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ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN COMHLACHT A
BHUNÚ AR A dTABHARFAR AN tÚDARÁS
NÁISIÚNTA MÍCHUMAIS AGUS DO MHÍNIÚ A
FHEIDHMEANNA, DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH
NITHE ÁIRITHE A BHAINEANN LEIS AN mBORD
NÁISIÚNTA ATHSHLÁNÚCHÁIN AGUS DO
DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE
COMHGHAOLMHARA. [8 Meitheamh, 1999]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—Féadfar an tAcht um Údarás Náisiúnta Míchumais, 1999, a
ghairm den Acht seo.

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

ciallaíonn ‘‘an tÚdarás’’ an tÚdarás Náisiúnta Míchumais arna
bhunú faoi alt 3;

ciallaíonn ‘‘an Bord’’ an Bord Náisiúnta Athshlánúcháin arna bhunú
leis an Ordú um an mBord Náisiúnta Athshlánúcháin (Bunú), 1967
(I.R. Uimh. 300 de 1967);

ciallaíonn ‘‘an Stiúrthóir’’ an duine a cheapfar faoi alt 25 mar
Stiúrthóir an Údaráis;

ciallaíonn ‘‘míchumas’’, i ndáil le duine, sriantacht shubstaintiúil
maidir le cumas duine chun páirt a ghlacadh i saol eacnamaíochta,
sóisialta nó cultúrtha de dheasca mallachair mharthanaigh coirp,
céadfa, foghlama, meabhair-shláinte nó mothúchán;

ciallaíonn ‘‘an lá bunaithe’’ an lá a cheapfaidh an tAire faoi alt 3
chun bheith ina lá bunaithe don Údarás chun críocha an Achta seo;

folaíonn ‘‘feidhmeanna’’ cumhachtaí agus dualgais, agus folaíonn
tagairt d’fheidhmeanna a chomhlíonadh, maidir le cumhachtaí agus
dualgais, tagairtí d’fheidhmiú na gcumhachtaí agus do chomhlíonadh
na ndualgas;
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ciallaíonn ‘‘údarás áitiúil’’ údarás áitiúil chun críocha an Achta
Rialtais Áitiúil, 1941;

ciallaíonn ‘‘an tAire’’ an tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus
Athchóirithe Dlí;

ciallaíonn ‘‘comhlacht poiblí’’—

(a) Roinn Stáit,

(b) údarás áitiúil,

(c) bord sláinte arna bhunú faoi alt 4(1) den Acht Sláinte, 1970,

(d) bord nó comhlacht eile arna bhunú (ach gan cuideachta a
áireamh) le reacht nó faoi reacht,

(e) cuideachta ina bhfuil na scaireanna uile ar seilbh ag Aire
den Rialtas nó thar ceann Aire den Rialtas, nó ag
stiúrthóirí arna gceapadh ag Aire den Rialtas, nó

(f) cuideachta ina bhfuil na scaireanna uile ar seilbh ag bord,
cuideachta nó comhlacht eile dá dtagraítear i mír (d) nó
(e).

(2) San Acht seo—

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

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

3.—Déanfaidh an tAire, le hordú, lá a cheapadh chun bheith ina
lá bunaithe don Údarás Náisiúnta Míchumais chun críocha an Achta
seo.

4.—Gach ordú (seachas ordú arna dhéanamh faoi alt 3) agus gach
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.

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

CUID II

An tÚdarás Náisiúnta Míchumais

Caibidil I

Bunú, Feidhmeanna agus Nósanna Imeachta, etc.

6.—(1) Bunófar ar an lá bunaithe comhlacht ar a dtabharfar the
National Disability Authority, nó sa Ghaeilge an tÚdarás Náisiúnta
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chomhlíonadh.

(2) Beidh an tÚdarás ina chomhlacht corpraithe agus 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.

7.—Faoi réir fhorálacha an Achta seo, beidh an tÚdarás
neamhspleách ag feidhmiú a fheidhmeanna dó.

8.—(1) Is í príomhfheidhm an Údaráis comhairle a thabhairt don
Aire agus é nó í a choimeád ar an eolas faoi fhorbairtí i ndáil le haon
mhíchumas ar dhaoine ar forbairtí iad a bhaineann le
saincheisteanna beartais agus cleachtais agus, go háirithe, faoi
fhorbairtí a bhaineann leis na feidhmeanna a shonraítear i bhfo-alt
(2).

(2) Is feidhmeanna de chuid an Údaráis iad na nithe seo a leanas:

(a) gníomhú mar chomhlacht náisiúnta lárnach a chuideoidh
leis an Aire i dtaca le comhordú agus forbairt beartais
maidir le daoine faoi mhíchumas;

(b) tionscadail agus gníomhaíochtaí taighde ar shaincheisteanna
maidir le míchumas a ghabháil de láimh nó a
choimisiúnú, nó comhoibriú iontu, agus cuidiú a thabhairt
i dtaca le forbairt faisnéise staidrimh is cuí chun pleanáil,
soláthar agus faireachán a dhéanamh maidir le cláir agus
seirbhísí do dhaoine faoi mhíchumas;

(c) comhairle a thabhairt don Aire maidir le caighdeáin chuí
le haghaidh clár agus seirbhísí a sholáthraítear nó atá le
soláthar do dhaoine faoi mhíchumas agus gníomhú mar
chomhlacht comhairleach i leith caighdeáin ghinearálta
agus caighdeáin shonrach a fhorbairt i ndáil leis na cláir
agus na seirbhísí sin;

(d) faireachán a dhéanamh ar fhorfheidhmiú caighdeán agus
cód cleachtais i gcláir agus seirbhísí a sholáthraítear do
dhaoine faoi mhíchumas agus tuarascáil a thabhairt don
Aire ar an gcéanna;

(e) idirchaidreamh a dhéanamh le comhlachtaí eile, idir
chomhlachtaí corpraithe agus chomhlachtaí
neamhchorpraithe, a bhfuil baint acu le seirbhísí a
sholáthar do dhaoine faoi mhíchumas agus éascú agus
tacú a dhéanamh maidir le forbairt agus forfheidhmiú
caighdeán cuí le haghaidh clár agus seirbhísí do dhaoine
faoi mhíchumas;

(f) cóid chleachtais a ullmhú de réir alt 10;

(g) aitheantas a thabhairt do ghnóthú dea-chaighdeán agus dea-
cháilíochta le linn cláir agus seirbhísí do dhaoine faoi
mhíchumas a sholáthar lena n-áirítear trí chóras
dámhachtainí comhionannais míchumais a sholáthar;

(h) pleananna straitéiseacha a ullmhú de réir alt 9.
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(3) Féadfaidh an tÚdarás, faoi réir fhorálacha eile an Achta seo,
aon ní a dhéanamh a mheasfaidh sé is gá nó is fóirsteanach chun a
chumasú dó a fheidhmeanna a chomhlíonadh.

