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[An tiontú oifigiúil]

————————

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ BREISE I nDÁIL LE
RIALÁIL A DHÉANAMH AR MHONARÚ, TÁIRGEADH,
ULLMHÚ, ALLMHAIRIÚ, FÓGAIRT, DÍOL AGUS
DÁILEADH TÁIRGÍ ÍOCSHLÁINTE AGUS
COSMAIDEACHA, CHUN NA gCRÍOCH SIN AGUS
CHUN CRÍOCH EILE DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN
BORD A BHUNÚ AR A dTABHARFAR BORD
LEIGHEASRA NA hÉIREANN, DO DHÉANAMH SOCRÚ
CHUN AN BORD COMHAIRLEACH NÁISIÚNTA
DRUGANNA A DHÍSCAOILEADH AGUS CHUN A
FHEIDHMEANNA A THABHAIRT DO BHORD
LEIGHEASRA NA hÉIREANN AGUS DO DHÉANAMH
SOCRÚ LE hAGHAIDH NITHE GAOLMHARA.

[15 Samhain 1995]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—(1) San Acht seo, mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt—

ciallaíonn “an Bord” Bord Leigheasra na hÉireann;

ciallaíonn “an Príomhfheidhmeannach” príomhoifigeach
feidhmiúcháin an Bhoird;

ciallaíonn “coiste” coiste arna cheapadh faoi alt 9;

tá le “táirge cosmaideach” an bhrí a shanntar dó le Treoir Uimh.
93/35/CEE an 14 Meitheamh 1993 ón gComhairle(1);

ciallaíonn “an lá bunaithe” an lá a cheapfaidh an tAire faoi alt 2;

ciallaíonn “an t-iarBhord” an Bord Comhairleach Náisiúnta
Druganna a bunaíodh faoin Acht Sláinte (Comhlachtaí
Corpraithe), 1961;

folaíonn “feidhmeanna” cumhachtaí agus dualgais agus folaíonn
tagairtí do chomhlíonadh feidhmeanna, maidir le cumhachtaí agus
dualgais, tagairtí d’fheidhmiú na gcumhachtaí agus do chomhall na
ndualgas;
(1)I.O. Uimh. L151, 23.6.93, lch. 32
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tá le “táirge íocshláinte” an bhrí a shanntar dó le Treoir Uimh.
65/65CEE an 26 Eanáir 1965 ón gComhairle(2);

ciallaíonn “an tAire” an tAire Sláinte;

ciallaíonn “ceardchumainn agus comhlachais foirne aitheanta” na
ceardchumainn agus na comhlachais foirne atá aitheanta ag an
mBord chun críche caibidlí a bhaineann le luach saothair,
coinníollacha fostaíochta nó dálaí oibre oifigeach don Bhord agus
fostaithe de chuid an Bhoird.

(2) San Acht seo—

(a) déanfar tagairt d’aon achtachán, mura n-éilíonn an
comhthéacs a mhalairt, a fhorléiriú mar thagairt don
achtachán sin arna leasú nó arna leathnú le haon
achtachán dá éis, nó faoi aon achtachán dá éis, lena n-
áirítear an tAcht seo,

(b) aon tagairt d’alt is tagairt í d’alt den Acht seo, mura
gcuirtear in iúl gur tagairt d’achtachán éigin eile atá
beartaithe,

(c) aon tagairt d’fho-alt, do mhír nó d’fhomhír, is tagairt í don
fho-alt, don mhír nó don fhomhír den fhoráil ina bhfuil
an tagairt, mura gcuirtear in iúl gur tagairt d’fhoráil éigin
eile atá beartaithe.

2.—Féadfaidh an tAire, le hordú, lá a cheapadh chun bheith ina
lá bunaithe chun críocha an Achta seo.

3.—(1) An lá bunaithe, beidh Bord arna bhunú ar a dtabharfar
Bord Leigheasra na hÉireann (dá ngairtear “an Bord” san Acht seo)
chun na feidhmeanna a shanntar dó leis an Acht seo, nó faoi, a
chomhlíonadh.

(2) Beidh an Bord ina chomhlacht corpraithe agus beidh
comharbas suthain agus séala oifigiúil aige agus beidh cumhacht
agartha aige agus beidh sé inagartha ina ainm corpraithe agus, le
toiliú an Aire, beidh cumhacht aige talamh nó leas i dtalamh a fháil,
a shealbhú agus a dhiúscairt agus aon mhaoin eile a fháil, a shealbhú
agus a dhiúscairt.

(3) Faoi réir fhorálacha an Achta seo, beidh an Bord
neamhspleách ag feidhmiú a fheidhmeanna dó.

4.—(1) Is iad na príomhfheidhmeanna a bheidh ag an mBord—

(a) monarú, ullmhú, allmhairiú, dáileadh agus díol táirgí
íocshláinte a cheadúnú,

(b) faoi réir fho-alt (4), na cumhachtaí a thugtar don údarás
inniúil le Treoir Uimh. 65/65/CEE an 26 Eanáir 1965 ón
gComhairle, arna leasú, agus le haon rialacháin faoin
Acht Sláinte, 1947 lena dtugtar éifeacht don Treoir sin
arna leasú, a fheidhmiú,

(2)I.O. Uimh. L22, 9.2.65, lch. 369/65
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(c) na cumhachtaí a thugtar don údarás maoirseachta le
Rialachán Uimh. 2309/93 (CEE) an 22 Iúil 1993(3) ón
gComhairle3 a fheidhmiú,

(d) na cumhachtaí a thugtar don údarás inniúil le Treoir
Uimh. 81/851/CEE an 28 Meán Fómhair 1981(4) ón
gComhairle4 a fheidhmiú,

(e) na cumhachtaí a shonraítear sna hAchtanna um Rialú
Trialacha Cliniciúla, 1987 agus 1990 agus a thugtar don
Bhord le halt 35 a fheidhmiú,

(f) seirbhís a bhunú agus a riaradh chun faisnéis maidir le
sábháilteacht, cáilíocht agus éifeachtacht táirgí
íocshláinte a fháil agus a mheasúnú,

(g) seirbhís a bhunú agus a riaradh chun tuarascálacha ar aon
droch-éifeachtaí a ghabhann le táirgí íocshláinte a bhíonn
á n-úsáid sa Stát a fháil agus a mheasúnú,

(h) comhairle a thabhairt don Aire agus do dhaoine eile lena
mbaineann maidir leis na réamhchúraimí nó na srianta,
más ann, ar faoina réir a fhéadfar táirgí íocshláinte a
mhargú nó leanúint dá n-úsáid sa Stát,

(i) socrú a dhéanamh chun faisnéis a bhailiú agus a scaipeadh,
ar faisnéis í a bhaineann le táirgí íocshláinte, lena n-
áirítear, go háirithe, faisnéis a bhaineann le haicmiú
cógaseolaíoch agus le héifeachtacht theiripeach táirgí den
sórt sin,

(j) comhairle a thabhairt don Aire, aon uair a iarrfaidh an
tAire í, i ndáil le monarú, ullmhú, allmhairiú, dáileadh
agus díol táirgí íocshláinte a cheadúnú agus i ndáil leis na
caighdeáin chleachtais monarúcháin (lena n-áirítear rialú
cáilíochta) a bhainfidh le táirgí íocshláinte,

(k) comhairle a thabhairt don Aire, aon uair a iarrfaidh an
tAire í, i ndáil le táirgí íocshláinte a mhonaraítear sa Stát
a dheimhniú lena n-onnmhairiú nó chun aon críche eile,

(l) seirbhís a bhunú agus a riaradh chun iniúchadh a
dhéanamh ar aon seirbhís chun fuil dhaonna, comhábhair
fola daonna, táirgí fola agus díorthaigh phlasma a bhailiú,
a scagadh agus a phróiseáil agus ar shaoráidí rialaithe
cáilíochta agus nós imeachta ina leith sin chun
sábháilteacht agus cáilíocht fola, comhábhar fola, táirgí
fola agus díorthach plasma a chinntiú agus chun
comhairle a thabhairt don Aire i ndáil le cibé nithe,
ginearálta nó sonracha, a eascróidh as riaradh seirbhíse
den sórt sin agus a tharchuirfidh an tAire chuig an
mBord,

(m) má iarrtar í, comhairle a thabhairt don Aire nó do dhaoine
eile lena mbaineann maidir le cibé nithe a tharchuirfear
chuige agus a bhaineann le feistí liachta, ar nithe iad atá
bainteach le feidhmeanna nó le gníomhaíochtaí an
Bhoird nó leis na seirbhísí a sholáthraíonn sé,

(3)I.O. Uimh. L214, 28.4.93, lch. 1
(4)I.O. Uimh. L317, 6.11.81, lch. 1
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(n) comhairle a thabhairt don Aire, aon uair is cuí leis an
mBord amhlaidh nó aon uair a iarrfaidh an tAire í, i ndáil
le haon ní atá bainteach le feidhmeanna nó le
gníomhaíochtaí an Bhoird nó leis na seirbhísí a
sholáthraíonn sé.

