
————————

Uimhir 28 de 2010

————————

AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (FORÁLACHA
ILGHNÉITHEACHA) 2010

[An tiontú oifigiúil]
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RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt
1. Gearrtheideal, forléiriú, comhlua agus tosach feidhme.

2. Mínithe.

CUID 2

Leasuithe ar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh

3. Cónaí rialta linbh cháilithe — leasuithe.

4. Leasú ar alt 3 den Phríomh-Acht.

5. Teorainn le ranníocaí a thabhairt ar ais — leasú.

6. Leasú ar alt 40 den Phríomh-Acht.

7. Sochar cuardaitheora poist — dícháiliú le haghaidh cúrsa
staidéir.

8. Forlíonadh éagumais — leasú.

9. Liúntas cuardaitheora poist — acmhainn a mheasúnú.

10. Liúntas cuardaitheora poist — leasú.

11. Liúntas réamhscoir — acmhainn a mheasúnú.

12. Liúntas míchumais — leasú.

13. Cúnamh feirme — acmhainn a mheasúnú.

14. Duine cáilithe — leasú.

15. Leasú ar alt 320 den Phríomh-Acht.

16. Achomhairc chun na hArd-Chúirte — leasú.
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17. Leasú ar Sceideal 3 a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

18. Sochar cuardaitheora poist — laghdú ar na rátaí in
imthosca áirithe.

19. Liúntas cuardaitheora poist — laghdú ar na rátaí in
imthosca áirithe.

20. Liúntas leasa forlíontach — laghdú ar mhéid seachtainiúil in
imthosca áirithe.

21. Rátaí cúnaimh — leasú.

22. Oifigigh achomhairc a cheapadh — leasú.

23. Príomh-Oifigeach Achomhairc — leasú.

24. Leasuithe ilghnéitheacha ar an bPríomh-Acht.

25. Íocaíocht teaghlaigh aontuismitheora — leasuithe.

26. Liúntas cúraim baile — leasú.

CUID 3

Feidhmeanna an Aire a Bhaineann leis an bhForas Áiseanna
Saothair

27. Léiriú.

28. Airleacain ón Aire chun an Fhorais.

29. Iarraidh ón Aire chun an Fhorais ar thuarascálacha agus ar
fhaisnéis.

30. Ordacháin ón Aire don Fhoras.

CUID 4

Cúnamh le haghaidh Fostaíochta agus Scéimeanna Áirithe
lena Soláthraítear Fostaíocht agus Tacaíocht Ioncaim

31. Léiriú.

32. Feidhmeanna an Aire.

33. Leasú ar an Acht um Ghnóthaí Pobail, Tuaithe agus
Gaeltachta (Forálacha Ilghnéitheacha) 2007.

CUID 5

Ilghnéitheach

34. Caiteachais.

AN SCEIDEAL

Leasuithe Ilghnéitheacha ar an bPríomh-Acht

————————
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Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Chúram Leanaí 1991 1991, Uimh. 17

An tAcht um Ghnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta
(Forálacha Ilghnéitheacha) 2007 2007, Uimh. 32

An tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le
Leas an Phobail 2009 2009, Uimh. 5

An tAcht um Ranníocaí Sláinte 1979 1979, Uimh. 4

An tAcht um Áiseanna Saothair 1987 1987, Uimh. 15

Na hAchtanna um Áiseanna Saothair 1987 go 2009

Acht na Lia-Chleachtóirí 2007 2007, Uimh. 25

Acht na nDídeanaithe 1996 1996, Uimh. 17

An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2007 2007, Uimh. 8

An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2008 2008, Uimh. 2

An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2009 2009, Uimh. 10

An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean (Uimh. 2) 2009 2009, Uimh. 43

An tAcht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh 2005 2005, Uimh. 26

An tAcht um Athchóiriú an Dlí Leasa Shóisialaigh agus
um Pinsin 2006 2006, Uimh. 5

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha)
2008 2008, Uimh. 22

Na hAchtanna um Théarmaí Fostaíochta (Faisnéis) 1994
agus 2001
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ILGHNÉITHEACHA) 2010

[An tiontú oifigiúil]

————————

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA
LEASA SHÓISIALAIGH; DO DHÉANAMH SOCRÚ
BREISE I nDÁIL LE SCÉIMEANNA FOSTAÍOCHTA,
CÚNAMH LE FOSTAÍOCHT A FHÁIL AGUS I nDÁIL LE
SEIRBHÍSÍ TAITHÍ OIBRE, FOSTAÍOCHTA AGUS POST-
IONADÚCHÁIN A SHOLÁTHAR; CHUN NA gCRÍOCH
SIN DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE
FEIDHMEANNA ÁIRITHE DE CHUID AN AIRE
OIDEACHAIS AGUS SCILEANNA A AISTRIÚ CHUIG
AN AIRE COIMIRCE SÓISIALAÍ AGUS DO LEASÚ
AGUS DO LEATHNÚ FHEIDHMEANNA AN FHORAIS
ÁISEANNA SAOTHAIR; DO LEASÚ AN ACHTA UM
ÁISEANNA SAOTHAIR 1987; DO DHÉANAMH SOCRÚ
BREISE MAIDIR LE CÚNAMH LE hAGHAIDH
FOSTAÍOCHTA AGUS SCÉIMEANNA ÁIRITHE LENA
SOLÁTHRAÍTEAR FOSTAÍOCHT AGUS TACAÍOCHT
IONCAIM; D’AISTRIÚ CLÁIR AGUS SCÉIMEANNA
ÁIRITHE FAOIN ACHT UM GHNÓTHAÍ POBAIL,
TUAITHE AGUS GAELTACHTA (FORÁLACHA
ILGHNÉITHEACHA) 2007 CHUIG AN AIRE COIMIRCE
SÓISIALAÍ; CHUN NA gCRÍOCH SIN DO LEASÚ AN
ACHTA UM GHNÓTHAÍ POBAIL, TUAITHE AGUS
GAELTACHTA (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA)
2007; AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE
A BHAINEANN LEIS AN MÉID SIN.

[21 Iúil, 2010]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar an tAcht Leasa Shóisialaigh (Forálacha
Ilghnéitheacha) 2010 a ghairm den Acht seo.

(2) Léifear na hAchtanna Leasa Shóisialaigh agus Codanna 1 agus
2 le chéile mar aon ní amháin.
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Gearrtheideal,
forléiriú, comhlua
agus tosach
feidhme.



Cd.1 A.1

Mínithe.

Cónaí rialta linbh
cháilithe —
leasuithe.
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(3) Féadfar na hAchtanna um Áiseanna Saothair 1987 go 2010 a
ghairm le chéile de na hAchtanna um Áiseanna Saothair 1987 go
2009 agus de Chuid 3 agus d’alt 33, a mhéid a bhaineann sé le Cuid 3.

(4) Tiocfaidh ailt 3, 6, 14, 18, 19, 20 agus 25 agus Codanna 3, 4
agus 5 i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire le hordú
nó le horduithe i gcoitinne nó faoi threoir aon chríche nó forála
áirithe agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh chun
críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha éagsúla.

2.—San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 2006” an tAcht um Athchóiriú an Dlí Leasa
Shóisialaigh agus um Pinsin 2006;

ciallaíonn “Acht 2007” an tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean
2007;

ciallaíonn “Acht 2008” an tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean
2008;

ciallaíonn “Acht 2009” an tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean
(Uimh. 2) 2009;

ciallaíonn “Aire” an tAire Coimirce Sóisialaí;

ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh
2005.

CUID 2

Leasuithe ar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh

3.—(1) Leasaítear alt 3 (arna leasú le halt 37 d’Acht 2006 agus le
Sceideal 7 a ghabhann leis an Acht sin) den Phríomh-Acht tríd an
bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (5):

“(5) D’fhonn cinneadh a dhéanamh maidir leis an duine lena
bhfuil cónaí rialta ar leanbh cáilithe—

(a) déanfar cinneadh den sórt sin, seachas cinneadh den
sórt sin chun críocha Chuid 4, de réir alt 296A agus
rialachán arna ndéanamh faoin alt sin, agus

(b) déanfar cinneadh den sórt chun críocha Chuid 4 de
réir alt 220 agus rialachán arna ndéanamh faoin alt
sin.”.

(2) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 296:

“Cónaí rialta
linbh cháilithe.

296A.—(1) Chun críocha an Achta seo, seachas
Cuid 4, féadfar a mheas go bhfuil cónaí rialta ar
leanbh cáilithe le níos mó ná duine amháin.

(2) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh
chun cinneadh a dhéanamh maidir leis an duine
nó na daoine, dá dtagraítear i bhfo-alt (3), a
measfar cónaí rialta a bheith ar leanbh cáilithe leis
nó léi nó leo.
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(3) Chun críocha fho-alt (2), féadfar a mheas
go bhfuil cónaí rialta ar leanbh cáilithe—

(a) lena bheirt tuismitheoirí nó lena beirt
tuismitheoirí sa teaghlach céanna,

(b) le duine dá thuismitheoirí nó dá
tuismitheoirí i dteaghlaigh ar leithligh,
nó

(c) le leastuismitheoir.

(4) D’ainneoin fho-alt (3), maidir leis an
tuismitheoir a meastar cónaí rialta a bheith ar an
leanbh leis nó léi, i gcás gur duine de theaghlach
é nó í agus go dtoilíonn an tuismitheoir sin leis,
déileálfar leis an leanbh mar leanbh a bhfuil cónaí
rialta air nó uirthi le duine eile den teaghlach sin.

(5) D’ainneoin nach bhfuil cónaí rialta ar
leanbh cáilithe le duine dá thuismitheoirí nó dá
tuismitheoirí, féadfar a mheas go bhfuil cónaí
rialta ar an leanbh cáilithe leis an tuismitheoir—

(a) a bhfuil coimeád an linbh cháilithe aige
nó aici, agus

(b) a dhéanann ranníoc substaintiúil i leith
an leanbh cáilithe a chothabháil.

(6) D’ainneoin cónaí a bheith ar leanbh cáilithe
le tuismitheoir amháin—

(a) a chónaíonn ar leithligh ón tuismitheoir
eile, agus

(b) nach bhfuil sochar ná cúnamh á éileamh
ná á fháil aige nó aici,

measfar cónaí a bheith ar an leanbh cáilithe leis
an tuismitheoir eile má dhéanann an tuismitheoir
eile ranníoc substaintiúil i leith an leanbh a
chothabháil.

(7) I gcás nach bhfuil cónaí rialta linbh cháilithe
le cinneadh faoi fho-alt (3), (4), (5) nó (6), measfar
go gcónaíonn sé nó sí go rialta le ceann an
teaghlaigh ar duine de é nó í de ghnáth agus ní le
haon duine eile.

(8) Maidir le duine a gcinntear ina leith, de réir
an ailt seo agus rialachán arna ndéanamh faoi, gur
duine é nó í a bhfuil cónaí rialta ar leanbh cáilithe
leis nó léi, más rud é—

(a) go dtréigeann nó bhfágann sé nó sí an
leanbh, nó

(b) go mainníonn sé nó sí ranníoc
substaintiúil a dhéanamh i leith an
leanbh a chothabháil,
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Cd.2 A.3

Leasú ar alt 3 den
Phríomh-Acht.