9.—(1) A luaithe is indéanta tar éis an lae bunaithe, agus ina
dhiaidh sin laistigh de 6 mhí roimh gach dáta ar cothrom trí bliana
an lae bunaithe é, déanfaidh an tÚdarás plean straitéiseach don
tréimhse 3 bliana ina dhiaidh sin a ullmhú agus a chur faoi bhráid an
Aire lena cheadú ag an Aire fara leasú nó gan leasú.

(2) Maidir le plean straitéiseach—

(a) beidh ann cuspóirí fíorthábhachtacha, aschuir agus straitéisí
gaolmhara an Údaráis, lena n-áirítear úsáid acmhainní an
Údaráis,

(b) ullmhófar é i bhfoirm agus ar mhodh a bheidh de réir aon
ordachán a eiseoidh an tAire ó am go ham, agus

(c) tabharfar aird ann ar an ngá atá ann a chinntiú go mbainfear
an úsáid is tairbhiúla, is éifeachtaí agus is éifeachtúla as
acmhainní an Údaráis.

(3) Cuirfidh an tAire faoi deara, a luaithe is indéanta tar éis an
plean straitéiseach a cheadú, cóip den phlean straitéiseach a leagan
faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

10.—(1) Féadfaidh an tÚdarás agus, má iarrann an tAire air
amhlaidh, déanfaidh sé, dréachtchóid chleachtais a ullmhú lena gcur
faoi bhráid an Aire ar cóid chleachtais iad arb é is cuspóir dóibh
aidhm i leith dea-chaighdeáin agus dea-cháilíocht a bhaint amach i
dtaca le soláthar clár agus seirbhísí a sholáthraítear nó atá le soláthar
do dhaoine faoi mhíchumas.

(2) Déanfaidh an tÚdarás, sula gcuirfidh sé dréachtchód cleachtais
faoi bhráid an Aire faoi fho-alt (1), comhairle a ghlacadh le cibé airí
eile den Rialtas nó le haon duine nó comhlacht eile is cuí leis an
Údarás nó a ordóidh an tAire.

(3) Tar éis cód cleachtais a chur faoi bhráid an Aire faoi fho-alt
(1), féadfaidh an tAire a dhearbhú le hordú—

(a) gur cód cleachtais ceadaithe chun críocha an Achta seo an
dréacht, nó

(b) gur cód cleachtais ceadaithe chun críocha an Achta seo an
dréacht, arna leasú ag an Aire tar éis comhairle a
ghlacadh leis an Údarás.

(4) Tar éis comhairle a ghlacadh leis an Údarás, féadfaidh an
tAire, le hordú, cód cleachtais ceadaithe a chúlghairm nó a leasú.

11.—(1) Faoi réir thoiliú an Aire, arna thabhairt le toiliú an Aire
Airgeadais i leith nithe lena mbaineann fo-alt (3), féadfaidh an
tÚdarás ó am go ham cibé coistí comhairleacha agus cibé líon coistí
comhairleacha a cheapadh agus cibé sainchomhairleoirí nó
comhairleoirí agus cibé líon sainchomhairleoirí nó comhairleoirí
a fhostú a mheasfaidh sé is gá chun a fheidhmeanna a
chomhlíonadh.
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Cd.II A.11(2) Beidh ceapadh duine ar choiste comhairleach nó mar
chomhairleoir nó mar shainchomhairleoir don Údarás faoi réir cibé
téarmaí agus coinníollacha agus ar feadh cibé tréimhse is dóigh leis
an Údarás is cuí.

(3) Déanfar aon táillí nó caiteachais a thabhófar, ar táillí nó
caiteachais iad lenar chomhaontaigh an tAire le ceadú roimh ré ón
Aire Airgeadais, agus a bheidh dlite do shainchomhairleoir nó do
chomhairleoir nó do chomhalta de choiste comhairleach arna
cheapadh faoin alt seo, a íoc as airgead a bheidh faoina réir ag an
Údarás.

12.—(1) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, le hordú,
cibé feidhmeanna breise i ndáil le míchumas daoine a mheasfaidh an
tAire ó am go ham a bheith cuí a thabhairt don Údarás.

(2) Féadfaidh an tAire, le hordú, ordú faoin alt seo, lena n-áirítear
ordú faoin bhfo-alt seo, a leasú nó a chúlghairm.

13.—(1) Faoi réir fho-alt (2), beidh ceart rochtana ag an Údarás
ar fhaisnéis (lena n-áirítear sonraí) atá ábhartha maidir le
feidhmeanna an Údaráis faoi alt 8 agus a shealbhaíonn comhlacht
poiblí agus comhoibreoidh an comhlacht poiblí lena mbaineann leis
an Údarás.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) i gcás inar faisnéis nó sonraí
de chineál príobháideach nó pearsanta an fhaisnéis nó na sonraí a
lorgaítear nó i gcás ina gcoisctear nochtadh na faisnéise nó na sonraí
le dlí.

14.—(1) Féadfaidh an tÚdarás faisnéis maidir le haon ní a
bhaineann le soláthar clár nó seirbhísí do dhaoine faoi mhíchumas a
lorg ar dhuine (lena n-áirítear comhlacht poiblí) ar a bhfuil
freagracht fhoriomlán as na cláir nó na seirbhísí sin, nó cuid díobh,
a sholáthar.

(2) Más rud é—

(a) go gceanglófar le dlí clár nó seirbhís a sholáthar do dhaoine
faoi mhíchumas, nó

(b) go ndéanfar aon chlár nó seirbhís eile do dhaoine faoi
mhíchumas a mhaoiniú, go díreach nó go neamhdhíreach
agus go hiomlán nó go páirteach as airgead a
sholáthróidh an tOireachtas,

agus, i dtuairim an Údaráis—

(i) go mbeidh an clár nó an tseirbhís sin á sholáthar nó á
soláthar ar mhodh neamhleor nó míshásúil in aon slí, nó

(ii) nach mbeidh an clár nó an tseirbhís sin á sholáthar nó á
solathar do dhaoine faoi mhíchumas,

ansin, tabharfaidh an tÚdarás scéala don duine nó don chomhlacht
a bheidh nó nach mbeidh ag soláthar an chláir nó na seirbhíse lena
mbaineann.

15.—(1) Déanfaidh an tÚdarás, tráth nach déanaí ná an 30ú lá
de Mheán Fómhair gach bliain, tuarascáil a thabhairt don Aire (dá
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ngairtear san alt seo an ‘‘tuarascáil bhliantúil’’) i cibé foirm a
cheadóidh an tAire, i dtaobh chomhlíonadh a fheidhmeanna agus a
ghníomhaíochtaí i rith na bliana roimhe sin agus cuirfidh an tAire
faoi deara cóipeanna de gach tuarascáil bhliantúil a leagan faoi
bhráid gach Tí den Oireachtas.