(2) Ina theannta sin, beidh ag an mBord, agus teachtfaidh sé, na
feidhmeanna sin go léir a dhílsigh don iarBhord díreach roimh an lá
bunaithe ach nach sonraítear i bhfo-alt (1).

(3) Beidh na cumhachtaí sin go léir ag an mBord is gá nó is
fóirsteanach chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh.

(4) Cibé lá a cheapfaidh an tAire le hordú, is é an Bord an
t-údarás inniúil chun críocha Threoir Uimh. 65/65/CEE an 26 Eanáir
1965 ón gComhairle, arna leasú, agus chun críocha aon rialachán
faoin Acht Sláinte, 1947 lena dtugtar éifeacht don Treoir sin, arna
leasú, agus ní hé nó ní hí an tAire an t-údarás sin feasta.

(5) San alt seo, ciallaíonn “feiste liachta” gléas, gaireas, fearas,
ábhar nó airceadal eile, cibé acu an ina haonar nó in éineacht le feistí
eile a úsáidtear í, mar aon le haon bhogearraí is gá chun í a fheidhmiú
go cuí, ar feiste í—

(a) atá beartaithe ag an monaróir lena húsáid i ndáil le daoine
chun na gcríoch seo a leanas—

(i) galair a fháthmheas nó a chosc nó faireachán, cóireáil
nó maolú a dhéanamh ar ghalair,

(ii) fáthmheas, faireachán, cóireáil nó maolú a dhéanamh
ar aon díobháil nó éislinn, nó cúiteamh a thabhairt
ina leith,

(iii) imscrúdú, ionadú nó modhnú a dhéanamh ar an
gcolainn nó ar phróiseas fiseolaíoch, nó

(iv) giniúint a rialú;

agus

(b) nach mbaineann amach a príomhghníomh beartaithe i
gcorp an duine nó ar chorp an duine, ar mhodh
cógaseolaíoch, imdhíoneolaíoch nó meitibileach, fiú
amháin má thugtar cúnamh ar an modh sin dá feidhm.

5.—(1) Féadfaidh an tAire, más cuí leis nó léi é, nó má iarrann
an tAire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia air nó uirthi é, le hordú—

(a) cibé feidhmeanna breise a thabhairt don Bhord atá
bainteach le feidhmeanna an Bhoird de thuras na huaire
nó leis na seirbhísí nó na gníomhaíochtaí a údaraítear de
thuras na huaire don Bhord a sholáthar nó a sheoladh
(lena n-áirítear feidhmeanna chun éifeacht a thabhairt
d’aon treoir, rialachán nó ionstraim eile a ghlac institiúid
de chuid na gComhphobal Eorpach i ndáil le táirgí
íocshláinte) agus is cuí leis an Aire, agus

(b) cibé foráil a dhéanamh a mheasfaidh sé nó sí is gá nó is
fóirsteanach i ndáil le nithe atá coimhdeach le
feidhmeanna a thabhairt don Bhord faoin alt seo nó leis
an mBord do chomhlíonadh feidhmeanna a thugtar
amhlaidh, nó le nithe a eascraíonn as an gcéanna.
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(2) Féadfaidh an tAire, le hordú, ordú faoin alt seo (lena
n-áirítear ordú faoin bhfo-alt seo) a leasú nó a chúlghairm.

6.—(1) Déanfaidh an tAire comhalta den Bhord a cheapadh chun
bheith ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an mBord.

(2) I gcás go scoirfidh cathaoirleach an Bhoird de bheith ina
chomhalta nó ina comhalta den Bhord, scoirfidh sé nó sí air sin de
bheith ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an mBord freisin.

(3) Féadfaidh cathaoirleach an Bhoird aon tráth éirí as a oifig nó
as a hoifig mar chathaoirleach trí litir a sheolfar chuig an Aire agus
beidh éifeacht leis an éirí as, mura dtarraingeofar siar é roimhe sin i
scríbhinn, nuair a thosóidh an cruinniú den Bhord is túisce a
thionólfar tar éis don Aire an t-éirí as a chur in iúl don Bhord.

(4) Beidh cathaoirleach an Bhoird i seilbh oifige go dtí deireadh
a thréimhse nó a tréimhse comhaltais den Bhord, mura túisce a
éagfaidh sé nó sí nó a scoirfidh sé nó sí ar shlí eile de bheith ina
chathaoirleach nó ina cathaoirleach de bhua fho-alt (2) nó (3) ach,
má athcheaptar é nó í mar chomhalta den Bhord, beidh sé nó sí in-
athcheaptha mar chathaoirleach ar an mBord.

(5) Íocfar le cathaoirleach an Bhoird cibé luach saothair (más
ann) agus cibé liúntais i leith caiteachas a chinnfidh an tAire ó am
go ham, le toiliú an Aire Airgeadais.

7.—(1) 9 is líon do chomhaltaí an Bhoird.

(2) Déanfaidh an tAire, a luaithe is féidir tar éis an lae bunaithe,
daoine a cheapadh chun bheith ina gcomhaltaí den Bhord.

(3) Ach amháin mar a fhoráiltear leis an bhfo-alt roimhe seo,
ceapfaidh an tAire comhaltaí an Bhoird ó am go ham de réir
riachtanas na hócáide.

(4) Déanfaidh an tAire, nuair a bheidh comhalta á cheapadh nó
á ceapadh aige nó aici, tréimhse comhaltais an chomhalta sin, ar
tréimhse í nach faide ná 5 bliana, a shocrú agus, faoi réir an ailt seo,
beidh an comhaltas ar cibé téarmaí a chinnfidh an tAire.

(5) Féadfaidh comhalta den Bhord, aon tráth, éirí as bheith ina
chomhalta nó ina comhalta trí litir a bheidh dírithe chuig an Aire
agus beidh éifeacht leis an éirí as ón dáta a shonrófar sa litir nó ar
an dáta a gheobhaidh an tAire an litir, cibé acu is déanaí.

(6) Féadfaidh an tAire, aon tráth, comhalta den Bhord a chur as
oifig mar chomhalta den Bhord, más rud é, i dtuairim an Aire, go
bhfuil an comhalta éagumasach, de dheasca easláinte, ar a
fheidhmeanna nó a feidhmeanna a chomhlíonadh nó gur mhí-
iompair an comhalta é féin nó í féin mar a bheidh sonraithe nó más
dealraitheach don Aire gur gá é nó í a bhriseadh as comhaltas chun
go gcomhlíonfadh an Bord feidhmeanna an Bhoird go héifeachtach.

(7) Más rud é go bhfaighidh comhalta den Bhord bás, go n-
éireoidh sé nó sí as, go dtiocfaidh sé nó sí faoi dhícháilíocht nó go
gcuirfear as oifig é nó í, féadfaidh an tAire duine a cheapadh chun
bheith ina chomhalta nó ina comhalta den Bhord chun an
corrfholúntas a tharlóidh amhlaidh a líonadh.

9

A.5

Cathaoirleach an
Bhoird.

Comhaltaí an
Bhoird.



A.7

Cruinnithe den
Bhord.

10

[Uimh. 29.] [1995.]An tAcht um Bord Leigheasra na
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(8) Beidh comhalta den Bhord a rachaidh a thréimhse nó a
tréimhse comhaltais in éag trí imeacht aimsire in-athcheaptha mar
chomhalta den Bhord.

(9) Maidir le comhaltaí an Bhoird—

(a) cathaoirleach ar an gCoiste Comhairleach um Leigheasra
an Duine a bheidh i nduine amháin díobh, agus

(b) cathaoirleach ar an gCoiste Comhairleach um Leigheasra
Tréidliachta a bheidh i nduine amháin díobh,

ach ní hé ná ní hí an duine céanna a bheidh ina chathaoirleach nó
ina cathaoirleach ar an dá choiste sin.

8.—(1) Tionólfaidh an Bord cibé cruinnithe agus cibé líon
cruinnithe is gá chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh.