Teorainn le
ranníocaí a
thabhairt ar ais —
leasú.
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scoirfear de mheas go bhfuil cónaí rialta ar an
leanbh cáilithe leis an duine sin.

(9) I gcás ina scoirfear, de réir fho-alt (8), de
mheas go bhfuil cónaí rialta ar leanbh cáilithe le
duine, déanfar foráil le rialacháin faoin alt seo
chun cinneadh a dhéanamh maidir leis an duine a
measfar cónaí rialta a bheith ar an leanbh leis nó
léi tar éis an scoir sin.

(10) I gcás cónaí a bheith ar leanbh cáilithe i
bhforas agus go ndéantar ranníocaí faoi chomhair
chostas a chothabhála nó a cothabhála san fhoras
sin, measfar cónaí rialta a bheith ar an leanbh leis
an duine a dhéanann na ranníocaí sin faoi
chomhair chostas cothabhála an linbh san fhoras
agus a measfaí cónaí rialta a bheith ar an leanbh
leis nó léi mura mbeadh cónaí ar an leanbh i
bhforas.

(11) Más rud é go ndearnadh cinneadh maidir
le cónaí rialta linbh cháilithe dá dtagraítear i bhfo-
alt (10) de réir an fho-ailt sin agus, tar éis an
cinneadh sin a dhéanamh, go ndearna an duine a
measfaí cónaí rialta a bheith ar an leanbh cáilithe
leis nó léi an leanbh a thréigean nó a fhágáil,
scoirfear de mheas go bhfuil cónaí rialta ar an
leanbh cáilithe leis an duine sin.

(12) Féadfar foráil a dhéanamh le rialacháin
faoin alt seo maidir le cinneadh a dhéanamh i
dtaobh cónaí rialta linbh cháilithe—

(a) i gcás ina bhfaigheann an duine a bhfuil
cónaí rialta ar an leanbh cáilithe leis nó
léi bás, agus

(b) i gcás ina bhfuil tuismitheoirí an linbh
cháilithe idirscartha nó ina gcónaíonn
siad ar leithligh óna chéile.

(13) Maidir le leanbh cáilithe a bhfuil dearbhú
de réir bhrí alt 17 d’Acht na nDídeanaithe 1996 i
bhfeidhm ina leith, measfar cónaí rialta a bheith
ar an leanbh cáilithe le ceann an teaghlaigh ar
duine de é nó í an leanbh de thuras na huaire agus
ní le haon duine eile.”.

4.—Leasaítear alt 3 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (10) (arna leasú
le halt 37 d’Acht 2006 agus le Sceideal 7 a ghabhann leis an Acht
sin)—

(a) trí “149(4),” a chur isteach i ndiaidh “149(2),”, agus

(b) trí “214(2),” a chur isteach i ndiaidh “211(3),”.

5.—Leasaítear alt 38A (a cuireadh isteach le halt 8 d’Acht 2009)
den Phríomh-Acht i bhfo-alt (5) tríd an méid seo a leanas a chur in
ionad an mhínithe ar “ranníocaí”:
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“ciallaíonn ‘ranníocaí’—

(a) ranníocaí fostaíochta,

(b) ranníocaí féinfhostaíochta,

(c) ranníocaí saorálacha,

(d) ranníocaí roghnacha, nó

(e) ranníocaí sláinte de réir bhrí an Achta um Ranníocaí
Sláinte 1979.”.

6.—Leasaítear alt 40 (arna leasú le halt 5 d’Acht 2007) den
Phríomh-Acht trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (6):

“(7) D’fhonn a shuíomh go bhfuil duine árachaithe
éagumasach chun oibre lá nó laethanta sonraithe éagumais
chun oibre—

(a) soláthrófar doiciméad i leith an duine sin, i cibé foirm
a fhorordófar, ina ndeimhníonn lia-chleachtóir
cláraithe, nó duine eile a fhorordófar, go bhfuil, go
raibh nó go mbeidh an duine árachaithe éagumasach
chun oibre lá nó laethanta sonraithe éagumais chun
oibre, agus

(b) déanfaidh an duine árachaithe, lia-chleachtóir
cláraithe nó duine eile de réir mar a fhorordófar an
doiciméad a sholáthar d’oifigeach de chuid an Aire
ar cibé slí a fhorordófar.

(8) Gan dochar d’fho-alt (7), féadfaidh an tAire rialacháin a
dhéanamh chun críocha an fho-ailt sin agus, gan dochar d’alt 4,
maidir le rialacháin faoi fho-alt (7)—

(a) féadfar foráil éagsúil a dhéanamh leo i ndáil leis na
daoine éagsúla nó na haicmí éagsúla daoine a
fhéadfaidh a dheimhniú go bhfuil, go raibh nó go
mbeidh duine árachaithe éagumasach chun oibre,
agus

(b) féadfar foráil éagsúil a dhéanamh leo i ndáil leis na
himthosca éagsúla nó na haicmí éagsúla imthosca i
leith na ndaoine dá dtagraítear i mír (a) agus a
fhéadfaidh a dheimhniú go bhfuil, go raibh nó go
mbeidh duine árachaithe éagumasach chun oibre.”.

7.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 68:

“Sochar
cuardaitheora
poist —
dícháiliú le
haghaidh cúrsa
staidéir.

68A.—(1) Ní bheidh duine i dteideal sochar
cuardaitheora poist a fháil le linn dó nó di freastal
ar chúrsa staidéir, seachas sna himthosca agus faoi
réir na gcoinníollacha agus le haghaidh na
dtréimhsí a fhorordófar.
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Cd.2 A.5

Leasú ar alt 40 den
Phríomh-Acht.

Sochar
cuardaitheora poist
— dícháiliú le
haghaidh cúrsa
staidéir.



Cd.2 A.7

Forlíonadh
éagumais — leasú.
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(2) San alt seo—

tá le ‘bliain acadúil’ an bhrí a shanntar dó le halt
148;

tá le ‘cúrsa staidéir’ an bhrí a shanntar dó le halt
148;

tá le ‘foras oideachais’ an bhrí a shanntar dó le
halt 148.

(3) Chun críocha an ailt seo, measfar, faoi réir
rialachán arna ndéanamh faoi fho-alt (1), go
mbeidh duine ag freastal ar chúrsa staidéir—

(a) ar feadh 3 mhí díreach tar éis don duine
sin oideachas dara leibhéal a chríochnú
nó a fhágáil nó tar éis dó nó di scrúdú
ardteistiméireachta na Roinne
Oideachais agus Scileanna a chríochnú,
cibé acu is déanaí,

(b) ar feadh ré bliana acadúla, nó

(c) ar feadh na tréimhse díreach tar éis
bliain acadúil amháin a chríochnú,
seachas bliain acadúil dheireanach
cúrsa staidéir, suas go dtí tús na bliana
ina dhiaidh sin.”.

8.—(1) Leasaítear alt 76 (arna leasú le halt 4 d’Acht 2006 agus le
Sceideal 1 a ghabhann leis an Acht sin) den Phríomh-Acht trí fho-
alt (5) a scriosadh.

(2) Leasaítear alt 77 (arna leasú le halt 4 d’Acht 2006 agus le
Sceideal 1 a ghabhann leis an Acht sin) den Phríomh-Acht trí na fo-
ailt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Faoi réir an Achta seo, méadófar an ráta seachtainiúil
pinsin míthreorach—

(a) mar atá leagtha amach i gcolún (2) de Chuid 4 de
Sceideal 2 más rud é, mar gheall ar an gcailleadh
cumais iomchuí, go bhfuil an tairbhí éagumasach
chun oibre agus gur dóigh dó nó di a bheith
éagumasach amhlaidh go buan,

(b) mar atá leagtha amach i gcolún (3) de Chuid 4 de
Sceideal 2 in aghaidh aon tréimhse a bhfuil aosach
cáilithe ag an tairbhí lena linn, faoi réir an tsriain
nach mbeidh tairbhí i dteideal méadú ar an bpinsean
míthreorach a fháil faoin bhfo-alt seo in aghaidh na
tréimhse céanna i leith níos mó ná duine amháin,

(c) mar atá leagtha amach i gcolún (4) de Chuid 4 de
Sceideal 2 i leith gach linbh cháilithe a bhfuil cónaí
rialta air nó uirthi leis an tairbhí,

(d) mar atá leagtha amach i gcolún (5) de Chuid 4 de
Sceideal 2 i gcás an tairbhí a bheith ina chónaí nó
ina cónaí ina aonar nó ina haonar, agus
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(e) mar atá leagtha amach i gcolún (6) de Chuid 4 de
Sceideal 2 i gcás gnáthchónaí a bheith ar an tairbhí
ar oileán.

(1A) Maidir le haon mhéadú ar phinsean míthreorach is
iníoctha faoi alt 77(1)(c) i leith linbh cháilithe a bhfuil cónaí
rialta air nó uirthi leis an tairbhí agus le céile an tairbhí, beidh
sé iníoctha de réir ráta ar leath é den mhéid cuí in aon chás nach
aosach cáilithe céile an tairbhí agus léifear alt 77(1)(c) agus
beidh éifeacht leis dá réir sin.”.

(3) Leasaítear Sceideal 2 (arna leasú le halt 3 d’Acht 2009 agus le
Sceideal 1 a ghabhann leis an Acht sin) a ghabhann leis an bPríomh-
Acht tríd an gCuid seo a leanas a chur in ionad Chuid 4:

“CUID 4

Méaduithe ar Phinsean Míthreorach

An Cineál An An An An An méadú i gcás
Méadaithe Ráta méadú méadú méadú gnáthchónaí a bheith

Seach- i leith i leith i gcás ar an duine ar oileán
tainiúil aosaigh gach an amach ó chósta na

cháilithe linbh duine hÉireann (más
(más cháilithe a iníoctha)

iníoctha) (más bheith
iníoctha) ina

chónaí
nó ina
cónaí
ina

aonar
nó ina
haonar

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

€ € € € €

1. An méadú i gcás
an duine a
bheith
éagumasach go
buan chun oibre: 196.00 130.10 29.80 7.70 12.70

an méadú breise i
leith tairbhí a
bhfuil 66 bliana
d’aois slánaithe
aige nó aici 8.30 — — — —

an méadú breise i
gcás 66 bliana
d’aois a bheith
slánaithe ag an
aosach cáilithe — 5.50 — — —

2. An méadú i gcás
síorfhreastal a bheith
ag teastáil ón duine 213.00 — — — —

”.

9.—Leasaítear alt 141(2) (arna leasú le halt 9 d’Acht 2007) den
Phríomh-Acht tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír
(c):

“(ca) I gcás inar céile dá dtagraítear i gCuid 6 céile
éilitheora ar liúntas cuardaitheora poist, agus ina
bhfuil an céile ag fáil íocaíochta faoi Chuid 6,
measfar gurb í acmhainn an éilitheora leath na
hacmhainne.”.

