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RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1. Gearrtheideal agus tosach feidhme.

2. Léiriú.

3. Rialacháin agus orduithe.

4. Aisghairm agus cúlghairm.

5. Caiteachais.

6. Doiciméid a sheirbheáil.

7. Cionta.

CUID 2

Boird Oideachais agus Oiliúna

8. An lá bunaithe.

9. Boird oideachais agus oiliúna a bhunú.

10. Feidhmeanna bord oideachais agus oiliúna.

11. Feidhmeanna breise a thabhairt do bhoird oideachais agus
oiliúna.

12. Feidhmeanna forchoimeádta.

13. Feidhmeanna feidhmiúcháin.

14. Príomhfheidhmeannach.

15. Feidhmeanna príomhfheidhmeannaigh.

16. Feidhmeanna a tharmligean chuig príomhfheidhmeannaigh.
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17. An bord do chur príomhfheidhmeannach ar fionraí agus as
oifig.

18. An tAire do chur príomhfheidhmeannach ar fionraí agus as
oifig.

19. Foireann.

20. Ordachán ón Aire.

21. Feidhmeanna bord oideachais agus oiliúna a chomhlíonadh
i gcomhpháirt.

22. Boird oideachais agus oiliúna do chomhoibriú le soláthraithe
oideachais nó oiliúna.

23. Feidhm de chuid bord oideachais agus oiliúna a
chomhlíonadh lasmuigh de limistéar feidhme.

24. Scoláireachtaí.

25. Cuntasacht príomhfheidhmeannaigh don Choiste um
Chuntais Phoiblí.

26. Cuntasacht príomhfheidhmeannaigh do choistí Oireachtais
eile.

27. Ráiteas straitéise.

28. Tuarascáil bhliantúil.

29. Bronntanais agus iontaobhais.

CUID 3

Comhaltas Bord Oideachais agus Oiliúna

30. Comhdhéanamh bord oideachais agus oiliúna.

31. Toghadh, ceapadh agus téarma oifige comhaltaí bord
oideachais agus oiliúna.

32. Incháilitheacht chun comhaltas boird oideachais agus oiliúna
a shealbhú.

33. Comhaltas a scor.

34. Dícháilíocht chun comhaltas boird oideachais agus oiliúna a
shealbhú.

35. Is cion é gníomhú le linn a bheith dícháilithe.

36. Éirí as comhaltas.

37. Corrfholúntais.

38. Caiteachais na gcomhaltaí.
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CUID 4

Boird Oideachais agus Oiliúna a Rialáil

39. Ordacháin bheartais ón Aire.

40. Tuarascáil maidir le hoibriú boird oideachais agus oiliúna.

41. Ordacháin tar éis tuarascáil maidir le hoibriú boird
oideachais agus oiliúna a fháil.

42. Feidhmeanna bord oideachais agus oiliúna a aistriú.

43. Comhaltaí a chur as oifig.

CUID 5

Coistí de Bhoird Oideachais agus Oiliúna

44. Coistí.

45. Coiste airgeadais agus coiste iniúchóireachta.

CUID 6

Airgeadas

46. Teorainn le caiteachas.

47. Plean seirbhíse bliantúil.

48. Airgead a bheidh chun creidiúna do bhord oideachais agus
oiliúna a thaisceadh.

49. Cumhachtaí chun iasacht a fháil.

50. Táillí.

51. Cuntais.

52. Feidhmeanna iniúchóireachta.

53. Talamh a fháil, a shealbhú nó a dhiúscairt.

CUID 7

Comhlachtaí a Dhíscaoileadh

54. Léiriú.

55. Coistí gairmoideachais a dhíscaoileadh.

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

57. Talamh agus maoin eile a aistriú.

58. Foireann a aistriú.

59. Aoisliúntas.

60. Cearta agus dliteanais a aistriú, agus léasanna, ceadúnais
agus ceadanna de leanúint i bhfeidhm.
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61. Forálacha de dhroim sócmhainní agus dliteanais a aistriú.

62. Taifid comhlachtaí díscaoilte.

63. Cuntais agus tuarascáil bhliantúil chríochnaitheach
comhlachtaí díscaoilte.

CUID 8

Ilghnéitheach

64. Alt 2(1)(j) den Acht um Dhífhostú Éagórach, 1977 a
aisghairm.

65. Alt 24(13) d’Acht 1998 a aisghairm.

66. Leasú ar alt 13 d’Acht 1998.

67. Idirthréimhse maidir le comhaltas.

68. Idirthréimhse maidir le fiosrúcháin.

69. Cosaint (Acht na gColáistí Teicniúla Réigiúnacha, 1992 agus
an tAcht um Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha
Cliath, 1992).

70. Idirthréimhse maidir le scoláireachtaí.

71. Cosaint (An tAcht um Thacaíocht do Mhic Léinn, 2011).

72. Leasuithe iarmhartacha ar Achtanna eile.

CUID 9

Leasú ar an Acht um Ghníomhaireacht Airgeadais d’Fhorbairt
Náisiúnta, 2002

73. Leasú ar an Acht um Ghníomhaireacht Airgeadais
d’Fhorbairt Náisiúnta, 2002.

SCEIDEAL 1

CUID 1

Na hAchtanna a Aisghairtear

CUID 2

Na hIonstraimí Reachtúla a Chúlghairtear

SCEIDEAL 2

Boird Oideachais agus Oiliúna agus Limistéir Bord Oideachais
agus Oiliúna

SCEIDEAL 3

Boird Oideachais agus Oiliúna

SCEIDEAL 4

Comhdhéanamh Bord Oideachais agus Oiliúna
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SCEIDEAL 5

Boird Oideachais agus Oiliúna Iomchuí

SCEIDEAL 6

Leasuithe Iarmhartacha ar Achtanna Eile

————————
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Na hAchtanna dá dTagraítear

Na hAchtanna um Shaoire Uchtaíoch, 1995 agus 2005

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

Acht na Leanaí, 2001 2001, Uimh. 24

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

An tAcht um Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha
Cliath, 1992 1992, Uimh. 15

An tAcht Oideachais, 1998 1998, Uimh. 51

An tAcht Oideachais (Leasú), 2012 2012, Uimh. 14

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

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

An tAcht Airgeadais, 2002 2002, Uimh. 5

An tAcht Sláinte, 2004 2004, Uimh. 42

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

An tAcht um Thoghcháin Áitiúla (Síntiúis agus Caiteachas
a Nochtadh), 1999 1999, Uimh. 7

An tAcht Rialtais Áitiúil, 2001 2001, Uimh. 37

Na hAchtanna um Chosaint Mháithreachais, 1994 agus
2004

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

An tAcht Airí agus Rúnaithe (Leasú), 2011 2011, Uimh. 10

An tAcht um Ghníomhaireacht Airgeadais d’Fhorbairt
Náisiúnta (Leasú), 2007 2007, Uimh. 16

An tAcht um Ghníomhaireacht Airgeadais d’Fhorbairt
Náisiúnta, 2002 2002, Uimh. 29

An tAcht um Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin
Náisiúnta (Leasú), 2000 2000, Uimh. 39

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

Na hAchtanna um Shaoire do Thuismitheoirí, 1998 agus
2006

Acht na bPríosún, 2007 2007, Uimh. 10

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

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

An tAcht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht
agus Ceapacháin), 2004 2004, Uimh. 33

An tAcht um Pinsin na Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair
agus Forálacha Eile), 2012 2012, Uimh. 37