(2) Socróidh an tAire dáta, am agus áit chéadchruinniú an Bhoird.

(3) 5 is córam do chruinniú den Bhord.

(4) Ag cruinniú den Bhord—

(a) is é nó is í cathaoirleach an Bhoird, más rud é go bhfuil sé
nó sí i láthair, a bheidh ina chathaoirleach nó ina
cathaoirleach ar an gcruinniú, agus

(b) má rud é go bhfuil agus fad a bheidh cathaoirleach an
Bhoird as láthair nó má tá oifig an chathaoirligh folamh,
roghnóidh na comhaltaí den Bhord atá i láthair duine dá
gcomhaltaí chun bheith ina chathaoirleach nó ina
cathaoirleach ar an gcruinniú.

(5) Ag cruinniú den Bhord, beidh vóta ag gach comhalta den
Bhord atá i láthair agus déanfar gach ceist a chinneadh le tromlach
vótaí na gcomhaltaí atá i láthair agus a vótálfaidh ar an gceist agus,
i gcás comhionannas vótaí a bheith ann, beidh vóta réitigh ag
cathaoirleach an chruinnithe.

(6) Féadfaidh an Bord gníomhú d’ainneoin folúntais nó folúntas
i measc a chomhaltaí.

(7) Ní bhfaighidh duine (seachas an cathaoirleach) aon luach
saothair as gníomhú mar chomhalta den Bhord, ach féadfar cibé
liúntais taistil agus cothaithe a cheadóidh an tAire, le toiliú an Aire
Airgeadais, a íoc leis nó léi.

(8) Faoi réir fhorálacha an Achta seo, rialálfaidh an Bord, le
buanorduithe nó ar shlí eile, nós imeachta agus gnó an Bhoird.

(9) Soláthróidh an Bord séala dó féin a luaithe is féidir tar éis
a bhunaithe.

(10) Déanfar séala an Bhoird a fhíordheimhniú le síniú
chathaoirleach an Bhoird nó le síniú comhalta eile den Bhord a
bheidh údaraithe aige chun gníomhú chuige sin mar aon le síniú
oifigigh don Bhord a bheidh údaraithe aige chun gníomhú chuige sin.

(11) Tabharfar aird bhreithiúnach ar shéala an Bhoird agus
glacfar i bhfianaise gach doiciméad a airbheartaíonn a bheith ina
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ionstraim a rinne an Bord agus a bheith séalaithe le séala (a
airbheartaíonn a bheith fíordheimhnithe de réir fho-alt (10)) an
Bhoird agus measfar gur ionstraim den sórt sin í gan chruthúnas,
mura suífear a mhalairt.

9.—(1) Ceapfaidh an tAire, a luaithe is féidir tar éis an lae
bunaithe—

(a) coiste ar a dtabharfar an Coiste Comhairleach um
Leigheasra an Duine chun cúnamh agus comhairle a
thabhairt don Bhord i ndáil le haon nithe a bhainfidh le
sábháilteacht, cáilíocht nó éifeachtacht táirgí íocshláinte
lena n-úsáid ag an duine, is nithe a tharchuirfidh an Bord
chuige, agus chun na feidhmeanna a shanntar dó le fo-alt
(8) a chomhlíonadh, agus

(b) coiste ar a dtabharfar an Coiste Comhairleach um
Leigheasra Tréidliachta chun cúnamh agus comhairle a
thabhairt don Bhord i ndáil le haon nithe a bhainfidh le
sábháilteacht, cáilíocht nó éifeachtacht táirgí íocshláinte
lena n-úsáid ar ainmhithe, is nithe a tharchuirfidh an
Bord chuige, agus chun na feidhmeanna a shanntar dó le
fo-alt (8) a chomhlíonadh.

(2) Is é nó is í an tAire a cheapfaidh comhaltaí coiste, le toiliú
an Aire Talmhaíochta, Bia agus Foraoiseachta i gcás an choiste dá
dtagraítear i mír (b), agus ní lú ná 6 agus ní mó ná 12 líon na
gcomhaltaí sin.

(3) Déanfaidh an tAire cathaoirleach coiste a cheapadh as measc
chomhaltaí an choiste.

(4) Déanfaidh an tAire, nuair a bheidh comhalta á cheapadh nó
á ceapadh aige nó aici, tréimhse comhaltais an chomhalta sin, ar
tréimhse í nach faide ná 5 bliana, a shocrú agus, faoi réir an ailt seo,
beidh an comhaltas ar cibé téarmaí a chinnfidh an tAire.

(5) Déanfaidh coiste, le buanorduithe nó ar shlí eile, nós imeachta
agus gnó an choiste a rialú.

(6) (a) Féadfaidh coiste fochoiste a bhunú ó am go ham chun
comhairle a thabhairt dó i ndáil le comhlíonadh a
fheidhmeanna.

(b) Féadfaidh coiste daoine ag a bhfuil eolas agus taithí
speisialta a bhaineann le críocha an fhochoiste a
cheapadh chuig fochoiste arna bhunú faoin bhfo-alt seo.

(c) Beidh ceapachán duine chuig fochoiste arna bhunú faoin
bhfo-alt seo faoi réir cibé téarmaí agus coinníollacha a
chinnfidh coiste.

(d) Féadfaidh coiste, aon tráth, fochoiste arna bhunú faoin
bhfo-alt seo a dhíscaoileadh.

(e) Beidh gníomhartha fochoiste arna bhunú faoin bhfo-alt
seo faoi réir a ndaingnithe ag coiste mura scaoilfidh an
coiste leis an ngá atá ann daingniú a dhéanamh.

(f) Féadfaidh coiste an nós imeachta a bheidh ag fochoistí
arna mbunú faoin bhfo-alt seo a rialáil ach, faoi réir aon
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rialála den sórt sin, féadfaidh fochoistí arna mbunú faoin
alt seo a nós imeachta féin a rialáil.

(g) Déanfaidh coiste bunú fochoiste, cuspóir an fhochoiste
agus ainmneacha chomhaltaí an fhochoiste a chur in iúl
don Aire.

(h) Féadfaidh an tAire, más cuí leis nó léi é, daoine breise a
cheapadh chun bheith ina gcomhaltaí d’aon fhochoiste.

(7) Féadfaidh an Bord a íoc le comhaltaí de choiste, agus le
comhaltaí d’aon fhochoiste arna bhunú faoin alt seo, cibé liúntais i
leith caiteachas arna dtabhú acu a chinnfidh an Bord, le toiliú an
Aire agus an Aire Airgeadais.

(8) Ní dhiúltóidh an Bord ceadúnas a dheonú i leith táirge
íocshláinte ar fhoras ar bith a bhaineann le sábháilteacht, cáilíocht
nó éifeachtacht táirge íocshláinte mura mbeidh sé tar éis comhairle
a iarraidh ar an gcoiste cuí i ndáil leis agus an chomhairle sin a
bhreithniú.

(9) Aon uair a dhéanann an Bord ceadúnas i leith táirge
íocshláinte a dheonú, a fhionraí, a athnuachan, a leasú nó a
chúlghairm, cuirfidh sé an deonú, an fhionraí, an athnuachan, an
leasú nó an chúlghairm sin in iúl don choiste cuí.

10.—(1) Beidh príomhoifigeach feidhmiúcháin ar an mBord ar a
dtabharfar, agus dá ngairtear san Acht seo, an
Príomhfheidhmeannach.

(2) Is é an Bord a cheapfaidh an Príomhfheidhmeannach agus
féadfaidh an Bord é nó í a chur as oifig aon tráth ar chúiseanna
sonraithe le toiliú an Aire.

(3) Déanfaidh an Príomhfheidhmeannach riarachán agus gnó an
Bhoird a sheoladh agus a bhainistiú i gcoitinne agus comhlíonfaidh
sé nó sí cibé feidhmeanna eile a chinnfidh an Bord.

(4) Beidh an Príomhfheidhmeannach i seilbh oifige ar feadh cibé
téarma agus ar cibé téarmaí agus coinníollacha eile agus faoi réir
cibé téarmaí agus coinníollacha eile (lena n-áirítear téarmaí agus
coinníollacha a bhaineann le luach saothair) a chinnfidh an tAire tar
éis dul i gcomhairle leis an mBord agus le toiliú an Aire Airgeadais.

(5) Gníomhóidh an Bord tríd an bPríomhfheidhmeannach nó trí
oifigeach eile don Bhord a bheidh údaraithe go cuí chuige sin ag an
bPríomhfheidhmeannach agus comhlíonfaidh an
Príomhfheidhmeannach nó an t-oifigeach eile sin feidhmeanna an
Bhoird in ainm an Bhoird.