11
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10.—(1) Leasaítear alt 142(1) (arna leasú le halt 6 d’Acht 2009)
den Phríomh-Acht i mír (a) trí “arna mhéadú den mhéid atá leagtha
amach i gcolún (3) den Chuid sin os coinne na tagartha sin in aghaidh
aon tréimhse a bhfuil aosach cáilithe ag an éilitheoir nó ag an tairbhí
lena linn, faoi réir an tsriain nach mbeidh an t-éilitheoir ná an tairbhí
i dteideal méadú ar an liúntas a fháil in aghaidh na tréimhse céanna
faoin mír seo i leith níos mó ná duine amháin, agus arna mhéadú
den mhéid cuí atá leagtha amach i gcolún (4) den Chuid sin os coinne
na tagartha sin i leith gach linbh cháilithe a chónaíonn go rialta leis
an éilitheoir nó leis an tairbhí, nó” a chur isteach i ndiaidh “i gCuid
1 de Sceideal 4,”.

(2) Leasaítear alt 142(3) (arna leasú le halt 4 d’Acht 2006 agus le
Sceideal 1 a ghabhann leis an Acht sin) den Phríomh-Acht—

(a) trí “alt 142A(2)(a)(iii) agus alt 142B(2)(a)(iii),” a chur
isteach i ndiaidh “D’ainneoin fho-alt (2)(a)(iii),”, agus

(b) trí “alt 142A(2)(a)(iii) nó alt 142B(2)(a)(iii)” a chur
isteach i ndiaidh “arna ríomh de réir fho-alt (2)(a)(iii),”.

(3) Leasaítear alt 142 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (4), trí mhír (b) a scriosadh, agus

(b) trí fho-ailt (5), (6) agus (7) a scriosadh.

11.—Leasaítear alt 149 (arna leasú le halt 9 d’Acht 2007) den
Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (3):

“(3A) I gcás inar céile dá dtagraítear i gCuid 6 céile éilitheora
ar liúntas réamhscoir, agus ina bhfuil an céile ag fáil íocaíochta
faoi Chuid 6, measfar gurb í acmhainn an éilitheora leath na
hacmhainne.”.

12.—Leasaítear alt 211(2) den Phríomh-Acht trí mhír (b) a
scriosadh.

13.—Leasaítear alt 214 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (5) (arna leasú le halt 9
d’Acht 2007):

“(6) I gcás inar céile dá dtagraítear i gCuid 6 céile éilitheora
ar chúnamh feirme, agus ina bhfuil an céile ag fáil íocaíochta
faoi Chuid 6, measfar gurb í acmhainn an éilitheora leath na
hacmhainne.”.

14.—Leasaítear alt 220 (arna leasú le halt 27 d’Acht 2007) den
Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (2), trí mhír (a) a scriosadh, agus

(b) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(3):

“(3A) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun
cinneadh a dhéanamh i dtaobh cén duine de na daoine seo



[2010.] [Uimh. 28.]An tAcht Leasa Shóisialaigh
(Forálacha Ilghnéitheacha) 2010.

a leanas a bhfuil cónaí rialta ar leanbh cáilithe leis nó léi
chun críocha na Coda seo—

(a) duine dá thuismitheoirí nó dá tuismitheoirí, cibé
acu a chónaíonn siad in aon teaghlach amháin
nó i dteaghlaigh ar leithligh,

(b) duine dá leastuismitheoirí, cibé acu a chónaíonn
siad in aon teaghlach amháin nó i dteaghlaigh
ar leithligh,

(c) gaol leis an leanbh cáilithe, lena n-áirítear gaol
a ndearna an Fheidhmeannacht an leanbh a
shuíomh leis nó léi faoi alt 36 den Acht um
Chúram Leanaí 1991,

(d) duine a bhfuil an leanbh cáilithe faoina chúram
nó faoina cúram agus faoina cheannas nó
faoina ceannas i dteaghlach an duine sin, nó

(e) tuismitheoir altrama.

(3B) I gcás nach gcónaíonn an leanbh cáilithe le
ceachtar dá thuismitheoirí nó dá tuismitheoirí, féadfar
socrú a dhéanamh le rialacháin faoin alt seo go bhféadfar,
chun críocha na Coda seo, a chinneadh gur duine dá
thuismitheoirí nó dá tuismitheoirí an duine a bhfuil cónaí
rialta ar an leanbh leis nó léi más rud é—

(a) i gcás mháthair an linbh cháilithe, nach bhfuil an
mháthair marbh nó ar iarraidh agus go bhfuil sí
i dteideal coimeád an linbh a bheith aici cibé
acu ina haonar nó i gcomhar le haon duine
eile, nó

(b) i gcás athair an linbh cháilithe, nach bhfuil an t-
athair marbh nó ar iarraidh agus go bhfuil sé i
dteideal coimeád an linbh a bheith aige cibé
acu ina aonar nó i gcomhar le haon duine eile
seachas máthair an linbh cháilithe,

agus nach ndearna an mháthair nó, de réir mar a bheidh,
an t-athair an leanbh cáilithe a thréigean nó a fhágáil agus
go ndéanann sé nó sí ranníoc i leith an leanbh a chothú.

(3C) I gcás nach bhfuil cónaí rialta ar leanbh cáilithe le
duine dá thuismitheoirí nó dá tuismitheoirí ná le céile
duine dá thuismitheoirí nó dá tuismitheoirí agus go bhfuil
cónaí ar an leanbh i dteaghlach duine dá dtagraítear i mír
(c), (d) nó (e) d’fho-alt (3A), féadfar foráil a dhéanamh le
rialacháin faoin alt seo, chun críocha fho-alt (1), go
measfar gurb é nó í an gaol, an duine nó an tuismitheoir
altrama an duine a bhfuil cónaí rialta ar an leanbh cáilithe
leis nó léi.

(3D) Gan dochar d’fho-alt (3C), féadfar tréimhse a
shonrú sna rialacháin ar lena linn a mbeidh ceangal ar an
leanbh cáilithe a bheith ina chónaí nó ina cónaí sa
teaghlach lena mbaineann chun cinneadh a dhéanamh go
measfar gurb é nó í an gaol, an duine nó an tuismitheoir
altrama an duine a bhfuil cónaí rialta ar an leanbh cáilithe
leis nó léi agus ní giorra ná 6 mhí an tréimhse sin.
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(3E) Maidir le duine a ndearnadh cinneadh ina leith,
de réir an ailt seo agus rialachán arna ndéanamh faoi, gur
duine cáilithe é nó í, más rud é—

(a) go ndéanann sé nó sí an leanbh cáilithe lena
mbaineann a thréigean nó a fhágáil, nó

(b) go mainníonn sé nó sí ranníoc a dhéanamh i
leith an leanbh cáilithe lena mbaineann a
chothabháil,

scoirfidh an duine cáilithe de bheith ina dhuine cáilithe nó
ina duine cáilithe chun críocha na Coda seo.

(3F) I gcás ina scoireann duine, de réir fho-alt (3E), de
bheith ina dhuine cáilithe nó ina duine cáilithe, féadfar
foráil a dhéanamh le rialacháin faoin alt seo chun cinneadh
a dhéanamh maidir leis an duine a measfar cónaí rialta a
bheith ar an leanbh cáilithe leis nó léi tar éis an scoir
sin.

(3G) Féadfar foráil a dhéanamh le rialacháin faoin alt
seo chun cinneadh a dhéanamh maidir le cónaí rialta
linbh cháilithe—

(a) i gcás ina bhfaigheann duine a bhfuil cónaí rialta
ar an leanbh cáilithe leis nó léi bás, agus

(b) i gcás ina bhfuil tuismitheoirí an linbh cháilithe
idirscartha nó ina gcónaíonn siad ar leithligh
óna chéile.”.

15.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur in
ionad alt 320 (arna leasú le halt 29 d’Acht 2006 agus le Sceideal 6 a
ghabhann leis an Acht sin):

“320.—Faoi réir ailt 301(1)(b), 317, 318, 324(1)(c) agus 327, is
breith chríochnaitheach dhochloíte breith ó oifigeach
achomhairc ar aon cheist.”.

16.—(1) Leasaítear alt 327 den Phríomh-Acht trí “ar aon cheist,
seachas ceist lena mbaineann alt 320,” a scriosadh.

(2) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 327:

“An tAire do
dhéanamh
achomhairc
chun na hArd-
Chúirte.

327A.—(1) Más rud é, de bhun alt 318—

(a) go ndéanann an Príomh-Oifigeach
Achomhairc breith ó oifigeach
achomhairc a athmheas, féadfaidh an
tAire achomharc a dhéanamh chun na
hArd-Chúirte ar aon cheist dlí i
gcoinne na breithe athmheasta sin, nó

(b) nach ndéanann an Príomh-Oifigeach
Achomhairc breith ó oifigeach
achomhairc a athmheas, féadfaidh an
tAire achomharc a dhéanamh chun na
hArd-Chúirte ar aon cheist dlí i
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gcoinne bhreith an Phríomh-Oifigigh
Achomhairc gan an bhreith
chéadluaite a athmheas.

(2) Ní oibreoidh achomharc ón Aire faoi fho-
alt (1) mar bhac ar shochar nó cúnamh a íoc le
duine de bhun breithe ó oifigeach achomhairc nó,
de réir mar a bheidh, ón bPríomh-Oifigeach
Achomhairc, go dtí go ndéanfar cinneadh maidir
leis an achomharc sin.”.

17.—Leasaítear Sceideal 3 a ghabhann leis an bPríomh-Acht i
dTábla 2—

(a) tríd an tagairt seo a leanas a chur in ionad thagairt 1 (arna
leasú le halt 29 d’Acht 2006 agus le Sceideal 6 a ghabhann
le hAcht 2006):

“

1. aon airgead a gheofar mar shochar, mar phinsean, mar
chúnamh, mar liúntas, mar fhorlíonadh nó mar íocaíocht
leantach i leith leanaí cáilithe faoi Chuid 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
nó 8A;

”,

(b) tríd an tagairt seo a leanas a chur in ionad thagairt 2 (arna
leasú le halt 33 d’Acht 2006):

“

2. aon airgead a gheofar mar shochar linbh faoi Chuid 4 nó mar
íocaíocht ó Bhallstát eile atá comhréireach leis an sochar sin;

”,

agus

(c) tríd an tagairt seo a leanas a chur in ionad thagairt 3 (arna
leasú le halt 33 d’Acht 2006):

“

3. aon airgead a gheofar ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte mar dheontas cúraim baile;

”.

18.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 62:

“Sochar
cuardaitheora
poist — laghdú
ar na rátaí in
imthosca
áirithe.

62A.—D’ainneoin alt 62, i gcás duine—

(a) nuair a d’iarr oifigeach don Aire air nó
uirthi déanamh amhlaidh, a dhiúltaigh,
gan cúis mhaith, páirt a ghlacadh, nó
comhaontú páirt a ghlacadh, i gcúrsa
oiliúna a mheasann an t-oifigeach a
bheith cuí ag féachaint do riachtanais
oiliúna an duine agus dá imthosca nó
dá himthosca pearsanta,

(b) a dhiúltaigh nó a mhainnigh, gan cúis
mhaith, leas a bhaint as aon tairiscint

15
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réasúnach ar oiliúint arna soláthar nó
arna ceadú ag an bhForas Áiseanna
Saothair, nó

(c) a dhiúltaigh nó a mhainnigh, gan cúis
mhaith, leas a bhaint as deis páirt a
ghlacadh i gclár arna riaradh ag an
bhForas Áiseanna Saothair agus ag an
Aire de bhun an phlean ar a dtugtar de
ghnáth an Plean Gníomhaíochta
Fostaíochta Náisiúnta,

is é a bheidh sa ráta seachtainiúil sochair
cuardaitheora poist an ráta a leagtar amach in alt
65(2) nó, de réir mar a bheidh, i mír (a), (b) nó (c)
d’alt 65A(2).”.

