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AN tACHT UM CHÁILÍOCHTAÍ AGUS DEARBHÚ
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[An tiontú oifigiúil]

————————

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt
1. Gearrtheideal agus tosach feidhme.

2. Léiriú.

3. Rialacháin.

4. Caiteachais.

5. Cionta.

6. Aisghairm agus cúlghairm.

CUID 2

Údarás na hÉireann um Cháilíochtaí agus Dearbhú Cáilíochta

7. An lá bunaithe.

8. Údarás na hÉireann um Cháilíochtaí agus Dearbhú
Cáilíochta a bhunú.

9. Feidhmeanna an Údaráis.

10. Athbhreithnithe ag an Údarás.

11. Athbhreithniú ag an Aire ar an Údarás.

12. Deontais don Údarás.

13. Comhoibriú leis an Údarás.

14. Ordacháin ón Údarás maidir le faisnéis a sholáthar.

15. An príomhfheidhmeannach.

16. Feidhmeanna an phríomhfheidhmeannaigh.
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17. Feidhmeanna an phríomhfheidhmeannaigh a tharmligean.

18. Cuntasacht an phríomhfheidhmeannaigh don Choiste um
Chuntais Phoiblí.

19. Cuntasacht an phríomhfheidhmeannaigh do Choistí
Oireachtais eile.

20. Foireann.

21. Foireann comhlachta dhíscaoilte a aistriú chuig an Údarás.

22. Aoisliúntas.

23. Cuntais.

24. Ráiteas straitéise.

25. Tuarascáil Bhliantúil.

26. Bronntanais don Údarás.

CUID 3

Dearbhú Cáilíochta

27. Dearbhú cáilíochta.

28. Oibleagáid ar sholáthraithe nósanna imeachta maidir le
dearbhú cáilíochta a ullmhú.

29. Nósanna imeachta maidir le dearbhú cáilíochta agus
ollscoileanna a bunaíodh cheana.

30. Nósanna imeachta maidir le dearbhú cáilíochta agus
soláthraithe iomchuí, seachas ollscoileanna a
bunaíodh cheana.

31. An tÚdarás do dhiúltú nósanna imeachta beartaithe maidir
le dearbhú cáilíochta a cheadú.

32. Nósanna imeachta maidir le dearbhú cáilíochta agus
comhlachtaí dámhachtana ainmnithe.

33. Nósanna imeachta maidir le dearbhú cáilíochta agus
soláthraithe nasctha.

34. Athbhreithniú ag an Údarás ar nósanna imeachta
soláthraithe iomchuí maidir le dearbhú cáilíochta.

35. Ordacháin ón Údarás tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar
nósanna imeachta maidir le dearbhú cáilíochta.

36. An tÚdarás do tharraingt siar ceadú le haghaidh nósanna
imeachta maidir le dearbhú cáilíochta.

37. Comhlachtaí dámhachtana ainmnithe do dhéanamh
athbhreithniú ar nósanna imeachta soláthraithe
nasctha maidir le dearbhú cáilíochta.
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38. Ordacháin ó chomhlacht dámhachtana ainmnithe tar éis

athbhreithniú a dhéanamh ar nósanna imeachta maidir
le dearbhú cáilíochta.

39. Comhlacht dámhachtana ainmnithe do tharraingt siar ceadú
le haghaidh nósanna imeachta maidir le dearbhú
cáilíochta.

40. Athbhreithniú ag an Údarás ar nósanna imeachta Ollscoil
na hÉireann.

41. Ordacháin ón Údarás d’Ollscoil na hÉireann tar éis
athbhreithniú a dhéanamh.

42. Athbhreithnithe cáilíochta ag an Údarás.

CUID 4

Caighdeáin agus Dámhachtainí

43. Creat cáilíochtaí.

44. Iarratas chun clár oideachais agus oiliúna a bhailíochtú.

45. Cinneadh ar iarratas chun clár oideachais agus oiliúna a
bhailíochtú.

46. Athbhreithniú ar bhailíochtú cláir.

47. Bailíochtú cláir a tharraingt siar.

48. Socrú idir soláthraithe agus comhlachtaí dámhachtana
seachas an tÚdarás.

49. An tÚdarás do chinneadh caighdeáin eolais, scile nó
inniúlachta le haghaidh dámhachtainí.

50. Dámhachtain a dhéanamh.

51. Socrú comhdhámhachtana.

52. Iarraidh ó sholáthraí go dtarmligfear údarás chun
dámhachtain a dhéanamh.

53. Cinneadh ar iarraidh go dtarmligfear údarás chun
dámhachtain a dhéanamh.

54. Athbhreithniú ag an Údarás ar údarás tarmligthe chun
dámhachtain a dhéanamh.

55. An tÚdarás do tharraingt siar nó d’athrú údarás tarmligthe
chun dámhachtain a dhéanamh.

56. Nósanna imeachta le haghaidh rochtana, aistriú agus
forchéimniú i ndáil le foghlaimeoirí.

57. Athbhreithniú ag an Údarás ar chur i ngníomh nósanna
imeachta le haghaidh rochtana, aistriú agus
forchéimniú.
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58. Ordacháin ón Údarás tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar

nósanna imeachta le haghaidh rochtana, aistriú agus
forchéimniú.

59. An tÚdarás do tharraingt siar ceadú i dtaca le nósanna
imeachta maidir le rochtain, aistriú agus forchéimniú.

CUID 5

Cód Cleachtais agus Marc Oideachais Idirnáisiúnta

60. Cód Cleachtais chun clár a sholáthar d’fhoghlaimeoirí
idirnáisiúnta.

61. Marc oideachais idirnáisiúnta.

62. Muirear bliantúil i leith an marc oideachais idirnáisiúnta a
úsáid.

63. Athbhreithniú ag an Údarás ar chomhlíonadh an chóid
cleachtais ag soláthraí agus ar úsáid an mhairc
oideachais idirnáisiúnta ag soláthraí.

CUID 6

Foghlaimeoirí Rollaithe a Chosaint

64. Léiriú.

65. Socruithe ag soláthraithe chun foghlaimeoirí rollaithe a
chosaint.

66. Cúnamh ón Údarás d’fhoghlaimeoirí rollaithe chun clár
malartach a aimsiú.

67. Oibleagáid ar sholáthraithe faisnéis a thabhairt
d’fhoghlaimeoirí rollaithe.

CUID 7

Achomhairc

68. Painéal Achomharc.

69. An Painéal Achomharc do chinneadh achomhairc.

70. Nósanna imeachta achomhairc.

CUID 8

Comhlachtaí a Dhíscaoileadh

71. Údarás Náisiúnta Cáilíochtaí na hÉireann, Comhairle na
nDámhachtainí Ardoideachais agus Oiliúna agus
Comhairle na nDámhachtainí Breisoideachais agus
Oiliúna a dhíscaoileadh.

72. Dliteanas i leith caillteanas a tharlaíonn roimh an lá
bunaithe.

73. Talamh agus maoin eile a aistriú chuig an Údarás.
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74. Cearta agus dliteanais a aistriú, agus léasanna, ceadúnais

agus ceadanna arna ndeonú ag comhlacht díscaoilte do
leanúint i bhfeidhm.

75. Forálacha de dhroim sócmhainní agus dliteanais a aistriú
chuig an Údarás.

76. Taifid comhlachtaí díscaoilte.

77. Cuntais chríochnaitheacha agus tuarascáil chríochnaitheach
comhlachtaí díscaoilte.

CUID 9

Forálacha Ilghnéitheacha

78. Clár soláthraithe.

79. Bunachar sonraí.

80. Táillí.

81. Gan “institiúid teicneolaíochta” ná “coláiste teicniúil
réigiúnach” a thabhairt de thuairisc ar sholáthraí.

82. Cairt Institiúide Teicneolaíochta.

83. Doiciméid a sheirbheáil.

CUID 10

Forálacha Idirthréimhseacha agus Cosanta le haghaidh Acht
1999 agus Leasuithe ar Achtanna eile

84. Foráil idirthréimhseach agus cosanta le haghaidh Acht 1999.

85. Idirthréimhse i dtaca le hachomhairc faoi Acht 1999.

86. Leasuithe ar Achtanna eile.

SCEIDEAL 1

Údarás na hÉireann um Cháilíochtaí agus Dearbhú Cáilíochta

SCEIDEAL 2

CUID 1

Na hAchtanna a Aisghairtear

CUID 2

An Ionstraim Reachtúil a Chúlghairtear

SCEIDEAL 3

Leasuithe ar Achtanna eile

————————
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Na hAchtanna dá dTagraítear

Na hAchtanna um Shaoire Uchtaíoch, 1995 agus 2005

An tAcht um Rialú Foirgníochta, 2007 2007, Uimh. 21

An tAcht um Shaoire Cúramóra, 2001 2001, Uimh. 19

Acht na gCuideachtaí, 1990 1990, Uimh. 33

Achtanna na gCuideachtaí

Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú), 1993 1993, Uimh. 8

An tAcht Oideachais, 1998 1998, Uimh. 51

An tAcht um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 1995, Uimh. 22

An tAcht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 1997 1997, Uimh. 2

An tAcht Airgeadais, 2001 2001, Uimh. 7

An tAcht um Shaoráil Faisnéise, 1997 1997, Uimh. 13

Acht an Údaráis um Ard-Oideachas, 1971 1971, Uimh. 22

An tAcht um Institiúidí Teicneolaíochta, 2006 2006, Uimh. 25

Na hAchtanna um Institiúidí Teicneolaíochta, 1992 go
2006

Irish Universities Act 1908 (8 Edw. 7.) c. 38

An tAcht um Áiseanna Saothair, 1987 1987, Uimh. 15

Na hAchtanna um Chosaint Mháithreachais, 1994 agus
2004

Na hAchtanna um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta,
1973 go 2005

An tAcht um Eagrú Ama Oibre, 1997 1997, Uimh. 20

Na hAchtanna um Shaoire do Thuismitheoirí, 1998 agus
2006

Petty Sessions (Ireland) Act 1851 14 & 15 Vic., c. 93

An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma
Shocraithe), 2003 2003, Uimh. 29

An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair
Pháirtaimseartha), 2001 2001, Uimh. 45

Acht na gCáilíochtaí (Oideachas agus Oiliúint), 1999 1999, Uimh. 26

Na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1967 go
2007

Acht na gColáistí Teicniúla Réigiúnacha, 1992 1992, Uimh. 16

An tAcht Comhdhlúite Cánacha, 1997 1997, Uimh. 39

An tAcht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001 2001, Uimh. 8

Na hAchtanna um Théarmaí Fostaíochta (Faisnéis), 1994
agus 2001

An tAcht um Choláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn (Leasú 2003, Uimh. 1
Cairteacha), 2003 (Príobháideach)

Na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach, 1977 go 2007

Acht na nOllscoileanna, 1997 1997, Uimh. 24

An tAcht Oideachais Ghairme Beatha, 1930 1930, Uimh. 29
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ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE COMHLACHT
A BHUNÚ AR A dTABHARFAR, SA GHAEILGE,
ÚDARÁS NA hÉIREANN UM CHÁILÍOCHTAÍ AGUS
DEARBHÚ CÁILÍOCHTA NÓ, SA BHÉARLA, THE
QUALIFICATIONS AND QUALITY ASSURANCE
AUTHORITY OF IRELAND; DO MHÍNIÚ A
FHEIDHMEANNA; DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR
LE hÚDARÁS NÁISIÚNTA CÁILÍOCHTAÍ NA
hÉIREANN, COMHAIRLE NA nDÁMHACHTAINÍ
ARDOIDEACHAIS AGUS OILIÚNA AGUS COMHAIRLE
NA nDÁMHACHTAINÍ BREISOIDEACHAIS AGUS
OILIÚNA A DHÍSCAOILEADH; D’AISGHAIRM ACHT
NA gCÁILÍOCHTAÍ (OIDEACHAS AGUS OILIÚINT),
1999; DO LEASÚ ACHT AN ÚDARÁIS UM ARD-
OIDEACHAS, 1971, ACHT NA gCOLÁISTÍ TEICNIÚLA
RÉIGIÚNACHA, 1992, AN ACHTA UM SHAORÁIL
FAISNÉISE, 1997, ACHT NA nOLLSCOILEANNA, 1997
AGUS ACHTANNA ÁIRITHE EILE; AGUS DO
DHÉANAMH SOCRÚ i dTAOBH NITHE A BHAINEANN
LEIS AN MÉID SIN.

[22 Iúil 2012]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar an tAcht um Cháilíochtaí agus Dearbhú
Cáilíochta (Oideachas agus Oiliúint), 2012 a ghairm den Acht seo.

(2) 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 nó le haghaidh forálacha
éagsúla.

(3) Féadfar, le hordú faoi fho-alt (2), i leith aisghairm Acht 1999
nó na forála d’Acht 1997, a shonraítear i gCuid 1 de Sceideal 2, agus
i leith chúlghairm na hionstraime reachtúla a shonraítear i gCuid 2

7
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den Sceideal sin, ar aisghairm agus cúlghairm iad a dhéantar le halt
6, laethanta éagsúla a cheapadh chun na hAchtanna sin nó forálacha
éagsúla díobh a aisghairm agus chun forálacha éagsúla den ionstraim
reachtúil sin a chúlghairm.

2.—(1) San Acht seo—

déanfar “rochtain, aistriú agus forchéimniú”, i ndáil le foghlaimeoirí,
a fhorléiriú de réir fho-alt (5);

ciallaíonn “Acht 1908” an Irish Universities Act 1908;

ciallaíonn “Acht 1997” Acht na nOllscoileanna, 1997;

ciallaíonn “Acht 1999” Acht na gCáilíochtaí (Oideachas agus
Oiliúint), 1999;

ciallaíonn “an Foras” an Foras Áiseanna Saothair;

ciallaíonn “Painéal Achomharc” an Painéal Achomharc arna bhunú
faoi alt 68;

ciallaíonn “Bord Achomharc” Bord Achomharc arna cheapadh faoi
alt 69(3);

tá le “Údarás” an bhrí a shanntar dó le halt 8;

ciallaíonn “dámhachtain” dámhachtain, lena n-áirítear
comhdhámhachtain, le haghaidh oideachais nó oiliúint, nó le
haghaidh oideachais agus oiliúna araon, a thugann comhlacht
dámhachtana nó, i gcás comhdhámhachtana, a thugann dhá
chomhlacht dámhachtana nó níos mó, d’fhoghlaimeoir chun a
thaifeadadh nó a dheimhniú go ndearna an foghlaimeoir caighdeán
áirithe eolais, scile nó inniúlachta a bhaint amach agus folaíonn sé—

(a) teastas,

(b) dioplóma,

(c) céim;

ciallaíonn “comhlacht dámhachtana” comhlacht a dhéanann
dámhachtain;

tá le “príomhfheidhmeannach” an bhrí a shanntar dó le halt 15 agus
folaíonn sé duine arna ainmniú nó arna hainmniú faoi alt 16(5) le linn
dó nó di feidhmeanna an phríomhfheidhmeannaigh a chomhlíonadh;

ciallaíonn “cód cleachtais” cód cleachtais arna bhunú agus arna
fhoilsiú ag an Údarás de réir alt 60;

ciallaíonn “cuideachta” cuideachta arna bunú faoi Achtanna na
gCuideachtaí;

ciallaíonn “ráta críochnúcháin”, i leith clár oideachais agus oiliúna,
an cóimheas atá idir an líon foghlaimeoirí rollaithe a chríochnaíonn
an clár agus an líon foghlaimeoirí rollaithe a thosaigh an clár;

ciallaíonn “bunachar sonraí” an bunachar sonraí arna bhunú agus
arna chothabháil faoi alt 79;
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ciallaíonn “comhlacht dámhachtana ainmnithe” ollscoil a bunaíodh
cheana, Ollscoil na hÉireann, foras oideachais a bunaíodh mar
ollscoil faoi alt 9 d’Acht 1997, Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha
Cliath agus Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn;

forléireofar “comhlacht díscaoilte” de réir alt 71;

ciallaíonn “foghlaimeoir rollaithe” foghlaimeoir atá rollaithe i gclár
oideachais agus oiliúna;

forléireofar “lá bunaithe” de réir alt 7;

tá le “Creat” an bhrí a shanntar dó le halt 43;

ciallaíonn “Institiúid Teicneolaíochta” foras dá dtagraítear in alt 3 (a
leasaíodh le halt 4 den Acht um Institiúidí Teicneolaíochta, 2006)
d’Acht na gColáistí Teicniúla Réigiúnacha, 1992;

tá le “foras ardoideachais” an bhrí chéanna atá leis in Acht an
Údaráis um Ard-Oideachas, 1971;

ciallaíonn “marc oideachais idirnáisiúnta” an marc oideachais
idirnáisiúnta a shonraítear faoi alt 61;

ciallaíonn “foghlaimeoir idirnáisiúnta” duine nach saoránach
Éireannach ach atá go dleathach sa Stát go príomha chun oideachas
agus oiliúint a fháil;

ciallaíonn “comhdhámhachtain” dámhachtain aonair arna déanamh
ag dhá chomhlacht dámhachtana nó níos mó i gcomhpháirt;

tá le “socrú comhdhámhachtana” an bhrí a shanntar dó le halt 51(1);

forléireofar “soláthraí nasctha” de réir fho-alt (3);

ciallaíonn “Aire” an tAire Oideachais agus Scileanna;

ciallaíonn “Ollscoil na hÉireann” an ollscoil ar a dtugtar an t-ainm
sin i mBaile Átha Cliath, arna comhdhéanamh agus a bunaíodh le
cairt faoi Acht 1908;

ciallaíonn “forordaithe” forordaithe le rialacháin arna ndéanamh ag
an Aire;

ciallaíonn “ollscoil a bunaíodh cheana” ollscoil a shonraítear i
míreanna (a) go (d) d’alt 4(1) d’Acht 1997;

ciallaíonn “comhlacht aitheantais ghairmiúil” comhlacht (lena
n-áirítear comhlachas gairmiúil, institiúid ghairmiúil nó aon
eagraíocht ghairmiúil eile) a gceanglaítear air nó a n-údaraítear dó
le dlí de chuid an Stáit, nó faoi, iompar daoine atá ag gabháil do
ghairm a mhaoirsiú nó a rialáil;

ciallaíonn “clár oideachais agus oiliúna” próiseas trína bhfaigheann
foghlaimeoir eolas, scil nó inniúlacht agus folaíonn sé cúrsa staidéir,
cúrsa teagaisc agus printíseacht;

ciallaíonn “soláthraí” duine a dhéanann clár oideachais agus oiliúna
a sholáthar, a eagrú nó a thabhairt i gcrích;

ciallaíonn “scoil aitheanta” scoil atá aitheanta ag an Aire faoi alt 10
den Acht Oideachais, 1998;
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folaíonn “taifead”—

(a) taifead i scríbhinn,

(b) plean, cairt, léarscáil, líníocht, léaráid, nó íomhá
phictiúrtha nó ghrafach,

(c) diosca, téip, fuaimrian, nó rud eile ina gcorpraítear
faisnéis, fuaimeanna nó comharthaí ionas gur féidir (le
cúnamh nó gan cúnamh ó rud éigin eile) iad a atáirgeadh
i bhfoirm inléite nó inchloiste, agus

(d) scannán, téip nó rud eile ina gcorpraítear amharcíomhánna
ionas gur féidir (le cúnamh nó gan cúnamh ó rud éigin
eile) iad a atáirgeadh in amharcfhoirm;

ciallaíonn “clár” an clár soláthraithe arna bhunú agus arna
chothabháil faoi alt 78;

ciallaíonn “comhlacht dámhachtana ainmnithe iomchuí”, i ndáil le
soláthraí nasctha, an comhlacht dámhachtana ainmnithe a rinne an
socrú dá dtagraítear i bhfo-alt (3) leis an soláthraí nasctha;

ciallaíonn “soláthraí iomchuí”—

(a) ollscoil a bunaíodh cheana,

(b) foras oideachais a bunaíodh mar ollscoil faoi alt 9 d’Acht
1997,

(c) Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn,

(d) Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath,

(e) soláthraí a ndéantar a chlár oideachais agus oiliúna a
bhailíochtú faoi alt 45,

(f) soláthraí a mbeidh socrú déanta aige le comhlacht
dámhachtana faoi alt 48,

(g) soláthraí a mbeidh an t-údarás chun dámhachtain a
dhéanamh tarmligthe chuige faoi alt 53, nó

(h) soláthraí atá údaraithe chun an marc oideachais
idirnáisiúnta a úsáid faoi alt 61 seachas soláthraí atá
údaraithe amhlaidh i gcás go bhfuil an soláthraí sin
freisin—

(i) ina sholáthraí dá dtagraítear i míreanna (a) go (g), nó

(ii) ina sholáthraí nasctha;

ciallaíonn “sochar aoisliúntais” pinsean, aisce nó liúntas eile is
iníoctha ar éirí as, ar scor nó ar bhás;

ciallaíonn “Teagasc” Teagasc — an tÚdarás Forbartha Talmhaíochta
agus Bia;

déanfar “bailíochtú”, i ndáil le clár oideachais agus oiliúna, a
fhorléiriú de réir fho-alt (2);
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ciallaíonn “coiste gairmoideachais” coiste arna bhunú faoi alt 7 den
Acht Oideachais Ghairme Beatha, 1930.

(2) Chun críocha an Achta seo, déantar clár oideachais agus
oiliúna a bhailíochtú i gcás go ndearbhaíonn an tÚdarás faoi alt 45
gur dheimhnigh soláthraí an chláir don Údarás, maidir le
foghlaimeoir rollaithe de chuid an tsoláthraí sin a chríochnaíonn an
clár sin, go mbainfidh sé nó sí amach an t-eolas, an scil nó an
inniúlacht is gá chun gur chóir dámhachtain de chuid an Údaráis a
thairiscint i leith an chláir sin agus, más cuí, go mbeidh sé nó sí in
ann an t-eolas, an scil nó an inniúlacht sin a léiriú.

(3) Faoi réir fho-alt (4), is é atá i soláthraí nasctha soláthraí nach
comhlacht dámhachtana ainmnithe ach a dhéanann socrú le
comhlacht dámhachtana ainmnithe ar socrú é faoina soláthraíonn an
soláthraí clár oideachais agus oiliúna a chomhlíonann na
réamhriachtanais go léir, nó cuid de na réamhriachtanais, le haghaidh
dámhachtain ón gcomhlacht dámhachtana ainmnithe.

(4) Maidir le soláthraí cláir dá dtagraítear i bhfo-alt (3), ní
soláthraí nasctha é i gcás gurb é atá sa dámhachtain dá dtagraítear
san fho-alt sin comhdhámhachtain de chuid an tsoláthraí agus an
chomhlachta dámhachtana ainmnithe.

(5) Aon tagairt do rochtain, aistriú agus forchéimniú, i ndáil le
foghlaimeoirí, is tagairt í—

(a) do rochtain ag foghlaimeoirí ar chláir oideachais agus
oiliúna, lena n-áirítear aitheantas le haghaidh eolas, scil
nó inniúlacht a baineadh amach cheana,

(b) d’fhoghlaimeoirí a aistriú ó chlár amháin chuig clár eile
tar éis dóibh aitheantas a fháil le haghaidh eolas, scil nó
inniúlacht a baineadh amach cheana, agus

(c) d’fhorchéimniú foghlaimeoirí ó chlár chuig clár eile ar
leibhéal níos airde.

3.—(1) Féadfaidh an tAire foráil a dhéanamh le rialacháin le
haghaidh aon ní dá dtagraítear san Acht seo mar ní atá forordaithe
nó le forordú.

(2) Gan dochar d’aon fhoráil den Acht seo, féadfaidh cibé
forálacha teagmhasacha, forlíontacha agus iarmhartacha a bheith i
rialacháin faoin alt seo is dóigh leis an Aire is gá nó is fóirsteanach
chun críocha na rialachán.

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

4.—Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an
Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe é, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.
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5.—(1) Aon duine a dhéanann cion faoi alt 83(6) nó faoi mhír

13(2) de Sceideal 1, dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil
d’aicme A a chur air nó uirthi.

(2) D’ainneoin alt 10(4) den Petty Sessions (Ireland) Act 1851,
féadfar imeachtaí i leith cion faoi alt 83(6) nó faoi mhír 13(2) de
Sceideal 1 a thionscnamh laistigh de 12 mhí ó dháta an chiona.

(3) Aon duine a dhéanann cion faoin Acht seo, seachas cion dá
dtagraítear i bhfo-alt (1), dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó iad
araon, a chur air nó uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €100,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 5 bliana,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(4) I gcás go ndéanann comhlacht corpraithe cion faoin Acht seo
agus go gcruthaítear go ndearnadh amhlaidh é le toiliú nó le
cúlcheadú, nó gurbh inchurtha é i leith aon fhaillí ar thaobh, aon
duine is stiúrthóir, bainisteoir, rúnaí nó oifigeach eile de chuid an
chomhlachta chorpraithe, nó duine a d’airbheartaigh a bheith ag
gníomhú in aon cháil den sórt sin, déanann an duine sin, maille leis
an gcomhlacht corpraithe, cion agus dlífear imeachtaí a shaothrú ina
choinne nó ina coinne agus é nó í a phionósú amhail is dá mba rud
é go ndearna sé nó sí an cion céadluaite.

(5) Féadfaidh an tÚdarás imeachtaí achoimre i leith cion faoin
Acht seo a thionscnamh agus a thabhairt ar aghaidh.

6.—(1) Déantar na hAchtanna a shonraítear i gcolún (1) de Chuid
1 de Sceideal 2 a aisghairm a mhéid a shonraítear i gcolún (2) den
Chuid sin.

(2) Déantar an ionstraim reachtúil a shonraítear i gCuid 2 de
Sceideal 2 a chúlghairm.

CUID 2

Údarás na hÉireann um Cháilíochtaí agus Dearbhú Cáilíochta

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

8.—(1) Ar an lá bunaithe, beidh comhlacht arna bhunú ar a
dtabharfar, faoi réir fho-alt (2), Údarás na hÉireann um Cháilíochtaí
agus Dearbhú Cáilíochta sa Ghaeilge, nó, the Qualifications and
Quality Assurance Authority of Ireland sa Bhéarla (agus dá ngairtear
“an tÚdarás” san Acht seo) chun na feidhmeanna a thugtar dó leis
an Acht seo a chomhlíonadh.

(2) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an Údarás,
ainm, seachas Údarás na hÉireann um Cháilíochtaí agus Dearbhú
Cáilíochta, a shonrú le hordú ar ainm é a fhéadfaidh an tÚdarás a
thabhairt air féin chun críocha oibríochta.
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(3) Tá feidhm ag Sceideal 1 maidir leis an Údarás.

9.—(1) Is iad seo a leanas feidhmeanna ginearálta an Údaráis—

(a) an Creat a chur chun cinn, a chothabháil, a fhorbairt
tuilleadh agus a chur i ngníomh,

(b) comhairle a thabhairt don Aire i ndáil le beartas náisiúnta
maidir le dearbhú cáilíochta agus feabhsú cáilíochta in
oideachas agus oiliúint,

(c) athbhreithniú agus faireachán a dhéanamh ar éifeachtacht
nósanna imeachta soláthraithe maidir le dearbhú
cáilíochta,

(d) cláir oideachais agus oiliúna a bhailíochtú, agus
athbhreithniú agus faireachán a dhéanamh ar na cláir
bhailíochtaithe,

(e) na caighdeáin eolais, scile nó inniúlachta a bhunú a bheidh
le baint amach ag foghlaimeoirí sula bhféadfaidh an
tÚdarás, nó soláthraí ar tarmligeadh údarás chuige chun
dámhachtain a dhéanamh, dámhachtain a dhéanamh,

(f) dámhachtainí a dhéanamh, údarás chun dámhachtain a
dhéanamh a tharmligean i gcás gur cuí leis an Údarás
déanamh amhlaidh agus athbhreithniú agus faireachán a
dhéanamh ar oibriú an údaráis arna tharmligean
amhlaidh,

(g) beartais agus critéir a chinneadh le haghaidh rochtana,
aistriú agus forchéimniú i ndáil le foghlaimeoirí, agus
faireachán a dhéanamh ar chur i ngníomh nósanna
imeachta le haghaidh rochtana, aistriú agus forchéimniú
i ndáil le foghlaimeoirí ag soláthraithe,

(h) cód cleachtais a bhunú chun cláir oideachais agus oiliúna
a sholáthar d’fhoghlaimeoirí idirnáisiúnta,

(i) úsáid an mhairc oideachais idirnáisiúnta ag soláthraí a
chomhlíonann an cód cleachtais a údarú,

(j) bunachar sonraí a bhunú, a chothabháil agus a fhorbairt
ina soláthrófar faisnéis maidir le dámhachtainí a
aithnítear laistigh den Chreat, cláir oideachais agus
oiliúna a leanann dámhachtainí a aithnítear laistigh den
Chreat astu agus aon chláir eile is cuí leis an Údarás,

(k) an clár a bhunú agus a chothabháil,

(l) comhairle a thabhairt don Aire nó d’aon Aire eile agus
dul i gcomhairle leis an Aire nó le haon Aire eile maidir
le haon ní a bhaineann le feidhmeanna an Údaráis, ar
iarraidh a fháil ón Aire sin,

(m) comhoibriú le comhlachtaí idirnáisiúnta i dtaca le beartais
maidir le cáilíochtaí agus dearbhú cáilíochta agus i dtaca
lena gcur i ngníomh agus, go háirithe—

(i) idirchaidreamh a dhéanamh le comhlachtaí
dámhachtana lasmuigh den Stát chun go n-éascófar
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aitheantas sa Stát le haghaidh dámhachtainí de chuid
na gcomhlachtaí sin, agus

(ii) aitheantas lasmuigh den Stát le haghaidh
dámhachtainí a dhéantar sa Stát a éascú,

(n) a chinntiú go bhfuil socruithe i bhfeidhm chun
foghlaimeoirí a chosaint i gcás gur thosaigh foghlaimeoirí
ar chlár oideachais agus oiliúna ach nár chríochnaigh siad
é i gcás go scoireann soláthraí den chlár a sholáthar roimh
é a bheith críochnaithe,

(o) cuidiú le foghlaimeoirí rollaithe cláir oideachais agus
oiliúna mhalartacha a aimsiú i gcás go scoireann
soláthraithe de chlár a sholáthar roimh é a bheith
críochnaithe, agus

(p) aon fhaisnéis a bhailiú is cuí leis an Údarás agus a
bhaineann le comhlíonadh a fheidhmeanna.

(2) Déanfaidh an tÚdarás an méid seo a leanas, le linn dó a
fheidhmeanna a chomhlíonadh—

(a) é féin a chur ar an eolas i dtaobh na riachtanas oideachais,
oiliúna, scileanna agus cáilíochtaí atá ag na hearnálacha
tionscail, talmhaíochta, gnó, turasóireachta agus trádála,
ag na gairmeacha agus ag an tseirbhís phoiblí, lena
n-áirítear riachtanais maidir leis an leibhéal eolais, scile
nó inniúlachta a bheidh le baint amach ag foghlaimeoirí,

(b) cleachtais in oideachas agus oiliúint a fhreastalaíonn do na
riachtanais dá dtagraítear i mír (a) a chur chun cinn,

(c) é féin a chur ar an eolas i dtaobh cleachtas lasmuigh den
Stát maidir le nithe is iomchuí i leith a fheidhmeanna,

(d) aird a thabhairt ar cibé beartais de chuid an Rialtais a
bhaineann le hoideachas agus oiliúint agus a chuireann
an tAire in iúl i scríbhinn don Údarás, agus

(e) dul i gcomhairle, de réir mar is cuí leis, le soláthraithe, le
comhlachtaí aitheantais ghairmiúil, le hionadaithe foirne
agus foghlaimeoirí, leis an Údarás um Ard-Oideachas,
leis an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus
Measúnachta, leis an gCoimisiún um Scrúduithe Stáit,
agus le haon daoine nó comhlachtaí eile is cuí leis an
Údarás.

