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1. Gearrtheideal agus tosach feidhme.

2. Léiriú.

3. Feidhm.
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Bord an Chiste Reachtúil Foras Cónaithe
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14. Feidhmeanna an phríomhfheidhmeannaigh.

15. Cuntasacht an phríomhfheidhmeannaigh don Choiste um
Chuntais Phoiblí.

16. Cuntasacht an phríomhfheidhmeannaigh do Choistí
Oireachtais eile.
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22. Achomhairc.

23. Toirmeasc ar nochtadh neamhúdaraithe faisnéise.
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25. Oifigigh idirchaidrimh.
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An Bord Airgeadais Oideachais (Iar-Chónaitheoirí de chuid
Foras Áirithe do Leanaí) a Dhíscaoileadh agus Feidhmeanna a

Aistriú chuig an mBord

32. An Bord Airgeadais Oideachais (Iar-Chónaitheoirí de chuid
Foras Áirithe do Leanaí) a dhíscaoileadh.

33. Feidhmeanna a aistriú chuig an mBord.

34. Maoin a aistriú.

35. Cearta agus dliteanais a aistriú.

36. Fostaithe a aistriú.

37. Dliteanas i leith caillteanas a tharlaíonn roimh an tosach
feidhme.

38. Forálacha de dhroim feidhmeanna, sócmhainní agus
dliteanais a aistriú chuig an mBord.

39. Cuntais chríochnaitheacha agus tuarascáil bhliantúil
chríochnaitheach an chomhlachta dhíscaoilte.
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40. Leasú ar an Acht um Choimisiún chun Drochúsáid Leanaí a
Fhiosrú (Leasú), 2005.

41. Cuntas an chomhlachta dhíscaoilte a dhúnadh agus deireadh
le feidhmeanna áirithe.

CUID 5

Ilghnéitheach
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AN SCEIDEAL

An Bord
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ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN COMHLACHT A
BHUNÚ CHUN TACÚ LE RIACHTANAIS IAR-
CHÓNAITHEOIRÍ AR A dTABHARFAR BORD AN
CHISTE REACHTÚIL FORAS CÓNAITHE NÓ SA
BHÉARLA, THE RESIDENTIAL INSTITUTIONS
STATUTORY FUND BOARD, AGUS DO MHÍNIÚ A
FHEIDHMEANNA; DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR
LE DAOINE ÁIRITHE DO DHÉANAMH RANNÍOCAÍ;
DO LEASÚ AN ACHTA UM SHÁSAMH I LEITH FORAS
CÓNAITHE, 2002; DO LEASÚ AN ACHTA UM
CHOIMISIÚN CHUN DROCHÚSÁID LEANAÍ A
FHIOSRÚ (LEASÚ), 2005; AGUS DO DHÉANAMH
SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[25 Iúil 2012]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar an tAcht um an gCiste Reachtúil Foras Cónaithe,
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.

2.—San Acht seo, mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt—

tá le “drochúsáid” an bhrí a thugtar dó le hAcht 2002;

ciallaíonn “Acht 2002” an tAcht um Shásamh i leith Foras
Cónaithe, 2002;

ciallaíonn “Acht 2005” an tAcht um Choimisiún chun Drochúsáid
Leanaí a Fhiosrú (Leasú), 2005;
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ciallaíonn “Gníomhaireacht” Gníomhaireacht Bainistíochta an
Chisteáin Náisiúnta;

forléireofar “oifigeach achomhairc” de réir alt 21(1);

forléireofar “seirbhís cheadaithe” de réir alt 8;

forléireofar “Bord” de réir alt 6;

forléireofar “príomhfheidhmeannach” de réir alt 13;

forléireofar “cinnteoir” de réir alt 20(7);

forléireofar “comhlacht díscaoilte” de réir alt 32;

tá le “achtachán” an bhrí a thugtar dó le halt 2 den Acht
Léiriúcháin, 2005;

forléireofar “lá bunaithe” de réir alt 6;

forléireofar “iarchónaitheoir” de réir alt 3;

ciallaíonn “cuntas infheistíochta” an cuntas a bhunófar faoi alt 29(3);

forléireofar “oifigeach idirchaidrimh” de réir alt 25(2);

ciallaíonn “Aire” an tAire Oideachais agus Scileanna;

ciallaíonn “údarás poiblí”:

(a) Roinn Stáit (seachas, i ndáil leis an Roinn Cosanta,
Óglaigh na hÉireann) a bhfuil freagracht ar Aire den
Rialtas aisti;

(b) Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte;

(c) údarás áitiúil, de réir bhrí an Achta Rialtais Áitiúil, 2001;

(d) duine arna bhunú nó arna bunú—

(i) le haon achtachán (seachas Achtanna na
gCuideachtaí),

(ii) le haon scéim arna riaradh ag Aire den Rialtas, nó

(iii) faoi Acht na gCuideachtaí, de bhun cumhachtaí a
thugtar le hachtachán eile, agus a mhaoinítear go
hiomlán nó go páirteach, cibé acu go díreach nó go
neamhdhíreach, le hairgead a sholáthraíonn Aire
den Rialtas nó le hiasachtaí a dhéanann nó a
ráthaíonn Aire den Rialtas nó le heisiúint scaireanna
a shealbhaíonn Aire den Rialtas nó a shealbhaítear
thar a cheann nó thar a ceann;

(e) cuideachta (de réir bhrí Achtanna na gCuideachtaí) a
bhfuil tromlach de na scaireanna inti á shealbhú ag Aire
den Rialtas nó thar ceann Aire den Rialtas;

(f) seachas chun críocha alt 7(1)(c), 20(4)(a)(ii) nó 25, duine
atá suite lasmuigh den Stát agus atá ar comhréir le duine
dá dtagraítear i míreanna (a) go (e);

ciallaíonn “seirbhís atá ar fáil go poiblí” aon seirbhís nó saoráid de
chineál ar bith arna soláthar ag údarás poiblí atá ar fáil nó inrochtana
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ag an bpobal i gcoitinne nó ag cuid den phobal, cibé acu atá an
tseirbhís nó an tsaoráid faoi réir muirir nó nach bhfuil;

ciallaíonn “iontaobhas iomchuí” iontaobhas a bhféadfaidh
cuideachta, comhlacht corpraithe seachas cuideachta nó comhlacht
neamhchorpraithe daoine a bheith ar áireamh ann, a bunaíodh chun
críocha carthanúla agus—

(a) atá nó a bhí ag gabháil d’fhoras a shonraítear sa Sceideal
a ghabhann le hAcht 2002 a bhainistiú, a riaradh, a oibriú,
a mhaoirsiú nó a rialáil, nó

(b) is duine atá liostaithe sa Chéad Sceideal a ghabhann leis
an nGníomhas arna dhéanamh an 5 Meitheamh 2002 idir
an tAire Airgeadais agus an tAire Oideachais agus
Eolaíochta de pháirt, agus na daoine atá liostaithe sa
Chéad Sceideal a ghabhann leis an ngníomhas sin, den
pháirt eile;

ciallaíonn “téarmaí”, i ndáil le hiontaobhas iomchuí, téarmaí cibé acu
i scríbhinn atá siad nó nach ea;

ciallaíonn “iontaobhaí” i ndáil le hiontaobhas iomchuí an
t-iontaobhas iomchuí nó iontaobhaí den iontaobhas iomchuí thar a
cheann.

3.—(1) Beidh feidhm ag an Acht seo maidir leis an duine seo a
leanas (dá ngairtear “iarchónaitheoir” san Acht seo) cibé acu atá nó
nach bhfuil cónaí air nó uirthi sa Stát:

(a) duine a fuair dámhachtain (seachas dámhachtain dá
dtagraítear i bhfo-alt (2)) faoi Acht 2002;

(b) duine a fuair dámhachtain nó socraíocht dá dtagraítear in
alt 7(2) d’Acht 2002.

(2) Ní dámhachtain chun críocha fho-alt (1)(a):

(a) dámhachtain arna déanamh faoi alt 9 d’Acht 2002, nó

(b) dámhachtain méid nialais arna déanamh faoi Acht 2002.

(3) Folóidh tagairt san Acht seo d’iarchónaitheoir, de réir mar
is cuí—

(a) tagairt do dhuine a bheidh ainmnithe i scríbhinn ag an
iarchónaitheoir chun iarratas a dhéanamh faoin Acht seo,

(b) i gcás gurb iarchónaitheoir an deontóir cumhachta
aturnae, tagairt do dhuine arb é nó í an deontaí
cumhachta aturnae dár tugadh an chumhacht chun
gníomhú thar ceann dheontóir na cumhachta,

(c) i gcás gur coimircí cúirte an t-iarchónaitheoir, tagairt do
Chúramaí an Duine maidir leis an gcoimircí sin, a bheidh
údaraithe go cuí chuige sin, nó

(d) tagairt do dhuine a cheapfaidh iarchónaitheoir chun bheith
ina aturnae nó ina haturnae dó nó di faoi chumhacht
aturnae mharthanach, más rud é—
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(i) nach bhfuil an t-aturnae toirmiscthe ná srianta le
téarmaí na cumhachta ó aon ní a chomhlíonadh is
inchomhlíonta ag aturnae faoin Acht seo, agus

(ii) go bhfuil an chumhacht aturnae mharthanach
cláraithe agus nár cealaíodh an clárú.

(4) I bhfo-alt (3)—

ciallaíonn “cumhacht Aturnae mharthanach” cumhacht aturnae de
réir bhrí alt 2 den Acht um Chumhachtaí Aturnae, 1996, ar cumhacht
mharthanach í arna forléiriú de réir alt 5 den Acht sin;

ciallaíonn “clárú” i ndáil le cumhacht aturnae mharthanach clárú faoi
alt 10 den Acht um Chumhachtaí Aturnae, 1996.

4.—(1) Féadfaidh an tAire le rialacháin foráil a dhéanamh 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) I gcás go mbeartaítear rialacháin a dhéanamh chun críocha alt
8(3), leagfar dréacht de na rialacháin sin faoi bhráid gach Tí den
Oireachtas agus ní dhéanfar na rialacháin go dtí go mbeidh rún ag
ceadú an dréachta rite ag gach Teach acu sin.

(4) I gcás go mbeartaítear ordú (seachas ordú faoi alt 1(2) nó 6(1))
a dhéanamh faoin Acht seo, leagfar dréacht den ordú sin faoi bhráid
gach Tí den Oireachtas agus ní dhéanfar an t-ordú go dtí go mbeidh
rún ag ceadú an dréachta rite ag gach Teach acu sin.

5.—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.

CUID 2

Bord an Chiste Reachtúil Foras Cónaithe

6.—(1) Déanfaidh an tAire, le hordú, lá a cheapadh chun bheith
ina lá bunaithe chun críocha an Achta seo.

(2) An lá bunaithe, beidh comhlacht arna bhunú ar a dtabharfar
Bord an Chiste Reachtúil Foras Cónaithe nó, sa Bhéarla, The
Residential Institutions Statutory Fund Board (dá ngairtear an “Bord”
san Acht seo), chun na feidhmeanna a thugtar dó leis an Acht seo
a chomhlíonadh.
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(3) Faoi réir an Achta seo, beidh an Bord neamhspleách i
gcomhlíonadh a fheidhmeanna.

7.—(1) Déanfaidh an Bord, ar mhodh lena gcuirtear prionsabail
an chothromais, na comhsheasmhachta agus na trédhearcachta
chun cinn—

(a) na hacmhainní atá ar fáil dó sa chuntas infheistíochta a
úsáid—

(i) chun comhshocraíochtaí a dhéanamh le daoine, cibé
acu atá cónaí orthu sa Stát nó nach bhfuil, chun
seirbhísí ceadaithe a sholáthar chun tacú le
riachtanais iarchónaitheoirí,

(ii) chun deontais a íoc le hiarchónaitheoirí chun go
mbainfidh siad leas as seirbhísí ceadaithe,

(b) na nithe seo a leanas a chinneadh—

(i) faoi alt 8, an seirbhís cheadaithe seirbhís,

(ii) faoi alt 9, critéir ar faoina dtreoir a thabharfaidh an
Bord breith i dtaobh iarratas chuig an mBord ar
chomhshocraíocht nó ar dheontas,

agus

(c) tuiscint a chur chun cinn, i measc daoine a bhfuil baint acu
le seirbhísí ceadaithe agus seirbhísí atá ar fáil go poiblí a
sholáthar d’iarchónaitheoirí, ar na héifeachtaí a bhíonn
ag drochúsáid ar iarchónaitheoirí.

