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ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN COMHLACHT NUA
A BHUNÚ AR A dTABHARFAR COMHAIRLE AGUS DO
MHÍNIÚ A FHEIDHMEANNA, AGUS DO DHÉANAMH
SOCRÚ CHUN AN tACHT UM AN mBORD NÁISIÚNTA
SEIRBHÍSE SÓISIALAÍ, 1984, A AISGHAIRM AGUS DO
DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE COMH-
GHAOLMHARA. [2 Márta, 2000]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—Féadfar an tAcht um Chomhairle, 2000, a ghairm den Acht
seo.

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

folaíonn ‘‘seirbhísí abhcóideachta’’ seirbhísí ina ndéantar ionad-
aíocht do leasanna duine a bheidh ag lorg seirbhís shóisialach chun
cuidiú leis an duine sin teidil don tseirbhís sin a áirithiú ach ní fho-
laíonn sé ionadaíocht dhlíthiúil;

tá le ‘‘Bord’’ an bhrí a shanntar dó le halt 6;

ciallaíonn ‘‘an lá bunaithe’’ an lá a cheapfar faoi alt 3 chun bheith
ina lá bunaithe chun críocha an Achta seo;

ciallaíonn ‘‘iarBhord’’ an Bord Náisiúnta Seirbhíse Sóisialaí;

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;

ciallaíonn ‘‘bord sláinte’’—

(a) bord sláinte arna bhunú faoin Acht Sláinte, 1970,

(b) Údarás Sláinte Réigiúnach an Oirthir, nó

(c) Bord Sláinte Limistéir arna bhunú faoin Acht Sláinte
(Údarás Sláinte Réigiúnach an Oirthir), 1999;



[Uimh. 1.] An tAcht um Chomhairle, 2000. [2000.]
Cd.1 A.2

An lá bunaithe.

Caiteachais.

Aisghairm.

4

ciallaíonn ‘‘Aire’’ an tAire Gnóthaí Sóisialacha, Pobail agus
Teaghlaigh;

ciallaíonn ‘‘comhlacht reachtúil’’—

(a) Roinn Stáit,

(b) bord sláinte,

(c) údarás áitiúil,

(d) Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí in Éirinn,

(e) bord nó comhlacht eile (ach nach cuideachta é) arna bhunú
le reacht nó faoi reacht,

(f) cuideachta ina mbeidh na scaireanna go léir á sealbhú ag
Aire den Rialtas nó thar ceann Aire den Rialtas nó ag
stiúrthóirí arna gceapadh ag Aire den Rialtas, nó

(g) cuideachta ina mbeidh na scaireanna go léir á sealbhú ag
bord, ag cuideachta nó ag comhlacht eile dá dtagraítear i
mír (e) nó (f) den mhíniú seo;

ciallaíonn ‘‘comhlacht saorálach’’—

(a) comhlacht corpraithe, nó

(b) comhlacht neamhchorpraithe daoine,

seachas comhlacht reachtúil.

(2) San Acht seo—

(a) aon tagairt d’alt is tagairt í d’alt den Acht seo, mura gcuir-
tear in iúl gur tagairt d’fhoráil éigin eile atá beartaithe,

(b) 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.

(3) Aon tagairt d’achtachán eile is tagairt í don achtachán sin arna
leasú nó arna mhodhnú aon tráth le haon achtachán.

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

4.—Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an
Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais é, as air-
gead a sholáthróidh an tOireachtas.

5.—Déantar leis seo an tAcht um an mBord Náisiúnta Seirbhíse
Sóisialaí, 1984, a aisghairm le héifeacht ón lá bunaithe.
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CUID 2

Comhairle

6.—(1) Beidh arna bhunú, ar an lá bunaithe, comhlacht ar a
dtabharfar Comhairle (dá ngairtear an ‘‘Bord’’ san Acht seo), a
chomhlíonfaidh na feidhmeanna a thugtar dó leis an Acht seo nó
faoi.

(2) Beidh an Bord ina chomhlacht corpraithe le comharbas
suthain agus séala agus beidh cumhacht aige—

(a) agairt agus a bheith inagartha ina ainm corpraithe,

(b) talamh nó leas i dtalamh a fháil, a theachtadh agus a dhiús-
cairt le toiliú an Aire, agus

(c) aon mhaoin eile a fháil, a theachtadh agus a dhiúscairt.

7.—(1) Is iad feidhmeanna an Bhoird—

(a) tacú le soláthar seirbhísí neamhspleácha faisnéise, comhairle
agus abhcóideachta nó, más cuí leis an mBord, na
seirbhísí sin a sholáthar go díreach, chun a chinntiú go
mbeidh rochtain ag pearsana aonair ar fhaisnéis bheacht,
chuimsitheach agus fhollasach i ndáil le seirbhísí sóisial-
acha agus go gcuirfear ar aghaidh iad chuig na seirbhísí
iomchuí,

(b) cuidiú agus tacú le pearsana aonair, go háirithe le pearsana
aonair atá faoi mhíchumas, chun a riachtanais agus a
roghanna a aithint agus a thuiscint agus chun rochtain a
fháil ar na seirbhísí sóisialacha a bhfuil teideal acu chucu,

(c) breis inrochtaineachta, comheagraithe agus feasachta poiblí
ar sheirbhísí sóisialacha, agus ar fhaisnéis, comhairle agus
seirbhísí abhcóideachta a sholáthraítear i ndáil leis na
seirbhísí sin, cibé acu ag comhlacht reachtúil nó ag
comhlacht saorálach, a chur chun cinn,