Na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1996 go
2011

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

An tAcht um Thacaíocht do Mhic Léinn, 2011 2011, Uimh. 4

An tAcht Comhdhlúite Cánacha, 1997 1997, Uimh. 39

Na hAchtanna um Théarmaí Fostaíochta (Faisnéis), 1994
go 2012

An tAcht um Dhífhostú Éagórach, 1977 1977, Uimh. 10

Na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach, 1977 go 2007

An tAcht Gairm-Oideachais (Leasú), 1944 1944, Uimh. 9

An tAcht Gairmoideachais (Leasú), 2001 2001, Uimh. 23

An tAcht Oideachais Ghairme Beatha, 1930 1930, Uimh. 29

Na hAchtanna Gairmoideachais, 1930 go 2006

An tAcht um Obair Ógra, 2001 2001, Uimh. 42
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ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE hOIDEACHAS
AGUS OILIÚINT A CHOMHORDÚ AGUS A
SHEACHADADH AR SHLÍ NÍOS FEARR, AGUS, CHUN
NA CRÍCHE SIN DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE
COMHLACHTAÍ A BHUNÚ AR A dTABHARFAR
BOIRD OIDEACHAIS AGUS OILIÚNA; DO
DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE COISTÍ
GAIRMOIDEACHAIS A DHÍSCAOILEADH; DO
DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE SÓCMHAINNÍ,
DLITEANAIS AGUS FOIREANN COISTÍ
GAIRMOIDEACHAIS A AISTRIÚ CHUIG BOIRD
OIDEACHAIS AGUS OILIÚNA; DO DHÉANAMH
SOCRÚ MAIDIR LEIS NA hACHTANNA
GAIRMOIDEACHAIS, 1930 GO 2006 A AISGHAIRM,
MAIDIR LEIS AN ACHT UM DHÍFHOSTÚ ÉAGÓRACH,
1977, LEIS AN ACHT UM GHNÍOMHAIREACHT
AIRGEADAIS D’FHORBAIRT NÁISIÚNTA, 2002 AGUS
LEIS AN ACHT OIDEACHAIS, 1998, A LEASÚ, MAIDIR
LE hIONSTRAIMÍ REACHTÚLA ÁIRITHE A
CHÚLGHAIRM AGUS LEASÚ IARMHARTACH A
DHÉANAMH AR ACHTACHÁIN ÁIRITHE EILE; AGUS
DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE
GAOLMHARA.

[8 Bealtaine 2013]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar an tAcht um Boird Oideachais agus Oiliúna, 2013,
a ghairm den Acht seo.

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

(3) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (2), féadfar, le hordú
faoin bhfo-alt sin—

7
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Léiriú.
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Oiliúna, 2013.

(a) maidir le haisghairm na nAchtanna a shonraítear i gCuid
1 de Sceideal 1, is aisghairm a dhéantar le halt 4(1),
laethanta éagsúla a cheapadh chun Achtanna éagsúla, nó
forálacha éagsúla díobh, a aisghairm, nó

(b) maidir le cúlghairm na n-ionstraimí reachtúla a shonraítear
i gCuid 2 de Sceideal 1, is cúlghairm a dhéantar le halt
4(2), laethanta éagsúla a cheapadh chun ionstraimí
reachtúla éagsúla nó forálacha éagsúla díobh, a
chúlghairm.

2.—San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1930” an tAcht Oideachais Ghairme Beatha, 1930;

ciallaíonn “Acht 1944” an tAcht Gairm-Oideachais (Leasú), 1944;

ciallaíonn “Acht 1998” an tAcht Oideachais, 1998;

ciallaíonn “Acht 2001” an tAcht Rialtais Áitiúil, 2001;

tá le “plean seirbhíse bliantúil” an bhrí a shanntar dó le halt 47 agus
folaíonn sé plean seirbhíse bliantúil leasaithe;

tá le “coiste iniúchóireachta” an bhrí a shanntar dó le halt 45;

déanfar “bord bainistíochta” a fhorléiriú de réir alt 14 d’Acht 1998;

tá le “lárionad oideachais” an bhrí chéanna atá leis in Acht 1998;

tá le “príomhfheidhmeannach” an bhrí a shanntar dó le halt 14;

tá le “scoil coinneála leanaí” an bhrí chéanna atá leis in Acht na
Leanaí, 2001;

déanfar “comhlacht díscaoilte” a fhorléiriú de réir alt 55;

déanfar “bord oideachais agus oiliúna” a fhorléiriú de réir alt 9;

déanfar “limistéar boird oideachais agus oiliúna” a fhorléiriú de réir
alt 9;

ciallaíonn “Boird Oideachais agus Oiliúna na hÉireann” an
comhlachas arna bhunú chun ionadaíocht a dhéanamh i dteannta a
chéile do bhoird oideachais agus oiliúna agus chun a gcuid leasanna
a chur chun cinn, is comhlachas atá aitheanta ag an Aire chun críocha
an Achta seo;

ciallaíonn “saoráid oideachais nó oiliúna” áit, seachas lárionad
oideachais nó scoil aitheanta, ina soláthraítear oideachas, oiliúint nó
teagasc agus atá á cothabháil nó á hacmhainniú ag bord oideachais
agus oiliúna;

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

tá le “bliain toghcháin” an bhrí chéanna atá leis in Acht 2001;

déanfar “lá bunaithe” a fhorléiriú de réir alt 8;

déanfar “feidhm feidhmiúcháin” a fhorléiriú de réir alt 13;

tá le “coiste airgeadais” an bhrí a shanntar dó le halt 45;
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déanfar “limistéar feidhme” a fhorléiriú de réir alt 9;

ciallaíonn “foghlaimeoir” duine, seachas mac léinn, a bhfuil eolas,
scil, oiliúint nó inniúlacht á bhaint amach nó á baint amach nó bainte
amach aige nó aici;

tá le “údarás áitiúil” an bhrí chéanna atá leis in Acht 2001;

tá le “toghchán áitiúil” an bhrí chéanna atá leis in Acht 2001;

ciallaíonn “Aire” an tAire Oideachais agus Scileanna;

tá le “tuismitheoir” an bhrí chéanna atá leis in Acht 1998;

tá le “pátrún” an bhrí chéanna atá leis in Acht 1998;

tá le “cruinniú iarthoghcháin” an bhrí a shanntar dó le halt 31;

tá le “príosún” an bhrí chéanna atá leis in Acht na bPríosún, 2007;

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

tá le “comhlacht seirbhíse poiblí” an bhrí chéanna atá leis in alt 3(1)
den Acht Airí agus Rúnaithe (Leasú), 2011;

ciallaíonn “scoil aitheanta” scoil—

(a) atá ainmnithe ag an Aire faoi fho-alt (1) d’alt 10 d’Acht
1998 chun bheith ina scoil atá aitheanta chun críocha an
Achta sin, nó

(b) a meastar gur scoil í atá aitheanta de réir an ailt sin 10;

déanfar “feidhm fhorchoimeádta” a fhorléiriú de réir alt 12;

tá le “ráiteas straitéise” an bhrí a shanntar dó le halt 27;

tá le “mac léinn” an bhrí chéanna atá leis in Acht 1998;

ciallaíonn “coiste gairmoideachais” coiste gairmoideachais arna
bhunú faoi alt 7 d’Acht 1930.

3.—(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 a bheith riachtanach nó
fóirsteanach chun críocha na rialachán.

(3) Maidir le rialachán nó le hordú faoin Acht seo—

(a) féadfaidh feidhm a bheith aige maidir le gach bord
oideachais agus oiliúna nó maidir le cibé boird oideachais
agus oiliúna nó cibé aicmí bord oideachais agus oiliúna a
bheidh sonraithe sa rialachán nó san ordú, agus

(b) féadfaidh forálacha éagsúla a bheith ann i ndáil le boird
oideachais agus oiliúna éagsúla nó i ndáil le codanna
éagsúla de limistéar boird oideachais agus oiliúna.