(2) Chun na feidhmeanna dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a
chomhlíonadh, déanfaidh an Bord—

(a) faisnéis a bhaineann le feidhmeanna an Bhoird a chur ar
fáil d’iarchónaitheoirí,

(b) meastóireacht ar éifeachtacht seirbhísí ceadaithe chun
freastal do riachtanais iarchónaitheoirí, agus

(c) cibé bearta is cuí leis an mBord chun dul i gcomhairle le
daoine a measfaidh an Bord go ndéanfadh comhlíonadh
a fheidhmeanna ag an mBord difear dóibh.

(3) Le linn aon fheidhmeanna a thugtar dó leis an Acht seo nó
faoi a chomhlíonadh, beidh aird ag an mBord ar sheirbhísí atá ar fáil
go poiblí a bheith ann agus ar an ngá atá ann a áirithiú go mbaintear
an úsáid is tairbhiúla, is éifeachtaí agus is éifeachtúla as na
hacmhainní atá ar fáil sa chuntas infheistíochta.

(4) Beidh ag an mBord na cumhachtaí sin go léir is gá nó is
fóirsteanach chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh.

(5) Féadfaidh an Bord aon cheann dá fheidhmeanna a
chomhlíonadh trí aon chomhalta d’fhoireann an Bhoird a bheidh
údaraithe go cuí chuige sin ag an mBord.

(6) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe, le hordú—
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(a) cibé feidhmeanna breise a thabhairt don Bhord a
bhaineann leis na feidhmeanna a thugtar don Bhord leis
an alt seo nó le hordú faoin bhfo-alt seo agus a
mheasfaidh an tAire is cuí, agus

(b) cibé foráil a dhéanamh a mheasfaidh sé nó sí is gá nó is
fóirsteanach i ndáil le nithe atá coimhdeach leis na
feidhmeanna breise sin a thabhairt don Bhord nó a
eascraíonn astu.

(7) Féadfaidh an Bord, ó am go ham de réir mar a mheasfaidh sé
is gá chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh agus le ceadú an Aire—

(a) conarthaí a dhéanamh le daoine, agus

(b) sainchomhairleoirí nó comhairleoirí a fhostú,

go ceann cibé tréimhse agus faoi réir cibé téarmaí agus coinníollacha
a mheasfaidh an Bord is cuí agus déanfaidh an Bord aon suimeanna
is iníoctha dá réir sin ag an mBord le daoine, sainchomhairleoirí nó
comhairleoirí den sórt sin, a íoc as airgead a bheidh faoina réir aige.

8.—(1) San Acht seo, ciallaíonn “seirbhís cheadaithe” seirbhís a
bhaineann le haicme de na haicmí seirbhíse seo a leanas, agus a
ndéanfaidh an Bord cinneadh faoi fho-alt (2) i ndáil léi:

(a) seirbhís meabhair-shláinte a bhaineann le cúram agus
cóireáil duine ar a bhfuil tinneas meabhrach nó
neamhord meabhrach, seirbhís comhairliúcháin nó
seirbhís tacaíochta síceolaíochta;

(b) seirbhís sláinte agus seirbhís shóisialta phearsanta, lena
n-áirítear—

(i) seirbhís lia-chleachtóra ghinearálta, seirbhís liachta nó
seirbhís máinliachta a sholáthraíonn lia-chleachtóir
cláraithe (de réir bhrí alt 2 d’Acht na Lia-
Chleachtóirí, 2007) i ndáil le gach riocht liachta,

(ii) seirbhís cóireála ospidéil,

(iii) seirbhís cógaisíochta lena n-áirítear drugaí, íocanna
nó fearais liachta nó máinliachta a sholáthar,

(iv) seirbhís altranais a sholáthraítear in áit seachas
ospidéal,

(v) seirbhís chun cabhrú le hiarchónaitheoir atá breoite
nó éiglí a chothabháil sa bhaile, is iarchónaitheoir ar
ghá, murach soláthar na seirbhíse, é nó í a
chothabháil in áit seachas sa bhaile,

(vi) seirbhís cóireála déidliachta, súil-liachta nó
cluasliachta, lena n-áirítear fearas déadliachta, súil-
liachta nó cluasliachta a sholáthar,

(vii) seirbhís de chineál coimhdeach amhail cosliacht,
círichleachtadh, teiripe shaothair, fisiteiripe,
troighliacht nó teiripe urlabhra;

(c) seirbhís oideachais;
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(d) seirbhís tacaíochta tithíochta, lena n-áirítear maoin
réadach a oiriúnú nó a fheabhsú ach gan áireamh a
dhéanamh ar chúnamh airgid chun maoin réadach a
cheannach, a mhorgáistiú nó a mhuirearú;

(e) seirbhís a fhorordaítear faoi fho-alt (3).

(2) Féadfaidh an Bord a chinneadh an seirbhís cheadaithe í
seirbhís a bhaineann le haicme seirbhíse dá dtagraítear i bhfo-alt (1)
agus le linn cinneadh den sórt sin a dhéanamh beidh aird ag an
mBord ar na nithe seo a leanas:

(a) an éifeacht is dócha a bheadh ag soláthar na seirbhíse—

(i) ar shláinte agus ar dhea-bhail ghinearálta,

(ii) ar fhorbairt phearsanta agus shóisialta,

(iii) ar fhorbairt oideachasúil, nó

(iv) ar dhálaí maireachtála,

iarchónaitheora;

(b) an gá atá ann go gcomhlíonfadh soláthraí seirbhíse
ceadaithe caighdeáin íosta;

(c) aon ní eile a measfaidh an Bord, ag féachaint
d’fheidhmeanna an Bhoird, gur ní cuí é le cur i gcuntas.

(3) Maidir le haicme seirbhíse seachas aicme seirbhíse dá
dtagraítear i mír (a), (b), (c) nó (d) d’fho-alt (1), féadfaidh an tAire,
ar mholadh a fháil ón mBord nó tar éis dó nó di dul i gcomhairle
leis an mBord, a fhorordú gur aicme seirbhíse í a bhféadfaidh an
Bord cinneadh a dhéanamh faoi fho-alt (2) i ndáil léi agus—

(a) le linn moladh a dhéanamh amhlaidh nó le linn
comhairliúchán den sórt sin leis an Aire, beidh aird ag an
mBord ar na nithe dá dtagraítear i míreanna (a) go (c)
d’fho-alt (2), agus

(b) le linn forordú a dhéanamh amhlaidh, beidh aird ag an
Aire—

(i) ar na nithe dá dtagraítear i míreanna (a) agus (b)
d’fho-alt (2) agus ar aon ní a measfaidh an Bord gur
ní cuí é faoi mhír (c) den fho-alt sin, agus

(ii) ar aon ní a measfaidh an tAire gur ní cuí é le cur
i gcuntas.

(4) Féadfar seirbhís cheadaithe a chinneadh faoin alt seo faoi
threoir aicme áirithe seirbhíse ceadaithe, agus féadfar seirbhísí
ceadaithe éagsúla nó aicmí éagsúla seirbhíse ceadaithe a chinneadh
faoi threoir iarchónaitheoirí éagsúla nó aicmí éagsúla
iarchónaitheora.

(5) Féadfaidh an Bord leasú nó cúlghairm a dhéanamh ar
chinneadh faoin alt seo gur seirbhís cheadaithe seirbhís, lena
n-áirítear leasú ar an gcéanna faoin bhfo-alt seo, agus féadfar leis an
leasú sin nó leis an gcúlghairm sin foráil a dhéanamh le haghaidh
nithe teagmhasacha, iarmhartacha nó idirthréimhseacha.

11
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(6) Déanfaidh an Bord faisnéis a bhaineann le seirbhísí ceadaithe
a chur ar fáil i scríbhinn saor in aisce d’aon duine ar iarraidh a fháil
chuige sin agus foilseoidh an Bord an fhaisnéis ar cibé modh is cuí
leis, lena n-áirítear trí mheán leictreonach.

(7) Chun críocha an Achta seo, maidir le seirbhís—

(a) atá ar fáil lasmuigh den Stát, agus

(b) a fhreagraíonn do sheirbhís a ndéantar cinneadh faoi fho-
alt (2) i ndáil léi,

measfar gur seirbhís cheadaithe í.

9.—(1) Cinnfidh an Bord critéir ar faoina dtreoir a thabharfaidh
an Bord breith i leith iarratas faoi alt 20.

(2) Le linn don Bhord critéir a chinneadh faoi fho-alt (1), beidh
aird aige ar an ngá atá ann—

(a) na himthosca aonair, lena n-áirítear imthosca pearsanta
agus imthosca airgeadais, de chuid iarchónaitheoirí a chur
i gcuntas,

(b) measúnú a dhéanamh ar an éifeacht is dócha a bheadh ag
soláthar seirbhíse—

(i) ar shláinte agus ar dhea-bhail ghinearálta,

(ii) ar fhorbairt phearsanta agus shóisialta,

(iii) ar fhorbairt oideachasúil, nó

(iv) ar dhála maireachtála,

iarchónaitheoirí,

(c) teorainneacha a chur leis an airgead a fhéadfar a chur ar
fáil le haghaidh comhshocraíochta nó deontais,

(d) caighdeáin íosta a shonrú a bheidh le comhlíonadh ag
soláthraí seirbhíse ceadaithe,

(e) aon fhianaise thacaíochta a shonrú a bhféadfar a cheangal
ar iarchónaitheoirí í a thabhairt, agus

(f) aon ní eile a chur i gcuntas a measfaidh an Bord, ag
féachaint d’fheidhmeanna an Bhoird, gur ní cuí é le cur
i gcuntas,

(3) Féadfar critéir éagsúla a chinneadh faoin alt seo i leith na
nithe seo a leanas—

(a) imthosca éagsúla nó aicmí éagsúla imthoisce a bhaineann
le hiarchónaitheoirí,

(b) seirbhísí ceadaithe éagsúla nó aicmí éagsúla seirbhíse
ceadaithe, agus

(c) iarchónaitheoirí éagsúla nó aicmí éagsúla iarchónaitheora.
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(4) Féadfar a áireamh ar chritéir arna gcinneadh faoin alt seo
critéir, a bheidh i gcomhréir leis an Acht seo, chun fóirithint ar
chruatan i gcás go suitear chun sástacht an Bhoird ar iarratas faoi alt
20 a fháil go bhfuil imthosca eisceachtúla ann, de chineál go
bhféadfaidh an Bord neamhaird a thabhairt ar chritéir arna
gcinneadh faoin alt seo (seachas critéir arna gcinneadh faoin bhfo-
alt seo) le linn a bhreith a thabhairt ar an iarratas.

(5) Féadfaidh an Bord leasú nó cúlghairm a dhéanamh ar aon
chritéir arna gcinneadh faoin alt seo lena n-áirítear leasú ar an
gcéanna faoin bhfo-alt seo agus féadfar leis an leasú sin nó leis an
gcúlghairm sin foráil a dhéanamh le haghaidh nithe teagmhasacha,
iarmhartacha nó idirthréimhseacha.

(6) Déanfaidh an Bord critéir arna gcinneadh ag an mBord faoin
alt seo a chur ar fáil i scríbhinn saor in aisce d’aon duine ar iarraidh
a fháil chuige sin agus foilseoidh an Bord na critéir ar cibé modh is
cuí leis, lena n-áirítear trí mheán leictreonach.

10.—(1) Féadfaidh an tAire, i ndáil leis an mBord do
chomhlíonadh a fheidhmeanna, ordachán i scríbhinn a thabhairt don
Bhord á cheangal air cibé beartais de chuid an Rialtais a bheidh
sonraithe san ordachán a chomhlíonadh.

(2) Féadfaidh an tAire, le hordachán i scríbhinn, ordachán faoin
alt seo a leasú nó a chúlghairm, lena n-áirítear ordachán faoin bhfo-
alt seo.

(3) Comhlíonfaidh an Bord ordachán faoin alt seo.

11.—(1) Is iad a bheidh ar an mBord 9 gcomhalta arna gceapadh
ag an Aire—

(a) ar daoine 4 acu a raibh cónaí orthu i bhforas a shonraítear
sa Sceideal a ghabhann le hAcht 2002 sula raibh aois 18
mbliana slánaithe acu, agus

(b) a bhfuil ina measc daoine, seachas iad sin dá dtagraítear i
mír (a), a bhfuil eolas acu ar aon cheann amháin nó níos
mó díobh seo a leanas, agus saineolas acu i ndáil leo:

(i) cuntais airgeadais a choimeád agus cistí a eisíoc;

(ii) eagraíocht a bhainistiú agus a riaradh;

(iii) seirbhís cheadaithe nó seirbhísí ceadaithe a sholáthar.

(2) Ceapfaidh an tAire aon chomhalta amháin den Bhord mar
chathaoirleach.

(3) Cinnteoidh an tAire, a mhéid is indéanta, go mbeidh cóimheá
chothromasach ann idir fir agus mná i gcomhdhéanamh an Bhoird.

