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ACHT DO BHUNÚ COMHLACHTA, AR A dTABHARFAR
COIMISIÚN FORBARTHA AN IARTHAIR, CHUN
FORBAIRT EACNAMAÍOCHTA AGUS SHÓISIALTA I
gCONTAETHA AN CHLÁIR, DHÚN NA nGALL, NA
GAILLIMHE, LIATROMA, MHAIGH EO, ROS COMÁIN
AGUS SHLIGIGH A CHUR CHUN CINN AGUS DO
DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE A BHAINEANN
LEIS AN MÉID SIN. [25 Samhain, 1998]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—Féadfar an tAcht um Choimisiún Forbartha an Iarthair, 1998,
a ghairm den Acht seo.

2.—(1) San Acht seo, ach amháin mar a n-éilíonn an comhthéacs
a mhalairt—

ciallaíonn ‘‘an Coimisiún’’ Coimisiún Forbartha an Iarthair a
bhunaítear le halt 7;

ciallaíonn ‘‘an lá bunaithe’’ an lá a cheaptar faoi alt 6 chun bheith
ina lá bunaithe chun críocha an Achta seo;

folaíonn ‘‘feidhmeanna’’ cumhachtaí agus dualgais agus folaíonn
tagairtí do chomhlíonadh feidhmeanna, maidir le cumhachtaí agus
dualgais, tagairtí d’fheidhmiú na gcumhachtaí agus do chomhlíonadh
na ndualgas;

ciallaíonn ‘‘an Ciste’’ an ciste a bhunaítear le halt 20;

ciallaíonn ‘‘an tAire’’ an tAire Talmhaíochta agus Bia;

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

(2) Aon tagairt san Acht seo d’alt is tagairt í d’alt den Acht seo,
mura gcuirtear in iúl gur tagairt d’achtachán éigin eile atá beartaithe.

(3) Aon tagairt san Acht seo d’fho-alt nó do mhír is tagairt í don
fho-alt nó don mhír den fhoráil ina bhfuil an tagairt, mura gcuirtear
in iúl gur tagairt d’fhoráil éigin eile atá beartaithe.
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3.—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.

4.—(1) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoi alt 18 dlífear, ar
é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,500 nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí nó iad araon a
chur air nó uirthi.

(2) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoi alt 16 nó 17 dlífear,
ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,500 a chur
air nó uirthi.

(3) 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
stiúrthóra, bainisteora, rúnaí nó oifigigh eile de chuid an
chomhlachta chorpraithe sin, nó aon duine a d’airbheartaigh a bheith
ag gníomhú in aon cháil den sórt sin, beidh an t-oifigeach nó an
duine sin 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.

5.—D’ainneoin alt 10 (4) den Petty Sessions (Ireland) Act, 1851,
féadfar imeachtaí achoimre i leith ciona faoin Acht seo a
thionscnamh laistigh de 12 mhí ón dáta a ndearnadh an cion.

CUID II

Coimisiún Forbartha an Iarthair

6.—Ceapfaidh an tAire lá le hordú chun bheith ina lá bunaithe
chun críocha an Achta seo.

7.—(1) Ar an lá a cheapfar faoi alt 6 chun bheith ina lá bunaithe
beidh comhlacht arna bhunú ar a dtabharfar Coimisiún Forbartha
an Iarthair, chun na feidhmeanna a shanntar dó leis an Acht seo a
chomhlíonadh.

(2) Beidh an Coimisiún ina chomhlacht corpraithe agus
comharbas suthain agus gnáthshéala aige agus beidh cumhacht
agartha aige agus beidh sé inagartha faoina ainm corpraithe agus,
le toiliú an Aire arna thabhairt le ceadú an Aire Airgeadais, 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) Fíordheimhneofar séala an Choimisiúin le síniú chathaoirleach
an Choimisiúin, nó le sínithe gnáthchomhalta den Choimisiún agus
comhalta d’fhoireann an Choimisiúin araon ar daoine iad a bheidh
údaraithe ag an gCoimisiún chun gníomhú chuige sin.

(4) Tabharfar aird bhreithiúnach ar shéala an Choimisiúin agus
glacfar i bhfianaise gach doiciméad a airbheartóidh gur ionstraim é
a rinne an Coimisiún agus a bheith séalaithe le séala an Choimisiúin
(a airbheartóidh a bheith fíordheimhnithe de réir an ailt seo) agus
measfar gurb é an ionstraim sin é gan chruthúnas mura suífear a
mhalairt.



[1998.] An tAcht um Choimisiún [Uimh. 42.]
Forbartha an Iarthair, 1998.