(d) soláthar faisnéise maidir le héifeachtacht beartais shóisial-
aigh agus seirbhísí reatha a chur chun cinn agus a fhor-
bairt, agus tacú leis, agus aird a dhíriú ar shaincheisteanna
is cás le húsáideoirí na seirbhísí sin,

(e) forbairt comhlachtaí saorálacha a sholáthraíonn seirbhísí
sóisialacha a chur chun cinn, agus tacú léi, lena n-áirítear,
más cuí leis an mBord, acmhainní airgeadais nó
acmhainní eile ar nós faisnéis, oiliúint agus seirbhísí for-
bartha comhtháthaithe a sholáthar,

(f) comhairle, faisnéis agus cuidiú a thabhairt don Aire i ndáil
le forbairt aon ghné de na seirbhísí sóisialacha,

(g) cibé uair a iarrfaidh an tAire amhlaidh, scéimeanna a cheap-
adh i ndáil le seirbhísí sóisialacha chun freastal ar riacht-
anais a bheidh aitheanta ag an Aire agus a bhaineann leis
na seirbhísí sin, agus, más cuí leis an mBord déanamh
amhlaidh, na seirbhísí sin a sholáthar go díreach,
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(h) an obair i ndáil le seirbhísí sóisialacha de chuid cibé
comhlachtaí a shonróidh an tAire a chur chun cinn, a
fhorbairt agus a spreagadh, agus cuidiú léi, trí acmhainní
airgeadais nó acmhainní eile a sholáthar,

(i) pleananna straitéiseacha a ullmhú de réir alt 8, agus

(j) aon fheidhmeanna breise a shanntar don Bhord faoi fho-alt
(2) a chomhlíonadh.

(2) Féadfaidh an tAire, le hordú, le toiliú an Aire Airgeadais—

(a) cibé feidhmeanna breise is cuí leis an Aire i ndáil le seirbhísí
sóisialacha, ar feidhmeanna iad a bhaineann leis na
feidhmeanna a thugtar don Bhord le fo-alt (1) nó le
hordú a dhéantar faoin bhfo-alt seo, a thabhairt don
Bhord,

(b) cibé socrú a dhéanamh a mheasfaidh sé nó sí is gá nó is
fóirsteanach i ndáil le nithe atá coimhdeach le feidhm-
eanna nó a éiríonn as feidhmeanna a thugtar amhlaidh a
thabhairt don Bhord.

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

(4) Déanfar gach ordú a dhéanfaidh an tAire faoin alt seo a leagan
faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta
agus má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá a shuíf-
idh an Teach sin tar éis an t-ordú a leagan faoina bhráid, rún a rith
ag neamhniú an ordaithe, beidh an t-ordú ar neamhní dá réir sin, ach
sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin ordú.

8.—(1) A luaithe is indéanta tar éis an lae bhunaithe, agus ina
dhiaidh sin laistigh de 6 mhí roimh gach dáta ar cothrom trí bliana
an lae bhunaithe é, déanfaidh an Bord 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 Bhoird, lena n-áirítear úsáid a chuid
acmhainní,

(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 Bhoird.

(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.

9.—(1) Beidh ar an mBord 20 comhalta a bheidh ceaptha ag an
Aire agus a shealbhóidh oifig agus a scarfaidh le hoifig de réir mar
a chinnfidh an tAire, faoi réir fhorálacha eile an ailt seo.
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(2) Ainmneoidh an tAire comhalta amháin den Bhord mar

chathaoirleach.

(3) Nuair a cheapfaidh an tAire comhalta den Bhord, socróidh sé
nó sí tréimhse chomhaltais an chomhalta sin ar tréimhse í nach faide
ná 3 bliana.

(4) Beidh ar ghnáthchomhaltaí an Bhoird—

(a) oifigeach amháin don Aire,

(b) 5 chomhalta a bheidh ionadaitheach do dhaoine atá faoi
mhíchumas, ar comhaltaí iad a ainmneoidh an tAire Dlí
agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí chun
bheith ina gcomhaltaí den Bhord, agus

(c) comhalta amháin d’fhoireann an Bhoird a thoghfar trí
rúnbhallóid ag foireann an Bhoird i cibé modh a
chinnfidh an Bord le comhaontú an Aire,

(5) Féadfar cibé luach saothair (más ann) agus liúntais i leith cait-
eachas a thabhóidh comhaltaí den Bhord agus a chinnfidh an tAire,
le toiliú an Aire Airgeadais, a íoc leis na comhaltaí sin as airgead a
bheidh faoina réir ag an mBord.

(6) Féadfaidh comhalta den Bhord éirí as an mBord trí litir a
bheidh dírithe chuig an Aire, agus beidh éifeacht leis an éirí as an
tráth a bhfaighidh an tAire an litir.

(7) 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 éirithe éagumasach, de dheasca easláinte, ar a
dhualgais nó a dualgais a chomhlı́onadh nó gur mhı́-iompair an comh-
alta é féin nó í féin mar a bheidh sonraithe, nó más dealraitheach
don Aire gur gá é nó í a chur as oifig le go gcomhlíonfadh an Bord
a fheidhmeanna go héifeachtach.