(3) Beidh ag an Údarás na cumhachtaí go léir is gá nó is
fóirsteanach chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh.

(4) Faoi réir an Achta seo, beidh an tÚdarás neamhspleách i
gcomhlíonadh a fheidhmeanna.

(5) Féadfaidh an tÚdarás aon cheann dá fheidhmeanna a
chomhlíonadh trí aon chomhalta nó ag aon chomhalta d’fhoireann
an Údaráis a bheidh údaraithe go cuí ag an Údarás chuige sin.

(6) Tabharfaidh an tÚdarás cibé faisnéis don Aire maidir le
comhlíonadh a fheidhmeanna a iarrfaidh an tAire ó am go ham.
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10.—Féadfaidh an tÚdarás, más cuí leis é, athbhreithniú nó

athbhreithnithe a sheoladh faoi alt 34, 46, 54, 57 nó 63 i ndáil le
soláthraí an tráth céanna.

11.—(1) Féadfaidh an tAire athbhreithniú a dhéanamh ó am go
ham ar chomhlíonadh a fheidhmeanna ag an Údarás.

(2) Tar éis athbhreithniú a dhéanamh faoi fho-alt (1), féadfaidh
an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an Údarás, cibé moltaí is cuí
leis an Aire a dhéanamh leis an Údarás i leith chomhlíonadh a
fheidhmeanna ag an Údarás.

(3) Déanfaidh an tAire torthaí aon athbhreithnithe faoi fho-alt (1)
agus aon mholtaí arna ndéanamh faoi fho-alt (2) a fhoilsiú san fhoirm
agus ar an modh is cuí leis nó léi.

12.—Déanfaidh an tAire, gach bliain, le toiliú an Aire Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe, cibé suimeanna a chinnfidh an tAire a
airleacan chun an Údaráis as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

13.—(1) Ar iarraidh a fháil ón Údarás déanamh amhlaidh,
cuideoidh soláthraí iomchuí nó comhlacht atá údaraithe le dlí chun
dámhachtainí a dhéanamh sa Stát leis an Údarás i gcomhlíonadh
fheidhmeanna an Údaráis a mhéid a bhaineann na feidhmeanna sin
le feidhmeanna an tsoláthraí iomchuí nó an chomhlachta atá
údaraithe le dlí chun dámhachtainí a dhéanamh sa Stát, de réir mar
a bheidh.

(2) A mhéid is indéanta é, déanfaidh comhlacht aitheantais
ghairmiúil an méid seo a leanas—

(a) comhoibriú leis an Údarás i gcomhlíonadh fheidhmeanna
an Údaráis a mhéid a bhaineann na feidhmeanna sin le
feidhmeanna an chomhlachta, agus

(b) dul i gcomhairle leis an Údarás, de réir mar is cuí, maidir
le comhlíonadh fheidhmeanna an Údaráis a mhéid a
bhaineann na feidhmeanna sin le feidhmeanna an
chomhlachta.

(3) Ar iarraidh a fháil ón Údarás déanamh amhlaidh, déanfaidh
soláthraí iomchuí, comhlacht atá údaraithe chun dámhachtainí a
dhéanamh sa Stát nó comhlacht aitheantais ghairmiúil aon fhaisnéis
a sholáthar, laistigh den tréimhse ama a shonrófar san iarraidh, a
theastóidh ón Údarás chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh a mhéid
a bhaineann na feidhmeanna sin le feidhmeanna an tsoláthraí, an
chomhlachta atá údaraithe le dlí chun dámhachtainí a dhéanamh sa
Stát nó an chomhlachta aitheantais ghairmiúil, de réir mar a bheidh,
lena n-áirítear faisnéis maidir le rátaí críochnúcháin.

14.—(1) I gcás go mainníonn soláthraí iomchuí, comhlacht atá
údaraithe le dlí chun dámhachtainí a dhéanamh sa Stát nó comhlacht
aitheantais ghairmiúil faisnéis a sholáthar nuair a iarrtar air déanamh
amhlaidh faoi alt 13(3), féadfaidh an tÚdarás, trí fhógra i scríbhinn,
a ordú don soláthraí iomchuí, don chomhlacht atá údaraithe le dlí
chun dámhachtainí a dhéanamh sa Stát nó don chomhlacht
aitheantais ghairmiúil lena mbaineann an fhaisnéis sin a sholáthar
laistigh de thréimhse shonraithe.
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(2) I gcás go dtabharfaidh an tÚdarás ordachán faoi fho-alt (1),

déanfaidh—

(a) an soláthraí iomchuí,

(b) an comhlacht atá údaraithe le dlí chun dámhachtainí a
dhéanamh sa Stát, nó

(c) an comhlacht aitheantais ghairmiúil,

dá dtugtar an t-ordachán, an t-ordachán a chomhlíonadh laistigh den
tréimhse ama a bheidh sonraithe san ordachán.

(3) Féadfaidh an tÚdarás, trí fhógra i scríbhinn, ordachán faoin
alt seo a leasú nó a chúlghairm.

15.—(1) Beidh príomhoifigeach feidhmiúcháin ar an Údarás (dá
ngairtear an “príomhfheidhmeannach” san Acht seo).

(2) Faoi réir fho-ailt (4) agus (5), déanfaidh an tÚdarás an
príomhfheidhmeannach a cheapadh le toiliú an Aire.

(3) Féadfaidh an tÚdarás an príomhfheidhmeannach a chur as
oifig ar chúiseanna sonraithe.

(4) Féadfaidh an tAire, roimh an lá bunaithe, duine a ainmniú
chun a cheaptha nó a ceaptha ina chéad phríomhfheidhmeannach nó
ina céad phríomhfheidhmeannach ar an Údarás.

(5) Más rud é, díreach roimh an lá bunaithe, go bhfuil duine
ainmnithe ag an Aire faoi fho-alt (4), ceapfaidh an tÚdarás an duine
sin chun bheith ina chéad phríomhfheidhmeannach nó ina céad
phríomhfheidhmeannach.

(6) Sealbhóidh an príomhfheidhmeannach oifig ar cibé téarmaí
agus coinníollacha agus faoina réir (lena n-áirítear téarmaí agus
coinníollacha a bhaineann le luach saothair, liúntais agus aoisliúntas)
a chinnfidh an tÚdarás le toiliú an Aire agus an Aire Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe.

(7) Ní shealbhóidh an príomhfheidhmeannach aon oifig eile ná
aon fhostaíocht eile ná ní sheolfaidh sé nó sí aon ghnó gan toiliú
an Údaráis.

16.—(1) Déanfaidh an príomhfheidhmeannach riarachán an
Údaráis a sheoladh agus a bhainistiú, agus a rialú i gcoitinne, agus
comhlíonfaidh sé nó sí cibé feidhmeanna eile (más ann) a chinnfidh
an tÚdarás.

(2) Comhlíonfaidh an príomhfheidhmeannach a fheidhmeanna nó
a feidhmeanna faoi réir cibé beartais a chinnfidh an tÚdarás ó am
go ham agus tá sé nó sí cuntasach don Údarás as an Údarás a
bhainistiú go héifeachtúil éifeachtach agus as a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna a chomhlíonadh go cuí.

(3) Féadfaidh an príomhfheidhmeannach tograí a chur faoi bhráid
an Údaráis maidir le haon ní a bhaineann le feidhmeanna an
Údaráis.



[2012.] [Uimh. 28.]An tAcht um Cháilı́ochtaı́ agus
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(4) Déanfaidh an príomhfheidhmeannach cibé faisnéis (lena

n-áirítear faisnéis airgeadais) i ndáil le comhlíonadh a fheidhmeanna
nó a feidhmeanna a iarrfaidh comhaltaí an Údaráis ó am go ham a
sholáthar do na comhaltaí.

(5) Féadfaidh an tÚdarás comhalta d’fhoireann an Údaráis a
ainmniú chun feidhmeanna an phríomhfheidhmeannaigh a
chomhlíonadh i gcás an príomhfheidhmeannach a bheith as láthair
nó i gcás post an phríomhfheidhmeannaigh a bheith folamh agus
déanfaidh an comhalta a ainmneofar amhlaidh na feidhmeanna sin a
chomhlíonadh le linn don phríomhfheidhmeannach a bheith as
láthair amhlaidh nó le linn don phost sin a bheith folamh.

17.—(1) Féadfaidh an príomhfheidhmeannach, le toiliú i scríbhinn
ón Údarás, aon cheann dá fheidhmeanna nó dá feidhmeanna a
tharmligean chuig comhalta sonraithe d’fhoireann an Údaráis agus
beidh an comhalta foirne sin cuntasach don phríomhfheidhmeannach
as comhlíonadh na bhfeidhmeanna a tharmligfear amhlaidh.

(2) Beidh an príomhfheidhmeannach cuntasach don Údarás as
comhlíonadh feidhmeanna a tharmligfidh sé nó sí de réir fho-alt (1).

(3) Féadfaidh an príomhfheidhmeannach, le toiliú i scríbhinn ón
Údarás, tarmligean a rinneadh de réir an ailt seo a chúlghairm.

(4) San alt seo, ní fholaíonn “feidhmeanna” feidhm atá le
comhlíonadh ag an bpríomhfheidhmeannach ar chinneadh an
Údaráis agus atá faoi réir coinníll arna shonrú ag an Údarás nach
ndéanfaidh an príomhfheidhmeannach an fheidhm a tharmligean
chuig aon duine eile.

18.—(1) San alt seo, ciallaíonn “an Coiste um Chuntais Phoiblí”
an Coiste de Dháil Éireann arna bhunú faoi Bhuan-Orduithe Dháil
Éireann chun scrúdú a dhéanamh ar na cuntais leithreasa agus ar
thuarascálacha ón Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus chun
tuarascáil a thabhairt do Dháil Éireann ar an gcéanna.

(2) Aon uair a cheanglóidh an Coiste um Chuntais Phoiblí i
scríbhinn air nó uirthi déanamh amhlaidh, tabharfaidh an
príomhfheidhmeannach fianaise don Choiste sin i ndáil leis na nithe
seo a leanas—

(a) rialtacht agus cuibheas na n-idirbheart a thaifeadtar nó a
cheanglaítear a thaifeadadh in aon leabhar nó in aon
taifead cuntais eile a gceanglaítear leis an Acht seo ar an
Údarás é a ullmhú (ar leabhar nó taifead cuntais é atá
faoi réir a iniúchta ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus
Ciste),

(b) barainneacht agus éifeachtúlacht an Údaráis i dtaca le
húsáid a chuid acmhainní,

(c) na córais, na nósanna imeachta agus na cleachtais a
úsáideann an tÚdarás chun éifeachtacht a chuid
oibríochtaí a mheas, agus

(d) aon ní a fhearann ar an Údarás agus dá dtagraítear i
dtuarascáil speisialta ón Ard-Reachtaire Cuntas agus
Ciste faoi alt 11(2) d’Acht an Ard-Reachtaire Cuntas
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agus Ciste (Leasú), 1993 nó in aon tuarascáil eile ón Ard-
Reachtaire Cuntas agus Ciste (a mhéid a bhaineann sé le
ní a shonraítear i mír (a), (b) nó (c)) a leagtar faoi bhráid
Dháil Éireann.

(3) Le linn dó nó di fianaise a thabhairt faoin alt seo, ní
dhéanfaidh an príomhfheidhmeannach ceist a chur ná tuairim a
nochtadh i dtaobh thuillteanais na nithe seo a leanas—

(a) aon bheartas de chuid an Rialtais nó de chuid Aire den
Rialtas, nó

(b) cuspóirí beartais den sórt sin.

19.—(1) San alt seo, ciallaíonn “Coiste” Coiste arna cheapadh ag
ceachtar Teach den Oireachtas nó ag dhá Theach an Oireachtais i
gcomhar (seachas an Coiste dá dtagraítear in alt 18 nó an Coiste
um Leasanna Chomhaltaí Dháil Éireann nó an Coiste um Leasanna
Chomhaltaí Sheanad Éireann) nó fochoiste de chuid Coiste den
sórt sin.

(2) Faoi réir fho-alt (3), freastalóidh an príomhfheidhmeannach
os comhair Coiste, ar iarraidh i scríbhinn a fháil ón gCoiste, chun
cuntas a thabhairt ar riarachán ginearálta an Údaráis.

(3) Ní cheanglófar ar an bpríomhfheidhmeannach cuntas a
thabhairt os comhair Coiste i leith aon ní atá, a bhí nó a d’fhéadfadh
a bheith, ina ábhar d’imeachtaí os comhair cúirte nó Binse sa Stát.

(4) Más é tuairim an phríomhfheidhmeannaigh gur ní lena
mbaineann fo-alt (3) aon ní a n-iarrtar air nó uirthi cuntas a thabhairt
ina leith os comhair Coiste, cuirfidh sé nó sí an tuairim sin in iúl don
Choiste mar aon leis na cúiseanna atá leis an tuairim agus, mura
ndéanfaidh an príomhfheidhmeannach amhlaidh tráth a bheidh sé
nó sí os comhair an Choiste, déanfaidh sé nó sí amhlaidh i scríbhinn.

(5) I gcás go ndearna an príomhfheidhmeannach a thuairim nó a
tuairim a chur in iúl do Choiste de réir fho-alt (4) agus nach
dtarraingíonn an Coiste siar an iarraidh dá dtagraítear i bhfo-alt (2)
a mhéid a bhaineann sí le ní is ábhar don tuairim sin—

(a) féadfaidh an príomhfheidhmeannach, tráth nach déanaí ná
21 lá tar éis don Choiste an bhreith uaidh gan déanamh
amhlaidh a chur in iúl dó nó di, iarratas a dhéanamh ar
mhodh achomair chun na hArd-Chúirte chun an cheist a
chinneadh i dtaobh an ní é an ní a bhfuil feidhm ag fo-alt
(3) maidir leis, nó

(b) féadfaidh cathaoirleach an Choiste iarratas den sórt sin a
dhéanamh thar ceann an Choiste,

agus déanfaidh an Ard-Chúirt an ní a chinneadh.

(6) Go dtí go gcinnfear iarratas faoi fho-alt (5), ní fhreastalóidh
an príomhfheidhmeannach os comhair an Choiste chun cuntas a
thabhairt ar an ní is ábhar don iarratas.

(7) Má chinneann an Ard-Chúirt gur ní a bhfuil feidhm ag fo-alt
(3) maidir leis an ní lena mbaineann, tarraingeoidh an Coiste siar an
iarraidh dá dtagraítear i bhfo-alt (2), ach má chinneann an Ard-
Chúirt nach bhfuil feidhm ag fo-alt (3), freastalóidh an
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príomhfheidhmeannach os comhair an Choiste chun cuntas a
thabhairt ar an ní.

(8) Le linn a dhualgais nó a dualgais a chomhlíonadh faoin alt
seo, ní dhéanfaidh an príomhfheidhmeannach ceist a chur ná tuairim
a nochtadh i dtaobh thuillteanais na nithe seo a leanas—

(a) aon bheartas de chuid an Rialtais nó de chuid Aire den
Rialtas, nó

(b) cuspóirí beartais den sórt sin.

20.—(1) Déanfaidh an tÚdarás, le toiliú an Aire agus an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, cibé daoine agus cibé líon
daoine a cheapadh chun bheith ina gcomhaltaí d’fhoireann an
Údaráis a chinnfidh an tÚdarás ó am go ham.

(2) Is é a bheidh i dtéarmaí agus i gcoinníollacha seirbhíse
comhalta d’fhoireann an Údaráis na téarmaí agus na coinníollacha
sin a chinnfidh an tÚdarás ó am go ham, le toiliú an Aire agus an
Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

(3) Déanfaidh an tÚdarás cibé luach saothair, liúntais agus
caiteachais a chinnfidh an tÚdarás ó am go ham, le toiliú an Aire
agus an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, a íoc le
comhaltaí a fhoirne.

21.—(1) Gach duine a bhí, díreach roimh an lá bunaithe, ina
chomhalta nó ina comhalta d’fhoireann comhlachta dhíscaoilte,
tiocfaidh sé nó sí chun bheith, agus beidh sé nó sí, ina chomhalta nó
ina comhalta d’fhoireann an Údaráis ar an lá bunaithe.

(2) Ach amháin de réir comhaontú comhchoiteann arna chaibidil
le haon cheardchumann nó comhlachas foirne aitheanta lena
mbaineann, maidir le duine dá dtagraítear i bhfo-alt (1), ní bheidh sé
nó sí, fad a bheidh sé nó sí i seirbhís an Údaráis, faoi réir
coinníollacha i ndáil le luach saothair is lú tairbhe ná na coinníollacha
i ndáil le luach saothair a raibh sé nó sí faoina réir díreach roimh an
lá bunaithe.

(3) I bhfo-alt (2), ní fholaíonn tagairt do choinníollacha i ndáil le
luach saothair coinníollacha i ndáil le haoisliúntas.

(4) I ndáil le duine a thagann chun bheith ina chomhalta nó ina
comhalta d’fhoireann an Údaráis faoin alt seo, beidh seirbhís roimhe
sin le comhlacht díscaoilte ináirithe chun críocha na nAchtanna um
Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1967 go 2007, an Achta um Chosaint
Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha), 2001, an Achta um Eagrú Ama
Oibre, 1997, na nAchtanna um Fhógra Íosta agus Téarmaí
Fostaíochta, 1973 go 2005, na nAchtanna um Dhífhostú Éagórach,
1977 go 2007, an Achta um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma
Shocraithe), 2003, na nAchtanna um Shaoire do Thuismitheoirí, 1998
agus 2006, an Achta um Shaoire Cúramóra, 2001, na nAchtanna um
Théarmaí Fostaíochta (Faisnéis), 1994 agus 2001, na nAchtanna um
Chosaint Mháithreachais, 1994 agus 2004 agus na nAchtanna um
Shaoire Uchtaíoch, 1995 agus 2005, ach sin faoi réir aon eisceachtaí
nó eisiaimh sna hAchtanna sin.
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22.—(1) A luaithe is féidir tar éis an lae bunaithe, déanfaidh an

tÚdarás scéim nó scéimeanna a ullmhú agus a chur faoi bhráid an
Aire chun sochair aoisliúntais a dheonú do cibé daoine, nó i leith cibé
daoine, dá fhoireann (lena n-áirítear an príomhfheidhmeannach) is
cuí leis an Údarás.

(2) Socrófar le gach scéim den sórt sin an tráth scoir agus na
coinníollacha scoir do na daoine go léir a bhfuil sochair aoisliúntais
iníoctha leo nó ina leith faoin scéim agus féadfar téarmaí agus
coinníollacha éagsúla a shocrú le scéimeanna den sórt sin i leith aicmí
éagsúla daoine.

(3) Féadfaidh an tÚdarás, aon tráth, scéim lena leasaítear nó lena
gcúlghairtear scéim a cuireadh faoi bhráid an Aire agus a ceadaíodh
roimhe sin faoin alt seo a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire.

(4) Déanfaidh an tÚdarás scéim nó scéim leasaitheach a chuirfear
faoi bhráid an Aire faoin alt seo a chur i gcrích de réir a téarmaí má
cheadaíonn an tAire í le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe.

(5) Déanfar foráil le haghaidh achomharc le gach scéim a
dhéanfar faoin alt seo.

(6) Ní dhéanfaidh an tÚdarás aon sochar aoisliúntais a dheonú
d’aon duine dá fhoireann (lena n-áirítear an príomhfheidhmeannach)
is comhalta de scéim faoin alt seo, nó ina leith, ná ní dhéanfar aon
socrú eile chun aon sochar aoisliúntais a sholáthar do dhuine den
sórt sin ar scor dó nó di de bheith i seilbh oifige, seachas de réir scéim
nó scéimeanna a chuirfear faoi bhráid an Aire agus a cheadófar faoin
alt seo nó de réir socrú a cheadóidh an tAire agus an tAire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

(7) Cuirfidh an tAire faoi deara gach scéim a chuirfear faoina
bhráid nó faoina bráid agus a cheadófar faoin alt seo a leagan faoi
bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a ceadaithe,
agus, má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá a
shuífidh an Teach sin tar éis an scéim a leagan faoina bhráid, rún a
rith ag neamhniú na scéime, beidh an scéim ar neamhní dá réir sin,
ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin
scéim.

(8) Más rud é, sa tréimhse dar tosach an lá bunaithe agus dar
críoch díreach roimh thosach feidhme scéime faoin alt seo, go bhfuil
sochar aoisliúntais le híoc le duine, nó i leith duine, a aistríodh chuig
foireann an Údaráis faoi alt 21, déanfaidh an tÚdarás an sochar a
ríomh de réir cibé socrú, arna cheadú ag an Aire le toiliú an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, a raibh feidhm aige maidir
leis nó léi díreach roimh an lá bunaithe agus, chun na críche sin,
déanfar a sheirbhís inphinsin nó a seirbhís inphinsin leis an Údarás
a chomhiomlánú lena sheirbhís inphinsin nó lena seirbhís inphinsin
roimhe sin le comhlacht díscaoilte agus íocfaidh an tÚdarás an
sochar a ríomhfar amhlaidh.

(9) Maidir le duine a thagann chun bheith ina chomhalta nó ina
comhalta d’fhoireann an Údaráis faoi alt 21, déanfar foráil le scéim
faoi fho-alt (1) maidir le sochair aoisliúntais a dheonú dó nó di, nó
ina leith, ar cibé téarmaí agus coinníollacha, agus faoi réir cibé
téarmaí agus coinníollacha, arna gceadú ag an Aire le toiliú an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, a raibh feidhm acu maidir leis
nó léi díreach roimh an lá bunaithe i ndáil leis na sochair sin a
dheonú.
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(10) Aon tréimhse seirbhíse atá ag duine mar chomhalta

d’fhoireann comhlachta dhíscaoilte ar thréimhse seirbhíse inphinsin
í chun críocha scéime chun sochair aoisliúntais a dheonú do
chomhaltaí d’fhoireann an chomhlachta dhíscaoilte, nó ina leith,
measfar, maidir le duine a thiocfaidh chun bheith ina chomhalta nó
ina comhalta d’fhoireann an Údaráis faoi alt 21, gur tréimhse
seirbhíse inphinsin í chun críocha aon scéim faoi fho-alt (1).

23.—(1) Coimeádfaidh an tÚdarás, i cibé foirm a cheadóidh an
tAire, na cuntais agus na taifid go léir is cuí agus is gnách ar an
airgead go léir a gheobhaidh an tÚdarás nó a chaithfidh sé.

(2) Déanfaidh an tÚdarás cuntais a choimeádfar de bhun fho-alt
(1) a chur, a mhéid a ordóidh an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste
é, faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste gach bliain lena
n-iniúchadh, faoi cibé dáta a ordóidh an tArd-Reachtaire Cuntas
agus Ciste ó am go ham.

(3) Díreach tar éis an iniúchta dá dtagraítear i bhfo-alt (2),
déanfaidh an tÚdarás na nithe seo a leanas a thíolacadh don Aire—

(a) cóip de na cuntais, agus

(b) cóip de thuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
ar na cuntais.

(4) Cuirfidh an tAire faoi deara cóipeanna de na cuntais a
sholáthrófar faoin alt seo, mar aon le cóipeanna de thuarascáil an
Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar na cuntais sin, a leagan faoi
bhráid gach Tí den Oireachtas.

24.—(1) Déanfaidh an tÚdarás, a luaithe is indéanta tar éis an lae
bunaithe, agus tráth nach luaithe ná 6 mhí agus nach déanaí ná 3
mhí roimh gach dáta ar cothrom trí bliana an lae bunaithe é, ráiteas
straitéise don tréimhse 3 bliana ina dhiaidh sin a ullmhú agus a chur
faoi bhráid an Aire.

(2) Sonrófar na nithe seo a leanas i ráiteas straitéise—

(a) cuspóirí an Údaráis le haghaidh na tréimhse 3 bliana lena
mbaineann agus na straitéisí chun na cuspóirí sin a bhaint
amach, agus

(b) na húsáidí a bheartaíonn an tÚdarás a bhaint as a chuid
acmhainní.

(3) Le linn an ráiteas straitéise a ullmhú, féadfaidh an tÚdarás
dul i gcomhairle le haon daoine is cuí leis.

(4) Beidh ráiteas straitéise a ullmhóidh an tÚdarás faoi fho-alt (1)
i cibé foirm is dóigh leis an Údarás is cuí.

(5) Foilseoidh an tÚdarás an ráiteas straitéise ar an idirlíon.

25.—(1) Déanfaidh an tÚdarás, tráth nach déanaí ná an 30
Meitheamh gach bliain, tuarascáil maidir lena ghníomhaíochtaí sa
bhliain díreach roimhe sin a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire
agus cuirfidh an tAire faoi deara, a luaithe is indéanta tar éis an
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tuarascáil a fháil, cóip den tuarascáil a leagan faoi bhráid gach Tí
den Oireachtas.

(2) Socróidh an tÚdarás go ndéanfar tuarascáil, arna leagan faoi
bhráid gach Tí den Oireachtas de réir fho-alt (1), a fhoilsiú ar an
idirlíon a luaithe is indéanta tar éis cóipeanna den tuarascáil a leagan
amhlaidh faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

26.—(1) Faoi réir fho-ailt (2) agus (3), féadfaidh an tÚdarás, le
toiliú an Aire agus an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe,
glacadh le bronntanais airgid, talún nó maoine eile.

(2) I gcás go sonraíonn deontóir bronntanais go bhfuil iontaobhas
nó coinníoll ag gabháil le bronntanas, féadfaidh an tÚdarás, le toiliú
an Aire agus an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, glacadh
leis an mbronntanas faoi réir an iontaobhais nó an choinníll.

(3) Ní ghlacfaidh an tÚdarás le bronntanas más rud é, i dtuairim
an Údaráis, go bhfuil an t-iontaobhas nó an coinníoll a chuireann an
deontóir ag gabháil leis an mbronntanas ar neamhréir le
neamhspleáchas oibríochta an Údaráis nó le comhlíonadh
éifeachtach a fheidhmeanna, nó gur dóigh dó dochar a dhéanamh
don chéanna.

(4) Déanfaidh an tÚdarás mionsonraí aon bhronntanais, ar mó a
luach ná méid a bheidh sonraithe ag an Aire le toiliú an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, a áireamh sa chéad tuarascáil
eile a ullmhófar faoi alt 25 tar éis glacadh leis an mbronntanas.

(5) I bhfo-alt (4), ciallaíonn “mionsonraí”—

(a) ainm agus seoladh dheontóir an bhronntanais,

(b) tuairisc ar an mbronntanas, agus

(c) sonraí aon iontaobhais nó coinníll atá ag gabháil leis an
mbronntanas.

CUID 3

Dearbhú Cáilíochta

27.—(1) Déanfaidh an tÚdarás, a luaithe is indéanta tar éis an
lae bunaithe—

(a) treoirlínte (dá ngairtear “treoirlínte maidir le dearbhú
cáilíochta” san alt seo) a eisiúint chun nósanna imeachta
le haghaidh dearbhú cáilíochta a bhunú faoi alt 28, agus

(b) nósanna imeachta (dá ngairtear “nósanna imeachta maidir
le hathbhreithniú éifeachtachta” san alt seo) a bhunú
chun go ndéanfaidh an tÚdarás athbhreithniú ar
éifeachtacht na nithe seo a leanas—

(i) na nósanna imeachta le haghaidh dearbhú cáilíochta
a bheidh bunaithe ag soláthraithe iomchuí, agus

(ii) cur i ngníomh na nósanna imeachta sin ag
soláthraithe iomchuí,
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(c) tar éis dul i gcomhairle le hOllscoil na hÉireann, treoirlínte

a eisiúint chun go ndéanfaidh Ollscoil na hÉireann
nósanna imeachta a bhunú faoi alt 32(2), agus

(d) tar éis dul i gcomhairle le hOllscoil na hÉireann, nósanna
imeachta a bhunú chun go ndéanfaidh an tÚdarás
athbhreithniú ar éifeachtacht na nithe seo a leanas—

(i) nósanna imeachta le haghaidh athbhreithniú a bheidh
bunaithe ag Ollscoil na hÉireann faoi alt 32(2), agus

(ii) cur i ngníomh na nósanna imeachta sin le haghaidh
athbhreithniú ag Ollscoil na hÉireann.

(2) Rachaidh an tÚdarás i gcomhairle le soláthraithe iomchuí
agus le soláthraithe nasctha sula n-eiseoidh sé treoirlínte maidir le
dearbhú cáilíochta.

(3) Rachaidh an tÚdarás i gcomhairle le soláthraithe iomchuí sula
mbunóidh sé nósanna imeachta maidir le hathbhreithniú
éifeachtachta.

(4) Más rud é—

(a) go bhfuil feidhm maidir le soláthraithe ag treoirlínte
maidir le dearbhú cáilíochta agus ag nósanna imeachta
maidir le hathbhreithniú éifeachtachta, agus

(b) gur foras ardoideachais aon cheann nó gach ceann de na
soláthraithe sin,

rachaidh an tÚdarás i gcomhairle leis an Údarás um Ard-Oideachas
sula ndéanfaidh an tÚdarás na treoirlínte sin a eisiúint agus na
nósanna imeachta athbhreithnithe sin a bhunú.

(5) Féadfaidh an tÚdarás dul i gcomhairle le comhlacht
dámhachtana sula ndéanfaidh sé treoirlínte maidir le dearbhú
cáilíochta a eisiúint agus nósanna imeachta maidir le hathbhreithniú
éifeachtachta a bhunú, más rud é—

(a) go bhfuil feidhm maidir le soláthraí cláir oideachais agus
oiliúna ag na treoirlínte maidir le dearbhú cáilíochta agus
ag na nósanna imeachta maidir le hathbhreithniú
éifeachtachta, agus

(b) gurb éard a leanfaidh as an gclár oideachais agus oiliúna
sin de chuid an tsoláthraí sin a chríochnú go sásúil
comhdhámhachtain ón Údarás agus ón gcomhlacht
dámhachtana faoi shocrú comhdhámhachtana.

(6) Féadfaidh an tÚdarás—

(a) treoirlínte éagsúla maidir le dearbhú cáilíochta a eisiúint
le haghaidh soláthraithe iomchuí nó nasctha éagsúla nó
le haghaidh grúpaí éagsúla soláthraithe iomchuí nó
nasctha, agus
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(b) nósanna imeachta éagsúla maidir le hathbhreithniú

éifeachtachta a bhunú le haghaidh soláthraithe iomchuí
éagsúla nó le haghaidh grúpaí éagsúla soláthraithe
iomchuí.