9
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Rialacháin agus
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Aisghairm agus
cúlghairm.

Caiteachais.

Doiciméid a
sheirbheáil.

Cionta.

An lá bunaithe.
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(4) Déanfar gach ordú (seachas ordú faoi alt 1(2), alt 8 nó alt
43(3)) nó rialachán arna dhéanamh ag an Aire faoin Acht seo a
leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a
dhéanta agus má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá
a shuífidh an Teach sin tar éis an t-ordú nó an rialachán a leagan
faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an ordaithe nó an rialacháin,
beidh an t-ordú nó an rialachán ar neamhní dá réir sin, ach sin gan
dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin ordú nó
faoin rialachán.

4.—(1) Déantar gach Acht a shonraítear i gcolúin (2) agus (3) de
Chuid 1 de Sceideal 1 a aisghairm a mhéid a shonraítear i gcolún (4)
den Chuid sin.

(2) Déantar gach ionstraim reachtúil a shonraítear i gcolúin (1)
agus (2) de Chuid 2 de Sceideal 1 a chúlghairm a mhéid a shonraítear
i gcolún (3) den Chuid 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.

6.—(1) Déanfar fógra nó doiciméad eile a cheanglaítear a
sheirbheáil ar dhuine nó a thabhairt dó nó di faoin Acht seo a dhíriú
chuig an duine lena mbaineann faoina ainm nó faoina hainm, agus
féadfar é a sheirbheáil amhlaidh ar an duine nó a thabhairt amhlaidh
dó nó di ar cheann amháin de na slite seo a leanas:

(a) trína sheachadadh ar an duine;

(b) trína fhágáil ag an seoladh ag a bhfuil gnáthchónaí ar an
duine nó, i gcás go mbeidh seoladh le haghaidh seirbheála
tugtha, ag an seoladh sin; nó

(c) trína chur leis an bpost i litir chláraithe réamhíoctha chuig
an seoladh ag a bhfuil gnáthchónaí ar an duine nó, i gcás
go mbeidh seoladh le haghaidh seirbheála tugtha, chuig
an seoladh sin.

(2) Chun críche an ailt seo, measfar gnáthchónaí a bheith ar
chuideachta de réir bhrí Achtanna na gCuideachtaí ag a hoifig
chláraithe, agus measfar gnáthchónaí a bheith ar gach comhlacht
corpraithe eile agus ar gach comhlacht neamhchorpraithe daoine ag
a phríomhoifig nó ag a phríomháit ghnó.

7.—Aon duine atá ciontach i gcion faoin Acht seo dlífear, ar é nó
í a chiontú go hachomair, fíneáil d’Aicme A nó príosúnacht ar feadh
téarma nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

CUID 2

Boird Oideachais agus Oiliúna

8.—Déanfaidh an tAire, le hordú, lá a cheapadh chun bheith ina
lá bunaithe chun críocha an Achta seo.
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9.—(1) An lá bunaithe, beidh arna mbunú na boird oideachais
agus oiliúna (a dtabharfar bord oideachais agus oiliúna ar gach ceann
acu) a shonraítear i gcolún (1) de Sceideal 2 do na limistéir boird
oideachais agus oiliúna a shonraítear i gcolún (2) den Sceideal sin os
coinne na tagartha i gcolún (1).

(2) Faoi réir fho-alt (3), is é an t-ainm a shonraítear i gcolún (1)
de Sceideal 2 a thabharfar ar bhord oideachais agus oiliúna arna
bhunú faoi fho-alt (1).

(3) Féadfaidh an tAire, ar iarraidh ó bhord oideachais agus
oiliúna, ainm a shonrú le hordú, seachas ainm an bhoird a
shonraítear i gcolún (1) de Sceideal 2, a fhéadfaidh an bord a
thabhairt de thuairisc air féin chun críocha oibríochta.

(4) Ciallaíonn aon tagairt san Acht seo do limistéar feidhme boird
oideachais agus oiliúna, maidir le bord oideachais agus oiliúna a
shonraítear i gcolún (1) de Sceideal 2, an limistéar boird oideachais
agus oiliúna a shonraítear i gcolún (2) den Sceideal sin os coinne na
tagartha i gcolún (1).

(5) D’ainneoin aon fhoráil eile den Acht seo, gach comhalta de
choiste gairmoideachais a bheidh i seilbh oifige díreach roimh an lá
bunaithe, tiocfaidh sé nó sí chun bheith, agus beidh sé nó sí, ina
chomhalta nó ina comhalta den bhord oideachais agus oiliúna
iomchuí ar feadh téarma dar críoch dáta an chéad chruinnithe
iarthoghcháin eile den bhord sin.

(6) An lá bunaithe, déanfaidh an tAire dáta a shocrú chun an
chéad chruinniú de gach bord oideachais agus oiliúna a thionól.

(7) Tá feidhm ag Sceideal 3 maidir le boird oideachais agus
oiliúna.

(8) San alt seo, déanfar “bord oideachais agus oiliúna iomchuí” a
fhorléiriú de réir alt 54.

10.—(1) Is iad feidhmeanna ginearálta boird oideachais agus
oiliúna—

(a) scoileanna aitheanta, lárionaid oideachais agus saoráidí
oideachais nó oiliúna a bhunú agus a chothabháil ina
limistéar feidhme,

(b) nuair a ordóidh an tAire dó déanamh amhlaidh faoi alt
20—

(i) scoileanna aitheanta a bhunú agus a chothabháil ina
limistéar feidhme,

(ii) lárionaid oideachais a bhunú agus a chothabháil ina
limistéar feidhme,

(iii) lárionaid oideachais nó scoileanna aitheanta a
chothabháil ina limistéar feidhme, agus

(iv) saoráidí oideachais nó oiliúna a bhunú, a chothabháil
nó a acmhainniú ina limistéar feidhme,

(c) oideachas agus oiliúint, lena n-áirítear oideachas agus
oiliúint chun críocha fostaíochta, agus seirbhísí atá
coimhdeach i ndáil leis an gcéanna a phleanáil, a
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sholáthar, a chomhordú, agus soláthar an chéanna a
athbhreithniú ina limistéar feidhme—

(i) i scoileanna aitheanta nó i lárionaid oideachais arna
gcothabháil aige,

(ii) i saoráidí oideachais nó oiliúna arna gcothabháil nó
arna n-acmhainniú aige,

(iii) i scoileanna coinneála leanaí,

(iv) i bpríosúin, agus

(v) i saoráidí arna gcothabháil ag comhlachtaí seirbhíse
poiblí eile,

(d) socruithe a dhéanamh le soláthraithe oideachais nó oiliúna
agus seirbhísí tacaíochta a sholáthar dóibh de réir alt 22,

(e) scoláireachtaí a bhunú de réir alt 24,

(f) ráiteas straitéise a ghlacadh de réir alt 27,

(g) plean seirbhíse bliantúil a ghlacadh de réir alt 47,

(h) comhoibriú le haon chomhlacht a bheidh ainmnithe chun
na feidhmeanna iniúchóireachta inmheánaí faoi alt 52 a
chur i gcrích,

(i) oideachas agus oiliúint a sholáthar ar iarraidh ó aon
chomhlacht, agus thar ceann aon chomhlacht, a dhéanann
oiliúint a mhaoiniú as airgead arna sholáthar don
chomhlacht sin ag an Oireachtas,

(j) tacú le soláthar, comhordú, riaradh agus measúnú seirbhísí
oibre ógra ina limistéar feidhme agus cibé faisnéis a
iarrfaidh an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige i ndáil leis
an tacaíocht sin a thabhairt, agus

(k) measúnú a dhéanamh i dtaobh an amhlaidh go bhfuil an
modh ar a gcomhlíonann sé a chuid feidhmeanna
barainneach, éifeachtúil agus éifeachtach.