(2) Beidh i ngach tuarascáil bhliantúil faisnéis i cibé foirm, agus
maidir le cibé nithe, a ordóidh an tAire.

(3) Féadfaidh an tÚdarás ó am go ham cibé tuarascálacha eile a
thabhairt don Aire i dtaobh a fheidhmeanna a mheasfaidh sé a
bheith cuí.

(4) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (3), féadfaidh an
tÚdarás, le linn dó tuarascáil lena mbaineann alt 8(2)(d) a thabhairt,
moltaí a dhéanamh chun athbhreithniú, laghdú nó tarraingt siar a
dhéanamh ar aon airgead a sholáthróidh an tOireachtas le haghaidh
aon chláir nó seirbhíse, i gcás inar dóigh leis gur chuí sna himthosca
moladh den sórt sin a dhéanamh.

(5) I dteannta na faisnéise a sholáthróidh an tÚdarás ina
thuarascáil bhliantúil, soláthróidh an tÚdarás don Aire cibé faisnéis
a éileoidh an tAire ó am go ham maidir le comhlíonadh a
fheidhmeanna.

16.—I ngach bliain airgeadais féadfar deontas ina mbeidh cibé
méid a cheadóidh an tAire, le comhthoiliú an Aire Airgeadais, a íoc
leis an Údarás as airgead a sholáthróidh an tOireachtas faoi
chomhair chaiteachais an Údaráis le linn a fheidhmeanna a
chomhlíonadh.

17.—(1) Déanfaidh an Stiúrthóir, tar éis comhaontú an Údaráis a
fháil, meastacháin ar ioncam agus caiteachas a chur faoi bhráid an
Aire i cibé foirm, i leith cibé tréimhsí agus ag cibé tráthanna a
éileoidh an tAire agus déanfaidh sé nó sí aon fhaisnéis a éileoidh
an tAire i ndáil leis na meastacháin sin, lena n-áirítear tograí agus
pleananna todhchaí a bhaineann leis an Údarás do chomhall a
fheidhmeanna thar thréimhse blianta, a thabhairt don Aire de réir
mar a éileofar.

(2) Déanfaidh an Stiúrthóir, faoi stiúradh an Údaráis, a chur faoi
deara go gcoimeádfar, ar bhonn leanúnach agus i bhfoirm inléite nó
i bhfoirm mheaisín-inléite nó sa dá fhoirm, na leabhair chuí chuntais
go léir ar ioncam agus ar chaiteachas uile an Údaráis, agus ar fhoinsí
an ioncaim sin agus ar ábhar an chaiteachais sin, agus ar mhaoin,
sócmhainní agus dliteanais an Údaráis agus coimeádfaidh sé nó sí na
cuntais speisialta sin go léir a n-ordóidh an tAire nó an tÚdarás, le
toiliú an Aire, ina leith, ó am go ham, gur ceart iad a choimeád agus
tabharfaidh sé nó sí cuntas don Údarás ina leith.

(3) (a) Aon uair a iarrfaidh an tAire orthu amhlaidh, déanfaidh
an tÚdarás, an Stiúrthóir agus aon chomhalta iomchuí
d’fhoireann an Údaráis a cheadú d’aon duine a bheidh
ceaptha ag an Aire leabhair chuntais agus taifid chuntais
eile an Údaráis a scrúdú i leith aon bhliana airgeadais nó
tréimhse eile agus éascóidh siad aon scrúdú den sórt sin,
agus íocfaidh an tÚdarás cibé táille ina leith a shocróidh
an tAire.

(b) San fho-alt seo ciallaíonn ‘‘comhalta iomchuí d’fhoireann
an Údaráis’’ comhalta d’fhoireann an Údaráis a
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dualgais iad a bhaineann leis na leabhair chuntais nó na
taifid chuntais eile dá dtagraítear i mír (a).

(4) (a) Déanfaidh an Stiúrthóir na cuntais a choimeádfaidh an
tÚdarás de bhua an ailt seo a ullmhú agus ceadóidh an
tÚdarás iad a luaithe is indéanta, ach tráth nach déanaí
ná 3 mhí tar éis dheireadh na bliana airgeadais lena
mbaineann siad, lena gcur faoi bhráid an Ard-Reachtaire
Cuntas agus Ciste lena n-iniúchadh.

(b) Déanfar cóip de na cuntais dá dtagraítear i mír (a) agus
tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste orthu a
thíolacadh do chomhaltaí an Údaráis agus don Aire a
luaithe is indéanta agus cuirfidh an tAire faoi deara cóip
de na doiciméid sin a leagan faoi bhráid gach Tí den
Oireachtas.

(5) Is é nó is í an Stiúrthóir an duine cuntasach i ndáil le cuntais
an Údaráis agus aon uair a éileoidh Coiste de chuid Dháil Éireann
air nó uirthi amhlaidh, ar Coiste é a bheidh bunaithe faoi Bhuan-
Orduithe Dháil Éireann chun scrúdú a dhéanamh ar na cuntais
leithreasa agus ar thuarascálacha don Ard-Reachtaire Cuntas agus
Ciste, agus tuarascáil a thabhairt do Dháil Éireann ar an gcéanna,
tabharfaidh sé nó sí fianaise don Choiste sin ar gach ní a bhaineann
le caiteachas an Údaráis.

18.—Faoi réir fhorálacha an Achta seo, rialálfaidh an tÚdarás, le
buanorduithe nó ar shlí eile, nós imeachta agus gnó an Údaráis.

19.—(1) Soláthróidh an tÚdarás séala dó féin a luaithe is féidir
tar éis a bhunaithe.

(2) Déanfar séala an Údaráis a fhíordheimhniú le síniú a
chathaoirligh nó le síniú comhalta eile a bheidh údaraithe aige chun
gníomhú chuige sin agus le síniú an Stiúrthóra nó le síniú comhalta
d’fhoireann an Údaráis a bheidh údaraithe aige chun gníomhú chuige
sin.

(3) Féadfaidh aon duine a bheidh údaraithe ag an Údarás chuige
sin i gcoitinne nó go speisialta aon chonradh nó ionstraim a
dhéanamh nó a fhorghníomhú thar ceann an Údaráis, ar conradh nó
ionstraim é nó í nár ghá a bheith faoi shéala dá ndéanfadh nó dá
bhforghníomhódh duine nach comhlacht corpraithe é nó í.

(4) Tabharfar aird bhreithiúnach ar shéala an Údaráis agus glacfar
i bhfianaise gach doiciméad a airbheartaíonn a bheith ina ionstraim
a rinne an tÚdarás agus a bheith séalaithe leis an séala agus measfar
gur ionstraim den sórt sin é gan chruthúnas mura suífear a mhalairt.