(6) Ní bheidh an Príomhfheidhmeannach ina státseirbhíseach de
réir bhrí Acht Rialuithe na Stát-Sheirbhíse, 1956.

(7) Féadfaidh an Príomhfheidhmeannach tograí a chur faoi bhráid
an Bhoird maidir le haon ní a bhaineann le gníomhaíochtaí an
Bhoird.

(8) Caithfidh an Príomhfheidhmeannach a chuid ama nó a cuid
ama go léir ar a dhualgais nó a dualgais mar
Phríomhfheidhmeannach agus ní shealbhóidh sé nó sí aon oifig ná
post eile gan toiliú an Bhoird.
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(9) Ní bheidh an Príomhfheidhmeannach ina chomhalta nó ina
comhalta den Bhord ná d’aon choiste nó fochoiste arna cheapadh
faoi alt 9.

(10) San alt seo, folaíonn “luach saothair” liúntais i leith
caiteachas, sochar comhchineáil agus aoisliúntais.

11.—(1) Féadfaidh an Bord cibé daoine agus cibé líon daoine a
chinnfidh sé le toiliú an Aire agus an Aire Airgeadais a cheapadh
chun bheith ina gcomhaltaí d’fhoireann an Bhoird.

(2) (a) Íocfar le comhalta d’fhoireann an Bhoird (seachas an
Príomhfheidhmeannach), as airgead a bheidh faoina réir
ag an mBord, cibé luach saothair agus cibé liúntais i leith
caiteachas arna dtabhú ag an gcomhalta a chinnfidh an
Bord le toiliú an Aire agus an Aire Airgeadais.

(b) Beidh comhaltaí d’fhoireann an Bhoird i seilbh a oifige nó
a hoifige nó a fhostaíochta nó a fostaíochta ar cibé
téarmaí agus coinníollacha eile a chinnfidh an Bord, le
toiliú an Aire agus an Aire Airgeadais.

(3) Déanfaidh an Bord, le toiliú an Aire agus an Aire Airgeadais
na gráid d’fhoireann an Bhoird agus an líon foirne i ngach grád a
chinneadh.

(4) Déanfar gach duine a bheidh, díreach roimh an lá bunaithe,
ina chomhalta nó ina comhalta d’fhoireann an iarBhoird, a aistriú an
lá sin chuig foireann an Bhoird agus tiocfaidh sé nó sí, an lá sin, chun
bheith ina chomhalta nó ina comhalta d’fhoireann an Bhoird.

(5) Na téarmaí agus coinníollacha maidir le seilbh oifige a
dheonóidh an Bord i ndáil le comhalta d’fhoireann an Bhoird a
aistrítear le fo-alt (4) ón iarBhord chuig foireann an Bhoird, ní lú
fabhar dó nó di iad, fad a bheidh sé nó sí i seirbhís an Bhoird, ná na
coinníollacha a bheidh i réim díreach roimh an lá bunaithe san
iarBhord, ach amháin i gcomhréir le comhaontú comhchoiteann arna
chaibidil le haon cheardchumainn nó comhlachais foirne aitheanta
lena mbaineann.

(6) Ach amháin i gcomhréir le comhaontú comhchoiteann arna
chaibidil le haon cheardchumainn nó comhlachais foirne aitheanta
lena mbaineann, aon chomhalta d’fhoireann an iarBhoird a aistrítear
le fo-alt (4) chuig foireann an Bhoird, fad a bheidh sé nó sí i seirbhís
an Bhoird, ní lú an scála pá a gheobhaidh sé nó sí ná ní lú tairbhe
dó nó di na téarmaí agus na coinníollacha seirbhíse (seachas na
téarmaí agus na coinníollacha sin a bhaineann le seilbh oifige) a
mbeidh sé nó sí faoina réir ná an scála pá a raibh teideal aige nó aici
chuige agus na téarmaí agus na coinníollacha seirbhíse (seachas na
téarmaí agus na coinníollacha sin a bhaineann le seilbh oifige) a raibh
sé nó sí faoina réir díreach roimh an lá bunaithe.

(7) Go dtí cibé tráth a dhéanfaidh an Bord, tar éis dul i
gcomhairle le haon cheardchumainn nó comhlachais foirne aitheanta
lena mbaineann, athrú ar scálaí pá agus ar théarmaí agus
coinníollacha seirbhíse na foirne a aistrítear amhlaidh, leanfaidh na
scálaí pá a raibh teideal acu chucu agus na téarmaí agus na
coinníollacha seirbhíse (seachas na téarmaí agus na coinníollacha sin
a bhaineann le seilbh oifige), na srianta, na ceanglais agus na
hoibleagáidí a raibh siad faoina réir díreach sular aistríodh iad
d’fheidhm a bheith acu maidir leo agus féadfaidh an Bord nó an
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Príomhfheidhmeannach, de réir mar a bheidh, iad a chur chun
feidhme nó a fhorchur fad a bheidh siad i seirbhís an Bhoird agus ní
oibreoidh aon athrú den sórt sin chun gur measa na scálaí pá nó na
téarmaí ná na coinníollacha seirbhíse réamhráite ab infheidhme
maidir le comhalta den fhoireann sin díreach roimh an lá bunaithe,
ach amháin i gcomhréir le comhaontú comhchoiteann arna chaibidil
le haon cheardchumainn nó comhlachais foirne aitheanta lena
mbaineann.

(8) Maidir le foireann a aistrítear le fo-alt (4) chun a bheith ina
foireann ag an mBord, is seirbhís ináirithe seirbhís roimhe sin san
iarBhord, nó seirbhís atá ináirithe chun críocha aon sochar
aoisliúntais is iníoctha ag an mBord nó thar a cheann, chun críocha
na nAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1967 go 1984, an Achta
um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973, na nAchtanna um Fhógra
Íosta agus Téarmaí Fostaíochta, 1973 go 1991, na nAchtanna um
Dhífhostú Éagórach, 1977 go 1993, agus an Achta um Théarmaí
Fostaíochta (Faisnéis), 1994, ach sin faoi réir aon eisceachtaí eile nó
eisiamh eile sna hAchtanna sin.

12.—Beidh feidhm ag an Acht Rialtais Áitiúil (Aoisliúntas), 1980
maidir leis an mBord agus le comhaltaí dá fhoireann amhail is dá
mba chomhlacht an Bord lena mbaineann alt 3 den Acht sin, agus
amhail is dá mba chomhaltaí d’fhoireann comhlachta den sórt sin na
comhaltaí, ach sin faoi réir aon mhodhnuithe (lena n-áirítear
modhnuithe ar aon scéim nó rialacháin arna ndéanamh faoin Acht
sin), a shonrófar, le toiliú an Aire Comhshaoil, in ordú arna
dhéanamh ag an Aire.

13.—(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh lena ndéanfar
foráil maidir le táillí a íoc leis an mBord i ndáil le deonú nó
athnuachan ceadúnas ag an mBord faoi alt 32, agus féadfar foráil a
dhéanamh leis na rialacháin maidir le táillí éagsúla nó le díolmhú ó
tháillí a íoc nó maidir le táillí a tharscaoileadh, a loghadh nó a aisíoc
(go hiomlán nó go páirteach) in imthosca éagsúla nó in aicmí éagsúla
imthosca, nó i leith cásanna éagsúla nó aicmí éagsúla cásanna.

(2) I gcás go mbeidh táille iníoctha faoi rialacháin faoin alt seo i
leith aon iarratais nó ní, beidh an t-iarratas nó an ní neamhbhailí
agus ní chinnfidh an Bord é ná ní phléifidh sé leis ar shlí eile, de réir
mar is cuí, mura mbeidh an táille faighte ag an mBord.

(3) Déanfar táillí arna bhfáil ag an mBord faoin Acht seo a íoc
isteach sa Státchiste nó a chur chun tairbhe don Státchiste ar cibé
modh a ordóidh an tAire Airgeadais.

(4) Ní bheidh feidhm ag an Public Offices Fees Act 1879 maidir
le haon táillí arna muirearú faoin Acht seo.

