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RIAR NA nALT

Alt
1. Léiriú.

2. Ní bheidh teorainn le cumhachtaí chun comhaontuithe a
dhéanamh chun críocha an ailt iomchuí.

3. Daoine iomchuí a ghlacadh ar liosta othar.

4. Liosta othar a choinneáil ar chomhpháirtíocht liachta a
dhíscaoileadh.

5. Ní chuirfidh an Fheidhmeannacht inmharthanacht
eacnamaíoch san áireamh le linn di a chinneadh an
ndéanfaidh sí post liachta a líonadh, etc.

6. Cleachtas liachta d’aistriú chuig áitreabh eile.

7. Cosaintí.

8. Gearrtheideal agus tosach feidhme.
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ACHT DO CHUMASÚ DO RAON NÍOS FAIRSINGE LIA-
CHLEACHTÓIRÍ CLÁRAITHE SEIRBHÍSÍ LIACHTA A
SHOLÁTHAR DO DHAOINE INCHÁILITHE FAOIN
SCÉIM UM SHEIRBHÍSÍ LIACHTA GINEARÁLTA, DO
DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE MODHNUITHE AR
OIBRIÚ NA SCÉIME SIN, AGUS DO DHÉANAMH
SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[28 Feabhra 2012]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—San Acht seo—

ciallaíonn “duine incháilithe” duine atá i dteideal faoin alt iomchuí
go gcuirfear seirbhísí iomchuí ar fáil dó nó di;

ciallaíonn “Feidhmeannacht” Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte;

ciallaíonn “Scéim um Sheirbhísí Liachta Ginearálta” an scéim atá i
bhfeidhm de thuras na huaire agus á riaradh ag an
bhFeidhmeannacht chun a feidhm faoin alt iomchuí a chomhlíonadh
chun seirbhís liachta agus máinliachta lia-chleachtóra ghinearálta a
chur ar fáil gan mhuirear le haghaidh daoine incháilithe, agus
folaíonn sé—

(a) aon chomhaontú is cuid den scéim sin,

(b) aon chiorcláin, litreacha nó doiciméid eile (i cibé foirm)
lena ndéantar an scéim sin a bhunú, a leasú, a cháiliú nó
a fhorlíonadh, agus

(c) aon chleachtais riaracháin a bhaineann leis an scéim sin;

ciallaíonn “comhaontú iomchuí” aon chomhaontú is cuid den Scéim
um Sheirbhísí Liachta Ginearálta, nó a bhaineann léi (cibé acu go
hiomlán nó go páirteach agus cibé acu go díreach nó go
neamhdhíreach), arna dhéanamh ag aon duine (lena n-áirítear Aire
den Rialtas nó an Fheidhmeannacht) nó aon ghrúpa daoine (cibé
acu roimh thosach feidhme alt 2, ar an tosach feidhme sin nó dá éis),
agus folaíonn sé—
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Ní bheidh teorainn
le cumhachtaí chun
comhaontuithe a
dhéanamh chun
críocha an ailt
iomchuí.

Daoine iomchuí a
ghlacadh ar liosta
othar.
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(a) aon chiorcláin, litreacha nó doiciméid eile (i cibé foirm)
lena ndéantar an comhaontú a leasú, a cháiliú nó a
fhorlíonadh, cibé acu a thagann nó nach dtagann siad faoi
réim mhír (b) den mhíniú ar “Scéim um Sheirbhísí
Liachta Ginearálta”, agus

(b) aon chleachtais riaracháin a bhaineann leis an
gcomhaontú, cibé acu a thagann nó nach dtagann siad
faoi réim mhír (c) den mhíniú ar “Scéim um Sheirbhísí
Liachta Ginearálta”;

ciallaíonn “lia-chleachtóir iomchuí” lia-chleachtóir cláraithe—

(a) a bhfuil a ainm nó a hainm ar áireamh sa Rannán
Speisialtóirí de chlár na lia-chleachtóirí arna bhunú faoi
alt 43(2)(b) d’Acht na Lia-Chleachtóirí, 2007, agus

(b) a bhfuil deimhniú clárúcháin reatha aige nó aici de réir
bhrí alt 2 den Acht sin i leith na speisialtachta liachta
“Cleachtadh Ginearálta” a aithnítear faoi alt 89(1) den
Acht sin;

ciallaíonn “alt iomchuí” alt 58 (arna leasú le halt 5 den Acht Sláinte
(Leasú), 2005) den Acht Sláinte, 1970;

ciallaíonn “seirbhísí iomchuí” seirbhís amháin nó níos mó a fhéadfar
a sholáthar, faoin Scéim um Sheirbhísí Liachta Ginearálta, do
dhaoine incháilithe.

