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ACHT DO LEASÚ NA nACHTANNA UM CHUNTAIS
DHÍOMHAOINE, 2001 GO 2005, DO DHÉANAMH SOCRÚ
MAIDIR LEIS AN AIRE COMHSHAOIL, POBAIL AGUS
RIALTAIS ÁITIÚIL D’FHEIDHMIÚ FEIDHMEANNA
ÁIRITHE A BHAINEANN LE CISTE NA gCUNTAS
DÍOMHAOIN AGUS LE DÍSCAOILEADH AN BHOIRD
UM CHUNTAIS DHÍOMHAOINE AGUS DO
DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[11 Iúil 2012]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 2005” an tAcht um Chuntais Dhíomhaoine
(Leasú), 2005;

ciallaíonn “lá ceaptha” an lá a cheapfar faoi alt 2 chun bheith ina
lá ceaptha;

tá le “Bord” an bhrí chéanna atá leis sa Phríomh-Acht;

ciallaíonn “Aire” an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil;

ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht um Chuntais Dhíomhaoine, 2001.

2.—(1) Déanfaidh an tAire lá a cheapadh le hordú chun bheith
ina lá ceaptha chun críocha an Achta seo.

(2) Is é a bheidh sa lá ceaptha lá nach luaithe ná 60 lá tar éis an
lae a dhéanfar an t-ordú dá dtagraítear i bhfo-alt (1).

3.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur in
ionad Chuid 6 (a cuireadh isteach le halt 8 d’Acht 2005):

“CUID 6

Airgead a Eisíoc as an gCuntas Infheistíochta agus
Eisíocaíochtaí

Mínithe. 40A.—Sa Chuid seo—
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ciallaíonn ‘cuntas’ cuntas infheistíochta agus
eisíocaíochtaí an Chiste;

ciallaíonn ‘plean gníomhaíochta’ plean arna
ullmhú faoi alt 43;

ciallaíonn ‘lá ceaptha’ an lá a cheapfaidh an tAire
faoi alt 2 den Acht um Chuntais Dhíomhaoine
(Leasú), 2012;

ciallaíonn ‘clár’ sraith beart gaolmhar arb é an
cuspóir beartais atá leo ceann amháin nó níos mó
de na cineálacha cúnaimh a shamhlaítear le halt
41 a sholáthar;

ciallaíonn ‘tionscadal’ beart atá ceaptha chun
ceann amháin nó níos mó de na cineálacha
cúnaimh a shamhlaítear le halt 41 a sholáthar;

tá le ‘scéim’ an bhrí a thugtar dó le halt 42.

Críocha
eisíocaíochtaí.

41.—Ní fhéadfar airgead sa chuntas a eisíoc de
réir na Coda seo ach amháin chun críocha clár nó
tionscadal chun cuidiú—

(a) le forbairt phearsanta agus shóisialta
daoine atá faoi mhíbhuntáiste
eacnamaíoch nó sóisialach,

(b) le forbairt oideachasúil daoine atá faoi
mhíbhuntáiste oideachasúil, nó

(c) le daoine faoi mhíchumas (de réir bhrí
an Achta um Stádas Comhionann,
2000).

Scéim le
haghaidh
eisíocaíochtaí.

42.—(1) Tráth nach luaithe ná an lá ceaptha
agus nach déanaí ná 12 mhí tar éis an lae cheaptha,
déanfaidh an tAire scéim chun airgead a eisíoc as
an gcuntas (dá ngairtear ‘scéim’ sa Chuid seo), ar
scéim í a bhaineann leis na cláir nó na tionscadail a
bhféadfar airgead a eisíoc ina leith de bhun alt 41.

(2) D’fhonn scéim a dhéanamh faoin alt seo,
rachaidh an tAire i gcomhairle—

(a) leis an Aire Oideachais agus Scileanna,

(b) leis an Aire Sláinte,

(c) leis an Aire Coimirce Sóisialaí, agus

(d) le cibé daoine eile (lena n-áirítear Airí
eile den Rialtas) is cuí leis an Aire.