(7) Foilseoidh an tÚdarás na treoirlínte maidir le dearbhú
cáilíochta agus na nósanna imeachta maidir le hathbhreithniú
éifeachtachta i cibé foirm agus ar cibé modh is cuí leis (lena n-áirítear
ar an idirlíon).

28.—(1) Faoi réir ailt 29, 30, 32 agus 33, déanfaidh gach soláthraí
iomchuí agus gach soláthraí nasctha nósanna imeachta i scríbhinn le
haghaidh dearbhú cáilíochta a bhunú chun cáilíocht an oideachais,
na hoiliúna, an taighde agus na seirbhísí gaolmhara a sholáthraíonn
an soláthraí a bhunú, a fhionnadh, a chothabháil agus a fheabhsú.

(2) Beidh aird ag gach soláthraí iomchuí agus ag gach soláthraí
nasctha ar na treoirlínte a eiseoidh an tÚdarás faoi alt 27(1)(a) le
linn dó nósanna imeachta faoi fho-alt (1) a bhunú.

(3) Déanfar nósanna imeachta faoi fho-alt (1) a bhunú a luaithe
is indéanta tar éis don Údarás treoirlínte a eisiúint faoi alt 27(1)(a)
agus ag cibé tráth nó tráthanna eile—

(a) faoi réir mhíreanna (b) agus (c), más dóigh le soláthraí
iomchuí nó le soláthraí nasctha gur cuí é,

(b) i gcás soláthraí iomchuí, má ordaíonn an tÚdarás é, nó

(c) i gcás soláthraí nasctha, má ordaíonn an comhlacht
dámhachtana ainmnithe iomchuí é.

(4) Beidh ar áireamh ar nósanna imeachta faoi fho-alt (1) nósanna
imeachta le haghaidh na nithe seo a leanas—

(a) an soláthraí agus foghlaimeoirí rollaithe nó foghlaimeoirí
a bhí rollaithe roimhe sin do dhéanamh meastóireacht,
faoi réir fho-alt (5), ó am go ham, de réir mar is cuí leis
an soláthraí, ar an oideachas, an oiliúint, an taighde agus
na seirbhísí gaolmhara a sholáthraíonn an soláthraí sin,

(b) an soláthraí do dhéanamh athbhreithniú ar chur chun
feidhme na nósanna imeachta maidir le dearbhú
cáilíochta,

(c) an soláthraí d’ullmhú tuarascáil ina leagtar amach—

(i) torthaí aon athbhreithnithe arna dhéanamh faoi mhír
(b),

(ii) cé na bearta (más ann) is dóigh leis an soláthraí is gá,
de dhroim an athbhreithnithe sin, chun cáilíocht an
oideachais, na hoiliúna, an taighde agus na seirbhísí
gaolmhara a sholáthraíonn an soláthraí a bhunú, a
fhionnadh, a chothabháil agus a fheabhsú,

(d) an tuarascáil a thabhairt don Údarás agus, i gcás soláthraí
nasctha, don chomhlacht dámhachtana ainmnithe
iomchuí lena mbaineann freisin,

(e) an tuarascáil a fhoilsiú, agus
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(f) na bearta (más ann) dá dtagraítear i mír (c)(ii) a chur i

ngníomh.

(5) Déanfar foráil le nósanna imeachta le haghaidh
meastóireachta ag soláthraí faoi fho-alt (4)(a) go ndéanfar
meastóireacht uair amháin ar a laghad gach 7 mbliana tar éis
treoirlínte a eisiúint faoi alt 27(1)(a) agus—

(a) i gcás soláthraí iomchuí, aon uair a ordóidh an tÚdarás
amhlaidh, nó

(b) i gcás soláthraí nasctha, aon uair a ordóidh an comhlacht
dámhachtana ainmnithe iomchuí amhlaidh.

(6) Maidir le soláthraí iomchuí nó soláthraí nasctha a dhéanann
clár oideachais agus oiliúna a eagrú nó a thabhairt i gcrích, ar clár é
a sholáthraíonn duine eile go hiomlán nó go páirteach, déanfaidh sé,
a mhéid a bhainfidh na nósanna imeachta a bhunóidh an soláthraí
iomchuí nó an soláthraí nasctha faoi fho-alt (1) leis an gcuid sin den
chlár a sholáthraíonn an duine sin, na nósanna imeachta sin a
chomhaontú leis an duine sin.

(7) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le duine dá dtagraítear
i bhfo-alt (6) i gcás gur soláthraí iomchuí nó soláthraí nasctha an
duine sin—

(a) a mhéid a comhaontaíodh nósanna imeachta faoi fho-alt
(6) idir an duine agus an soláthraí iomchuí nó an soláthraí
nasctha a dhéanann an clár a eagrú nó a thabhairt i
gcrích, agus

(b) a mhéid a bhaineann na nósanna imeachta sin leis an gcuid
sin den chlár a sholáthraíonn an duine sin.

29.—Maidir le hollscoil a bunaíodh cheana—

(a) rachaidh sí i gcomhairle leis an Údarás sula mbunóidh sí
nósanna imeachta faoi alt 28,

(b) déanfaidh sí cóip de na nósanna imeachta a bhunóidh sí
faoi alt 28 a sholáthar don Údarás agus na nósanna
imeachta sin a fhoilsiú ar an idirlíon a luaithe is indéanta
ina dhiaidh sin, agus

(c) cuirfidh sí na nósanna imeachta a fhoilseoidh sí faoin alt
seo i ngníomh.

30.—(1) Déanfaidh soláthraí iomchuí, seachas ollscoil a bunaíodh
cheana, sula mbunóidh sé nósanna imeachta faoi alt 28, dréacht de
na nósanna imeachta beartaithe a chur faoi bhráid an Údaráis lena
gceadú, agus cibé táille (más ann) a chinnfidh an tÚdarás faoi alt 80
ag gabháil leis.

(2) Ar na nósanna imeachta beartaithe a chuirfear faoina bhráid
faoi fho-alt (1) a bhreithniú, féadfaidh an tÚdarás—

(a) na nósanna imeachta beartaithe a cheadú,

(b) diúltú na nósanna imeachta beartaithe a cheadú ach cibé
moltaí a dhéanamh leis an soláthraí is dóigh leis is cuí, nó
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(c) de réir alt 31, diúltú na nósanna imeachta beartaithe a

cheadú.

(3) I gcás go ndéanann an tÚdarás nósanna imeachta a cheadú
faoi fho-alt (2)(a), foilseoidh an soláthraí na nósanna imeachta sin i
cibé foirm agus ar cibé modh (lena n-áirítear ar an idirlíon) a ordóidh
an tÚdarás agus soláthróidh sé cóip de na nósanna imeachta arna
bhfoilsiú don Údarás.

(4) Féadfaidh an tÚdarás, de réir mar is cuí leis, an fhoirm ina
ndéanfar agus an modh ar a ndéanfar na nósanna imeachta a fhoilsiú
faoi fho-alt (3) a chinneadh.

(5) I gcás go ndéanann an tÚdarás moltaí faoi fho-alt (2)(b),
déanfaidh an soláthraí lena mbaineann na moltaí sin a chur i gcuntas
sula ndéanfaidh sé na nósanna imeachta beartaithe a athchur faoi
bhráid an Údaráis faoi fho-alt (1) lena gceadú.

(6) Níl aon táille bhreise iníoctha i gcás go ndéanann soláthraí
nósanna imeachta beartaithe a athchur faoi bhráid an Údaráis de réir
fho-alt (5).

(7) Déanfaidh soláthraí nósanna imeachta arna gceadú faoin alt
seo a chur i ngníomh.

(8) Aon soláthraí a mhaíonn nó a thugann le fios, go bréagach,
go bhfuil a nósanna imeachta le haghaidh dearbhú cáilíochta
ceadaithe ag an Údarás faoin alt seo, déanann sé cion.

31.—(1) Más rud é, ar an Údarás do bhreithniú dréacht d’aon
nósanna imeachta beartaithe a cuireadh faoina bhráid faoi alt 30 lena
gceadú, go measann an tÚdarás gur chóir dó diúltú na nósanna
imeachta beartaithe a cheadú, cuirfidh an tÚdarás in iúl don soláthraí
lena mbaineann, trí fhógra i scríbhinn, go mbeartaíonn sé diúltú a
cheadú a thabhairt agus luafaidh sé na cúiseanna atá leis an diúltú
beartaithe.

(2) Luafar san fhógra faoi fho-alt (1) go bhféadfaidh an soláthraí
tuairimí i scríbhinn a chur faoi bhráid an Údaráis, i ndáil leis na
cúiseanna atá leis an diúltú beartaithe a bheidh leagtha amach san
fhógra, tráth nach déanaí ná aon mhí amháin tar éis an fógra a
sheirbheáil ar an soláthraí.

(3) Más rud é, tar éis aon tuairimí arna gcur faoi bhráid an
Údaráis faoi fho-alt (2) a bhreithniú, go measann an tÚdarás gur
chóir dó diúltú na nósanna imeachta beartaithe a cheadú, féadfaidh
sé an méid sin a dhéanamh trí fhógra i scríbhinn a dhíreofar chuig
an soláthraí.

(4) Luafar i bhfógra faoi fho-alt (3) na cúiseanna atá leis an diúltú
dá dtagraítear san fho-alt sin.

(5) I gcás go ndiúltaíonn an tÚdarás nósanna imeachta beartaithe
soláthraí a cheadú, féadfaidh an soláthraí lena mbaineann achomharc
a dhéanamh chuig an bPainéal Achomharc in aghaidh an diúltaithe
sin.
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32.—(1) I gcás gur soláthraí iomchuí lena mbaineann alt 28 é

comhlacht dámhachtana ainmnithe, agus go mbeartaíonn an
comhlacht dámhachtana ainmnithe dámhachtain a dhéanamh i leith
clár oideachais agus oiliúna de chuid soláthraí nasctha, déanfaidh an
comhlacht dámhachtana ainmnithe, le linn dó nósanna imeachta a
bhunú faoi alt 28, nósanna imeachta le haghaidh na nithe seo a leanas
a chur san áireamh—

(a) athbhreithniú ag an gcomhlacht dámhachtana ainmnithe
ar éifeachtacht nósanna imeachta a bheidh bunaithe ag
an soláthraí nasctha faoin alt sin,

(b) athbhreithniú ag an gcomhlacht dámhachtana ainmnithe
ar éifeachtacht chur i ngníomh na nósanna imeachta sin
ag an soláthraí nasctha,

(c) éisteoir achomharc neamhspleách a cheapadh chun
achomharc a éisteacht faoi alt 39, agus

(d) achomharc a éisteacht faoi alt 39.

(2) I gcás go mbeartaíonn Ollscoil na hÉireann dámhachtain a
dhéanamh i leith clár oideachais agus oiliúna de chuid soláthraí
nasctha, bunóidh Ollscoil na hÉirinn nósanna imeachta le haghaidh
na nithe seo a leanas—

(a) athbhreithniú ag Ollscoil na hÉireann ar éifeachtacht na
nósanna imeachta maidir le dearbhú cáilíochta a bheidh
bunaithe ag an soláthraí nasctha faoi alt 28,

(b) athbhreithniú ag Ollscoil na hÉireann ar éifeachtacht chur
i ngníomh na nósanna imeachta sin ag an soláthraí
nasctha,

(c) éisteoir achomharc neamhspleách a cheapadh chun
achomharc a éisteacht faoi alt 39, agus

(d) achomharc a éisteacht faoi alt 39.

(3) Maidir le hOllscoil na hÉireann—

(a) beidh aird aici ar na treoirlínte arna n-eisiúint ag an
Údarás faoi alt 27(1)(c) le linn nósanna imeachta a bhunú
faoi fho-alt (2),

(b) rachaidh sí i gcomhairle leis an Údarás roimh nósanna
imeachta a bhunú faoi fho-alt (2),

(c) soláthróidh sí don Údarás cóip de na nósanna imeachta
arna mbunú aici faoi fho-alt (2) agus foilseoidh sí na
nósanna imeachta sin ar an idirlíon a luaithe is indéanta
ina dhiaidh sin, agus

(d) déanfaidh sí nósanna imeachta arna bhfoilsiú aici faoin
bhfo-alt seo a chur i ngníomh.

(4) Bunófar nósanna imeachta faoi fho-alt (2) a luaithe is indéanta
tar éis don Údarás treoirlínte a eisiúint faoi alt 27(1)(c) agus ag cibé
tráth nó tráthanna eile—

(a) faoi réir mhír (b), i gcás gur dóigh le hOllscoil na hÉireann
gur cuí é, nó
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(b) i gcás go n-ordaíonn an tÚdarás é.

33.—(1) Sula mbunóidh sé nósanna imeachta faoi alt 28,
déanfaidh soláthraí nasctha dréacht de na nósanna imeachta
beartaithe a chur faoi bhráid an chomhlachta dámhachtana
ainmnithe iomchuí lena gceadú.

(2) Ar na nósanna imeachta beartaithe a chuirfear faoina bhráid
faoi fho-alt (1) a bhreithniú, féadfaidh an comhlacht dámhachtana
ainmnithe iomchuí—

(a) na nósanna imeachta beartaithe a cheadú,

(b) diúltú na nósanna imeachta beartaithe a cheadú ach cibé
moltaí a dhéanamh leis an soláthraí is dóigh leis is cuí, nó

(c) diúltú na nósanna imeachta beartaithe a cheadú.

(3) I gcás go ndéanann an comhlacht dámhachtana ainmnithe
iomchuí na nósanna imeachta beartaithe a cheadú faoi fho-alt (2)(a),
déanfaidh an soláthraí nasctha na nósanna imeachta sin a fhoilsiú i
cibé foirm agus ar cibé modh a ordóidh an comhlacht dámhachtana
ainmnithe agus cóip de na nósanna imeachta arna bhfoilsiú a
sholáthar don chomhlacht dámhachtana ainmnithe sin agus don
Údarás.

(4) I gcás go ndéanann an comhlacht dámhachtana ainmnithe
iomchuí moltaí faoi fho-alt (2)(b), cuirfidh an soláthraí nasctha na
moltaí sin i gcuntas sula ndéanann sé nó sí na dréachtnósanna
imeachta sin a athchur faoi bhráid an chomhlachta dámhachtana
ainmnithe iomchuí lena gceadú faoi fho-alt (1).

(5) Déanfaidh soláthraí nasctha nósanna imeachta a cheadófar
faoin alt seo a chur i ngníomh.

34.—(1) Déanfaidh an tÚdarás athbhreithniú ar éifeachtacht na
nósanna imeachta a bheidh bunaithe ag soláthraí iomchuí faoi alt 28,
agus ar chur i ngníomh na nósanna imeachta sin ag an soláthraí
iomchuí—

(a) uair amháin ar a laghad gach 7 mbliana ón tráth a eiseofar
treoirlínte faoi alt 27(1)(a), agus

(b) ó am go ham, de réir mar is cuí leis an Údarás.

(2) Déanfaidh soláthraí iomchuí atá faoi réir a athbhreithnithe
faoi fho-alt (1) cibé táille (más ann), a chinnfidh an tÚdarás faoi alt
80, a íoc leis an Údarás laistigh de mhí amháin ón tráth a
chríochnaítear an t-athbhreithniú.

(3) Déanfaidh an tÚdarás athbhreithniú faoi fho-alt (1) de réir
na nósanna imeachta le haghaidh athbhreithniú a bhunóidh sé faoi
alt 27(1)(b).

(4) Rachaidh an tÚdarás i gcomhairle leis an Údarás um Ard-
Oideachas le linn athbhreithniú a dhéanamh faoi fho-alt (1) más
rud é—

(a) go mbaineann an t-athbhreithniú sin le soláthraí iomchuí,
agus
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Oiliúint), 2012.
(b) gur foras ardoideachais an soláthraí iomchuí sin.

(5) Ullmhóidh an tÚdarás tuarascáil ina leagfar amach torthaí aon
athbhreithnithe faoi fho-alt (1).

(6) Déanfaidh an tÚdarás cóip den tuarascáil a ullmhófar faoi
fho-alt (5) a sholáthar don soláthraí iomchuí lena mbaineann agus
féadfaidh an soláthraí iomchuí, laistigh de mhí amháin ón tráth a
sholáthraítear an tuarascáil dó, aon tuairimí atá aige maidir leis an
tuarascáil a chur faoi bhráid an Údaráis i scríbhinn.

(7) Tar éis aon tuairimí a chuirfear faoi bhráid an Údaráis faoi
fho-alt (6) a bhreithniú, féadfaidh an tÚdarás aon leasuithe a
dhéanamh ar an tuarascáil is dóigh leis an Údarás is cuí.

(8) Soláthróidh an tÚdarás cóip den tuarascáil deiridh don
soláthraí iomchuí agus foilseoidh sé an tuarascáil (lena n-áirítear
tuairimí an tsoláthraí lena mbaineann) i cibé foirm agus ar cibé modh
is cuí leis (lena n-áirítear ar an idirlíon).

35.—(1) I gcás go ndearna an tÚdarás athbhreithniú faoi alt 34,
féadfaidh sé, tar éis dul i gcomhairle leis an soláthraí iomchuí lena
mbaineann, cibé ordacháin i scríbhinn a eisiúint chuig an soláthraí
iomchuí sin is cuí leis i ndáil le héifeachtacht na nósanna imeachta
maidir le dearbhú cáilíochta a bhunóidh an soláthraí iomchuí sin faoi
alt 28 agus chur i ngníomh na nósanna imeachta sin ag an soláthraí
iomchuí sin.

(2) I gcás go n-eisítear ordachán faoi fho-alt (1) chuig soláthraí
iomchuí, comhlíonfaidh an soláthraí iomchuí an t-ordachán.

(3) Déanfaidh soláthraí iomchuí a n-eiseofar ordachán chuige faoi
fho-alt (1) faisnéis a sholáthar don Údarás nuair a iarrfaidh an
tÚdarás air déanamh amhlaidh i ndáil leis an soláthraí iomchuí sin
do chomhlíonadh an ordacháin sin.

36.—(1) Más rud é, i ndáil le soláthraí iomchuí seachas ollscoil a
bunaíodh cheana, go measann an tÚdarás—

(a) nár comhlíonadh ordacháin a d’eisigh an tÚdarás chuig an
soláthraí iomchuí faoi alt 35(1), nó

(b) go bhfuil easnaimh thromaí ann i ndáil le cur i ngníomh
nósanna imeachta maidir le dearbhú cáilíochta ag an
soláthraí iomchuí,

cuirfidh an tÚdarás in iúl don soláthraí iomchuí, trí fhógra i
scríbhinn, go mbeartaíonn sé a cheadú i dtaca leis na nósanna
imeachta a bunaíodh faoi alt 28 a tharraingt siar agus luafaidh sé na
cúiseanna atá leis an tarraingt siar bheartaithe.

(2) I gcás go ndéanfar togra faoi fho-alt (1) maidir le soláthraí a
rinne socrú dá dtagraítear in alt 53(14), cuirfidh an tÚdarás in iúl, trí
fhógra i scríbhinn, don chomhlacht dámhachtana dá dtagraítear in
alt 53(14)—

(a) go mbeartaíonn sé a cheadú i dtaca leis na nósanna
imeachta maidir le dearbhú cáilíochta a bhunaigh an
soláthraí faoi alt 28 a tharraingt siar agus luafaidh sé na
cúiseanna atá leis an tarraingt siar bheartaithe, agus
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(b) má dhéanann an tÚdarás a cheadú a tharraingt siar, go

dtarraingeoidh sé siar freisin aon údarás chun
dámhachtainí a dhéanamh a tarmligeadh chuig an
soláthraí sin faoi alt 53.

(3) Luafar i bhfógra faoi fho-ailt (1) agus (2) go bhféadfaidh an
soláthraí iomchuí, agus an comhlacht dámhachtana, más infheidhme,
tráth nach déanaí ná mí amháin tar éis an fógra a sheirbheáil ar
an soláthraí agus ar an gcomhlacht dámhachtana, más infheidhme,
tuairimí i scríbhinn a chur faoi bhráid an Údaráis i ndáil leis na
cúiseanna atá leis an tarraingt siar bheartaithe arna leagan amach
san fhógra.

(4) Más rud é, tar éis aon tuairimí a chuirfear faoi bhráid an
Údaráis faoi fho-alt (3) a bhreithniú, go leanann an tÚdarás dá
mheas go bhfuil feidhm ag mír (a) nó (b) d’fho-alt (1), déanfaidh sé
a cheadú i dtaca leis na nósanna imeachta a bunaíodh faoi alt 28 a
tharraingt siar, trí fhógra i scríbhinn a dhíreofar chuig an soláthraí
iomchuí, ó cibé dáta (nach luaithe ná an dáta a sheirbheálfar an fógra
faoin tarraingt siar ar an soláthraí iomchuí) is cuí leis agus a
shonrófar san fhógra.

(5) Luafar i bhfógra faoi fho-alt (4) na cúiseanna atá leis an
tarraingt siar dá dtagraítear san fho-alt sin.

(6) I gcás go ndéanann an tÚdarás ceadú a tharraingt siar faoi
fho-alt (4), féadfaidh an soláthraí iomchuí lena mbaineann
achomharc a dhéanamh chuig an bPainéal Achomharc in aghaidh na
tarraingthe siar sin.

(7) I gcás go ndéanann an tÚdarás ceadú a tharraingt siar faoi
fho-alt (4), déanfaidh an tÚdarás freisin, trí fhógra i scríbhinn a
dhíreofar chuig an soláthraí iomchuí sin, ó cibé dáta (nach luaithe ná
an dáta a sheirbheálfar an fógra faoin tarraingt siar ar an soláthraí
iomchuí) is cuí leis agus a shonrófar san fhógra, ag féachaint do
leasanna foghlaimeoirí rollaithe lena mbaineann, na nithe seo a
leanas a tharraingt siar—

(a) bailíochtú aon chlár oideachais agus oiliúna de chuid an
tsoláthraí iomchuí lena mbaineann a ndearna an tÚdarás
iad a bhailíochtú faoi alt 45,

(b) aon údarás chun dámhachtainí a dhéanamh a tarmligeadh
faoi alt 53 chuig an soláthraí iomchuí lena mbaineann,
agus

(c) údarú chun an marc oideachais idirnáisiúnta a úsáid i gcás
go bhfuil an soláthraí iomchuí lena mbaineann údaraithe
chun an marc oideachais idirnáisiúnta a úsáid faoi alt 61.

(8) I gcás go dtarraingeoidh an tÚdarás ceadú siar faoi fho-alt (4)
maidir le soláthraí dá dtagraítear i bhfo-alt (2), déanfaidh an tÚdarás,
trí fhógra i scríbhinn a dhíreofar chuig an gcomhlacht dámhachtana
dá dtagraítear san fho-alt sin, a chur in iúl don chomhlacht
dámhachtana sin go ndearnadh údarás an tsoláthraí sin chun
dámhachtainí a dhéanamh, a tarmligeadh chuige faoi alt 53, a
tharraingt siar faoi fho-alt (7).
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37.—(1) Déanfaidh comhlacht dámhachtana ainmnithe iomchuí
athbhreithniú ar éifeachtacht na nósanna imeachta arna mbunú faoi
alt 28 ag soláthraí nasctha ar ina leith a rinne an comhlacht sin socrú
dá dtagraítear in alt 2(3) agus chur i ngníomh na nósanna imeachta
sin ag an soláthraí nasctha sin—

(a) uair amháin ar a laghad gach 7 mbliana ón tráth a eiseofar
treoirlínte faoi alt 27(1)(a), agus

(b) ó am go ham, de réir mar is cuí leis an gcomhlacht
dámhachtana ainmnithe.

(2) Déanfaidh comhlacht dámhachtana ainmnithe iomchuí
athbhreithniú faoi fho-alt (1) de réir nósanna imeachta le haghaidh
athbhreithniú dá dtagraítear in alt 32.

(3) Féadfaidh comhlacht dámhachtana ainmnithe iomchuí a
iarraidh ar an Údarás cuidiú leis an gcomhlacht le linn dó
athbhreithniú a dhéanamh faoi fho-alt (1).

(4) Beidh ag gabháil le hiarraidh a dhéanfar faoi fho-alt (3) cibé
táille (más ann) a chinnfidh an tÚdarás faoi alt 80.

(5) Ullmhóidh comhlacht dámhachtana ainmnithe iomchuí
tuarascáil ina leagfar amach torthaí aon athbhreithnithe faoi fho-alt
(1).

(6) Déanfaidh comhlacht dámhachtana ainmnithe iomchuí cóip
den tuarascáil a ullmhófar faoi fho-alt (5) a sholáthar don soláthraí
nasctha lena mbaineann.

(7) Féadfaidh soláthraí nasctha, laistigh de mhí amháin ón tráth a
sholáthrófar an tuarascáil dó faoi fho-alt (6), aon tuairimí atá aige
maidir leis an tuarascáil a chur faoi bhráid an chomhlachta
dámhachtana ainmnithe iomchuí i scríbhinn.

(8) Tar éis aon tuairimí a chuirfear faoi bhráid an chomhlachta
dámhachtana ainmnithe iomchuí faoi fho-alt (7) a bhreithniú,
féadfaidh an comhlacht dámhachtana ainmnithe iomchuí aon
leasuithe a dhéanamh ar an tuarascáil is dóigh leis an gcomhlacht
dámhachtana ainmnithe iomchuí is cuí.

(9) Soláthróidh an comhlacht dámhachtana ainmnithe iomchuí
cóip den tuarascáil chríochnaitheach don soláthraí nasctha lena
mbaineann agus don Údarás agus foilseoidh sé an tuarascáil
chríochnaitheach sin (lena n-áirítear tuairimí an tsoláthraí nasctha
lena mbaineann) i cibé foirm agus ar cibé modh is cuí leis (lena n-
áirítear ar an idirlíon).

38.—(1) I gcás go ndearna comhlacht dámhachtana ainmnithe
iomchuí athbhreithniú faoi alt 37, féadfaidh sé, tar éis dul i
gcomhairle leis an soláthraí nasctha lena mbaineann, cibé ordacháin
i scríbhinn a eisiúint chuig an soláthraí nasctha sin is cuí leis i ndáil
le héifeachtacht na nósanna imeachta maidir le dearbhú cáilíochta a
bheidh bunaithe ag an soláthraí nasctha sin faoi alt 28 agus chur i
ngníomh na nósanna imeachta sin ag an soláthraí nasctha sin.

(2) I gcás go n-eisítear ordachán faoi fho-alt (1) chuig soláthraí
nasctha, comhlíonfaidh an soláthraí nasctha an t-ordachán.
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(3) Soláthróidh soláthraí nasctha faisnéis don chomhlacht

dámhachtana ainmnithe iomchuí a d’eisigh ordachán faoi fho-alt (1)
nuair a iarrfaidh an comhlacht air déanamh amhlaidh i ndáil leis an
soláthraí nasctha sin do chomhlíonadh an ordacháin.

39.—(1) I gcás go measann comhlacht dámhachtana ainmnithe
iomchuí—

(a) nár comhlíonadh ordacháin a d’eisigh sé chuig an soláthraí
nasctha faoi alt 38(1), nó

(b) go bhfuil easnaimh thromaí ann i ndáil le cur i ngníomh
nósanna imeachta maidir le dearbhú cáilíochta ag an
soláthraí nasctha,

cuirfidh an comhlacht in iúl don soláthraí nasctha, trí fhógra i
scríbhinn, go mbeartaíonn sé a cheadú i dtaca leis na nósanna
imeachta a bhunaigh an soláthraí nasctha faoi alt 28 a tharraingt siar
agus luafaidh sé na cúiseanna atá leis an tarraingt siar bheartaithe.

(2) Luafar i bhfógra faoi fho-alt (1) go bhféadfaidh an soláthraí
nasctha tuairimí i scríbhinn a chur faoi bhráid an chomhlachta
dámhachtana ainmnithe iomchuí i ndáil leis na cúiseanna atá leis an
tarraingt siar bheartaithe arna leagan amach san fhógra tráth nach
déanaí ná aon mhí amháin tar éis an fógra a sheirbheáil ar an
soláthraí.

(3) Más rud é, tar éis aon tuairimí a chuirfear faoi bhráid an
chomhlachta dámhachtana ainmnithe iomchuí faoi fho-alt (2) a
bhreithniú, go leanann an comhlacht dá mheas go bhfuil feidhm ag
mír (a) nó (b) d’fho-alt (1), déanfaidh sé a cheadú i dtaca leis na
nósanna imeachta a bhunaigh an soláthraí nasctha faoi alt 28 a
tharraingt siar, trí fhógra i scríbhinn a dhíreofar chuig an soláthraí
nasctha, ó cibé dáta (nach luaithe ná an dáta a sheirbheálfar an fógra
faoin tarraingt siar ar an soláthraí nasctha) is cuí leis agus a shonrófar
san fhógra.

(4) Luafar i bhfógra faoi fho-alt (3) na cúiseanna atá leis an
tarraingt siar dá dtagraítear san fho-alt sin.

(5) I gcás go ndéanann comhlacht dámhachtana ainmnithe
iomchuí ceadú a tharraingt siar faoi fho-alt (3), féadfaidh an soláthraí
nasctha lena mbaineann achomharc a dhéanamh in aghaidh na
tarraingthe siar sin chuig éisteoir achomharc neamhspleách arna
cheapadh nó arna ceapadh ag an gcomhlacht dámhachtana
ainmnithe iomchuí chun na críche sin.

(6) Déanfaidh an comhlacht dámhachtana ainmnithe iomchuí
cóip den fhógra a sheolfar chuig soláthraí nasctha faoi fho-alt (3) a
sheoladh chuig an Údarás.

(7) Ar chóip d’fhógra faoi fho-alt (6) a fháil, déanfaidh an
tÚdarás, i gcás go bhfuil an soláthraí nasctha lena mbaineann
údaraithe chun an marc oideachais idirnáisiúnta a úsáid faoi alt 61,
an t-údarú sin a tharraingt siar, trí fhógra i scríbhinn chuig an
soláthraí nasctha sin, ó cibé dáta (nach luaithe ná an dáta a
sheirbheálfar an fógra ar an soláthraí nasctha) is cuí leis agus a
shonrófar san fhógra, ag féachaint do leasanna foghlaimeoirí
rollaithe lena mbaineann.
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(8) I gcás go seastar le hachomharc ó sholáthraí nasctha faoi fho-

alt (5), déanfaidh an comhlacht dámhachtana ainmnithe iomchuí lena
mbaineann fógra i dtaobh an mhéid sin a thabhairt don Údarás
laistigh de 14 lá tar éis an bhreith a thabhairt agus, ar an bhfógra sin
a fháil, i gcás gur tharraing an tÚdarás siar údarú an tsoláthraí
nasctha sin chun an marc oideachais idirnáisiúnta a úsáid faoi fho-alt
(7), údaróidh an tÚdarás don soláthraí nasctha sin an marc
oideachais idirnáisiúnta a úsáid, faoi réir na gcoinníollacha céanna a
raibh feidhm acu maidir leis an údarú sin sular tarraingíodh siar é
faoin bhfo-alt sin.