8.—(1) Is iad feidhmeanna ginearálta an Choimisiúin forbairt
eacnamaíochta agus shóisialta i Réigiún an Iarthair a chur chun cinn
agus a chur faoi deara go gcuirfear chun cinn í, agus cabhrú léi, agus
í a chothú agus a spreagadh agus, chun na gcríoch sin, ach gan dochar
do ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo—

(a) cabhair a sholáthar i cibé foirm is cuí leis d’fhiontair agus
do thionscadail ghnó agus shóisialta, cibé acu is fiontair
agus tionscadail iad atá bunaithe, á mbunú nó le bunú, i
Réigiún an Iarthair, agus bunú, cothabháil agus fairsingiú
fiontar agus tionscadal den sórt sin a chothú agus a
spreagadh,

(b) i gcomhar leis na comhlachtaí náisiúnta, réigiúnacha agus
áitiúla (cibé acu a mhaoinítear iad as cistí poiblí nó ar shlí
eile) atá ag gabháil d’fhorbairt den sórt sin nó do
chabhair a sholáthar d’fhorbairt den sórt sin nó
d’fhorbairt den sórt sin a chothú agus a spreagadh (‘‘na
comhlachtaí’’)—

(i) tograí a dhéanamh maidir le gníomhaíochtaí na
gcomhlachtaí i Réigiún an Iarthair i ndáil le forbairt
den sórt sin a chomhordú tuilleadh agus na
gníomhaíochtaí sin a chothú agus a spreagadh agus
comhordú den sórt sin a chothú agus a spreagadh,

(ii) fiontair agus tionscadail ghnó agus shóisialta, agus
tionscadail bhonneagair a bhaineann leis na fiontair
agus na tionscadail sin, a aithint i Réigiún an Iarthair
ar nithe iad ar ceart, le linn an fhorbairt sin a chur
ar aghaidh, i dtuairim an Choimisiúin ar thángthas
uirthi tar éis dó dul i gcomhairle le cibé cinn de na
comhlachtaí is cuí leis, iad a bhunú nó a mhéadú nó
dlús a chur lena mbunú nó lena n-úsáid agus moladh
a dhéanamh faoin tosaíocht is ceart don Choimisiún
nó do cibé cinn de na comhlachtaí is cuí leis, a
thabhairt, ina thuairim, i ndáil le cabhair a sholáthar
do na fiontair agus na tionscadail sin agus tograí cuí
a dhéanamh do na comhlachtaí lena mbaineann agus
don Aire,

(iii) cineál agus méid na cabhrach is ceart, ina thuairim, a
sholáthar d’fhiontair agus do thionscadail ar leith
den sórt sin agus na cinn sin de na comhlachtaí sin
(más ann) ar ceart gurb iad a dhéanfaidh an soláthar
sin a aithint, agus a chinneadh cibé acu is ceart don
Choimisiún an chabhair a sholáthar nó páirt a
ghlacadh ina soláthar agus tograí cuí a dhéanamh
d’aon chomhlachtaí a aithnítear amhlaidh agus don
Aire,

(iv) aon ghealltanais nó geallúintí atá tugtha ag an
gCoimisiún nó ag aon cheann de na comhlachtaí i
ndáil le cabhair d’fhiontair nó do thionscadail ghnó
nó shóisialta i Réigiún an Iarthair a aithint, ar
gealltanais nó geallúintí iad ar ceart, i dtuairim an
Choimisiúin agus na gcomhlachtaí, mar gheall ar
athruithe sna himthosca nó ar aon chúis eile, iad a
tharraingt siar nó a mhodhnú nó a gcur i ngníomh a
chur siar agus tograí cuí a dhéanamh maidir leo do
na comhlachtaí agus don Aire,
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(c) aon togra faoi mhír (b) atá le cur i ngníomh ag an
gCoimisiún a chur i ngníomh agus, más cuí leis déanamh
amhlaidh, iarracht a dhéanamh cur i ngníomh aon togra
eile den sórt sin a áirithiú,

(d) soláthar, cothabháil agus, más cuí, méadú cibé tionscadal
bonneagair, idir áitiúil agus réigiúnach, is dóigh leis is gá
nó is fóirsteanach chun críocha forbartha eacnamaíochta
agus sóisialta i Réigiún an Iarthair, a chur chun cinn, a
chothú agus a spreagadh, agus a chur faoi deara go
soláthrófar cabhair do na tionscadail bhonneagair sin,

(e) (i) dul i gcomhairle le cibé Airí den Rialtas is cuí leis, agus

(ii) dul i gcomhairle le hAire den Rialtas aon uair a iarrann
sé nó sí sin air,

i ndáil le haon cheann dá fheidhmeanna nó le ní a bhaineann
le haon cheann dá fheidhmeanna nó i ndáil le feidhmeanna
an Aire den Rialtas a mhéid a bhaineann siad le Réigiún an
Iarthair nó le feidhmeanna an Choimisiúin,

(f) dul i gcomhairle agus, nuair is cuí, comhoibriú a dhéanamh—

(i) leis na comhlachtaí dá dtagraítear i mír (b),

(ii) le daoine a bhfuil fiontair nó tionscadail ghnó nó
shóisialta á seoladh nó á gcur chun cinn acu i Réigiún
an Iarthair,