(2) Leasaítear alt 64(1) (arna leasú le halt 18 den Acht Leasa
Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2008) den Phríomh-Acht—

(a) i mír (c)(i), trí “ináirithe” a chur in ionad “ináirithe
forordaithe”,

(b) i mír (c)(ia), trí “ináirithe” a chur in ionad “ináirithe
forordaithe”,

(c) i mír (c)(ii), trí “ináirithe” a chur in ionad “ináirithe
forordaithe”, agus

(d) i mír (c), trí “de bhreis ar €300 sa bhliain ranníoca rialaithe
nó go mbeidh aige nó aici tuilleamh ináirithe seachtainiúil
a shonraítear i míreanna (a) go (c) d’fho-alt (6) nó, de
réir mar a bheidh, go mbeidh aige nó aici ioncam ináirithe
seachtainiúil a shonraítear i míreanna (d) go (f) d’fho-alt
(6) sna tréimhsí a shonraítear i leith an tuillimh sin nó an
ioncaim sin sna míreanna sin” a chur in ionad “de bhreis
ar mhéid forordaithe sa tréimhse fhorordaithe”.

(3) Leasaítear alt 64 (arna leasú le halt 18 den Acht Leasa
Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2008) den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (4), trí “68(1), 68(6) nó 68(6A)” a chur in ionad
“68(1) nó 68(6)”,

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (6):

“(6) Chun críocha cheanglais fho-alt (1)(c) a bhaineann
le tuilleamh seachtainiúil ináirithe, de réir mar a bheidh,
le hioncam seachtainiúil ináirithe—

(a) tá tuilleamh seachtainiúil ináirithe ag
éilitheoir—

(i) nach mó ná €44.43,

(ii) is mó ná €44.43 ach nach mó ná €63.48, nó

(iii) is mó ná €63.48 ach nach mó ná €88.87,

i leith tréimhse bearnaithe fostaíochta a
thosaigh roimh an 25 Nollaig 2003,
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(b) tá tuilleamh seachtainiúil ináirithe ag
éilitheoir—

(i) nach mó ná €79.99,

(ii) is mó ná €79.99 ach nach mó ná €124.99, nó

(iii) is mó ná €124.99 ach nach mó ná €149.00,

i leith tréimhse bearnaithe fostaíochta a
thosaigh an 25 Nollaig 2003 nó dá éis agus
roimh an 5 Eanáir 2009,

(c) tá tuilleamh seachtainiúil ináirithe ag
éilitheoir—

(i) nach mó ná €149.99,

(ii) is mó ná €149.99 ach nach mó ná €219.99,
nó

(iii) is mó ná €219.99 ach nach mó ná €299.99,

i leith tréimhse bearnaithe fostaíochta a
thosaigh an 5 Eanáir 2009 nó dá éis,

(d) tá ioncam seachtainiúil ináirithe ag éilitheoir—

(i) nach mó ná €44.43,

(ii) is mó ná €44.43 ach nach mó ná €63.48, nó

(iii) is mó ná €63.48 ach nach mó ná €88.87,

i leith tréimhse bearnaithe fostaíochta a
thosaigh roimh an 25 Nollaig 2003,

(e) tá ioncam seachtainiúil ináirithe ag éilitheoir—

(i) nach mó ná €79.99,

(ii) is mó ná €79.99 ach nach mó ná €124.99, nó

(iii) is mó ná €124.99 ach nach mó ná €149.00,

i leith tréimhse bearnaithe fostaíochta a
thosaigh an 25 Nollaig 2003 nó dá éis agus
roimh an 5 Eanáir 2009, nó

(f) tá ioncam seachtainiúil ináirithe ag éilitheoir—

(i) nach mó ná €149.99,

(ii) is mó ná €149.99 ach nach mó ná €219.99,
nó

(iii) is mó ná €219.99 ach nach mó ná €299.99,

i leith tréimhse bearnaithe fostaíochta a
thosaigh an 5 Eanáir 2009 nó dá éis.”,

(c) trí fho-alt (7) a scriosadh,
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(d) i bhfo-alt (8), trí “nach mór don éilitheoir tuilleamh
seachtainiúil ináirithe forordaithe de bhreis ar mhéid
forordaithe a bheith aige nó aici sa tréimhse
fhorordaithe” a scriosadh, agus

(e) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(8):

“(9) Chun críocha fho-alt (1)(c)—

(a) déanfar an tuilleamh seachtainiúil ináirithe dá
dtagraítear i bhfomhíreanna (i) agus (ia) den
fho-alt sin, faoi réir mhír (b), a ríomh mar an
tuilleamh ináirithe iomlán sa bhliain ranníoca
rialaithe arna mhéadú—

(i) de mhéid íocaíochta, más ann, dá
dtagraítear in alt 38, agus

(ii) de mhéid ranníoca inlamhála, más ann, dá
dtagraítear i Rialachán 41 nó 42 de
Rialacháin 2001,

arna roinnt ar an líon ranníocaí cáilitheacha sa
bhliain ranníoca rialaithe sin,

(b) gan dochar do mhír (a), is é a bheidh sa bhliain
ranníoca rialaithe chun an tuilleamh
seachtainiúil ináirithe dá dtagraítear i bhfomhír
(ia) d’fho-alt (1)(c) a ríomh de réir mhír (a)—

(i) an bhliain ranníoca rialaithe, nó

(ii) an bhliain ranníoca rialaithe a bhaineann
leis an éileamh ar shochar cuardaitheora
poist dá dtagraítear i bhfo-alt
(1)(c)(ia)(II),

cibé acu is fabhraí, agus

(c) déanfar an t-ioncam seachtainiúil ináirithe dá
dtagraítear i bhfomhír (ii) den fho-alt sin a
ríomh mar an t-ioncam seachtainiúil ináirithe
iomlán sa bhliain ranníoca rialaithe arna
mhéadú—

(i) de mhéid íocaíochta, más ann, dá
dtagraítear in alt 38, agus

(ii) de mhéid ranníoca inlamhála, más ann, dá
dtagraítear i Rialachán 41 nó 42 de
Rialacháin 2001,

arna roinnt ar an líon ranníocaí cáilitheacha sa
bhliain ranníoca rialaithe sin.

(10) I gcás éilitheora a mbaineann a éileamh nó a
héileamh le tréimhse bhearnaithe fostaíochta a thosaigh
roimh an 4 Eanáir 1993 de bhua é nó í a bheith i dteideal
nó ag fáil sochair cuardaitheora poist nó sochair
breoiteachta i leith aon lae sa tréimhse 13 sheachtain
roimh an dáta sin, ní fhorléireofar aon ní san alt seo mar
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ní lena ndéantar an ráta sochair cuardaitheora poist is
iníoctha leis nó léi a laghdú go dtí ráta is lú ná an ráta a
raibh sé nó sí i dteideal a fháil roimh an dáta sin.

(11) I bhfo-alt (9), ciallaíonn ‘Rialacháin 2001’ na
Rialacháin Cánach Ioncaim (Fostaíochtaí) (Comhdhlúthú)
2001 (I.R. Uimh. 559 de 2001).”.

(4) Leasaítear alt 65 (arna leasú le halt 4 d’Acht 2006 agus le
Sceideal 1 a ghabhann leis an Acht sin) den Phríomh-Acht—

(a) tríd an bhforáil atá ann a athuimhriú mar fho-alt (1) den
alt sin, agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (1):

“(2) Faoi réir an Achta seo, d’ainneoin fho-alt (1), i
gcás duine dá dtagraíonn in alt 62A, déanfar an ráta
seachtainiúil sochair cuardaitheora poist a laghdú agus dá
réir sin is é an ráta seachtainiúil sochair cuardaitheora
poist an ráta seachtainiúil a leagtar amach i gcolún (2) de
Chuid 1 de Sceideal 2 agus laghdófar é de €46 gach
seachtain.”.

(5) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt nua seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 65:

“Rátaí sochair
cuardaitheora
poist a
bhaineann le
tuilleamh
seachtainiúil
ináirithe ar
leith, le
hioncam
seachtainiúil
ináirithe ar
leith agus le
tréimhsí ar
leith.

65A.—(1) Faoi réir an Achta seo—

(a) i gcás duine ag a bhfuil tuilleamh
seachtainiúil ináirithe a shonraítear in
alt 64(6)(a)(i) nó ioncam seachtainiúil
ináirithe a shonraítear in alt
64(6)(d)(i), €88.10 a bheidh sa ráta
seachtainiúil sochair cuardaitheora
poist,

(b) i gcás duine ag a bhfuil tuilleamh
seachtainiúil ináirithe a shonraítear in
alt 64(6)(a)(ii) nó ioncam seachtainiúil
ináirithe a shonraítear in alt
64(6)(d)(ii), €126.60 a bheidh sa ráta
seachtainiúil sochair cuardaitheora
poist,

(c) i gcás duine ag a bhfuil tuilleamh
seachtainiúil ináirithe a shonraítear in
alt 64(6)(a)(iii) nó ioncam seachtainiúil
ináirithe a shonraítear in alt
64(6)(d)(iii), €153.60 a bheidh sa ráta
seachtainiúil sochair cuardaitheora
poist,

(d) i gcás duine ag a bhfuil tuilleamh
seachtainiúil ináirithe a shonraítear in
alt 64(6)(b)(i) nó ioncam seachtainiúil
ináirithe a shonraítear in alt
64(6)(e)(i), €88.10 a bheidh sa ráta
seachtainiúil sochair cuardaitheora
poist,
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(e) i gcás duine ag a bhfuil tuilleamh
seachtainiúil ináirithe a shonraítear in
alt 64(6)(b)(ii) nó ioncam seachtainiúil
ináirithe a shonraítear in alt
64(6)(e)(ii), €126.60 a bheidh sa ráta
seachtainiúil sochair cuardaitheora
poist,

(f) i gcás duine ag a bhfuil tuilleamh
seachtainiúil ináirithe a shonraítear in
alt 64(6)(b)(iii) nó ioncam
seachtainiúil ináirithe a shonraítear in
alt 64(6)(e)(iii), €153.60 a bheidh sa
ráta seachtainiúil sochair
cuardaitheora poist,

(g) i gcás duine ag a bhfuil tuilleamh
seachtainiúil ináirithe a shonraítear in
alt 64(6)(c)(i) nó ioncam seachtainiúil
ináirithe a shonraítear in alt 64(6)(f)(i),
€88.10 a bheidh sa ráta seachtainiúil
sochair cuardaitheora poist,

(h) i gcás duine ag a bhfuil tuilleamh
seachtainiúil ináirithe a shonraítear in
alt 64(6)(c)(ii) nó ioncam seachtainiúil
ináirithe a shonraítear in alt
64(6)(f)(ii), €126.60 a bheidh sa ráta
seachtainiúil sochair cuardaitheora
poist,

(i) i gcás duine ag a bhfuil tuilleamh
seachtainiúil ináirithe a shonraítear in
alt 64(6)(c)(iii) nó ioncam seachtainiúil
ináirithe a shonraítear in alt
64(6)(f)(iii), €153.60 a bheidh sa ráta
seachtainiúil sochair cuardaitheora
poist.