(3) Le linn don Aire scéim a dhéanamh, beidh
aird aige nó aici ar na nithe seo a leanas—

(a) beartais agus tosaíochtaí an Rialtais a
mhéid a dhéanfaidh na beartais agus
na tosaíochtaí sin difear do na
cineálacha cúnaimh a shamhlaítear le



[2012.] [Uimh. 23.]An tAcht um Chuntais Dhı́omhaoine
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halt 41 nó a bheidh baint acu leis na
cineálacha cúnaimh sin,

(b) an méid airgid atá ar fáil nó is dóigh a
bheidh ar fáil lena eisíoc as an gcuntas
sa tréimhse lena mbaineann an scéim,
agus

(c) an gá atá ann a chinntiú go gcaitear an
t-airgead sa chuntas ar shlí atá
éifeachtach ó thaobh costais de.

(4) Maidir le scéim—

(a) leagfar amach inti an tréimhse (nach
faide ná 3 bliana) lena mbaineann an
scéim, agus

(b) sonrófar inti na cuspóirí a bheidh le
baint amach trí eisíocaíochtaí a
dhéanamh as an gcuntas agus na
straitéisí chun na cuspóirí sin a bhaint
amach,

agus féadfaidh cibé faisnéis eile a bheith inti is
dóigh leis an Aire is cuí ag féachaint do na nithe
dá dtagraítear i bhfo-alt (3).

(5) Maidir leis an Aire—

(a) féadfaidh sé nó sí, ó am go ham, agus

(b) déanfaidh sé nó sí ag na tráthanna a
shonraítear i bhfo-alt (6),

scéim nó aon chuid de scéim a athbhreithniú agus,
má mheasann sé nó sí gur gá é, féadfaidh sé nó sí
scéim a leasú nó scéim nua a dhéanamh.

(6) Chun críocha fho-alt (5)(b), déanfar
athbhreithniú—

(a) laistigh de 3 bliana tar éis éifeacht a
bheith leis an gcéad scéim a dhéantar
faoi fho-alt (1), agus

(b) uair amháin ar a laghad gach 3 bliana
dá éis sin.

(7) Ní dhéanfaidh an Aire scéim ná ní leasóidh
an tAire scéim mura mbeidh dréacht den scéim
nó dréacht d’aon leasuithe beartaithe ar an scéim
ceadaithe ag an Rialtas i dtosach.

(8) Déanfaidh an tAire scéim, lena n-áirítear
leasú ar scéim, a leagan faoi bhráid gach Tí den
Oireachtas a luaithe is indéanta 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
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sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh
roimhe sin faoin scéim.

(9) Tá feidhm ag fo-ailt (2) agus (3) maidir le
scéim a leasú mar atá feidhm acu maidir le scéim
a dhéanamh, fara aon mhodhnuithe is gá.

Plean
gníomhaíochta.

43.—(1) I gcás go ndearna an tAire scéim faoi
alt 42, déanfaidh an tAire plean (dá ngairtear
‘plean gníomhaíochta’ sa Chuid seo) a ullmhú, uair
sa bhliain ar a laghad, chun éifeacht a thabhairt
don scéim.

(2) Chun críocha fho-alt (1), rachaidh an tAire
i gcomhairle—

(a) leis an Aire Oideachais agus Scileanna,

(b) leis an Aire Sláinte,

(c) leis an Aire Coimirce Sóisialaí, agus

(d) le cibé daoine eile (lena n-áirítear Airí
eile den Rialtas) is cuí leis an Aire.

(3) Tar éis na comhchomhairle dá dtagraítear i
bhfo-alt (2), agus ag féachaint do na nithe dá
dtagraítear in alt 42(3) agus do cibé nithe eile is
cuí leis an Aire, féadfaidh an tAire—

(a) plean gníomhaíochta a ghlacadh, nó

(b) breith a thabhairt gan plean
gníomhaíochta a ghlacadh.