40.—(1) Déanfaidh an tÚdarás athbhreithniú ar éifeachtacht na
nósanna imeachta le haghaidh athbhreithniú arna mbunú ag Ollscoil
na hÉireann faoi alt 32(2) agus chur i ngníomh na nósanna imeachta
sin le haghaidh athbhreithniú ag Ollscoil na hÉireann—

(a) uair amháin ar a laghad gach 7 mbliana ón tráth a dhéantar
nósanna imeachta le haghaidh athbhreithniú a bhunú faoi
alt 27(1)(d), agus

(b) ó am go ham, de réir mar is cuí leis an Údarás.

(2) Déanfaidh Ollscoil na hÉireann cibé táille (más ann) a
chinnfidh an tÚdarás faoi alt 80 a íoc leis an Údarás laistigh de mhí
amháin tar éis an t-athbhreithniú faoi fho-alt (1) a chríochnú.

(3) Déanfaidh an tÚdarás athbhreithniú faoi fho-alt (1) de réir
na nósanna imeachta le haghaidh athbhreithniú a bhunóidh sé faoi
alt 27(1)(d).

(4) Ullmhóidh an tÚdarás tuarascáil ina leagfar amach torthaí aon
athbhreithnithe faoi fho-alt (1).

(5) Déanfaidh an tÚdarás cóip den tuarascáil a ullmhófar faoi
fho-alt (4) a sholáthar d’Ollscoil na hÉireann agus féadfaidh Ollscoil
na hÉireann, laistigh de mhí amháin ón tráth a sholáthrófar an
tuarascáil di, aon tuairimí atá aici maidir leis an tuarascáil a chur faoi
bhráid an Údaráis i scríbhinn.

(6) Tar éis aon tuairimí a chuirfear faoi bhráid an Údaráis faoi
fho-alt (5) a bhreithniú, féadfaidh an tÚdarás aon leasuithe a
dhéanamh ar an tuarascáil is dóigh leis an Údarás is cuí.

(7) Déanfaidh an tÚdarás cóip den tuarascáil chríochnaitheach a
sholáthar d’Ollscoil na hÉireann agus foilseoidh sé an tuarascáil
(lena n-áirítear tuairimí Ollscoil na hÉireann) i cibé foirm agus ar
cibé modh is cuí leis (lena n-áirítear ar an idirlíon).

41.—(1) I gcás go ndearna an tÚdarás athbhreithniú faoi alt 40,
féadfaidh sé, tar éis dul i gcomhairle le hOllscoil na hÉireann, cibé
ordacháin is cuí leis an Údarás a eisiúint i scríbhinn chuig Ollscoil na
hÉireann i ndáil le héifeachtacht na nósanna imeachta arna mbunú
ag Ollscoil na hÉireann faoi alt 32(2) agus chur i ngníomh na nósanna
imeachta sin ag Ollscoil na hÉireann.

(2) I gcás go n-eisítear ordachán faoi fho-alt (1) chuig Ollscoil na
hÉireann, comhlíonfaidh Ollscoil na hÉireann an t-ordachán.
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(3) Soláthróidh Ollscoil na hÉireann faisnéis don Údarás, nuair a

iarrfaidh an tÚdarás uirthi déanamh amhlaidh, maidir le hOllscoil na
hÉireann do chomhlíonadh ordacháin arna eisiúint faoi fho-alt (1).

42.—(1) Féadfaidh an tÚdarás, ó am go ham, cibé athbhreithnithe
a sheoladh is dóigh leis is cuí ar cháilíocht an oideachais, na hoiliúna,
an taighde agus na seirbhísí gaolmhara a sholáthraíonn soláthraithe
iomchuí agus soláthraithe nasctha nó aon aicme soláthraithe iomchuí
agus soláthraithe nasctha.

(2) Rachaidh an tÚdarás i gcomhairle leis an Údarás um Ard-
Oideachas le linn athbhreithniú a dhéanamh faoi fho-alt (1), más
rud é—

(a) go mbaineann an t-athbhreithniú sin le soláthraí dá
dtagraítear san fho-alt sin, agus

(b) gur foras ardoideachais an soláthraí sin.

(3) Déanfaidh an tÚdarás fionnachtana aon athbhreithnithe faoi
fho-alt (1) a fhoilsiú i cibé foirm agus ar cibé modh is dóigh leis is
cuí (lena n-áirítear ar an idirlíon).

CUID 4

Caighdeáin agus Dámhachtainí

43.—(1) Déanfar an creat cáilíochtaí arna bhunú agus arna
chothabháil ag Údarás Náisiúnta Cáilíochtaí na hÉireann faoi alt 7(a)
d’Acht 1999 a choimeád ar marthain, d’ainneoin aisghairm an ailt sin
le halt 6(1), agus—

(a) tabharfar an Creat Náisiúnta Cáilíochtaí (dá ngairtear an
“Creat” san Acht seo) air, agus

(b) déanfaidh an tÚdarás é a choimeád agus a chothabháil de
réir an ailt seo.

(2) Déanfaidh an tÚdarás—

(a) na beartais agus na critéir ar a bhfuil an Creat bunaithe
a athbhreithniú,

(b) an Creat a chur chun cinn, a chothabháil, a fhorbairt
tuilleadh agus a chur i ngníomh mar chóras—

(i) chun cáilíochtaí a fhorbairt, a aithint agus a
dhámhachtain sa Stát, agus

(ii) ina mbeidh leibhéil dámhachtainí a bheidh bunaithe
ar chaighdeáin eolais, scile nó inniúlachta a bheidh
le baint amach ag foghlaimeoir chun go mbeidh an
foghlaimeoir i dteideal dámhachtain a fháil ag
leibhéal áirithe laistigh den Chreat,

(c) oibriú an Chreata a athbhreithniú,

(d) úsáid ráiteas ag soláthraithe agus comhlachtaí
dámhachtana a chur chun cinn agus a éascú ar ráitis iad
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faoin méid a bhfuiltear ag súil leis go mbeidh eolas agus
tuiscint ag foghlaimeoir rollaithe air, agus más cuí, go
léireoidh foghlaimeoir rollaithe é, ar chlár oideachais
agus oiliúna a chríochnú, agus

(e) an Creat a leasú ó am go ham de réir mar is dóigh leis an
Údarás is gá, agus míreanna (a) go (d) á gcur i gcuntas
aige.

(3) A mhéid is indéanta le réasún, cinnteoidh gach comhlacht atá
údaraithe le dlí chun dámhachtainí a dhéanamh sa Stát go bhfuil
gach dámhachtain a dhéanann sé aitheanta laistigh den Chreat.

(4) Cinnteoidh gach comhlacht dámhachtana sa Stát, i leith gach
dámhachtain a dhéanann an comhlacht agus atá aitheanta laistigh
den Chreat, go ndéanann foghlaimeoir an caighdeán eolais, scile nó
inniúlachta a bhaineann le leibhéal na dámhachtana sin laistigh den
Chreat a bhaint amach sula ndéantar dámhachtain.

(5) Cinnteoidh gach soláthraí cláir oideachais agus oiliúna as a
leanann dámhachtain atá aitheanta laistigh den Chreat, i leith gach
cláir den sórt sin, go ndéanann foghlaimeoir rollaithe an caighdeán
eolais, scile nó inniúlachta a bhaineann le leibhéal na dámhachtana
sin laistigh den Chreat a bhaint amach sula ndéantar dámhachtain.

44.—(1) Déanfaidh an tÚdarás, a luaithe is indéanta tar éis an lae
bunaithe, beartais agus critéir a bhunú chun cláir oideachais agus
oiliúna a bhailíochtú agus foilseoidh sé na beartais agus na critéir i
cibé foirm agus ar cibé modh is dóigh leis is cuí (lena n-áirítear ar
an idirlíon).

(2) Déanfaidh an tÚdarás, laistigh de 5 bliana tar éis beartais agus
critéir a bhunú faoi fho-alt (1), agus uair amháin ar a laghad i ngach
tréimhse 5 bliana ina dhiaidh sin, na beartais agus na critéir sin a
athbhreithniú.

(3) Féadfaidh an tÚdarás beartais agus critéir éagsúla a bhunú
chun cláir éagsúla oideachais agus oiliúna nó aicmí éagsúla clár
oideachais agus oiliúna a bhailíochtú.

(4) Féadfaidh an tÚdarás dul i gcomhairle le comhlacht
dámhachtana sula mbunóidh an tÚdarás beartais agus critéir chun
cláir oideachais agus oiliúna a bhailíochtú i gcás gurb é a leanfaidh
as na cláir sin a chríochnú go rathúil comhdhámhachtain ón Údarás
agus ón gcomhlacht dámhachtana sin faoi shocrú
comhdhámhachtana idir an tÚdarás agus an comhlacht
dámhachtana sin.

(5) Faoi réir fho-ailt (7), (9), (10) agus (11), féadfaidh soláthraí
cláir oideachais agus oiliúna iarratas a dhéanamh chuig an Údarás
chun an clár a bhailíochtú.

(6) Beidh ag gabháil le hiarratas arna dhéanamh faoi fho-alt (5)
cibé táille (más ann) a chinnfidh an tÚdarás faoi alt 80.

(7) Ní dhéanfaidh soláthraí iarratas faoi fho-alt (5) mura rud é—

(a) gur bhunaigh an soláthraí nósanna imeachta le haghaidh
dearbhú cáilíochta faoi alt 28,
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(b) gur bhunaigh an soláthraí nósanna imeachta le haghaidh

rochtana, aistriú agus forchéimniú faoi alt 56,

(c) gur chomhlíon an soláthraí alt 65 i leith socruithe chun
foghlaimeoirí rollaithe a chosaint, más infheidhme, agus

(d) má tá feidhm ag fo-alt (11) maidir leis an soláthraí, go
ndeachaigh an soláthraí i gcomhairle leis an duine dá
dtagraítear san fho-alt sin.

(8) Féadfaidh soláthraí, seachas soláthraí iomchuí nó soláthraí
nasctha, a dhéanann iarratas chun clár oideachais agus oiliúna a
bhailíochtú faoi fho-alt (5)—

(a) chun fo-alt (7)(a) a chomhlíonadh, nósanna imeachta le
haghaidh dearbhú cáilíochta a bhunú faoi alt 28 amhail is
dá mba sholáthraí iomchuí an soláthraí agus beidh feidhm
ag ailt 30 agus 31 maidir le soláthraí den sórt sin amhail
is dá mba sholáthraí iomchuí an soláthraí sin, agus

(b) chun fo-alt (7)(b) a chomhlíonadh, nósanna imeachta le
haghaidh rochtana, aistriú agus forchéimniú a bhunú faoi
alt 56 amhail is dá mba sholáthraí iomchuí an soláthraí.

(9) Déanfaidh na soláthraithe seo a leanas iarratas faoi fho-alt
(5)—

(a) gach Institiúid Teicneolaíochta,

(b) an Foras,

(c) an tÚdarás Náisiúnta Forbartha Turasóireachta,

(d) Teagasc,

(e) an Bord Iascaigh Mhara,

(f) foras oideachais nó oiliúna arna bhunú agus arna
chothabháil ag coiste gairmoideachais,

(g) scoil aitheanta a mhéid a sholáthraíonn an scoil oideachas
aosach, oideachas leanúnach nó gairmoideachas nó
gairmoiliúint as a leanann dámhachtain,

maidir le gach clár de chuid an tsoláthraí sin.

(10) Aon soláthraí dá dtagraítear i bhfo-alt (9), ní cheanglaítear
air iarratas a dhéanamh faoi fho-alt (5)—

(a) maidir le clár oideachais agus oiliúna—

(i) a bhaineann le gníomhaíocht fóillíochta nó áineasa
nach mbeartaítear go leanfaidh dámhachtain aisti,

(ii) is cuid de bhunoideachas nó d’iarbhunoideachas a
sholáthraíonn scoil aitheanta, nó

(iii) i gcás go bhfuil údarás ag an soláthraí, arna
tharmligean chuige faoi alt 53, chun dámhachtain a
dhéanamh i leith an chláir sin, nó dámhachtain a
dhéanamh i leith aicme cláir i gcás gur cuid den
aicme sin an clár sin,
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(b) i gcás go ndearna an soláthraí socrú faoi alt 48 le

comhlacht dámhachtana seachas an tÚdarás, a mhéid atá
clár oideachais agus oiliúna de chuid an tsoláthraí ina
ábhar don socrú.

(11) Aon soláthraí a dhéanann clár oideachais agus oiliúna a
sholáthraíonn duine eile, go hiomlán nó go páirteach, a eagrú nó a
thabhairt i gcrích, rachaidh sé i gcomhairle leis an duine sin roimh
iarratas a dhéanamh faoi fho-alt (5).

(12) I gcás go bhfuil an duine dá dtagraítear i bhfo-alt (11) ina
sholáthraí a bheadh, murach an fo-alt seo, ina sholáthraí lena
mbaineann fo-alt (9), ansin ní bheidh feidhm ag fo-alt (9) maidir leis
an duine sin i ndáil leis an gclár sin.

45.—(1) Ar iarratas a fháil faoi alt 44(5), féadfaidh an tÚdarás—

(a) faoi réir fho-alt (2), an clár oideachais agus oiliúna iomchuí
a bhailíochtú i gcás go gcomhlíonann an clár na critéir
arna mbunú ag an Údarás faoi alt 44(1), nó

(b) diúltú an clár a bhailíochtú agus cúiseanna leis an diúltú
a thabhairt.

(2) Tá bailíochtú cláir ag an Údarás faoi réir na nithe seo a
leanas—

(a) na coinníollacha a shonraítear i bhfo-alt (3), agus

(b) aon choinníollacha eile is dóigh leis an Údarás is cuí a
fhorchur i ndáil leis an gclár.

(3) Maidir le soláthraí an chláir lena mbaineann—

(a) comhoibreoidh agus cuideoidh sé leis an Údarás i
gcomhlíonadh fheidhmeanna an Údaráis a mhéid a
bhaineann na feidhmeanna sin le feidhmeanna an
tsoláthraí,

(b) bunóidh sé nósanna imeachta atá cóir agus i gcomhréir
lena chéile chun foghlaimeoirí rollaithe a mheasúnú,
d’fhonn a chinntiú go ndéanann foghlaimeoirí rollaithe
na caighdeáin eolais, scile nó inniúlachta arna gcinneadh
ag an Údarás faoi alt 49(1) a bhaint amach agus, más cuí,
a léiriú,

(c) leanfaidh sé d’alt 65 a chomhlíonadh maidir le socruithe
chun foghlaimeoirí rollaithe a chosaint, más infheidhme,
agus

(d) soláthróidh sé cibé faisnéis don Údarás a theastóidh ón
Údarás ó am go ham chun a fheidhmeanna a
chomhlíonadh, lena n-áirítear faisnéis maidir le rátaí
críochnúcháin.

(4) I gcás go ndiúltaíonn an tÚdarás faoi fho-alt (1)(b) clár
oideachais agus oiliúna a bhailíochtú, féadfaidh soláthraí an chláir
achomharc a dhéanamh chuig an bPainéal Achomharc in aghaidh
an diúltaithe.
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(5) Aon soláthraí a mhaíonn nó a thugann le fios, go bréagach,

go ndearna an tÚdarás clár oideachais agus oiliúna de chuid an
tsoláthraí a bhailíochtú, déanann sé cion.

46.—(1) Féadfaidh an tÚdarás athbhreithniú a dhéanamh aon
tráth ar chlár oideachais agus oiliúna a rinne sé a bhailíochtú.

(2) Déanfaidh soláthraí cláir oideachais agus oiliúna atá faoi réir
athbhreithniú faoi fho-alt (1) cibé táille (más ann) a chinnfidh an
tÚdarás faoi alt 80 a íoc leis an Údarás laistigh de mhí amháin tar
éis an t-athbhreithniú a chríochnú.

47.—(1) Ar athbhreithniú a dhéanamh ar chlár faoi alt 46, i gcás
go measfaidh an tÚdarás—

(a) nach gcomhlíonann an clár na critéir arna mbunú ag an
Údarás faoi alt 44(1) a thuilleadh,

(b) nach bhfuil coinníoll dá dtagraítear in alt 45(2) á
chomhlíonadh, nó

(c) go bhfuil forais réasúnacha eile ann chun bailíochtú an
chláir a tharraingt siar,

cuirfidh an tÚdarás in iúl do sholáthraí an chláir, trí fhógra i
scríbhinn, go mbeartaíonn sé bailíochtú an chláir a tharraingt siar
agus luafaidh sé na cúiseanna atá leis an tarraingt siar bheartaithe.

(2) Luafar i bhfógra faoi fho-alt (1) go bhféadfaidh an soláthraí
tuairimí a chur faoi bhráid an Údaráis i scríbhinn i ndáil leis na
cúiseanna atá leis an tarraingt siar bheartaithe arna leagan amach
san fhógra tráth nach déanaí ná mí amháin tar éis an fógra a
sheirbheáil ar an soláthraí.

(3) Más rud é, tar éis aon tuairimí a chuirfear faoi bhráid an
Údaráis faoi fho-alt (2) a bhreithniú, go leanann an tÚdarás dá
mheas go bhfuil feidhm ag mír (a), (b) nó (c) d’fho-alt (1), déanfaidh
sé a bhailíochtú i leith an chláir lena mbaineann a tharraingt siar, trí
fhógra i scríbhinn a dhíreofar chuig an soláthraí, ó cibé dáta (nach
luaithe ná an dáta a sheirbheálfar an fógra faoin tarraingt siar ar an
soláthraí) is dóigh leis is cuí agus a shonrófar san fhógra, ag féachaint
do leasanna na bhfoghlaimeoirí rollaithe lena mbaineann.

(4) Luafar i bhfógra faoi fho-alt (3) na cúiseanna atá leis an
tarraingt siar dá dtagraítear san fho-alt sin.

(5) I gcás go ndéanann an tÚdarás a bhailíochtú i leith clár
oideachais agus oiliúna a tharraingt siar faoi fho-alt (3), féadfaidh an
soláthraí lena mbaineann achomharc a dhéanamh chuig an bPainéal
Achomharc in aghaidh na tarraingthe siar sin.

48.—(1) Féadfaidh soláthraí dá dtagraítear in alt 44(9) socrú a
dhéanamh le comhlacht dámhachtana seachas an tÚdarás chun clár
oideachais agus oiliúna a sholáthar, a eagrú nó a thabhairt i gcrích
más rud é—

(a) go dtugann críochnú an chláir ag foghlaimeoir rollaithe
agus baint amach caighdeán sonraithe eolais, scile nó
inniúlachta ag an bhfoghlaimeoir, ar an gclár sin a
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chríochnú, teideal don fhoghlaimeoir chuig dámhachtain
de chuid an chomhlachta, agus

(b) go n-aithnítear dámhachtain an chomhlachta laistigh den
Chreat.

(2) Tabharfaidh soláthraí fógra don Údarás maidir le socrú dá
dtagraítear i bhfo-alt (1) roimh an socrú a dhéanamh.

49.—(1) Cinnfidh an tÚdarás na caighdeáin eolais, scile nó
inniúlachta a bheidh le baint amach, agus más cuí, le léiriú, ag
foghlaimeoir sula bhféadfaidh an tÚdarás, nó soláthraí ar
tarmligeadh údarás chuige faoi alt 53 chun dámhachtain a dhéanamh,
dámhachtain a dhéanamh.

(2) Tabharfaidh an tÚdarás aird ar an gCreat le linn dó na
caighdeáin dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a chinneadh.

(3) Féadfaidh an tÚdarás, le linn dó na caighdeáin dá dtagraítear i
bhfo-alt (1) a chinneadh, caighdeáin éagsúla a chinneadh le haghaidh
dámhachtainí éagsúla nó aicmí éagsúla dámhachtana.

(4) Féadfaidh an tÚdarás dul i gcomhairle le comhlacht
dámhachtana sula gcinnfidh an tÚdarás caighdeáin faoi fho-alt (1) le
haghaidh comhdhámhachtain ón Údarás agus ón gcomhlacht
dámhachtana sin a bheidh le déanamh faoi shocrú
comhdhámhachtana idir an tÚdarás agus an comhlacht
dámhachtana sin.

(5) Déanfaidh an tÚdarás na caighdeáin a chinnfear faoi fho-alt
(1) a fhoilsiú i cibé foirm agus ar cibé modh is dóigh leis is cuí (lena
n-áirítear ar an idirlíon).

(6) Féadfaidh an tÚdarás na caighdeáin a chinnfear faoi fho-alt
(1) a leasú aon tráth.

50.—(1) Déanfaidh an tÚdarás, a luaithe is indéanta tar éis an lae
bunaithe, beartais agus critéir a bhunú agus a fhoilsiú, i cibé foirm
agus ar cibé modh is dóigh leis is cuí (lena n-áirítear ar an idirlíon),
chun dámhachtain a dhéanamh—

(a) ag an Údarás, agus

(b) ag soláthraí ar tarmligeadh údarás chuige faoi alt 53 chun
dámhachtain a dhéanamh.

(2) Déanfaidh an tÚdarás, laistigh de 5 bliana tar éis beartais agus
critéir a bhunú faoi fho-alt (1), agus uair amháin ar a laghad i ngach
tréimhse 5 bliana ina dhiaidh sin, na beartais agus na critéir sin a
athbhreithniú.

(3) Déanfaidh an tÚdarás, ar iarratas a fháil ó fhoghlaimeoir agus
de réir na mbeartas agus na gcritéar arna mbunú faoi fho-alt (1),
dámhachtain a thabhairt don fhoghlaimeoir más rud é, i dtuairim an
Údaráis, go ndearna an foghlaimeoir an caighdeán cuí eolais, scile
nó inniúlachta, arna chinneadh ag an Údarás faoi alt 49(1), a bhaint
amach agus, más cuí, a léiriú.

(4) Faoi réir fho-alt (5), déanfaidh an tÚdarás, ar iarratas ó
sholáthraí maidir le foghlaimeoir rollaithe de chuid an tsoláthraí sin,
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agus de réir na mbeartas agus na gcritéar arna mbunú faoi fho-alt
(1), dámhachtain a thabhairt don fhoghlaimeoir rollaithe más rud é
gur deimhin leis an Údarás, tar éis dó dul i gcomhairle leis an
soláthraí sin, go ndearna an foghlaimeoir an caighdeán cuí eolais,
scile nó inniúlachta, arna chinneadh ag an Údarás faoi alt 49(1), a
bhaint amach agus, más cuí, a léiriú.

(5) Ní fhéadfar iarratas ó sholáthraí faoi fho-alt (4) a dhéanamh
ach amháin i leith clár oideachais agus oiliúna de chuid an tsoláthraí
a rinne an tÚdarás a bhailíochtú faoi alt 45.

(6) Beidh ag gabháil le hiarratas faoi fho-alt (3) agus faoi fho-alt
(4) cibé táille (más ann) a chinnfidh an tÚdarás faoi alt 80.

(7) Féadfaidh an tÚdarás a iarraidh ar sholáthraí iomchuí cuidiú
leis an Údarás teacht ar thuairim chun críocha fho-alt (3) i dtaobh
an ndearna foghlaimeoir an caighdeán cuí eolais, scile nó inniúlachta
a bhaint amach agus, más cuí, a léiriú.

(8) Déanann soláthraí cion más rud é, i ndáil le clár oideachais
agus oiliúna de chuid an tsoláthraí, go maíonn an soláthraí nó go
dtugann an soláthraí le fios, go bréagach—

(a) ar fhoghlaimeoir do chríochnú an chláir sin, nó

(b) ar fhoghlaimeoir do bhaint amach caighdeán sonraithe
eolais, scile nó inniúlachta ar an bhfoghlaimeoir do
chríochnú an chláir sin,

go bhfuil an foghlaimeoir i dteideal dámhachtain ón Údarás.

(9) San alt seo, ní fholaíonn “dámhachtain” comhdhámhachtain
ón Údarás arna déanamh faoi shocrú comhdhámhachtana.

51.—(1) Féadfaidh an tÚdarás, d’fhonn comhdhámhachtain a
thabhairt d’fhoghlaimeoir rollaithe i leith clár oideachais agus
oiliúna, socrú comhdhámhachtana a dhéanamh (dá ngairtear “socrú
comhdhámhachtana” san Acht seo) leo seo a leanas—

(a) comhlacht dámhachtana, agus

(b) soláthraí an chláir oideachais agus oiliúna i gcás nach é an
comhlacht dámhachtana a sholáthraíonn an clár
oideachais agus oiliúna as a leanfaidh an
chomhdhámhachtain.

(2) Ní fhéadfar socrú comhdhámhachtana a dhéanamh faoi fho-
alt (1) ach amháin i leith clár oideachais agus oiliúna a rinne an
tÚdarás a bhailíochtú faoi alt 45.

(3) I gcás go ndéanann an tÚdarás socrú comhdhámhachtana,
féadfaidh soláthraí an chláir oideachais agus oiliúna as a leanfaidh
an chomhdhámhachtain iarratas a dhéanamh chuig an Údarás, i leith
foghlaimeoir rollaithe de chuid an chláir sin, chun
comhdhámhachtain a thabhairt don fhoghlaimeoir i gcás gur deimhin
leis an soláthraí—

(a) gur chríochnaigh an foghlaimeoir an clár oideachais agus
oiliúna lena mbaineann, agus
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(b) go ndearna an foghlaimeoir an caighdeán cuí eolais, scile

nó inniúlachta arna chinneadh ag an Údarás faoi alt 49(1)
a bhaint amach agus, más cuí, a léiriú.

(4) I gcás go bhfaighidh an tÚdarás iarratas dá dtagraítear i bhfo-
alt (3), déanfaidh an tÚdarás comhdhámhachtain a thabhairt i
gcomhpháirt leis an gcomhlacht dámhachtana lena ndearna sé socrú
comhdhámhachtana i leith an chláir lena mbaineann don
fhoghlaimeoir rollaithe i gcás gur deimhin leis an Údarás—

(a) gur chríochnaigh an foghlaimeoir rollaithe an clár
oideachais agus oiliúna lena mbaineann, agus

(b) go ndearna an foghlaimeoir rollaithe an caighdeán cuí
eolais, scile nó inniúlachta arna chinneadh ag an Údarás
faoi alt 49(1) a bhaint amach agus, más cuí, a léiriú.

(5) Beidh ag gabháil le hiarratas faoi fho-alt (3) cibé táille (más
ann) a chinnfidh an tÚdarás faoi alt 80.

52.—(1) Déanfaidh an tÚdarás, a luaithe is indéanta tar éis an lae
bunaithe, nósanna imeachta agus critéir a bhunú agus a fhoilsiú, i
cibé foirm agus ar cibé modh is dóigh leis is cuí (lena n-áirítear ar
an idirlíon), chun iarraidh faoi fho-alt (2) a chinneadh, ar critéir iad a
mbeidh ar áireamh iontu critéir a bhaineann le hoibriú agus bainistiú
foriomlán an tsoláthraí a dhéanann an iarraidh.

(2) Faoi réir fho-alt (3), féadfaidh aon cheann díobh seo a leanas
a iarraidh ar an Údarás an t-údarás a tharmligean chuige nó chuici
chun dámhachtain a dhéanamh:

(a) Institiúid Teicneolaíochta;

(b) an Foras;

(c) an tÚdarás Náisiúnta Forbartha Turasóireachta;

(d) Teagasc;

(e) soláthraí cláir oideachais agus oiliúna a chomhlíonann na
coinníollacha a bheidh leagtha amach i rialacháin arna
ndéanamh faoi fho-alt (8).

(3) Ní fhéadfaidh soláthraí dá dtagraítear i bhfo-alt (2) iarraidh a
dhéanamh faoin bhfo-alt sin mura rud é—

(a) gur bhunaigh an soláthraí nósanna imeachta le haghaidh
dearbhú cáilíochta faoi alt 28,

(b) gur bhunaigh an soláthraí nósanna imeachta le haghaidh
rochtana, aistriú agus forchéimniú faoi alt 56,

(c) gur chomhlíon an soláthraí alt 65 maidir le socruithe chun
foghlaimeoirí rollaithe a chosaint, más infheidhme, agus

(d) má bhaineann fo-alt (10) leis an soláthraí, go ndeachaigh
an soláthraí i gcomhairle leis an duine eile dá dtagraítear
san fho-alt sin.
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(4) I gcás go ndéanann soláthraí dá dtagraítear i bhfo-alt (2)

iarraidh faoin bhfo-alt sin agus nach soláthraí iomchuí ná soláthraí
nasctha an soláthraí, féadfaidh an soláthraí sin—

(a) chun fo-alt (3)(a) a chomhlíonadh, nósanna imeachta le
haghaidh dearbhú cáilíochta a bhunú faoi alt 28 amhail is
dá mba sholáthraí iomchuí an soláthraí agus beidh feidhm
ag ailt 30 agus 31 maidir le soláthraí den sórt sin amhail
is dá mba sholáthraí iomchuí an soláthraí sin, agus

(b) chun fo-alt (3)(b) a chomhlíonadh, nósanna imeachta le
haghaidh rochtana, aistriú agus forchéimniú a bhunú faoi
alt 56 amhail is dá mba sholáthraí iomchuí an soláthraí.

(5) Maidir le hiarraidh ó sholáthraí faoi fho-alt (2) ar údarás
tarmligthe chun dámhachtain a dhéanamh, féadfar í a dhéanamh i
leith clár oideachais agus oiliúna, nó i leith aicme cláir oideachais
agus oiliúna, de chuid an tsoláthraí.

(6) I gcás go ndéanann soláthraí iarraidh faoi fho-alt (2) i leith
aicme cláir oideachais agus oiliúna de chuid an tsoláthraí, sonróidh
an soláthraí sin san iarraidh na cláir oideachais agus oiliúna go léir
dá chuid atá san aicme sin.

(7) Beidh ag gabháil le hiarraidh ó sholáthraí faoi fho-alt (2) cibé
táille (más ann) a chinnfidh an tÚdarás faoi alt 80.

(8) Déanfaidh an tAire rialacháin a luaithe is indéanta tar éis an
lae bunaithe ina sonrófar na coinníollacha a chomhlíonfaidh soláthraí
cláir oideachais agus oiliúna chun críocha fho-alt (2)(e).

(9) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (8), ceanglófar le
coinníollacha a shonrófar i rialacháin a dhéanfar faoin bhfo-alt sin
go mbeidh líon íosta clár (nach lú ná aon chlár amháin) de chuid
soláthraí bailíochtaithe ag an Údarás agus féadfar a cheangal leo—

(a) nach lú an líon foghlaimeoirí rollaithe a bheidh ar chláir
oideachais agus oiliúna soláthraí ná an líon a shonrófar
sna rialacháin, nó

(b) go mbeidh cláir soláthraí bailíochtaithe ag an Údarás ar
feadh tréimhse íosta.

(10) Más rud é go ndéanann soláthraí dá dtagraítear i bhfo-alt (2)
clár oideachais agus oiliúna a eagrú nó a thabhairt i gcrích, agus
go ndéanann sé iarraidh faoin bhfo-alt sin i leith dámhachtana arna
déanamh ar an gclár a chríochnú ach go soláthraíonn duine eile an
clár sin, go hiomlán nó go páirteach, rachaidh an soláthraí a
dhéanfaidh an iarraidh i gcomhairle leis an duine eile sin roimh an
iarraidh a dhéanamh.

(11) Chun críocha an ailt seo, agus ailt 53, 54 agus 55, féadfaidh
ceann amháin nó an dá cheann díobh seo a leanas a bheith ar
áireamh in aicme cláir oideachais agus oiliúna—

(a) cláir as a leanann dámhachtainí a aithnítear ag leibhéal
áirithe, nó suas go dtí leibhéal áirithe, laistigh den Chreat,

(b) cláir i réimse ábhair áirithe.