14.—(1) Faoi réir fhorálacha an ailt seo, féadfaidh an Bord cibé
muirir is cuí leis a ghearradh i gcomaoin chomhlíonadh a
fheidhmeanna aige, soláthar seirbhísí aige (seachas seirbhís arb éard
í comhairle a sholáthar don Aire nó don Aire Talmhaíochta, Bia agus
Foraoiseachta) agus seoladh gníomhaíochtaí aige, agus féadfaidh sé
aon ní arna tháirgeadh ag an mBord a dhíol ar cibé praghsanna is
cuí leis agus féadfaidh sé conarthaí a dhéanamh ar cibé téarmaí agus
coinníollacha is cuí leis.
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(2) Is faoi réir cheadú an Aire a chinnfear méideanna na muirear
a ghearrfaidh an Bord i leith seirbhísí comhairleacha.

(3) Maidir le muirir, praghsanna agus íocaíochtaí faoi fho-alt (1) i
leith feidhmeanna a chomhlíontar, seirbhísí a sholáthraítear,
gníomhaíochtaí a sheoltar nó rudaí a dhíoltar, ní lú iad, ach amháin le
ceadú an Aire, ná an costas a ghabhann le comhlíonadh na feidhme,
soláthar na seirbhíse, seoladh na gníomhaíochta nó táirgeadh nó
forbairt an ruda, de réir mar a bheidh.

(4) Féadfaidh an Bord aon mhéid a bheidh dlite agus ag dul dó
faoi fho-alt (1) a ghnóthú ón duine a bhfuil sé iníoctha aige nó aici
mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla.

15.—Féadfaidh an tAire, gach bliain airgeadais, tar éis dul i
gcomhairle leis an mBord i ndáil le clár oibre beartaithe agus
caiteachas beartaithe an Bhoird don bhliain sin, deontais a thabhairt
de cibé méideanna a cheadóidh an tAire Airgeadais as airgead a
sholáthróidh an tOireachtas faoi chomhair an chaiteachais a
thabhóidh an Bord i gcomhlíonadh a fheidhmeanna.

16.—(1) Féadfaidh an Bord bronntanais airgid, talún nó maoine
eile a ghlacadh ar cibé iontaobhais agus coinníollacha, más ann, a
shonróidh an deontóir.

(2) Ní ghlacfaidh an Bord le bronntanas más rud é go mbeadh na
hiontaobhais nó na coinníollacha a bheadh ag gabháil leis ar
neamhréir le feidhmeanna an Bhoird.

17.—Féadfaidh an Bord, chun soláthar a dhéanamh maidir le
caiteachas reatha nó caipitiúil, airgead a fháil ar iasacht ó am go ham
(cibé acu ar urrús shócmhainní an Bhoird nó ar shlí eile), lena
n-áirítear airgead in airgeadra seachas airgeadra an Stáit, ach ní
dhéanfaidh sé amhlaidh gan toiliú an Aire agus an Aire Airgeadais.

18.—(1) Cuirfidh an Bord meastacháin ar ioncam agus caiteachas
faoi bhráid an Aire i cibé foirm, i leith cibé tréimhsí agus ag cibé
tráthanna a éileoidh an tAire agus tabharfaidh an Bord don Aire
aon fhaisnéis a éileoidh an tAire i ndáil le meastacháin den sórt sin.

(2) Cuirfidh an Bord faoi deara go gcoimeádfar, ar bhonn
leanúnach, leabhair chuntais chuí ar ioncam agus ar chaiteachas uile
an Bhoird, agus ar fhoinsí an ioncaim sin agus ar ábhar an
chaiteachais sin, agus ar mhaoin, ar shócmhainní agus ar dhliteanais
an Bhoird agus coimeádfaidh sé na cuntais speisialta sin go léir a
ordóidh an tAire ó am go ham.

(3) Is é bliain airgeadais an Bhoird an tréimhse dhá mhí dhéag
dar críoch an 31ú lá de Nollaig in aon bhliain, agus, chun críocha na
forála seo, measfar gur bliain airgeadais an tréimhse dar tosach dáta
thosach feidhme an ailt seo agus dar críoch an 31ú lá de Nollaig,
1995.

(4) Déanfaidh an Bord costais an iniúchta sin i gcoitinne a íoc a
luaithe is féidir tar éis gach iniúchta.
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(5) Aon uair a iarrfaidh an tAire amhlaidh, ceadóidh an Bord
agus oifigigh don Bhord d’aon duine a bheidh ceaptha ag an Aire
leabhair agus cuntais an Bhoird a scrúdú i leith aon bhliana
airgeadais nó tréimhse eile agus éascóidh siad aon scrúdú den sórt
sin agus íocfaidh an Bord cibé táille ina leith a shocróidh an tAire
chuige sin.

(6) Déanfar cuntais an Bhoird do gach bliain airgeadais a ullmhú
i cibé foirm agus ar cibé modh a shonróidh an tAire. Déanfaidh an
Bord na cuntais a chur faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus
Ciste lena n-iniúchadh a luaithe is féidir ach tráth nach déanaí ná 3
mhí tar éis dheireadh na bliana airgeadais lena mbainfidh siad.
Déanfar cóip de na cuntais agus de thuarascáil an iniúchóra orthu a
thíolacadh do chomhaltaí an Bhoird agus don Aire a luaithe is féidir
agus cuirfidh an tAire faoi deara cóip de na doiciméid sin a dúradh
a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

19.—(1) A luaithe is indéanta tar éis dheireadh gach bliana
airgeadais, ach tráth nach déanaí ná 6 mhí dá éis sin, tabharfaidh an
Bord tuarascáil don Aire maidir le gníomhaíochtaí an Bhoird i rith
na bliana sin, agus cuirfidh an tAire faoi deara cóipeanna den
tuarascáil a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

(2) Beidh i ngach tuarascáil faoi fho-alt (1) faisnéis i cibé foirm
agus maidir le cibé nithe, a ordóidh an tAire.

(3) Déanfaidh an Bord, aon uair a iarrfaidh an tAire í, faisnéis a
thabhairt don Aire i ndáil le cibé nithe a shonróidh sé nó sí i ndáil
le réim ghníomhaíochtaí an Bhoird, i gcoitinne nó i leith aon chuntas
arna ullmhú ag an mBord nó aon tuarascála a shonraítear i bhfo-alt
(1) nó in alt 18 (6), nó i leith bheartas nó ghníomhaíochtaí an Bhoird,
seachas a ghníomhaíochtaí ó lá go lá.

20.—Déanfaidh an Bord, gach bliain, cibé scrúduithe is cuí leis a
sheoladh chun a fháil amach—

(a) maidir le hacmhainní an Bhoird—

(i) an ndearnadh, agus a mhéid a rinneadh, iad a úsáid,
agus

(ii) más é an Bord a fuair nó a dhiúscair iad, an
ndearnadh, agus a mhéid a rinneadh, iad a fháil nó
a dhiúscairt amhlaidh,

go barainneach agus go héifeachtúil, agus

(b) an ar na téarmaí ab fhabhraí ab fhéidir a fháil le réasún a
rinneadh aon diúscairt den sórt sin.

21.—Is é dualgas ginearálta an Bhoird a ghnóthaí a sheoladh ar
shlí lena n-áiritheofar a luaithe is féidir gur leor ar a laghad a ioncam,
agus blianta a ghlacadh le chéile, chun na muirir is inmhuirearaithe
go cuí ar ioncam a ghlanadh.
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22.—(1) Más rud é, maidir le comhalta den Bhord—

(a) go n-ainmneofar é nó í mar chomhalta de Sheanad
Éireann, nó

(b) go dtoghfar é nó í mar chomhalta de cheachtar Teach den
Oireachtas nó chun Parlaimint na hEorpa, nó

(c) go measfar, de bhun alt 15 (a cuireadh isteach leis an Acht
um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 1993) den
Acht um Thoghcháin do Thionól na hEorpa, 1977, é nó
í a bheith tofa chun Parlaimint na hEorpa chun folúntas
a líonadh,

scoirfidh sé nó sí air sin de bheith ina chomhalta nó ina comhalta
den Bhord.

(2) Más rud é maidir le comhalta den Bhord—

(a) go n-ainmneofar é nó í mar chomhalta de Sheanad
Éireann, nó

(b) go dtoghfar é nó í mar chomhalta de cheachtar Teach den
Oireachtas nó chun Parlaimint na hEorpa, nó

(c) go measfar, de bhun an ailt sin 15, é nó í a bheith tofa
chun Parlaimint na hEorpa chun folúntas a líonadh,

beidh sé nó sí, air sin, ar iasacht óna fhostaíocht nó óna fostaíocht
leis an mBord, agus ní íocfaidh an Bord leis nó léi, ná ní bheidh sé
nó sí i dteideal go bhfaighidh sé nó sí ón mBord, luach saothair ná
liúntais i leith na tréimhse dar tosach an t-ainmniú nó an toghadh
sin, nó an tráth a meastar amhlaidh é nó í a bheith tofa (de réir mar
a bheidh) agus dar críoch an tráth a scoirfidh sé nó sí de bheith
ina chomhalta nó ina comhalta de cheachtar Teach acu sin nó den
Pharlaimint sin.