(iii) le heagraíochtaí atá ionadaitheach do dhaoine den
sórt sin, agus

(iv) le ceardchumainn agus comhlachais foirne atá
ionadaitheach do dhaoine atá fostaithe i bhfiontair
nó i dtionscadail ghnó nó shóisialta i Réigiún an
Iarthair nó i ndáil leo,

d’fhonn spreagadh agus cothú a dhéanamh maidir le dálaí
a chruthú i Réigiún an Iarthair, agus i gceantair áirithe
sa réigiún sin, ar dálaí iad a chabhróidh le hinfheistíocht
phríobháideach i bhforbairt ghnó agus shóisialta nó le
hiasachtú airgid chun críocha forbartha gnó agus sóisialta
i Réigiún an Iarthair.

(2) Ní sholáthróidh an Coimisiún cúnamh airgeadais nó cúnamh
ábhartha eile do na tionscadail bhonneagair dá dtagraítear i mír
(b)(ii) nó (d) d’fho-alt (1) mura rud é go bhfuil siad foghabhálach
agus coimhdeach le fiontair nó tionscadail ghnó nó shóisialta.

(3) Ní dhéanfaidh an Coimisiún, gan toiliú an Aire arna thabhairt
le comhthoiliú an Aire Airgeadais, cúnamh airgid nó cúnamh
ábhartha eile a sholáthar d’fhiontar nó do thionscadal gnó mura
deimhin leis, maidir leis an bhfiontar—

(a) go bhfuil sé brabúsach agus inmharthanach nó go mbeidh
sé amhlaidh lastigh de thréimhse réasúnach ama, agus

(b) go bhfuil ar a chumas, nó gur dóigh go mbeidh ar a chumas
laistigh de thréimhse réasúnach ama, díbhinní a íoc leis
an gCoimisiún ar aon scaireanna a shealbhóidh sé i
scairchaipiteal an fhiontair agus ús a íoc leis an
gCoimisiún ar aon iasacht a thabharfaidh an Coimisiún
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Cd.II A.8don fhiontar agus aon iasacht den sórt sin a aisíoc leis an
gCoimisiún.

(4) Maidir le cabhair a thabharfaidh an Coimisiún do chuideachta,
nó maidir le haon choinníoll a bhaineann le cabhair a thabharfaidh
an Coimisiún do chuideachta, ní bheidh siad de chineál a fhágfaidh
go dtiocfadh an chuideachta chun bheith ina fochuideachta de chuid
an Choimisiúin mar gheall ar an gcabhair nó mar gheall ar an
gcoinníoll.

(5) Beidh cúnamh airgeadais nó cúnamh ábhartha eile a
sholáthróidh an Coimisiún d’fhiontair nó do thionscadail i cibé foirm
agus faoi réir cibé téarmaí agus coinníollacha a chinnfidh an
Coimisiún ó am go ham (ag cibé tráthanna a shonróidh an tAire) le
toiliú an Aire arna thabhairt le comhthoiliú an Aire Airgeadais, agus
ní bheidh méid an chúnaimh sin, i gcás aon fhiontair nó tionscadail
áirithe, níos mó ná £250,000 gan toiliú i scríbhinn ón Aire.

(6) Beidh na cumhachtaí sin go léir ag an gCoimisiún is gá nó is
fóirsteanach chun críocha a fheidhmeanna (lena n-áirítear an
chumhacht chun táillí a ghearradh).

(7) San alt seo—

folaíonn ‘‘cabhair’’, i ndáil le fiontar nó tionscadal, infheistíocht ann
trí scaireanna ina scairchaipiteal a cheannach, iasachtaí nó cúnamh
eile airgeadais a sholáthar dó, seirbhísí comhairle nó sainchomhairle
a sholáthar dó, oiliúint a sholáthar do dhaoine atá fostaithe nó a
bheartaítear a bheith fostaithe san fhiontar nó sa tionscadal nó i ndáil
leis agus aon tacaíocht eile dó (de réir bhrí an Achta um Fhorbairt
Tionscail, 1993) agus folaíonn sé an Coimisiún a bheith páirteach, i
gcomhpháirt le duine nó daoine eile, san fhiontar nó sa tionscadal
ach ní fholaíonn sé deontais airgid dó;

ciallaíonn ‘‘Réigiún an Iarthair’’ an réigiún arb é atá ann contaetha
an Chláir, Dhún na nGall, na Gaillimhe, Liatroma, Mhaigh Eo, Ros
Comáin agus Shligigh.

9.—(1) Is iad na comhaltaí seo a leanas a bheidh ar an gCoimisiún,
is é sin le rá, cathaoirleach agus cibé líon de ghnáthchomhaltaí nach
mó ná 11 a chinnfidh an tAire.

(2) Déanfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, cathaoirleach
agus gnáthchomhaltaí an Choimisiúin a cheapadh.