(8) Scoirfidh comhalta den Bhord de bheith, agus beidh sé nó sí
dícháilithe chun bheith, ina chomhalta nó ina comhalta den Bhord
más rud é, maidir leis an gcomhalta sin—

(a) go mbreithneofar ina fhéimheach é nó ina féimheach í,

(b) go ndéanfaidh sé nó sí imshocraíocht nó comhshocraíocht
le creidiúnaithe,

(c) ar é nó í a chiontú ar díotáil ag cúirt dlínse inniúla, go
ngearrfar téarma príosúnachta air nó uirthi, nó

(d) go ndícháileofar é nó í chun bheith, nó go srianfar é nó í
ó bheith, ina stiúrthóir ar aon chuideachta (de réir bhrí
Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1999).

(9) Más rud é go bhfaighidh comhalta den Bhord bás, go n-éireo-
idh sé nó sí as oifig, go dtiocfaidh sé nó sí chun bheith faoi dhícháil-
íocht nó go gcuirfear as oifig é nó í, nó ar aon chúis eile seachas fo-
alt (3) go scoirfidh sé nó sí de bheith ina chomhalta nó ina comhalta
den Bhord, féadfaidh an tAire duine a cheapadh chun bheith ina
chomhalta nó ina comhalta den Bhord chun an corrfholúntas a thar-
lóidh amhlaidh a líonadh agus déanfar an duine a cheapfar amhlaidh
a cheapadh don tréimhse a bheidh gan caitheamh de théarma comh-
altais an chomhalta den Bhord ba chúis leis an gcorrfholúntas agus
ar an modh céanna ar ar ceapadh an comhalta sin.

(10) Beidh comhalta den Bhord a rachaidh a thréimhse nó a tré-
imhse comhaltais in éag trí imeacht aimsire in-athcheaptha mar
chomhalta den Bhord.

7

Cd.2 A.9



[Uimh. 1.] An tAcht um Chomhairle, 2000. [2000.]
Cd.2 A.9

Cathaoirleach an
Bhoird.

Cruinnithe den
Bhord.

8

(11) Faoi réir alt 11(3), féadfaidh an Bord gníomhú d’ainneoin
folúntais nó folúntas ina chomhaltas.

(12) Le linn ceapacháin a dhéanamh chuig an mBord, beidh aird
ag an Aire ar an gcuspóir gur mná a bheidh in 8 gcomhalta ar a
laghad agus gur fir a bheidh in 8 gcomhalta ar a laghad.

(13) Le linn daoine a ainmniú chun bheith ina gcomhaltaí den
Bhord, de bhun fho-alt (4)(b), cuirfidh an tAire Dlí agus Cirt,
Comhionannais agus Athchóirithe Dlí i gcuntas an cuspóir dá dtagra-
ítear i bhfo-alt (12) .

10.—(1) Más rud é go scoirfidh cathaoirleach an Bhoird de bheith
i seilbh na hoifige sin, scoirfidh sé nó sí freisin de bheith ina chomh-
alta nó ina comhalta den Bhord.

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

(3) Féadfaidh cathaoirleach an Bhoird éirí as a oifig nó a hoifig
mar chathaoirleach trí litir a bheidh dírithe chuig an Aire, agus beidh
éifeacht leis an éirí as an tráth a bhfaighidh an tAire an litir.

(4) Beidh cathaoirleach an Bhoird, mura n-éagfaidh sé nó sí
roimhe sin nó mura scoirfidh sé nó sí ar shlí eile de bheith ina
chathaoirleach nó ina cathaoirleach de bhua fho-alt (2) nó (3), i
seilbh na hoifige sin go dtí deireadh a thréimhse nó a tréimhse comh-
altais den Bhord agus, má athcheaptar é nó í mar chomhalta den
Bhord, beidh sé nó sí inainmnithe mar chathaoirleach den Bhord de
réir alt 9(2).

11.—(1) Tionólfaidh an Bord cibé cruinnithe agus cibé líon cruin-
nithe is gá chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh.

(2) Déanfaidh an tAire, i gcomhairle le cathaoirleach an Bhoird,
am chéadchruinniú an Bhoird a shocrú.

(3) 11 is córam do chruinniú den Bhord.

(4) Beidh cathaoirleach an Bhoird i gceannas aon chruinnithe den
Bhord ach amháin sa chás nach mbeidh an cathaoirleach i láthair nó
go mbeidh an oifig sin folamh agus, sa chás sin, roghnóidh na comh-
altaí a bheidh i láthair duine dá líon chun dul i gceannas ar an
gcruinniú.

(5) Ag cruinniú den Bhord, beidh vóta ag gach comhalta den
Bhord a bheidh i láthair, lena n-áirítear an cathaoirleach, agus,
maidir le haon cheist ar gá vótáil ina leith chun tuairim an Bhoird a
shuíomh, déanfar í a chinneadh le tromlach vótaí na gcomhaltaí den
Bhord a bheidh i láthair nuair a dhéanfar an vótáil agus a vótálfaidh
ar an gceist agus, i gcás comhionannas vótaí, beidh dara vóta agus
vóta réitigh ag cathaoirleach an chruinnithe.

(6) Faoi réir an Achta seo, rialálfaidh an Bord, le buanorduithe
nó ar shlí eile, nós imeachta agus gnó an Bhoird nó aon choiste arna
bhunú faoi alt 12.
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12.—(1) Féadfaidh an Bord coistı́ a bhunú chun comhairle a thabh-

airt dó faoi nithe a bhaineann le haon cheann dá fheidhmeanna agus
féadfaidh sé téarmaí tagartha aon choiste den sórt sin a chin-
neadh agus a nós imeachta a rialáil.