(3) Aon duine a bheidh de thuras na huaire i dteideal faoi Bhuan-
Orduithe ceachtar Teach den Oireachtas suí sa Teach sin, nó is
comhalta de Pharlaimint na hEorpa, beidh sé nó sí, fad a bheidh sé
nó sí i dteideal amhlaidh nó ina chomhalta nó ina comhalta den sórt
sin, dícháilithe chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta den
Bhord nó d’fhoireann an Bhoird.

(4) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (2), forléireofar an fo-
alt sin mar ní lena dtoirmisctear, i measc nithe eile, tréimhse a
luaitear san fho-alt sin a ríomh mar sheirbhís leis an mBord chun
críocha aon sochar aoisliúntais.

23.—(1) Ní dhéanfaidh duine, gan toiliú an Bhoird, faisnéis ar bith
a nochtadh a gheobhaidh sé nó sí agus é nó í ag comhlíonadh dualgas
(nó de thoradh dualgais a bheith comhlíonta aige nó aici) mar
chomhalta den Bhord, nó mar chomhalta d’fhoireann an Bhoird, nó
mar chomhairleoir nó mar shainchomhairleoir don Bhord.

(2) Aon duine a sháraíonn fo-alt (1), beidh sé nó sí ciontach i
gcion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó
ná £1,500 a chur air nó uirthi.
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(3) Ní choiscfear le haon ní i bhfo-alt (1) faisnéis a nochtadh i
dtuarascáil arna tabhairt don Bhord, nó ag an mBord, nó thar a
cheann, don Aire.

24.—(1) I gcás go mbeidh leas airgid nó leas tairbhiúil eile ag an
bPríomhfheidhmeannach, ag comhalta den Bhord, ag fostaí den
Bhord, ag comhalta de choiste nó d’fhochoiste arna mbunú faoi alt
9, nó ag sainchomhairleoir, comhairleoir nó duine eile a bheidh ar
fostú ag an mBord in aon ní, nó atá ábhartha i leith aon ní, a bheidh
le breithniú ag an mBord, comhlíonfaidh sé nó sí na ceanglais seo
a leanas—

(a) nochtfaidh sé nó sí an cineál leasa atá aige nó aici don
Bhord, don choiste nó don fhochoiste, de réir mar a
bheidh, sula ndéanfar aon bhreithniú ar an ní,

(b) ní imreoidh sé nó sí tionchar, ná ní fhéachfaidh sé nó sí le
tionchar a imirt, ar bhreith i ndáil leis an ní,

(c) ní ghlacfaidh sé nó sí páirt ar bith in aon bhreithniú ar
an ní,

(d) más Príomhfheidhmeannach an Bhoird, comhalta den
Bhord, fostaí den Bhord nó comhalta de choiste nó
d’fhochoiste arna mbunú faoi alt 9 é nó í, tarraingeoidh
sé nó sí siar ón gcruinniú fad a bheidh an ní á phlé nó á
bhreithniú ag an mBord, ag an gcoiste nó ag an
bhfochoiste, agus ní vótálfaidh sé nó sí, ná ní
ghníomhóidh sé nó sí ar shlí eile mar
Phríomhfheidhmeannach, nó mar chomhalta den sórt sin,
i ndáil leis an ní.

(2) Chun críocha an ailt seo, ach gan dochar do ghinearáltacht
fho-alt (1), measfar leas tairbhiúil a bheith ag duine—

(a) más comhalta é nó í nó aon duine dá theaghlach nó dá
teaghlach, nó aon ainmnitheach dá chuid nó dá cuid nó
aon duine de theaghlach an ainmnithigh, de chuideachta
nó d’aon chomhlacht eile ag a bhfuil leas tairbhiúil i ní,
nó atá ábhartha i leith ní, dá dtagraítear san fho-alt sin,

(b) má tá sé nó sí, nó aon duine dá theaghlach nó dá teaghlach
i gcomhpháirtíocht le duine, nó ar fostú ag duine, ag a
bhfuil leas tairbhiúil i ní, nó atá ábhartha i leith ní, den
sórt sin,

(c) más páirtí é nó í nó aon duine dá theaghlach nó dá
teaghlach in aon socrú nó comhaontú (is in-
fhorfheidhmithe nó nach infhorfheidhmithe) maidir le
talamh lena mbaineann ní den sórt sin,

(d) má tá leas tairbhiúil i ní den sórt sin, nó atá ábhartha i
leith ní den sórt sin, ag aon duine dá theaghlach nó dá
teaghlach.

(3) Chun críocha an ailt seo, ní mheasfar leas tairbhiúil in aon ní,
nó atá ábhartha i leith aon ní, a bheith ag duine de bhíthin amháin
go bhfuil leas aige nó aici nó ag aon chuideachta nó ag aon
chomhlacht nó duine eile dá dtagraítear i bhfo-alt (2) atá chomh
cianda nó chomh beagthábhachtach sin nach féidir a mheas le réasún
gur dóigh dó tionchar a imirt ar dhuine le linn dó nó di breithniú,
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plé nó vótáil a dhéanamh ar aon cheist i leith an ní, nó le linn dó nó
di aon fheidhm a chomhlíonadh i ndáil leis an ní sin.

(4) I gcás go n-eascróidh ceist i dtaobh arbh ionann nó nárbh
ionann iompar áirithe ag duine, dá ndéanfadh sé nó sí dá réir, agus
mainneachtain aige nó aici ceanglais fho-alt (1) a chomhlíonadh,
déanfaidh an Bord an cheist a chinneadh agus déanfar sonraí an
chinnidh a thaifeadadh i miontuairiscí an chruinnithe lena
mbaineann.

(5) I gcás go ndéanfar nochtadh don Bhord, do choiste nó
d’fhochoiste de bhun fho-alt (1), déanfar sonraí faoin nochtadh a
thaifeadadh i miontuairiscí an chruinnithe lena mbaineann.

(6) Aon duine a sháraíonn fo-alt (1), beidh sé nó sí ciontach i
gcion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó
ná £1,500 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná bliain
amháin, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

25.—(1) An lá bunaithe, tiocfaidh an t-iarBhord chun a bheith,
agus beidh sé, díscaoilte.

(2) Déanfar tagairtí don iarBhord in aon Acht den Oireachtas
arna rith roimh an lá bunaithe, nó in aon ionstraim arna déanamh
roimh an lá sin faoi Acht den Oireachtas, a fhorléiriú, ar an lá sin
agus dá éis, mar thagairtí don Bhord.

26.—(1) Déanfar, agus déantar leis seo, na nithe seo a leanas a
aistriú, an lá bunaithe, chuig an mBord—

(a) an mhaoin go léir, agus na cearta a bhaineann leis an
maoin sin, a bhí díreach roimh an lá sin ar seilbh nó ar
teachtadh ag an iarBhord nó ag aon iontaobhaí nó
gníomhaire dá chuid a bhí ag gníomhú thar a cheann,
agus

(b) na dliteanais go léir arna dtabhú roimh an lá sin ag an
iarBhord nó ag aon iontaobhaí nó gníomhaire dá chuid a
bhí ag gníomhú thar a cheann, ar dliteanais iad nár
urscaoileadh roimh an lá sin,

agus, dá réir sin, gan tíolacadh, aistriú ná sannadh ar bith eile—

(i) dílseoidh an mhaoin sin, réadach agus pearsanta, an
lá sin, don Bhord ar feadh an eastáit, an téarma nó
an leasa go léir dá raibh sí, díreach roimh an lá sin,
dílsithe amhlaidh don iarBhord, de réir mar a
bheidh, ach sin faoi réir na n-iontaobhas agus na
gcothromas go léir a dhéanann difear don mhaoin
agus is inchomhlíonta,

(ii) beidh na cearta sin, amhail ar an agus ón lá sin, ar
teachtadh ag an mBord, agus

(iii) amhail ar an agus ón lá sin, is dliteanais de chuid an
Bhoird na dliteanais sin.