(3) Beidh cathaoirleach an Choimisiúin i seilbh oifige ar feadh
tréimhse 3 bliana ó dháta a cheaptha nó a ceaptha.

(4) Beidh gnáthchomhalta den Choimisiún i seilbh oifige ar feadh
tréimhse 3 bliana ó dháta a cheaptha nó a ceaptha.

(5) Beidh comhalta den Choimisiún a rachaidh a théarma nó a
téarma oifige in éag trí imeacht aimsire in-athcheaptha chun an
Choimisiúin.

10.—(1) Féadfaidh an tAire aon tráth comhalta den Choimisiún a
chur as oifig.

(2) Féadfaidh comhalta den Choimisiún éirí as oifig trí fhógra i
scríbhinn arna thabhairt don Aire agus beidh éifeacht leis an éirí as
ar an dáta a gheobhaidh an tAire an fógra.
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(3) Scoirfidh comhalta den Choimisiún de bheith cáilithe le
haghaidh oifige, agus scoirfidh sé nó sí d’oifig a shealbhú, má
bhreithnítear ina fhéimheach nó ina féimheach é nó í, nó má
dhéanann sé nó sí imshocraíocht nó comhshocraíocht le
creidiúnaithe, nó má chiontaítear é nó í in aon chion indíotáilte i
ndáil le cuideachta, nó má chiontaítear é nó í i gcion lena ngabhann
calaois nó mímhacántacht, cibé acu is i ndáil le cuideachta nó nach
ea, nó má dhéantar ordú ina thaobh nó ina taobh faoi alt 160 d’Acht
na gCuideachtaí, 1990.

(4) Faoi réir fhorálacha an Achta seo, beidh comhalta den
Choimisiún i seilbh oifige ar cibé téarmaí agus coinníollacha (lena
n-áirítear téarmaí agus coinníollacha a bhaineann le luach saothair
agus liúntais) a chinnfidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais.

11.—(1) Más rud é go bhfaighidh comhalta den Choimisiún bás,
go n-éireoidh sé nó sí as, go scoirfidh sé nó sí de bheith cáilithe le
haghaidh oifige agus go scoirfidh sé nó sí d’oifig a shealbhú nó má
chuirtear é nó í as oifig, féadfaidh an tAire duine a cheapadh chun
bheith ina chomhalta nó ina comhalta den Choimisiún chun an
corrfholúntas a tharlóidh amhlaidh a líonadh.

(2) Déanfaidh duine a cheapfar chun bheith ina chomhalta nó ina
comhalta den Choimisiún de bhun an ailt seo oifig a shealbhú ar
feadh na tréimhse sin de théarma oifige an chomhalta ba chúis leis
an gcorrfholúntas lena mbaineann a bheidh gan chaitheamh ar dháta
a cheaptha nó a ceaptha agus beidh sé nó sí in-athcheaptha mar
chomhalta den Choimisiún ar éag don tréimhse sin.

12.—Déanfaidh an Coimisiún cibé luach saothair (más ann) agus
cibé liúntais i leith caiteachas a chinnfidh an tAire, le ceadú an Aire
Airgeadais, a íoc le cathaoirleach an Choimisiúin agus le gach
gnáthchomhalta den Choimisiún.

13.—(1) Tionólfaidh an Coimisiún cibé cruinnithe agus cibé líon
cruinnithe is gá chun a fheidhmeanna a chomhall go cuí.

(2) Ag cruinniú den Choimisiún—

(a) is é cathaoirleach an Choimisiúin, má bhíonn sé nó sí i
láthair, a bheidh ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach
ar an gcruinniú, nó

(b) mura mbeidh, agus fad nach mbeidh, cathaoirleach an
Choimisiúin i láthair nó má bhíonn an oifig sin folamh,
roghnóidh na comhaltaí den Choimisiún a bheidh i láthair
duine dá líon chun bheith ina chathaoirleach nó ina
cathaoirleach ar an gcruinniú.

(3) Cinnfear gach ceist ag cruinniú le tromlach vótaí na gcomhaltaí
den Choimisiún a bheidh i láthair agus a vótálfaidh ar an gceist agus,
i gcás comhionannas vótaí, beidh an dara vóta nó vóta réitigh ag
cathaoirleach an chruinnithe.

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

(5) Faoi réir fhorálacha an Achta seo, rialálfaidh an Coimisiún a
nós imeachta le rialacha nó ar shlí eile.
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Cd.II A.13(6) 5 is córam do chruinniú den Choimisiún, mura n-ordóidh an
tAire a mhalairt.

14.—(1) Beidh príomh-fheidhmeannach ar an gCoimisiún (ar a
dtabharfar agus dá ngairtear ‘‘an Príomh-Feidhmeannach’’ san Acht
seo).

(2) Déanfaidh an Príomh-Fheidhmeannach riarachán agus gnó an
Choimisiúin a sheoladh agus a bhainistiú, agus a rialú i gcoitinne,
agus comhlíonfaidh sé nó sí cibé feidhmeanna eile (más ann) a
chinnfidh an Coimisiún.