[2012.] [Uimh. 28.]An tAcht um Cháilı́ochtaı́ agus
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53.—(1) Déanfaidh an tÚdarás meastóireacht ar iarraidh arna

déanamh faoi alt 52(2) de réir nósanna imeachta arna mbunú faoin
alt sin agus ullmhóidh sé tuarascáil ar a mheastóireacht.

(2) Tabharfaidh an tÚdarás cóip den tuarascáil a ullmhófar faoi
fho-alt (1) don soláthraí lena mbaineann agus cuirfidh sé in iúl don
soláthraí go bhféadfaidh an soláthraí tuairimí i scríbhinn a chur faoi
bhráid an Údaráis i ndáil leis an tuarascáil sin tráth nach déanaí ná
mí tar éis an tuarascáil a thabhairt don soláthraí.

(3) Tar éis aon tuairimí a chuirfear faoi bhráid an Údaráis faoi
fho-alt (2) a bhreithniú, déanfaidh an tÚdarás, laistigh de 6 mhí tar
éis na tuairimí a fháil, nó laistigh de 6 mhí ó dheireadh na tréimhse
míosa dá dtagraítear i bhfo-alt (2), cibé acu is túisce—

(a) más deimhin leis—

(i) maidir le clár oideachais agus oiliúna, nó aicme cláir
oideachais agus oiliúna, de chuid an tsoláthraí a
bhfuil údarás tarmligthe chun dámhachtain a
dhéanamh á lorg ina leith, agus

(ii) maidir le hoibriú agus bainistiú foriomlán an
tsoláthraí,

go gcomhlíonann siad na critéir arna mbunú faoi alt
52(1), an t-údarás a tharmligean, faoi réir na
gcoinníollacha atá i bhfo-alt (4), chuig an soláthraí sin
chun dámhachtain a dhéanamh i leith an chláir sin nó i
leith na haicme sin cláir, nó

(b) diúltú an t-údarás sin a tharmligean chuig an soláthraí sin
agus cúiseanna leis an diúltú a thabhairt.

(4) Déanfaidh an soláthraí lena mbaineann—

(a) (i) comhoibriú agus cuidiú leis an Údarás i gcomhlíonadh
fheidhmeanna an Údaráis a mhéid a bhaineann na
feidhmeanna sin le feidhmeanna an tsoláthraí,

(ii) nósanna imeachta a bhunú atá cóir agus i gcomhréir
lena chéile chun foghlaimeoirí rollaithe a mheasúnú
d’fhonn a chinntiú go ndéanfaidh foghlaimeoirí
rollaithe na caighdeáin eolais, scile nó inniúlachta a
chinnfidh an tÚdarás faoi alt 49(1) a bhaint amach
agus, más cuí, a léiriú,

(iii) leanúint d’alt 65 a chomhlíonadh maidir le socruithe
chun foghlaimeoirí rollaithe a chosaint, más
infheidhme, agus

(iv) cibé faisnéis a sholáthar a theastóidh ón Údarás ó am
go ham chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh, lena
n-áirítear faisnéis maidir le rátaí críochnúcháin,

agus

(b) aon choinníoll eile a chomhlíonadh a shonróidh an
tÚdarás trí fhógra i scríbhinn a thabhairt don soláthraí
lena mbaineann.
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(5) D’fhonn aon choinníollacha eile faoi fho-alt (4)(b) a

chinneadh, tabharfaidh an tÚdarás aird, go háirithe, ar aon chláir de
chuid an tsoláthraí den chineál dá dtagraítear in alt 52(10).

(6) I gcás go ndéanann an tÚdarás údarás a tharmligean chuig
soláthraí chun dámhachtain a dhéanamh, agus nár tarraingíodh siar
an t-údarás faoi alt 55, beidh aon dámhachtain a dhéanfaidh an
soláthraí de bhun an údaráis sin ina dámhachtain de chuid an
tsoláthraí sin.

(7) Más rud é, aon tráth tar éis don Údarás údarás a tharmligean
chuig soláthraí chun dámhachtain a dhéanamh i leith aicme cláir,
go mbeartaíonn an soláthraí dámhachtain a dhéanamh i leith clár a
mheasann sé nó sí atá san aicme sin ach nár sonraíodh an clár faoi
alt 52(6), tabharfaidh an soláthraí fógra i scríbhinn don Údarás
maidir lena thogra.

(8) Féadfaidh an tÚdarás, laistigh de thréimhse míosa tar éis togra
faoi fho-alt (7) a fháil, fógra i scríbhinn a thabhairt don soláthraí á
rá nach measann sé go bhfuil an clár in aicme cláir a bhfuil údarás
tarmligthe ag an soláthraí chun dámhachtain a dhéanamh ina leith.

(9) I gcás go dtugann an tÚdarás fógra do sholáthraí fho-alt (8),
ní dhéanfaidh an soláthraí dámhachtain i leith an chláir lena
mbaineann.

(10) I gcás nach bhfaigheann soláthraí fógra ón Údarás faoi fho-
alt (8), féadfaidh an soláthraí, tar éis dheireadh na tréimhse míosa
dá dtagraítear san fho-alt sin, dámhachtain a dhéanamh i leith an
chláir lena mbaineann.

(11) I gcás go ndiúltaíonn an tÚdarás faoi fho-alt (3)(b) an
t-údarás chun dámhachtain a dhéanamh i leith clár oideachais agus
oiliúna, nó aicme cláir oideachais agus oiliúna, a tharmligean chuig
soláthraí féadfaidh an soláthraí achomharc a dhéanamh chuig an
bPainéal Achomharc in aghaidh an diúltaithe sin.

(12) I gcás go ndéanann an tÚdarás údarás a tharmligean chuig
an soláthraí chun dámhachtain a dhéanamh, ach go sonraíonn sé
coinníoll i scríbhinn faoi fho-alt (4)(b), féadfaidh an soláthraí
achomharc a dhéanamh chuig an bPainéal Achomharc in aghaidh
an choinníll.

(13) Aon soláthraí a mhaíonn nó a thugann le fios, go bréagach,
go ndearna an tÚdarás údarás chun dámhachtain a dhéanamh i leith
clár oideachais agus oiliúna, nó aicme cláir oideachais agus oiliúna,
a tharmligean chuig an soláthraí, déanann sé cion.

(14) I gcás go ndearna soláthraí údarás a tharmligean faoin alt seo
chun dámhachtain a dhéanamh agus go ndéanann an soláthraí socrú
le comhlacht dámhachtana eile comhdhámhachtain a dhéanamh i
leith clár oideachais agus oiliúna de chuid an tsoláthraí, tabharfaidh
an soláthraí sin fógra don Údarás maidir leis an socrú laistigh de 14
lá tar éis an socrú a dhéanamh.

54.—(1) Déanfaidh an tÚdarás athbhreithniú ar gach clár
oideachais agus oiliúna, nó ar gach aicme cláir oideachais agus
oiliúna, de chuid soláthraí ar tarmligeadh údarás chuige chun
dámhachtain a dhéanamh faoi alt 53 agus ar oibriú agus bainistiú
foriomlán an tsoláthraí sin—
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(a) uair amháin ar a laghad gach 7 mbliana tar éis an t-údarás

a tharmligean, agus

(b) ó am go ham, de réir mar is cuí leis an Údarás.

(2) Déanfaidh an tÚdarás, a luaithe is indéanta tar éis an lae
bunaithe, nósanna imeachta chun athbhreithnithe a sheoladh faoi
fho-alt (1) a bhunú agus a fhoilsiú i cibé foirm agus ar cibé modh is
dóigh leis is cuí (lena n-áirítear ar an idirlíon).

(3) Déanfaidh soláthraí atá faoi réir a athbhreithnithe faoi fho-alt
(1) cibé táille (más ann) a chinnfidh an tÚdarás faoi alt 80 a íoc leis
an Údarás laistigh de mhí amháin tar éis an t-athbhreithniú a
chríochnú.

55.—(1) Ar athbhreithniú a dhéanamh faoi alt 54, i gcás go
measann an tÚdarás—

(a) maidir le clár oideachais agus oiliúna, nó le haicme cláir
oideachais agus oiliúna, de chuid soláthraí, is clár nó
aicme cláir ar tarmligeadh údarás chun dámhachtain a
dhéanamh ina leith, nó maidir le hoibriú agus bainistiú
foriomlán sholáthraí an chláir, nach gcomhlíonann siad
na critéir arna gcinneadh ag an Údarás faoi alt 52(1) a
thuilleadh,

(b) nach bhfuil coinníoll dá dtagraítear in alt 53(4) á
chomhlíonadh, nó

(c) go bhfuil forais réasúnacha eile ann chun an t-údarás chun
dámhachtain a dhéanamh a tharraingt siar nó a athrú,

cuirfidh an tÚdarás in iúl don soláthraí lena mbaineann, trí fhógra i
scríbhinn, go mbeartaíonn sé an t-údarás chun dámhachtain a
dhéanamh i ndáil le clár nó cláir d’aicme a shonrófar san fhógra a
tharraingt siar nó a athrú agus luafaidh sé na cúiseanna atá leis an
tarraingt siar bheartaithe nó leis an athrú beartaithe.

(2) I gcás go ndéantar togra faoi fho-alt (1) i leith na nithe seo
a leanas—

(a) soláthraí a rinne socrú dá dtagraítear in alt 53(14), agus

(b) clár nó aicme clár as a leanann comhdhámhachtain dá
dtagraítear in alt 53(14),

cuirfidh an tÚdarás in iúl don chomhlacht dámhachtana dá
dtagraítear in alt 53(14), trí fhógra i scríbhinn, go mbeartaíonn sé
údarás an tsoláthraí chun dámhachtain a dhéanamh i leith an chláir
nó na haicme clár a shonrófar san fhógra a tharraingt siar nó a athrú
agus luafaidh sé na cúiseanna atá leis an tarraingt siar bheartaithe
nó leis an athrú beartaithe.

(3) Luafar i bhfógra faoi fho-ailt (1) agus (2) go bhféadfaidh an
soláthraí, agus an comhlacht dámhachtana, más infheidhme, tuairimí
i scríbhinn a chur faoi bhráid an Údaráis, i ndáil leis an tarraingt siar
bheartaithe nó leis an athrú beartaithe a leagfar amach san fhógra,
tráth nach déanaí ná 3 mhí tar éis an fógra sin a sheirbheáil ar an
soláthraí sin agus ar an gcomhlacht dámhachtana sin, más
infheidhme.
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(4) Más rud é, tar éis aon tuairimí a chuirfear faoi bhráid an

Údaráis faoi fho-alt (3) a bhreithniú, go leanann an tÚdarás dá
mheas go bhfuil feidhm ag mír (a), (b) nó (c) d’fho-alt (1), déanfaidh
sé an t-údarás i ndáil leis an gclár nó na cláir a shonrófar san fhógra
faoi fho-alt (1) a tharraingt siar nó a athrú, trí fhógra i scríbhinn a
dhíreofar chuig an soláthraí sin, ó cibé dáta (nach luaithe ná an dáta
a sheirbheálfar an fógra faoin tarraingt siar nó faoin athrú ar an
soláthraí) is dóigh leis is cuí agus a shonrófar san fhógra.

(5) I gcás go ndéanfaidh an tÚdarás údarás a tharraingt siar nó a
athrú faoi fho-alt (4), i leith clár de chuid soláthraí dá dtagraítear i
bhfo-alt (2), déanfaidh an tÚdarás, trí fhógra i scríbhinn a dhíreofar
chuig an gcomhlacht dámhachtana dá dtagraítear san fho-alt sin,
fógra a thabhairt don chomhlacht dámhachtana sin á rá go
ndearnadh údarás a tharraingt siar nó a athrú faoi fho-alt (4).

(6) Luafar i bhfógra faoi fho-ailt (4) agus (5) na cúiseanna atá leis
an tarraingt siar nó leis an athrú dá dtagraítear san fho-alt sin.

(7) I gcás go ndéanann an tÚdarás údarás soláthraí chun
dámhachtain a dhéanamh a tharraingt siar nó a athrú faoin alt seo,
féadfaidh an soláthraí achomharc a dhéanamh chuig an bPainéal
Achomharc in aghaidh na tarraingthe siar nó an athraithe.

(8) I gcás go ndéanfaidh an tÚdarás údarás tarmligthe chun
dámhachtain a dhéanamh a tharraingt siar faoi fho-alt (4), measfar
gach clár oideachais agus oiliúna as a leanfaidh an dámhachtain sin,
ón dáta a shonrófar san fhógra dá dtagraítear san fho-alt sin, a bheith
bailíochtaithe faoi alt 45 agus beidh feidhm dá réir sin ag forálacha
an Achta seo maidir le gach ceann de na cláir sin.

(9) San alt seo, ciallaíonn tagairt d’athrú a dhéanamh ar an údarás
chun dámhachtain a dhéanamh athrú a dhéanamh ar na
coinníollacha a fhorchuirtear faoi alt 53(4)(b).

56.—(1) Déanfaidh an tÚdarás, a luaithe is indéanta tar éis an
lae bunaithe, beartais agus critéir le haghaidh rochtana, aistriú agus
forchéimniú i ndáil le foghlaimeoirí a bhunú agus a fhoilsiú i cibé
foirm agus ar cibé modh is cuí leis (lena n-áirítear ar an idirlíon).

(2) Déanfaidh gach soláthraí iomchuí agus gach soláthraí nasctha,
a luaithe is indéanta tar éis beartais agus critéir a bheith bunaithe
faoi fho-alt (1), nósanna imeachta a bhunú, de réir na mbeartas agus
na gcritéar sin, le haghaidh rochtana, aistriú agus forchéimniú i ndáil
le foghlaimeoirí ar nósanna imeachta iad a bheidh le cur i ngníomh
ag an soláthraí lena mbaineann.

(3) Áireofar ar na nósanna imeachta dá dtagraítear i bhfo-alt (2)
nósanna imeachta le haghaidh carnadh creidiúna, aistriú agus aithint
creidiúna agus measúnú foirmiúil ar an eolas, ar na scileanna nó ar
an inniúlacht a bhain foghlaimeoirí amach roimhe sin.

(4) Roimh nósanna imeachta a bhunú faoi fho-alt (2), déanfaidh
gach soláthraí iomchuí, seachas ollscoil a bunaíodh cheana, agus gach
soláthraí nasctha dréacht de na nósanna imeachta beartaithe a chur
faoi bhráid an Údaráis lena gceadú, agus cibé táille (más ann) a
chinnfidh an tÚdarás faoi alt 80 ag gabháil leis.
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(5) Ar na nósanna imeachta beartaithe a chuirfear faoina bhráid

faoi fho-alt (4) a bhreithniú, déanfaidh an tÚdarás—

(a) na nósanna imeachta beartaithe a cheadú, nó

(b) diúltú na nósanna imeachta beartaithe a cheadú, ach cibé
moltaí is cuí leis a dhéanamh leis an soláthraí.

(6) I gcás go ndéanfaidh an tÚdarás nósanna imeachta a cheadú
fho-alt (5)(a), foilseoidh an soláthraí lena mbaineann na nósanna
imeachta sin i cibé foirm agus ar cibé modh (lena n-áirítear ar an
idirlíon) a ordóidh an tÚdarás agus tabharfaidh sé cóip de na
nósanna imeachta, arna bhfoilsiú, don Údarás agus tabharfaidh
soláthraí nasctha cóip freisin don chomhlacht dámhachtana
ainmnithe iomchuí.

(7) I gcás go ndéanfaidh an tÚdarás moltaí faoi fho-alt (5)(b),
déanfaidh an soláthraí lena mbaineann na moltaí sin a chur i gcuntas
sula ndéanfaidh sé na nósanna imeachta beartaithe a athchur faoi
bhráid an Údaráis lena gceadú faoi fho-alt (4).

(8) Ní bheidh aon táille bhreise iníoctha i gcás go ndéanfaidh
soláthraí nósanna imeachta beartaithe a athchur faoi bhráid an
Údaráis de réir fho-alt (7).

(9) Déanfaidh soláthraí nósanna imeachta a cheadóidh an
tÚdarás faoi fho-alt (5)(a) a chur i ngníomh.

(10) Rachaidh ollscoil a bunaíodh cheana i gcomhairle leis an
Údarás sula mbunóidh sí nósanna imeachta faoi fho-alt (2).

(11) Déanfaidh ollscoil a bunaíodh cheana cóip de na nósanna
imeachta a bhunóidh sí faoi fho-alt (2) a sholáthar don Údarás agus
foilseoidh sí na nósanna imeachta sin a luaithe is indéanta ina
dhiaidh sin.

(12) Éascóidh an tÚdarás d’ollscoileanna a bunaíodh cheana na
nósanna imeachta a bhunófar faoi fho-alt (2) a chur i ngníomh agus
tabharfaidh sé comhairle dóibh ina thaobh.

(13) San alt seo—

ciallaíonn “creidiúint” admháil go ndearna foghlaimeoir rollaithe
clár nó cuid de chlár oideachais agus oiliúna a chríochnú de réir
caighdeán áirithe;

ciallaíonn “aistriú creidiúna” creidiúintí arna ndámhachtain le
haghaidh staidéir a rinneadh mar chuid de chlár oideachais agus
oiliúna amháin a aistriú chuig clár eile.

57.—(1) Déanfaidh an tÚdarás athbhreithniú ar chur i ngníomh
na nósanna imeachta a bhunóidh gach soláthraí iomchuí agus gach
soláthraí nasctha faoi alt 56(2) ag an soláthraí sin—

(a) uair amháin ar a laghad gach 7 mbliana ó dháta bunaithe
na nósanna imeachta, agus

(b) ó am go ham, de réir mar is cuí leis an Údarás.

47

Cd.4 A.56

Athbhreithniú ag an
Údarás ar chur i
ngníomh nósanna
imeachta le
haghaidh rochtana,
aistriú agus
forchéimniú.



Cd.4 A.57

Ordacháin ón
Údarás tar éis
athbhreithniú a
dhéanamh ar
nósanna imeachta le
haghaidh rochtana,
aistriú agus
forchéimniú.

An tÚdarás do
tharraingt siar
ceadú i dtaca le
nósanna imeachta
maidir le rochtain,
aistriú agus
forchéimniú.

48

[Uimh. 28.] [2012.]An tAcht um Cháilı́ochtaı́ agus
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(2) Déanfaidh soláthraí iomchuí nó soláthraí nasctha atá faoi réir

a athbhreithnithe faoi fho-alt (1) cibé táille (más ann) a chinnfidh an
tÚdarás faoi alt 80 a íoc leis an Údarás laistigh de mhí amháin tar
éis an t-athbhreithniú a chríochnú.

(3) Rachaidh an tÚdarás i gcomhairle leis an Údarás um Ard-
Oideachas le linn athbhreithniú a dhéanamh faoi fho-alt (1) más
rud é—

(a) go mbaineann an t-athbhreithniú sin le soláthraí dá
dtagraítear san fho-alt sin, agus

(b) gur foras ardoideachais an soláthraí sin.

(4) Déanfaidh an tÚdarás tuarascáil maidir lena fhionnachtana
mar thoradh ar athbhreithniú faoi fho-alt (1) a fhoilsiú i cibé foirm
agus ar cibé modh is cuí leis (lena n-áirítear ar an idirlíon).

58.—(1) I gcás go ndearna an tÚdarás athbhreithniú faoi alt 57,
féadfaidh an tÚdarás cibé ordacháin is dóigh leis an Údarás is cuí a
eisiúint i scríbhinn chuig soláthraí iomchuí, seachas ollscoil a
bunaíodh cheana, nó chuig soláthraí nasctha.

(2) Rachaidh an tÚdarás i gcomhairle leis an soláthraí lena
mbaineann roimh ordacháin a eisiúint faoi fho-alt (1).

(3) Comhlíonfaidh soláthraí dá dtagraítear i bhfo-alt (1) ordachán
a eiseofar faoin bhfo-alt sin.

(4) Déanfaidh soláthraí dá dtagraítear i bhfo-alt (1), ó am go ham
agus nuair a iarrfaidh an tÚdarás air déanamh amhlaidh, faisnéis a
sholáthar don Údarás maidir leis an soláthraí do chomhlíonadh
ordachán a eiseofar chuig an soláthraí faoin bhfo-alt sin.

59.—(1) Más rud é, i ndáil le soláthraí iomchuí, seachas ollscoil a
bunaíodh cheana, nó i ndáil le soláthraí nasctha, go measann an
tÚdarás—

(a) nár comhlíonadh ordacháin a d’eisigh an tÚdarás chuig an
soláthraí sin faoi alt 58(1), nó

(b) go bhfuil easnaimh thromaí ann i ndáil leis an soláthraí sin
do chur i ngníomh nósanna imeachta de chuid an
tsoláthraí sin a bhaineann le rochtain, aistriú agus
forchéimniú,

cuirfidh an tÚdarás in iúl don soláthraí, trí fhógra i scríbhinn, go
mbeartaíonn sé a cheadú i dtaca leis na nósanna imeachta a bunaíodh
faoi alt 56 a tharraingt siar agus luafaidh sé na cúiseanna atá leis an
tarraingt siar bheartaithe.

(2) I gcás go ndéantar togra faoi fho-alt (1) maidir le soláthraí a
rinne socrú dá dtagraítear in alt 53(14), cuirfidh an tÚdarás in iúl
don chomhlacht dámhachtana dá dtagraítear in alt 53(14), trí fhógra
i scríbhinn—

(a) go mbeartaíonn sé a cheadú i dtaca leis na nósanna
imeachta le haghaidh rochtana, aistriú agus forchéimniú
a bhunóidh an soláthraí faoi alt 56 a tharraingt siar agus
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luafaidh sé na cúiseanna atá leis an tarraingt siar
bheartaithe, agus

(b) má tharraingíonn an tÚdarás siar a cheadú, go
dtarraingeoidh sé siar freisin aon údarás chun
dámhachtainí a dhéanamh a tarmligeadh chuig an
soláthraí sin faoi alt 53.

(3) Luafar i bhfógra faoi fho-ailt (1) agus (2) go bhféadfaidh an
soláthraí, agus an comhlacht dámhachtana, más infheidhme, tráth
nach déanaí ná mí amháin tar éis an fógra a sheirbheáil ar an
soláthraí agus ar an gcomhlacht dámhachtana, más infheidhme,
tuairimí i scríbhinn a chur faoi bhráid an Údaráis i ndáil leis na
cúiseanna atá leis an tarraingt siar bheartaithe arna leagan amach
san fhógra.

(4) Más rud é, tar éis aon tuairimí a chuirfear faoi bhráid an
Údaráis faoi fho-alt (3) a bhreithniú, go leanann an tÚdarás dá
mheas go bhfuil feidhm ag mír (a) nó (b) d’fho-alt (1), déanfaidh sé
a cheadú i dtaca leis na nósanna imeachta a bunaíodh faoi alt 56 a
tharraingt siar, trí fhógra i scríbhinn a dhíreofar chuig an soláthraí, ó
cibé dáta (nach luaithe ná an dáta a sheirbheálfar an fógra faoin
tarraingt siar ar an soláthraí) is cuí leis agus a shonrófar san fhógra.

(5) Luafar i bhfógra faoi fho-alt (4) na cúiseanna atá leis an
tarraingt siar dá dtagraítear san fho-alt sin.

(6) I gcás go ndéanann an tÚdarás ceadú a tharraingt siar faoi
fho-alt (4), féadfaidh an soláthraí lena mbaineann achomharc a
dhéanamh chuig an bPainéal Achomharc in aghaidh na tarraingthe
siar.

(7) I gcás go ndéanann an tÚdarás ceadú a tharraingt siar faoi
fho-alt (4), déanfaidh an tÚdarás freisin, trí fhógra i scríbhinn a
dhíreofar chuig an soláthraí sin, ó cibé dáta (nach luaithe ná an dáta
a sheirbheálfar an fógra faoin tarraingt siar ar an soláthraí) is cuí leis
agus a shonrófar san fhógra, ag féachaint do leasanna foghlaimeoirí
rollaithe lena mbaineann, más infheidhme maidir leis an soláthraí
sin, na nithe seo a leanas a tharraingt siar—

(a) bailíochtú aon chlár oideachais agus oiliúna de chuid an
tsoláthraí sin a ndearna an tÚdarás iad a bhailíochtú faoi
alt 45,

(b) aon údarás chun dámhachtainí a dhéanamh a tarmligeadh
chuig an soláthraí sin faoi alt 53, agus

(c) údarú chun an marc oideachais idirnáisiúnta a úsáid i gcás
go bhfuil an soláthraí iomchuí údaraithe chun an marc
oideachais idirnáisiúnta a úsáid faoi alt 61.

(8) I gcás go ndéanfaidh an tÚdarás ceadú a tharraingt siar faoi
fho-alt (4) i leith soláthraí dá dtagraítear i bhfo-alt (2), déanfaidh
an tÚdarás, trí fhógra i scríbhinn a dhíreofar chuig an gcomhlacht
dámhachtana dá dtagraítear san fho-alt sin, a chur in iúl don
chomhlacht dámhachtana sin go ndearnadh údarás an tsoláthraí sin
chun dámhachtainí a dhéanamh a tharraingt siar faoi fho-alt (7), ar
údarás é a tarmligeadh chuig an soláthraí faoi alt 53.
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CUID 5

Cód Cleachtais agus Marc Oideachais Idirnáisiúnta

60.—(1) Déanfaidh an tÚdarás, a luaithe is indéanta tar éis an lae
bunaithe, cód cleachtais a bhunú agus a fhoilsiú a bheidh le
comhlíonadh ag soláthraithe clár oideachais agus oiliúna
d’fhoghlaimeoirí idirnáisiúnta sa Stát chun údarú a fháil ón Údarás
chun an marc oideachais idirnáisiúnta a úsáid faoi alt 61.

(2) Sula mbunóidh sé cód cleachtais faoi fho-alt (1), rachaidh an
tÚdarás i gcomhairle leis an Údarás um Ard-Oideachas agus le cibé
soláthraithe agus comhlachtaí eile is dóigh leis an Údarás is cuí agus,
i ndáil le soláthraithe clár oideachais agus oiliúna sa Bhéarla mar
theanga iasachta, leis an Údarás Náisiúnta Forbartha Turasóireachta.

(3) Déanfaidh an tÚdarás an cód cleachtais a bhunófar faoi fho-
alt (1) a fhoilsiú i cibé foirm agus ar cibé modh is dóigh leis is cuí
(lena n-áirítear ar an idirlíon) agus sonróidh sé an dáta a thiocfaidh
an cód i ngníomh.

(4) Féadfaidh forálacha éagsúla maidir le soláthraithe éagsúla nó
maidir le soláthraithe d’aicmí éagsúla a bheith ar áireamh i gcód
cleachtais a bhunófar faoi fho-alt (1).

(5) Féadfaidh an tÚdarás cód cleachtais a bhunófar faoi fho-alt
(1) a leasú nó a chúlghairm.

(6) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), sonrófar ceanglais a
bhaineann leis na nithe seo a leanas i gcód cleachtais a bhunófar
faoin bhfo-alt sin—

(a) socruithe chun foghlaimeoirí a chosaint,

(b) táillí a bhailiú ó fhoghlaimeoirí rollaithe, agus

(c) ceanglais i ndáil le comhlíontacht cánach soláthraí.

(7) Le linn foráil den chineál dá dtagraítear i bhfo-alt (6)(a) a
dhéanamh, féadfaidh socruithe a leagtar amach in alt 65 a bheith
ar áireamh i socruithe chun foghlaimeoirí rollaithe a chosaint, mura
mbeadh feidhm ag an alt sin thairis sin.

61.—(1) Sonróidh an tÚdarás marc oideachais idirnáisiúnta (dá
ngairtear an “marc oideachais idirnáisiúnta” san Acht seo) chun a
léiriú go bhfuil an cód cleachtais á chomhlíonadh ag soláthraí.

(2) Féadfaidh cibé focail a bheith ar áireamh sa mharc oideachais
idirnáisiúnta a chinnfidh an tÚdarás ó am go ham, faoi réir
chomhaontú an Aire.

(3) Faoi réir fho-alt (5), féadfaidh soláthraí iarratas a dhéanamh
chuig an Údarás chun an marc oideachais idirnáisiúnta a úsáid.

(4) Beidh ag gabháil le hiarratas faoi fho-alt (3) cibé táille (más
ann) a chinnfidh an tÚdarás faoi alt 80.

(5) Ní dhéanfaidh soláthraí iarratas faoi fho-alt (3) mura rud é—
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(a) gur bhunaigh an soláthraí nósanna imeachta le haghaidh

dearbhú cáilíochta faoi alt 28,

(b) gur bhunaigh an soláthraí nósanna imeachta le haghaidh
rochtana, aistriú agus forchéimniú faoi alt 56, agus

(c) i leith gach cláir oideachais agus oiliúna de chuid an
tsoláthraí as a leanann dámhachtain, go n-aithníonn an
tÚdarás an dámhachtain sin laistigh den Chreat i gcás gur
féidir an dámhachtain sin a aithint laistigh den Chreat.

(6) Féadfaidh soláthraí, seachas soláthraí iomchuí nó soláthraí
nasctha, a dhéanfaidh iarratas ar údarú chun an marc oideachais
idirnáisiúnta a úsáid faoi fho-alt (3)—

(a) chun fo-alt (5)(a) a chomhlíonadh, nósanna imeachta le
haghaidh dearbhú cáilíochta a bhunú faoi alt 28, amhail
is dá mba sholáthraí iomchuí an soláthraí agus beidh
feidhm ag ailt 30 agus 31 maidir le soláthraí den sórt sin
amhail is dá mba sholáthraí iomchuí é, agus

(b) chun fo-alt (5)(b) a chomhlíonadh, nósanna imeachta le
haghaidh rochtana, aistriú agus forchéimniú a bhunú faoi
alt 56 amhail is dá mba sholáthraí iomchuí an soláthraí.

(7) Déanfaidh an tÚdarás iarratas faoi fho-alt (3) a chinneadh trí
mheasúnú a dhéanamh ar chomhlíonadh an chóid cleachtais ag an
soláthraí agus, tar éis don Údarás an measúnú sin a dhéanamh,
déanfaidh sé—

(a) faoi réir fho-alt (8), a údarú don soláthraí sin an marc
oideachais idirnáisiúnta a úsáid i gcás gur deimhin leis go
bhfuil an cód sin á chomhlíonadh ag an soláthraí, nó

(b) diúltú a údarú don soláthraí sin an marc oideachais
idirnáisiúnta a úsáid agus cúiseanna leis an diúltú a
thabhairt,

agus cuirfidh sé a bhreith in iúl don soláthraí i scríbhinn.

(8) Tá an t-údarú ón Údarás chun an marc oideachais
idirnáisiúnta a úsáid faoi réir na nithe seo a leanas—

(a) na coinníollacha a shonraítear i bhfo-alt (9), agus

(b) aon choinníollacha eile is dóigh leis an Údarás is cuí a
fhorchur i ndáil leis an údarú sin.