(2) Déanfar an t-airgead, na stoic, na scaireanna agus na hurrúis
go léir a aistrítear chuig an mBord leis an alt seo agus a bheidh,
an lá bunaithe, in ainm an iarBhoird nó in ainm aon iontaobhaí nó
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gníomhaire dá chuid a dúradh, a aistriú chun ainm an Bhoird, ar an
mBord é a iarraidh.

(3) Gach ceart agus dliteanas a aistrítear leis an alt seo chuig an
mBord, féadfaidh an Bord, an lá bunaithe nó dá éis, agra a
dhéanamh ina leith, é a ghnóthú nó é a chur i bhfeidhm ina ainm
féin nó féadfar agra a dhéanamh ina leith, é a ghnóthú nó é a chur i
bhfeidhm i gcoinne an Bhoird ina ainm féin agus ní gá don Bhord
fógra faoin aistriú a thabhairt don duine a n-aistrítear a cheart nó a
ceart nó a dhliteanas nó a dliteanas leis an alt seo.

27.—(1) Gach banna, ráthaíocht nó urrús eile de chineál
leanúnach a bheidh déanta nó tugtha ag an iarBhord nó thar a
cheann d’aon duine nó a bheidh tugtha ag aon duine don iarBhord
agus a bheidh glactha ag an iarBhord nó thar a cheann agus gach
conradh nó comhaontú a bheidh déanta idir an t-iarBhord, nó aon
iontaobhaí nó gníomhaire dá chuid a bheidh ag gníomhú thar a
cheann, agus aon duine eile agus a bheidh i bhfeidhm ach nach
mbeidh forghníomhaithe agus críochnaithe go hiomlán díreach
roimh an lá bunaithe, leanfaidh siad i bhfeidhm an lá sin nó dá éis
agus forléireofar iad agus beidh éifeacht leo amhail is dá mbeadh
ainm an Bhoird curtha sa chéanna in ionad ainm an iarBhoird nó,
de réir mar is cuí, in ionad ainm an iontaobhaí nó an ghníomhaire
sin dá chuid, agus beidh siad infhorfheidhmithe ag an mBord nó
ina choinne.

(2) Aon tagairtí don iarBhord, nó d’aon iontaobhaí nó
gníomhaire dá chuid a bhí ag gníomhú thar a cheann, a bheidh,
díreach roimh an lá bunaithe, ar áireamh i meabhrán agus in
airteagail chomhlachais aon chuideachta, déanfar, an lá sin agus dá
éis, iad a fhorléiriú mar thagairtí don Bhord.

28.—Ní dhéanfar difear, le haon ní san Acht seo, do bhailíocht aon
ghnímh a rinne an t-iarBhord, nó a rinneadh thar a cheann, roimh
an lá bunaithe agus beidh éifeacht le gach gníomh den sórt sin an lá
sin agus dá éis má bhí sé, agus a mhéid a bhí sé, i ngníomh díreach
roimh an lá sin amhail is dá mba é an Bord a rinne é nó amhail is
dá mba thar a cheann a rinneadh é.

29.—Más rud é, díreach roimh an lá bunaithe, go bhfuil aon
imeachtaí dlí ar feitheamh in aon chúirt nó binse agus gur páirtí sna
himeachtaí an t-iarBhord, nó aon iontaobhaí nó gníomhaire dá chuid
a bheidh ag gníomhú thar a cheann, déanfar ainm an Bhoird a chur
in ionad ainm an iarBhoird nó, de réir mar is cuí, in ionad ainm an
iontaobhaí nó an ghníomhaire sin dá chuid, sna himeachtaí sin agus
ní rachaidh na himeachtaí ar ceal mar gheall ar an gcur in ionad sin.

30.—Ní bheidh feidhm ag alt 12 den Finance Act 1895, maidir le
haon mhaoin nó cearta a aistrítear leis an Acht seo a dhílsiú don
Bhord.

31.—Aon ní a thosaigh an tAire roimh an lá bunaithe de bhun
cumhachtaí arna dtabhairt dó nó di le halt 65 den Acht Sláinte, 1947,
féadfaidh an Bord é a sheoladh agus é a chríochnú, an lá sin agus dá
éis, agus aon ní a thosaigh an t-iarBhord roimh an lá sin, féadfaidh
an Bord é a sheoladh agus é a chríochnú an lá sin agus dá éis.
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32.—(1) Féadfaidh an tAire le rialacháin cibé foráil a dhéanamh
a mheasfaidh sé nó sí is gá nó is fóirsteanach chun críocha an
Achta seo.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfar, le rialacháin
faoin alt seo, i ndáil le táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine nó
i ndáil le táirgí cosmaideacha, foráil a dhéanamh le haghaidh na nithe
seo a leanas—

(a) rialáil (lena n-áirítear rialú) a dhéanamh ar mhonarú,
táirgeadh, ullmhú, allmhairiú, dáileadh, díol, soláthar, cur
ar an margadh, fógairt nó cur chun cinn an táirge nó na
dtáirgí lena mbaineann na rialacháin,

(b) toirmeasc ar mhonarú, ullmhú, allmhairiú, dáileadh nó díol
an táirge nó na dtáirgí lena mbaineann na rialacháin nó
ar a dtairiscint nó ar a gcoimeád lena ndíol, go hiomlán
nó faoi réir coinníollacha sonraithe (lena n-áirítear an
Bord do dheonú ceadúnas chun an táirge nó na táirgí
sin a mhonarú, a ullmhú, a allmhairiú, a dháileadh nó
a dhíol),

(c) toirmeasc ar an táirge nó na táirgí lena mbaineann na
rialacháin a fhógairt, go hiomlán nó faoi réir
coinníollacha sonraithe (lena n-áirítear an Bord do
dheonú ceadúnais chun na táirgí sin a fhógairt) agus
toirmeasc ar aon táirge den sórt sin, a fhógraítear de
shárú ar na rialacháin sin, a dhíol nó a thairiscint lena
dhíol nó a choimeád lena dhíol,

(d) rialáil agus rialú a dhéanamh ar phacáistiú agus lipéadú an
táirge nó na dtáirgí lena mbaineann na rialacháin agus,
go háirithe, faisnéis a shonrú a bhaineann le táirge nó
táirgí den sórt agus a bheidh ar aon phaicéad a úsáidtear
i ndíol, i soláthar nó i ndáileadh táirge nó táirgí den sórt
sin nó ar lipéad a bheidh greamaithe de phaicéad den
sórt sin,

(e) na haicmí daoine a chinneadh dá ndeonófar ceadúnais faoi
na rialacháin,

(f) coinníollacha a shonrú chun ceadúnais a dheonú, a
fhionraí, a choinneáil, a leasú nó a athnuachan faoi na
rialacháin,

(g) ceadúnais a dhiúltú nó a chúlghairm faoi na rialacháin,

(h) a cheangal ar iarratasóirí ar cheadúnais nó ar shealbhóirí
ceadúnas faoi na rialacháin faisnéis shonraithe a
thabhairt maidir le comhdhéanamh, monarú, allmhairiú,
stóráil, dáileadh, díol nó fógairt an táirge nó na dtáirgí
lena mbaineann a n-iarratais nó a gceadúnais,

(i) forfheidhmiú agus forghníomhú na rialachán ag an Aire,
agus cibé cumhachtaí a thabhairt is cuí leis an Aire
d’fhonn na rialacháin a fhorfheidhmiú agus a
fhorghníomhú amhlaidh maidir leis na daoine seo a
leanas—

(i) oifigigh don Aire,

(ii) oifigigh don Bhord,
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(iii) boird sláinte agus a n-oifigigh,

(iv) le toiliú an Aire Airgeadais, oifigigh Chustam agus
Máil,

(v) le toiliú an Aire Fiontar agus Fostaíochta, oifigigh don
Aire sin, agus

(vi) oifigigh do Chumann Cógaiseoirí na hÉireann,

(j) samplaí den táirge nó de na táirgí lena mbaineann na
rialacháin a thabhairt nó a thógáil (gan íocaíocht) agus
tástálacha, scrúduithe agus anailísí a dhéanamh ar na
samplaí sin,

(k) na haicmí daoine a chinneadh a bheidh freagrach as
tástálacha, scrúduithe agus anailísí a dhéanamh ar
shamplaí den táirge nó de na táirgí lena mbaineann na
rialacháin, agus na modhanna ar a ndéanfar agus an tslí
ar a ndéanfar an tástáil, an scrúdú nó an anailís sin,

(l) an deimhniú nó an fhianaise eile a bheidh le tabhairt ar
thoradh aon tástála, scrúdaithe nó anailíse agus na haicmí
daoine a thabharfaidh, agus dá dtabharfar, an deimhniú
nó an fhianaise sin a fhorordú,

(m) maidir le deimhniú nó fianaise eile a fhorordófar faoi mhír
(l) den fho-alt seo agus a thabharfar i dtaca le sampla a
thástáil, a scrúdú nó a anailísiú, gur fianaise chun gach
críche é nó í, maidir leis an sampla sin, ar thoradh na
tástála sin.