Caibidil II

Comhaltas an Údaráis

20.—(1) (a) Is é a bheidh san Údarás cathaoirleach agus 20
gnáthchomhalta a gceapfaidh an tAire iad agus a
dhéanfaidh, faoi réir na bhforálacha eile den alt
seo, oifig a shealbhú agus a scarfaidh le hoifig de
réir mar a chinnfidh an tAire.
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(b) D’ainneoin mhír (a), go dtí go gceapfar an chéad
duine ar an Údarás de dhroim toghchán lena
mbaineann fo-alt (4)(b) a dhéanamh, is é a bheidh
san Údarás cathaoirleach agus 19 ngnáthchomhalta.

(2) (a) Déanfaidh an tAire ó am go ham de réir riachtanas na
hócáide comhalta den Údarás a cheapadh chun bheith
ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an Údarás.

(b) Scoirfidh cathaoirleach an Údaráis den oifig sin a shealbhú
má scoireann sé nó sí de bheith ina chomhalta nó ina
comhalta den Údarás.

(c) Beidh cathaoirleach an Údaráis i seilbh na hoifige sin go
dtí deireadh a théarma nó a téarma oifige mar chomhalta
den Údarás mura rud é go bhfaighidh sé nó sí bás, go
n-éireoidh sé nó sí as oifig, go dtiocfaidh sé nó sí chun
bheith dícháilithe nó go gcuirfear as oifig é nó í roimh
dheireadh a théarma nó a téarma oifige mar chomhalta
den Údarás ach, má athcheaptar é nó í mar chomhalta
den Údarás, beidh sé nó sí in-athcheaptha mar
chathaoirleach ar an Údarás.

(3) Le linn daoine a cheapadh chun bheith ina gcomhaltaí den
Údarás, beidh aird ag an Aire—

(a) ar an gcuspóir gur daoine faoi mhíchumas, a n-ionadaithe, a
dteaghlaigh nó a gcúramóirí a bheadh i dtromlach an
Údaráis agus, i gcás gach comhalta den Údarás, go
mbeadh eolas nó taithí, go díreach nó go neamhdhíreach,
aige nó aici ar nithe a bhaineann le míchumas nó ar aon
ábhar eile is dóigh leis an Aire a bheadh ina chabhair
don Údarás le linn a fheidhmeanna a chomhlíonadh, agus

(b) faoi réir mhír (a)—

(i) ar an gcuspóir gur mná iad 9 ar a laghad de na
comhaltaí agus gur fir iad 9 ar a laghad de na
comhaltaí, agus

(ii) ar a inmhianaithe a bheadh sé go mbeadh daoine ó
cheantair thuaithe agus ó cheantair uirbeacha araon
san áireamh i measc chomhaltaí an Údaráis.

(4) Beidh ar ghnáthchomhaltaí an Údaráis—

(a) oifigeach amháin don Aire agus ionadaí de chuid aon Aire
eile den Rialtas a bhfuil, i dtuairim an Aire, baint
dhíreach aige nó aici an tráth sin le gníomhaíochtaí is
iomchuí d’fheidhmeanna an Údaráis nó atá freagrach an
tráth sin as gníomhaíochtaí den sórt sin, agus

(b) comhalta amháin d’fhoireann an Údaráis a thoghfar trí
bhallóid rúnda ag foireann an Údaráis i cibé slí—

(i) a ordóidh an tAire i scríbhinn, i gcás ina ndéanfar
fógra faoi dhéanamh an chéad toghcháin a thabhairt
roimh an lá bunaithe, agus

(ii) a chinnfidh an tÚdarás, le comhaontú an Aire, i ngach
cás eile (lena n-áirítear i gcás ina ndéanfar fógra faoi
dhéanamh an chéad toghcháin a thabhairt i ndiaidh
an lae bunaithe).
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21.—(1) Ní bheidh téarma oifige comhalta den Údarás níos faide
ná 4 bliana agus ní cheapfar aon duine ina chomhalta nó ina
comhalta den Údarás le haghaidh níos mó ná 2 théarma
chomhleanúnacha.

(2) Gníomhóidh gach comhalta den Údarás ar bhonn
páirtaimseartha agus íocfar cibé liúntais leis nó léi le haghaidh
caiteachas a chinnfidh an tAire le toiliú an Aire Airgeadais.

(3) Féadfaidh comhalta den Údarás éirí as an Údarás trí litir a
bheidh dírithe chuig an Aire agus beidh éifeacht leis an éirí as amhail
ar an agus ón dáta a gheobhaidh an tAire an litir.

(4) Féadfaidh an tAire tráth ar bith comhalta a chur as an Údarás
i gcás ina measfaidh an tAire go bhfuil an comhalta sin tagtha chun
bheith éagumasach ar a fheidhmeanna nó a feidhmeanna a
chomhlíonadh nó gur mhí-iompair an comhalta é féin nó í féin mar
a bheidh sonraithe, nó má mheastar gur gá an comhalta sin a chur
as an Údarás le go ndéanfar feidhmeanna an Údaráis a
chomhlíonadh go héifeachtach.

22.—Féadfaidh an tAire duine a cheapadh chun corrfholúntas a
líonadh a éireoidh i gcomhaltas an Údaráis de dheasca comhalta
d’fháil bháis, d’éirí as, a dhícháiliú nó a chur as oifig agus féadfaidh
sé nó sí a fhoráil go mairfidh aon cheapachán den sórt sin ar feadh
a mbeidh fágtha de théarma oifige an chomhalta ar cuireadh an
duine ina ionad nó ina hionad agus go mbeidh aon duine den sórt
sin a cheapfar in-athcheaptha mar chomhalta le haghaidh téarma
amháin eile.

23.—(1) Tionólfaidh an tÚdarás cibé cruinnithe agus cibé líon
cruinnithe is gá chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh ach
tionólfaidh sé cruinniú amháin ar a laghad i ngach ráithe den bhliain
féilire.

(2) Féadfaidh an tAire dáta, tráth agus ionad a shocrú do
chéadchruinniú an Údaráis.

(3) 14 nó cibé líon eile (nach lú ná 11) a chinnfidh an tÚdarás ó
am go ham is córam do chruinniú den Údarás.

(4) Rachaidh cathaoirleach an Údaráis i gceannas ar aon
chruinnithe den Údarás ach amháin i gcás nach bhfuil an
cathaoirleach i láthair nó ina bhfuil an oifig sin folamh agus sa chás
sin déanfaidh na comhaltaí a bheidh i láthair duine dá líon a roghnú
chun bheith i gceannas ar an gcruinniú.

(5) Ag cruinnithe den Údarás, beidh vóta amháin ag cathaoirleach
an Údaráis agus ag gach gnáthchomhalta den Údarás a bheidh i
láthair.

(6) I gcás ina ndéanfar vótáil chun ceist a chinneadh ag cruinniú
den Údarás, cinnfear í le tromlach na vótaí agus, i gcás na vótaí a
bheith roinnte go cothrom, beidh vóta réitigh ag an gcathaoirleach
nó ag an gcomhalta eile a bheidh i gceannas ar an gcruinniú.