(9) Maidir le soláthraí atá údaraithe chun an marc oideachais
idirnáisiúnta a úsáid—

(a) comhoibreoidh sé agus cuideoidh sé leis an Údarás i
gcomhlíonadh fheidhmeanna an Údaráis a mhéid a
bhaineann na feidhmeanna sin le hoibriú an chóid
cleachtais agus leis an marc oideachais idirnáisiúnta, agus

(b) soláthróidh sé don Údarás cibé faisnéis a theastóidh ón
Údarás ó am go ham d’fhonn a fheidhmeanna a
chomhlíonadh i ndáil leis an gcód cleachtais agus an marc
oideachais idirnáisiúnta.
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(10) Údaróidh an tÚdarás do sholáthraí an marc oideachais

idirnáisiúnta a úsáid faoi shéala an Údaráis.

(11) Is é an tÚdarás dílseánach an mhairc oideachais idirnáisiúnta
agus beidh cumhacht aonair aige úsáid an mhairc oideachais
idirnáisiúnta a údarú.

(12) I gcás go ndiúltaíonn an tÚdarás a údarú do sholáthraí an
marc oideachais idirnáisiúnta a úsáid, féadfaidh an soláthraí lena
mbaineann achomharc a dhéanamh chuig an bPainéal Achomharc in
aghaidh an diúltaithe sin.

(13) Maidir le soláthraí—

(a) a úsáideann an marc oideachais idirnáisiúnta gan údarú an
Údaráis, nó

(b) a mhaíonn nó a thugann le fios, go bréagach, gur údaraigh
an tÚdarás don soláthraí an marc oideachais idirnáisiúnta
a úsáid,

déanann sé cion.

(14) Maidir le deimhniú ar a bhfuil séala an Údaráis agus ina
ndeirtear go léiríonn an clár nach raibh soláthraí a aithnítear sa
deimhniú taifeadta sa chlár, ar an dáta nó le linn na tréimhse a
shonraítear sa deimhniú, mar sholáthraí atá údaraithe chun an marc
oideachais idirnáisiúnta a úsáid, tá sé inghlactha, in aon imeachtaí,
mar fhianaise nach raibh an soláthraí údaraithe ag an Údarás chun
an marc oideachais idirnáisiúnta a úsáid ar an dáta sonraithe nó le
linn na tréimhse sonraithe.

(15) Maidir le doiciméad a airbheartóidh gur deimhniú faoi fho-
alt (14) é, measfar gur deimhniú den sórt sin é mura suífear a
mhalairt.

62.—(1) Beidh gach soláthraí atá údaraithe chun an marc
oideachais idirnáisiúnta a úsáid faoi dhliteanas, ar chothromdháta an
údaraithe sin gach bliain (dá ngairtear an “dáta dliteanais” san alt
seo), muirear a íoc (dá ngairtear an “muirear bliantúil” san Acht
seo) i leith an údaraithe sin.

(2) Déanfar an muirear bliantúil a íoc leis an Údarás ar an dáta
dliteanais nó roimhe nó roimh dheireadh cibé tréimhse a
fhorordófar, agus sin ar an modh a shonróidh an tÚdarás.

(3) Faoi réir fho-alt (5), forordóidh an tAire an muirear bliantúil
a bheidh le híoc ag féachaint don chaiteachas a thabhóidh an
tÚdarás, nó a mbeifear ag súil le réasún go dtabhóidh an tÚdarás é,
le linn dó na nithe seo a leanas a dhéanamh—

(a) an cód cleachtais a chothabháil agus a fhorbairt,

(b) an marc oideachais idirnáisiúnta a chur chun cinn, agus

(c) sláine an chóid cleachtais agus an mhairc oideachais
idirnáisiúnta a chothabháil, ar bhonn leanúnach, go
háirithe trína chinntiú nach ndéantar an marc oideachais
idirnáisiúnta a úsáid ach amháin ag soláthraithe atá
údaraithe chun déanamh amhlaidh.
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(4) Faoi réir fho-alt (5), féadfaidh an tAire muirear bliantúil

éagsúil a fhorordú faoi fho-alt (3) maidir le soláthraithe éagsúla nó
soláthraithe d’aicmí éagsúla, ag féachaint do na nithe seo a leanas:

(a) an líon foghlaimeoirí idirnáisiúnta atá rollaithe i gcláir
oideachais agus oiliúna a sholáthraíonn an soláthraí;

(b) an fad a mhaireann na cláir oideachais agus oiliúna a
sholáthraítear d’fhoghlaimeoirí idirnáisiúnta.

(5) Ní mó ná €50,000 méid an mhuirir bhliantúil a fhorordófar
faoi fho-alt (3).

(6) Féadfaidh an tAire na nithe seo a leanas a fhorordú—

(a) díolúintí ginearálta nó speisialta ó íoc an mhuirir bhliantúil
(go hiomlán nó go páirteach) in imthosca éagsúla,

(b) laghdú ar an muirear bliantúil, ag féachaint do mhodh
íoctha an mhuirir.

(7) Beidh an muirear bliantúil inghnóthaithe ag an Údarás mar
fhiach conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla.

63.—(1) Féadfaidh an tÚdarás, aon tráth, athbhreithniú a
dhéanamh ar chomhlíonadh na nithe seo a leanas ag soláthraí atá
údaraithe chun an marc oideachais idirnáisiúnta a úsáid—

(a) an cód cleachtais, agus

(b) coinníollacha dá dtagraítear i bhfo-alt (8) d’alt 61.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), déanfaidh an
tÚdarás athbhreithniú faoin bhfo-alt sin ar sholáthraithe clár
oideachais agus oiliúna sa Bhéarla mar theanga iasachta uair amháin
ar a laghad gach 3 bliana.

(3) Déanfaidh soláthraí atá faoi réir a athbhreithnithe faoi fho-alt
(1) cibé táille (más ann) a chinnfidh an tÚdarás faoi alt 80 a íoc leis
an Údarás laistigh de mhí amháin tar éis an t-athbhreithniú a
chríochnú.

(4) Ar athbhreithniú a dhéanamh faoi fho-alt (1), i gcás go
measann an tÚdarás—

(a) nach gcomhlíonann soláthraí an cód cleachtais a
thuilleadh, nó

(b) nach bhfuil coinníoll dá dtagraítear i bhfo-alt (8) d’alt 61
á chomhlíonadh,

cuirfidh an tÚdarás in iúl don soláthraí lena mbaineann, trí fhógra i
scríbhinn, go mbeartaíonn sé údarú an tsoláthraí chun an marc
oideachais idirnáisiúnta a úsáid a tharraingt siar, agus luafaidh sé na
cúiseanna atá leis an tarraingt siar bheartaithe.

(5) Luafar san fhógra faoi fho-alt (4) go bhféadfaidh an soláthraí,
tráth nach déanaí ná mí amháin tar éis an fógra a sheirbheáil ar an
soláthraí, tuairimí i scríbhinn a chur faoi bhráid an Údaráis i ndáil
leis na cúiseanna atá leis an tarraingt siar bheartaithe arna leagan
amach san fhógra.
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(6) Más rud é, tar éis aon tuairimí a chuirfear faoi bhráid an

Údaráis faoi fho-alt (5) a bhreithniú, go leanann an tÚdarás dá
mheas go bhfuil feidhm ag mír (a) nó (b) d’fho-alt (4), déanfaidh sé
údarú an tsoláthraí chun an marc oideachais idirnáisiúnta a úsáid a
tharraingt siar, trí fhógra i scríbhinn a dhíreofar chuig an soláthraí, ó
cibé dáta (nach luaithe ná an dáta a sheirbheálfar an fógra faoin
tarraingt siar ar an soláthraí) is dóigh leis an Údarás is cuí agus a
shonrófar san fhógra.

(7) Luafar i bhfógra faoi fho-alt (6) na cúiseanna atá leis an
tarraingt siar dá dtagraítear san fho-alt sin.

(8) Féadfaidh an tÚdarás, le linn dó athbhreithniú a dhéanamh
faoi fho-alt (1), aird a thabhairt ar aon athbhreithniú eile ar an
soláthraí a rinneadh faoin Acht seo, i gcás go bhfuil an
t-athbhreithniú eile sin iomchuí maidir leis an gcód cleachtais.

(9) I gcás go dtarraingíonn an tÚdarás siar údarú soláthraí chun
an marc oideachais idirnáisiúnta a úsáid, féadfaidh an soláthraí
achomharc a dhéanamh chuig an bPainéal Achomharc in aghaidh na
tarraingthe siar.

CUID 6

Foghlaimeoirí Rollaithe a Chosaint

64.—Tá feidhm ag an gCuid seo maidir le clár oideachais agus
oiliúna a mhaireann 3 mhí nó níos faide.

65.—(1) Sula ndéanann soláthraí—

(a) iarratas faoi alt 44 chun clár oideachais agus oiliúna a
bhailíochtú,

(b) iarraidh faoi alt 52 a chur faoi bhráid an Údaráis chun
údarás a tharmligean chun dámhachtain a dhéanamh i
leith clár oideachais agus oiliúna, nó

(c) fógra a thabhairt don Údarás maidir le togra faoi alt 53(7)
i leith clár oideachais agus oiliúna,

cuirfidh soláthraí socruithe i bhfeidhm, de réir fho-alt (4), chun
foghlaimeoirí rollaithe a chosaint a d’íoc airgead leis an soláthraí, nó
ar íocadh airgead leis an soláthraí thar a gceann, le haghaidh clár
oideachais agus oiliúna más rud é—

(d) nach soláthraíonn an soláthraí an clár ar aon chúis, lena n-
áirítear mar gheall ar dhócmhainneacht nó foirceannadh
an tsoláthraí sin, nó

(e) gur thosaigh foghlaimeoirí rollaithe ar an gclár ach nár
chríochnaigh siad é agus go scoireann an soláthraí den
chlár a sholáthar sula gcríochnaítear an clár sin ar aon
chúis, lena n-áirítear mar gheall ar dhócmhainneacht nó
foirceannadh an tsoláthraí sin.

(2) Déanfaidh soláthraí mionsonraí na socruithe a bheidh i
bhfeidhm ag an soláthraí de réir fho-alt (4) a chur faoi bhráid an
Údaráis i scríbhinn nuair a bheidh iarratas á dhéanamh aige, iarraidh
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Oiliúint), 2012.
á cur faoi bhráid an Údaráis aige nó fógra á thabhairt aige don
Údarás maidir le togra dá dtagraítear i mír (a), (b) agus (c) d’fho-
alt (1).

(3) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), measfar go
scoireann soláthraí de chlár oideachais agus oiliúna a sholáthar i gcás
go ndéanann an tÚdarás bailíochtú an chláir a tharraingt siar faoi
ailt 36(7), 47 nó 59(7).

(4) Is iad seo a leanas na socruithe dá dtagraítear i bhfo-alt (1)—

(a) comhaontú idir soláthraí an chláir agus 2 sholáthraí eile ar
a laghad go bhféadfaidh foghlaimeoir rollaithe aistriú
chuig clár den tsamhail chéanna de chuid na soláthraithe
eile sin, nó

(b) i gcás go measann an soláthraí, le comhaontú an Údaráis,
nach bhfuil sé indéanta mír (a) a chomhlíonadh, go bhfuil
socruithe i bhfeidhm ag an soláthraí sin lena gcumasaítear
don soláthraí sin an t-airgead is déanaí a íocadh i leith an
chláir lena mbaineann a aisíoc le foghlaimeoir rollaithe,
nó leis an duine a d’íoc an t-airgead thar ceann an
fhoghlaimeora rollaithe, ar airgead é a íocadh i leith na
nithe seo a leanas—

(i) táillí teagaisc,

(ii) táillí clárúcháin,

(iii) táillí scrúduithe,

(iv) táillí leabharlainne,

(v) táillí seirbhísí mac léinn, agus

(vi) aon táillí eile a bhaineann le soláthar seirbhísí
oideachais agus oiliúna agus seirbhísí gaolmhara.

(5) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) i gcás gurb é atá i soláthraí cláir
oideachais agus oiliúna—

(a) ollscoil a bunaíodh cheana,

(b) foras oideachais a bunaíodh mar ollscoil faoi alt 9 d’Acht
1997,

(c) Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath,

(d) Institiúid Teicneolaíochta,

(e) an Foras,

(f) an tÚdarás Náisiúnta Forbartha Turasóireachta,

(g) Teagasc,

(h) an Bord Iascaigh Mhara,

(i) foras oideachais nó oiliúna arna bhunú agus arna
chothabháil ag coiste gairmoideachais,

(j) scoil aitheanta.
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Oiliúint), 2012.
(6) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le clár oideachais agus

oiliúna i gcás nach n-íocann foghlaimeoir rollaithe airgead, nó nach
n-íoctar airgead thar ceann foghlaimeoir rollaithe, i leith an chláir le
soláthraí an chláir sin.

(7) Tabharfaidh soláthraí fógra i scríbhinn don Údarás maidir le
haon athrú ar na socruithe a bheidh i bhfeidhm ag an soláthraí de
réir fho-alt (4) a luaithe is féidir tar éis dó teacht ar an eolas faoin
athrú sin.

66.—(1) Gan dochar d’oibleagáid soláthraí socruithe a bheith i
bhfeidhm aige faoi alt 65, i gcás go scoireann soláthraí lena
mbaineann an t-alt sin de chlár oideachais agus oiliúna a sholáthar,
déanfaidh an tÚdarás gach iarracht réasúnach cuidiú leis na
foghlaimeoirí rollaithe a ndéanann an scor difear dóibh clár
oideachais agus oiliúna a aimsiú le soláthraí eile trína gcumasófar
dóibh an t-oideachas agus an oiliúint a tosaíodh leis an iarsholáthraí
a chríochnú.

(2) Féadfaidh an tÚdarás a iarraidh ar aon soláthraí iomchuí
cuidiú leis an Údarás ina iarrachtaí réasúnacha faoi fho-alt (1).

(3) Ar iarraidh faoi fho-alt (2) a fháil, cuideoidh an soláthraí
iomchuí lena mbaineann leis an Údarás a mhéid is indéanta
déanamh amhlaidh.

67.—(1) Sula dtosóidh soláthraí clár oideachais agus oiliúna agus
sula nglacfaidh sé le haon íocaíocht ó fhoghlaimeoir rollaithe nó thar
ceann foghlaimeoir rollaithe i leith an chláir, tabharfaidh sé fógra i
scríbhinn don fhoghlaimeoir rollaithe i dtaobh na nithe seo a leanas:

(a) más rud é, i gcás go ndéanann an foghlaimeoir an clár a
chríochnú agus caighdeán sonraithe eolais, scile nó
inniúlachta a bhaint amach ar an gclár sin a chríochnú,
go bhfuil an foghlaimeoir i dteideal dámhachtana—

(i) ainm an chomhlachta dámhachtana nó, más cuí, na
gcomhlachtaí dámhachtana a dhéanfaidh an
dámhachtain,

(ii) teideal na dámhachtana, agus

(iii) an aithnítear an dámhachtain laistigh den Chreat,
agus má aithnítear—

(I) leibhéal an aitheantais sin laistigh den Chreat,
agus

(II) cibé acu an Mórdhámhachtain, Miondámhachtain,
dámhachtain Shainchuspóireach nó dámhachtain
Fhorlíontach an dámhachtain, arna haithint
laistigh den Chreat;

(b) más rud é, i gcás go ndéanann an foghlaimeoir an clár a
chríochnú agus caighdeán sonraithe eolais, scile nó
inniúlachta a bhaint amach ar an gclár sin a chríochnú,
nach bhfuil an foghlaimeoir i dteideal dámhachtana, an
méid sin;
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(c) i gcás go gceanglaítear ar an soláthraí nósanna imeachta

le haghaidh rochtana, aistriú agus forchéimniú a bheith i
bhfeidhm aige faoi alt 56, ráiteas maidir leis an gcaoi a
bhfuil feidhm ag na nósanna imeachta sin maidir leis an
gclár sin;

(d) i gcás go gceanglaítear ar an soláthraí socruithe a bheith i
bhfeidhm aige faoi alt 65, mionsonraí faoi na socruithe
atá i bhfeidhm ag an soláthraí faoi fho-alt (4) den alt sin.

(2) Aon soláthraí a bhfuil feidhm ag fo-alt (1) maidir leis,
déanfaidh sé fógra i scríbhinn maidir le haon athrú ar an bhfaisnéis
ar tugadh fógra don fhoghlaimeoir ina leith faoi fho-alt (1) a
thabhairt don fhoghlaimeoir rollaithe laistigh de 14 lá tar éis don
soláthraí teacht ar an eolas faoin athrú sin.

(3) Aon soláthraí—

(a) a mhainníonn fo-alt (1) nó (2) a chomhlíonadh, nó

(b) i gcomhlíonadh airbheartaithe fho-alt (1) nó (2), a
sholáthraíonn faisnéis atá bréagach nó míthreorach i
bponc ábhartha d’fhoghlaimeoir rollaithe,

déanann sé cion.

CUID 7

Achomhairc

68.—(1) Déanfaidh an tAire, a luaithe is indéanta tar éis an lae
bunaithe, Painéal Achomharc a bhunú agus 10 nduine ar a laghad a
cheapadh a bhfuil spéis ar leith acu in oideachas agus in oiliúint nó
i bhfeidhmeanna an Údaráis nó saineolas acu ar an gcéanna (seachas
comhaltaí den Údarás nó d’fhoireann an Údaráis) chun bheith ina
gcomhaltaí den Phainéal sin.

(2) Ní cheapfar duine chuig Painéal Achomharc más duine é nó í
arb infheidhme aon cheann de mhíreanna (a) go (f) d’fho-alt (10)
maidir leis nó léi.

(3) Beidh comhalta den Phainéal Achomharc i seilbh oifige ar
feadh cibé tréimhse, nach faide ná 5 bliana ó dháta a cheaptha nó a
ceaptha, a chinnfidh an tAire.

(4) Ceapfaidh an tAire cathaoirleach ar an bPainéal Achomharc
as measc chomhaltaí an Phainéil Achomharc.

(5) Beidh comhalta den Phainéal Achomharc, a rachaidh a
théarma nó a téarma comhaltais den Phainéal Achomharc in éag,
inathcheaptha mar chomhalta den Phainéal.

(6) Tá comhalta den Phainéal Achomharc i dteideal go n-íocfar
leis nó léi cibé luach saothair, táillí nó liúntais i leith caiteachas a
chinnfidh an tAire le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe.

(7) Féadfaidh comhalta den Phainéal Achomharc éirí as oifig aon
tráth trí fhógra i scríbhinn maidir lena éirí as nó lena héirí as a
thabhairt don Aire.
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Dearbhú Cáilı́ochta (Oideachas agus
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(8) Beidh éifeacht le héirí as faoi fho-alt (7) an lá a gheobhaidh

an tAire an fógra.

(9) Féadfaidh an tAire comhalta den Phainéal Achomharc a chur
as oifig aon tráth más rud é, i dtuairim an Aire—

(a) go bhfuil an comhalta tagtha chun bheith éagumasach, mar
gheall ar easláinte, ar a fheidhmeanna nó a feidhmeanna
a chomhlíonadh go héifeachtach,

(b) gur mhí-iompair an comhalta é féin nó í féin mar a bheidh
sonraithe, nó

(c) gur dealraitheach don Aire gur gá an comhalta a chur as
oifig chun go gcomhlíonfaidh an Painéal Achomharc a
fheidhmeanna go héifeachtach.

(10) Scoirfidh comhalta den Phainéal Achomharc de bheith
cáilithe le haghaidh oifige, agus scoirfidh sé nó sí d’oifig a shealbhú,
más rud é—

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

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

(c) go ngearrann cúirt dlínse inniúla téarma príosúnachta air
nó uirthi,

(d) go gciontaítear é nó í in aon chion indíotáilte i ndáil le
cuideachta,

(e) go gciontaítear é nó í i gcion lena ngabhann calaois nó
mímhacántacht, nó

(f) go ndéantar ordú ina thaobh nó ina taobh faoi alt 160
d’Acht na gCuideachtaí, 1990.

(11) Más rud é go bhfaigheann comhalta den Phainéal
Achomharc bás, go n-éiríonn sé nó sí as, go scoireann sé nó sí de
bheith cáilithe le haghaidh oifige nó go gcuirtear as oifig é nó í,
féadfaidh an tAire duine a cheapadh chun bheith ina chomhalta nó
ina comhalta den Phainéal Achomharc chun an corrfholúntas a
tharlóidh amhlaidh a líonadh.

(12) Maidir le duine a cheaptar chun bheith ina chomhalta nó ina
comhalta den Phainéal Achomharc de bhun fho-alt (11)—

(a) tá sé nó sí i seilbh oifige ar feadh an oiread sin de théarma
oifige an chomhalta ba chúis leis an gcorrfholúntas lena
mbaineann atá gan chaitheamh ar dháta an
cheapacháin, agus

(b) tá sé nó sí inathcheaptha mar chomhalta den Phainéal
Achomharc ar dhul in éag don tréimhse sin.

(13) Tá an Painéal Achomharc neamhspleách i gcomhlíonadh a
fheidhmeanna.
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Dearbhú Cáilı́ochta (Oideachas agus
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69.—(1) Maidir le hachomharc—

(a) taiscfear é leis an bPainéal Achomharc laistigh den
tréimhse ama dá bhforáiltear le nósanna imeachta arna
bhforordú faoi alt 70, agus

(b) luafar ann na forais atá leis an achomharc.

(2) Beidh ag gabháil le hachomharc cibé táille (más ann) a
chinnfidh an tÚdarás faoi alt 80.

(3) Ar an bPainéal Achomharc d’fháil achomhairc, déanfaidh
cathaoirleach an Phainéil Achomharc Bord Achomharc ar a mbeidh
3 dhuine a cheapadh as measc chomhaltaí an Phainéil chun an
t-achomharc a chinneadh.

(4) Déanfaidh cathaoirleach an Phainéil Achomharc
cathaoirleach ar Bhord Achomharc a cheapadh as measc chomhaltaí
an Bhoird agus déanfaidh an cathaoirleach sin nós imeachta an
Bhoird a rialáil.

(5) Féadfaidh Bord Achomharc diúltú achomharc a éisteacht más
rud é, i dtuairim an Bhoird, nach bhfuil an t-achomharc a thaisctear
á dhéanamh de mheon macánta nó go bhfuil sé suaibhreosach nó
cráiteach.

(6) Féadfaidh Bord Achomharc cibé éisteachtaí a sheoladh a
mheasann sé is gá chun achomharc a chinneadh.

(7) Beidh gach páirtí in achomharc i dteideal éisteacht a fháil ag
an éisteacht agus fianaise a thíolacadh don Bhord Achomharc.

(8) Féadfaidh Bord Achomharc éisteacht aon ní aige a chur ar
atráth go dtí dáta a shonróidh sé.

(9) Is leor chun aon chríche breith ó thromlach comhaltaí Boird
Achomharc.

(10) Le linn achomharc a chinneadh, féadfaidh Bord
Achomharc—

(a) breith an Údaráis a dhaingniú, nó

(b) breith an Údaráis a neamhniú agus a ordú don Údarás, ar
chúiseanna sonraithe, a bhreith a athbhreithniú.

(11) Déanfaidh Bord Achomharc a chinneadh faoi fho-alt (10),
lena n-áirítear na cúiseanna faoi mhír (b) den fho-alt sin, a chur in
iúl don soláthraí a dhéanann an t-achomharc, don Údarás agus don
Phainéal Achomharc.

(12) Comhlíonfaidh an tÚdarás ordachán a thabharfar dó faoi
fho-alt (10)(b).

(13) Beidh Bord Achomharc neamhspleách i gcomhlíonadh a
fheidhmeanna.

70.—(1) Forordófar nósanna imeachta chun na hachomhairc dá
bhforáiltear san Acht seo a éisteacht agus a chinneadh, tar éis
comhchomhairle leis an bPainéal Achomharc agus leis an Údarás, a
luaithe is indéanta tar éis an Painéal Achomharc a cheapadh.
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(2) Féadfar nósanna imeachta éagsúla a fhorordú faoi fho-alt (1)

le haghaidh achomhairc faoi fhorálacha éagsúla.

(3) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfar, le nósanna
imeachta a fhorordófar faoin alt seo—

(a) na foirmeacha a shonrú a úsáidfear chun achomharc a
dhéanamh,

(b) an tréimhse ama a shonrú ar laistigh di a dhéanfar
achomharc tar éis an dáta a thugann an tÚdarás an
bhreith a ndéantar achomharc ina haghaidh,

(c) an tréimhse ama a shonrú ar laistigh di a dhéanfar
achomharc a éisteacht,

(d) an fhaisnéis a sholáthrófar don Phainéal Achomharc a
shonrú,

(e) a cheangal go dtabharfar fógraí sonraithe maidir le
hachomharc a dhéanamh,

(f) an tréimhse ama a shonrú ar laistigh di a dhéanfaidh an
Bord Achomharc a bheidh ag éisteacht an achomhairc,
ón dáta a chríochnóidh sé éisteacht nó éisteachtaí i ndáil
le hachomharc, a chinneadh i ndáil leis an ní.

CUID 8

Comhlachtaí a Dhíscaoileadh

71.—(1) Faoi réir alt 85, díscaoiltear Údarás Náisiúnta Cáilíochtaí
na hÉireann, Comhairle na nDámhachtainí Ardoideachais agus
Oiliúna agus Comhairle na nDámhachtainí Breisoideachais agus
Oiliúna (a ngairtear “comhlacht díscaoilte” de gach ceann díobh san
Acht seo).

(2) Maidir le tagairtí in aon achtachán (seachas an tAcht seo) nó
in aon ionstraim faoi achtachán, nó i meabhrán comhlachais nó in
airteagail chomhlachais aon chuideachta nó in aon doiciméad
dlíthiúil eile do chomhlacht díscaoilte, nó maidir le tagairt atá le
forléiriú faoi alt 33(2) d’Acht 1999 mar thagairt do chomhlacht
díscaoilte, forléireofar iad nó í mar thagairt don Údarás.

(3) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh ar an lá bunaithe.

72.—(1) Déanfar éileamh i leith aon chaillteanas nó díobháil a
líomhnófar a bheith fulaingthe ag aon duine de dheasca feidhmeanna
comhlachta dhíscaoilte a chomhlíonadh roimh an lá bunaithe a
thabhairt i gcoinne an Údaráis, an lá sin agus dá éis, agus ní i gcoinne
an chomhlachta dhíscaoilte.

(2) Más rud é, díreach roimh an lá bunaithe, go bhfuil aon
imeachtaí dlí ar feitheamh in aon chúirt nó binse ar páirtí iontu
comhlacht díscaoilte, déanfar ainm an Údaráis a chur in ionad ainm
an chomhlachta dhíscaoilte agus ní rachaidh na himeachtaí ar ceal
mar gheall ar an gcur in ionad sin.
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(3) Más rud é, roimh an lá bunaithe, go ndearnadh comhaontú

idir na páirtithe lena mbaineann mar shocraíocht ar éileamh lena
mbaineann fo-alt (1) agus nach ndearnadh téarmaí an
chomhaontaithe a chur i ngníomh, nó go ndearnadh breithiúnas in
éileamh den sórt sin i bhfabhar duine ach nach ndearnadh é a
fhorfheidhmiú, ansin beidh téarmaí an chomhaontaithe nó an
bhreithiúnais, de réir mar a bheidh, a mhéid a bheidís
infhorfheidhmithe i gcoinne comhlacht díscaoilte, infhorfheidhmithe
i gcoinne an Údaráis agus ní i gcoinne an chomhlachta dhíscaoilte.

(4) Aon éileamh a dhéanfaidh comhlacht díscaoilte, nó is cuí do
chomhlacht díscaoilte a dhéanamh, i leith aon chaillteanas nó
díobháil de dheasca gníomh nó mainneachtain aon duine roimh an
lá bunaithe, measfar, an lá sin agus dá éis, gur éileamh é a dhéanann
an tÚdarás, nó is cuí don Údarás a dhéanamh, agus féadfaidh an
tÚdarás é a shaothrú agus agra a dhéanamh ina leith amhail is dá
mba é an tÚdarás a d’fhulaing an caillteanas nó an díobháil.

73.—(1) An lá bunaithe, maidir leis na tailte go léir a bhí dílsithe
do chomhlacht díscaoilte díreach roimh an lá sin agus maidir le gach
ceart, gach cumhacht agus gach pribhléid a bhaineann nó a ghabhann
leis na tailte sin, beidh siad arna ndílsiú don Údarás gan aon
tíolacadh ná sannadh ar feadh an eastáit agus an leasa uile sa
chéanna a bhí dílsithe don chomhlacht díscaoilte díreach roimh an lá
bunaithe, ach sin faoi réir na n-iontaobhas agus na gcothromas go
léir a dhéanann difear do na tailte agus atá fós ar marthain agus
inchomhlíonta.

(2) Ar an lá bunaithe, beidh gach maoin (seachas talamh), lena
n-áirítear ábhair i gcaingean, a bhí, díreach roimh an lá sin, dílsithe
do chomhlacht díscaoilte, arna dílsiú don Údarás gan aon sannadh.

(3) Gach ábhar i gcaingean a dhílsítear don Údarás de bhua fho-
alt (2), féadfaidh an tÚdarás, ar an agus ón lá bunaithe, agra a
dhéanamh ina leith nó é a ghnóthú nó a fhorfheidhmiú ina ainm féin,
agus ní gá don Údarás fógra faoin dílsiú a dhéantar leis an bhfo-alt
sin a thabhairt d’aon duine atá faoi cheangal ag an ábhar i gcaingean.

74.—(1) Gach ceart agus dliteanas de chuid comhlachta
dhíscaoilte a eascraíonn de bhua aon chonradh nó gealltanas
(sainráite nó intuigthe) a rinne sé roimh an lá bunaithe, beidh sé
arna aistriú chuig an Údarás an lá sin.

(2) Gach ceart agus dliteanas a aistrítear chuig an Údarás le fo-
alt (1), féadfaidh an tÚdarás, an lá bunaithe 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 Údaráis, ina ainm féin, agus ní gá don Údarás fógra faoin
aistriú a thabhairt don duine a ndéantar a cheart nó a ceart nó a
dhliteanas nó a dliteanas a aistriú leis an bhfo-alt sin.

(3) Gach léas, ceadúnas, cead slí nó cead arna dheonú ag
comhlacht díscaoilte i ndáil le talamh nó le maoin eile a dhílsítear
don Údarás leis an Acht seo nó faoi, agus a bheidh i bhfeidhm
díreach roimh an lá bunaithe, leanfaidh sé i bhfeidhm an lá sin agus
dá éis amhail is dá mba rud é gur dheonaigh an tÚdarás é.
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75.—(1) Maidir le haon ní a thosófar agus nach gcríochnófar

roimh an lá bunaithe ag comhlacht díscaoilte faoi údarás comhlachta
dhíscaoilte, féadfaidh an tÚdarás, a mhéid a bhaineann sé le feidhm
a aistrítear chuig an Údarás faoin Acht seo, leanúint ar aghaidh leis
nó é a chríochnú an lá bunaithe nó dá éis.

(2) Aon airgead, stoic, scaireanna nó urrúis a aistrítear le halt 73
agus a bhí, díreach roimh an lá bunaithe, in ainm comhlachta
dhíscaoilte, déanfar, ar iarraidh a fháil ón Údarás, iad a aistriú
isteach ina ainm.