(2) Faoi réir an Achta seo, d’ainneoin fho-alt
(1), i gcás duine dá dtagraíonn in alt 62A,
laghdófar an ráta seachtainiúil sochair
cuardaitheora poist agus dá réir sin—

(a) i gcás duine dá dtagraítear i bhfo-alt
(1)(a), (1)(d) nó (1)(g), €67.50 a
bheidh sa ráta seachtainiúil,

(b) i gcás duine dá dtagraítear i bhfo-alt
(1)(b), (1)(e) nó (1)(h), €96.90 a
bheidh sa ráta seachtainiúil, nó

(c) i gcás duine dá dtagraítear i bhfo-alt
(1)(c), (1)(f) nó (1)(i), €117.60 a
bheidh sa ráta seachtainiúil.”.

(6) Leasaítear alt 66 (arna leasú le halt 4 d’Acht 2006 agus le
Sceideal 1 a ghabhann leis an Acht sin) den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1), trí “Faoi réir fho-alt (1A), déanfar an ráta
seachtainiúil” a chur in ionad “Déanfar an ráta
seachtainiúil”, agus
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(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (1):

“(1A) I gcás duine dá dtagraítear in alt 65A, déanfar
an ráta seachtainiúil sochair cuardaitheora poist a mhéadú
de €84.30 in aghaidh aon tréimhse ar lena linn a bhfuil
aosach cáilithe ag an tairbhí, faoi réir an tsriain nach
mbeidh tairbhí i dteideal méadú ar shochar a fháil in
aghaidh na tréimhse céanna faoin bhfo-alt seo i leith níos
mó ná duine amháin.”.

(7) Leasaítear alt 68 (arna leasú le halt 4 d’Acht 2006 agus le
Sceideal 1 a ghabhann leis an Acht sin) den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (6)—

(i) trí mhír (b) a scriosadh, agus

(ii) trí mhír (c) a scriosadh,

agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (6):

“(6A) Beidh duine dícháilithe chun sochar
cuardaitheora poist a fháil i gcás inar dhiúltaigh sé nó sí
tairiscint ar fhostaíocht oiriúnach.”.

(8) Leasaítear alt 67 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (9) trí “nó
68(6A)” a chur isteach i ndiaidh “alt 68(6)”.

19.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur
isteach tar éis alt 141 (arna leasú le halt 6 den Acht Leasa
Shóisialaigh agus Pinsean 2009):

“Liúntas
cuardaitheora
poist — laghdú
ar na rátaí in
imthosca
áirithe.

141A.—D’ainneoin alt 141, i gcás duine—

(a) a dhiúltaigh gan cúis mhaith, nuair a
d’iarr oifigeach don Aire air nó uirthi
déanamh amhlaidh, páirt a ghlacadh,
nó comhaontú páirt a ghlacadh, i
gcúrsa oiliúna a mheasann an
t-oifigeach a bheith cuí ag féachaint do
riachtanais oiliúna an duine agus dá
chuid nó dá cuid imthosca pearsanta,

(b) a dhiúltaigh nó a mhainnigh, gan cúis
mhaith, leas a bhaint as aon tairiscint
réasúnach oiliúna arna soláthar nó
arna ceadú ag an bhForás Áiseanna
Saothair, nó

(c) a dhiúltaigh nó a mhainnigh, gan cúis
mhaith, leas a bhaint as deis páirt a
ghlacadh i gclár arna riaradh ag an
bhForas Áiseanna Saothair agus ag an
Aire de bhun an phlean ar a dtugtar de
ghnáth an Plean Gníomhaíochta
Fostaíochta Náisiúnta,
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is é a bheidh sa ráta sceidealta liúntais
cuardaitheora poist an ráta seachtainiúil mar atá
sé leagtha amach in alt 142(1A), 142A(1A) nó, de
réir mar a bheidh, 142B(1A).”.

(2) Leasaítear alt 142 (arna leasú le halt 6 d’Acht 2009) den
Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (1):

“(1A) Faoi réir an Achta seo agus d’ainneoin fho-alt (1), i
gcás duine dá dtagraíonn alt 141A, laghdófar an ráta sceidealta
liúntais cuardaitheora poist agus dá réir sin is é a bheidh ann an
ráta seachtainiúil arna leagan amach i gcolún (2) ag tagairt 1(b)
de Chuid 1 de Sceideal 4 agus laghdófar é gach seachtain de
€46, arna mhéadú de na méideanna seo a leanas—

(a) an méid atá leagtha amach i gcolún (3) den Chuid sin
os coinne na tagartha sin in aghaidh aon tréimhse a
mbeidh aosach cáilithe ag an éilitheoir nó ag an
tairbhí lena linn, faoi réir an tsriain nach mbeidh an
t-éilitheoir nó an tairbhí i dteideal méadú a fháil ar
an liúntas don tréimhse chéanna faoin mír seo i leith
níos mó ná duine amháin, agus

(b) an méid cuí atá leagtha amach i gcolún (4) den Chuid
sin os coinne na tagartha sin i leith gach linbh
cháilithe a chónaíonn go rialta leis an éilitheoir nó
leis an tairbhí.”.

(3) Leasaítear alt 142A (arna leasú le halt 6 d’Acht 2009) den
Phríomh-Acht—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (1):

“(1A) Faoi réir an Achta seo agus d’ainneoin fho-alt
(1), i gcás duine dá dtagraíonn alt 141A, laghdófar an ráta
sceidealta liúntais cuardaitheora poist agus dá réir sin is é
a bheidh ann an ráta seachtainiúil arna leagan amach i
gcolún (2) ag tagairt 1(c) de Chuid 1 de Sceideal 4 agus a
laghdófar é gach seachtain de €25, arna mhéadú den
mhéid atá leagtha amach i gcolún (3) den Chuid sin os
coinne na tagartha sin in aghaidh aon tréimhse ar lena linn
a bheidh aosach cáilithe ag an éilitheoir nó ag an tairbhí,
faoi réir an tsriain nach mbeidh an t-éilitheoir nó an tairbhí
i dteideal méadú a fháil ar an liúntas in aghaidh na
tréimhse céanna faoin bhfo-alt seo i leith níos mó ná
duine amháin.”,

agus

(b) i bhfo-alt (2)(a), trí “nó i bhfo-alt (1A)” a chur isteach i
ndiaidh “i bhfo-alt (1)”.

(4) Leasaítear alt 142B (arna chur isteach le halt 6 d’Acht 2009)
den Phríomh-Acht—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (1):

“(1A) Faoi réir an Achta seo agus d’ainneoin fho-alt
(1), i gcás duine dá dtagraíonn alt 141A, laghdófar an ráta



[2010.] [Uimh. 28.]An tAcht Leasa Shóisialaigh
(Forálacha Ilghnéitheacha) 2010.

sceidealta liúntais cuardaitheora poist agus dá réir sin is é
a bheidh ann an ráta seachtainiúil arna leagan amach i
gcolún (2) ag tagairt 1(d) de Chuid 1 de Sceideal 4 agus
laghdófar é gach seachtain de €35, arna mhéadú den mhéid
atá leagtha amach i gcolún (3) den Chuid sin os coinne na
tagartha sin in aghaidh aon tréimhse ar lena linn a bheidh
aosach cáilithe ag an éilitheoir nó ag an tairbhí, faoi réir an
tsriain nach mbeidh an t-éilitheoir nó an tairbhí i dteideal
méadú a fháil ar an liúntas in aghaidh na tréimhse céanna
faoin bhfo-alt seo i leith níos mó ná duine amháin.”,

agus

(b) i bhfo-alt (2)(a), trí “nó i bhfo-alt (1A)” a chur isteach i
ndiaidh “i bhfo-alt (1)”.

(5) Leasaítear alt 147 (arna leasú le halt 4 d’Acht 2006 agus le
Sceideal 1 a ghabhann leis) den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (4)—

(i) trí mhír (b) a scriosadh, agus

(ii) trí mhír (c) a scriosadh,

agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (4):

“(4A) Beidh duine dícháilithe chun liúntas
cuardaitheora poist a fháil más rud é gur dhiúltaigh sé nó
sí tairiscint ar fhostaíocht oiriúnach.”.

20.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 195:

“Liúntas leasa
forlíontach —
méideanna
seachtainiúla
laghdaithe in
imthosca
áirithe.

195A.—D’ainneoin alt 195, i gcás duine—

(a) a dhiúltaigh gan cúis mhaith, nuair a
d’iarr oifigeach don Aire air nó uirthi
déanamh amhlaidh, páirt a ghlacadh
nó comhaontú páirt a ghlacadh, i
gcúrsa oiliúna a mheas an t-oifigeach a
bheith cuí ag féachaint do riachtanais
oiliúna an duine agus dá chuid nó dá
cuid imthosca pearsanta,

(b) a dhiúltaigh nó a mhainnigh, gan cúis
mhaith, leas a bhaint as aon tairiscint
réasúnach oiliúna arna soláthar nó
arna ceadú ag an bhForas Áiseanna
Saothair, nó

(c) a dhiúltaigh nó a mhainnigh, gan cúis
mhaith, leas a bhaint as deis chun páirt
a ghlacadh i gclár arna riaradh ag an
bhForas Áiseanna Saothair agus ag an
Aire de bhun an phlean ar a dtugtar de
ghnáth an Plean Gníomhaíochta
Fostaíochta Náisiúnta,
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is mar atá leagtha amach i bhfo-alt (1A), (2A) nó,
de réir mar a bheidh, (4A) d’alt 197 a bheidh an
méid seachtainiúil liúntais leasa fhorlíontaigh is
iníoctha.”.

(2) Leasaítear alt 196 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (1) trí “agus
alt 195A” a chur isteach i ndiaidh “alt 341(7)”.