(4) Beidh comhaltaí an Bhoird, faoi réir fhorálacha an Achta seo,
i seilbh oifige ar cibé téarmaí agus coinníollacha (lena n-áirítear
téarmaí agus coinníollacha a bhaineann le liúntais i leith caiteachas
a íoc) a chinnfidh an tAire, le ceadú an Aire Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe.
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Cónaithe, 2012.

(5) Le linn a fheidhmeanna a chomhlíonadh, gníomhóidh an Bord
de mheon lánmhacánta go cúramach cuí, go hoilte agus go
dúthrachtach.

(6) Beidh éifeacht le forálacha an Sceidil i ndáil leis an mBord.

12.—(1) Beidh comhalta den Bhord i seilbh oifige ar feadh cibé
tréimhse, nach faide ná 4 bliana ó dháta a cheaptha nó a ceaptha, a
chinnfidh an tAire.

(2) Faoi réir fho-alt (3), beidh comhalta den Bhord a rachaidh a
thréimhse oifige nó a tréimhse oifige in éag le himeacht aimsire in-
athcheaptha mar chomhalta den sórt sin.

(3) Ní bheidh comhalta den Bhord i seilbh oifige mar chomhalta
den sórt sin ar feadh níos mó ná 2 théarma oifige atá comhleanúnach.

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

(2) Faoi réir fho-ailt (4) agus (5), is é an Bord, le toiliú an Aire,
a cheapfaidh an príomhfheidhmeannach.

(3) Féadfaidh an Bord an príomhfheidhmeannach a chur as oifig
ar chúiseanna sonraithe, le toiliú an Aire.

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

(5) Más rud é, díreach roimh an lá bunaithe, go mbeidh duine
arna ainmniú nó arna hainmniú ag an Aire faoi fho-alt (4), ceapfaidh
an Bord an duine sin chun bheith ina chéad nó ina céad
phríomhfheidhmeannach.

(6) Beidh an príomhfheidhmeannach i seilbh oifige ar cibé
téarmaí agus coinníollacha agus faoina réir (lena n-áirítear téarmaí
agus coinníollacha a bhaineann le luach saothair, liúntais agus
caiteachais) a chinnfidh an Bord le ceadú an Aire arna thabhairt le
toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

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

(8) Féadfaidh an príomhfheidhmeannach freastal ar aon
chruinniú den Bhord.

14.—(1) Déanfaidh an príomhfheidhmeannach riarachán an
Bhoird a sheoladh agus a bhainistiú, agus a rialú i gcoitinne, agus
comhlíonfaidh sé nó sí cibé feidhmeanna eile (más ann) a shannfar
dó no di leis an Acht seo nó faoi, nó le haon achachtán eile nó faoi,
nó de réir mar a chinnfidh an Bord.

(2) Comhlíonfaidh an príomhfheidhmeannach a fheidhmeanna nó
a feidhmeanna faoi réir cibé beartais a chinnfidh an Bord ó am go
ham, agus beidh sé nó sí cuntasach don Bhord as an mBord a
bhainistiú go héifeachtúil éifeachtach agus as a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna a chomhlíonadh go cuí.
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(3) Soláthróidh an príomhfheidhmeannach do chomhaltaí an
Bhoird cibé faisnéis, lena n-áirítear faisnéis airgeadais, a theastóidh
ó na comhaltaí i ndáil le comhlíonadh a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna.

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

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

(6) Beidh an príomhfheidhmeannach cuntasach don Bhord as
comhlíonadh feidhmeanna a tharmligfidh sé nó sí de réir fho-alt (5).

(7) Féadfaidh an príomhfheidhmeannach, le toiliú i scríbhinn ón
mBord, tarmligean arna dhéanamh faoi fho-alt (5) a chúlghairm.

(8) I bhfo-alt (5), ní fholóidh “feidhmeanna” feidhm a
tharmligfidh an Bord chuig an bpríomhfheidhmeannach faoi réir
coinníll nach ndéanfaidh an príomhfheidhmeannach an fheidhm a
tharmligean chuig aon duine eile.

(9) Féadfaidh an Bord, le toiliú an chomhalta foirne lena
mbaineann, comhalta d’fhoireann an Bhoird a ainmniú chun
feidhmeanna de chuid an phríomhfheidhmeannaigh a chomhlíonadh
le linn don phríomhfheidhmeannach a bheith as láthair nó i gcás
post an phríomhfheidhmeannaigh a bheith folamh, agus déanfaidh
comhalta a ainmneofar amhlaidh na feidhmeanna sin a
chomhlíonadh le linn na hasláithreachta sin nó le linn don phost sin
a bheith folamh.

(10) Féadfaidh an Bord, aon tráth, an t-ainmniú arna dhéanamh
faoi fho-alt (9) a chúlghairm nó a athrú.

15.—(1) Aon uair a dhéanfaidh an Coiste de Dháil Éireann arna
bhunú faoi Bhuan-Orduithe Dháil Éireann chun scrúdú a dhéanamh
ar na cuntais leithreasa agus ar thuarascálacha an Ard-Reachtaire
Cuntas agus Ciste (dá ngairtear an “Coiste” san alt seo) agus chun
tuarascáil a thabhairt do Dháil Éireann ar an gcéanna a cheangal i
scríbhinn ar an bpríomhfheidhmeannach déanamh amhlaidh,
tabharfaidh sé nó sí fianaise don Choiste sin i ndáil leis na nithe seo
a leanas—

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

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

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

(d) aon ní a dhéanann difear don Bhord agus dá dtagraítear i
dtuarascáil speisialta ón Ard-Reachtaire Cuntas agus
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Ciste faoi alt 11(2) d’Acht an Ard-Reachtaire Cuntas
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.

(2) Ní dhéanfaidh an príomhfheidhmeannach, le linn a dhualgais
nó a dualgais a chomhlíonadh faoin alt seo, ceist a chur ná tuairim a
nochtadh i dtaobh thuillteanais aon bheartais de chuid an Rialtais ná
de chuid Aire den Rialtas ná i dtaobh tuillteanais cuspóirí beartais
den sórt sin.

16.—(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 15 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 Bhoird.

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

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

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

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

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

agus cinnfidh an Ard-Chúirt an ní.

(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 maidir leis an ní lena mbaineann
gur ní é a bhfuil feidhm ag fo-alt (3) maidir leis, 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
príomhfheidhmeannach os comhair an Choiste chun cuntas a
thabhairt ar an ní.
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(8) Ní dhéanfaidh an príomhfheidhmeannach, le linn a dhualgais
nó a dualgais a chomhlíonadh faoin alt seo, ceist a chur ná tuairim a
nochtadh i dtaobh thuillteanais aon bheartais de chuid an Rialtais ná
de chuid Aire den Rialtas ná i dtaobh tuillteanais cuspóirí beartais
den sórt sin.

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

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

(3) Íocfaidh an Bord le comhaltaí a fhoirne cibé luach saothair,
liúntais agus caiteachais a chinnfidh an Bord ó am go ham, le toiliú
an Aire arna thabhairt le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe.

18.—(1) A luaithe is féidir tar éis an lae bunaithe, ullmhóidh an
Bord, agus cuirfidh sé faoi bhráid an Aire, scéim nó scéimeanna chun
sochair aoisliúntais a dheonú do cibé comhaltaí nó i leith cibé
comhaltaí d’fhoireann an Bhoird, lena n-áirítear an
príomhfheidhmeannach, is cuí leis an mBord.

(2) Cuirfidh an Bord faoi bhráid an Aire gach scéim a dhéanfar
faoin alt seo.

(3) Socrófar le gach scéim arna déanamh faoin alt seo 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
tráthanna agus coinníollacha éagsúla a shocrú i leith aicmí éagsúla
duine.

(4) Féadfar gach scéim arna déanamh faoin alt seo a leasú nó a
chúlghairm le scéim ina dhiaidh sin a ullmhófar, a chuirfear faoi
bhráid an Aire agus a cheadófar faoin alt seo.

(5) Maidir le scéim nó le scéim leasaitheach a chuirfidh an Bord
faoi bhráid an Aire faoin alt seo, déanfaidh an Bord, má cheadaíonn
an tAire í le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, í
a chur i gcrích de réir a téarmaí.

(6) Ní dhéanfaidh an Bord aon sochar aoisliúntais a dheonú do
chomhalta d’fhoireann an Bhoird (lena n-áirítear an
príomhfheidhmeannach), nó ina leith, ná ní dhéanfar aon socrú eile
chun aon sochar aoisliúntais a sholáthar do dhaoine den sórt sin ar
scor dóibh de bheith i seilbh oifige, ar shlí seachas de réir scéim nó
scéimeanna arna cur nó arna gcur faoi bhráid an Aire agus arna
ceadú nó arna gceadú faoin alt seo nó de réir socrú le toiliú an Aire
agus an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

(7) Déanfar foráil le haghaidh achomharc le gach scéim faoin alt
seo.

(8) Cuirfidh an tAire faoi deara scéim arna déanamh faoin alt seo
a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis
a ceadaithe faoi fho-alt (5) agus, má dhéanann ceachtar Teach acu
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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 fúithi.

(9) San alt seo, ciallaíonn “sochar aoisliúntais” pinsean, aisce nó
liúntas eile is iníoctha ar éirí as, ar scor nó ar bhás.

19.—(1) Déanfaidh an Bord, tráth nach déanaí ná an 31 Márta
gach bliain, tuarascáil maidir lena ghníomhaíochtaí agus lena
imeachtaí i rith na bliana roimhe sin a ullmhú i cibé foirm agus ar
cibé modh is cuí leis.

(2) Má tá an lá bunaithe ann le linn na tréimhse ón 1 Deireadh
Fómhair go dtí an 31 Nollaig dá éis sin, déanfar an chéad tuarascáil
faoi fho-alt (1) a ullmhú tráth nach déanaí ná an 31 Márta sa dara
bliain tar éis na bliana ina bhfuil an lá bunaithe agus bainfidh sí leis
an mbliain ina bhfuil an lá bunaithe agus leis an mbliain dá héis.

(3) A luaithe is féidir tar éis an tuarascáil a fháil, cuirfidh an tAire
faoi deara cóipeanna den tuarascáil a leagan faoi bhráid gach Tí
den Oireachtas.

(4) Déanfaidh an Bord socrú chun tuarascáil arna leagan faoi
bhráid gach Tí den Oireachtas de réir fho-alt (3) a fhoilsiú ar an
idirlíon a luaithe is indéanta tar éis cóipeanna den tuarascáil a leagan
faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

(5) Soláthróidh an Bord don Aire cibé faisnéis a iarrfaidh sé nó
sí i ndáil le comhlíonadh fheidhmeanna an Bhoird, agus féadfaidh an
Bord cibé faisnéis is cuí leis i ndáil leis na nithe seo a leanas a
sholáthar do cibé daoine eile is cuí leis—

(a) iarratais ar shocruithe nó ar dheontais ón mBord,

(b) breitheanna ón mBord i ndáil le hiarratais den sórt sin,
agus

(c) na cúiseanna atá le breitheanna ón mBord i ndáil le
hiarratais den sórt sin.

(6) Ní dhéanfar aon fhaisnéis a sholáthar faoi fho-alt (5) ar
faisnéis faoi rún í de réir bhrí alt 23(1).

20.—(1) Déanfaidh an Bord, ar iarratas chuige sin a bheith déanta
chuige, a dheimhniú dó féin i dtaobh an iarchónaitheoir an duine atá
ag déanamh an iarratais, agus féadfaidh an Bord—

(a) socrú a dhéanamh le duine, cibé acu atá cónaí ar an duine
sa Stát nó nach bhfuil, chun seirbhís cheadaithe a
sholáthar lena dtacófar le riachtanais iarchónaitheora, nó

(b) deontas a íoc le hiarchónaitheoir chun cabhrú leis an
iarchónaitheoir leas a bhaint as seirbhís cheadaithe.

(2) Is i leith cibé seirbhís cheadaithe, de cibé méid, a íocfar cibé
tráth agus faoi réir cibé coinníll a chinnfidh an Bord a bheidh aon
socrú arna dhéanamh nó aon deontas arna íoc faoi fho-alt (1).
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(3) Cinnfidh an Bord na nósanna imeachta, lena n-áirítear
nósanna imeachta i gcás go bhfuil feidhm ag alt 9(4), a bheidh le
leanúint ag an mBord i leith na nithe seo a leanas—

(a) iarratas a dhéanamh chuige, lena n-áirítear, más cuí leis an
mBord, iarratas i bhfoirm leictreonach,

(b) an Bord do bhreithniú iarratais, agus

(c) an Bord do chur cumarsáid chuig iarratasóir chun críocha
iarratais nó aon ní dá dhroim,

agus cuirfidh an Bord na nósanna imeachta ar fáil i scríbhinn saor in
aisce d’aon duine ar iarraidh a fháil chuige sin agus foilseoidh an
Bord iad ar cibé modh is cuí leis, lena n-áirítear trí mheán
leictreonach.