(2) Féadfaidh daoine nach comhaltaí den Bhord a bheith ar
choiste a bhunófar faoin alt seo.

(3) Féadfaidh an Bord comhalta de choiste a bhunófar faoin alt
seo a chur as oifig aon tráth.

(4) Féadfaidh an Bord aon tráth coiste a bhunófar faoin alt seo a
dhíscaoileadh.

(5) Féadfaidh an Bord duine a cheapadh chun bheith ina
chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar choiste a bhunófar faoin alt
seo.

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

13.—(1) Beidh príomh-oifigeach feidhmiúcháin ar an mBord ar a
dtabharfar agus dá ngairtear an ‘‘Príomh-Fheidhmeannach’’ san
Acht seo.

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

(3) Le toiliú an Aire, ceapfaidh an Bord an Príomh-Fheidhmean-
nach agus féadfaidh an Bord é nó í a chur as oifig.

(4) Sealbhóidh an Príomh-Fheidhmeannach oifig ar cibé téarmaí
agus coinníollacha agus faoina réir (lena n-áirítear téarmaí agus coin-
níollacha a bhaineann le luach saothair agus liúntais i leith
caiteachas) a chinnfidh an Bord le toiliú an Aire arna thabhairt le
ceadú an Aire Airgeadais.

(5) Ní bheidh an Príomh-Fheidhmeannach ina chomhalta nó ina
comhalta den Bhord, ach féadfaidh sé nó sí, de réir nósanna imeachta
arna mbunú ag an mBord, freastal ar chruinnithe den Bhord agus
beidh sé nó sí i dteideal labhairt leis na cruinnithe sin agus comhairle
a thabhairt dóibh.

14.—(1) Faoi réir aon aistriú foirne ón mBord Náisiúnta Seirbhíse
Sóisialaí chuig an mBord faoi alt 29, nó ón mBord Náisiúnta Athsh-
lánúcháin faoi ordú arna dhéanamh ag an Aire Sláinte agus Leanaí
faoi alt 7(2) den Acht Sláinte (Comhlachtaí Corpraithe), 1961, féad-
faidh an Bord, faoi réir ceadú an Aire le toiliú an Aire Airgeadais,
cibé daoine agus cibé líon daoine a cheapadh chun bheith ina
bhfoireann de chuid an Bhoird, lena n-áirítear daoine a aistríodh ón
iarbhord nó ón mBord Náisiúnta Athshlánúcháin a cheapadh, de réir
mar is dóigh leis is gá ó am go ham chun cuidiú leis an mBord a
fheidhmeanna a chomhlíonadh.

(2) Faoi réir alt 29, sealbhóidh comhaltaí d’fhoireann an Bhoird a
bhfostaíocht ar cibé téarmaí agus coinníollacha, lena n-áirítear iad sin
a bhaineann le luach saothair, grádú agus liúntais i leith caiteachas, a
chinnfidh an Bord ó am go ham le ceadú an Aire arna thabhairt, a
mhéid a bhaineann le luach saothair, grádú agus liúntais i leith cait-
eachas, le toiliú an Aire Airgeadais.
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(3) Féadfaidh an Príomh-Fheidhmeannach ó am go ham cibé
dualgais is cuí leis nó léi a shannadh do gach comhalta den fhoireann
agus déanfaidh gach comhalta den fhoireann na dualgais a shannfar
amhlaidh a chomhall.

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

15.—(1) Déanfaidh an Bord, le ceadú an Aire agus le toiliú an
Aire Airgeadais, scéim nó scéimeanna chun sochair aoisliúntais a
dheonú do chomhaltaí d’fhoireann an Bhoird, lena n-áirítear an
Príomh-Fheidhmeannach, nó ina leith.

(2) Socrófar le scéim faoin alt seo tráth scoir agus coinníollacha
scoir na ndaoine go léir a mbeidh sochair aoisliúntais iníoctha leo nó
ina leith faoin scéim nó faoi na scéimeanna agus féadfar tráthanna
agus coinníollacha éagsúla a shocrú i leith aicmí éagsúla daoine.

(3) Féadfaidh an Bord, 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) Má bhíonn aon díospóid ann i dtaobh éileamh aon duine ar
aon sochar aoisliúntais is iníoctha de bhun scéime nó scéimeanna
faoin alt seo nó i dtaobh méid an chéanna, cuirfear an díospóid sin
faoi bhráid an Aire agus tarchuirfidh an tAire é chun an Aire Airg-
eadais, agus is cinneadh críochnaitheach a bheidh ina chinneadh nó
ina cinneadh sin.

(5) Ní dheonóidh an Bord aon sochair aoisliúntais do dhuine ná i
leith duine ar scor dó nó di de bheith ina Phríomh-Fheidhmeannach
nó ina Príomh-Fheidhmeannach, nó ina chomhalta nó ina comhalta
d’fhoireann an Bhoird, seachas—

(a) de réir scéime nó scéimeanna faoin alt seo, nó

(b) le toiliú an Aire agus an Aire Airgeadais.

(6) Déanfar 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.