(4) Beidh sonraí maidir leis na nithe seo a
leanas i bplean gníomhaíochta:

(a) na cláir nó na cineálacha tionscadal a
mbeartaítear iarratais ar eisíocaíochtaí
as an gcuntas a iarraidh i ndáil leo;

(b) an méid uasta airgid a bhféadfar a
bheartú é a eisíoc as an gcuntas i ndáil
le haon chlár nó tionscadal le linn na
tréimhse lena mbaineann an plean
gníomhaíochta.

(5) Chun críocha fho-alt (4)(b), féadfaidh an
tAire méideanna éagsúla a shonrú sa phlean
gníomhaíochta i ndáil le haicme áirithe nó le
haicmí áirithe cláir nó tionscadail.

(6) A luaithe is indéanta tar éis plean
gníomhaíochta a ghlacadh, déanfaidh an tAire—

(a) a chur faoi deara cóip den phlean a
leagan faoi bhráid gach Tí den
Oireachtas agus, má dhéanann
ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21
lá a shuífidh an Teach sin tar éis an
plean a leagan faoina bhráid, rún a rith



[2012.] [Uimh. 23.]An tAcht um Chuntais Dhı́omhaoine
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ag neamhniú an phlean, beidh an plean
ar neamhní dá réir sin, ach sin gan
dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh
roimhe sin faoin bplean, agus

(b) socrú go bhfoilseofar an plean i bhfoirm
agus ar mhodh lena gcumasófar do
dhaoine den phobal rochtain a bheith
acu air.

(7) I gcás gur glacadh plean gníomhaíochta de
réir an ailt seo, féadfaidh an tAire—

(a) tar éis dul i gcomhairle leis na daoine dá
dtagraítear i bhfo-alt (2), agus

(b) ag féachaint do na nithe dá dtagraítear
in alt 42(3) agus do cibé nithe eile is
cuí leis an Aire,

breith a thabhairt nach n-iarrfar iarratais ar
eisíocaíochtaí as an gcuntas faoi alt 43A.

(8) I gcás go dtugann an tAire breith faoi fho-
alt (3)(b), cuirfear an bhreith faoi bhráid an
Rialtais lena ceadú.

Iarraidh chun
iarratas a
dhéanamh ar
eisíocaíochtaí.

43A.—(1) Maidir le hAire den Rialtas ar faoina
shainchúram nó faoina sainchúram a thagann
freagracht as clár nó cineál tionscadail a
shonraítear i bplean gníomhaíochta a glacadh faoi
alt 43, féadfaidh sé nó sí iarratais ar eisíocaíochtaí
as an gcuntas a iarraidh ó am go ham de réir an
ailt seo.

(2) I gcás go mbeartaíonn Aire den Rialtas dá
dtagraítear i bhfo-alt (1) iarratais ar eisíocaíochtaí
as an gcuntas a iarraidh, déanfaidh sé nó sí, tar éis
dul i gcomhairle leis an Aire agus le haon Aire eile
den Rialtas is dóigh leis an Aire céadluaite is cuí,
na nithe seo a leanas a fhoilsiú nó a chur faoi deara
iad a fhoilsiú—

(a) fógra ina n-iarrfar iarratais ar
eisíocaíochtaí as an gcuntas (‘iarraidh
chun iarratas a dhéanamh’), agus

(b) na critéir (‘critéir mheasúnachta’) a
bheidh le cur i bhfeidhm le linn
measúnú a dhéanamh ar iarratais a
rinneadh mar fhreagra ar an iarraidh
chun iarratas a dhéanamh.

(3) Beidh faisnéis maidir leis na nithe seo a
leanas in iarraidh chun iarratas a dhéanamh—

(a) na cláir nó na cineálacha tionscadail a
n-iarrfar iarratais ar eisíocaíochtaí ina
leith,

(b) an nós imeachta chun iarratas ar
eisíocaíocht a dhéanamh,
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(c) na critéir a bheidh le cur i bhfeidhm le
linn na haicmí daoine a chinneadh a
fhéadfaidh iarratas a dhéanamh ar
eisíocaíocht le haghaidh na gclár nó na
gcineálacha tionscadail lena
mbaineann, agus

(d) an dáta deiridh chun iarratais a
dhéanamh.