(4) Gan ginearáltacht fho-alt (3)(b) a theorannú, féadfaidh foráil
a bheith i nósanna imeachta faoin bhfo-alt sin—

(a) maidir leis an mBord do dhéanamh iarrata ar an
iarratasóir—

(i) cibé faisnéis nó doiciméid a chinnfidh an Bord a
thabhairt dó, nó

(ii) a údarú don Bhord idirchaidreamh a dhéanamh le
húdarás poiblí,

d’fhonn an Bord do bhreithniú an iarratais lena
mbaineann, agus

(b) chun a chumasú don Bhord diúltú an t-iarratas a
bhreithniú tuilleadh mura gcomhlíonfar an iarraidh faoi
mhír (a) agus féadfaidh an Bord iarraidh a dhéanamh
amhlaidh nó diúltú amhlaidh an t-iarratas a bhreithniú
tuilleadh de réir na nósanna imeachta.

(5) Ní dhéanfaidh an Bord socrú ná ní íocfaidh sé deontas faoin
alt seo mura deimhin leis an mBord—

(a) go gcomhlíonann an t-iarratas ón iarchónaitheoir na critéir
arna gcinneadh ag an mBord faoi alt 9, agus

(b) go bhfuil an t-iarratas déanta de réir nósanna imeachta
arna gcinneadh ag an mBord.

(6) Ní úsáidfear deontas a íocfar le hiarchónaitheoir ach amháin
chun an costas a íoc, nó mar ranníoc i leith an costas a íoc, is costas
ar an iarchónaitheoir as leas a bhaint as an tseirbhís cheadaithe a
shonróidh an Bord ina bhreith faoin alt seo, mura rud é go
ndéanfaidh an Bord, ar iarratas chuige sin a bheith déanta chuige ag
an iarchónaitheoir lena mbaineann, breith a thabhairt á údarú an
deontas, nó cuid de, a úsáid chun an costas a íoc, nó mar ranníoc i
leith an costas a íoc, is costas ar an iarchónaitheoir as leas a bhaint
as seirbhís cheadaithe eile a shonróidh an Bord.

(7) Is é nó is í an príomhfheidhmeannach nó comhalta d’fhoireann
an Bhoird dá dtarmligfidh an príomhfheidhmeannach an fheidhm, a
ngairfear an “cinnteoir” de cheachtar acu i ndáil leis an mbreith, a
thabharfaidh breith ón mBord faoin alt seo.
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(8) A luaithe is indéanta tar éis don chinnteoir breith a thabhairt
faoin alt seo, tabharfaidh an Bord fógra i scríbhinn faoin mbreith
agus na cúiseanna atá léi, mar aon le faisnéis, más cuí leis an mBord
é, maidir le hachomharc a dhéanamh faoi alt 22—

(a) don iarchónaitheoir lena mbaineann, nó

(b) más cuí, do dhuine dá dtagraítear in alt 22(1)(a).

21.—(1) Ceapfaidh an tAire, ar cibé téarmaí agus coinníollacha a
bheidh sonraithe i scríbhinn, duine amháin nó níos mó ná duine
amháin—

(a) is abhcóide cleachtach nó aturnae cleachtach a bhfuil
seasamh 5 bliana ar a laghad aige nó aici, nó

(b) ag a bhfuil leas ar leith nó saineolas i nithe, nó eolas ar
nithe, maidir le seirbhísí ceadaithe, le scéimeanna
íocaíochtaí a riaradh nó le nósanna imeachta córa,

chun achomharc faoi alt 22 a bhreithniú, agus ar a dtabharfar “an
t-oifigeach achomhairc” i ndáil leis an achomharc.

(2) Beidh oifigeach achomhairc neamhspleách i gcomhlíonadh a
fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoin Acht seo.

(3) Maidir le hoifigeach achomhairc—

(a) íocfar leis nó léi cibé luach saothair agus liúntais a
chinnfidh an tAire le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe,

(b) féadfar cibé foireann a sholáthar dó nó di, a mbeidh acu
cibé téarmaí agus coinníollacha seirbhíse agus a n-íocfar
leo cibé luach saothair agus liúntais a chinnfidh an tAire,
le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, is
gá le réasún chun a chumasú don oifigeach achomhairc a
fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoin Acht seo a
chomhlíonadh, agus

(c) féadfaidh sé nó sí éirí as an gceapachán trí fhógra i
scríbhinn arna thabhairt don Aire.

(4) Féadfaidh an tAire ceapachán oifigigh achomhairc a
chúlghairm ar chúiseanna sonraithe.

(5) (a) Déanfaidh oifigeach achomhairc, ag cibé eatraimh agus i
ndáil le cibé tréimhsí a shonróidh an tAire i scríbhinn,
tuarascáil i scríbhinn a chur faoi bhráid an Aire i ndáil le
comhlíonadh a fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoin
Acht seo mar oifigeach achomhairc le linn na tréimhse
lena mbaineann an tuarascáil.

(b) Ní sholáthrófar aon fhaisnéis faoi mhír (a) is faisnéis faoi
rún de réir bhrí alt 23(1).

(c) Cuirfidh an tAire faoi deara cóipeanna de thuarascáil arna
cur faoina bhráid nó faoina bráid faoi mhír (a) a leagan
faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.
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22.—(1) Féadfaidh na daoine seo a leanas achomharc a dhéanamh
chuig oifigeach achomhairc in aghaidh breith ó chinnteoir:

(a) duine a dtabharfaidh an cinnteoir breith ina leith nach
iarchónaitheoir é nó í;

(b) iarchónaitheoir a mbaineann an bhreith lena iarratas nó
lena hiarratas.

(2) Déanfar achomharc tráth nach déanaí ná 30 lá tar éis an fógra
i dtaobh bhreith an chinnteora a thabhairt faoi alt 20(8); féadfaidh
an t-oifigeach achomhairc an tréimhse sin a fhadú, áfach, ar iarratas
i scríbhinn a fháil ón achomharcóir, go ceann tréimhse breise nach
faide ná 30 lá, más deimhin leis an oifigeach achomhairc go bhfuil
cúis réasúnach tugtha ag an duine chun í a fhadú amhlaidh.

(3) Luafar in achomharc faoin alt seo na cúiseanna atá leis an
achomharc.

(4) Forordóidh an tAire nósanna imeachta maidir le hoifigeach
achomhairc d’éisteacht agus do chinneadh achomharc, lena
n-áirítear—

(a) an fhoirm ina ndéanfar an t-achomharc, lena n-áirítear
foirm leictreonach,

(b) aighneachtaí a dhéanamh, cibé acu ó bhéal nó i scríbhinn,
chuig an oifigeach achomhairc,

(c) an t-oifigeach achomhairc do dhéanamh iarrataí ar
fhaisnéis bhreise, agus

(d) an t-oifigeach achomharc do scrúdú an achomhaircóra
agus aon duine eile is cuí leis an oifigeach achomhairc.

(5) Le linn achomharc faoin alt seo a bhreithniú—

(a) ní bheidh ar oifigeach achomhairc cloí leis na forais ar a
raibh breith an chinnteora bunaithe, ach féadfaidh sé nó
sí breith a thabhairt ar an ní is ábhar don achomharc
amhail is dá mbeadh breith á tabhairt air den chéad uair,

(b) faoi réir nósanna imeachta arna bhforordú faoi fho-alt (4),
breithneoidh oifigeach achomhairc, de réir mar is cuí leis
nó léi, aighneachtaí ó bhéal nó i scríbhinn arna ndéanamh
ag an achomharcóir agus rachaidh sé nó sí i gcomhairle
leis an mBord,

(c) tabharfaidh oifigeach achomhairc breith i scríbhinn lena
gcinnfear an t-achomharc a luaithe is indéanta in
imthosca uile an cháis, agus féadfar gurb éard é an
cinneadh sin cinneadh chun—

(i) an bhreith is ábhar don achomharc a dhaingniú,

(ii) an bhreith a chúlghairm agus cibé breith eile is cuí leis
an oifigeach achomhairc a chur ina hionad, nó

(iii) an ní a tharchur ar ais chuig an gcinnteoir lena
athbhreithniú de réir cibé ordacháin is cuí leis an
oifigeach achomhairc,
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agus

(d) déanfaidh oifigeach achomhairc cóip den bhreith a chur
chuig an achomharcóir, chuig an mBord agus chuig an
gcinnteoir mar aon leis na cúiseanna atá aige nó aici leis
an mbreith a thabhairt.

(6) Féadfaidh aon duine (lena n-áirítear an Bord) a ndéanann
breith faoi fho-alt (5)(c) difear dó nó di achomharc a dhéanamh chun
na hArd-Chúirte—

(a) ar phonc dlí i gcoinne na breithe, agus

(b) tráth nach déanaí ná 28 lá tar éis dó nó di cóip den bhreith
agus na cúiseanna a bhí leis an mbreith a fháil faoi fho-
alt (5)(d).

(7) Maidir le breith ón Ard-Chúirt tar éis achomharc faoi fho-alt
(6), sonrófar inti, más cuí, an tréimhse ar laistigh di a thabharfar
éifeacht don bhreith.

(8) Is breith chríochnaitheach dhochloíte breith na hArd-Chúirte
ar achomharc faoi fho-alt (6).

(9) Déanfaidh an Bord—

(a) más infheidhme, éifeacht a thabhairt do bhreith faoi fho-
alt (5)(c) a luaithe is indéanta tar éis an tréimhse dá
dtagraítear i bhfo-alt (6)(b) a bheith caite gan aon
achomharc faoi fho-alt (6) a bheith déanta i leith na
breithe sin,

(b) más infheidhme, éifeacht a thabhairt do bhreith ón Ard-
Chúirt ar achomharc faoi fho-alt (6)—

(i) laistigh den tréimhse, más ann, a bheidh sonraithe sa
bhreith,

(ii) murab infheidhme fomhír (i), a luaithe is indéanta.

23.—(1) San alt seo, ciallaíonn “faisnéis faoi rún” faisnéis a
thagraíonn d’iarchónaitheoir nó a d’fhéadfadh le réasún go dtiocfadh
di go n-aithneofaí iarchónaitheoir.

(2) Ach amháin sna himthosca a shonraítear i bhfo-alt (3), ní
nochtfaidh duine faisnéis faoi rún ar faisnéis í a bheidh faighte aige
nó aici le linn dualgais a chomhlíonadh, nó de thoradh dualgais a
bheith comhlíonta aige nó aici—

(a) mar chomhalta den Bhord nó de choiste den Bhord,

(b) mar phríomhfheidhmeannach an Bhoird nó mar aon
fhostaí eile de chuid an Bhoird,

(c) mar dhuine a bheidh ar fostú ag an mBord chun
sainchomhairle, comhairle nó seirbhísí eile a sholáthar
don Bhord,

(d) mar dhuine a ndéanfaidh an Bord socrú leis nó léi chun
seirbhísí ceadaithe a sholáthar,
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(e) mar oifigeach idirchaidrimh,

(f) mar oifigeach achomhairc, nó mar aon chomhalta foirne
de chuid an oifigigh achomhairc, nó

(g) mar fhostaí de chuid duine dá dtagraítear i mír (c) nó (d).

(3) Ní sháraíonn duine fo-alt (2) trí fhaisnéis faoi rún a nochtadh
más rud é maidir leis an nochtadh—

(a) gur don Bhord a dhéanfar é nó go mbeidh sé údaraithe ag
an mBord,

(b) gur don Gharda Síochána a dhéanfar é i gcás go bhfuil an
duine ag gníomhú de mheon macánta agus go gcreideann
sé nó sí le réasún gur gá an nochtadh sin a dhéanamh
d’fhonn gníomh nó neamhghníomh is cion tromaí a
chosc,

(c) gur do dhuine cuí (de réir bhrí an Achta um Chosaintí
do Dhaoine a Thuairisceoidh Drochúsáid Leanaí, 1998)
a dhéanfar é i gcás go bhfuil an duine ag gníomhú de
mheon macánta agus go gcreideann sé nó sí le réasún gur
gá an nochtadh sin a dhéanamh chun baol substaintiúil
do bheatha a chosc, a laghdú nó a dhíchur nó chun cosc
a chur le leanúint de dhrochúsáid linbh,

(d) go gcomhlíonann sé an tAcht seo, nó

(e) go gceanglaítear é le dlí nó le hachtachán seachas an
tAcht seo.

(4) Ní choiscfidh aon ní i bhfo-alt (2) faisnéis faoi rún a nochtadh
d’iarchónaitheoir lena mbaineann an fhaisnéis sin.