(3) Leasaítear alt 197 (arna leasú le halt 13 d’Acht 2009) den
Phríomh-Acht—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (1):

“(1A) Faoi réir an Achta seo agus d’ainneoin fho-alt
(1), i gcás duine dá dtagraíonn alt 195A, laghdófar an méid
seachtainiúil liúntais leasa fhorlíontaigh agus dá réir sin is
é a bheidh ann an méid seachtainiúil liúntais leasa
fhorlíontaigh arna leagan amach i gcolún (2) ag tagairt
10(a) de Chuid 1 de Sceideal 4 agus laghdófar é gach
seachtain de €46, arna mhéadú de na méideanna seo a
leanas—

(a) an méid atá leagtha amach i gcolún (3) den
Chuid sin in aghaidh aon tréimhse ar lena linn
a bheidh aosach cáilithe ag an éilitheoir nó ag
an tairbhí, faoi réir an tsriain nach mbeidh an
t-éilitheoir nó an tairbhí i dteideal méadú a
fháil ar an liúntas in aghaidh na tréimhse
céanna faoin mír seo i leith níos mó ná duine
amháin, agus

(b) an méid cuí atá leagtha amach i gcolún (4) den
Chuid sin i leith gach linbh cháilithe.”,

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (2):

“(2A) Faoi réir an Achta seo agus d’ainneoin fho-alt
(2), i gcás duine dá dtagraíonn alt 195A, laghdófar an méid
seachtainiúil liúntais leasa fhorlíontaigh agus dá réir sin is
é a bheidh ann an méid seachtainiúil liúntais leasa
fhorlíontaig arna leagan amach i gcolún (2) ag tagairt 10(b)
de Chuid 1 de Sceideal 4 agus laghdófar é gach seachtain
de €25, arna mhéadú den mhéid atá leagtha amach i
gcolún (3) den Chuid sin in aghaidh aon tréimhse ar lena
linn a bheidh aosach cáilithe ag an éilitheoir nó ag an
tairbhí, faoi réir an tsriain nach mbeidh an t-éilitheoir nó
an tairbhí i dteideal méadú a fháil ar an liúntas in aghaidh
na tréimhse céanna faoin bhfo-alt seo i leith níos mó ná
duine amháin.”,

agus

(c) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (4):

“(4A) Faoi réir an Achta seo agus d’ainneoin fho-alt
(4), i gcás duine dá dtagraíonn alt 195A, laghdófar an méid
seachtainiúil liúntais leasa fhorlíontaigh agus dá réir sin is
é a bheidh ann an méid seachtainiúil liúntais leasa
fhorlíontaigh arna leagan amach i gcolún (2) ag tagairt
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10(c) de Chuid 1 de Sceideal 4 agus laghdófar é gach
seachtain de €35, arna mhéadú den mhéid atá leagtha
amach i gcolún (3) den Chuid sin in aghaidh aon tréimhse
ar lena linn a bheidh aosach cáilithe ag an tairbhí, faoi réir
an tsriain nach mbeidh an t-éilitheoir nó an tairbhí i
dteideal méadú a fháil ar an liúntas in aghaidh na tréimhse
céanna faoin bhfo-alt seo i leith níos mó ná duine
amháin.”.

21.—Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 142A(4) (arna leasú le halt 6 d’Acht 2009)—

(i) i mír (a), trí “an tréimhse dífhostaíochta” a chur in
ionad “an tréimhse bhearnaithe fostaíochta”, agus

(ii) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír
(a):

“(aa) gur thosaigh an tréimhse dífhostaíochta an
29 Aibreán 2009 nó dá éis agus gur
shlánaigh an t-éilitheoir 20 bliain d’aois le
linn na tréimhse dar tosach an 29 Aibreán
2009 agus dar críoch an 29 Nollag 2009,”,

agus

(b) in alt 142B(3)(a) (arna chur isteach le halt 6 d’Acht 2009)
trí “an tréimhse dífhostaíochta” a chur in ionad “an
tréimhse bhearnaithe fostaíochta”.

22.—Leasaítear alt 304 den Phríomh-Acht tríd an alt seo a leanas
a chur in ionad alt 304:

“304.—Féadfaidh an tAire cibé daoine agus cibé líon daoine
is cuí leis nó léi a cheapadh chun bheith ina n-oifigigh
achomhairc chun críocha aon fhorála nó aon fhorálacha den
Acht seo, agus beidh gach duine a cheapfar amhlaidh ina
oifigeach achomhairc nó ina hoifigeach achomhairc fad is toil
leis an Aire é.”.

23.—Leasaítear alt 305 den Phríomh-Acht—

(a) trí “is oifigeach don Aire” a chur isteach i ndiaidh “duine
amháin de na hoifigigh achomhairc” agus

(b) trí “is oifigeach don Aire” a chur isteach i ndiaidh “duine
eile díobh”.

24.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) trí alt 223A (arna leasú le halt 18 den Acht um Bearta
Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail
2009) a scriosadh,

(b) trí alt 223B (arna leasú le halt 8 den Acht Leasa
Shóisialaigh agus Pinsean 2009) a scriosadh,

25

Cd.2 A.20

Rátaí cúnaimh —
leasú.

Oifigigh achomhairc
a cheapadh —
leasú.

Príomh-Oifigeach
Achomhairc —
leasú.

Leasuithe
ilghnéitheacha ar an
bPríomh-Acht.



Cd.2 A.24

Íocaíocht teaghlaigh
aontuismitheora —
leasuithe.

26

[Uimh. 28.] [2010.]An tAcht Leasa Shóisialaigh
(Forálacha Ilghnéitheacha) 2010.

(c) in alt 240 (arna leasú le halt 10 d’Acht 2007), sa mhíniú ar
“sochar”, trí mhír (d) a scriosadh, agus

(d) in alt 300(2) (arna leasú le Sceideal 1 a ghabhann le hAcht
2008), trí mhír (ca) (arna cur isteach le halt 29 d’Acht
2006) a scriosadh.

(2) Leasaítear alt 2 (arna leasú le halt 9 den Acht Leasa
Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2008) den Phríomh-Acht i
bhfo-alt (1) trí na mínithe seo a leanas a chur isteach:

“ciallaíonn ‘bliain ranníoca rialaithe’ an bhliain ranníoca iomlán
roimh an mbliain ranníoca iomlán dheireanach roimh thús na
bliana sochair ina bhfuil an lá a n-éilítear an sochar ina leith;

“tá le ‘lia-chleachtóir cláraithe’ an bhrí a shanntar dó le hAcht
na Lia-Chleachtóirí 2007;”.

(3) Leasaítear alt 51(1) den Phríomh-Acht i mír (a) tríd an míniú
ar “lia-chleachtóir cláraithe” a scriosadh.

(4) Leasaítear alt 148 (arna leasú le halt 4 d’Acht 2006 agus le
Sceideal 1 a ghabhann leis) den Phríomh-Acht i bhfo-alt (2), sa
mhíniú ar “cúrsa staidéir”—

(a) trí “, faoi réir fho-alt (3),”, a scriosadh agus

(b) trí “a fhéadfar a dhéanamh thar thréimhse is faide ná
bliain acadúil amháin” a chur isteach i ndiaidh “staidéir,
teagaisc nó oiliúna”.

(5) Déantar gach foráil den Phríomh-Acht a luaitear i gcolún (1)
den Sceideal a leasú ar an modh a shonraítear i gcolún (2) den
Sceideal sin os coinne lua na forála sin i gcolún (2).

25.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 172:

“Leanbh
cáilithe chun
críocha
íocaíochta
teaghlaigh
aontuismitheora.

172A.—Sa Chaibidil seo, seachas in alt 174(1),
ciallaíonn ‘leanbh cáilithe’—

(a) duine ar a bhfuil gnáthchónaí sa Stát,

(b) nach bhfuil á choinneáil nó á coinneáil i
scoil choinneála leanaí, agus

(c) is duine—

(i) nach mbeidh 14 bliana d’aois
slánaithe aige nó aici, nó

(ii) a mbeidh 14 bliana d’aois slánaithe
aige nó aici ach nach mbeidh 16
bliana d’aois slánaithe aige nó aici
agus is leanbh a ndéantar
íocaíocht faoi Chaibidil 8A de
Chuid 3 a íoc ina leith.”.

(2) Leasaítear alt 173 den Phríomh-Acht—
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(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3)
(arna leasú le halt 8 d’Acht 2008):

“(3) Faoi réir an Achta seo, ní bheidh íocaíocht
teaghlaigh aontuismitheora iníoctha le tuismitheoir
cáilithe ar mó ná €425 an tuilleamh seachtainiúil
comhiomlán (lena n-áirítear pá agus brabús ó aon chineál
féinfhostaíochta) atá aige nó aici, arna ríomh nó arna
mheas ar cibé modh a fhorordófar.”,

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4):

“(4) I gcás, maidir le duine a raibh íocaíocht teaghlaigh
aontuismitheora á fáil aige nó aici ar feadh tréimhse 52
sheachtain as a chéile, go scoirfidh sé nó sí de bheith i
dteideal na híocaíochta de bhua gur mó an tuilleamh
seachtainiúil comhiomlán atá aige nó aici ná an méid a
shonraítear i bhfo-alt (3), leanfaidh sé nó sí, d’ainneoin an
fho-ailt sin, de bheith i dteideal na híocaíochta sin más rud
é go leanfaidh sé nó sí de na coinníollacha maidir le
teideal, seachas i bhfo-alt (3), a chomhlíonadh, agus maidir
leis an íocaíocht—

(a) ríomhfar í de réir fho-alt (5), agus

(b) beidh sí iníoctha, de réir fho-alt (5B), ar feadh
tréimhse nach faide ná 6 mhí ón dáta ar a
scoirfeadh an duine sin, murach an fo-alt seo,
de bheith i dteideal amhlaidh.”,

agus

(c) trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fo-alt (5):

“(5) Faoi réir fho-alt (5A), i gcás duine lena mbaineann
fo-alt (4), beidh íocaíocht teaghlaigh aontuismitheora
iníoctha de réir méid is comhionann le 50 faoin gcéad den
ráta seachtainiúil is iníoctha leis an tuismitheoir cáilithe
díreach roimh an lá ar a scoirfeadh an tuismitheoir cáilithe,
murach an fo-alt seo, de bheith i dteideal na híocaíochta.

(5A) Maidir leis an méid is iníoctha de réir fho-alt (5),
déanfar é a shlánú suas go dtí an 10 cent is gaire i gcás gur
iolraí de 5 cent é ach nach iolraí de 10 cent freisin é agus
déanfar é a shlánú suas go dtí an 10 cent is gaire i gcás
nach iolraí de 5 cent ná de 10 cent é.

(5B) I gcás go ndéanfar an íocaíocht de réir fho-alt (4),
beidh feidhm ag an tréimhse 6 mhí arb iníoctha an
íocaíocht ina leith—

(a) i gcás inar 6 mhí chomhleanúnacha a bheidh sa
tréimhse 6 mhí, nó

(b) i gcás ina ndéanfar íocaíocht seachas i dtréimhse
6 mhí chomhleanúnacha, nach mó ná 6 mhí
comhiomlán na dtréimhsí uile ar lena linn a
dhéanfar an íocaíocht,

ón dáta ar a scoirfeadh an duine dá dtagraítear i bhfo-alt
(4), murach fo-alt (4), de bheith i dteideal amhlaidh.”.
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(3) Leasaítear an Príomh-Acht trí na hailt seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 173:

“Teideal chun
íocaíocht
teaghlaigh
aontuismitheora
a fháil nuair a
shlánóidh
leanbh 14
bliana d’aois.

173A.—(1) Tá feidhm ag an alt seo—

(a) maidir le céile marthanach i gcás ina
bhfuil, ar an dáta iomchuí, cónaí ar dhá
chéile lánúine pósta le chéile agus go
bhfaighidh duine acu bás, agus

(b) maidir le duine marthanach i gcás ina
bhfuil fear agus bean nach bhfuil pósta
lena chéile ag maireachtáil i bhfochair
a chéile, ar an dáta iomchuí, mar
fhearchéile agus banchéile agus go
bhfaighidh duine acu bás,

agus, maidir leis an gcéile marthanach nó an duine
marthanach, gurb é nó í tuismitheoir,
leastuismitheoir, tuismitheoir uchtaíoch nó
caomhnóir dlíthiúil linbh amháin ar a laghad a
bhfuil cónaí rialta air nó uirthi leis an gcéile
marthanach nó leis an duine marthanach sin agus
go mbeidh 14 bliana d’aois slánaithe, ar an dáta
iomchuí, ag an leanbh is óige.

