faoi aon scéim, socrú nó 

achtachán a bhí dílsithe do bhord fiontar contae díreach roimh an lá díscaoilte, dílseofar 

don Aire iad ar an agus ón lá sin. 

 (6) Leasaítear an Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht um Fhorbairt Tionscail, 1993 tríd an 

bhfomhír seo a leanas a chur in ionad fhomhír (2) de mhír 2: 

 “(2) Aon duine— 

 (a) a ghlacfar isteach i bhfostaíocht Fhorfás faoi alt 21, 

 (b) a aistreofar chuig foireann Fhorfás— 

 (i) de réir alt 21A (a cuireadh isteach leis an Acht um Fhorbairt 

Tionscail, 2006), nó 

 (ii) de réir alt 39 nó 40 den Acht um Fhorbairt Tionscail 

(Fiontraíocht Éireann), 1998, 

  nó 

 (c) a ghlacfar isteach i bhfostaíocht Fhorfás de réir alt 12 den Acht um 

Boird Fiontar Contae (Díscaoileadh), 2014, 

  féadfaidh Forfás é nó í a thabhairt ar iasacht ó am go ham chun fónamh 

le GFT, le Fiontraíocht Éireann nó leis an Údarás um Chaighdeáin 

Náisiúnta na hÉireann.”. 

 (7) San alt seo— 

  ciallaíonn “sochar aoisliúntais” pinsean, aisce nó liúntas eile is iníoctha ar éirí as, ar scor nó 
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ar bhás. 

Cuntais chríochnaitheacha agus tuarascálacha bliantúla críochnaitheacha bord fiontar contae 

13. (1) Déanfaidh Fiontraíocht Éireann, i leith na tréimhse a shonrófar faoi fho-alt (3), cuntais 

chríochnaitheacha a ullmhú i leith gach boird fiontar contae. 

 (2) Déanfaidh Fiontraíocht Éireann cuntais chríochnaitheacha gach boird fiontar contae a chur 

faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste lena n-iniúchadh tráth nach déanaí ná 3 mhí 

tar éis an lae díscaoilte. 

 (3) Chun críocha fho-alt (1), féadfaidh an tAire— 

 (a) tréimhse a shonrú is faide nó is giorra ná bliain airgeadais boird fiontar contae, agus 

 (b) tréimhsí éagsúla a shonrú i leith boird fiontar contae éagsúla. 

 (4) Déanfaidh Fiontraíocht Éireann an tuarascáil bhliantúil chríochnaitheach i leith gach boird 

fiontar contae a ullmhú agus an tuarascáil a chur faoi bhráid an Aire tráth nach déanaí ná 5 

mhí tar éis an lae díscaoilte. 

 (5) Beidh feidhm ag alt 22 d’Acht 1998, fairis na modhnuithe is gá, i ndáil le tuarascáil 

bhliantúil a ullmhófar faoin alt seo. 

Gearrtheideal, comhlua agus tosach feidhme 

14. (1) Féadfar an tAcht um Boird Fiontar Contae (Díscaoileadh), 2014 a ghairm den Acht seo. 

 (2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire le hordú nó le 

horduithe i gcoitinne nó faoi threoir aon chríoch nó foráil áirithe agus féadfar laethanta 

éagsúla a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha éagsúla. 

(3) Féadfar na hAchtanna um Fhorbairt Tionscail, 1986 go 2014 a ghairm de na hAchtanna um 

Fhorbairt Tionscail, 1986 go 2009 agus den Acht seo le chéile. 