(2) Déanfaidh bord oideachais agus oiliúna, i gcás gur cuí leis é le
linn dó a chuid feidhmeanna a chomhlíonadh, dul i gcomhairle—

(a) le boird bhainistíochta scoileanna aitheanta arna
gcothabháil aige,

(b) le daoine a bhíonn ag comhlíonadh feidhmeanna atá
comhchosúil, nó comhchosúil go substaintiúil, le
feidhmeanna arna bhfeidhmiú ag boird bhainistíochta dá
dtagraítear i mír (a), i ndáil leis an nithe seo a leanas—

(i) lárionaid oideachais arna gcothabháil aige,

(ii) saoráidí oideachais nó oiliúna arna gcothabháil nó
arna n-acmhainniú aige, nó

(iii) scoileanna coinneála leanaí, príosúin, saoráidí
oideachais nó oiliúna nó saoráidí arna gcothabháil ag
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comhlachtaí seirbhíse poiblí eile ina soláthraíonn an
bord oideachas nó oiliúint,

(c) le mic léinn scoileanna aitheanta nó lárionad oideachais
arna gcothabháil aige,

(d) le foghlaimeoirí i scoileanna coinneála leanaí, i bpríosúin,
i saoráidí oideachais nó oiliúna nó i saoráidí arna
gcothabháil ag comhlachtaí seirbhíse poiblí eile ina
soláthraíonn an bord oideachas nó oiliúint,

(e) le tuismitheoirí mac léinn dá dtagraítear i mír (c) agus
tuismitheoirí foghlaimeoirí dá dtagraítear i mír (d) i gcás
nach bhfuil 18 mbliana d’aois slánaithe ag na mic léinn
nó ag na foghlaimeoirí,

(f) le comhaltaí dá fhoireann,

(g) le comhlachtaí atá ionadaitheach do na hearnálacha gnó,
tionscail agus fostóirí,

(h) le daoine a bhfuil spéis ar leith acu in oideachas agus
oiliúint, nó a bhfuil eolas ar leith acu maidir le hoideachas
agus oiliúint, a sholáthraítear i scoileanna aitheanta nó i
lárionaid oideachais arna gcothabháil aige, nó i saoráidí
oideachais nó oiliúna arna gcothabháil nó arna
n-acmhainniú aige, agus

(i) le haon duine eile a measfaidh sé gur dócha go ndéanfaidh
comhlíonadh a fheidhmeanna difear dó nó di.

(3) Beidh ag bord oideachais agus oiliúna na cumhachtaí go léir
is gá nó is fóirsteanach chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh.

(4) Tabharfaidh bord oideachais agus oiliúna aird ar bheartas an
Rialtais a mhéid a d’fhéadfadh an beartas difear a dhéanamh
d’fheidhmeanna an bhoird nó baint a bheith aige leo agus
comhlíonfaidh sé aon ordachán i dtaobh beartais a dtabharfaidh an
tAire fógra don bhord ina leith ó am go ham.

(5) Féadfaidh an tAire a iarraidh ar Bhoird Oideachais agus
Oiliúna na hÉireann na nithe seo a leanas a dhéanamh—

(a) uiríll a dhéanamh thar ceann boird oideachais agus oiliúna
maidir lena fheidhmeanna,

(b) suirbhéanna a sheoladh maidir le faisnéis arna lorg ag an
Aire maidir le comhlíonadh feidhmeanna ag boird
oideachais agus oiliúna, agus

(c) cibé cabhair a thabhairt do bhord oideachais agus oiliúna
a mheasfaidh an tAire is gá chun go ndéanfaidh a bord a
fheidhmeanna a chomhall go héifeachtach.

(6) San alt seo, tá le “obair ógra” an bhrí chéanna atá leis san
Acht um Obair Ógra, 2001.

11.—(1) Féadfaidh an tAire, le hordú, cibé feidhmeanna breise a
mbeidh baint acu le feidhmeanna an bhoird de thuras na huaire a
chinnfidh sé nó sí a thabhairt do bhord oideachais agus oiliúna, faoi
réir cibé coinníollacha (más ann) a shonrófar san ordú.
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(2) Féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha, forlíontacha agus
breise a bheith in ordú faoin alt seo is gá, i dtuairim an Aire, chun
lánéifeacht a thabhairt don ordú.

12.—(1) Déanfaidh gach bord oideachais agus oiliúna, faoi réir
ailt 44 agus 45, cibé feidhmeanna dá chuid a mbeidh dearbhaithe leis
an Acht seo nó faoi gur feidhmeanna forchoimeádta iad a
chomhlíonadh le rún óna chomhaltaí.

(2) Is feidhmeanna forchoimeádta gach ceann díobh seo a leanas:

(a) iarraidh ó bhord oideachais agus oiliúna ar ainm a
fhéadfaidh an bord a thabhairt de thuairisc air féin chun
críocha oibríochta faoi alt 9(3);

(b) príomhfheidhmeannach a cheapadh de réir alt 14;

(c) príomhfheidhmeannach a chur ar fionraí de réir alt 17;

(d) scoláireacht a bhunú faoi alt 24;

(e) tuairim a thabhairt faoi alt 27(4)(h) agus ráiteas straitéise
(fara nó d’éagmais modhnuithe) a ghlacadh faoi alt 27;

(f) tuarascáil bhliantúil a ghlacadh faoi alt 28;

(g) bronntanais a ghlacadh nó an bord a bheith comhdhéanta
mar iontaobhaí faoi alt 29;

(h) breith lena n-údarófar freastal ag comhalta ar chomhdháil,
seimineár, cruinniú nó ócáid faoi alt 38;

(i) i ndáil le coiste arna bhunú faoi alt 44—

(i) an coiste a bhunú nó a dhíscaoileadh,

(ii) téarmaí tagartha an choiste a chinneadh agus nósanna
imeachta an choiste a rialáil,

(iii) comhalta (lena n-áirítear an cathaoirleach) den
choiste a cheapadh nó a chur as oifig, agus

(iv) gníomh de chuid an choiste a dhaingniú;

(j) plean seirbhíse bliantúil a ghlacadh faoi alt 47;

(k) an chumhacht chun airgead a fháil ar iasacht faoi alt 49;

(l) cuntais a choimeád de réir alt 51;

(m) i ndáil le coiste airgeadais agus le coiste iniúchóireachta—

(i) na coistí sin a bhunú,

(ii) comhalta (lena n-áirítear an cathaoirleach) de na
coistí sin a cheapadh agus a chur as oifig, agus

(iii) tuarascáil arna hullmhú ag gach ceann de na coistí sin
a fháil agus a chinneadh cén gníomh (más ann) ba
chóir a dhéanamh de thoradh ar fhionnachtana aon
tuarascála den sórt sin;
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(n) talamh nó aon leas i dtalamh a fháil, a shealbhú agus a
dhiúscairt faoi mhír 3 de Sceideal 3.

(3) Féadfaidh an tAire, le hordú, aon fheidhm a thugtar do bhord
oideachais agus oiliúna faoi alt 11 a dhearbhú chun bheith ina
feidhm fhorchoimeádta.

(4) Is é nó is í an tAire a chinnfidh aon díospóid i dtaobh an
feidhm fhorchoimeádta feidhm áirithe nó nach ea.

(5) Cabhróidh príomhfheidhmeannach boird oideachais agus
oiliúna le comhaltaí an bhoird i dtaca lena bhfeidhmeanna a
chomhlíonadh ar cibé slí a éileoidh na comhaltaí sin.