(2) Beidh íocaíocht teaghlaigh aontuismitheora
iníoctha le céile marthanach nó le duine
marthanach lena mbaineann an t-alt seo ar feadh
tréimhse—

(a) dar tosach an dáta iomchuí agus nach
faide ná 2 bhliain, nó

(b) dar tosach an dáta iomchuí go dtí go
mbeidh 18 mbliana d’aois slánaithe ag
an leanbh is óige,

cibé acu is giorra.

(3) San alt seo—

ciallaíonn ‘dáta iomchuí’—

(a) dáta báis chéile an chéile
mharthanaigh, nó

(b) dáta báis an duine a bhí ag maireachtáil
i bhfochair an duine mharthanaigh.

Teideal chun
íocaíocht
teaghlaigh
aontuismitheora
a fháil in
imthosca
áirithe.

173B.—(1) Tá feidhm ag an alt seo—

(a) maidir le céile marthanach i gcás ina
bhfuil, ar an dáta iomchuí, cónaí ar dhá
chéile lánúine pósta le chéile agus go
bhfaighidh duine acu bás, agus

(b) maidir le duine marthanach i gcás ina
bhfuil fear agus bean nach bhfuil pósta
le chéile ag maireachtáil i bhfochair a
chéile, ar an dáta iomchuí, mar
fhearchéile agus banchéile agus go
bhfaighidh duine acu bás,
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agus, maidir leis an gcéile marthanach nó an duine
marthanach, gurb é nó í tuismitheoir,
leastuismitheoir, tuismitheoir uchtaíoch nó
caomhnóir dlíthiúil linbh amháin ar a laghad a
bhfuil cónaí rialta air nó uirthi leis an gcéile
marthanach nó leis an duine marthanach sin agus
go mbeidh 12 bhliain d’aois slánaithe, ach nach
mbeidh 14 bliana d’aois slánaithe, ar an dáta
iomchuí, ag an leanbh is óige.

(2) I gcás ina ndéanfar íocaíocht teaghlaigh
aontuismitheora, de réir alt 173, i leith linbh dá
dtagraítear i bhfo-alt (1) ón dáta iomchuí, nuair
a shlánóidh an leanbh 14 bliana d’aois beidh an
íocaíocht teaghlaigh aontuismitheora iníoctha le
céile marthanach nó le duine marthanach lena
mbaineann an t-alt seo ar feadh a mbeidh fágtha
den tréimhse iomchuí.

(3) San alt seo—

tá le ‘dáta iomchuí’ an bhrí a shanntar dó le halt
173A;

ciallaíonn ‘tréimhse iomchuí’ tréimhse 2 bhliain
dar tosach an dáta iomchuí.”.

(4) Leasaítear alt 178A (arna leasú le halt 23 d’Acht 2007) den
Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (5):

“(6) D’ainneoin alt 172A(c)(i), maidir le tuismitheoir cáilithe
a mbeidh, díreach roimh thosach feidhme an ailt sin, íocaíocht
teaghlaigh aontuismitheora á fáil aige nó aici agus a leanfadh,
murach an t-alt sin, de bheith i dteideal amhlaidh, leanfaidh sé
nó sí de bheith i dteideal na híocaíochta mar a leanas:

(a) sa bhliain 2011, go dtí go slánóidh an leanbh cáilithe
is óige 18 mbliana d’aois;

(b) sa bhliain 2012, go dtí go slánóidh an leanbh cáilithe
is óige 18 mbliana d’aois;

(c) sa bhliain 2013, go dtí go slánóidh an leanbh cáilithe
is óige 17 mbliana d’aois;

(d) sa bhliain 2014, go dtí go slánóidh an leanbh cáilithe
is óige 16 bliana d’aois;

(e) sa bhliain 2015, go dtí go slánóidh an leanbh cáilithe
is óige 15 bliana d’aois;

(f) sa bhliain 2016, go dtí go slánóidh an leanbh cáilithe
is óige 14 bliana d’aois.

(7) D’ainneoin alt 172A, más rud é, díreach roimh thosach
feidhme alt 172A, go bhfuil íocaíocht teaghlaigh
aontuismitheora á fáil ag tuismitheoir cáilithe, leanfaidh an
íocaíocht de bheith iníoctha leis an duine sin go dtí deireadh na
bliana acadúla 2012 i leith linbh atá, ar 18 mbliana d’aois a
shlánú dó nó di, faoi bhun 22 bhliain d’aois agus atá ag fáil
oideachas lánaimseartha, i cibé imthosca a fhorordófar.
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(8) D’ainneoin alt 172A, más rud é, maidir le duine a bhí ag
fáil íocaíocht teaghlaigh aontuismitheora ar feadh 52 sheachtain
chomhleanúnacha, go mbeidh sé nó sí dícháilithe chun an
íocaíocht sin a fháil—

(a) de bhua tuilleamh seachtainiúil comhiomlán de bhreis
ar an tuilleamh a shonraítear in alt 173(3) a bheith
aige nó aici, nó

(b) de bhua páirt a ghlacadh i scéim ar a dtugtar de
ghnáth an liúntas chun filleadh ar an oideachas,

agus go mbeadh an duine, murach an dícháiliú sin, i dteideal na
híocaíochta teaghlaigh aontuismitheora sin, tiocfaidh an duine
chun bheith i dteideal na híocaíochta sin arís, faoi réir, agus de
réir, fho-alt (6), ar éag don dícháiliú.

(9) Más rud é, díreach roimh thosach feidhme alt 172A,
maidir le duine nach mbeidh cinneadh iomlán déanta ar a
éileamh nó ar a héileamh ar íocaíocht teaghlaigh
aontuismitheora, agus a thiocfadh, murach tosach feidhme an
ailt sin, chun bheith i dteideal na híocaíochta teaghlaigh
aontuismitheora, beidh an íocaíocht sin iníoctha, de réir a theidil
nó a teidil faoin Acht seo, ar feadh ré a theidil nó a teidil.

(10) Scoirfidh fo-ailt (6) agus (8) d’éifeacht a bheith leo an
31 Nollaig 2016.”.

26.—(1) Leasaítear alt 186B (arna chur isteach le halt 15 d’Acht
2008) den Phríomh-Acht tríd an míniú seo a leanas a chur isteach:

“ciallaíonn ‘lia-mheastóir’ oifigeach don Aire ar lia-chleachtóir
cláraithe é nó í;”.

(2) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur in
ionad alt 186C (arna leasú le halt 19 den Acht Leasa Shóisialaigh
(Forálacha Ilghnéitheacha) 2008):

“186C.—(1) Aon duine nach bhfuil 16 bliana d’aois slánaithe
aige nó aici (dá ngairtear ‘an leanbh’ san alt seo) is leanbh
cáilithe é nó í chun liúntas cúraim baile a íoc más rud é—

(a) go bhfuil an leanbh faoi mhíchumas trom ar gá cúram
buan nó leanúnach agus aird bhuan nó leanúnach a
thabhairt ina leith ar mó é nó í go substaintiúil ná an
cúram agus an aird is gá a thabhairt de ghnáth i leith
linbh den aois chéanna, agus

(b) maidir leis an leibhéal míchumais arb é an míchumas
trom sin is cúis leis, gur de chineál é gur dócha go
mbeidh cúram agus aird lánaimseartha ag teastáil ón
leanbh ar feadh 12 mhí chomhleanúnacha ar a
laghad,

(c) maidir leis an leanbh—

(i) go bhfuil gnáthchónaí air nó uirthi sa Stát, nó

(ii) go gcomhlíonann sé nó sí ceanglais alt 219(2),

agus



[2010.] [Uimh. 28.]An tAcht Leasa Shóisialaigh
(Forálacha Ilghnéitheacha) 2010.

(d) nach bhfuil an leanbh á choinneáil nó á coinneáil i
scoil choinneála leanaí.

(2) Déanfaidh lia-mheastóir—

(a) gach faisnéis a sholáthrófar dó nó di i leith iarratais
ar liúntas cúraim baile a mheasúnú, agus

(b) tuairim a thabhairt i dtaobh an gcomhlíonann an
leanbh míreanna (a) agus (b) d’fho-alt (1).

(3) Le linn dó nó di cinneadh a dhéanamh i dtaobh an
gcomhlíonann leanbh míreanna (a) agus (b) d’fho-alt (1), beidh
aird ag oifigeach breithiúnachta ar thuairim, dá dtagraítear i
bhfo-alt (2)(b), de chuid an lia-mheastóra.”.

CUID 3

Feidhmeanna an Aire a Bhaineann leis an bhForas Áiseanna
Saothair

27.—Sa Chuid seo—

ciallaíonn “Acht 1987” an tAcht um Áiseanna Saothair 1987;

ciallaíonn “an Foras” An Foras Áiseanna Saothair.

28.—(1) Féadfaidh an tAire, ó am go ham, le toiliú an Aire
Airgeadais, cibé suimeanna a chinnfidh an tAire chun críocha
caiteachais ag an bhForas i gcomhlíonadh a chuid feidhmeanna faoi
mhíreanna (b) go (g) d’alt 4(1) d’Acht 1987 a airleacan chun an
Fhorais as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

(2) Leasaítear alt 10 d’Acht 1987 trí “seachas na feidhmeanna faoi
mhíreanna (b) go (g) d’alt 4(1)” a chur isteach i ndiaidh “i
gcomhlíonadh a chuid feidhmeanna”.

29.—(1) Féadfaidh an tAire, ó am go ham, a iarraidh ar an
bhForas tuarascáil a thabhairt dó nó di, laistigh de thréimhse
shonraithe, i leith na nithe seo a leanas—

(a) a chuid gníomhaíochtaí a mhéid a bhaineann na
gníomhaíochtaí sin le comhlíonadh a chuid feidhmeanna
faoi mhíreanna (b) go (g) d’alt 4(1) d’Acht 1987,

(b) soláthar seirbhísí aige a mhéid a bhaineann na seirbhísí sin
lena chuid feidhmeanna faoi mhíreanna (b) go (g) d’alt
4(1) d’Acht 1987,

(c) faisnéis airgeadais, lena n-áirítear faisnéis a bhaineann le
caiteachas ag an bhForas ar na gníomhaíochtaí dá
dtagraítear i mír (a) agus na seirbhísí dá dtagraítear i mír
(b), agus

(d) aon ní eile a bhaineann le comhlíonadh a chuid
feidhmeanna ag an bhForas faoi mhíreanna (b) go (g)
d’alt 4(1) d’Acht 1987.
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(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfaidh an tAire
a iarraidh ar an bhForas faisnéis bhreise a sholáthar maidir leis na
feidhmeanna faoi mhíreanna (b) go (g) d’alt 4(1) d’Acht 1987 lena
n-áirítear faisnéis airgeadais bhreise i cibé foirm a ordóidh an tAire.

(3) Déanfaidh an Foras, tar éis iarraidh a fháil faoi fho-alt (1), nó
de réir mar a bheidh, fo-alt (2), an iarraidh a chomhlíonadh agus
tabharfaidh sé an tuarascáil don Aire de réir na hiarrata sin agus
cuirfidh sé an tuarascáil faoi bhráid an Aire laistigh den tréimhse a
shonróidh an tAire.