24.—Féadfaidh an tÚdarás agus aon choiste a cheapfaidh an
tÚdarás gníomhú d’ainneoin folúntais amháin nó níos mó i measc a
chomhaltaí.
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Caibidil III

Stiúrthóir agus Foireann an Údaráis

25.—(1) Beidh príomhfheidhmeannach ar an Údarás ar a
dtabharfar, agus dá ngairtear san Acht seo, an ‘‘Stiúrthóir’’.

(2) Is é nó is í an tAire a cheapfaidh an chéad Stiúrthóir agus is é
an tÚdarás a cheapfaidh gach Stiúrthóir ina dhiaidh sin (lena
n-áirítear aon duine a athcheapfar mar Stiúrthóir).

(3) Déanfaidh duine a cheapfar mar Stiúrthóir oifig a shealbhú
faoi chonradh seirbhíse i scríbhinn leis an Údarás ar cibé téarmaí
agus coinníollacha, lena n-áirítear téarmaí agus coinníollacha a
bhaineann le luach saothair agus liúntais le haghaidh caiteachas, a
chinnfidh an tAire le toiliú an Aire Airgeadais agus a shonrófar sa
chonradh.

(4) Ní bheidh an Stiúrthóir ina chomhalta nó ina comhalta den
Údarás nó de choiste comhairleach arna bhunú faoi alt 11, ach
féadfaidh sé nó sí, de réir nósanna imeachta arna mbunú ag an
Údarás, freastal ar chruinnithe den Údarás nó d’aon choiste
comhairleach den sórt sin agus beidh sé nó sí i dteideal labhairt agus
comhairle a thabhairt ag aon chruinniú den sórt sin.

(5) (a) Beidh an Stiúrthóir, mura túisce a gheobhaidh sé nó sí bás,
a éireoidh sé nó sí as oifig nó a scoirfidh sé nó sí aon
tráth tar éis an aois is túisce chun scor de réir scéime faoi
alt 28 a shlánú nó mura túisce a chuirfear as oifig é nó í,
i seilbh oifige ar feadh tréimhse nach faide ná 7 mbliana
nó ar feadh na tréimhse ó dháta an cheapacháin go dtí
an dáta a slánóidh sé nó sí 65 bliana d’aois, cibé acu is
giorra.

(b) Ní fhorléireofar aon ní i mír (a) mar ní a choiscfidh—

(i) Stiúrthóir a bhfuil a théarma nó a téarma mar
Stiúrthóir ar tí dul in éag, nó

(ii) iar-Stiúrthóir,

a cheapadh ar feadh tréimhse eile mar Stiúrthóir de réir
mhír (a).

(6) Féadfaidh—

(a) an tAire, i gcás an chéad duine a cheapfar mar Stiúrthóir,
agus

(b) an tÚdarás, le toiliú an Aire, i gcás ceapachán ina dhiaidh
sin (lena n-áirítear an duine a céadcheapadh mar
Stiúrthóir a athcheapadh aon tráth),

an Stiúrthóir a chur as oifig aon tráth ar chúiseanna a bheidh
sonraithe agus de réir théarmaí agus choinníollacha a chonartha nó
a conartha seirbhíse.

26.—(1) Déanfaidh an Stiúrthóir riarachán agus gnó an Údaráis a
sheoladh agus a bhainistiú agus a rialú i gcoitinne de réir an Achta
seo agus comhlíonfaidh sé nó sí cibé feidhmeanna eile a chinnfidh
an tÚdarás.

(2) (a) Faoi réir thoiliú an Údaráis, féadfaidh an Stiúrthóir a
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feidhmeanna sin a chomhlíonadh thar a cheann nó thar a
ceann, agus, i gcás an Stiúrthóir a bheith as láthair nó i
gcás an post sin a bheith folamh, féadfaidh an tÚdarás
comhalta dá fhoireann a ainmniú chun na feidhmeanna
sin a chomhlíonadh.

(b) Sula dtabharfaidh sé a thoiliú nó sula ndéanfaidh sé
ainmniúchán faoi mhír (a), breithneoidh an tÚdarás a
mhéid, más ann, a bheidh feidhm ag ailt 30 agus 31 maidir
leis an duine lena mbaineann amhail is dá mba é nó í an
Stiúrthóir é nó í agus i gcás ina ndéanfaidh an tÚdarás
cinneadh ar aon fheidhm den sórt sin tar éis an
bhreithnithe sin déanfar é a bhreacadh i miontuairiscí an
chruinnithe den Údarás a chinnfidh amhlaidh agus
déanfar é a chur in iúl don duine lena mbaineann.

(c) Déanfaidh duine lena mbaineann mír (b) na hoibleagáidí
a fhorchuirtear le halt 30 nó 31 nó leo araon (de réir
mar a bheidh) a chomhlíonadh agus, dá réir sin, déanfar
tagairtí sna hailt sin don Stiúrthóir a fhorléiriú mar
thagairtí a fholaíonn duine lena mbaineann mír (b).

(3) Tabharfaidh an Stiúrthóir don Údarás cibé faisnéis (lena
n-áirítear faisnéis airgeadais) i ndáil le comhlíonadh a fheidhmeanna
nó a feidhmeanna feidhmiúcháin a éileoidh an tÚdarás ó am go ham.

27.—(1) Faoi réir aon aistrithe oifigeach nó seirbhíseach ón
mBord go dtí an tÚdarás de bhua Chuid III den Acht seo, féadfaidh
an tÚdarás, faoi réir cheadú an Aire le toiliú an Aire Airgeadais,
cibé daoine agus cibé líon daoine a mheasfaidh sé ó am go ham is gá
chun cuidiú leis an Údarás i gcomhlíonadh a fheidhmeanna a
cheapadh chun bheith ina ndaoine d’fhoireann an Údaráis.

(2) Faoi réir alt 36, sealbhóidh comhaltaí d’fhoireann an Údaráis
a bhfostaíocht ar cibé téarmaí agus coinníollacha, lena n-áirítear
téarmaí agus coinníollacha a bhaineann le luach saothair agus liúntais
i leith caiteachas, a chinnfidh an tÚdarás ó am go ham, le ceadú an
Aire arna thabhairt, a mhéid a bhaineann le luach saothair agus
liúntais i leith caiteachas, le toiliú an Aire Airgeadais.

(3) Féadfaidh an Stiúrthóir ó am go ham cibé dualgais a
mheasfaidh sé nó sí is cuí a shannadh do gach comhalta den
fhoireann agus comhallfaidh gach comhalta den fhoireann na
dualgais a shannfar amhlaidh.

(4) Le linn cinneadh a dhéanamh faoi fho-alt (2), gníomhóidh an
tÚdarás de réir ordacháin an Aire agus beidh aird aige ar aon
chomhshocraíochtaí comhréitigh agus eadrána a bheidh i ngníomh
do dhaoine dá ndéanfaidh an cinneadh difear.