(5) Beidh duine a sháróidh fo-alt (2) ciontach i gcion agus
dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair fíneáil d’aicme C nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó iad
araon, a chur air nó uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €13,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 3 bliana,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(6) I bhfo-alt (3)(b), ciallaíonn “cion tromaí” cion a bhféadfar
duine lánaoise láninniúlachta nár ciontaíodh roimhe sin a phionósú
ina leith le príosúnacht ar feadh téarma 5 bliana nó le pionós is déine
ná sin.

24.—(1) D’ainneoin aon ní sna hAchtanna um Shásamh i leith
Foras Cónaithe, 2002 go 2011 nó in aon achtachán eile tabharfaidh
an Bord um Shásamh i leith Foras Cónaithe faisnéis phearsanta
don Bhord.

(2) Déanfaidh an Bord faisnéis phearsanta arna tabhairt faoi fho-
alt (1) a úsáid chun a chinneadh an bhfuil duine i dteideal iarratas a
dhéanamh chun an Bhoird agus ní chun aon chríche eile.
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(3) San alt seo, ciallaíonn “faisnéis phearsanta” ainm, seoladh
agus dáta breithe duine dá dtagraítear in alt 3(1)(a).

25.—(1) Cinnteoidh údarás poiblí, a mhéid is indéanta, go
gcomhordófar gníomhaíochtaí an Bhoird agus gníomhaíochtaí an
údaráis phoiblí, a mhéid a bhaineann siad lena bhfeidhmeanna
reachtúla faoi seach.

(2) Déanfaidh údarás poiblí, nuair a iarrfaidh an Bord é, cibé
fostaithe agus cibé líon fostaithe dá chuid is cuí leis (dá ngairtear
“oifigigh idirchaidrimh” san Acht seo) a údarú—

(a) chun comhairle a thabhairt d’iarchónaitheoirí maidir leis
na seirbhísí atá ar fáil go poiblí arna soláthar ag an
údarás poiblí,

(b) chun faisnéis a sholáthar don Bhord i ndáil le raon na
seirbhísí atá ar fáil go poiblí arna n-oibriú ag an údarás
poiblí sin, agus

(c) chun idirchaidreamh a dhéanamh leis an mBord i ndáil le
haon iarratas a gheobhaidh an Bord faoi alt 20.

(3) Féadfaidh an Bord, le toiliú iarchónaitheora, dul i gcomhairle
le húdarás poiblí d’fhonn a chinneadh cad iad na seirbhísí atá ar fáil
go poiblí agus a bhfuil teideal ag an iarchónaitheoir chucu, más ann
d’aon seirbhísí den sórt sin.

26.—(1) Aon duine a dhéanfaidh, chun críche iarratais chun an
Bhoird ar shocrú nó ar dheontas dó féin nó di féin nó d’aon duine
eile—

(a) aon ráiteas a thabhairt nó aon uiríoll (cibé acu i scríbhinn
nó ó bhéal) a dhéanamh is eol dó nó di a bheith bréagach
nó míthreorach in aon phonc ábhartha, nó a bheidh
meargánta i dtaobh ráiteas nó uiríoll den sórt sin a bheith
bréagach nó míthreorach, nó

(b) aon doiciméad nó faisnéis a thabhairt, nó a chur faoi deara
é nó í a thabhairt nó a cheadú go feasach é nó í a
thabhairt, ar doiciméad é nó ar faisnéis í is eol dó nó di
a bheith bréagach i bponc ábhartha, nó a bheidh
meargánta i dtaobh doiciméad nó faisnéis den sórt sin a
bheith bréagach nó míthreorach amhlaidh,

do chomhalta den Bhord, don phríomhfheidhmeannach, do
chomhalta foirne de chuid an Bhoird, d’oifigeach achomhairc, d’aon
chomhalta d’fhoireann an oifgigh achomhairc nó do chinnteoir,
beidh an duine sin ciontach i gcion.

(2) Maidir le duine atá ciontach i gcion faoi fho-alt (1), dlitear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair fíneáil d’aicme C nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó iad
araon, a chur air nó uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €13,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 3 bliana,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.



[2012.] [Uimh. 35.]An tAcht um an gCiste Reachtúil Foras
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27.—Leasaítear mír 1 den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht
um Shaoráil Faisnéise, 1997, i bhfomhír (2), trí “Bord an Chiste
Reachtúil Foras Cónaithe,” a chur isteach.

28.—Leasaítear Cuid I den Chéad Sceideal a ghabhann leis an
Acht Ombudsman, 1980 trí “Bord an Chiste Reachtúil Foras
Cónaithe” a chur isteach.

CUID 3

Cúrsaí Airgeadais

29.—(1) A luaithe is féidir tar éis don alt seo teacht i ngníomh,
íocfaidh an tAire leis an nGníomhaireacht, le toiliú an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe—

(a) méid atá comhionann le hiomlán an airgid a gheobhaidh
an tAire agus an tAire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe ó iontaobhaithe iontaobhais iomchuí agus
a thaiscfear i gcuntas arna bhunú sa Bhanc Ceannais in
ainmneacha an Aire agus an Aire Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe d’fhonn ranníocaí airgid a ghlacadh is
ranníocaí airgid faoi chomhair na gcostas a thabhóidh an
Bord i gcomhlíonadh a fheidhmeanna,

(b) méid atá comhionann le comhiomlán an úis ar an méid dá
dtagraítear i mír (a) ó bunaíodh an cuntas dá dtagraítear
sa mhír sin.

(2) D’ainneoin go mb’fhéidir nach n-údaraítear é le téarmaí
iontaobhais iomchuí nó go bhfuil sé ar neamhréir le críocha
cárthanúla iontaobhais iomchuí, féadfaidh iontaobhaithe an
iontaobhais iomchuí na nithe seo a leanas a íoc, agus féadfaidh an
tAire, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe,
glacadh leo—

(a) íocaíocht airgid i gcás gurb é is cuspóir don íocaíocht
ranníoc a dhéanamh faoi chomhair na gcostas a
thabhóidh an Bord i gcomhlíonadh a fheidhmeanna, agus

(b) íocaíocht de mhéid atá comhionann le comhiomlán an úis
ar an airgead dá dtagraítear i mír (a) a dhaingneoidh
iontaobhaithe an iontaobhais iomchuí a bheith dlite,

agus déanfaidh an tAire, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe, an t-airgead sin a íoc leis an nGníomhaireacht.

(3) Bunóidh an Ghníomhaireacht cuntas infheistíochta ina
dtaiscfear na méideanna agus an t-airgead dá dtagraítear i bhfo-ailt
(1) agus (2).

(4) Ní rachaidh an t-iomlán den mhéid faoi fho-alt (1)(a) móide
an t-airgead faoi fho-alt (2)(a) a bheidh íoctha leis an
nGníomhaireacht thar €110,000,000.

(5) Déanfaidh an Ghníomhaireacht airgead atá sa chuntas
infheistíochta, agus nach mbeidh ag teastáil chun críocha alt 30, a
infheistiú agus déanfar aon ioncam, caipiteal nó sochar eile a gheofar
i leith airgid arna infheistiú faoin bhfo-alt seo a íoc isteach sa chuntas
infheistíochta nó a infheistiú faoin bhfo-alt seo.
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(6) Maidir le hinfheistíocht faoi fho-alt (5), déanfar í in urrúis a
bhfuil iontaobhaithe údaraithe le dlí, de thuras na huaire, chun cistí
an iontabhais a infheistiú iontu nó in aon cheann de na stoic, de na
cistí nó de na hurrúis a n-údaraítear de thuras na huaire airgead de
chuid Bhanc Taisce an Phoist a infheistiú iontu.

30.—(1) Déanfar na caiteachais agus na costais eile a thabhóidh
an Ghníomhaireacht faoin Acht seo, faoi réir cheadú an Bhoird, a
mhuirearú ar an gcuntas infheistíochta chun tairbhe don
Ghníomhaireacht.

(2) Féadfaidh an Ghníomhaireacht cibé suim a iarrfaidh an Bord
a airleacan don Bhord as an gcuntas infheistíochta faoi chomhair
caiteachas arna thabhú ag an mBord i gcomhlíonadh a
fheidhmeanna.

(3) Déanfaidh an Ghníomhaireacht cibé suim a iarrfaidh an tAire
a airleacan don Aire as an gcuntas infheistíochta chun a chumasú
don Aire íocaíocht a dhéanamh faoi alt 21(3), le hoifigeach
achomhairc agus le haon chomhalta d’fhoireann oifigigh achomhairc.

31.—(1) Coimeádfaidh an príomhfheidhmeannach, i cibé foirm a
cheadóidh an tAire, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe, na cuntais agus na taifid go léir is cuí agus is gnách ar
an airgead go léir a gheobhaidh nó a chaithfidh an Bord.

(2) Déanfar cuntais an Bhoird arna n-ullmhú ag an
bpríomhfheidhmeannach agus arna gceadú ag an mBord a chur faoi
bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste lena n-iniúchadh tráth
nach déanaí ná 3 mhí tar éis dheireadh na tréimhse cuntasaíochta
lena mbaineann na cuntais.

(3) Laistigh de mhí amháin tar éis don Ard-Reachtaire Cuntas
agus Ciste deimhniú iniúchta a eisiúint, i leith chuntais an Bhoird,
déanfar cóip—

(a) de na cuntais, agus

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

a thíolacadh don Aire agus, a luaithe is féidir, cuirfidh an tAire faoi
deara cóipeanna den chéanna a leagan faoi bhráid gach Tí den
Oireachtas.

(4) Má cheanglaíonn an tAire air é, tabharfaidh an Bord don Aire
an fhaisnéis a éileoidh an tAire i leith aon chlár comhardaithe, aon
chuntas nó aon tuarascáil de chuid an Bhoird.

(5) Déanfaidh an Bord, an príomhfheidhmeannach agus
comhaltaí foirne eile an Bhoird—

(a) aon uair a iarrfaidh an tAire orthu é, cead a thabhairt
d’aon duine a bheidh ceaptha ag an Aire leabhair nó
taifid chuntais eile an Bhoird a scrúdú i leith aon bhliain
airgeadais nó tréimhse eile, agus

(b) an scrúdú a éascú,

agus íocfaidh an Bord cibé táille a shocróidh an tAire i leith an
scrúdaithe.
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CUID 4

An Bord Airgeadais Oideachais (Iar-Chónaitheoirí de chuid
Foras Áirithe do Leanaí) a Dhíscaoileadh agus Feidhmeanna a

Aistriú chuig an mBord

32.—Ar thosach feidhme na Coda seo, déantar an Bord Airgeadais
Oideachais (Iar-Chónaitheoirí de chuid Foras Áirithe do Leanaí) (dá
ngairtear an “comhlacht díscaoilte” san Acht seo) a dhíscaoileadh.

33.—Faoi réir alt 41(2), aistrítear chuig an mBord na feidhmeanna
go léir a bhí dílsithe don chomhlacht díscaoilte díreach roimh thosach
feidhme na Coda seo agus déanfar tagairtí in aon achtachán don
chomhlacht díscaoilte a fhorléiriú mar thagairtí don Bhord.

34.—(1) Ar thosach feidhme na Coda seo, gach maoin (seachas
talamh), lena n-áirítear ábhair i gcaingean, a bhí, díreach roimh an
tosach feidhme sin, dílsithe don chomhlacht díscaoilte, beidh sí arna
dílsiú don Bhord gan aon sannadh.

(2) Maidir le gach ábhar i gcaingean a dhílsítear don Bhord faoi
fho-alt (1), féadfaidh an Bord, ar agus ó thosach feidhme na Coda
seo, agra a dhéanamh ina leith nó é a ghnóthú nó a fhorfheidhmiú
ina ainm féin agus ní gá don Bhord fógra faoin dílsiú a dhéantar leis
an bhfo-alt sin a thabhairt d’aon duine atá faoi cheangal ag an ábhar
i gcaingean.

35.—(1) Gach ceart agus dliteanas de chuid an chomhlachta
dhíscaoilte a eascraíonn de bhua aon chonradh nó gealltanas
(sainráite nó intuigthe) arna dhéanamh aige roimh thosach feidhme
na Coda seo, beidh sé, ar an tosach feidhme sin, arna aistriú chuig
an mBord.

(2) Gach ceart agus dliteanas a aistrítear chuig an mBord le fo-alt
(1), féadfaidh an Bord, ar thosach feidhme na Coda seo agus dá éis,
agra a dhéanamh ina leith, é a ghnóthú nó a fhorfheidhmiú, nó
féadfar agra a dhéanamh ina leith, é a ghnóthú nó a fhorfheidhmiú
i gcoinne an Bhoird ina ainm féin, agus ní gá don Bhord fógra faoin
aistriú sin a thabhairt don duine a n-aistrítear a cheart nó a ceart nó
a dhliteanas nó a dliteanas leis an bhfo-alt sin.