(6) Ní dhéanfaidh bord oideachais agus oiliúna feidhm de chuid
an bhoird nach feidhm fhorchoimeádta a chomhlíonadh trí rún óna
chomhaltaí ná ordachán a thabhairt i ndáil le comhlíonadh an
chéanna.

13.—(1) Gach feidhm de chuid bord oideachais agus oiliúna nach
feidhm fhorchoimeádta is feidhm fheidhmiúcháin de chuid an
bhoird í.

(2) Is é nó is í príomhfheidhmeannach boird oideachais agus
oiliúna a chomhlíonfaidh feidhmeanna feidhmiúcháin an bhoird sin.

(3) Déanfaidh príomhfheidhmeannach, le linn dó nó di feidhm
fheidhmiúcháin a chomhlíonadh, gníomhú de réir bheartais, de
thuras na huaire, an bhoird oideachais agus oiliúna arb é nó í an
príomhfheidhmeannach air.

14.—(1) Beidh príomhoifigeach feidhmiúcháin ar gach bord
oideachais agus oiliúna (dá ngairtear “príomhfheidhmeannach” san
Acht seo).

(2) Faoi réir fho-ailt (4), (5) agus (6), déanfaidh bord oideachais
agus oiliúna príomhfheidhmeannach a cheapadh—

(a) de réir nósanna imeachta arna gcinneadh ag an Aire tar
éis dul i gcomhairle leis an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe, agus

(b) le toiliú an Aire.

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

(4) Féadfaidh an tAire, roimh an lá bunaithe, duine a ainmniú
lena cheapadh nó lena ceapadh ina chéad nó ina céad
phríomhfheidhmeannach ar bhord oideachais agus oiliúna.

(5) Más rud é, díreach roimh an lá bunaithe, go mbeidh duine
ainmnithe ag an Aire faoi fho-alt (4), beidh an duine sin arna
cheapadh nó arna ceapadh, an lá bunaithe, mar an chéad

15

Cd.2 A.12

Feidhmeanna
feidhmiúcháin.

Príomhfheidhmeannach.



Cd.2 A.14

Feidhmeanna
príomh-
fheidhmeannaigh.

Feidhmeanna
príomh-
fheidhmeannaigh a
tharmligean.

16

[Uimh. 11.] [2013.]An tAcht um Boird Oideachais agus
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phríomhfheidhmeannach ar an mbord oideachais agus oiliúna ar ina
leith a ainmníodh é nó í amhlaidh.

(6) I gcás go bhfaighidh duine a bheidh arna cheapadh nó arna
ceapadh faoi fho-alt (5) bás, go n-éireoidh sé nó sí as oifig nó go
scoirfidh sé nó sí ar shlí eile de bheith i seilbh oifige roimh an dáta
a socraíodh den chéad uair faoi alt 31(7)(a)(ii), féadfaidh an tAire,
le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe,
príomhfheidhmeannach a cheapadh chun an folúntas a tharlóidh
amhlaidh a líonadh.

(7) Faoi réir fho-ailt (8) agus (9), ní shealbhóidh
príomhfheidhmeannach boird oideachais agus oiliúna aon oifig nó
fostaíocht eile ná ní sheolfaidh sé nó sí aon ghnó eile gan toiliú an
bhoird.

(8) Féadfaidh príomhfheidhmeannach boird oideachais agus
oiliúna, ar iarraidh ón Aire, aon oifig nó fostaíocht bhreise a
shealbhú in aon chomhlacht seirbhíse poiblí eile, ar feadh cibé
tréimhse a shonróidh an tAire, agus déanfaidh sé nó sí amhlaidh i
gcás go n-ordaíonn an tAire amhlaidh.

(9) Féadfaidh an tAire a ordú do bhord oideachais agus oiliúna
socrú a dhéanamh chun go rachaidh príomhfheidhmeannach an
bhoird ar iasacht chuig—

(a) bord oideachais agus oiliúna eile, nó

(b) comhlacht seirbhíse poiblí eile.

(10) Comhlíonfaidh bord oideachais agus oiliúna ordachán faoi
fho-alt (9).

15.—(1) Déanfaidh príomhfheidhmeannach boird oideachais agus
oiliúna feidhmeanna feidhmiúcháin an bhoird a chomhlíonadh.

(2) Soláthróidh príomhfheidhmeannach boird oideachais agus
oiliúna don bhord cibé faisnéis maidir le comhlíonadh a
fheidhmeanna nó a feidhmeanna a theastóidh ón mbord sin ó am
go ham.

(3) Soláthróidh príomhfheidhmeannach boird oideachais agus
oiliúna don Aire cibé faisnéis maidir le comhlíonadh a fheidhmeanna
nó a feidhmeanna a theastóidh ón Aire ó am go ham.

(4) Beidh príomhfheidhmeannach boird oideachais agus oiliúna
cuntasach don bhord as a fheidhmeanna nó a feidhmeanna a
chomhlíonadh go cuí.

16.—(1) Féadfaidh príomhfheidhmeannach boird oideachais agus
oiliúna, faoi réir cibé téarmaí agus coinníollacha is cuí leis nó léi
agus faoi réir aon ordacháin a thabharfaidh an tAire, aon cheann dá
fheidhmeanna nó dá feidhmeanna a tharmligean i scríbhinn chuig
comhalta sonraithe d’fhoireann an bhoird agus beidh an comhalta
foirne sin cuntasach don phríomhfheidhmeannach as comhlíonadh
na bhfeidhmeanna a tharmligfear amhlaidh.

(2) Beidh príomhfheidhmeannach cuntasach don bhord
oideachais agus oiliúna as comhlíonadh na bhfeidhmeanna a
tharmligfidh sé nó sí de réir fho-alt (1).
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(3) I gcás go ndéanfar tarmligean chuig comhalta foirne faoi fho-
alt (1), comhlíonfaidh an comhalta an fheidhm lena mbaineann—

(a) faoi réir threorú agus rialú ginearálta an
phríomhfheidhmeannaigh,

(b) de réir cibé ordacháin (más ann) a thabharfaidh an tAire
i ndáil le comhlíonadh na feidhme sin,

(c) de réir cibé téarmaí agus coinníollacha (más ann) a
shonrófar faoin bhfo-alt sin, agus

(d) sa tslí chéanna agus faoi réir na gcoinníollacha céanna
(más ann) is infheidhme maidir le feidhmiú na feidhme
sin ag an bpríomhfheidhmeannach.

(4) Féadfaidh an príomhfheidhmeannach tarmligean arna
dhéanamh de réir an ailt seo a chúlghairm agus déanfaidh sé nó sí
tarmligean den sórt sin a chúlghairm i gcás go n-ordaíonn an tAire
amhlaidh.

17.—(1) Féadfaidh bord oideachais agus oiliúna, faoi réir an ailt
seo, príomhfheidhmeannach an bhoird a chur ar fionraí—

(a) mar gheall ar mhí-iompar sonraithe, nó

(b) i gcás gur dealraitheach don bhord gur gá déanamh
amhlaidh chun go gcomhlíonfaidh an bord a
fheidhmeanna go héifeachtach.

(2) I gcás go mbeartaíonn bord oideachais agus oiliúna rún a
thairiscint chun príomhfheidhmeannach an bhoird sin a chur ar
fionraí mar gheall ar aon cheann de na cúiseanna a leagtar amach i
bhfo-alt (1), déanfar fógra á rá go mbeartaítear an rún a thairiscint
a sheirbheáil ar an bpríomhfheidhmeannach agus ar gach comhalta
den bhord lena mbaineann.