28.—(1) Déanfaidh an tÚdarás, le ceadú an Aire agus le toiliú an
Aire Airgeadais, scéim nó scéimeanna chun sochair aoisliúntais a
dheonú do chomhaltaí d’fhoireann an Údaráis, nó i leith comhaltaí
d’fhoireann an Údaráis, lena n-áirítear Stiúrthóir an Údaráis.

(2) Socróidh scéim faoin alt seo an tráth scoir agus na
coinníollacha scoir do na daoine go léir a mbeidh sochair aoisliúntais
iníoctha leo nó ina leith faoin scéim nó faoi na scéimeanna agus
féadfar tráthanna éagsúla agus coinníollacha éagsúla a shocrú i leith
aicmí éagsúla daoine.
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(3) Féadfaidh an tÚdarás, le ceadú an Aire agus le toiliú an Aire
Airgeadais, scéim a dhéanamh ag leasú nó ag cúlghairm scéime faoin
alt seo lena n-áirítear scéim faoin bhfo-alt seo.

(4) Déanfaidh an tÚdarás aon scéim a chuirfidh an tÚdarás faoi
bhráid an Aire faoin alt seo, má cheadaíonn an tAire í le toiliú an
Aire Airgeadais, a chomhall de réir a téarmaí.

(5) Má tharlaíonn aon díospóid i dtaobh éilimh aon duine ar aon
sochar aoisliúntais is iníoctha de bhun scéime nó scéimeanna faoin
alt seo, nó i dtaobh mhéid an chéanna, cuirfear an díospóid sin faoi
bhráid an Aire agus tarchuirfidh an tAire chun an Aire Airgeadais
í, agus is cinneadh críochnaitheach cinneadh an Aire Airgeadais.

(6) Ní dheonóidh an tÚdarás sochair aoisliúntais do dhuine ar
scor dó nó di de bheith ina Stiúrthóir ar an Údarás nó de bheith ina
chomhalta nó ina comhalta d’fhoireann an Údaráis seachas de réir
scéime nó scéimeanna faoin alt seo nó le toiliú an Aire agus an Aire
Airgeadais.

(7) Déanfar aon scéim faoin alt seo, lena n-áirítear leasú ar scéim,
a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis
a déanta agus, má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21
lá 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.

(8) Déanfar le scéim nó le scéimeanna faoi fho-alt (1), a mhéid a
bhaineann sé le duine a bhí ina oifigeach nó ina hoifigeach nó ina
sheirbhíseach nó ina seirbhíseach don Bhord díreach sular ceapadh
é nó í mar Stiúrthóir nó chuig post ar fhoireann an Údaráis, sochair
aoisliúntais a dheonú faoi réim agus faoi réir téarmaí agus
coinníollacha nach lú fabhar ná na téarmaí agus na coinníollacha a
bhain leis an duine sin díreach sular ceapadh iad chuig an Údarás i
ndáil le deonú na sochar sin.

(9) Le linn fo-alt (8) a fheidhmiú, déanfaidh an tÚdarás sochair
aoisliúntais a dheonófaí do dhuine nó i leith duine i rith na tréimhse
idir é nó í a cheapadh mar Stiúrthóir nó chuig post ar fhoireann an
Údaráis agus teacht i ngníomh scéime faoin alt seo dá leanfadh sé
nó sí de bheith fostaithe ag an mBord, a dheonú don duine sin, nó
ina leith, nó a íoc leis nó léi nó ina leith de réir na scéime nó de réir
na n-achtachán sin i ndáil le haoisliúntas a raibh feidhm acu maidir
leis an duine díreach sular ceapadh é nó í chuig an Údarás agus, chun
na críche sin, déanfar a sheirbhís inphinsin nó a seirbhís inphinsin leis
an Údarás a chomhiomlánú lena sheirbhís inphinsin nó lena seirbhís
inphinsin roimhe sin.

(10) San alt seo ciallaíonn ‘‘sochair aoisliúntais’’ pinsin, aiscí agus
liúntais eile is iníoctha ar scor do dhuine de bheith ina Stiúrthóir nó
ina chomhalta nó ina comhalta d’fhoireann an Údaráis.

Caibidil IV

Nochtadh, Dearbhuithe agus Dícháilíochtaí
a Bhaineann leis an Údarás

29.—(1) Ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt le dlí, ní
dhéanfaidh duine, gan toiliú an Údaráis, faisnéis ar bith a nochtadh
a gheobhaidh sé nó sí le linn dualgais a chomhlíonadh, nó de thoradh
dualgais a bheith comhlíonta aige nó aici, mar chomhalta den
Údarás, mar chomhalta d’fhoireann an Údaráis (lena n-áirítear an
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shainchomhairleoir nó mar chomhairleoir don Údarás.

(2) Beidh duine a sháróidh fo-alt (1) ciontach i gcion agus ar é nó
í a chiontú go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná £1,500 a chur air
nó uirthi.

(3) Ní choiscfidh aon ní i bhfo-alt (1) faisnéis i dtuarascáil a
thabharfar don Údarás nó a thabharfaidh an tÚdarás, nó a
thabharfar thar ceann an Údaráis, a nochtadh don Aire.

30.—(1) Déanfaidh an Stiúrthóir agus gach comhalta den Údarás,
ar é nó í a cheapadh sa cháil sin, dearbhú i scríbhinn ar a leasanna a
thabhairt don Aire i cibé foirm a shonróidh an tAire tar éis dul i
gcomhairle leis an Aire Airgeadais.

(2) Déanfaidh duine lena mbaineann fo-alt (1), fad a bheidh sé
nó sí i seilbh a cheapacháin nó a ceapacháin, a dhearbhuithe nó a
dearbhuithe leasanna a leasú agus a thabhairt cothrom le dáta de
réir mar a cheanglóidh an tAire nó an tÚdarás, de réir mar a bheidh,
faoi threoir aon athraithe sa leas a bheidh i seilbh an duine.

(3) I gcás ina mainneoidh duine lena mbaineann fo-alt (1) dearbhú
a thabhairt de réir an fho-ailt sin, cinnfidh an tAire an beart cuí (lena
n-áirítear cur as oifig) a bheidh le déanamh.

31.—(1) I gcás leas airgid nó leas tairbhiúil eile in aon ní, nó leas
airgid nó leas tairbhiúil eile atá ábhartha maidir le haon ní, a bheidh
le breithniú ag an Údarás a bheith ag comhalta den Údarás nó ag
an Stiúrthóir nó ag comhairleoir, sainchomhairleoir nó comhalta de
choiste comhairleach a bheidh ar fostú ag an Údarás—

(a) déanfaidh sé nó sí cineál an leasa atá aige nó aici a nochtadh
don Údarás sula ndéanfar aon bhreithniú ar an ní,

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

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

(d) tarraingeoidh sé nó sí siar ó aon chruinniú fad a bheidh an
ní á phlé nó á bhreithniú agus ní vótálfaidh sé nó sí ná ní
ghníomhóidh sé nó sí thairis sin i ndáil leis an ní.