(3) Ceapfaidh an Coimisiún an Príomh-Fheidhmeannach agus
féadfaidh an Coimisiún é nó í a chur as oifig.

(4) Sealbhóidh an Príomh-Fheidhmeannach oifig ar cibé téarmaí
agus coinníollacha (lena n-áirítear téarmaí agus coinníollacha a
bhaineann le luach saothair agus liúntais) a chinnfidh an Coimisiún
le toiliú an Aire arna thabhairt le ceadú an Aire Airgeadais.

15.—(1) Más rud é maidir le comhalta den Choimisiún—

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

(b) go dtoghfar é nó í mar chomhalta de cheachtar Teach den
Oireachtas nó chun bheith ina ionadaí nó ina hionadaí i
bParlaimint na hEorpa, nó

(c) go measfar, de bhun Chuid XIII den Dara Sceideal a
ghabhann leis an Acht um Thoghcháin do Pharlaimint na
hEorpa, 1997, é nó í a bheith tofa don Pharlaimint sin,

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

(2) Más rud é maidir le comhalta d’fhoireann an Choimisiúin—

(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 bheith ina ionadaí nó ina hionadaí i
bParlaimint na hEorpa, nó

(c) go measfar, de bhun Chuid sin XIII, é nó í a bheith tofa don
Pharlaimint sin,

beidh sé nó sí air sin ar iasacht ó fhostaíocht ag an gCoimisiún agus
ní íocfaidh an Coimisiún leis nó léi, nó ní bheidh sé nó sí i dteideal
go bhfaighidh sé nó sí ón gCoimisiún, aon luach saothair nó liúntais
i leith na tréimhse dar tosach an tráth a ainmneofar nó a thoghfar é
nó í amhlaidh, nó an tráth a mheasfar amhlaidh é nó í a bheith tofa
(de réir mar a bheidh), agus dar críoch an tráth a scoirfidh an duine
sin de bheith ina chomhalta nó ina comhalta de cheachtar Teach nó
den Pharlaimint sin.

(3) Duine a bheidh de thuras na huaire i dteideal faoi Bhuan-
Orduithe ceachtar Tí den Oireachtas suí sa Teach sin nó is ionadaí i
bParlaimint 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
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chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta den Choimisiún nó chun
bheith fostaithe in aon cháil ag an gCoimisiún.

(4) Ní dhéanfar aon tréimhse a luaitear i bhfo-alt (2) a áireamh
mar sheirbhís leis an gCoimisiún chun críocha aon sochair
aoisliúntais.

16.—(1) Más rud é go n-éireoidh aon cheann de na nithe seo a
leanas ag cruinniú den Choimisiún, is é sin le rá—

(a) comhshocraíocht ar páirtí inti an Coimisiún nó
comhshocraíocht den sórt sin atá beartaithe, nó

(b) conradh nó comhaontú eile leis an gCoimisiún nó conradh
nó comhaontú eile den sórt sin atá beartaithe,

ansin, maidir le haon chomhalta den Choimisiún a bheidh i láthair
ag an gcruinniú agus a bhfuil leas aige nó aici sa ní ar shlí eile seachas
ina cháil nó ina cáil mar chomhalta den sórt sin—

(i) ag an gcruinniú, nochtfaidh sé nó sí don Choimisiún go bhfuil
an leas sin aige nó aici agus nochtfaidh sé nó sí cineál an
leasa,

(ii) ní imreoidh sé nó sí tionchar, ná ní fhéachfaidh le tionchar
a imirt, ar chinneadh a bheidh le déanamh i ndáil leis an
ní,

(iii) fanfaidh sé nó sí as láthair ón gcruinniú nó ón gcuid sin den
chruinniú ar lena linn a phléitear an ní,

(iv) ní ghlacfaidh sé nó sí aon pháirt in aon bhreithniú a
dhéanfaidh an Coimisiún i ndáil leis an ní, agus

(v) ní vótálfaidh sé nó sí ar chinneadh a bhaineann leis an ní.

(2) I gcás ina nochtfar leas de bhun an ailt seo, déanfar an
nochtadh a thaifeadadh i miontuairiscí an chruinnithe lena
mbaineann agus, fad a bheidh an cruinniú ag déileáil leis an ní lena
mbaineann an nochtadh, ní áireofar an duine a dhéanann an
nochtadh sa chóram don chruinniú.

(3) I gcás ina n-éireoidh ceist ag cruinniú den Choimisiún i dtaobh
arbh ionann nó nárbh ionann iompar áirithe ag comhalta, dá
ndéanfadh sé nó sí dá réir, agus mainneachtain aige nó aici ceanglais
fho-alt (1) a chomhlíonadh, féadfaidh cathaoirleach an chruinnithe
an cheist a chinneadh, agus is cinneadh críochnaitheach a bheidh i
gcinneadh an chathaoirligh, agus i gcás ina gcinnfear ceist den sórt
sin amhlaidh, déanfar sonraí an chinnidh a thaifeadadh i
miontuairiscí an chruinnithe.