Iarratais a
mheasúnú agus
breitheanna a
fhoilsiú.

44.—(1) Maidir le hiarratais ar eisíocaíochtaí a
fhaightear mar fhreagra ar iarraidh chun iarratas a
dhéanamh, déanfaidh an tAire den Rialtas a d’iarr
na hiarratais faoi alt 43A iad a mheasúnú, nó
déanfar iad a mheasúnú thar a cheann nó thar a
ceann, de réir na gcritéar measúnachta a foilsíodh
i leith na hiarrata lena mbaineann.

(2) Tar éis na hiarratais a mheasúnú faoi fho-
alt (1), déanfaidh an tAire den Rialtas lena
mbaineann, nó an duine a rinne an mheasúnacht
thar a cheann nó thar a ceann, tuarascáil ar
thorthaí na measúnachtaí a ullmhú ina mbeidh na
nithe seo a leanas:

(a) liosta de na hiarratais a fuarthas agus an
clár nó an cineál tionscadail lena
mbaineann na hiarratais;

(b) moladh i leith gach iarratais i dtaobh
cibé acu is ceart nó nach ceart iarratas
den sórt sin a cheadú le haghaidh
eisíocaíocht as an gcuntas;

(c) na cúiseanna atá leis an moladh;

(d) má mholtar eisíocaíocht a dhéanamh,
méid na heisíocaíochta a mholtar a
dhéanamh.

(3) Tar éis breithniú a dhéanamh ar thuarascáil
a ullmhaíodh faoi fho-alt (2), ullmhóidh an tAire
den Rialtas a d’iarr na hiarratais faoi alt 43A a
liosta de na hiarratais a mholann sé nó sí, ar bhonn
na measúnachta ar na hiarratais lena mbaineann,
le haghaidh eisíocaíocht as an gcuntas, agus de na
méideanna a mholann sé nó sí gur ceart iad a
eisíoc maidir le gach ceann de na hiarratais sin.

(4) Déanfaidh an tAire lena mbaineann den
Rialtas an liosta a ullmhóidh sé nó sí faoi fho-alt
(3) a chur faoi bhráid na ndaoine seo a leanas
lena cheadú—

(a) an tAire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe, i gcás liosta a ullmhóidh
an tAire, nó

(b) an tAire, i gcás liosta a ullmhóidh aon
Aire eile den Rialtas.
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(5) (a) Féadfaidh an tAire Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe an liosta a chuirfear
faoina bhráid nó faoina bráid faoi fho-
alt (4)(a) a cheadú, fara leasú nó gan
leasú.

(b) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe,
an liosta a chuirfear faoina bhráid nó
faoina bráid faoi fho-alt (4)(b) a
cheadú, fara leasú nó gan leasú.

(6) Cinnteoidh an tAire go ndéanfar, a luaithe
is indéanta tar éis ceadú a thabhairt faoi fho-alt
(5)(a) nó (b), de réir mar a bheidh, ráiteas—

(a) ina mbeidh liosta de na hiarratais
cheadaithe agus an clár nó an cineál
tionscadail lena mbaineann gach ceann
de na hiarratais sin, agus

(b) ina sonrófar na méideanna a eisíocfar as
an gcuntas i leith gach ceann de na
hiarratais sin,

a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas agus
a chur ar fáil don phobal.

(7) Déanfaidh an Ghníomhaireacht aon táillí is
iníoctha, ag Aire den Rialtas a d’iarr iarratais lena
mbaineann faoi alt 43A, le sainchomhairleoirí, le
comhairleoirí nó le soláthróirí seirbhíse eile a
fhostaítear chun aon chríche a bhaineann le
hiarratais ar eisíocaíochtaí faoin gCuid seo a íoc as
an gciste cúltaca.

Eisíocaíochtaí
a dhéanamh.