(3) Maidir le fógra faoi fho-alt (2)—

(a) beidh sé sínithe ag a leath ar a laghad de chomhaltaí an
bhoird lena mbaineann,

(b) luafar ann na cúiseanna atá leis an bhfionraí atá
beartaithe,

(c) luafar ann go bhféadfaidh an príomhfheidhmeannach
ráiteas a chur faoi bhráid an bhoird laistigh de 14 lá tar
éis an fógra a sheirbheáil i ndáil leis na cúiseanna a
bheidh luaite faoi mhír (b), agus

(d) sonrófar ann lá, nach luaithe ná 21 lá tar éis an lae a
sheirbheálfar an fógra ar an bpríomhfheidhmeannach,
chun cruinniú speisialta den bhord a thionól chun an
fhionraí bheartaithe a bhreithniú.

(4) Faoi réir fho-alt (5), ag cruinniú speisialta de bhord oideachais
agus oiliúna dá dtagraítear i mír (d) d’fho-alt (3), féadfaidh an bord,
le rún, tar éis dó aon ráiteas a bheidh curtha faoina bhráid faoi mhír
(c) den fho-alt sin a bhreithniú, príomhfheidhmeannach an bhoird a
chur ar fionraí ó cibé dáta a shonróidh an bord.
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(5) Maidir le rún faoi fho-alt (4), ní foláir do thrí cheathrú ar a
laghad de chomhaltaí an bhoird lena mbaineann vótáil i bhfabhar
an rúin.

(6) Déanfar cóip de rún arna rith faoi fho-alt (4) a thabhairt don
phríomhfheidhmeannach a luaithe is indéanta tar éis an rún a rith.

(7) Déanfaidh bord oideachais agus oiliúna, laistigh de 7 lá tar éis
rún a rith faoi fho-alt (4), cóip de na nithe seo a leanas a thabhairt
don Aire—

(a) an fógra go mbeartaítear rún a thairiscint,

(b) aon ráiteas ón bpríomhfheidhmeannach arna chur faoina
bhráid de réir fho-alt (3)(c), agus

(c) an rún arna rith amhlaidh.

(8) Déanfaidh an tAire, laistigh de 21 lá tar éis rún faoi fho-alt
(7) a fháil, painéal 3 dhuine a cheapadh a mbeidh eolas nó taithí acu
ar oideachas, ar acmhainní daonna nó ar bhainistíocht (dá ngairtear
“painéal comhairleach” san alt seo).

(9) Ainmneoidh an tAire duine den 3 dhuine a bheidh ceaptha
ar an bpainéal comhairleach chun bheith ina chathaoirleach nó ina
cathaoirleach ar an bpainéal sin.

(10) Déanfaidh painéal comhairleach, laistigh de 21 lá tar éis é a
cheapadh agus tar éis dó na doiciméid dá dtagraítear i bhfo-alt (7) a
bhreithniú, tuarascáil a chur faoi bhráid an Aire ina mbeidh a
mholtaí i dtaobh—

(a) an amhlaidh gur chóir don phríomhfheidhmeannach
leanúint de bheith ar fionraí, agus más cóir, cén tréimhse
ar ar a feadh is cóir dó nó di leanúint amhlaidh,

(b) an amhlaidh gur chóir an príomhfheidhmeannach a chur
as oifig, nó

(c) aon ní eile a eascraíonn as a bhreithniú agus is cuí leis an
bpainéal sna himthosca.

(11) Déanfaidh an tAire, ar thuarascáil arna cur faoina bhráid nó
faoina bráid faoi fho-alt (10) a bhreithniú, laistigh de 14 lá tar éis an
tuarascáil a fháil—

(a) fionraí an phríomhfheidhmeannaigh a fhoirceannadh, faoi
réir cibé téarmaí agus coinníollacha (más ann) is cuí leis
an Aire,

(b) fionraí an phríomhfheidhmeannaigh a dhaingniú agus an
tréimhse a mbeidh an fhionraí i bhfeidhm a leagan amach
agus cibé téarmaí agus coinníollacha (más ann) a mbeidh
feidhm acu maidir leis an bpríomhfheidhmeannach ar
dhul in éag don tréimhse fionraí a leagan amach, nó

(c) an príomhfheidhmeannach a chur as oifig.

(12) Tabharfaidh an tAire fógra don bhord oideachais agus
oiliúna agus don phríomhfheidhmeannach lena mbaineann faoina
bhreith nó faoina breith faoi fho-alt (11) agus faoin dáta óna mbeidh
éifeacht leis an mbreith sin.
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(13) Beidh painéal arna cheapadh faoin alt seo neamhspleách i
gcomhlíonadh a fheidhmeanna.

(14) Féadfaidh an tAire, le rialacháin, aon ní nós imeachta a
fhorordú chun críocha an ailt seo.

18.—(1) Féadfaidh an tAire, faoi réir an ailt seo,
príomhfheidhmeannach boird oideachais agus oiliúna a chur ar
fionraí—

(a) mar gheall ar mhí-iompar sonraithe, nó

(b) i gcás gur dealraitheach don Aire gur gá déanamh
amhlaidh chun go gcomhlíonfaidh an bord a
fheidhmeanna go héifeachtach.

(2) I gcás go mbeartaíonn an tAire príomhfheidhmeannach boird
oideachais agus oiliúna a chur ar fionraí mar gheall ar aon cheann
de na cúiseanna a leagtar amach i bhfo-alt (1), déanfaidh an tAire
fógra á rá go mbeartaítear an príomhfheidhmeannach a chur ar
fionraí a sheirbheáil ar an bpríomhfheidhmeannach agus ar gach
comhalta den bhord lena mbaineann.

(3) Maidir le fógra faoi fho-alt (2)—

(a) luafar ann na cúiseanna atá leis an bhfionraí atá
beartaithe,

(b) luafar ann go bhféadfaidh an príomhfheidhmeannach,
agus an bord oideachais agus oiliúna lena mbaineann,
ráiteas a chur faoi bhráid an Aire laistigh de 14 lá tar éis
an fógra a sheirbheáil i ndáil leis na cúiseanna a bheidh
luaite faoi mhír (a).

(4) Féadfaidh an tAire, tar éis dó nó di aon ráitis a bheidh curtha
faoina bhráid nó faoina bráid faoi mhír (b) d’fho-alt (3) a bhreithniú,
príomhfheidhmeannach an bhoird oideachais agus oiliúna a chur ar
fionraí ó cibé dáta a shonróidh an tAire.

(5) Tabharfaidh an tAire fógra don phríomhfheidhmeannach agus
don bhord lena mbaineann faoina bhreith nó faoina breith a luaithe
is indéanta tar éis an bhreith a thabhairt.

(6) Déanfaidh an tAire, laistigh de 21 lá tar éis aon bhreith
príomhfheidhmeannach a chur ar fionraí faoi fho-alt (4), bord 3
dhuine a cheapadh a mbeidh eolas nó taithí acu ar oideachas, ar
acmhainní daonna nó ar bhainistíocht (dá ngairtear “bord
comhairleach” san alt seo).

(7) Ainmneoidh an tAire duine den 3 dhuine a bheidh ceaptha
ar an mbord comhairleach chun bheith ina chathaoirleach nó ina
cathaoirleach ar an mbord sin.

(8) Déanfaidh bord comhairleach, laistigh de 21 lá tar éis é a
cheapadh agus tar éis dó an fógra go mbeartaítear
príomhfheidhmeannach a chur ar fionraí, aon ráiteas arna chur faoi
bhráid an Aire faoi mhír (b) d’fho-alt (3) agus an bhreith ón Aire a
bhreithniú, tuarascáil a chur faoi bhráid an Aire ina mbeidh a
mholtaí i dtaobh—
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(a) an amhlaidh gur chóir don phríomhfheidhmeannach
leanúint de bheith ar fionraí, agus más cóir, cén tréimhse
ar ar a feadh is cóir dó nó di leanúint amhlaidh,

(b) an amhlaidh gur chóir an príomhfheidhmeannach a chur
as oifig, nó

(c) aon ní eile a eascraíonn as a bhreithniú is cuí leis an mbord
sna himthosca.