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

(a) gur comhalta de chuideachta nó d’aon chomhlacht eile ag a
bhfuil leas tairbhiúil i ní dá dtagraítear san fho-alt sin, nó
ag a bhfuil leas tairbhiúil atá ábhartha maidir le ní dá
dtagraítear san fho-alt sin, é nó í nó aon duine dá
theaghlach nó dá teaghlach, nó aon ainmnitheach dá
theaghlach nó dá teaghlach,

(b) go bhfuil sé nó sí nó aon duine dá theaghlach nó dá
teaghlach i gcomhpháirtíocht le duine, nó i bhfostaíocht
duine, ag a bhfuil leas tairbhiúil i ní den sórt sin, nó ag a
bhfuil leas tairbhiúil atá ábhartha maidir le ní den sórt
sin,
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(c) gur páirtí é nó í nó aon duine dá theaghlach nó dá teaghlach
in aon chomhshocraíocht nó comhaontú (cibé acu
infhorfheidhmithe nó nach ea) maidir le talamh lena
mbaineann ní den sórt sin, nó

(d) go bhfuil leas tairbhiúil i ní den sórt sin, nó leas tairbhiúil
atá ábhartha maidir le 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 leas atá ábhartha maidir le haon 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 aon cheist i leith an
ní a bhreithniú nó a phlé nó le linn vótáil ar aon cheist i leith an ní,
nó le linn aon fheidhm a chomhlíonadh i ndáil leis an ní sin.

(4) I gcás ina n-éireoidh 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, is é
an tÚdarás a chinnfidh an cheist agus déanfar sonraí an chinnidh a
thaifeadadh i miontuairiscí an chruinnithe lena mbaineann.

(5) I gcás ina ndéanfar nochtadh don Údarás nó do choiste
comhairleach arna cheapadh ag an Údarás, déanfar sonraí faoin
nochtadh a thaifeadadh i miontuairiscí an chruinnithe lena
mbaineann.

(6) I gcás inar deimhin leis an Aire maidir le comhalta den
Údarás, maidir leis an Stiúrthóir nó maidir le comhairleoir,
sainchomhairleoir nó comhalta de choiste comhairleach atá fostaithe
ag an Údarás, gur mhainnigh sé nó sí go feasach ceanglas de chuid
fho-alt (1) a chomhlíonadh, féadfaidh sé nó sí an duine sin a chur as
oifig agus, sa chás sin, beidh an duine sin dícháilithe go buan chun
bheith ina chomhalta nó ina comhalta den Údarás nó chun a
cheaptha nó a ceaptha faoin Údarás.

32.—Beidh duine is comhalta den Údarás dícháilithe chun an oifig
sin a shealbhú agus scoirfidh sé nó sí den oifig sin a shealbhú má
bhreithnítear an duine sin ina fhéimheach nó ina féimheach nó má
dhéanann sé nó sí imshocraíocht nó comhshocraíocht le creidiúnaithe
nó, ar é nó í a chiontú ar díotáil ag cúirt dlínse inniúla, má ghearrtar
príosúnacht air nó uirthi, nó má scoireann sé nó sí de ghnáthchónaí
a bheith air nó uirthi sa Stát.

33.—(1) Más rud é, maidir le duine arb é nó í cathaoirleach an
Údaráis é nó í nó ar gnáthchomhalta den Údarás é nó í—

(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 Chuid XIII den Dara Sceideal a
ghabhann leis an Acht um Thoghcháin do Pharlaimint na
hEorpa, 1997, é nó í a bheith tofa chun Parlaimint na
hEorpa chun folúntas a líonadh,

scoirfidh an duine sin air sin de bheith ina chathaoirleach nó ina
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(2) Más rud é, maidir le duine arb é nó í Stiúrthóir an Údaráis é
nó í nó ar comhalta é nó í d’fhoireann an Údaráis—

(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 Chuid XIII den Dara Sceideal a
ghabhann leis an Acht um Thoghcháin do Pharlaimint na
hEorpa, 1997, é nó í a bheith tofa chun Parlaimint na
hEorpa chun folúntas a líonadh,

beidh an duine sin air sin ar iasacht óna fhostaíocht nó óna fostaíocht
leis an Údarás agus ní íocfaidh an tÚdarás leis nó léi, nó ní bheidh
sé nó sí i dteideal go bhfaighidh sé nó sí ón Údarás, aon luach
saothair nó liúntais i leith na tréimhse dar tosach an tráth a
ainmneofar nó a thoghfar amhlaidh é nó í nó an tráth a mheasfar
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) Duine a bheidh de thuras na huaire i dteideal faoi Bhuan-
Orduithe ceachtar Tí 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 chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an
Údarás nó ina ghnáthchomhalta nó ina gnáthchomhalta den Údarás
nó ina Stiúrthóir ar an Údarás nó ina chomhalta nó ina comhalta
d’fhoireann an Údaráis.

(4) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (2), forléireofar an fo-alt
sin mar fho-alt a thoirmisceann, inter alia, tréimhse a luaitear san
fho-alt sin a áireamh mar sheirbhís leis an Údarás chun críocha aon
phinsean, aiscí nó liúntas eile is iníoctha ar dhuine d’éirí as, do scor
nó d’fháil bháis.

Caibidil V

Reachtaíocht a Athbhreithniú

34.—Tráth nach déanaí ná 3 bliana tar éis an lae bunaithe,
tionscnóidh an tAire athbhreithniú ar oibriú Chodanna I agus II den
Acht seo.

CUID III

An Bord Náisiúnta Athshlánúcháin

35.—Sa Chuid seo ciallaíonn ‘‘Acht 1961’’ an tAcht Sláinte
(Comhlachtaí Corpraithe), 1961.

36.—(1) Ach amháin i gcomhréir le comhaontú comhchoiteann
arna chaibidil le haon cheardchumann nó comhlachas foirne
aitheanta lena mbaineann, aon duine a cheapfar faoi alt 27(1) agus a
bhí ag fónamh mar oifigeach nó seirbhíseach don Bhord díreach
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roimh an gceapachán sin, ní lú an scála pá a gheobhaidh sé nó sí ná
ní lú tairbhe dó nó di na téarmaí agus na coinníollacha seirbhíse a
mbeidh sé nó sí faoina réir, fad a bheidh sé nó sí i bhfostaíocht an
Údaráis, ná an scála pá a raibh an duine sin ina theideal agus na
téarmaí agus na coinníollacha seirbhíse a raibh sé nó sí faoina réir
díreach roimh an gceapachán sin.