(7) Déanfar le scéim nó scéimeanna faoi fho-alt (1), a mhéid a
bhaineann le duine arbh oifigeach nó seirbhíseach é nó í den
iarBhord nó den Bhord Náisiúnta Athshlánúcháin, de réir mar a
bheidh, díreach sular ceapadh é nó í mar Phríomh-Fheidhmeannach
nó chuig post ar fhoireann an Bhoird, sochair aoisliúntais a dheonú
ar théarmaí agus coinníollacha, agus faoina réir, nach lú fabhar ná
na téarmaí agus na coinníollacha a bhain leis an duine sin díreach
sular ceapadh é nó í mar Phríomh-Fheidhmeannach nó mar chomh-
alta d’fhoireann an Bhoird i ndáil le deonú sochar den sórt sin.



[2000.] An tAcht um Chomhairle, 2000. [Uimh. 1.]
(8) Le linn fo-alt (7) a chur i bhfeidhm, aon sochair aoisliúntais a

dheonófaí do dhuine nó i leith duine le linn na tréimhse idir a cheap-
adh nó a ceapadh mar Phríomh-Fheidhmeannach nó chuig post ar
fhoireann an Bhoird agus teacht i ngníomh do scéim faoin alt seo dá
mba rud é gur lean sé nó sí de bheith fostaithe ag an iarBhord nó ag
an mBord Náisiúnta Athshlánúcháin, de réir mar a bheidh, déan-
faidh an Bord iad a dheonú don duine sin nó ina leith, agus a íoc leis
nó léi nó ina leith, de réir na scéime nó de réir cibé achtachán i ndáil
le haoisliúntas a raibh feidhm acu maidir leis an duine díreach sular
ceapadh é nó í mar Phríomh-Fheidhmeannach nó chuig post ar
fhoireann an Bhoird agus, chun na críche sin, déanfar a sheirbhís nó
a seirbhís inphinsin leis an mBord a chomhiomlánú lena sheirbhís nó
lena seirbhís inphinsin roimhe sin.

(9) San alt seo ciallaíonn ‘‘sochair aoisliúntais’’ pinsin, aiscí agus
liúntais eile is iníoctha ar scor do dhuine de bheith ina Phríomh-
Fheidhmeannach nó ina Príomh-Fheidhmeannach nó ina chomhalta
nó ina comhalta d’fhoireann an Bhoird.

16.—(1) Más rud é, ag cruinniú den Bhord, go mbeidh aon ní acu
seo a leanas i dtrácht, eadhon—

(a) socrú ar páirtí ann an Bord nó socrú den sórt sin atá beart-
aithe, nó

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

ansin, aon chomhalta den Bhord a bheidh i láthair ag an gcruinniú
agus a bhfuil leas aige nó aici, seachas ina cháil nó ina cáil mar
chomhalta den sórt sin, sa ní—

(i) nochtfaidh sé nó sí don Bhord ag an gcruinniú go bhfuil an
leas sin aige no aici agus cén cineál leasa é,

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

(iii) ní bheidh sé nó sí i láthair ag an gcruinniú nó ag an gcuid
sin den chruinniú ar lena linn a phléifear an ní,

(iv) ní ghlacfaidh sé nó sí aon pháirt in aon bhreithniú a dhéan-
faidh an Bord 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 nocht-
adh a thaifeadadh i miontuairiscí an chruinnithe lena mbaineann
agus, fad a bheidh an ní lena mbaineann an nochtadh á mheas nó á
phlé ag an gcruinniú, ní áireofar an comhalta a dhéanfaidh an nocht-
adh sa chóram don chruinniú.

(3) Más rud é, ag cruinniú den Bhord, go n-éireoidh ceist i dtaobh
cé acu arbh ionann nó nárbh ionann iompar áirithe, dá ndéanfadh
comhalta den Bhord dá réir, agus mainneachtain aige nó aici ceang-
lais fho-alt (1) a chomhlíonadh, féadfaidh an Bord an cheist a chinn-
eadh agus is cinneadh críochnaitheach an cinneadh sin, agus i gcás
ina ndéanfar ceist den sórt sin a chinneadh amhlaidh, déanfar sonraí
an chinnidh a thaifeadadh i miontuairiscí an chruinnithe.
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(4) I gcás inar deimhin leis an Aire gur sháraigh comhalta den
Bhord fo-alt (1), féadfaidh an tAire, más cuí leis nó léi, an comhalta
sin a chur as oifig agus, i gcás ina gcuirfear duine as oifig de bhun an
fho-ailt seo, beidh sé nó sí dícháilithe as sin amach chun bheith ina
chomhalta nó ina comhalta den Bhord.

(5) Chun críocha an ailt seo agus alt 17 ní mheasfar leas a bheith
ag duine in aon ní de bhíthin amháin go bhfuil leas ag an duine sin,
nó ag aon chuideachta a bhfuil leas aige nó aici inti, atá chomh cianda
nó chomh beagthábhachtach sin nach féidir a mheas le réasún gur
dóigh dó tionchar a imirt ar dhuine le linn do nó di aon cheist a
bhaineann leis an ní a bhreithniú nó a phlé nó le linn dó nó di vótáil
ar cheist den sórt sin, nó le linn dó nó di aon fheidhm a chomh-
líonadh i ndáil leis an ní sin.