(3) Beidh deimhniú arna shíniú ag an Aire á rá, maidir le haon
mhaoin, ceart nó dliteanas, gur dílsíodh nó, de réir mar a bheidh, nár
dílsíodh í nó é don Údarás faoi alt 73 nó 74, ina fhianaise
leordhóthanach, mura suífear a mhalairt, ar an bhfíoras arna
dheimhniú amhlaidh chun gach críche.

(4) Aon doiciméad a airbheartóidh gur deimhniú é a shínigh an
tAire agus dá dtagraítear i bhfo-alt (3), measfar, mura suífear a
mhalairt, gur deimhniú den sórt sin é.

76.—Gach taifead a shealbhaíonn comhlacht díscaoilte díreach
roimh an lá bunaithe, aistrítear é an lá sin chuig an Údarás agus, ar
an agus ón lá sin, is é an tÚdarás a shealbhaíonn é.

77.—(1) Déanfaidh an tÚdarás cuntais chríochnaitheacha a
ullmhú, i leith na tréimhse a shonraítear i bhfo-alt (3), do gach
comhlacht díscaoilte.

(2) Déanfaidh an tÚdarás na cuntais chríochnaitheacha a chur
faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste lena n-iniúchadh
laistigh de 3 mhí ón lá bunaithe.

(3) Chun críocha fho-alt (1), féadfaidh an tAire tréimhse is faide
nó is giorra ná bliain airgeadais de chuid an chomhlachta dhíscaoilte
lena mbaineann a shonrú.

(4) Déanfaidh an tÚdarás tuarascáil chríochnaitheach a ullmhú
do gach comhlacht díscaoilte agus an tuarascáil a chur faoi bhráid an
Aire laistigh de 6 mhí ón lá bunaithe.

(5) Déanfaidh an tAire, a luaithe is féidir tar éis tuarascáil
chríochnaitheach a fháil faoi fho-alt (4), a chur faoi deara cóipeanna
den tuarascáil a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

(6) Socróidh an tÚdarás go ndéanfar na tuarascálacha
críochnaitheacha do gach comhlacht díscaoilte a fhoilsiú ar an
idirlíon a luaithe is indéanta tar éis cóipeanna den tuarascáil a
leagan amhlaidh.

CUID 9

Forálacha Ilghnéitheacha

78.—(1) Déanfaidh an tÚdarás clár ar a dtabharfar an Clár
Soláthraithe (dá ngairtear an “clár” san Acht seo) a bhunú agus a
chothabháil.
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(2) Déanfaidh an tÚdarás an fhaisnéis a leagtar amach i bhfo-alt

(3) a thaifeadadh sa chlár i leith gach soláthraí—

(a) atá údaraithe chun an marc oideachais idirnáisiúnta a
úsáid,

(b) a bhfuil socruithe i bhfeidhm aige de réir alt 65.

(3) Is í an fhaisnéis dá dtagraítear i bhfo-alt (2)—

(a) ainm, seoladh agus mionsonraí teagmhála an tsoláthraí,

(b) an bhfuil an soláthraí údaraithe chun an marc oideachais
idirnáisiúnta a úsáid,

(c) i gcás soláthraí a bhfuil socruithe i bhfeidhm aige de réir
alt 65, i ndáil le gach clár oideachais agus oiliúna—

(i) ainm an chláir a sholáthraítear, agus

(ii) mionsonraí faoi na socruithe atá i bhfeidhm ag an
soláthraí faoi fho-alt (4) den alt sin.

(4) Más rud é go bhfuil sonra arna thaifeadadh sa chlár mícheart
nó gur scoir sé de bheith ceart, déanfaidh an soláthraí lena
mbaineann an iontráil, a luaithe is féidir tar éis dó teacht ar an eolas
go bhfuil sé mícheart, an méid sin a chur in iúl don Údarás.

(5) Ar theacht ar an eolas don Údarás go bhfuil aon sonra a
taifeadadh sa chlár mícheart nó gur scoir sé de bheith ceart,
déanfaidh sé cibé athruithe ar an gclár is dóigh leis is gá.

(6) Cuirfidh an tÚdarás an clár ar fáil lena iniúchadh ag daoine
den phobal gach tráth réasúnach ag a phríomhoifig agus foilseoidh
sé an clár ar an idirlíon freisin.

79.—(1) Déanfaidh an tÚdarás bunachar sonraí a bhunú agus a
chothabháil ina soláthrófar faisnéis maidir leis na nithe seo a
leanas—

(a) dámhachtainí a aithnítear laistigh den Chreat,

(b) cláir oideachais agus oiliúna a leanann dámhachtainí a
aithnítear laistigh den Chreat astu, agus

(c) aon chláir eile is dóigh leis an Údarás is cuí.

(2) Beidh an fhaisnéis seo a leanas sa bhunachar sonraí:

(a) i ndáil le dámhachtain a aithnítear laistigh den Chreat—

(i) ainm na dámhachtana,

(ii) an comhlacht dámhachtana nó, más cuí, na
comhlachtaí dámhachtana a dhéanann an
dámhachtain,

(iii) an leibhéal ag a n-aithnítear an dámhachtain laistigh
den Chreat de thuras na huaire, agus
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(iv) cibé acu an Mórdhámhachtain, Miondámhachtain,

dámhachtain Shainchuspóireach nó dámhachtain
Fhorlíontach an dámhachtain, de réir mar a
aithnítear í laistigh den Chreat de thuras na huaire;

(b) i ndáil le clár oideachais agus oiliúna—

(i) ainm sholáthraí an chláir,

(ii) teideal an chláir,

(iii) an fad a mhaireann an clár,

(iv) an dámhachtain a dhéantar má chríochnaítear an clár
go rathúil,

(v) an comhlacht dámhachtana nó, más cuí, na
comhlachtaí dámhachtana a dhéanann an
dámhachtain má chríochnaítear an clár go rathúil,

(vi) maidir leis an dámhachtain a dhéantar i leith an chláir,
an aithnítear í laistigh den Chreat, agus má
aithnítear—

(I) an leibhéal ag a n-aithnítear an dámhachtain
laistigh den Chreat, agus

(II) cibé acu an Mórdhámhachtain,
Miondámhachtain, dámhachtain
Shainchuspóireach nó dámhachtain
Fhorlíontach an dámhachtain, de réir mar a
aithnítear í laistigh den Chreat,

(vii) i gcás gur bhunaigh soláthraí de chuid an chláir
nósanna imeachta le haghaidh dearbhú cáilíochta,
ainm an duine, seachas an soláthraí sin, a dhéanann
athbhreithniú ar na nósanna imeachta sin, agus

(viii) an bhfuil soláthraí an chláir sin údaraithe chun an
marc oideachais idirnáisiúnta a úsáid.

(3) Féadfaidh an tÚdarás bunachar sonraí marthanach a
chothabháil chun an fhaisnéis a leagtar amach i bhfo-ailt (1) agus (2)
a sholáthar agus, i gcás go ndéanfaidh an tÚdarás amhlaidh, measfar
gur bunachar sonraí arna bhunú ag an Údarás chun críocha fho-alt
(1) an bunachar sonraí marthanach.

(4) Más rud é go bhfuil sonra a taifeadadh sa bhunachar sonraí
mícheart nó gur scoir sé de bheith ceart, déanfaidh an soláthraí lena
mbaineann an sonra, a luaithe is féidir tar éis dó teacht ar an eolas
go bhfuil sé mícheart, an méid sin a chur in iúl don Údarás.

(5) Ar theacht ar an eolas don Údarás go bhfuil aon sonra a
taifeadadh sa bhunachar sonraí mícheart nó gur scoir sé de bheith
ceart, déanfaidh sé cibé athruithe ar an mbunachar sonraí is dóigh
leis is gá.

(6) Cuirfidh an tÚdarás an bunachar sonraí ar fáil lena iniúchadh
ag daoine den phobal gach tráth réasúnach ag a phríomhoifig agus
foilseoidh sé an bunachar sonraí ar an idirlíon freisin.
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80.—(1) Féadfaidh an tÚdarás, le toiliú an Aire agus an Aire

Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, na táillí a chinneadh is
iníoctha leis an Údarás ag soláthraí nó ag foghlaimeoir, de réir mar
a bheidh, as na nithe seo a leanas—

(a) nósanna imeachta maidir le dearbhú cáilíochta a chur faoi
bhráid an Údaráis lena gceadú faoi alt 30,

(b) athbhreithniú arna ghabháil de láimh faoi alt 34,

(c) cúnamh ón Údarás le linn athbhreithniú a dhéanamh ar
iarraidh a fháil ó chomhlacht dámhachtana ainmnithe
faoi alt 37(3),

(d) athbhreithniú faoi alt 40,

(e) iarratas chun clár, nó aicme cláir, oideachais agus oiliúna
a bhailíochtú faoi alt 44,

(f) athbhreithniú faoi alt 46,

(g) an tÚdarás do dhéanamh dámhachtana faoi alt 50,

(h) iarratas faoi alt 52(3),

(i) iarraidh chun údarás chun dámhachtain a dhéanamh a
tharmligean faoi alt 52,

(j) athbhreithniú faoi alt 54,

(k) nósanna imeachta le haghaidh rochtana, aistriú agus
forchéimniú i ndáil le foghlaimeoirí a chur faoi bhráid an
Údaráis lena gceadú faoi alt 56,

(l) athbhreithniú faoi alt 57,

(m) iarratas ar údarú chun an marc oideachais idirnáisiúnta a
úsáid faoi alt 61,

(n) athbhreithniú faoi alt 63,

(o) achomharc a thaisceadh faoi alt 69.

(2) Déanfar na táillí a chinnfear faoi fho-alt (1) a íoc laistigh den
tréimhse ama agus ar an modh a shonróidh an tÚdarás.

(3) Féadfaidh an tÚdarás, i ndáil le hiarratais, iarrataí,
aighneachtaí agus athbhreithnithe éagsúla, nó i ndáil le haicmí
éagsúla iarratas, iarrataí, aighneachtaí agus athbhreithnithe, foráil a
dhéanamh maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) táillí éagsúla,

(b) díolúintí ó tháillí a íoc in imthosca sonraithe, agus

(c) tarscaoileadh, loghadh nó aisíoc táillí (go hiomlán nó go
páirteach) in imthosca sonraithe.

(4) Féadfaidh an tÚdarás, le linn dó foráil a dhéanamh maidir le
táillí, díolúintí, tarscaoiltí, loghthaí nó aisíocaí éagsúla dá dtagraítear
i bhfo-alt (3), aird a thabhairt ar mhéid agus castacht na hoibre a
ghabhann leis na hiarratais, na hiarrataí agus na haighneachtaí a
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bhreithniú agus le hathbhreithnithe a sheoladh, agus méid an
tsoláthraí lena mbaineann á chur i gcuntas.

(5) Féadfaidh an tÚdarás foráil a dhéanamh maidir le táillí
laghdaithe a íoc faoin alt seo ag féachaint do mhodh íoctha na dtáillí.

(6) Déanfaidh an tÚdarás socrú chun táillí is iníoctha a fhoilsiú ar
an idirlíon a luaithe is indéanta tar éis na táillí a chinneadh faoi fho-
alt (1).

(7) Féadfaidh an tÚdarás aon mhéid atá dlite agus ag dul dó faoin
alt seo a ghnóthú ón soláthraí nó ón bhfoghlaimeoir, de réir mar a
bheidh, ag a bhfuil sé iníoctha mar fhiach conartha shimplí in aon
chúirt dlínse inniúla.

(8) Féadfaidh an tÚdarás na táillí a chinnfear faoi fho-alt (1) a
leasú chun aon athrú ar an treoirphraghas do thomhaltóirí ón tráth
a cinneadh na táillí atá i bhfeidhm de thuras na huaire a chur i
gcuntas, gan é a bheith riachtanach toiliú an Aire nó an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe a fháil faoi fho-alt (1).

(9) Chun críocha an ailt seo, ciallaíonn “athrú ar an
treoirphraghas do thomhaltóirí” an difríocht idir—

(a) an Treoir-Uimhir Praghsanna do Thomhaltóirí — Gach
Ítim is déanaí a d’fhoilsigh an Phríomh-Oifig Staidrimh
roimh dháta an chinnidh dheireanaigh faoin alt seo, agus

(b) an Uimhir sin is déanaí a foilsíodh roimh dháta an
leasaithe faoi fho-alt (8),

arna sloinneadh mar chéatadán den uimhir chéadluaite.

81.—(1) Ní úsáidfear na focail “institiúid teicneolaíochta” ná
“coláiste teicniúil réigiúnach”, gan ceadú an Aire, mar thuairisc ar
sholáthraí cláir oideachais agus oiliúna.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le soláthraí cláir
oideachais agus oiliúna i gcás gur bunaíodh an soláthraí agus gur
tugadh “institiúid teicneolaíochta” nó “coláiste teicniúil réigiúnach”
de thuairisc air roimh an 11 Meitheamh 2001.

(3) Féadfaidh an tAire iarratas a dhéanamh chuig an Ard-Chúirt
ar ordú chun srian a chur le duine úsáid a bhaint as na focail
“institiúid teicneolaíochta” nó “coláiste teicniúil réigiúnach” de
shárú ar fho-alt (1).

82.—(1) Beidh cairt ag Institiúid Teicneolaíochta a ndearnadh
údarás chun dámhachtain a dhéanamh a tharmligean chuici faoi alt
53.

(2) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun na nithe a
bheidh le cur san áireamh i gcairt dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a
shonrú.

(3) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (2), féadfar gach ceann
nó aon cheann de na nithe seo a leanas a shonrú i rialacháin a
dhéanfar faoin bhfo-alt sin:
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(a) socruithe maidir le comhchomhairle agus comhoibriú leis

an bpobal, lena n-áirítear leasanna tráchtála agus
tionscail sa phobal sin, sa réigiún dá bhfónann an
Institiúid Teicneolaíochta lena mbaineann;

(b) critéir chun an leibhéal éilimh ar chláir áirithe oideachais
agus oiliúna a chinneadh;

(c) beartas maidir le hoideachas aosach agus leanúnach agus
na socruithe a bheidh bunaithe chun oideachas den sórt
sin a sholáthar, lena n-áirítear cláir pháirtaimseartha agus
cláir thráthnóna;

(d) socruithe chun nósanna imeachta le haghaidh rochtana,
aistriú agus forchéimniú, i ndáil le foghlaimeoirí, arna
gceadú ag an Údarás faoi alt 56 a chur i ngníomh;

(e) socruithe maidir le cur chun cinn agus úsáid na Gaeilge
agus maidir le cultúir shainiúla na hÉireann a chur chun
cinn;

(f) nósanna imeachta maidir le dearbhú cáilíochta atá i
bhfeidhm ag an Institiúid Teicneolaíochta dá cláir
oideachais agus oiliúna;

(g) aon ní eile is cuí leis an Aire chun críocha cairte.

(4) Féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha, forlíontacha agus
iarmhartacha a bheith i rialacháin arna ndéanamh faoi fho-alt (2) is
dóigh leis an Aire is gá nó is fóirsteanach chun críocha na rialachán
sin.

(5) Maidir le comhlacht ceannais Institiúide Teicneolaíochta, le
linn dó cairt a ullmhú—

(a) rachaidh sé i gcomhairle leis an Údarás ar cibé modh a
ordóidh an tÚdarás,

(b) rachaidh sé i gcomhairle, ar cibé modh is cuí leis an
gcomhlacht ceannais, le comhairle acadúil, foireann
acadúil agus foireann eile na hInstitiúide, le haon
cheardchumann aitheanta nó aon chomhlachas foirne
aitheanta, agus le haon aontas aitheanta mac léinn nó aon
chomhlacht ionadaitheach mac léinn eile, agus

(c) féadfaidh sé dul i gcomhairle le haon duine eile is cuí leis
an gcomhlacht ceannais.

(6) Déanfaidh comhlacht ceannais Institiúide Teicneolaíochta
dréacht de chairt a chur faoi bhráid an Aire agus a iarraidh ar an
Aire an chairt a aithint.

(7) Féadfaidh an tAire, le hordú, an chairt a chuirfear faoina
bhráid nó faoina bráid faoi fho-alt (6) a aithint i gcás gur deimhin
leis nó léi nach bhfuil an chairt ar neamhréir leis an Acht seo nó leis
na hAchtanna um Institiúidí Teicneolaíochta, 1992 go 2006.

(8) Aon ordú a dhéanfar faoi fho-alt (7), leagfar é faoi bhráid
gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus, má
dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá a shuífidh an
Teach sin tar éis an t-ordú a leagan faoina bhráid, rún a rith ag
neamhniú an ordaithe, beidh an t-ordú ar neamhní dá réir sin, ach
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sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin gcairt
a aithnítear leis an ordú.

(9) Rachaidh an tAire i gcomhairle leis an Institiúid
Teicneolaíochta iomchuí sula ndéanfaidh sé nó sí ordú arna
dhéanamh faoi fho-alt (7) a chúlghairm.

83.—(1) Aon fhógra nó doiciméad eile a cheanglaítear a
sheirbheáil ar dhuine nó a thabhairt do dhuine faoin Acht seo,
féadfar é a sheirbheáil amhlaidh ar an duine nó a thabhairt amhlaidh
dó nó di ar cheann amháin de na slite seo a leanas:

(a) trína sheachadadh ar an duine;

(b) trína fhágáil ag an seoladh ag a bhfuil gnáthchónaí ar an
duine nó, má thug an duine seoladh le haghaidh
seirbheála, ag an seoladh sin; nó

(c) trína chur leis an bpost i litir chláraithe réamhíoctha chuig
an seoladh ag a bhfuil gnáthchónaí ar an duine nó, i gcás
gur thug an duine seoladh le haghaidh seirbheála, chuig
an seoladh sin.

(2) I gcás nach féidir an seoladh ag a bhfuil gnáthchónaí ar an
duine a fháil amach le fiosrú réasúnach agus go gceanglaítear fógra
a sheirbheáil ar an duine, nó a thabhairt don duine, i leith aon áitribh,
féadfar an fógra a sheirbheáil trína ghreamú in áit fheiceálach ar an
áitreabh nó gar dó.

(3) I gcás nach féidir ainm an duine lena mbaineann a fháil amach
le fiosrú réasúnach, féadfar fógra faoin Acht seo a dhíriú chuig “an
t-áititheoir”, “an t-úinéir” nó “an duine i gceannas”, de réir mar a
bheidh.

(4) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (2) maidir le fógra a
cheanglaítear—

(a) a sheirbheáil ar an Údarás nó a thabhairt dó,

(b) a sheirbheáil ar an Aire nó a thabhairt dó nó di, nó

(c) a sheirbheáil ar fhoghlaimeoir nó a thabhairt dó nó di faoi
alt 67.

(5) Ní dhéanfaidh duine, aon tráth le linn na tréimhse 3 mhí tar
éis fógra a ghreamú faoi fho-alt (2), an fógra a thabhairt chun siúil,
a dhamáistiú nó a aghlot gan údarás dleathach.

(6) Aon duine a sháraíonn fo-alt (5), déanann sé nó sí cion.

(7) Chun críocha an ailt seo, measfar gnáthchónaí a bheith ar
chuideachta ag a hoifig chláraithe, agus measfar gnáthchónaí a bheith
ar aon chomhlacht corpraithe eile nó comhlacht neamhchorpraithe
daoine ag a phríomhoifig nó ag a phríomháit ghnó.
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CUID 10

Forálacha Idirthréimhseacha agus Cosanta le haghaidh Acht
1999 agus Leasuithe ar Achtanna eile

84.—(1) I gcás go ndearna soláthraí iomchuí, seachas ollscoil a
bunaíodh cheana, nósanna imeachta maidir le dearbhú cáilíochta a
bhunú agus a chomhaontú faoi alt 18, 28, 39 nó 42 d’Acht 1999, agus
go raibh na nósanna imeachta sin i bhfeidhm díreach roimh theacht
i ngníomh d’alt 28, ansin, ar an teacht i ngníomh sin, leanfaidh na
nósanna imeachta sin de bheith i bhfeidhm amhail is dá mba faoin
alt sin a bunaíodh iad agus beidh feidhm ag an Acht seo dá réir sin.

(2) I gcás go ndearna ollscoil a bunaíodh cheana nósanna
imeachta maidir le dearbhú cáilíochta a bhunú faoi alt 35 d’Acht
1997, agus go raibh na nósanna imeachta sin i bhfeidhm díreach
roimh theacht i ngníomh d’alt 28, ansin, ar an teacht i ngníomh sin,
leanfaidh na nósanna imeachta sin de bheith i bhfeidhm amhail is dá
mba faoin alt sin a bunaíodh iad agus beidh feidhm ag an Acht seo
dá réir sin.

(3) Maidir le hathbhreithniú—

(a) faoi alt 18(4), alt 28(4), alt 39(4) nó alt 42(4) d’Acht
1999, nó

(b) faoi alt 35(4) d’Acht 1997,

atá á sheoladh, beidh sé, ar theacht i ngníomh d’alt 34, ina
athbhreithniú chun críocha an ailt sin agus beidh feidhm ag an Acht
seo dá réir sin.

(4) I gcás go ndearna Comhairle na nDámhachtainí
Breisoideachais agus Oiliúna nó Comhairle na nDámhachtainí
Ardoideachais agus Oiliúna clár oideachais agus oiliúna a bhailíochtú
faoi alt 15 nó 25 d’Acht 1999, de réir mar a bheidh, agus nach
ndearnadh an bailíochtú sin a tharraingt siar roimh theacht i
ngníomh d’alt 45, ansin, ar an teacht i ngníomh sin—

(a) measfar go ndearna an tÚdarás an clár a bhailíochtú faoi
alt 45, agus

(b) measfar, maidir le haon choinníollacha arna bhforchur faoi
fho-alt (4) d’alt 15 nó faoi fho-alt (4) d’alt 25 d’Acht 1999,
gur coinníollacha iad arna bhforchur faoi alt 45(2),

agus beidh feidhm ag an Acht seo dá réir sin.

(5) I gcás go ndearnadh iarratas faoi alt 15(1) nó alt 25(1) d’Acht
1999 chun clár oideachais agus oiliúna a bhailíochtú ach, ar theacht
i ngníomh d’alt 44, nár thug Comhairle na nDámhachtainí
Breisoideachais agus Oiliúna nó Comhairle na nDámhachtainí
Ardoideachais agus Oiliúna breith i leith an iarratais, leanfaidh an
t-iarratas sin ar aghaidh faoi alt 44 agus beidh feidhm ag an Acht seo
dá réir sin.

(6) Tar éis teacht i ngníomh d’alt 44, agus go dtí go mbunóidh an
tÚdarás na beartais agus na critéir chun cláir oideachais agus oiliúna
a bhailíochtú faoin alt sin, leanfaidh na beartais agus na critéir le
haghaidh bailíochtú a bunaíodh faoi alt 14(1)(a)(ii) nó alt 23(1)(a)(ii)
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d’Acht 1999, de réir mar a bheidh, d’fheidhm a bheith acu i ndáil le
hiarratas ar bhailíochtú faoi alt 44.

(7) Maidir le hathbhreithniú faoi alt 16 nó 26 d’Acht 1999 atá á
sheoladh, beidh sé, ar theacht i ngníomh d’alt 46, ina athbhreithniú
chun críocha an ailt sin agus beidh feidhm ag an Acht seo dá réir sin.

(8) Maidir le dámhachtain bhreisoideachais agus oiliúna arna
déanamh ag Comhairle na nDámhachtainí Breisoideachais agus
Oiliúna faoi alt 14(1)(c) d’Acht 1999 roimh theacht i ngníomh d’alt
50, measfar, ar theacht i ngníomh don alt sin, gur dámhachtain arna
déanamh ag an Údarás faoin alt sin í.

(9) Maidir le dámhachtain ardoideachais agus oiliúna arna
déanamh ag Comhairle na nDámhachtainí Ardoideachais agus
Oiliúna faoi alt 23(1)(c) d’Acht 1999 roimh theacht i ngníomh d’alt
50, measfar, ar theacht i ngníomh don alt sin, gur dámhachtain arna
déanamh ag an Údarás faoin alt sin í.

(10) Tar éis teacht i ngníomh d’alt 50, agus go dtí go gcinnfidh an
tÚdarás, de réir alt 49(1), na caighdeáin eolais, scile nó inniúlachta a
bheidh le baint amach agus, más cuí, le léiriú, ag foghlaimeoir sula
bhféadfaidh an tÚdarás, nó sula bhféadfaidh soláthraí ar tarmligeadh
údarás chun dámhachtain a dhéanamh chuige, dámhachtain a
dhéanamh, leanfaidh na caighdeáin eolais, scile nó inniúlachta atá le
baint amach ag foghlaimeoir, arna gcinneadh faoi alt 14(1)(b) nó
23(1)(b) d’Acht 1999, de réir mar a bheidh, d’fheidhm a bheith acu
sula bhféadfaidh an tÚdarás dámhachtain a dhéanamh faoi alt 50, nó
sula bhféadfaidh soláthraí ar tarmligeadh údarás chun dámhachtain
a dhéanamh chuige dámhachtain a dhéanamh.

(11) Tar éis teacht i ngníomh d’alt 50, agus go dtí go ndéanfaidh
an tÚdarás beartais agus critéir, maidir leis an Údarás agus le
soláthraí ar tarmligeadh údarás chun dámhachtain a dhéanamh
chuige do dhéanamh dámhachtainí, a bhunú de réir fho-alt (1) den
alt sin, leanfaidh na beartais agus na critéir chun dámhachtainí a
dhéanamh arna mbunú faoi alt 14(1)(a)(i) nó 23(1)(a)(i) d’Acht
1999, de réir mar a bheidh, d’fheidhm a bheith acu maidir leis an
Údarás do dhéanamh dámhachtana faoi alt 50.

(12) Más rud é gur tarmligeadh údarás chun dámhachtain
bhreisoideachais agus oiliúna nó dámhachtain ardoideachais agus
oiliúna a dhéanamh chuig soláthraí faoi alt 19(5) nó 29(5) d’Acht
1999 agus—

(a) nár tarraingíodh siar an t-údarás faoi alt 20 nó alt 30 den
Acht sin, de réir mar a bheidh, nó

(b) go ndearna Údarás Náisiúnta Cáilíochtaí na hÉireann
breith chun an t-údarás a tharraingt siar a fhreaschur ar
achomharc faoi Acht 1999,

roimh theacht i ngníomh d’alt 53, ansin, ar an tosach feidhme sin—

(i) measfar gur tarmligeadh an t-údarás sin faoi alt 53,

(ii) maidir le haon choinníollacha arna bhforchur faoi alt 19,
seachas coinníollacha dá dtagraítear i míreanna (a) go (d)
d’fho-alt (6) den alt sin, nó faoi alt 29, seachas
coinníollacha dá dtagraítear i míreanna (a) go (d) d’fho-
alt (6) den alt sin, d’Acht 1999, measfar gur coinníollacha
arna bhforchur ag an Údarás faoi alt 53(4)(b) iad, agus
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(iii) maidir le haon choinníollacha dá dtagraítear i míreanna

(a) go (d) d’fho-alt (6) d’alt 19, nó i míreanna (a) go (d)
d’fho-alt (6) d’alt 29, d’Acht 1999, measfar gur
coinníollacha arna bhforchur ag an Údarás faoi alt
53(4)(a) iad,

agus beidh feidhm ag an Acht seo dá réir sin.

(13) I gcás go ndearnadh iarraidh faoi alt 19(1) nó alt 29(1) d’Acht
1999 ar údarás tarmligthe chun dámhachtain a dhéanamh ach, ar
theacht i ngníomh d’alt 52, nach mbeidh aon bhreith tugtha ag
Comhairle na nDámhachtainí Breisoideachais agus Oiliúna nó ag
Comhairle na nDámhachtainí Ardoideachais agus Oiliúna i leith na
hiarrata sin, measfar gur iarraidh faoi alt 52 an iarraidh sin agus beidh
feidhm ag an Acht seo dá réir sin.

(14) Tar éis teacht i ngníomh d’alt 53, agus go dtí go mbunóidh
an tÚdarás nósanna imeachta agus critéir chun cinneadh a dhéanamh
ar iarraidh ar tharmligean údaráis chun dámhachtain oideachais agus
oiliúna a dhéanamh, ansin—

(a) beidh feidhm ag nósanna imeachta arna gcomhaontú faoi
alt 19(4) agus ag critéir arna gcinneadh faoi alt 19(3)
d’Acht 1999 maidir le hiarraidh ó sholáthraí a shonraítear
i mír (b), (c) nó (d) d’alt 52(2), agus

(b) beidh feidhm ag nósanna imeachta arna gcomhaontú faoi
alt 29(4) agus ag critéir arna gcinneadh faoi alt 29(3)
d’Acht 1999 maidir le hiarraidh ó sholáthraí a shonraítear
i mír (a) d’alt 52(2),

ach amháin a mhéid a bheidh na nósanna imeachta arna gcomhaontú
faoi alt 19(4) nó 29(4), nó na critéir arna gcinneadh faoi alt 19(3) nó
29(3), d’Acht 1999 ar neamhréir leis an Acht seo.

(15) Tar éis teacht i ngníomh d’alt 56, agus go dtí go mbunóidh
an tÚdarás beartais agus critéir le haghaidh rochtain, aistriú agus
forchéimniú foghlaimeoirí, déanfaidh soláthraí lena mbaineann an
t-alt sin nósanna imeachta le haghaidh rochtain, aistriú agus
forchéimniú foghlaimeoirí a bhunú faoi fho-alt (2) den alt sin, de
réir nósanna imeachta a bhunaigh Údarás Náisiúnta Cáilíochtaí na
hÉireann faoi alt 8(2)(d) d’Acht 1999.

(16) Ar theacht i ngníomh d’alt 54, beidh athbhreithniú faoi alt 20
nó 30 d’Acht 1999 atá á sheoladh ina athbhreithniú chun críocha an
ailt sin agus beidh feidhm ag an Acht seo dá réir sin.

(17) Tar éis teacht i ngníomh d’alt 54, agus go dtí go mbunóidh
an tÚdarás nósanna imeachta le haghaidh athbhreithniú faoin alt sin,
beidh feidhm ag nósanna imeachta le haghaidh athbhreithniú arna
mbunú faoi alt 20(4) nó faoi alt 30(4) d’Acht 1999, de réir mar a
bheidh, maidir le hathbhreithniú faoi alt 54.

(18) Maidir le cairt arna haithint faoi alt 31 d’Acht 1999 a bhí i
bhfeidhm roimh theacht i ngníomh d’alt 82, beidh sí, a mhéid nach
bhfuil an chairt ar neamhréir leis an Acht seo nó leis na hAchtanna
um Institiúidí Teicneolaíochta, 1992 go 2006, ina cairt arna haithint
faoi alt 82 agus beidh feidhm ag an Acht seo dá réir sin.
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85.—(1) D’ainneoin aisghairm ailt 17, 20, 27 agus 30 d’Acht 1999

le halt 6(1), maidir le hachomharc a tionscnaíodh ach nár cinneadh—

(a) faoi alt 17(1),

(b) faoi alt 20(4),

(c) faoi alt 27(1), nó

(d) faoi alt 30(4),

d’Acht 1999, leanfar de faoi Acht 1999, ar na forálacha sin a
aisghairm, amhail is nach ndearnadh na forálacha sin a aisghairm.