(9) Déanfaidh an tAire, ar thuarascáil arna cur faoina bhráid nó
faoina bráid faoi fho-alt (8) a bhreithniú, laistigh de 14 lá tar éis an
tuarascáil a fháil—

(a) fionraí an phríomhfheidhmeannaigh a fhoirceannadh, faoi
réir cibé téarmaí agus coinníollacha (más ann) is cuí leis
an Aire,

(b) fionraí an phríomhfheidhmeannaigh a dhaingniú agus an
tréimhse a mbeidh an fhionraí i bhfeidhm a leagan amach
agus cibé téarmaí agus coinníollacha (más ann) a mbeidh
feidhm acu maidir leis an bpríomhfheidhmeannach ar
dhul in éag don tréimhse fionraí a leagan amach, nó

(c) an príomhfheidhmeannach a chur as oifig.

(10) Tabharfaidh an tAire fógra don bhord oideachais agus
oiliúna agus don phríomhfheidhmeannach lena mbaineann faoina
bhreith nó faoina breith faoi fho-alt (9) agus faoin dáta óna mbeidh
éifeacht leis an mbreith sin.

(11) Beidh bord comhairleach arna cheapadh faoin alt seo
neamhspleách i gcomhlíonadh a fheidhmeanna.

(12) Féadfaidh an tAire, le rialacháin, aon ní nós imeachta a
fhorordú chun críocha an ailt seo.

19.—(1) Féadfaidh gach bord oideachais agus oiliúna—

(a) de réir nósanna imeachta arna gcinneadh ag an Aire tar
éis dul i gcomhairle leis an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe, agus

(b) le toiliú an Aire,

cibé daoine agus cibé líon daoine a chinnfidh sé ó am go ham a
cheapadh chun bheith ina gcomhaltaí d’fhoireann an bhoird lena
mbaineann.

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

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

(4) San alt seo, ní fholaíonn “comhalta den fhoireann”
Príomhoide, múinteoir ná comhalta eile d’fhoireann scoil aitheanta.
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20.—Féadfaidh an tAire ordachán a thabhairt do bhord oideachais
agus oiliúna—

(a) chun scoil aitheanta a bhunú agus a chothabháil ina
limistéar feidhme,

(b) chun lárionad oideachais a bhunú agus a chothabháil ina
limistéar feidhme,

(c) chun scoil aitheanta nó lárionad oideachais ina limistéar
feidhme a chothabháil, nó

(d) chun saoráid oideachais nó oiliúna a bhunú, a chothabháil
nó a acmhainniú ina limistéar feidhme.

21.—(1) Féadfaidh aon 2 bhord oideachais agus oiliúna nó níos
mó, le toiliú an Aire, socruithe a dhéanamh chun aon cheann dá
bhfeidhmeanna a chomhlíonadh i gcomhpháirt, agus má eascraíonn
aon cheist i ndáil le socrú den sórt sin, déanfaidh na boird oideachais
agus oiliúna lena mbaineann an cheist a a tharchur chuig an Aire
agus is breith chríochnaitheach breith an Aire uirthi.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), maidir le socrú lena
mbaineann an fo-alt sin, féadfaidh sé baint a bheith aige le 2 bhord
oideachais agus oiliúna nó níos mó talamh, nó aon leas i dtalamh, a
fháil, a shealbhú agus a dhiúscairt i gcomhpháirt.

(3) Féadfaidh an tAire, más dóigh leis nó léi go gcomhlíonfadh 2
bhord oideachais agus oiliúna nó níos mó aon fheidhm ar mhodh
níos éifeachtaí dá gcomhlíonfadh siad í i gcomhpháirt lena chéile, a
ordú go ndéanfaidh siad amhlaidh, faoi réir cibé téarmaí a bheidh
sonraithe san ordachán.

(4) Sula dtabharfaidh sé nó sí ordachán faoi fho-alt (3), cuirfidh
an tAire in iúl le fógra i scríbhinn do gach bord oideachais agus
oiliúna lena mbaineann go bhfuil sé beartaithe aige nó aici ordachán
den sórt sin a thabhairt.

(5) Maidir le fógra faoi fho-alt (4)—

(a) sonrófar ann na cúiseanna atá ag an Aire leis an mbeartú
ordachán faoin alt seo a thabhairt,

(b) sonrófar ann téarmaí an ordacháin a bheartaíonn sé nó sí
a thabhairt, agus

(c) iarrfar ann ar na boird oideachais agus oiliúna lena
mbaineann uiríll i scríbhinn a dhéanamh chuig an Aire i
ndáil leis an ordachán beartaithe, tráth nach déanaí ná 14
lá ó dháta seirbheála an fhógra.

(6) Déanfaidh an tAire, le linn dó nó di breith a thabhairt i dtaobh
cibé acu a thabharfaidh sé nó sí ordachán faoin alt seo nó nach
dtabharfaidh, aon uiríll arna ndéanamh faoi fho-alt (5) a chur i
gcuntas.

(7) I gcás go dtabharfaidh an tAire ordachán do 2 bhord
oideachais agus oiliúna nó níos mó faoin alt seo, féadfaidh an tAire
a iarraidh ar Bhoird Oideachais agus Oiliúna na hÉireann cibé
cúnamh a thabhairt do na boird sin a mheasfaidh sé nó sí is gá chun
an t-ordachán sin a chur i ngníomh go héifeachtach, is cúnamh de
chineál agus i bhfoirm a luafar san ordachán.
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(8) Comhlíonfaidh bord oideachais agus oiliúna ordachán arna
thabhairt dó faoin alt seo.

22.—(1) Féadfaidh bord oideachais agus oiliúna, le toiliú an Aire,
socrú a dhéanamh le soláthraí oideachais nó oiliúna chun aon cheann
d’fheidhmeanna an bhoird a chomhlíonadh i gcomhpháirt, faoi réir
cibé téarmaí agus coinníollacha a bheidh comhaontaithe ag an mbord
agus an soláthraí.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), ach faoi réir alt 53
agus aon rialacháin arna ndéanamh faoin alt sin, maidir le socrú faoi
fho-alt (1), féadfaidh sé baint a bheith aige le talamh nó aon leas i
dtalamh a fháil, a shealbhú, a bhainistiú, a chothabháil, a fhorbairt
(lena n-áirítear bainistíocht tionscadail ar fhorbairt den sórt sin) agus
a dhiúscairt.

(3) Féadfaidh an tAire, ar iarraidh ó sholáthraí oideachais nó
oiliúna, a ordú do bhord oideachais agus oiliúna aon cheann dá
fheidhmeanna a chomhlíonadh i gcomhpháirt leis an soláthraí sin,
faoi réir cibé téarmaí agus coinníollacha a bheidh sonraithe san
ordachán.

(4) Féadfaidh bord oideachais agus oiliúna, ar iarraidh ó
sholáthraí oideachais nó oiliúna, le toiliú an Aire agus faoi réir cibé
téarmaí agus coinníollacha a bheidh comhaontaithe ag an mbord
agus an soláthraí, seirbhísí tacaíochta a sholáthar don soláthraí
oideachais nó oiliúna.

(5) Féadfaidh an tAire, ar iarraidh ó sholáthraí oideachais nó
oiliúna, a ordú do bhord oideachais agus oiliúna seirbhísí tacaíochta
a sholáthar don soláthraí oideachais nó oiliúna, faoi réir cibé téarmaí
agus coinníollacha a bheidh sonraithe san ordachán.