17.—(1) Más rud é, maidir le comhalta den Bhord, go bhfuil leas
aige nó aici, seachas ina cháil nó ina cáil mar chomhalta den fhoir-
eann, in aon chonradh, comhaontú nó socrú, nó in aon chonradh,
comhaontú nó socrú atá beartaithe, ar páirtí ann an Bord nó a
mbeartaítear gur páirtí ann an Bord—

(a) nochtfaidh an duine don Bhord go bhfuil leas aige nó aici
agus cén cineál leasa é,

(b) ní ghlacfaidh an duine sin aon pháirt i gcaibidil an chonar-
tha, an chomhaontaithe nó an tsocraithe nó in aon
bhreithniú ag comhaltaí den Bhord nó ag comhaltaí
d’fhoireann an Bhoird i ndáil leis sin,

(c) ní imreoidh an duine sin tionchar, ná ní fhéachfaidh sé nó sí
le tionchar a imirt, ar chinneadh a bheidh le déanamh ar
an ní, agus

(d) ní dhéanfaidh an duine sin aon mholadh i ndáil leis an gcon-
radh, leis an gcomhaontú nó leis an socrú.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le duine i ndáil le con-
radh nó conradh beartaithe fostaíochta de chuid an duine sin mar
chomhalta d’fhoireann an Bhoird.

(3) San alt seo folaíonn ‘‘comhalta den fhoireann‘‘ an Príomh-
Fheidhmeannach.

18.—(1) Ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt le dlí, ní dhéan-
faidh duine faisnéis faoi rún a gheobhaidh sé nó sí le linn do nó di
dualgais a chomhlíonadh, nó de thoradh dualgais a chomhlíonadh,
mar chomhalta den Bhord, mar chomhalta d’fhoireann an Bhoird
(lena n-áirítear an Príomh-Fheidhmeannach), mar chomhalta de
choiste, nó mar shainchomhairleoir nó comhairleoir don Bhord, a
nochtadh, gan toiliú an Bhoird.

(2) Aon duine a sháróidh 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.

(3) Ní choiscfidh aon ní i bhfo-alt (1) nochtadh faisnéise trí bhíthin
tuarascála—

(a) a thabharfar don Bhord, nó

(b) a thabharfaidh an Bord nó a thabharfar thar ceann an
Bhoird don Aire.

(4) San alt seo folaíonn ‘‘faisnéis faoi rún’’ faisnéis a mbeidh sé
sainráite ina leith ag an mBord nó ag coiste den Bhord, de réir mar
a bheidh, go bhfuil sí faoi rún maidir le faisnéis áirithe nó maidir le
faisnéis d’aicme nó de thuairisc áirithe.
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19.—(1) Féadfaidh an Bord bronntanais airgid, talún nó maoine

eile a ghlacadh ar cibé iontaobhais, téarmaí nó coinníollacha, más
ann, a shonróidh an deontóir.

(2) Ní ghlacfaidh an Bord bronntanas más rud é go mbeadh na
hiontaobhais, na téarmaí nó na coinníollacha a ghabhann leis ar
neamhréir le comhlíonadh fheidhmeanna an Bhoird nó go ndéan-
faidís dochar don chéanna.

20.—Féadfaidh an tAire, ó am go ham agus le toiliú an Aire Airg-
eadais, cibé suimeanna a chinnfidh an tAire a airleacan chuig an
mBord (as airgead a sholáthróidh an tOireachtas) chun críocha caite-
achais ag an mBord i gcomhlíonadh a fheidhmeanna.

21.—Féadfaidh an Bord ó am go ham, chun soláthar a dhéanamh
do chaiteachas reatha nó do chaiteachas caipitiúil, airgead, lena
n-áirítear airgead in airgeadra seachas airgeadra an Stáit, a fháil ar
iasacht (cibé acu ar urrús sócmhainní an Bhoird nó ar shlí eile) faoi
réir thoiliú an Aire agus an Aire Airgeadais agus faoi réir cibé coin-
níollacha a shonróidh siad.

22.—(1) Déanfaidh an Príomh-Fheidhmeannach, tar éis comh-
aontú an Bhoird a fháil, meastacháin ar ioncam agus ar chaiteachas
a chur faoi bhráid an Aire i cibé foirm, i leith cibé tréimhsí agus ag
cibé tráthanna a cheanglóidh an tAire, agus aon fhaisnéis a bheidh
ag teastáil ón Aire i ndáil leis na meastacháin sin a thabhairt don
Aire, lena n-áirítear tograí agus pleananna todhchaí i ndáil le comhall
a fheidhmeanna ag an mBord thar thréimhse blianta, de réir mar a
bheidh ag teastáil.

(2) Déanfaidh an Príomh-Fheidhmeannach, faoi stiúradh an
Bhoird, a chur faoi deara go gcoimeádfar, ar bhonn leanúnach agus
i bhfoirm inléite nó i bhfoirm meaisín-inléite nó sa dá fhoirm sin, na
leabhair agus na taifid chuntais go léir is cuí ar ioncam agus ar chait-
eachas uile an Bhoird, agus ar fhoinsí an ioncaim sin agus ar ábhar
an chaiteachais sin, agus ar mhaoin, ar shócmhainní agus ar dhlite-
anais an Bhoird agus coimeádfaidh sé nó sí na cuntais speisialta sin
go léir a n-ordóidh an tAire, nó an Bord le toiliú an Aire, ó am go
ham, iad a choimeád agus tabharfaidh sé nó sí cuntas don Bhord ina
leith.

(3) (a) Aon uair a iarrfaidh an tAire amhlaidh, ceadóidh an Bord,
an Príomh-Fheidhmeannach agus aon chomhalta iomchuí
d’fhoireann an Bhoird d’aon duine a bheidh ceaptha ag
an Aire leabhair agus taifid chuntais eile 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 sin a shocróidh an tAire.