36.—(1) Gach duine a bhí, díreach roimh thosach feidhme na
Coda sin, ina fhostaí nó ina fostaí den chomhlacht díscaoilte,
aistreofar é nó í, ar an tosach feidhme sin, chuig an mBord agus
tiocfaidh sé nó sí chun bheith ina fhostaí nó ina fostaí den Bhord.

(2) Ach amháin de réir comhaontú comhchoiteann arna chaibidil
le haon cheardchumann nó comhlachas foirne aitheanta lena
mbaineann, aon duine a aistreofar faoin alt seo, ní lú tairbhe dó nó
di, ar thosach feidhme na Coda seo, na coinníollacha luacha saothair
ar a gcuirfear é nó í ná na coinníollacha luacha saothair a raibh an
duine faoina réir díreach roimh thosach feidhme na Coda seo fad a
bheidh sé nó sí ar fostú ag an gcomhlacht díscaoilte.
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(3) Beidh seirbhís roimhe sin ag duine a aistreofar faoin alt seo le
háireamh mar sheirbhís chun críocha na nAchtanna seo a leanas, ach
sin faoi réir aon eisceachtaí nó aon eisiamh iontu—

(a) na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1967 go
2011,

(b) na hAchtanna um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta,
1973 go 2005,

(c) na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach, 1977 go 2007,

(d) na hAchtanna um Théarmaí Fostaíochta (Faisnéis), 1994
agus 2001,

(e) na hAchtanna um Chosaint Mháithreachais, 1994 agus
2004,

(f) na hAchtanna um Shaoire Uchtaíoch, 1995 agus 2005,

(g) an tAcht um Eagrú Ama Oibre, 1997,

(h) na hAchtanna um Shaoire do Thuismitheoirí, 1998 agus
2006,

(i) an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair
Pháirtaimseartha), 2001,

(j) an tAcht um Shaoire Cúramóra, 2001, agus

(k) an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma
Shocraithe), 2003.

(4) (a) Féadfaidh an Bord, faoi réir fho-alt (2) agus tar éis
comhchomhairle a dhéanamh le haon cheardchumann nó
comhlachas foirne aitheanta lena mbaineann,
athdháileadh nó athchóiriú a dhéanamh ar na dualgais a
chomhlíonann comhaltaí d’fhoireann an Bhoird atá
fostaithe i ngrád nó in aicme áirithe fostaíochta agus
beidh de cheangal ar gach comhalta nó duine den sórt sin
na dualgais a chuirtear air nó uirthi in aon dáileadh nó
athchóiriú a chomhlíonadh.

(b) Maidir le hathdháileadh nó le hathchóiriú dá dtagraítear i
mír (a), ní mheasfar gur cur as oifig ná díothú oifige é
chun críocha aon scéime nó achtacháin a bhaineann le
haoisliúntas nó le cúiteamh i leith cailleadh oifige.

(5) San alt seo—

tá le “comhchomhairle” an bhrí a shanntar dó le halt 1 den Acht um
Fhostaithe (Faisnéis agus Comhchomhairle a Sholáthar), 2006;

ciallaíonn “seirbhís roimhe sin” seirbhís leis an gcomhlacht díscaoilte
roimh thosach feidhme na Coda seo;

folaíonn “téarmaí agus coinníollacha fostaíochta” téarmaí agus
coinníollacha i leith seilbh oifige, luach saothair agus nithe
gaolmhara.
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37.—(1) Aon éileamh i leith aon chaillteanas nó díobháil a
líomhnófar a bheith fulaingthe ag aon duine de dheasca feidhmeanna
an chomhlachta dhíscaoilte, a aistrítear chuig an mBord faoi alt 33,
a chomhlíonadh roimh thosach feidhme na Coda seo, is éileamh é i
gcoinne an Bhoird tar éis an lae sin agus ní éileamh é i gcoinne an
chomhlachta dhíscaoilte.

(2) Aon imeachtaí dlí atá ar feitheamh díreach roimh thosach
feidhme na Coda seo ar páirtí iontu an comhlacht díscaoilte agus ar
imeachtaí iad a bhaineann le feidhm de chuid an Bhoird, leanfar
díobh ach an Bord a chur in ionad an chomhlachta dhíscaoilte sna
himeachtaí, a mhéid a bhaineann siad leis sin.

(3) Más rud é, roimh thosach feidhme na Coda seo, go ndéantar
comhaontú idir na páirtithe lena mbaineann mar shocrú ar éileamh
lena mbaineann fo-alt (1) agus nach bhfuil a chuid téarmaí curtha i
ngníomh, nó go bhfuil breithiúnas san éileamh sin tugtha i bhfabhar
duine ach nach bhfuil sé curtha i bhfeidhm, beidh téarmaí an
chomhaontaithe nó an bhreithiúnais, de réir mar a bheidh, a mhéid
ab infhorfheidhmithe iad i gcoinne an chomhlachta dhíscaoilte,
infhorfheidhmithe i gcoinne an Bhoird agus ní i gcoinne an
chomhlachta dhíscaoilte.

(4) Aon éileamh arna dhéanamh ag an gcomhlacht díscaoilte, nó
is cuí don chomhlacht díscaoilte a dhéanamh, i leith aon chaillteanas
nó díobháil a eascróidh as gníomh nó as mainneachtain aon duine
roimh thosach feidhme na Coda seo, measfar, i gcás go mbaineann
an t-éileamh le feidhmeanna a shanntar don Bhord leis an Acht seo,
gur éileamh é arna dhéanamh ag an mBord nó is cuí don Bhord a
dhéanamh agus féadfaidh an Bord é a shaothrú agus agra a
dhéanamh ina leith amhail is dá mba é an Bord a d’fhulaing an
caillteanas nó an díobháil.

38.—(1) Maidir le haon ní a thosófar agus nach gcríochnófar
roimh thosach feidhme na Coda seo le húdarás nó faoi údarás an
chomhlachta dhíscaoilte, féadfaidh an Bord, a mhéid a bhaineann sé
le feidhm de chuid an chomhlachta dhíscaoilte a aistrítear chuig an
mBord faoi alt 33, leanúint ar aghaidh leis nó é a chríochnú ar
thosach feidhme na Coda seo nó dá éis.

(2) Maidir le gach ionstraim arna déanamh faoi achtachán, agus
gach doiciméad (lena n-áirítear aon deimhniú) arna dheonú nó arna
dhéanamh i gcomhlíonadh feidhme a aistrítear le halt 33, beidh
éifeacht léi nó leis, más rud é go raibh an ionstraim nó an doiciméad
sin i bhfeidhm agus a mhéid a bhí an ionstraim nó an doiciméad sin
i bhfeidhm díreach roimh thosach feidhme na Coda seo, ar an tosach
feidhme sin agus dá éis amhail is dá mba rud é gur dheonaigh nó go
ndearna an Bord í nó é.

39.—(1) Déanfaidh an Bord, i leith na tréimhse sonraithe, cuntais
chríochnaitheacha an chomhlachta dhíscaoilte a ullmhú.

(2) Cuirfidh an Bord na cuntais chríochnaitheacha faoi bhráid an
Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste lena n-iniúchadh tráth nach
déanaí ná 3 mhí tar éis dheireadh na tréimhse sonraithe, agus, laistigh
de mhí amháin tar éis don Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
deimhniú iniúchta a eisiúint, i leith chuntais chríochnaitheacha an
chomhlachta dhíscaoilte, déanfaidh an Bord cóip de na cuntais,
maille le tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste orthu, a
thíolacadh don Aire.
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(3) Déanfaidh an Bord tuarascáil chríochnaitheach a ullmhú don
chomhlacht díscaoilte i leith na tréimhse sonraithe agus an tuarascáil
a chur faoi bhráid an Aire tráth nach déanaí ná 3 mhí tar éis
dheireadh na tréimhse sonraithe.

(4) Cuirfidh an tAire faoi deara cóipeanna de na cuntais agus den
dá thuarascáil a thíolacfar dó nó di faoin alt seo a leagan faoi bhráid
gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis dó nó di iad a fháil.

(5) San alt seo, is í “tréimhse shonraithe” an tréimhse dar tosach
an 1 Eanáir 2012 agus dar críoch dáta, a chinnfidh an Bord, nach
déanaí ná 9 mí tar éis thosach feidhme na Coda seo.

40.—Leasaítear Acht 2005—

(a) in alt 24 trí fho-ailt (5) agus (6) a scriosadh,

(b) in alt 31 trí fho-ailt (2) agus (3) a scriosadh, agus

(c) in alt 32 trí fho-ailt (1), (2) agus (3) a scriosadh.

41.—(1) Iarrfaidh an Bord ar an nGníomhaireacht, tráth nach
déanaí ná 30 lá tar éis don Aire cuntais a leagan faoi bhráid gach Tí
den Oireachtas faoi alt 39(4), an cuntas infheistíochta arna bhunú ag
an nGníomhaireacht faoi alt 26(3) d’Acht 2005 a dhúnadh agus aon
airgead, más ann, atá sa chuntas sin a íoc isteach sa chuntas
infheistíochta agus déanfaidh an Ghníomhaireacht an cuntas a
dhúnadh agus an t-airgead a íoc amhlaidh.

(2) Ní chomhlíonfaidh an Bord aon fheidhmeanna a thugtar don
chomhlacht díscaoilte faoi alt 27 d’Acht 2005 an lá, nó tar éis an lae,
a dhéanfar an cuntas infheistíochta arna bhunú faoi alt 26(3) d’Acht
2005 a dhúnadh faoi fho-alt (1).

CUID 5

Ilghnéitheach

42.—(1) D’ainneoin go mb’fhéidir nach n-údaraítear é le téarmaí
iontaobhais iomchuí nó go bhfuil sé ar neamhréir le críocha
cárthanúla iontaobhais iomchuí, féadfaidh iontaobhaithe an
iontaobhais iomchuí íocaíocht airgid a dhéanamh, agus féadfaidh an
tAire, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe,
glacadh léi, i gcás gurb é is cuspóir don íocaíocht ranníoc a dhéanamh
faoi chomhair na gcostas iomchuí.

(2) Faoi réir fho-alt (4), d’ainneoin go mb’fhéidir nach
n-údaraítear é le téarmaí iontaobhais iomchuí nó go bhfuil sé ar
neamhréir le críocha cárthanúla iontaobhais iomchuí, féadfaidh
iontaobhaithe an iontaobhais iomchuí eastát, ceart, teideal nó leas
uile iontaobhais iomchuí i dtalamh, nó cuid den chéanna, a aistriú
agus féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe—

(a) glacadh leis an aistriú sin, nó

(b) a ordú don iontaobhas iomchuí an t-aistriú sin a
dhéanamh—
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(i) chuig Aire den Rialtas (seachas an tAire),

(ii) chuig Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, nó

(iii) chuig Coiste Gairmoideachais arna bhunú faoi alt 7
den Acht Oideachais Ghairme Beatha, 1930,

i gcás gurb é is cuspóir don aistriú ranníoc a dhéanamh faoi chomhair
na gcostas iomchuí.

(3) Faoi réir fho-alt (4), d’ainneoin go mb’fhéidir nach
n-údaraítear é le téarmaí iontaobhais iomchuí nó go bhfuil sé ar
neamhréir le críocha cárthanúla iontaobhais iomchuí, féadfaidh
iontaobhaithe an iontaobhais iomchuí—

(a) an talamh go léir nó cuid den talamh atá dílsithe
d’iontaobhas iomchuí a dhíol, nó

(b) airgead a chruinniú tríd an talamh go léir nó trí chuid den
talamh, atá dílsithe d’iontaobhas iomchuí, a mhorgáistiú
nó a mhuirearú, ar mhodh urrúis go n-aisíocfar an tsuim
a gheofar ar iasacht,

i gcás gurb é is cuspóir don díol, don mhorgáistiú nó don mhuirearú
a chumasú d’iontaobhaithe an iontaobhais iomchuí ranníoc a
dhéanamh—

(i) faoi chomhair na gcostas a thabhóidh an Bord i
gcomhlíonadh a fheidhmeanna trí íocaíocht faoi réim
agus de réir alt 29(2), nó

(ii) faoi chomhair na gcostas iomchuí trí íocaíocht faoi réim
agus de réir fho-alt (1).

(4) (a) Ní dhéanfaidh iontaobhaithe iontaobhais iomchuí talamh
a aistriú faoi fho-alt (2), ná talamh a dhíol, a mhorgáistiú
ná a mhuirearú faoi fho-alt (3), gan údarú roimh ré ó na
Coimisinéirí a lorg agus a fháil.