(3) Féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha nó iarmhartacha a
bheith in aon rialachán arna dhéanamh ag an Aire faoin Acht seo is
dóigh leis an Aire is gá nó is fóirsteanach chun forálacha an Achta
seo a chur i ngníomh.

(4) Aon duine a sháraíonn rialachán faoin alt seo, beidh sé nó sí
ciontach i gcion agus dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,500
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná bliain
amháin, nó iad araon, a chur air nó uirthi,

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil—

(i) i gcás an chéad chiona, fíneáil nach mó ná £100,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 10
mbliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi,

(ii) i gcás an dara cion nó cion dá éis sin, fíneáil nach
mó ná £250,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach
faide ná 10 mbliana, nó iad araon, a chur air nó
uirthi.

(5) Maidir le cion faoin alt seo, féadfaidh an tAire, an Bord,
Cumann Cógaiseoirí na hÉireann nó an bord sláinte ar ina limistéar
feidhme a dhéantar an cion é a ionchúiseamh.

(6) D’ainneoin fho-alt (4) d’alt 10 den Petty Sessions (Ireland) Act
1851, féadfar imeachtaí achoimre mar gheall ar chion faoin alt a
thionscnamh laistigh de dhá bhliain ó dháta an chiona.
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33.—(1) I gcás cion faoin Acht seo a bheith déanta ag comhlacht
corpraithe agus go gcruthófar go ndearnadh é le toiliú nó le
cúlcheadú, nó gurb inchurtha é i leith aon fhaillí ar thaobh, aon duine
is stiúrthóir, bainisteoir, rúnaí nó oifigeach eile de chuid an
chomhlachta chorpraithe, nó aon duine a d’airbheartaigh a bheith ag
gníomhú in aon cháil den sórt sin, beidh an duine sin chomh maith
leis an gcomhlacht corpraithe ciontach i gcion agus dlífear imeachtaí
a thionscnamh ina choinne nó ina coinne agus é nó í a phionósú
amhail is dá mbeadh sé nó sí ciontach sa chion céadluaite.

(2) I gcás gurb iad comhaltaí comhlachta chorpraithe a
bhainistíonn gnóthaí an chomhlachta chorpraithe sin, beidh feidhm
ag fo-alt (1) i ndáil le gníomhartha agus mainneachtainí comhalta i
dtaca lena fheidhmeanna nó lena feidhmeanna bainistíochta amhail
is dá mba stiúrthóir nó bainisteoir de chuid an chomhlachta
chorpraithe é nó í.

34.—(1) Aisghairtear leis seo alt 65 den Acht Sláinte, 1947.

(2) Cúlghairtear leis seo an tOrdú um an mBord Comhairleach
Náisiúnta Druganna (Bunú), 1966 (I.R. Uimh. 163 de 1966).

(3) Maidir le ceadúnas arna dheonú nó arna athnuachan faoi
rialacháin faoin alt sin 65 ar ceadúnas é a bhí i bhfeidhm díreach
roimh thosach feidhme an ailt seo, leanfaidh sé de bheith i bhfeidhm
tar éis an tosach feidhme sin amhail is dá mba faoi rialacháin faoi alt
32 a rinneadh é a dheonú nó a athnuachan, agus féadfar é a
chúlghairm nó a leasú dá réir sin.

(4) Leanfaidh rialacháin faoin alt sin 65, a bhí i bhfeidhm díreach
roimh thosach feidhme an ailt seo, de bheith i bhfeidhm tar éis an
tosach feidhme sin, agus féadfar iad a leasú nó a chúlghairm, amhail
is dá mba faoi alt 32 a rinneadh iad.

35.—(1) Leasaítear leis seo na hachtacháin a shonraítear i gcolún
(3) den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a mhéid a shonraítear
i gcolún (4) den Sceideal sin ag an uimhir thagartha sin.

(2) Déanfar tagairtí don Aire san Acht um Rialú Trialacha
Cliniciúla, 1987, seachas ailt 17 agus 18, ar thosach feidhme an ailt
seo agus dá éis, a fhorléiriú mar thagairtí don Bhord.

(3) Déanfar tagairtí don Aire san Acht um Rialú Trialacha agus
Drugaí Cliniciúla, 1990, seachas alt 5, ar thosach feidhme an ailt seo
agus dá éis, a fhorléiriú mar thagairtí don Bhord.

36.—Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an
Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais é, as
airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

37.—Gach ordú nó rialachán a dhéanfaidh an tAire faoin Acht
seo, leagfar faoi bhráid gach Tí den Oireachtas é a luaithe is féidir
tar éis a dhéanta agus, má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh
den 21 lá a shuífidh an Teach sin tar éis an t-ordú nó an rialachán a
leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an ordaithe nó an
rialacháin, beidh an t-ordú nó an rialachán ar neamhní dá réir sin,
ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin
ordú nó faoin rialachán.
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Cionta ag
comhlachtaí
corpraithe.

Aisghairm agus
forálacha
idirthréimhseacha.

Leasú ar
achtacháin.

Caiteachais.

Orduithe agus
rialacháin a leagan
faoi bhráid Thithe
an Oireachtais.



Gearrtheideal agus
tosach feidhme.
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[Uimh. 29.] [1995.]An tAcht um Bord Leigheasra na
hÉireann, 1995.

38.—(1) Féadfar an tAcht um Bord Leigheasra na hÉireann, 1995
a ghairm den Acht seo.

(2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a
shocrófar le hordú nó le horduithe arna ndéanamh ag an Aire, i
gcoitinne nó faoi threoir críche nó forála áirithe, agus féadfar
laethanta éagsúla a shocrú amhlaidh chun críoch éagsúil agus le
haghaidh forálacha éagsúla.
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hÉireann, 1995.

AN SCEIDEAL

Leasú ar Achtacháin

Uimhir Uimhir agus Gearrtheideal An Leasú
Thag- Bliain (3) (4)
artha (2)

(1)

1 Uimh. 12 de Acht na Nimheanna, 1961 In alt 3(3)(a), déanfar
1961 “faoi alt 32 den Acht

um Bord Leigheasra na
hÉireann, 1995” a chur
in ionad “faoi alt 65
den Acht Sláinte, 1947”.

In alt 3(3)(b), déanfar
“faoin alt réamhráite
sin 32” a chur in ionad
“faoin alt réamhráite
sin 65”.

2 Uimh. 28 de An tAcht um Rialú In alt 2(3)(b)(i),
1987 Trialacha Cliniciúla, 1987 déanfar “agus go

mbeidh, tráth nach
déanaí ná 6 seachtaine
tar éis dóibh an fógra
sin a fháil, moladh
déanta acu don Aire
maidir lena bhfuil
beartaithe” a scriosadh.

In alt 2(3)(b)(ii),
déanfar “ag an mBord,
tráth nach déanaí ná 6
seachtaine tar éis an
fógra sin a fháil” a chur
in ionad “ag an Aire”.

In alt 4(1), déanfar “tar
éis dó dul i gcomhairle
leis an mBord
Comhairleach Náisiúnta
Druganna” a scriosadh.

In alt 5(1), déanfar “tar
éis don Aire dul i
gcomhairle leis an
mBord Comhairleach
Náisiúnta Druganna” a
scriosadh.

In alt 7, déanfar “agus
tar éis dul i gcomhairle
leis an mBord
Comhairleach Náisiúnta
Druganna” a scriosadh.

3 Uimh. 17 de An tAcht um Rialú In alt 5(2), déanfar
1990 Trialacha agus Drugaí “faoi Airteagal 4 den

Cliniciúla, 1990 Ordú um an mBord
Comhairleach Náisiúnta
Druganna (Bunú),
1966, ” a scriosadh.

In alt 5(2)(b), déanfar
“coiste nó fochoiste a
bheidh bunaithe faoi alt
9 den Acht um Bord
Leigheasra na
hÉireann, 1995” a chur
in ionad “coiste a
bheidh bunaithe faoi
Airteagal 18 den Ordú
um an mBord
Comhairleach Náisiúnta
Druganna (Bunú), 1966
(I.R. Uimh. 163 de
1966),”.

25

Alt 35.


