Clár oibre le haghaidh
Éisteachta ó Bhéal
ABP-300506-17

Dáta:

11ú Márta 2019

Am tosaithe:

10.00 r.n.

Áit:

Óstán Johnstown Estate, An Bóthar Buí, Contae na Mí.

Is í cúis na héisteachta ó bhéal ná deis a thabhairt do gach páirtí, dóibh siúd atá ag
iarraidh, tuilleadh aighneachtaí a dhéanamh seachas iad a rinneadh cheana féin
agus chun deis a thabhairt don chigire tuilleadh eolais nó soiléiriú a fháil ar aon
cheist a chuirtear chun tosaigh. Beidh deis ag na rannpháirtithe chomh maith
ceisteanna a chur nó soiléiriú a lorg ar aighneachtaí a dhéanfar ag an éisteacht.
Is fiú an méid seo a thabhairt faoi deara:
• Níl aon dualgas ar rannpháirtí aighneacht a dhéanamh ag an éisteacht nó ceist a
chur ar na rannpháirtithe eile. Cuirfear faoi bhráid an Chigire agus faoi bhráid an
Bhoird gach aighneacht a rinneadh cheana féin. Dá bhrí sin ní gá athrá a dhéanamh
ag an éisteacht ar aighneachtaí a rinneadh cheana féin.
• Má tá tú ag iarraidh cóipeanna scríofa d’iarratais a chur isteach, glactar leo ach
amháin má tá cóipeanna ar fáil do gach páirtí ag an éisteacht. Ba chóir duit dhá
chóip d’aon cáipéis scríofa a thabhairt isteach i gcomhair chomhad an Bhoird chomh
maith.
• Leagtar amach thíos clár oibre agus ord imeachtaí na héisteachta chomh maith le
clár ama. Ba chóir do rannpháirtithe a thabhairt faoi deara gur clár táscach atá ann
agus gur féidir athrú a dhéanamh air le linn na héisteachta. Má tá breathnóir ag
iarraidh aighneacht a dhéanamh ag an éisteacht beimid buíoch don té sin é a chur in
iúl dúinn roimh ré trí ríomhphost más féidir.
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•

Cheap an Bord an tUasal Meredith Johnston, Ollamh Taca Cúnta ar
Bhonneagar Innealtóireachta Sibhialta agus Timpeallachta ó Choláiste na
Tríonóide chun tacú leis an gCigire agus chun saineolas a chur ar fáil don
Bhord. Beidh an tUasal Johnston ag cur ceisteanna ar an iarratasóir maidir le
cúrsaí uisce agus cúrsaí geolaíochta.

•

Nuair atá an éisteacht chríochnaithe, cuirfidh an Cigire tuarascáil agus moladh
ar an gcás le chéile don Bhord. Déanfaidh an Bord an cinneadh cead a dheonú
nó cead a dhiúltú.
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Clár Oibre
Dáta:

11 Márta 2019

10am

Ábhar
•

Tús na héisteachta.

•

Réamhábhair san áireamh ábhair dlí.

•

Iarratasóir:
o Achoimre ar an bhforbairt bheartaithe (uas. 10

AM

nóiméad)
o Freagraí ar cheisteanna a cuireadh chun tosaigh sa
RTN (uas. 20 nóiméad)
•

Údarás Pleanála (uas. 90 nóiméad)

•

Aighneacht ó Chomhlachtaí Forordaithe

13:00 – 14:00 Sos
PM

•

Aighneachtaí na mBreathnóirí

Dáta

12 Márta

10am

Ábhar
•

Is deis an lá seo ceisteanna a chur ar an iarratasóir maidir
le cúrsaí uisce, uisce talún, ceisteanna geolaíochta agus
ceisteanna deartha a bhaineann leo. Beidh deis ag an

AM/PM

tUasal Johnston san am seo ceisteanna a chur ar an
iarratasóir ar shon an Bhoird. Ina dhiaidh, faoi rogha an
Chigire, is féidir le páirtithe ceisteanna a chur ar an
iarratasóir faoin ábhar seo amháin.
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Dáta

13 Márta

10am

Ábhar

AM/PM

•

Aon aighneacht atá fágtha

•

Ceisteanna idir na páirtithe

•

Ráitis deiridh san ord seo a leanas (uas. 10 nóiméad an
duine):
•

Breathnóirí

•

Údarás Pleanála/Comhlachtaí Forordaithe

•

Iarratasóir

Deireadh na héisteachta
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