(b) San fho-alt seo ciallaíonn ‘‘comhalta iomchuí d’fhoireann
an Bhoird’’ comhalta d’fhoireann an Bhoird a mbeidh
dualgais sannta go cuí ina leith, ar dualgais iad a bhain-
eann leis na leabhair nó na taifid chuntais eile dá
dtagraítear i mír (a).

(4) (a) Déanfar cuntais an Bhoird do gach bliain airgeadais a
ullmhú i cibé foirm agus modh a shonróidh an tAire agus
ullmhóidh an Príomh-Fheidhmeannach iad agus ceadóidh
an Bord iad a luaithe is indéanta ach tráth nach déanaí
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ná 3 mhı́ tar éis dheireadh na bliana airgeadais lena mbain-
eann siad, lena gcur faoi bhráid an Ard-Reachtaire
Cuntas agus Ciste lena n-iniúchadh.

(b) Déanfaidh an Bord cuntais an Bhoird i leith gach bliana
airgeadais a chur, a luaithe is indéanta tar éis don Bhord
iad a cheadú de réir mhír (a), faoi bhráid an Ard-
Reachtaire Cuntas agus Ciste lena n-iniúchadh.

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

23.—(1) Déanfaidh an Príomh-Fheidhmeannach, aon uair a
cheanglófar air nó uirthi déanamh amhlaidh ag Coiste de Dháil
Éireann arna bhunú faoi Bhuan-Orduithe Dháil Éireann chun scrúdú
a dhéanamh ar na cuntais leithreasa agus ar thuarascálacha an Ard-
Reachtaire Cuntas agus Ciste agus tuarascáil a thabhairt orthu do
Dháil Éireann, fianaise a thabhairt don Choiste sin maidir leis na
nithe go léir a bhaineann le caiteachas an Bhoird.

(2) Le linn do nó di a dhualgais nó a dualgais a chomhlíonadh
faoin alt seo, ní dhéanfaidh an Príomh-Fheidhmeannach tuillteanas
aon bheartais de chuid an Rialtais nó de chuid Aire den Rialtas,
nó tuillteanas cuspóirí beartais den sórt sin, a cheistiú, ná tuairim a
thabhairt ar an tuillteanas sin.

24.—(1) Déanfaidh an Bord, tráth nach déanaí ná an 30ú lá de
Mheitheamh gach bliain, tuarascáil (dá ngairtear an ‘‘tuarascáil
bhliantúil’’ san alt seo) a thabhairt don Aire, i cibé foirm a cheadóidh
an tAire, maidir le comhlíonadh a fheidhmeanna agus a ghníomh-
aíochtaí le linn na bliana roimhe sin agus cuirfidh an tAire faoi deara
cóipeanna de gach tuarascáil bhliantúil a leagan faoi bhráid gach Tí
den Oireachtas.

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

(3) Féadfaidh an Bord ó am go ham cibé tuarascálacha eile is cuí
leis a thabhairt don Aire i ndáil lena fheidhmeanna.

(4) I dteannta faisnéise a sholáthróidh an Bord ina thuarascáil
bhliantúil agus i dtuarascálacha arna dtabhairt de bhun fho-alt (3),
soláthróidh an Bord cibé faisnéis don Aire a theastóidh ó am go ham
ón Aire maidir le comhlíonadh a fheidhmeanna.

25.—Faoi réir ceadú a fháil ón Aire roimh ré, féadfaidh an Bord
cibé sainchomhairleoirí nó comhairleoirí a fhostú a mheasfaidh sé is
gá chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh, agus déanfaidh an Bord
aon táillí a bheidh dlite do shainchomhairleoir nó do chomhairleoir
a fhostófar faoin alt seo a íoc as airgead a bheidh faoina réir aige.

26.—(1) Déanfaidh an Bord, a luaithe is féidir tar éis a bhunaithe,
séala a sholáthar dó féin.

(2) Déanfar séala an Bhoird a fhíordheimhniú—
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(a) le síniú chathaoirleach an Bhoird nó comhalta eile den

Bhord a bheidh údaraithe ag an mBord chun gníomhú
chuige sin, agus

(b) le síniú an Phríomh-Fheidhmeannaigh nó comhalta
d’fhoireann an Bhoird a bheidh údaraithe ag an mBord
chun gníomhú chuige sin.

(3) Tabharfar aird bhreithiúnach ar shéala an Bhoird agus glacfar
i bhfianaise gach doiciméad a airbheartaíonn gur ionstraim é a rinne
an Bord agus a bheith séalaithe le séala an Bhoird (a airbheartaíonn
a bheith fíordheimhnithe de réir fho-alt (2)) agus measfar gur ion-
straim den sórt sin é gan chruthúnas, mura suífear a mhalairt.

(4) Féadfaidh aon duine a bheidh údaraithe i gcoitinne nó go speis-
ialta ag an mBord chuige sin aon chonradh nó ionstraim, nár ghá a
bheith faoi shéala dá ndéanfadh nó dá bhforghníomhódh duine nach
comhlacht corpraithe é nó í, a dhéanamh nó a fhorghníomhú thar
ceann an Bhoird.

CUID 3

An Bord Náisiúnta Seirbhíse Sóisialaí a Dhíscaoileadh agus
Forálacha Idirthréimhseacha

27.—Díscaoiltear leis seo, le héifeacht ón lá bunaithe, an Bord
Náisiúnta Seirbhíse Sóisialaí (dá ngairtear ‘‘an t-iarBhord’’ san Acht
seo).