44A.—(1) Déanfar na méideanna a cheadaítear
le haghaidh eisíocaíocht as an gcuntas faoi alt
44(5)(a) nó (b), de réir mar a bheidh, agus a bhfuil
gá leo chun críocha cláir nó cineáil tionscadail ar
ina leith a ceadaíodh na hiarratais faoi alt 44 a íoc
as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

(2) Ar ordachán ón Aire Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe, déanfaidh an Ghníomhaireacht
na méideanna a íocadh faoi fho-alt (1) a aisíoc leis
na hAirí agus na Ranna Stáit iomchuí.

(3) Féadfar méideanna a aisíocfar faoi fho-alt
(2) a úsáid mar leithreasaí-i-gcabhair de réir alt 2
den Public Accounts and Charges Act 1891.

(4) Chun críocha na Coda seo, meastar go
ndearnadh méideanna a íocadh faoi fho-alt (1)
agus a d’aisíoc an Ghníomhaireacht faoi fho-alt (2)
a eisíoc as an gcuntas.

(5) San alt seo, ciallaíonn ‘Aire iomchuí’, i ndáil
le méid a íoctar faoi fho-alt (1), an tAire den
Rialtas ar faoina shainchúram nó faoina
sainchúram a thagann freagracht as clár nó cineál
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tionscadail lena mbaineann agus ar íocadh an méid
lena mbaineann ina leith.”.

4.—Leasaítear alt 45 (a cuireadh isteach le halt 9 d’Acht 2005) den
Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
mhíreanna (d) go (e):

“(d) mionsonraí i dtaobh méideanna a aisíocadh de
réir alt 44A(2),

(e) mionsonraí i dtaobh luach saothair agus tháillí
na gcigirí dá dtagraítear in alt 17(4)(a)(ii) (arna
leasú leis an Acht um Chuntais Dhíomhaoine
(Leasú), 2012) agus a gcuid liúntas i leith
caiteachas,”,

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (2) go (5):

“(2) Déanfaidh an Ghníomhaireacht cóip de gach
tuarascáil a dhéantar faoi fho-alt (1) a sholáthar don Aire.

(3) Déanfaidh an tAire, tráth nach déanaí ná an 30
Meitheamh gach bliain, tuarascáil i scríbhinn (dá ngairtear
an ‘tuarascáil bhliantúil’ san alt seo) a ullmhú agus a
thabhairt don Rialtas maidir le hoibriú Chuid 6 le linn na
bliana roimhe sin mar aon le haon fhionnachtana, tátail nó
moltaí a bhaineann leis an oibriú sin is dóigh leis an Aire
is cuí.

(4) A luaithe is indéanta tar éis an tuarascáil bhliantúil
a chur faoi bhráid an Rialtais, cuirfidh an tAire faoi deara
cóipeanna den tuarascáil a leagan faoi bhráid gach Tí
den Oireachtas.

(5) Maidir le haon fhaisnéis a theastóidh ón Aire ó am
go ham agus nach mbeidh ar áireamh sa tuarascáil
bhliantúil—

(a) is í an Ghníomhaireacht a sholáthróidh í, i gcás
faisnéise a bhaineann lena feidhmeanna faoin
Acht seo nó faoin Acht um Polasaithe
Árachais Saoil Neamhéilithe, 2003, nó

(b) is é nó is í Aire den Rialtas ar faoina
shainchúram nó faoina sainchúram a thagann
freagracht as clár nó tionscadal ar ceadaíodh
iarratais faoi alt 44(5) ina leith a sholáthróidh
í.”.

5.—(1) Díscaoiltear an Bord ar an lá ceaptha.

(2) Aon tagairtí don Bhord atá, díreach roimh an lá ceaptha, in
aon achtachán (seachas an tAcht seo) nó in ionstraim a rinneadh faoi
achtachán, léifear iad, ar an lá ceaptha agus dá éis, mar thagairtí
don Aire.
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(3) Má cheanglaíonn an Coiste um Chuntais Phoiblí air nó uirthi
é tar éis an lae cheaptha, déanfaidh an duine a bhí ina chathaoirleach
nó ina cathaoirleach ar an mBord díreach roimh an lá sin fianaise a
thabhairt don Choiste sin i dtaobh aon ní a d’eascair le linn a
théarma oifige nó a téarma oifige agus a bhaineann le feidhmeanna
an Bhoird.