2.—(1) Faoi réir fho-alt (2), aon fhoráil d’aon chomhaontú
iomchuí arb é an cuspóir, nó arb í an éifeacht, atá léi (cibé acu go
hiomlán nó go páirteach) aon cheann díobh seo a leanas a theorannú,
faoi threoir teagmhais trína scoirfidh lia-chleachtóir iomchuí de
sheirbhísí iomchuí a sholáthar—

(a) cumhacht na Feidhmeannachta chun comhaontú a
dhéanamh le lia-chleachtóir iomchuí amháin nó níos mó
chun críocha an Fheidhmeannacht do chomhlíonadh aon
cheann dá feidhmeanna faoin alt iomchuí, nó

(b) cumhacht lia-chleachtóra iomchuí chun comhaontú dá
dtagraítear i mír (a) a dhéanamh,

beidh sí ar neamhní a mhéid a bheidh an cuspóir nó an éifeacht sin,
de réir mar a bheidh, leis an bhforáil sin, agus is cuma i dtaobh
chineál an teagmhais sin.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le foráil de chomhaontú
iomchuí a rinneadh roimh thosach feidhme an ailt seo, ar an tosach
feidhme sin nó dá éis, a mhéid arb é an cuspóir, nó arb í an éifeacht,
atá leis an bhforáil a chur faoi deara go scoirfidh lia-chleachtóir
iomchuí de sheirbhísí iomchuí a sholáthar (cibé acu tríd an
gcomhaontú a fhoirceannadh nó ar shlí eile) ar 70 bliain d’aois, nó
cibé aois eile a bheidh sonraithe san fhoráil sin, a shlánú dó nó di.

3.—(1) D’ainneoin aon chomhaontú iomchuí ach faoi réir fho-alt
(2), maidir le lia-chleachtóir iomchuí a mbeidh comhaontú déanta
aige nó aici leis an bhFeidhmeannacht (cibé acu roimh thosach
feidhme an ailt seo, ar an tosach feidhme sin nó dá éis) chun seirbhísí
iomchuí a sholáthar, beidh sé nó sí, ar an tosach feidhme sin agus dá
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éis, i dteideal aon duine incháilithe, a d’ainmnigh an cleachtóir mar
an cleachtóir is rogha leis nó léi maidir le soláthar na seirbhísí sin, a
ghlacadh ar a liosta othar.

(2) Ní fheidhmeoidh lia-chleachtóir iomchuí dá dtagraítear i bhfo-
alt (1) an teideal dá dtagraítear san fho-alt sin más rud é, dá ndéanfaí
amhlaidh, go dtarlódh dá dheasca go rachadh an líon daoine
incháilithe ar a liosta othar thar an líon daoine incháilithe a
cheadaítear dó nó di, faoin Scéim um Sheirbhísí Liachta Ginearálta,
a ghlacadh ar an liosta sin.

4.—D’ainneoin aon chomhaontú iomchuí, aon lia-chleachtóir
iomchuí a mbeidh comhaontú déanta aige nó aici leis an
bhFeidhmeannacht (cibé acu roimh thosach feidhme an ailt seo, ar
an tosach feidhme sin nó dá éis) chun seirbhísí iomchuí a sholáthar,
beidh sé nó sí, ar aon chomhpháirtíocht lia-chleachtóirí iomchuí ar
comhpháirtí inti é nó í a dhíscaoileadh (ar cibé slí), i dteideal aon
duine incháilithe a bhí ar a liosta othar díreach roimh an díscaoileadh
a choinneáil ar an liosta mura rud é go gcuirtear in iúl don
Fheidhmeannacht nach mian leis an duine incháilithe go gcoinneofar
é nó í ar an liosta sin.

5.—D’ainneoin aon chomhaontú iomchuí, le linn don
Fheidhmeannacht cinneadh a dhéanamh i dtaobh an ndéanfaidh sí
nó nach ndéanfaidh sí comhaontú le lia-chleachtóir chun go
soláthróidh sé nó sí seirbhísí iomchuí, ní chuirfidh an
Fheidhmeannacht na nithe seo a leanas san áireamh chun críocha an
chinnidh sin—

(a) inmharthanacht eacnamaíoch ghearrthréimhseach nó
fhadtréimhseach an chleachtais liachta lena mbaineann
an comhaontú, nó

(b) inmharthanacht eacnamaíoch ghearrthréimhseach nó
fhadtréimhseach aon chleachtais liachta eile.

6.—D’ainneoin aon chomhaontú iomchuí, aon lia-chleachtóir
iomchuí a mbeidh comhaontú déanta aige nó aici leis an
bhFeidhmeannacht (cibé acu roimh thosach feidhme an ailt seo, ar
an tosach feidhme sin nó dá éis) chun seirbhísí iomchuí a sholáthar
in áitreabh a bheidh ceadaithe ag an bhFeidhmeannacht ó am go
ham, ní sholáthróidh sé nó sí na seirbhísí sin in aon áitreabh eile
mura rud é go mbeidh iarraidh déanta aige nó aici chuig an
bhFeidhmeannacht ar na seirbhísí sin a sholáthar in áitreabh eile
a bheidh sainaitheanta san iarraidh agus go mbeidh toilithe ag an
bhFeidhmeannacht leis an iarraidh.

7.—Faoi réir ailt 2 go 6, ní dhéanfaidh aon ní san Acht seo difear
d’oibriú na Scéime um Sheirbhísí Liachta Ginearálta.

8.—(1) Féadfar an tAcht Sláinte (Soláthar Seirbhísí Lia-
Chleachtóirí Ginearálta), 2012 a ghairm den Acht seo.
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Liosta othar a
choinneáil ar
chomhpháirtíocht
liachta a
dhíscaoileadh.

Ní chuirfidh an
Fheidhmeannacht
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eacnamaíoch san
áireamh le linn di a
chinneadh an
ndéanfaidh sí post
liachta a líonadh,
etc.

Cleachtas liachta
d’aistriú chuig
áitreabh eile.
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tosach feidhme.



A.8

6

[Uimh. 4.] [2012.]An tAcht Sláinte (Soláthar Seirbhı́sı́ Lia-
Chleachtóirı́ Ginearálta), 2012.

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