(4) Más deimhin leis an Aire gur sháraigh comhalta den
Choimisiún fo-alt (1), féadfaidh an tAire, más cuí leis nó léi é, an
comhalta sin a chur as oifig agus, i gcás ina gcuirtear duine as oifig
de bhun an fho-ailt seo, beidh sé nó sí dícháilithe as sin amach do
chomhaltas an Choimisiúin.

(5) Beidh duine a sháróidh an t-alt seo ciontach i gcion.
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17.—(1) Más rud é, maidir le haon chomhalta d’fhoireann an
Choimisiúin, go bhfuil leas aige nó aici ar shlí eile seachas ina cháil
nó ina cáil mar chomhalta den sórt sin, in aon chonradh, comhaontú
nó comhshocraíocht nó in aon chonradh, comhaontú nó
comhshocraíocht atá beartaithe, ar páirtí ann nó inti an Coimisiún—

(a) nochtfaidh an duine sin a leas, agus cineál an leasa, don
Choimisiún,

(b) ní ghlacfaidh an duine sin aon pháirt i gcaibidlí an
chonartha, an chomhaontaithe nó na comhshocraíochta
nó in aon bhreithniú ag an gCoimisiún nó ag comhaltaí
d’fhoireann an Choimisiúin i ndáil leis an gcéanna, agus

(c) ní imreoidh an duine sin tionchar, ná ní fhéachfaidh le
tionchar a imirt, ar chinneadh a bheidh le déanamh ar an
ní ná ní dhéanfaidh sé nó sí aon mholadh i ndáil leis an
gconradh, leis an gcomhaontú nó leis an
gcomhshocraíocht.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le conarthaí nó conarthaí
beartaithe fostaíochta comhaltaí d’fhoireann an Choimisiúin leis an
gCoimisiún.

(3) Beidh duine a sháróidh an t-alt seo ciontach i gcion.

18.—(1) Ní dhéanfaidh aon duine faisnéis rúnda a gheobhaidh sé
nó sí le linn dó nó di dualgais a chomhlíonadh mar chomhalta den
Choimisiún nó mar chomhalta d’fhoireann an Choimisiúin, nó mar
chomhairleoir nó sainchomhairleoir don Choimisiún, a nochtadh
mura rud é go mbeidh sé nó sí údaraithe go cuí ag an gCoimisiún
chun déanamh amhlaidh.

(2) Beidh duine a sháróidh fo-alt (1) ciontach i gcion.

(3) San alt seo folaíonn ‘‘faisnéis rúnda’’—

(a) faisnéis a mbeidh sé ráite ag an gCoimisiún ina leith go
bhfuil sí rúnda, maidir le faisnéis áirithe nó maidir le
faisnéis d’aicme nó de thuairisc áirithe, agus

(b) tograí de chineál tráchtála nó tairiscintí a bheidh curtha faoi
bhráid an Choimisiúin ag conraitheoirí, ag
sainchomhairleoirí nó ag aon duine eile.

19.—(1) Féadfaidh an Coimisiún coistí a bhunú chun comhairle a
thabhairt dó i ndáil le comhlíonadh aon fheidhmeanna dá chuid agus
féadfaidh sé téarmaí tagartha aon choiste den sórt sin a chinneadh
agus a nós imeachta a rialáil.

(2) Féadfaidh daoine nach comhaltaí den Choimisiún a bheith san
áireamh i gcoiste a bhunófar faoin alt seo.

(3) Féadfaidh an Coimisiún comhalta de choiste a bhunófar faoin
alt seo a chur as oifig tráth ar bith.

(4) Féadfaidh an Coimisiún coiste a bhunófar faoin alt seo a
dhíscaoileadh tráth ar bith.
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(5) Féadfaidh an Coimisiún duine a cheapadh chun bheith ina
chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar choiste a bhunófar faoin alt
seo.

(6) Féadfaidh an Coimisiún cibé liúntais i leith caiteachas, a
chinnfidh an Coimisiún, le toiliú an Aire agus an Aire Airgeadais,
arna dtabhú ag comhaltaí coiste a bhunófar faoin alt seo a íoc leis
na comhaltaí sin.

CUID III

Forálacha a bhaineann le hAirgeadas agus le Foireann

20.—(1) Bunóidh an Coimisiún ciste ar a dtabharfar Ciste
Infheistíochta an Iarthair agus dá ngairtear ‘‘an Ciste’’ san Acht seo.

(2) Déanfaidh an Coimisiún an Ciste a bhainistiú agus a rialú agus
is é a bheidh sa Chiste cuntas reatha (‘‘an cuntas reatha’’) agus cuntas
infheistíochta (‘‘an cuntas infheistíochta’’).