(4) I gcás go gceanglaítear ar chathaoirleach an Bhoird fianaise a
thabhairt faoi fho-alt (3), ní dhéanfaidh sé nó sí ceist a chur ná
tuairim a nochtadh i dtaobh tuillteanais beartais de chuid an Rialtais
nó de chuid Aire den Rialtas ná i dtaobh tuillteanais cuspóirí beartais
den sórt sin.

6.—(1) Le héifeacht ón lá ceaptha, aistrítear na nithe seo a leanas
chuig an Aire:

(a) an mhaoin go léir (réadach agus pearsanta), agus na cearta
go léir a bhaineann leis an maoin sin, atá, díreach roimh
an lá sin, ar seilbh nó ar teachtadh ag an mBord;

(b) na dliteanais go léir a thabhaigh an Bord roimh an lá sin
agus nár urscaoileadh roimh an lá sin.

(2) Dá réir sin, gan aon tíolacadh, aistriú ná sannadh breise—

(a) dílseoidh maoin a thagann faoi réim fho-alt (1) don Aire
an lá ceaptha go feadh an eastáit, an téarma nó an leasa
go léir dá raibh sí, díreach roimh an lá sin, dílsithe don
Bhord, ach sin faoi réir na n-iontaobhas agus na
gcothromas go léir a dhéanann difear don mhaoin agus
atá inchomhlíonta,

(b) ar an agus ón lá sin, beidh cearta a thagann faoi réim fho-
alt (1) ar teachtadh ag an Aire, agus

(c) ar an agus ón lá sin, is dliteanais de chuid an Aire
dliteanais a thagann faoi réim fho-alt (1).

(3) Maidir leis an airgead, na stoic, na scaireanna agus na hurrúis
go léir a aistrítear chuig an Aire leis an alt seo, aistreofar iad, ar
iarraidh a fháil uaidh nó uaithi, isteach in ainm an Aire.

(4) Maidir le gach ceart agus dliteanas a aistrítear chuig an Aire
leis an alt seo, féadfaidh an tAire, ar an lá ceaptha agus dá éis, agra
a dhéanamh ina leith, é a ghnóthú nó é a fhorfheidhmiú, nó féadfar
agra a dhéanamh ina leith, é a ghnóthú nó é a fhorfheidhmiú i
gcoinne an Aire, ina ainm féin nó ina hainm féin agus ní gá don Aire
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.

7.—Más rud é, díreach roimh an lá ceaptha, go bhfuil aon
imeachtaí dlí ar feitheamh ar páirtí iontu an Bord, cuirfear ainm an
Aire in ionad ainm an Bhoird sna himeachtaí, agus ní rachaidh na
himeachtaí ar ceal mar gheall ar an gcur in ionad.

8.—(1) Gach conradh nó comhaontú a rinneadh idir an Bord (nó
aon iontaobhaí nó gníomhaire ag gníomhú dó nó di thar a cheann)
agus aon duine eile, agus atá i bhfeidhm díreach roimh an lá ceaptha,
leanfaidh sé de bheith i bhfeidhm an lá sin agus dá éis.

11

A.5

Maoin, cearta agus
dliteanais a aistriú.

Imeachtaí dlí atá ar
feitheamh.

Conarthaí áirithe a
choimeád ar
marthain agus
tagairtí a oiriúnú.



A.8

Cuntais
chríochnaitheacha
an Bhoird.

Tuarascáil
chríochnaitheach.

Taifid.

Forálacha
idirthréimhseacha.

12

[Uimh. 23.] [2012.]An tAcht um Chuntais Dhı́omhaoine
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(2) Maidir le conradh nó comhaontú dá dtagraítear i bhfo-alt
(1)—

(a) léifear é agus beidh éifeacht leis amhail is dá gcuirfí ann
ainm an Aire in ionad ainm an Bhoird nó, de réir mar a
bheidh, aon iontaobhaí nó gníomhaire ag gníomhú dó nó
di thar a cheann, agus

(b) beidh sé infhorfheidhmithe i gcoinne an Aire.