(2) D’ainneoin alt 71—

(a) leanfaidh Údarás Náisiúnta Cáilíochtaí na hÉireann ar
marthain chun achomharc dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a
chinneadh agus chun na críche sin amháin, agus

(b) leanfaidh Comhairle na nDámhachtainí Breisoideachais
agus Oiliúna agus Comhairle na nDámhachtainí
Ardoideachais agus Oiliúna ar marthain chun aon
fheidhm a thugtar do cheachtar díobh le hAcht 1999, nó
faoi, i ndáil le hachomharc den sórt sin a chomhlíonadh
agus chun na críche sin amháin.

(3) Beidh éifeacht le breith ó Údarás Náisiúnta Cáilíochtaí na
hÉireann ar achomharc dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a chinneadh
amhail is dá mba bhreith ó Bhord Achomharc faoi alt 69 an bhreith
sin agus beidh feidhm ag an Acht seo dá réir sin.

86.—Déantar gach foráil, a shonraítear i gcolún 3 de Sceideal 3, de
gach Acht a shonraítear i gcolún 2 den Sceideal sin, a leasú ar an
modh a shonraítear i gcolún 4 os coinne lua na forála sin.
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SCEIDEAL 1

Údarás na hÉireann um Cháilíochtaí agus Dearbhú Cáilíochta

1. (1) Beidh an tÚdarás ina chomhlacht corpraithe ag a mbeidh
comharbas suthain agus séala oifigiúil agus beidh cumhacht agartha
aige, agus féadfar é a agairt, ina ainm corpraithe agus, le toiliú an
Aire agus an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, beidh
cumhacht aige talamh nó leas i dtalamh a fháil, a shealbhú agus a
dhiúscairt agus beidh cumhacht aige aon mhaoin eile a fháil, a
shealbhú agus a dhiúscairt.

(2) Fíordheimhneofar séala an Údaráis—

(a) le sínithe 2 chomhalta den Údarás, nó

(b) le sínithe comhalta den Údarás agus comhalta d’fhoireann
an Údaráis,

a bheidh údaraithe ag an Údarás chun gníomhú chuige sin.

(3) Tabharfar aird bhreithiúnach ar shéala an Údaráis agus glacfar
i bhfianaise aon doiciméad a airbheartóidh gur ionstraim é a rinne
an tÚdarás agus a bheith séalaithe le séala an Údaráis agus measfar
gur ionstraim den sórt sin é gan a thuilleadh cruthúnais mura suífear
a mhalairt.

2. (1) Beidh 10 gcomhalta ar an Údarás, lena n-áirítear an
príomhfheidhmeannach.

(2) Is é nó is í an tAire a cheapfaidh comhaltaí an Údaráis,
seachas an príomhfheidhmeannach.

(3) Le linn don Aire comhaltaí an Údaráis a cheapadh, cinnteoidh
sé nó sí gur daoine iad na comhaltaí ag a bhfuil taithí ar
fheidhmeanna an Údaráis agus saineolas i ndáil leis na feidhmeanna
sin, agus áireoidh sé nó sí i measc na gcomhaltaí sin—

(a) duine amháin ar a laghad ag a bhfuil taithí idirnáisiúnta a
bhaineann leis na feidhmeanna sin, agus

(b) 2 dhuine ar a laghad ar ionadaithe d’fhoghlaimeoirí iad, a
n-ainmneoidh an comhlacht ar a dtugtar Aontas na Mac
Léinn in Éirinn duine amháin díobh.

(4) Féachfaidh an tAire lena chinntiú, a mhéid is indéanta é, go
mbeidh cóimheá chothromasach ann idir fir agus mná i measc
chomhaltaí an Údaráis.

(5) Ceapfaidh an tAire cathaoirleach ar an Údarás as measc
chomhaltaí an Údaráis, seachas an príomhfheidhmeannach.

(6) Beidh comhalta den Údarás, seachas an
príomhfheidhmeannach, i seilbh oifige ar feadh cibé tréimhse a
chinnfidh an tAire, ach ní faide an tréimhse ná 5 bliana ó dháta
ceaptha an chomhalta.

(7) Faoi réir fhomhír (8), beidh comhalta den Údarás a rachaidh
a théarma oifige nó a téarma oifige in éag faoi fhomhír (6)
inathcheaptha chun an Údaráis.
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(8) Aon duine a athcheapfar chun an Údaráis de réir fhomhír (7),

ní bheidh sé nó sí i seilbh oifige ar feadh tréimhsí is faide sa
chomhiomlán ná 10 mbliana.

(9) Gníomhóidh gach comhalta den Údarás, seachas an
príomhfheidhmeannach, ar bhonn páirtaimseartha.

3. (1) Beidh comhalta den Údarás, seachas an
príomhfheidhmeannach, i seilbh oifige ar cibé téarmaí agus
coinníollacha (lena n-áirítear téarmaí agus coinníollacha a bhaineann
le luach saothair, liúntais nó caiteachais) a chinnfidh an tAire, le
toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

(2) Déanfaidh an tÚdarás cibé liúntais nó caiteachais a chinnfidh
an tAire, le ceadú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, a
íoc le comhalta den Údarás, seachas an príomhfheidhmeannach.

4. (1) Féadfaidh comhalta den Údarás, seachas an
príomhfheidhmeannach, éirí as oifig trí fhógra i scríbhinn faoina éirí
as nó faoina héirí as a thabhairt don Aire agus beidh éifeacht leis an
éirí as an lá a gheobhaidh an tAire an fógra.

(2) I gcás go n-éireoidh cathaoirleach an Údaráis as mar
chathaoirleach, scoirfidh sé nó sí, an tráth céanna, de bheith ina
chomhalta nó ina comhalta den Údarás.

(3) Féadfaidh an tAire comhalta den Údarás a chur as oifig aon
tráth más rud é, i dtuairim an Aire—

(a) go bhfuil an comhalta tar éis éirí éagumasach, mar gheall
ar easláinte, ar a fheidhmeanna nó a feidhmeanna a
chomhlíonadh,

(b) gur mhí-iompair an comhalta é féin nó í féin mar a bheidh
sonraithe, nó

(c) gur dealraitheach don Aire gur gá an comhalta a chur as
oifig chun go gcomhlíonfaidh an tÚdarás a fheidhmeanna
go héifeachtach.

(4) Scoirfidh comhalta den Údarás de bheith cáilithe le haghaidh
oifige, agus scoirfidh sé nó sí d’oifig a shealbhú, más rud é—

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

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

(c) go ngearrann cúirt dlínse inniúla téarma príosúnachta air
nó uirthi,

(d) go gciontaítear é nó í in aon chion indíotáilte i ndáil le
cuideachta,

(e) go gciontaítear é nó í i gcion lena ngabhann calaois nó
mímhacántacht,

(f) go ndéantar ordú ina thaobh nó ina taobh faoi alt 160
d’Acht na gCuideachtaí, 1990, nó

(g) go gcuirtear as oifig é nó í de bhun mhír 10(6).
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5. (1) Más rud é, maidir le comhalta den Údarás seachas an

príomhfheidhmeannach, go bhfaigheann sé nó sí bás, go n-éiríonn sé
nó sí as, go scoireann sé nó sí de bheith cáilithe le haghaidh oifige
nó go scoireann sé nó sí d’oifig a shealbhú, nó go gcuirtear as oifig
é nó í ar aon chúis, féadfaidh an tAire duine a cheapadh chun bheith
ina chomhalta nó ina comhalta den Údarás chun an corrfholúntas a
tharlóidh amhlaidh a líonadh.

(2) Maidir le duine a cheapfar chun bheith ina chomhalta nó ina
comhalta den Údarás de bhun fhomhír (1)—

(a) beidh sé nó sí i seilbh oifige ar feadh an oiread sin de
théarma oifige an chomhalta ba chúis leis an
gcorrfholúntas lena mbaineann a bheidh gan chaitheamh
ar dháta an cheapacháin, agus,

(b) beidh sé nó sí inathcheaptha mar chomhalta den Údarás
ar dhul in éag don téarma oifige sin.

6. (1) Tionólfaidh an tÚdarás 4 chruinniú ar a laghad in aon
tréimhse 12 mhí agus tionólfaidh sé cibé cruinnithe breise agus cibé
líon cruinnithe breise is gá, de réir mar a chinnfidh an cathaoirleach,
chun feidhmeanna an Údaráis a chomhlíonadh go cuí.

(2) Socróidh an tAire dáta, tráth agus ionad chéadchruinniú an
Údaráis.

(3) Comórfaidh an cathaoirleach cruinniú den Údarás nuair a
iarrfaidh líon comhaltaí nach lú ná an líon comhaltaí is córam air nó
uirthi déanamh amhlaidh.

(4) 5 is córam do chruinniú den Údarás, mura n-ordóidh an tAire
a mhalairt.

(5) Ag cruinniú den Údarás—

(a) is é nó is í cathaoirleach an Údaráis, má tá sé nó sí i láthair,
a bheidh ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an
gcruinniú, nó

(b) mura mbeidh, agus fad nach mbeidh, cathaoirleach an
Údaráis i láthair nó má tá oifig an chathaoirligh folamh,
roghnóidh na comhaltaí eile den Údarás a bheidh i láthair
duine dá líon chun bheith ina chathaoirleach nó ina
cathaoirleach ar an gcruinniú.

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

(7) Faoi réir fhomhír (4), féadfaidh an tÚdarás gníomhú
d’ainneoin folúntais nó folúntas i measc a chomhaltaí.

(8) Faoi réir fhorálacha an Achta seo, rialálfaidh an tÚdarás a nós
imeachta (lena n-áirítear nós imeachta le haghaidh cruinnithe
leictreonacha).

(9) Féadfaidh an tÚdarás cruinniú a thionól nó a choinneáil ar
siúl trí aon mheán cumarsáide a úsáid lena bhféadfaidh na comhaltaí
go léir cloisteáil agus lena bhféadfar, ag an am céanna, na comhaltaí
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go léir a chloisteáil (dá ngairtear “cruinniú leictreonach” sa
Sceideal seo).

(10) Aon chomhalta den Údarás a ghlacann páirt i gcruinniú
leictreonach, glacfar leis chun gach críche go raibh sé nó sí i láthair
ag an gcruinniú sin.

7. (1) Féadfaidh an tÚdarás coistí a bhunú, arb iad a bheidh
orthu, go hiomlán nó go páirteach, daoine is comhaltaí den Údarás,
nó is comhaltaí d’fhoireann an Údaráis, d’fhonn—

(a) cúnamh agus comhairle a thabhairt dó i ndáil lena chuid
feidhmeanna go léir nó le haon cheann dá chuid
feidhmeanna a chomhlíonadh, agus

(b) cibé feidhmeanna de chuid an Údaráis a bheidh arna
dtarmligean faoi mhír 8 chuig na coistí sin a
chomhlíonadh.

(2) Le linn dó comhaltaí de choiste arna bhunú faoin mír seo a
cheapadh, beidh aird ag an Údarás ar na nithe seo a leanas—

(a) an réimse cáilíochtaí agus taithí is gá chun feidhmeanna
an choiste a chomhall go cuí agus go héifeachtach, agus

(b) a inmhianaithe atá sé go mbeidh cóimheá chuí ann idir fir
agus mná ar an gcoiste.

(3) Féadfaidh an tÚdarás cibé liúntais nó caiteachais (más ann) a
íoc le comhaltaí de choiste arna bhunú faoin mír seo a thabhóidh
siad agus a chinnfidh an tÚdarás le toiliú an Aire agus an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

(4) Féadfaidh an tÚdarás comhalta de choiste arna bhunú faoin
mír seo a chur as oifig aon tráth.

(5) Beidh gníomhartha coiste faoi réir a ndaingnithe ag an
Údarás, mura gcinnfidh an tÚdarás a mhalairt.

(6) Féadfaidh coiste arna bhunú faoin mír seo a nós imeachta agus
a ghnó a rialáil le buanorduithe nó ar shlí eile.

(7) Féadfaidh an tÚdarás duine a cheapadh chun bheith ina
chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar choiste arna bhunú faoin mír
seo.

(8) Soláthróidh coiste cibé faisnéis don Údarás a theastóidh ón
Údarás ó am go ham, maidir le gníomhaíochtaí agus oibríochtaí an
choiste, chun go bhfeidhmeoidh an tÚdarás a chuid feidhmeanna.

(9) Féadfaidh an tÚdarás coiste arna bhunú faoin mír seo a
dhíscaoileadh aon tráth.

8. Féadfaidh an tÚdarás, le toiliú an Aire, feidhm nó feidhmeanna
dá chuid a tharmligean, de réir mar is cuí leis, chuig coiste arna
bhunú faoi mhír 7.

9. (1) Más rud é, maidir le comhalta den Údarás—

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



[2012.] [Uimh. 28.]An tAcht um Cháilı́ochtaı́ agus
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(b) go dtoghfar é nó í mar chomhalta de cheachtar Teach den

Oireachtas nó chun bheith ina ionadaí nó ina hionadaí i
bParlaimint na hEorpa, nó

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

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

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

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

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

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

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

(3) Ní dhéanfar tréimhse iasachta faoi fhomhír (2) a áireamh mar
sheirbhís leis an Údarás chun críocha aon sochar aoisliúntais.

(4) Aon duine atá, de thuras na huaire, i dteideal faoi Bhuan-
Orduithe ceachtar Tí den Oireachtas suí sa Teach sin nó atá ina
ionadaí nó ina hionadaí i bParlaimint na hEorpa, beidh sé nó sí, fad
a bheidh sé nó sí i dteideal amhlaidh nó ina ionadaí nó ina hionadaí
den sórt sin, dícháilithe chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta
den Údarás, ina chomhalta nó ina comhalta de choiste arna bhunú
faoi mhír 7 nó ina chomhalta nó ina comhalta d’fhoireann an
Údaráis.

10. (1) Tá feidhm ag fomhír (2) i gcás go n-éireoidh aon cheann
de na nithe seo a leanas ag cruinniú den Údarás, eadhon—

(a) socrú ar páirtí ann an tÚdarás,

(b) socrú a mbeartaíonn an tÚdarás teacht chun bheith ina
pháirtí ann,

(c) conradh nó comhaontú eile leis an Údarás, nó

(d) conradh nó comhaontú eile leis an Údarás atá beartaithe.

(2) Aon chomhalta den Údarás atá i láthair ag an gcruinniú dá
dtagraítear i bhfomhír (1) agus a bhfuil leas airgid nó leas tairbhiúil
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eile aige nó aici sa ní lena mbaineann nó atá ábhartha i leith an ní
lena mbaineann—

(a) nochtfaidh sé nó sí don Údarás ag an gcruinniú go bhfuil
an leas sin aige nó aici agus cén cineál leasa é,

(b) ní imreoidh sé nó sí tionchar (ná ní fhéachfaidh sé nó sí le
tionchar a imirt) ar bhreith a bheidh le tabhairt i ndáil
leis an ní,

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

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

(e) ní vótálfaidh sé nó sí ar bhreith a bhaineann leis an ní.

(3) I gcás go nochtfar leas de bhun na míre seo, déanfar an
nochtadh a thaifeadadh i miontuairiscí an chruinnithe lena
mbaineann agus, fad a bheidh an cruinniú ag déileáil leis an ní lena
mbaineann an nochtadh, ní áireofar an comhalta den Údarás a
dhéanfaidh an nochtadh sa chóram don chruinniú.

(4) Más rud é, ag cruinniú den Údarás, go n-éireoidh ceist i
dtaobh arbh ionann nó nárbh ionann iompar áirithe, dá ndéanfadh
comhalta den Údarás dá réir, agus mainneachtain aige nó aici
ceanglais fhomhír (2) a chomhlíonadh, féadfaidh cathaoirleach an
chruinnithe an cheist a chinneadh, faoi réir fhomhír (5), agus breith
chríochnaitheach a bheidh i mbreith an chathaoirligh, agus i gcás go
gcinnfear an cheist amhlaidh, déanfar sonraí an chinnidh a
thaifeadadh i miontuairiscí an chruinnithe.

(5) Más rud é, ag cruinniú den Údarás, gurb é nó gurb í
cathaoirleach an chruinnithe an comhalta a mbeidh ceist lena
mbaineann fomhír (4) le cinneadh ina leith, ansin déanfaidh na
comhaltaí eile den Údarás a bheidh ag freastal ar an gcruinniú duine
dá líon a roghnú chun bheith ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach
ar an gcruinniú chun an cheist lena mbaineann a chinneadh.

(6) Más deimhin leis an Aire go ndearna comhalta den Údarás
sárú ar fhomhír (2), féadfaidh an tAire, más cuí leis nó léi é, an
comhalta sin a chur as oifig.

11. Beidh feidhm ag fomhíreanna (1) go (5) de mhír 10 maidir le
comhalta de choiste arna bhunú faoi mhír 7 i gcás nach comhalta den
Údarás freisin an comhalta agus chun críocha na feidhme sin—

(a) forléireofar tagairt do chomhalta den Údarás mar thagairt
do chomhalta den choiste,

(b) forléireofar tagairt don Údarás mar thagairt don choiste.

12. (1) I gcás go mbeidh ag comhalta d’fhoireann an Údaráis, ar
shlí seachas ina cháil nó ina cáil mar chomhalta den sórt sin, leas
airgid nó leas tairbhiúil eile in aon chonradh, comhaontú nó socrú,
nó in aon chonradh, comhaontú nó socrú atá beartaithe, ar páirtí ann
an tÚdarás, nó leas den sórt sin atá ábhartha i leith an chéanna—

(a) déanfaidh an duine sin a leas agus cineál an leasa a
nochtadh don Údarás,
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(b) ní ghlacfaidh an duine sin aon pháirt i gcaibidlí an

chonartha, an chomhaontaithe nó an tsocraithe, nó in aon
bhreithniú ag an Údarás nó ag comhaltaí d’fhoireann an
Údaráis nó ag an gcoiste, de réir mar a bheidh, i ndáil
leis an gcéanna, agus

(c) ní imreoidh sé nó sí tionchar (ná ní fhéachfaidh sé nó sí le
tionchar a imirt) ar bhreith a bheidh le tabhairt, ná ní
dhéanfaidh sé nó sí aon mholadh, i ndáil leis an gconradh,
i ndáil leis an gcomhaontú nó i ndáil leis an socrú.

(2) Ní fholaíonn tagairt do chonradh i bhfomhír (1) conradh
fostaíochta nó conradh fostaíochta beartaithe de chuid comhalta
d’fhoireann an Údaráis.

(3) I gcás go sáróidh comhalta d’fhoireann an Údaráis an mhír
seo, féadfaidh an tÚdarás—

(a) aon athruithe a dhéanamh is cuí leis ar théarmaí agus
coinníollacha fostaíochta an chomhalta, nó

(b) conradh fostaíochta an chomhalta a fhoirceannadh.

13. (1) Ní nochtfaidh duine faisnéis faoi rún a gheobhaidh sé nó
sí le linn dó nó di feidhmeanna a chomhlíonadh—

(a) mar chomhalta den Údarás nó mar chomhalta d’fhoireann
an Údaráis, nó mar chomhairleoir nó sainchomhairleoir
don Údarás, nó mar chomhalta d’fhoireann comhairleora
nó sainchomhairleora den sórt sin, nó

(b) mar chomhalta de choiste arna bhunú faoi mhír 7,

mura mbeidh sé nó sí údaraithe go cuí ag an Údarás chun an méid
sin a dhéanamh.

(2) Aon duine a sháraíonn fomhír (1), déanann sé nó sí cion.

(3) Ní choiscfear le haon ní sa mhír seo faisnéis a nochtadh—

(a) i dtuarascáil arna tabhairt don Údarás,

(b) ag an Údarás nó thar ceann an Údaráis don Aire,

(c) ag comhalta den Údarás don Aire, nó

(d) ag duine sna himthosca dá dtagraítear in alt 35(2) den
Acht um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995.

(4) Sa mhír seo, folaíonn “faisnéis faoi rún”—

(a) faisnéis a mbeidh sé sainráite ag an Údarás ina leith go
bhfuil sí faoi rún, maidir le faisnéis áirithe nó maidir le
faisnéis d’aicme nó de thuairisc áirithe, agus

(b) tograí de chineál tráchtála nó tairiscintí arna gcur faoi
bhráid an Údaráis ag conraitheoirí, ag sainchomhairleoirí
nó ag aon duine eile.
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SCEIDEAL 2

CUID 1

Na hAchtanna a Aisghairtear

Gearrtheideal Méid na hAisghairme

(1) (2)

Acht na nOllscoileanna, 1997 Alt 35

Acht na gCáilíochtaí (Oideachas agus An tAcht iomlán.
Oiliúint), 1999

CUID 2

An Ionstraim Reachtúil a Chúlghairtear

Na Rialacháin um Acht na gCáilíochtaí (Oideachas agus Oiliúint),
1999 (Alt 31), 2007 (I.R. Uimh. 571 of 2007)



[2012.] [Uimh. 28.]An tAcht um Cháilı́ochtaı́ agus
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SCEIDEAL 3

Leasuithe ar Achtanna eile

An tAcht An An leasú
fhoráil

1. Acht an Údaráis um Ard- An Mír 10 a scriosadh.
Oideachas, 1971 Sceideal

2. An tAcht um Áiseanna Alt 4 I bhfo-alt (2) (a leasaíodh le
Saothair, 1987 halt 62 d’Acht 1999), “an

Achta um Cháilíochtaí agus
Dearbhú Cáilíochta
(Oideachas agus Oiliúint),
2012” a chur in ionad “Acht
na gCáilíochtaí (Oideachas
agus Oiliúint), 1999”.

3. Acht na gColáistí Teicniúla Alt 5(1) Míreanna (b) agus (bb) (a
Réigiúnacha, 1992 leasaíodh le halt 32(c) d’Acht

1999) a scriosadh.

4. Acht na gColáistí Teicniúla An Tríú An mhír seo a leanas a chur
Réigiúnacha, 1992 Sceideal in ionad mhír 7:

(a
leasaíodh “7. Mura n-éireoidh sé
le halt 26 nó sí as, mura scoirfidh sé
den Acht nó sí nó mura gcuirfear
um as oifig é nó í, beidh
Institiúidí Stiúrthóir i seilbh oifige
Teicneol- go ceann cibé tréimhse a
aíochta, chinnfidh an comhlacht
2006) ceannais le toiliú an Aire,

ach ní faide an tréimhse
ná 10 mbliana ó dháta
ceaptha an Stiúrthóra.”.

5. An tAcht um Shaoráil An Tríú An méid seo a leanas a chur
Faisnéise, 1997 Sceideal, isteach i gcolún (2):

Cuid 1
“An tAcht um
Cháilíochtaí agus
Dearbhú Cáilíochta
(Oideachas agus Oiliúint),
2012” agus, os coinne an
mhéid sin a chuirtear
isteach, i gcolún (3), na
focail “Mír 13 de Sceideal
1” a chur isteach.

6. An tAcht um Shaoráil An An méid seo a leanas a chur
Faisnéise, 1997 Chéad isteach:

Sceideal,
mír 1(2) “Údarás na hÉireann um

Cháilíochtaí agus
Dearbhú Cáilíochta,”.

7. Acht na nOllscoileanna, Alt 9 Na fo-ailt seo a leanas a chur
1997 isteach i ndiaidh fho-alt (4):

“(5) Le linn dó a
chinneadh cé mhéad
airgid a bheidh le
leithroinnt don bhliain
airgeadais ar ollscoil arna
bunú faoi fho-alt (2) as
airgead a sholáthraítear
don Údarás de bhun alt
12 d’Acht an Údaráis um
Ard-Oideachas, 1971,
agus alt 37(2), cinnteoidh
an tÚdarás go mbeidh
raon agus leibhéil na
gclár oideachais agus
oiliúna san ollscoil sin
agus líon na
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An tAcht An An leasú
fhoráil

bhfoghlaimeoirí rollaithe
(de réir bhrí an Achta um
Cháilíochtaí agus
Dearbhú Cáilíochta
(Oideachas agus Oiliúint),
2012) a ghlacann páirt
sna cláir sin de réir cibé
beartais a chinnfidh an
tAire ó am go ham.

(6) Féadfaidh an
tÚdarás ordacháin a
thabhairt d’ollscoil chun
críocha fho-alt (5).

(7) Gníomhóidh
ollscoil arna bunú faoi
fho-alt (2) de réir cibé
ordacháin a thabharfaidh
an tÚdarás don ollscoil ó
am go ham faoi fho-alt
(6).”.

8. Acht na nOllscoileanna, Alt 34 Na fo-ailt seo a leanas a chur
1997 isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(4) I gcás go
gceadóidh údarás
ceannais ollscoile arna
bunú faoi alt 9(2) plean
forbartha straitéisí faoin
alt seo—

(a) cinnteoidh sé go
soláthrófar sa
phlean na meáin
trína
gcomhlíonfaidh
an ollscoil sin
aon cheanglais a
fhorchuirtear ar
an ollscoil faoin
Acht um
Cháilíochtaí agus
Dearbhú
Cáilíochta
(Oideachas agus
Oiliúint), 2012,
agus

(b) soláthróidh sé cóip
den phlean sin
d’Údarás na
hÉireann um
Cháilíochtaí agus
Dearbhú
Cáilíochta.

(5) I gcás go
n-ullmhóidh
príomhoifigeach ollscoile
arna bunú faoi alt 9(2)
tuarascáil i dtaobh
oibríochtaí agus
fheidhmíocht na
hollscoile sin faoi alt 41,
tabharfaidh sé nó sí aird
ar an gcuid nó ar na
codanna den phlean
forbartha straitéisí faoin
alt seo a bhaineann le
haon cheanglais a
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An tAcht An An leasú
fhoráil

fhorchuirtear ar an
ollscoil sin faoin Acht um
Cháilíochtaí agus
Dearbhú Cáilíochta
(Oideachas agus Oiliúint),
2012.

(6) Rachaidh an
tÚdarás i gcomhairle le
hÚdarás na hÉireann um
Cháilíochtaí agus
Dearbhú Cáilíochta i
dtaobh na meán trína
gcomhlíonfaidh ollscoil
arna bunú faoi alt 9(2)
aon cheanglais a
fhorchuirtear ar an
ollscoil faoin Acht um
Cháilíochtaí agus
Dearbhú Cáilíochta
(Oideachas agus Oiliúint),
2012 nuair a bheidh
athbhreithniú á
dhéanamh ar phlean
forbartha straitéisí arna
ullmhú ag an ollscoil de
réir an ailt seo.”.

9. Acht na nOllscoileanna, Alt Nua An t-alt nua seo a leanas a
1997 47A chur isteach i ndiaidh alt 47:

“Céimeanna agus cáilíochtaí
de chuid Choláiste Ríoga na
Máinleá in Éirinn.

47A.—(1) Más rud é—

(a) go ndéanann Ollscoil na
hÉireann céimeanna agus
cáilíochtaí arna ndámhachtain
ag Coláiste Ríoga na Máinleá
in Éirinn a cheadú, agus

(b) gur Coláiste Aitheanta de
chuid Ollscoil na hÉireann
Coláiste Ríoga na Máinleá in
Éirinn,

beidh na céimeanna agus na
cáilíochtaí sin ina gcéimeanna
agus ina gcáilíochtaí de chuid
Ollscoil na hÉireann agus
ainmneofar amhlaidh iad.

(2) Más rud é, aon tráth, go
scoireann Coláiste Ríoga na
Máinleá in Éirinn de bheith
ina Choláiste Aitheanta de
chuid Ollscoil na hÉireann,
maidir le céim nó cáilíocht dá
dtagraítear i bhfo-alt (1) arna
dámhachtain aon tráth roimh
scor do Choláiste Ríoga na
Máinleá in Éirinn de bheith
ina Choláiste Aitheanta de
chuid Ollscoil na hÉireann—

(a) leanann sí de bheith ina
céim nó ina cáilíocht, de réir
mar a bheidh, de chuid
Ollscoil na hÉireann, agus
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(b) ainmneofar amhlaidh í,

d’ainneoin gur scoir Coláiste
Ríoga na Máinleá in Éirinn
de bheith ina Choláiste
Aitheanta de chuid Ollscoil
na hÉireann.”.

10. Acht na nOllscoileanna, Alt 49 Mír (b) a scriosadh.
1997

11. An tAcht Comhdhlúite Cuid 1 de An mhír seo a leanas a chur
Cánacha, 1997 Sceideal in ionad mhír 5:

26A (a
cuireadh “5. Foras
isteach le ardoideachais sa Stát a
halt 45(4) sholáthraíonn cúrsaí atá
den Acht arna mbailíochtú ag
Airgeadais, Údarás na hÉireann um
2001) Cháilíochtaí agus

Dearbhú Cáilíochta faoin
Acht um Cháilíochtaí
agus Dearbhú Cáilíochta
(Oideachas agus Oiliúint),
2012.”.

12. An tAcht Oideachais, 1998 Alt 41(2) An mhír seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh mhír (d):

“(da) comhoibriú le
hÚdarás na hÉireann
um Cháilíochtaí agus
Dearbhú Cáilíochta
maidir leis an gcreat
cáilíochtaí faoin Acht
um Cháilíochtaí agus
Dearbhú Cáilíochta
(Oideachas agus
Oiliúint), 2012.”.

13. An tAcht um Chomhairle Alt I bhfomhír (xi), na focail
Mhúinteoireachta, 2001 8(2)(d) “(de réir bhrí Acht na

gCáilíochtaí (Oideachas agus
Oiliúint), 1999)” a scriosadh.

14. An tAcht um Choláiste Alt 33 I bhfo-alt (2), “den Acht um
Ríoga na Máinleá in Éirinn Cháilíochtaí agus Dearbhú
(Leasú Cairteacha), 2003 Cáilíochta (Oideachas agus

Oiliúint), 2012” a chur in
ionad “d’Acht na gCáilíochtaí
(Oideachas agus Oiliúint),
1999”.

15. An tAcht um Rialú Alt 14 An fo-alt seo a leanas a chur
Foirgníochta, 2007 in ionad fho-alt (6):

“(6) Chun go
ndeimhneoidh an tAire
an t-ábhar dá dtagraítear
i bhfo-alt (5) dó féin nó
di féin, rachaidh an tAire
i gcomhairle le hÚdarás
na hÉireann um
Cháilíochtaí agus
Dearbhú Cáilíochta.”.
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fhoráil

16. An tAcht um Rialú Alt 29 An fo-alt seo a leanas a chur
Foirgníochta, 2007 in ionad fho-alt (5):

“(5) Chun go
ndeimhneoidh an tAire
an t-ábhar dá dtagraítear
i bhfo-alt (4) dó féin nó
di féin, rachaidh an tAire
i gcomhairle le hÚdarás
na hÉireann um
Cháilíochtaí agus
Dearbhú Cáilíochta.”.

17. An tAcht um Rialú Alt 43 An fo-alt seo a leanas a chur
Foirgníochta, 2007 in ionad fho-alt (5):

“(5) Chun go
ndeimhneoidh an tAire
an t-ábhar dá dtagraítear
i bhfo-alt (4) dó féin nó
di féin, rachaidh an tAire
i gcomhairle le hÚdarás
na hÉireann um
Cháilíochtaí agus
Dearbhú Cáilíochta.”.
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