(3) Déanfar an t-airgead go léir a íocfar leis an gCoimisiún i leith
deontas a thabharfaidh an tAire dó, agus aon airgead eile a íocfar
leis, chun a úsáide chun críoch caipitiúil a íoc isteach sa chuntas
reatha agus íocfar amach as an gcuntas reatha an t-airgead go léir i
leith chaiteachas an Choimisiúin i ndáil le cabhair a chur ar fáil faoi
alt 8.

(4) Déanfar airgead a bheidh chun sochair an chuntais reatha,
agus nach mbeidh gá leis faoi chomhair dliteanas reatha, a íoc isteach
i gcuntas infheistíochta an Chiste.

(5) Aon uair nach leor an t-airgead atá i gcuntas reatha an Chiste
faoi chomhair dhliteanais reatha an chuntais sin, íocfar isteach sa
chuntas sin, as cuntas infheistíochta an Chiste, cibé airgead is gá faoi
chomhair na ndliteanas sin.

(6) Déanfar airgead atá i gcuntas infheistíochta an Chiste, agus
nach mbeidh gá leis faoi chomhair dhliteanais reatha agus dhliteanais
ionchasacha an chuntais sin, a infheistiú agus déanfar na
hinfheistíochtaí a réadú nó a athrú ó am go ham de réir riachtanas
na hócáide agus déanfar na fáltais ó aon réadú den sórt sin, agus aon
díbhinní nó íocaíochtaí eile a gheofar i leith airgid a infheisteofar
faoin mír seo, a íoc isteach i gcuntas infheistíochta an Chiste nó a
infheistiú faoin mír seo.

(7) Maidir le hinfheistíocht faoi fho-alt 6, déanfar í in urrúis a
bhfuil iontaobhaithe údaraithe le dlí, de thuras na huaire, cistí a
infheistiú iontu nó in aon cheann de na stoic, de na cistí nó de na
hurrúis a n-údaraítear de thuras na huaire airgead de chuid Bhanc
Taisce an Phoist a infheistiú iontu.

21.—Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, cibé
suimeanna a chinnfidh an tAire a airleacan chun an Choimisiúin as
airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

22.—(1) Coimeádfaidh an Coimisiún, i cibé foirm agus i leith cibé
tréimhsí cuntasaíochta a cheadóidh an tAire, le toiliú an Aire
Airgeadais, na cuntais go léir is cuí agus is gnáth ar an airgead a
gheobhaidh an Coimisiún nó a chaithfidh sé, lena n-áirítear cuntas
ioncaim agus caiteachais, ráiteas faoi shreabhadh airgid agus clár
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Cd.III A.22comhardaithe, agus go háirithe, coimeádfaidh sé san fhoirm sin a
dúradh na cuntais speisialta sin go léir a fhéadfaidh an tAire a ordú,
le toiliú an Aire Airgeadais, nó a dhéanfaidh an tAire a ordú ar
iarratas ón Aire Airgeadais, ó am go ham.

(2) Déanfaidh an Coimisiún cuntais a choimeádfar de bhun an ailt
seo a chur faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste lena
n-iniúchadh tráth nach déanaí ná 3 mhí tar éis dheireadh na tréimhse
cuntasaíochta lena mbaineann siad agus, díreach tar éis an iniúchta,
déanfar cóip de na cuntais, den ráiteas agus den chlár comhardaithe
agus de cibé cuntais eile (más ann) arna gcoimeád de bhun an ailt
seo a ordóidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire
Airgeadais, agus cóip de thuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus
Ciste ar na cuntais a thíolacadh don Aire agus cuirfidh an tAire faoi
deara cóipeanna den chéanna a leagan faoi bhráid gach Tí den
Oireachtas.

(3) San alt seo ciallaíonn ‘‘ráiteas faoi shreabhadh airgid’’ cuntas
a thaispeánfaidh díorthú ioncam an Choimisiúin agus na críocha a
n-úsáidtear chucu é.

23.—(1) Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná an 31ú lá
de Mhárta gach bliain, tuarascáil ar a chuid gníomhaíochtaí sa bhliain
díreach roimhe sin a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire, agus, a
luaithe is féidir, cuirfidh an tAire faoi deara cóipeanna den tuarascáil
a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

(2) Déanfaidh an Coimisiún cibé faisnéis maidir le comhlíonadh a
fheidhmeanna a cheanglóidh an tAire ó am go ham a thabhairt don
Aire.

24.—(1) Féadfaidh an Coimisiún, d’fhonn soláthar a dhéanamh do
chaiteachas reatha, airgead a fháil ar iasacht ó am go ham (cibé acu
ar urrús shócmhainní an Choimisiúin nó ar shlí eile), ach ní
dhéanfaidh sé amhlaidh gan toiliú an Aire agus an Aire Airgeadais.

(2) Ní bheidh comhiomlán na n-iasachtaí faoi fho-alt (1) níos mó
ná £200,000 aon tráth.