9.—(1) Tar éis an t-ordú faoi alt 2 a dhéanamh, ullmhóidh an
Bord cuntais chríochnaitheacha i leith bhliain airgeadais an Bhoird,
nó i leith cuid de bhliain airgeadais an Bhoird dar críoch, a mhéid is
indéanta é, an lá díreach roimh an lá ceaptha.

(2) Déanfaidh an Bord na cuntais chríochnaitheacha a ullmhófar
faoi fho-alt (1) a chur faoi bhráid an Aire díreach roimh an lá
ceaptha.

(3) Déanfaidh an tAire, a luaithe is indéanta tar éis na cuntais
chríochnaitheacha a chur faoina bhráid nó faoina bráid, na cuntais
chríochnaitheacha a chur faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus
Ciste lena n-iniúchadh, agus, díreach tar éis an iniúchta, déanfar cóip
de na cuntais arna n-iniúchadh agus cóip de thuarascáil an Ard-
Reachtaire Cuntas agus Ciste ar na cuntais a thíolacadh don Aire
agus cuirfidh an tAire faoi deara cóipeanna de na cuntais iniúchta sin
agus den tuarascáil sin a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

10.—(1) Tar éis an t-ordú faoi alt 2 a dhéanamh, ullmhóidh an
Bord tuarascáil chríochnaitheach maidir le comhlíonadh a
fheidhmeanna i leith cibé tréimhse nach raibh ina hábhar do
thuarascáil don Aire cheana féin agus dar críoch, a mhéid is indéanta
é, an lá díreach roimh an lá ceaptha.

(2) I gcás gur thug an Bord ordachán don Ghníomhaireacht de
réir alt 11(3) d’Acht 2005 le linn na tréimhse lena mbaineann an
tuarascáil chríochnaitheach arna hullmhú faoi fho-alt (1), cinnteoidh
sé go n-áireofar sa tuarascáil sonraí maidir leis na daoine sin a
ndearnadh eisíocaíochtaí leo agus maidir le méid gach eisíocaíochta.

(3) Déanfaidh an Bord an tuarascáil chríochnaitheach arna
hullmhú faoi fho-alt (1) a chur faoi bhráid an Aire díreach roimh an
lá ceaptha, agus cuirfidh an tAire faoi deara, a luaithe is indéanta tar
éis an tuarascáil a fháil, cóipeanna di a leagan faoi bhráid gach Tí
den Oireachtas.

11.—Gach taifead atá i seilbh an Bhoird díreach roimh an lá
ceaptha, beidh sé, ar an lá ceaptha, arna aistriú chuig an Aire agus
measfar, ar an agus ón lá sin, é a bheith i seilbh an Aire.

12.—(1) San alt seo—

tá le “Gníomhaireacht” an bhrí chéanna atá leis sa Phríomh-Acht;

ciallaíonn “tuarascáil bhliantúil” an tuarascáil arna hullmhú ag an
Aire faoi alt 45(3) den Phríomh-Acht (a chuirtear isteach le halt
4(b));



[2012.] [Uimh. 23.]An tAcht um Chuntais Dhı́omhaoine
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ciallaíonn “plean ceadaithe” an plean eisíocaíochtaí a rinneadh faoi
alt 42 den Phríomh-Acht agus atá in éifeacht roimh theacht i
ngníomh don Acht seo;

ciallaíonn “iarBhord” Bord Eisíocaíochtaí Chiste na gCuntas
Díomhaoin a díscaoileadh faoi Acht 2005;

ciallaíonn “comhalta”, i ndáil leis an mBord, gnáthchomhalta den
Bhord nó cathaoirleach an Bhoird.