(b) D’ainneoin alt 34 den Acht Carthanas, 1961, déanfaidh na
Coimisinéirí, ar iarratas chucu chuige sin ó iontaobhaithe
an iontaobhais iomchuí lena mbaineann, más deimhin
leo—

(i) go mbeidh aistriú beartaithe faoi fho-alt (2) de réir
an fho-ailt sin agus gur chun críche an aistrithe dá
dtagraítear san fho-alt sin é, nó

(ii) go mbeidh díol, morgáistiú nó muirearú beartaithe
faoi fho-alt (3) de réir mhír (i) nó (ii) den fho-alt sin
agus gur chun críche an díola, an mhorgáistithe nó
an mhuirearaithe dá dtagraítear i mír (i) nó (ii) den
fho-alt sin é,

an t-aistriú nó an díol, an morgáistiú nó an muirearú a
údarú faoi réir aon ordacháin i ndáil leis an gcéanna is
cuí leis na Coimisinéirí a fhorchur.

(5) Is é a bheidh sna nithe seo a leanas bronntanas carthanúil de
réir bhrí an Achta Carthanas, 1961:

(a) íocaíocht—
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(i) is íocaíocht airgid dá dtagraítear in alt 29(1)(a) arna
glacadh ag an Aire agus ag an Aire Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe,

(ii) faoi alt 29(2),

(iii) faoi fho-alt (1),

(b) aistriú faoi fho-alt (2).

(6) Mura rud é gur de mheon mímhacánta a rinneadh an gníomh
nó an neamhghníomh lena mbaineann, ní bheidh iontaobhaí
iontaobhais iomchuí faoi dhliteanas maidir le damáistí i leith aon
ghnímh a rinne sé nó sí nó a d’fhág sé nó sí gan déanamh mar
iontaobhaí an iontaobhais iomchuí, más rud é—

(a) go ndearna sé nó sí íocaíocht airgid dá dtagraítear in alt
29(1) agus atá glactha ag an Aire agus ag an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe,

(b) go ndéanann sé nó sí íocaíocht faoi alt 29(2),

(c) go ndéanann sé nó sí íocaíocht faoi fho-alt (1),

(d) go n-aistríonn sé nó sí talamh faoi fho-alt (2), nó

(e) go ndéanann sé nó sí talamh a dhíol, a mhorgáistiú nó a
mhuirearú faoi fho-alt (3),

d’ainneoin nach n-údaraítear an íocaíocht, an t-aistriú, an díol, an
morgáistiú nó an muirearú le téarmaí an iontaobhais iomchuí nó go
mb’fhéidir go bhfuil sí nó sé ar neamhréir le críocha cárthanúla an
iontaobhais iomchuí.

(7) San alt seo—

ciallaíonn “Coimisinéirí” Coimisinéirí na dTabhartas agus na
dTiomnachtaí Carthanúla d’Éirinn;

ciallaíonn “costais iomchuí” na costais arna dtabhú ag an Státchiste—

(a) mar fhreagra ar dhrochúsáid i bhforas cónaithe a
shonraítear sa Sceideal a ghabhann le hAcht 2002, nó

(b) i ndáil leis na hAchtanna um Choimisiún chun Drochúsáid
Leanaí a Fhiosrú, 2000 agus 2005;

folaíonn “aistriú” aistriú, sannadh, tíolacadh, léasú, ceadúnú, foléasú,
focheadúnú, malartú, ligean, foligean nó scaradh ar shlí eile le seilbh.

43.—(1) Déanfar, chun críocha an ailt seo, cuntas a chur ar bun
in ainm an Aire Sláinte agus déanfar aon airgead a nglacfaidh an
tAire leis faoi alt 42(1) a chur sa chuntas speisialta.

(2) Maidir leis an airgead sa chuntas speisialta, ní úsáidfear é
ach amháin—

(a) chun ranníocaí a dhéanamh faoi chomhair ospidéal
náisiúnta péidiatraiceach nua a thógáil, a fhearastú agus
a fheistiú, nó
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(b) murab ann a thuilleadh do na críocha dá dtagraítear i mír
(a), chun ranníocaí a dhéanamh faoi chomhair an
t-ospidéal dá dtagraítear sa mhír sin a mhéadú, a
athchóiriú, a fheistiú nó a athfheistiú.

(3) Féadfar an t-airgead, lena n-áirítear ús, sa chuntas speisialta a
úsáid aon tráth chun na gcríoch dá dtagraítear i bhfo-alt (2) agus ní
eiseoidh aon duine as an gcuntas sin é ach amháin an tAire Sláinte
le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

(4) Cuirfidh an tAire Sláinte faoi deara gach cuntas is cuí agus is
gnách a choimeád ar an airgead go léir a íoctar isteach sa chuntas
speisialta nó ar íocaíochtaí a dhéantar as an gcuntas speisialta.

(5) San alt seo, ciallaíonn “cuntas speisialta” an cuntas a chuirfear
ar bun chun críocha an ailt seo agus maidir leis an gcuntas sin—

(a) is cuntas leis an mBanc Ceannais a bheidh ann,

(b) déanfar é a oibriú de réir cibé téarmaí agus coinníollacha
a chinnfidh an tAire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe, agus

(c) beidh sé faoi réir a iniúchta ag an Ard-Reachtaire Cuntas
agus Ciste.

44.—Leasaítear Acht 2002—

(a) in alt 8, trí na fo-ailt nua seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh fho-alt (5) (a cuireadh isteach le halt 1 den Acht
um Shásamh i leith Foras Cónaithe (Leasú), 2011):

“(6) D’ainneoin aon ní atá i bhfo-alt (2) nó (3),
féadfaidh an Bord iarraidh a scriosadh amach atá os a
chomhair chun an tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a
fhadú i gcás gur mhainnigh an duine a rinne an iarraidh
ordachán ón mBord faoi fho-alt (7) a chomhlíonadh.

(7) Ní dhéanfaidh an Bord, faoi fho-alt (6), iarraidh a
scriosadh amach mura rud é go ndéanfaidh sé fógra 28 lá
ar a laghad i scríbhinn a thabhairt don duine atá ag
déanamh na hiarrata, a rá go bhfuil sé ar intinn ag an
mBord an iarraidh a scriosadh amach amhlaidh mura
gcomhlíonfaidh an duine an t-ordachán ón mBord a
bheidh san fhógra.”,

(b) in alt 13—

(i) trí na fo-ailt nua seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (9):

“(9A) D’ainneoin go mbeidh an t-iarratasóir tar éis
na nithe dá dtagraítear i míreanna (a), (b) agus (c)
d’alt 7(1) a shuíomh, féadfaidh an Bord breith a
thabhairt iarratas atá os a chomhair a scriosadh amach
i gcás gur mhainnigh an t-iarratasóir ordachán ón
mBord faoi fho-alt (9B) a chomhlíonadh.

(9B) Ní dhéanfaidh an Bord, faoi fho-alt (9A),
iarratas a scriosadh amach mura rud é go ndéanfaidh
sé fógra 28 lá ar a laghad i scríbhinn a thabhairt don
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iarratasóir a rá go bhfuil sé ar intinn ag an mBord an
t-iarratas a scriosadh amach amhlaidh mura
gcomhlíonfaidh an t-iarratasóir an t-ordachán ón
mBord a bheidh san fhógra.

(9C) Féadfaidh iarratasóir breith, faoi fho-alt (9A),
a chur faoi bhráid an Choiste Athbhreithnithe laistigh
de mhí amháin, nó cibé tréimhse is faide a
fhorordófar, tar éis fógra faoim mbreith a fháil ón
mBord.”,

agus

(ii) i bhfo-alt (10)(b), tríd an bhfomhír nua seo a leanas a
chur isteach i ndiaidh fhomhír (i):

“(ia) a dhéantar iarratas an iarratasóra a
scriosadh amach faoi fho-alt (9A),”,

agus

(c) in alt 15—

(i) i bhfo-alt (1)(c), trí “nó 13(9C)” a chur isteach i
ndiaidh “in alt 13(9)”, agus

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

“(4A) In athbhreithniú ar bhreith dá dtagraítear in
alt 13(9A)—

(a) déanfaidh an Coiste Athbhreithithe
athbhreithniú ar fhianaise a bhaineann le
mainneachtain an t-ordachán ón mBord
faoi alt 13(9B) a chomhlíonadh,

(b) féadfaidh an Coiste Athbhreithnithe
aighneachtaí thar ceann an iarratasóra,
agus cibé fianaise eile is cuí leis, a
éisteacht,

(c) déanfaidh an Coiste Athbhreithnithe
athbhreithniú ar an mbreith a thug an
Bord, agus déanfaidh sé breithniú i dtaobh
an raibh breith an Bhoird réasúnach sna
himthosca go léir,

(d) féadfaidh an Coiste Athbhreithnithe breith
a thabhairt—

(i) breith an Bhoird a dhaingniú, nó

(ii) breith an Bhoird a neamhniú, agus cibé
ordacháin eile a thabhairt i ndáil leis
an gcéanna is cuí leis an gCoiste
Athbhreithnithe,

agus

(e) cuirfidh an Coiste Athbhreithnithe a
bhreith faoi mhír (d) in iúl don iarratasóir
agus don Bhord a luaithe is indéanta.”.
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AN SCEIDEAL

An Bord

1. Sa Sceideal seo, mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt,
ciallaíonn “comhalta” comhalta den Bhord.

2. (1) Beidh an Bord 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 beidh, le toiliú
an Aire agus le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe,
cumhacht aige talamh nó leas i dtalamh a fháil, a shealbhú agus a
dhiúscairt, agus beidh cumhacht aige maoin eile a fháil, a shealbhú
agus a dhiúscairt.

(2) Fíordheimhneofar séala an Bhoird—

(a) le síniú aon 2 chomhalta den Bhord, nó

(b) le síniú comhalta den Bhord agus comhalta d’fhoireann an
Bhoird araon,

ar daoine iad a bheidh údaraithe ag an mBord chun gníomhú
chuige sin.

(3) Tabharfar aird bhreithiúnach ar shéala an Bhoird agus glacfar
i bhfianaise gach doiciméad a airbheartóidh gur ionstraim é a rinne
an Bord agus gur séalaíodh é le séala an Bhoird agus measfar gurb
é an ionstraim sin é gan a thuilleadh cruthúnais mura suífear a
mhalairt.

3. (1) Féadfaidh comhalta éirí as oifig, tráth ar bith, trí fhógra i
scríbhinn a thabhairt don Aire agus beidh éifeacht leis an éirí as an
lá a gheobhaidh an tAire an fógra.

(2) Scoirfidh comhalta de bheith cáilithe le haghaidh oifige, agus
scorfaidh sé nó sí d’oifig a shealbhú—

(a) má bhreithnítear ina fhéimheach nó ina féimheach é nó í,

(b) má dhéanann sé nó sí imshocraíocht nó comhshocraíocht
le creidiúnaithe,

(c) má chuireann cúirt dlínse inniúla téarma príosúnachta de
phianbhreith air nó uirthi,

(d) má chiontaítear é nó í in aon chion indíotáilte i ndáil le
cuideachta,

(e) má chiontaítear é nó í i gcion lena ngabhann calaois nó
mímhacántacht, cibé acu is i ndáil le cuideachta nó nach
ea,

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

(3) Más rud é, maidir le comhalta den Bhord, le comhalta de
choiste arna bhunú faoi mhír 9(1) nó leis an
bpríomhfheidhmeannach—
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(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 mar chomhalta de Pharlaimint na hEorpa,

(c) go meastar, 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, nó

(d) go dtagann sé nó sí chun bheith ina chomhalta nó ina
comhalta d’údarás áitiúil,

scoirfidh sé nó sí air sin de bheith ina chomhalta nó ina comhalta
den Bhord, den choiste lena mbaineann, nó de bheith ina
phríomhfheidhmeannach nó ina príomhfheidhmeannach, de réir mar
a bheidh.

(4) Más rud é, maidir le comhalta d’fhoireann an Bhoird—

(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,

(c) go meastar, 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, nó

(d) go dtagann sé nó sí chun bheith ina chomhalta nó ina
comhalta d’údarás áitiúil,

beidh sé nó sí air sin ar iasacht ó fhostaíocht ag an mBord agus ní
íocfaidh an Bord leis nó léi, ná ní bheidh sé nó sí i dteideal go
bhfaighidh sé nó sí ón mBord, aon luach saothair nó liúntais i leith
na tréimhse dar tosach an tráth a ainmneofar nó a thoghfar amhlaidh
é nó í, nó an tráth a mheasfar amhlaidh é nó í a bheith tofa (de réir
mar a bheidh) agus dar críoch an tráth a scoirfidh an duine sin de
bheith ina chomhalta nó ina comhalta de cheachtar Teach acu sin
nó ina chomhalta nó ina comhalta den Pharlaimint nó den údarás
áitiúil sin.