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

(2) Ní ghlacfaidh an Coimisiún bronntanas más rud é go mbeadh
na hiontaobhais nó na coinníollacha atá ag gabháil leis ar neamhréir
lena fheidhmeanna.

26.—(1) Déanfaidh an Coimisiún, le toiliú an Aire agus an Aire
Airgeadais, cibé daoine agus cibé líon daoine a chinnfidh sé ó am go
ham a cheapadh chun bheith ina gcomhaltaí d’fhoireann an
Choimisiúin.

(2) Is é a bheidh i dtéarmaí agus i gcoinníollacha seirbhíse
comhalta d’fhoireann an Choimisiúin ná na téarmaí agus na
coinníollacha sin a chinnfidh an Coimisiún ó am go ham.

(3) Íocfaidh an Coimisiún le comhaltaí a fhoirne cibé luach
saothair agus liúntais a chinnfidh sé ó am go ham, le toiliú an Aire
agus an Aire Airgeadais.
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27.—Déanfaidh an Coimisiún, le linn an luach saothair nó na
liúntais i gcomhair caiteachas a bheidh le híoc le comhaltaí dá
fhoireann nó na téarmaí agus na coinníollacha eile ar faoina réir
a shealbhaíonn nó a shealbhóidh na comhaltaí sin a bhfostaíocht a
chinneadh, aird a thabhairt ar threoirlínte Rialtais nó ar threoirlínte
a bheidh comhaontaithe ar bhonn náisiúnta agus a bheidh ar
marthain de thuras na huaire agus ar bheartas Rialtais maidir le
luach saothair agus coinníollacha fostaíochta a bheidh ar marthain
amhlaidh agus, i dteannta an mhéid sin roimhe seo, comhlíonfaidh
an Coimisiún aon treoracha maidir le luach saothair, liúntais, téarmaí
nó coinníollacha den sórt sin a thabharfaidh an tAire don Choimisiún
le toiliú an Aire Airgeadais.

28.—Féadfaidh an Coimisiún aon cheann dá fheidhmeanna a
chomhlíonadh trí aon chomhalta d’fhoireann an Choimisiúin a
bheidh údaraithe go cuí ag an gCoimisiún chuige sin.

29.—(1) A luaithe is féidir tar éis a bhunaithe, déanfaidh an
Coimisiún scéim nó scéimeanna chun sochair aoisliúntais a dheonú
do cibé comhaltaí dá fhoireann (lena n-áirítear an Príomh-
Fheidhmeannach) is cuí leis an gCoimisiún, nó ina leith, a ullmhú
agus a chur faoi bhráid an Aire.

(2) Socróidh gach scéim den sórt sin an tráth scoir agus na
coinníollacha scoir do na daoine go léir a mbeidh sochair aoisliúntais
iníoctha leo nó ina leith faoin scéim, agus féadfar tráthanna éagsúla
agus coinníollacha éagsúla a shocrú i leith aicmí éagsúla daoine.

(3) Féadfaidh an Coimisiún, aon tráth, scéim lena leasaítear scéim
a bheidh curtha faoi bhráid an Aire agus a bheidh ceadaithe roimhe
sin faoin alt seo a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire.

(4) Déanfaidh an Coimisiún scéim nó scéim leasaitheach a
chuirfear faoi bhráid an Aire faoin alt seo, má cheadaíonn an tAire
í le toiliú an Aire Airgeadais, a chur i gcrích de réir a téarmaí.

(5) Má éiríonn aon díospóid maidir le héileamh aon duine ar aon
sochar aoisliúntais, nó maidir le méid aon sochair aoisliúntais, de
bhun scéime faoin alt seo, cuirfear an díospóid sin faoi bhráid an
Aire agus tarchuirfidh an tAire í chuig an Aire Airgeadais agus is
cinneadh críochnaitheach a bheidh i gcinneadh an Aire Airgeadais.

(6) Ní dhéanfaidh an Coimisiún aon sochar aoisliúntais a dheonú
do dhaoine dá fhoireann (lena n-áirítear an Príomh-
Fheidhmeannach) is comhaltaí de scéim faoin alt seo, nó ina leith, ná
ní dhéanfar aon chomhshocraíocht eile chun aon sochar aoisliúntais a
sholáthar do dhaoine den sórt sin ar scor dóibh de bheith i seilbh
oifige, seachas de réir cibé scéim nó scéimeanna a chuirfear faoi
bhráid an Aire agus a cheadófar faoin alt seo.

(7) Déanfar gach scéim a chuirfear faoi bhráid an Aire agus a
cheadófar faoin alt seo a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas
a luaithe is féidir tar éis a ceadaithe, agus má dhéanann ceachtar
Teach, laistigh den lá is fiche a shuífidh an Teach sin tar éis an scéim
a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú na scéime, beidh an
scéim ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon
ní a rinneadh roimhe sin faoin scéim.