28.—Aon tagairtí don iarBhord a bheidh, díreach roimh an lá
bunaithe, in aon achtachán seachas an tAcht seo, forléireofar iad ar
an lá bunaithe agus dá éis, a mhéid a bhaineann siad le haon ní a
aistrítear chuig an mBord leis an Acht seo, mar thagairtí don Bhord.

29.—Déanfaidh an Bord, le toiliú an Aire agus an Aire Airgeadais,
cibé daoine a ghlacadh isteach ina fhostaíocht ar an lá bunaithe, de
réir théarmaí an Achta seo, ar daoine iad—

(a) a bhí, díreach roimh an lá sin, ina gcomhaltaí d’fhoireann an
iarBhoird,

(b) a bhí, díreach roimh an lá sin, ina gcomhaltaí d’fhoireann
an Bhoird Náisiúnta Athshlánúcháin agus a aistrítear, le
héifeacht ón lá bunaithe, chuig an mBord faoi ordú arna
dhéanamh ag an Aire Sláinte agus Leanaí faoi alt 7(2)
den Acht Sláinte (Comhlachtaí Corpraithe), 1961, dá
bhforáiltear in alt 38 den Acht um Údarás Náisiúnta
Míchumais, 1999,

ar théarmaí agus coinníollacha nach lú fabhar ná na téarmaí agus na
coinníollacha ab infheidhme maidir leis na daoine sin díreach roimh
an aistriú, ar feadh ré a gconartha.

30.—(1) Déanfar, le héifeacht ón lá bunaithe, na nithe seo a leanas
a aistriú chuig an mBord—

(a) na cearta agus an mhaoin go léir (agus na cearta a bhain-
eann leis an maoin sin) a bhí, díreach roimh an lá sin, ar
seilbh nó ar teachtadh ag an iarBhord,
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(b) na dliteanais go léir a bheidh tabhaithe roimh an lá sin ag
an iarBhord agus nach raibh urscaoilte roimh an lá sin,

agus, dá réir sin, gan aon tíolacadh, aistriú ná sannadh breise—

(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 don
iarBhord, 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) beidh na dliteanais sin, amhail ar an agus ón lá sin, ina
ndliteanais de chuid an Bhoird.

(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,
díreach roimh an lá bunaithe, in ainm an iarBhoird, a aistriú isteach,
ar an mBord á iarraidh sin, in ainm an Bhoird.

(3) Gach ceart agus dliteanas a aistrítear leis an alt seo chuig an
mBord, féadfaidh an Bord, ar an lá bunaithe nó dá éis, agairt ina
leith, é a ghnóthú nó é a fhorfheidhmiú, nó féadfar an céanna a
dhéanamh 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.

(4) Ní dhiúscróidh an Bord, gan toiliú an Aire, aon chuid d’aon
talamh nó aon leas sa chéanna a aistrítear chuig an mBord nó a
dhílsítear don Bhord de bhua an ailt seo.

(5) San alt seo folaíonn ‘‘an t-iarBhord’’ aon iontaobhaí nó
gníomhaire de chuid an iarBhoird atá ag gníomhú thar ceann an
iarBhoird.

31.—Gach conradh nó comhaontú a rinneadh idir an t-iarBhord
nó aon iontaobhaí nó gníomhaire dá chuid ag gníomhú thar a
cheann, agus aon duine eile, agus a bheidh i bhfeidhm díreach roimh
an lá bunaithe, leanfaidh sé de bheith i bhfeidhm ar an lá sin agus
dá éis agus forléireofar é agus beidh éifeacht leis amhail is dá gcuirfí
an Bord ann in ionad an iarBhoird nó, de réir mar a bheidh, a ion-
taobhaí nó a ghníomhaire ag gníomhú thar a cheann, agus beidh sé
infhorfheidhmithe i gcoinne an Bhoird.

32.—Más rud é, díreach roimh an lá bunaithe, go mbeidh aon
imeachtaí dlíthiúla ar feitheamh in aon chúirt nó binse agus gur páirtí
sna himeachtaí an t-iarBhord, nó aon iontaobhaí nó gníomhaire dá
chuid ag gníomhú thar a cheann, cuirfear ainm an Bhoird in ionad
ainm an iarBhoird nó, de réir mar a bheidh, in ionad ainm an ion-
taobhaí sin nó an ghníomhaire sin dá chuid, agus ní rachaidh na
himeachtaí ar ceal mar gheall ar an ionadú sin.

33.—(1) Déanfaidh an Bord cuntais chríochnaitheacha an
iarBhoird a tharraingt suas a luaithe is féidir tar éis an lae bhunaithe
i cibé foirm a cheadóidh an tAire, agus i leith cibé tréimhse nó tré-
imhsí a shonróidh an tAire.

(2) Déanfaidh an Bord, a luaithe is féidir, na cuntais a ullmhófar
de bhun an ailt seo a chur faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas
agus Ciste lena n-iniúchadh, agus, díreach tar éis an iniúchta, déanfar
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cóip den chuntas ioncaim agus caiteachais agus den chlár comhard-
aithe agus cibé cuid eile (más ann) de na cuntais a ordóidh an tAire,
mar aon le cóip de thuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
ar na cuntais, a thíolacadh don Aire agus cuirfidh an tAire faoi deara
cóipeanna díobh a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.
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