(2) Go dtí go ndéanann an tAire scéim faoi alt 42 den Phríomh-
Acht (a chuirtear isteach le halt 3)—

(a) leanfaidh an plean ceadaithe d’éifeacht a bheith leis,

(b) féadfar an plean ceadaithe a athbhreithniú agus a leasú
amhail is dá mba scéim é a rinneadh tar éis an lae
cheaptha faoin alt sin,

(c) beidh feidhm ag ailt 43, 43A, 44 agus 44A den Phríomh-
Acht (a chuirtear isteach le halt 3) maidir leis an bplean
ceadaithe amhail is dá mba scéim den sórt sin é, agus

(d) maidir le hiarraidh chun iarratas a dhéanamh ar
eisíocaíochtaí faoi alt 43 (de réir fhoclaíocht an ailt sin
sular leasaíodh é leis an Acht seo) agus maidir le
hiarratais a fhaightear mar fhreagra ar iarraidh den sórt
sin, déileálfar léi nó leo amhail is gur eisíodh nó go
bhfuarthas í nó iad faoi ailt 43A agus 44 den Phríomh-
Acht (a chuirtear isteach le halt 3).

(3) Más rud é, díreach roimh an lá ceaptha, go mbeidh déanamh
eisíocaíochtaí i leith iarratais a cheadaigh an t-iarBhord gan
chríochnú go fóill, féadfaidh an tAire, an lá ceaptha agus dá éis agus
d’ainneoin alt 11(3) d’Acht 2005, ordacháin a thabhairt don
Ghníomhaireacht ó am go ham i ndáil le heisíocaíochtaí den sórt sin.

(4) I gcás go dtugann an tAire ordachán faoi fho-alt (3), beidh
faisnéis i ndáil leis na heisíocaíochtaí lena mbaineann ar áireamh sa
tuarascáil bhliantúil.

(5) Mura mbeidh éifeacht le héirí as comhalta den Bhord faoi alt
33(6) den Phríomh-Acht díreach roimh an lá ceaptha, beidh éifeacht
leis an éirí as an dáta is luaithe díobh seo a leanas—

(a) an dáta a fuair an tAire an litir inar tugadh fógra don Aire
maidir le héirí as an chomhalta lena mbaineann den
Bhord, nó

(b) an lá díreach roimh an lá ceaptha.

13.—Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 2(1), tríd an míniú ar “comhalta” a scriosadh,

(b) in alt 6, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-ailt
(5) agus (6):

“(5) Féadfaidh an Banc Ceannais imeachtaí achoimre i
leith cion faoin Acht seo a thionscnamh agus a thabhairt
ar aghaidh.”,
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(c) in alt 17(4), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
mhír (a):

“(a) na nithe seo a leanas a ghlanadh—

(i) na táillí, na costais agus na caiteachais a
thabhaíonn an Ghníomhaireacht i
gcomhlíonadh a feidhmeanna faoin Acht
seo agus faoin Acht um Polasaithe
Árachais Saoil Neamhéilithe, 2003, agus

(ii) luach saothair agus táillí na gcigirí a bheidh
údaraithe ag an mBanc Ceannais faoi alt
22 nó ag an údarás rialála faoi alt 19 den
Acht um Polasaithe Árachais Saoil
Neamhéilithe, 2003 agus a gcuid liúntas i
leith caiteachas,”,

agus

(d) in alt 18, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-
alt (1):

“(1) Faoi réir fho-alt (2), déanfaidh an
Ghníomhaireacht, a luaithe is indéanta tar éis an 30
Aibreán gach bliain, plean infheistíochta don Chiste a
ullmhú, ag féachaint don scéim a bheidh déanta ag an Aire
faoi alt 42 chun airgead a eisíoc as an gCiste.”.

14.—Aisghairtear ailt 30 go 40 den Phríomh-Acht le héifeacht ón
lá ceaptha.

15.—(1) Féadfar an tAcht um Chuntais Dhíomhaoine (Leasú),
2012 a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Chuntais Dhíomhaoine, 2001 go
2012, a ghairm le chéile den Acht seo agus de na hAchtanna um
Chuntais Dhíomhaoine, 2001 go 2005.

(3) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a
cheapfaidh an tAire le hordú nó le horduithe i gcoitinne nó faoi
threoir aon chríoch nó foráil áirithe agus féadfar laethanta éagsúla a
cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil agus le haghaidh forálacha
éagsúla.