(2) Go dtí cibé tráth a dhéanfaidh an tÚdarás, tar éis dul i
gcomhairle le ceardchumainn nó comhlachais fhoirne aitheanta lena
mbaineann agus tar éis comhaontú leo, scála pá agus coinníollacha
seirbhíse duine a athrú ar duine é nó í a cheapfar faoi alt 27(1) agus
a bhí, díreach roimh an gceapachán sin, ag fónamh mar oifigeach nó
seirbhíseach don Bhord, leanfaidh an scála pá a raibh an duine sin
ina theideal agus na téarmaí agus na coinníollacha a raibh sé nó sí
faoina réir díreach sular ceapadh é nó í, d’fheidhm a bheith acu
maidir leis an duine sin agus féadfaidh an tÚdarás nó Stiúrthóir an
Údaráis iad a chur chun feidhme nó a fhorchur fad a bheidh an duine
sin ina chomhalta nó ina comhalta den fhoireann.

(3) San alt seo ciallaíonn ‘‘ceardchumann nó comhlachas foirne
aitheanta’’ ceardchumann agus comhlachas foirne atá aitheanta ag
an Údarás chun críche caibidlí a bhaineann le luach saothair,
coinníollacha fostaíochta nó dalaí oibre comhaltaí d’fhoireann an
Údaráis, lena n-áirítear Stiúrthóir an Údaráis, agus fhostaithe an
Údaráis.

37.—(1) D’ainneoin aon ní dá mhalairt atá in alt 7 d’Acht 1961,
féadfaidh an tAire Sláinte agus Leanaí, le toiliú an Aire chuí, na
nithe seo a leanas a aistriú nó a shannadh, le hordú, ar lá nó laethanta
sonraithe, chuig an Údarás nó chuig comhlacht poiblí eile a bhfuil
Aire cuí ann ina leith—

(a) an mhaoin go léir nó cuid shonraithe den mhaoin a bheidh
ar teachtadh ag an mBord agus cearta i ndáil leis an
maoin sin a aistrítear nó a shanntar amhlaidh, agus

(b) na dliteanais go léir nó aon aicme shonraithe dliteanas a
bheidh tabhaithe ag an mBord agus nach mbeidh
urscaoilte roimh an aistriú nó an sannadh sin,

agus, dá réir sin, gan tíolacadh, aistriú nó sannadh eile—

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

(ii) beidh na cearta sin, amhail ar an agus ón lá lena mbaineann,
ar teachtadh ag an gcomhlacht poiblí, agus

(iii) beidh na dliteanais sin, amhail ar an agus ón lá lena
mbaineann, ina ndliteanais de chuid an chomhlachta
phoiblí.

(2) Maidir leis an maoin agus na cearta go léir a bhaineann léi a
aistreofar chuig an gcomhlacht poiblí nó a shannfar dó le hordú faoi
fho-alt (1) agus a bhí, ar an lá lena mbaineann, in ainm an Bhoird
amhlaidh, déanfar, ar an gcomhlacht poiblí á iarraidh, iad a aistriú
isteach in ainm an chomhlachta phoiblí.



[1999.] An tAcht um Údarás Náisiúnta [Uimh. 14.]
Míchumais, 1999

Cd.III A.37(3) Aon dliteanais a thabhóidh an Bord agus a aistreofar chuig an
gcomhlacht poiblí nó a shannfar dó le hordú faoi fho-alt (1),
féadfaidh an comhlacht poiblí, ón lá a aistreofar nó a shannfar
amhlaidh iad, agra a dhéanamh ina leith nó iad a ghnóthú nó a
fhorfheidhmiú, nó féadfar agra a dhéanamh ina leith nó iad a
ghnóthú nó a fhorfheidhmiú i gcoinne an chomhlachta phoiblí ina
ainm féin agus ní gá don chomhlacht poiblí fógra a thabhairt don
duine a mbeidh a dhliteanas nó a dliteanas aistrithe nó sannta
amhlaidh.

(4) San alt seo, ciallaíonn ‘‘an tAire cuí’’, i ndáil le comhlacht
poiblí—

(a) i gcás an Údaráis, an tAire,

(b) i gcás comhlachta phoiblí ar maidir leis atá, de bhua aon
achtacháin, feidhmeanna sonracha ag an Aire Fiontar,
Trádála agus Fostaíochta ar feidhmeanna iad atá dílsithe
dó nó di i leith an chomhlachta agus ar feidhmeanna de
chineál maoirseachta ginearálta iad, nó ar feidhmeanna
iad a fholaíonn feidhmeanna de chineál maoirseachta
ginearálta, atá infheidhmithe go díreach nó go
neamhdhíreach, an tAire sin,

(c) i gcás comhlachta phoiblí ar maidir leis atá, de bhua aon
achtacháin, feidhmeanna sonracha ag an Aire Gnóthaí
Sóisialacha, Pobail agus Teaghlaigh ar feidhmeanna iad
atá dílsithe dó nó di i leith an chomhlachta agus ar
feidhmeanna de chineál maoirseachta ginearálta iad, nó
ar feidhmeanna iad a fholaíonn feidhmeanna de chineál
maoirseachta ginearálta, atá infheidhmithe go díreach nó
go neamhdhíreach, an tAire sin, agus

(d) i gcás comhlachta phoiblí ar maidir leis atá, de bhua aon
achtacháin, feidhmeanna sonracha ag an Aire Oideachais
agus Eolaíochta ar feidhmeanna iad atá dílsithe dó nó di
i leith an chomhlachta agus ar feidhmeanna de chineál
maoirseachta ginearálta iad, nó ar feidhmeanna iad a
fholaíonn feidhmeanna de chineál maoirseachta
ginearálta, atá infheidhmithe go díreach nó go
neamhdhíreach, an tAire sin.

38.—Ní dhéanfar ordú arna dhéanamh faoi alt 37(1) a fhorléiriú
ionas go gcoiscfear ar an Aire Sláinte agus Leanaí ordú a dhéanamh
faoi alt 7(2) d’Acht 1961 ag díscaoileadh an Bhoird agus beidh
éifeacht leis an alt sin—

(a) lena chumasú aistriú nó dáileadh na gceart maoine agus na
ndliteanas nár aistríodh chuig an Údarás nó chuig
comhlacht poiblí eile faoi alt 37(1) a aistriú chuig duine,
comhlacht nó údarás amháin nó níos mó a shonraítear in
alt 7(2)(a) d’Acht 1961,

(b) lena chumasú foireann, seachas daoine arna gceapadh ar an
Údarás faoi alt 27(1) agus lena mbaineann alt 36, a aistriú
de réir alt 7(2)(d) d’Acht 1961, agus chun críocha na
forála sin a mhéid a bhaineann sí leis an mBord, measfar
go bhfolaíonn tagairt d’aon chomhlacht eile arna bhunú
le hordú bunaithe tagairt don Údarás nó don chomhlacht
poiblí eile.
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