(5) Aon duine a bheidh de thuras na huaire i dteideal, faoi Bhuan-
Orduithe ceachtar Tí den Oireachtas, suí sa Teach sin nó is comhalta
i bParlaimint na hEorpa nó san údarás áitiúil, beidh sé nó sí, fad a
bheidh sé nó sí i dteideal amhlaidh nó ina chomhalta nó ina comhalta
den sórt sin, dícháilithe chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta
den Bhord nó de choiste arna bhunú faoi mhír 9(1), nó ina
phríomhfheidhmeannach nó ina príomhfheidhmeannach ar an
mBord nó ina chomhalta nó ina comhalta d’fhoireann an Bhoird.

(6) Gan dochar do ghinearáltacht fhomhír (4), léifear an fhomhír
sin mar ní lena dtoirmisctear inter alia tréimhse a luaitear san
fhomhír sin a ríomh mar sheirbhís leis an mBord chun críocha aon
sochar aoisliúntais.
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4. Féadfaidh an tAire, aon tráth, ar fhógra réasúnach a thabhairt
i scríbhinn agus ar chúiseanna a luafar, comhalta den Bhord a chur
as oifig (nó, más é nó más í an cathaoirleach an comhalta ceaptha
lena mbaineann, é nó í a chur ón mBord nó as oifig an chathaoirligh
amháin) 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, nó

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

(c) gur dealraitheach gur gá nó gur fóirsteanach an comhalta
a chur as oifig chun go gcomhlíonfaidh an Bord a
fheidhmeanna go héifeachtach.

5. (1) Más rud é go bhfaighidh comhalta bás, go n-éireoidh sé nó
sí as, go scoirfidh sé nó sí de bheith cáilithe le haghaidh oifige agus
go scoirfidh sé nó sí d’oifig a shealbhú nó má chuirtear é nó í as oifig,
féadfaidh an tAire duine a cheapadh chun bheith ina chomhalta nó
ina comhalta den Bhord chun an corrfholúntas a tharlóidh amhlaidh
a líonadh ar an modh céanna inar ceapadh an comhalta den Bhord
ba chúis leis an gcorrfholúntas.

(2) Aon duine a cheapfar chun bheith ina chomhalta nó ina
comhalta den Bhord de bhun fhomhír (1), beidh sé nó sí i seilbh
oifige ar feadh na tréimhse sin de théarma oifige an chomhalta ba
chúis leis an gcorrfholúntas lena mbaineann a bheidh gan
chaitheamh ar dháta a cheaptha nó a ceaptha agus beidh sé nó sí,
faoi réir mhír 3, inathcheaptha mar chomhalta den Bhord ar éag don
tréimhse sin.

(3) Faoi réir mhír (8), féadfaidh an Bord gníomhú d’ainneoin
folúntais nó folúntas i measc na gcomhaltaí.

6. (1) Déanfaidh an tAire dáta, tráth agus áit chéadchruinniú an
Bhoird a shocrú.

(2) Tionólfaidh an Bord cibé cruinnithe agus cibé líon cruinnithe
is gá chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh.

(3) (a) De bhreis ar chruinniú ag a mbeidh na rannpháirtithe ann
go léir i láthair go corpartha, féadfaidh an Bord cruinniú
a thionól nó a choinneáil ar siúl trí aon mheán
cumarsáide a úsáid lena bhféadfaidh na rannpháirtithe go
léir cloisteáil, agus lena bhféadfar, ag an am céanna, iad
féin a chloisteáil agus gairfear “cruinniú leictreonach” de
chruinniú den sórt sin.

(b) Aon chomhalta a ghlacann páirt i gcruinniú leictreonach,
glacfar leis chun gach críche go bhfuil sé nó sí i láthair ag
an gcruinniú sin.

(4) Féadfaidh an cathaoirleach, aon tráth réasúnach, cruinniú den
Bhord a ghairm agus comórfaidh an cathaoirleach cruinniú den
Bhord aon uair a iarrfaidh líon comhaltaí, nach lú ná an líon is
córam, air nó uirthi déanamh amhlaidh.

(5) Ag cruinniú den Bhord—
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(a) is é nó is í cathaoirleach an Bhoird, 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
Bhoird i láthair nó má tá an oifig sin folamh, roghnóidh
na comhaltaí eile den Bhord a bheidh i láthair duine dá
líon chun bheith ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach
ar an gcruinniú.

(6) Cinnfear gach ceist ag cruinniú den Bhord le tromlach vótaí
na gcomhaltaí den Bhord atá 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 an Achta seo, rialálfaidh an Bord a nósanna
imeachta, lena n-áirítear nósanna imeachta le haghaidh cruinniú
leictreonach, agus a ghnó le rialacha nó ar shlí eile.

(8) 5 is córam do chruinniú den Bhord mura n-ordóidh an tAire
a mhalairt.

7. (1) Más rud é go n-eascróidh aon cheann de na nithe seo a
leanas ag cruinniú den Bhord, eadhon—

(a) socrú ar páirtí ann an Bord nó socrú den sórt sin atá
beartaithe, nó

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

ansin, maidir le haon chomhalta den Bhord atá i láthair ag an
gcruinniú agus a bhfuil leas ábhartha aige nó aici sa ní, ar shlí eile
seachas ina cháil nó ina cáil mar chomhalta den sórt sin—

(i) nochtfaidh sé nó sí don Bhord, ag an gcruinniú, go bhfuil
an leas sin aige nó aici agus cén cineál leasa é, sula
ndéanfar aon bhreithniú ar an ní,

(ii) 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,

(iii) ní ghlacfaidh sé nó sí aon pháirt in aon phlé a dhéanfaidh
an Bord i ndáil leis an ní,

(iv) fanfaidh sé nó sí as láthair ó aon chruinniú nó ó aon chuid
de chruinniú ar lena linn a phléitear an ní, agus

(v) ní vótálfaidh sé nó sí ar bhreith a bhaineann leis an ní ná
ní ghníomhóidh sé nó sí ar shlí eile maidir leis an ní.

(2) I gcás go nochtfar leas ábhartha de bhun na míre seo, déanfar
an nochtadh a thaifeadadh i miontuairiscí an chruinnithe lena
mbaineann agus, fad a bheidh an cruinniú ag plé leis an ní lena
mbaineann an nochtadh, ní áireofar an comhalta a dhéanann an
nochtadh sa chóram don chruinniú.

(3) I gcás go n-eascróidh ceist ag cruinniú den Bhord i dtaobh
arbh ionann nó nárbh ionann iompraíocht áirithe ag comhalta den
Bhord, dá ndéanfadh sé nó sí dá réir, agus mainneachtain aige nó
aici fomhír (1) a chomhlíonadh, féadfaidh an cathaoirleach nó an
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comhalta den Bhord atá i gceannas ar an gcruinniú an cheist a
chinneadh agus is breith chríochnaitheach í breith an chathaoirligh
nó an chomhalta atá i gceannas ar an gcruinniú.

(4) I gcás go n-eascróidh ceist dá dtagraítear i bhfomhír (3) i ndáil
leis an gcathaoirleach nó leis an duine atá i gceannas ar an gcruinniú,
scoirfidh sé nó sí de bheith i gceannas agus déanfar an cheist a
chinneadh le vóta thromlach na gcomhaltaí atá fágtha agus, i gcás
fhomhír (3) nó na fomhíre seo, déanfar sonraí an chinnidh a
thaifeadadh i miontuairiscí an chruinnithe.

(5) Más deimhin leis an Aire go bhfuil sárú déanta ag comhalta
den Bhord ar fhomhír (1), féadfaidh an tAire, más cuí leis nó léi, an
comhalta sin a chur as oifig agus, i gcás go gcuirtear duine as oifig
de bhun na fomhíre seo, beidh sé nó sí dícháilithe as sin amach chun
bheith ina chomhalta nó ina comhalta den Bhord.

8. (1) I gcás go mbeidh ag comhalta d’fhoireann an Bhoird leas
airgid nó leas tairbhiúil eile i gconradh, i gcomhaontú nó i socrú,
is leas atá ábhartha i leith an chonartha, an chomhaontaithe nó an
tsocraithe, ar shlí eile seachas ina cháil nó ina cáil mar chomhalta
den sórt sin, atá le breithniú ag an mBord—

(a) nochtfaidh an duine sin a leas, agus cineál an leasa, don
Bhord,

(b) ní ghlacfaidh an duine sin aon pháirt i gcaibidil an
chonartha, an chomhaontaithe nó an tsocraithe ná in aon
phlé ag an mBord nó ag comhaltaí d’fhoireann an Bhoird
i ndáil leis an gcéanna, agus

(c) ní imreoidh an duine sin tionchar, ná ní fhéachfaidh sé nó
sí le tionchar a imirt, ar bhreith a bheidh le tabhairt i
ndáil leis an gconradh, leis an gcomhaontú nó leis an
socrú ná ní dhéanfaidh sé nó sí aon mholadh i ndáil leis
an gconradh, leis an gcomhaontú nó leis an socrú.

(2) Ní bheidh feidhm ag fomhír (1) maidir le conarthaí nó
conarthaí beartaithe fostaíochta a bheidh ag comhaltaí d’fhoireann
an Bhoird leis an mBord.

(3) I gcás go sáróidh duine an mhír seo féadfaidh an Bord cibé
athruithe is cuí leis a dhéanamh ar théarmaí agus coinníollacha
fostaíochta an duine nó conradh fostaíochta an duine a
fhoirceannadh.

9. (1) Féadfaidh an Bord—

(a) cibé coistí comhairleacha a bhunú a mheasfaidh sé is gá
nó is inmhianaithe chun comhairle a chur air i
gcomhlíonadh a fheidhmeanna, agus

(b) coistí a bhunú chun cibé feidhmeanna de chuid an Bhoird
a bheidh arna dtarmligean chucu faoi mhír 10 a
chomhlíonadh.

(2) Féadfaidh daoine nach comhaltaí den Bhord a bheith ar
choiste arna bhunú faoi fhomhír (1), ach is comhaltaí den Bhord a
bheidh i dtromlach na gcomhaltaí de choiste den sórt sin.

(3) Le linn dó comhaltaí coiste arna bhunú faoin mír seo a
cheapadh, beidh aird ag an mBord ar na nithe seo a leanas—
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(a) an réimse cáilíochtaí agus taithí is gá chun feidhmeanna
an choiste a chomhall go cuí agus go héifeachtach,

(b) a inmhianaithe atá sé go mbeidh cibé cothromaíocht is cuí
ann idir fir agus mná ar an gcoiste.

(4) Féadfaidh an Bord comhalta de choiste arna bhunú faoi
fhomhír (1) a chur as oifig tráth ar bith.

(5) Féadfaidh an Bord na téarmaí tagartha agus na nósanna
imeachta de chuid coiste arna bhunú faoi fhomhír (1) a chinneadh.

(6) Féadfar go n-íocfaidh an Bord le comhalta coiste arna bhunú
faoi fhomhír (1) cibé liúntais i leith caiteachas (más ann) a chinnfidh
an tAire, ó am go ham le ceadú an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe.

(7) Beidh gníomhartha coiste arna bhunú faoi fhomhír (1) faoi
réir a ndaingnithe ag an mBord, mura gcinnfidh an Bord a mhalairt.

(8) Féadfaidh an Bord cathaoirleach coiste arna bhunú faoi
fhomhír (1) a cheapadh.

(9) Déanfaidh coiste arna bhunú faoi fhomhír (1) cibé faisnéis i
leith a ghníomhaíochtaí agus a oibríochtaí a éileoidh an Bord ó am
go ham a sholáthar don Bhord d’fhonn feidhmeanna an Bhoird a
chomhlíonadh.

(10) Féadfaidh an Bord coiste arna bhunú faoi fhomhír (1) a
dhíscaoileadh tráth ar bith.

10. Féadfaidh an Bord, le toiliú an Aire, cibé feidhm no
feidhmeanna dá chuid is cuí leis a tharmligean chuig coiste arna
bhunú faoi mhír 9(1).

11. (1) Tá feidhm ag an mír seo maidir leis na daoine seo a
leanas:

(a) gach comhalta den Bhord;

(b) gach comhalta de choiste arna bhunú faoi mhír 9;

(c) comhalta d’fhoireann an Bhoird.

(2) I gcás gur deimhin leis an mBord go ndearna duine lena
mbaineann an mhír seo na feidhmeanna is cuí maidir leis an duine
sin i ndáil le feidhmeanna an Bhoird a chomhall de mheon macánta,
déanfaidh an Bord an duine sin a shlánú in aghaidh gach caingne nó
éilimh, cibé slí a n-eascróidh siad, i ndáil leis an duine sin do
chomhall na bhfeidhmeanna sin.