(4) I gcás gur cuireadh tuarascáil faoin alt seo faoi bhráid an Aire
de réir an ailt seo, féadfaidh an tAire a iarraidh ar an bhForas
faisnéis bhreise a sholáthar i leith na nithe dá dtagraítear sa tuarascáil
a cuireadh faoi bhráid an Aire faoin alt seo.

30.—(1) Féadfaidh an tAire ordachán i scríbhinn a thabhairt don
Fhoras á cheangal air—

(a) seirbhísí sonraithe a sholáthar nó gníomhaíochtaí
sonraithe a sheoladh a mhéid a bhaineann na seirbhísí
nó na gníomhaíochtaí sin lena chuid feidhmeanna faoi
mhíreanna (b) go (g) d’alt 4(1) d’Acht 1987,

(b) staonadh ó sheirbhísí sonraithe a sholáthar nó
gníomhaíochtaí sonraithe a sheoladh a mhéid a
bhaineann na seirbhísí nó na gníomhaíochtaí sin lena
chuid feidhmeanna faoi mhíreanna (b) go (g) d’alt 4(1)
d’Acht 1987,

(c) caiteachas de mhéideanna sonraithe a thabhú, nó a chuid
caiteachais a mhéadú de mhéideanna sonraithe, ar
sheirbhísí sonraithe nó gníomhaíochtaí sonraithe a mhéid
a bhaineann na seirbhísí nó na gníomhaíochtaí sin lena
chuid feidhmeanna faoi mhíreanna (b) go (g) d’alt 4(1)
d’Acht 1987, nó

(d) staonadh ó chaiteachas a thabhú, nó a chuid caiteachais a
laghdú de mhéideanna sonraithe, ar sheirbhísí sonraithe
nó gníomhaíochtaí sonraithe a mhéid a bhaineann na
seirbhísí nó na gníomhaíochtaí sin lena chuid
feidhmeanna faoi mhíreanna (b) go (g) d’alt 4(1) d’Acht
1987.

(2) Folaíonn tagairtí i bhfo-alt (1) do sheirbhísí a sholáthar agus
do ghníomhaíochtaí a sheoladh tagairtí do shocrú a dhéanamh chun
iad a sholáthar agus a sheoladh.

(3) Féadfaidh an tAire ordú i scríbhinn a thabhairt don Fhoras i
ndáil leis an méid seo a leanas—

(a) comhlíonadh a chuid feidhmeanna faoi mhíreanna (b) go
(g) d’alt 4(1) d’Acht 1987, agus

(b) aon fhaisnéis a thabharfar don Aire i dtuarascáil arna cur
faoina bhráid nó faoina bráid faoi alt 29.

(4) Déanfaidh an Foras de réir ordacháin ón Aire faoin alt seo.

(5) Leasaítear alt 17 d’Acht 1987—
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(a) i bhfo-alt (1)(a) trí “, faoi réir fho-alt (4),” a chur isteach
i ndiaidh “Féadfaidh an tAire”, agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (3):

“(4) Ní fholóidh ordú faoin alt seo ordú i leith
fheidhmeanna an Fhorais faoi mhíreanna (b) go (g) d’alt
4(1).”.

CUID 4

Cúnamh le haghaidh Fostaíochta agus Scéimeanna Áirithe
lena Soláthraítear Fostaíocht agus Tacaíocht Ioncaim

31.—Sa Chuid seo, folaíonn “scéim” clár nó beart.

32.—(1) Féadfaidh an tAire—

(a) le toiliú an Aire Airgeadais, scéim a fhorbairt agus a chur
i ngníomh, lena n-áirítear scéim arna forbairt agus arna
cur i ngníomh in éineacht nó i gcomhar le hAire eile den
Rialtas, le comhlacht arna bhunú le reacht nó faoi reacht
nó le haon duine eile, is scéim lena n-éascófar, nó lena
soláthrófar cúnamh i leith, na nithe seo a leanas—

(i) tacaíocht ioncaim a sholáthar,

(ii) fostaíocht a ghiniúint nó a chothabháil agus, gan
dochar do ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo,
folaíonn cúnamh den sórt sin—

(I) cúnamh chun tacú le fostaíocht den sórt sin agus
í a bhainistiú, a riaradh, a phleanáil agus a
mhaoirsiú, agus

(II) cúnamh airgeadais de réir mar a chinnfear ó am
go ham ag féachaint do chuspóir agus do
cheanglais na scéime lena mbaineann,

agus

(iii) aon seirbhís a sholáthraíonn fostaíocht nó deiseanna
chun fostaíocht a chruthú i gcoitinne nó i ndáil le
pobail nó limistéir agus a fholaíonn aon seirbhís den
sórt sin arb é is cuspóir léi dul chun tairbhe do
phobail nó do limistéir,

(b) scéim dá dtagraítear i mír (a) a chothabháil,

(c) scéim dá dtagraítear i mír (a) a leathnú, le toiliú an Aire
Airgeadais, agus

(d) gan dochar do ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo—

(i) an scéim ar a dtugtar de ghnáth scéim shóisialta na
tuaithe a chothabháil, agus
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Cd.3 A.30

Léiriú.

Feidhmeanna an
Aire.



Cd.4 A.32

Leasú ar an Acht
um Ghnóthaí
Pobail, Tuaithe
agus Gaeltachta
(Forálacha
Ilghnéitheacha)
2007.
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(ii) an clár ar a dtugtar de ghnáth an clár um sheirbhísí
don phobal a chothabháil,

agus féadfaidh sé nó sí an scéim nó an clár sin a
chothabháil in éineacht nó i gcomhar le haon Aire eile
den Rialtas, le comhlacht arna bhunú le reacht nó faoi
reacht nó le haon duine eile agus féadfaidh sé nó sí, le
toiliú an Aire Airgeadais, an scéim nó an clár sin a
leathnú.

(2) Ní fostóir, ná ní mheasfar gur fostóir, de réir bhrí na
nAchtanna um Théarmaí Fostaíochta (Faisnéis) 1994 agus 2001, an
tAire, de bhua amháin maoiniú a sholáthar do dhuine nó do dhaoine
faoi scéim arna soláthar faoin gCuid seo nó faoin scéim dá
dtagraítear i bhfo-alt (1)(d)(i) nó faoin gclár dá dtagraítear i bhfo-
alt (1)(d)(ii).

(3) Maidir le scéim arna forbairt, arna cur i ngníomh, arna
cothabháil nó arna leathnú ag an Aire faoin gCuid seo—

(a) féadfaidh aon duine eile í a oibriú, a bhainistiú, a sholáthar
nó a urrú agus féadfar í a oibriú, a bhainistiú, a sholáthar
nó a urrú amhlaidh go díreach nó go neamhdhíreach,
agus

(b) féadfaidh aon duine eile í a oibriú, a bhainistiú, a sholáthar
nó a urrú go hiomlán nó go páirteach.

(4) Ní dhéanfar aon ní sa Chuid seo a fhorléiriú—

(a) mar ní lena gcoisctear ar an Aire scéim a fhoirceannadh,

(b) gan dochar do ghinearáltacht mhír (a), mar ní lena
gcoisctear ar an Aire an scéim dá dtagraítear i bhfo-alt
(1)(d)(i) nó an clár dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(d)(ii) a
fhoirceannadh, nó

(c) mar ní a dhéanann difear d’aon fheidhm de chuid Aire
eile den Rialtas nó comhlachta arna bhunú le reacht nó
faoi reacht.

33.—Leasaítear an tAcht um Ghnóthaí Pobail, Tuaithe agus
Gaeltachta (Forálacha Ilghnéitheacha) 2007 tríd an alt seo a leanas
a chur isteach i ndiaidh alt 3:

“An tAire
Coimirce
Sóisialaí do
chothabháil
scéimeanna
áirithe.

3A.—Déanfaidh an tAire Coimirce Sóisialaí,
faoi Chuid 4 den Acht Leasa Shóisialaigh
(Forálacha Ilghnéitheacha) 2010 agus faoina réir—

(a) an scéim ar a dtugtar de ghnáth scéim
shóisialta na tuaithe a chothabháil,
agus

(b) an clár ar a dtugtar de ghnáth an clár
um sheirbhísí don phobal a
chothabháil.”.
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CUID 5

Ilghnéitheach

34.—Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh
Chodanna 3 agus 4, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais é, a
íoc as airgead a sholáthróidh an tOireachtas agus déanfar na
caiteachais a thabhóidh an tAire Airgeadais ag riaradh an Achta seo
a íoc as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.
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Caiteachais.



Alt 24.
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AN SCEIDEAL

Leasuithe Ilghnéitheacha ar an bPríomh-Acht

An fhoráil dá ndéantar difear Leasú

(1) (2)

Ailt 2(1), sa mhíniú ar “cigire leasa Scrios “4A,”
shóisialaigh”, 250(1), 250(7) agus
320(b)

Míreanna (a) agus (b) d’alt 334(1) Scrios “4A,”

Ailt 250(2)(c), 251(4) agus 251(5) Scrios “nó forlíonaidh luathchúraim
leanaí” in alt 252(2)(c) agus “nó
forlíonadh luathchúraim leanaí” in alt
251(4) agus (5)

Alt 341(8) Scrios “nó forlíonadh luathchúraim
leanaí” agus “nó forlíonaidh
luathchúraim leanaí”

Ailt 2(1), sa mhíniú ar “tairbhí” agus Cuir “sochair linbh nó forlíonaidh ar
“éilitheoir”, 244(1)(c)(iii) agus 292(1) ioncam teaghlaigh” in ionad “sochair

linbh, forlíonaidh luathchúraim leanaí
nó forlíonaidh ar ioncam teaghlaigh”,
agus cuir “sochar linbh nó forlíonadh ar
ioncam teaghlaigh” in ionad “sochar
linbh, forlíonadh luathchúraim leanaí nó
forlíonadh ar ioncam teaghlaigh”

Alt 337 Cuir “sochair linbh nó forlíonaidh ar
ioncam teaghlaigh” in ionad “sochair
linbh, forlíonaidh luathchúraim leanaí
nó forlíonaidh ar ioncam teaghlaigh”
agus cuir “sochar linbh nó forlíonadh ar
ioncam teaghlaigh” in ionad “sochar
linbh, forlíonadh luathchúraim leanaí nó
forlíonadh ar ioncam teaghlaigh”

Ailt 285(1), 302(a), 319(a), 334, 335, Scrios “forlíonadh luathchúraim leanaí”,
336, 338(b), 341(9) agus 342 “ar fhorlíonadh luathchúraim leanaí”,

“aon fhorlíonadh luathchúraim leanaí”,
“an forlíonadh luathchúraim leanaí sin”,
“aon fhorlíonaidh luathchúraim leanaí”
agus “forlíonaidh luathchúraim leanaí”
gach áit a bhfuil siad

Alt 287(1) Cuir “le liúntas cuardaitheora poist agus
le sochar linbh” in ionad “le liúntas
cuardaitheora poist, le sochar linbh agus
le forlíonadh luathchúraim leanaí”