(6) Féadfaidh an tAire a iarraidh ar Bhoird Oideachais agus
Oiliúna na hÉireann cibé cúnamh a thabhairt do bhord oideachais
agus oiliúna a mheasfaidh sé nó sí is gá chun ordachán faoin alt seo
a chur i ngníomh.

(7) Comhlíonfaidh bord oideachais agus oiliúna ordachán faoin
alt seo.

(8) Déanfaidh an tAire, le linn breith a thabhairt i dtaobh cibé
acu a thabharfaidh sé nó sí ordachán nó a thoiliú nó a toiliú faoin alt
seo nó nach dtabharfaidh, aird a thabhairt ar na nithe seo a leanas—

(a) soláthar láithreach oideachais agus oiliúna, agus an gá a
bheidh leo sa todhchaí, sa limistéar ina bhfuil an soláthraí
oideachais nó oiliúna suite,

(b) a inmhianaithe atá sé raon fairsing deiseanna oideachais
agus oiliúna a sholáthar do mhic léinn agus
d’fhoghlaimeoirí,

(c) an úsáid is fearr is féidir a bhaint as na hacmhainní atá
ar fáil,

(d) a inmhianaithe atá sé luach ar airgead a urrasú maidir le
socruithe arna ndéanamh nó le seirbhísí tacaíochta arna
soláthar faoin alt seo,
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(e) saineolas, taithí agus scileanna a bheith ar fáil sa bhord
oideachais agus oiliúna agus sa soláthraí oideachais nó
oiliúna lena mbaineann,

(f) cumas an bhoird oideachais agus oiliúna lena mbaineann
socruithe a dhéanamh nó seirbhísí tacaíochta a sholáthar
faoin alt seo, agus

(g) an deis acmhainní, saineolas, taithí agus scileanna a roinnt
chun tairbhe do mhic léinn nó d’fhoghlaimeoirí.

(9) San alt seo, folaíonn “seirbhísí tacaíochta”—

(a) talamh a shealbhú, a bhainistiú, a chothabháil nó a
fhorbairt,

(b) bainistíocht tionscadail,

(c) cúnamh a thabhairt i ndáil le hearraí agus seirbhísí a
cheannach nó a fháil,

(d) acmhainní daonna,

(e) seirbhísí airgeadais,

(f) seirbhísí dlí,

(g) teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide, agus

(h) rialachas corparáideach.

23.—(1) Faoi réir fho-ailt (2), (3) agus (4), féadfaidh an tAire
ordachán a thabhairt do bhord oideachais agus oiliúna (dá ngairtear
“an chéad bhord” san alt seo) feidhm de chuid bord oideachais agus
oiliúna eile (dá ngairtear “an dara bord” san alt seo) a chomhall i
limistéar feidhme an bhoird sin, faoi réir cibé téarmaí agus
coinníollacha a chinnfidh an tAire.

(2) Sula dtabharfaidh sé nó sí ordachán faoi fho-alt (1), cuirfidh
an tAire in iúl le fógra i scríbhinn don chéad bhord agus don dara
bord go bhfuil sé beartaithe aige nó aici ordachán den sórt sin a
thabhairt.

(3) Maidir le fógra faoi fho-alt (2)—

(a) sonrófar ann na cúiseanna atá ag an Aire leis an mbeartú
ordachán den sórt sin a thabhairt faoin alt seo,

(b) sonrófar ann téarmaí an ordacháin a bheartaíonn sé nó sí
a thabhairt, agus

(c) iarrfar ann ar an gcéad bhord agus ar an dara bord uiríll i
scríbhinn a dhéanamh chuig an Aire i ndáil leis an
ordachán beartaithe tráth nach déanaí ná 14 lá ó dháta
seirbheála an fhógra.

(4) Déanfaidh an tAire, le linn breith a thabhairt i dtaobh cibé
acu a thabharfaidh sé nó sí ordachán faoin alt seo nó nach
dtabharfaidh, aon uiríll arna ndéanamh faoi fho-alt (3) a chur i
gcuntas.
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(5) Tabharfaidh an tAire fógra don dara bord i dtaobh ordachán
arna thabhairt faoin alt seo.

(6) Comhlíonfaidh an chéad bhord ordachán arna thabhairt dó
faoin alt seo.

(7) Comhoibreoidh an dara bord, ar iarraidh ón gcéad bhord, leis
an gcéad bhord agus cabhróidh sé leis chun ordachán arna thabhairt
don chéad bhord faoin alt seo a chur i ngníomh.

24.—(1) Féadfaidh príomhfheidhmeannach boird oideachais agus
oiliúna togra a ullmhú agus a chur faoi bhráid an bhoird maidir leis
an mbord do bhunú scoláireachta nó do thabhairt cúnaimh chun
scoláireacht a bhunú.

(2) Sonrófar i dtogra faoi fho-alt (1) maidir leis an mbord do
bhunú scoláireachta—

(a) méid agus seilbh na scoláireachta, agus

(b) aon téarmaí agus coinníollacha a chuirfear ag gabháil leis
an scoláireacht.

(3) Sonrófar i dtogra faoi fho-alt (1) maidir le cúnamh a thabhairt
chun scoláireacht a bhunú—

(a) méid agus seilbh na scoláireachta,

(b) aon téarmaí agus coinníollacha a chuirfear ag gabháil leis
an scoláireacht, agus

(c) cineál an chúnaimh a thabharfaidh an bord chun an
scoláireacht sin a bhunú.

(4) Déanfaidh bord oideachais agus oiliúna, tar éis dó togra faoi
fho-alt (1) a bhreithniú—

(a) le ceadú an Aire, an scoláireacht a bhunú, nó cúnamh a
thabhairt chun an scoláireacht a bhunú, de réir théarmaí
agus choinníollacha an togra, nó

(b) diúltú an scoláireacht a bhunú ná cúnamh a thabhairt chun
í a bhunú.

25.—(1) Déanfaidh príomhfheidhmeannach boird oideachais agus
oiliúna, aon uair a cheanglóidh 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 agus chun tuarascáil a thabhairt orthu do Dháil
Éireann air nó uirthi déanamh amhlaidh, fianaise a thabhairt don
Choiste sin maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) rialtacht agus cuibheas na n-idirbheart a thaifeadtar 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 faoin Acht seo ar
an mbord sin a ullmhú,

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



[2013.] [Uimh. 11.]An tAcht um Boird Oideachais agus
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(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
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 bhainfidh sé le
ní a shonraítear i mír (a), (b) nó (c)) a leagtar faoi bhráid
Dháil Éireann.

(2) Déanfaidh príomhfheidhmeannach boird oideachais agus
oiliúna fianaise a thabhairt don Choiste dá dtagraítear i bhfo-alt (1),
aon uair a cheanglóidh an Coiste sin air nó uirthi déanamh amhlaidh,
maidir le haon ní de na nithe seo a leanas a mhéid a bhainfidh siad
le comhlacht díscaoilte arb é an bord an bord oideachais agus oiliúna
iomchuí ina leith—

(a) rialtacht agus cuibheas na n-idirbheart a thaifeadtar nó a
cheanglaítear a thaifeadadh in aon leabhar nó taifead eile
cuntais atá faoi réir a iniúchta ag an Ard-Reachtaire
Cuntas agus Ciste a raibh an comhlacht díscaoilte sin faoi
cheangal a ullmhú leis an Acht Gairmoideachais
(Leasú), 2001,

(b) barainneacht agus éifeachtúlacht an chomhlachta
dhíscaoilte i dtaca le húsáid a acmhainní,

(c) na córais, na nósanna imeachta agus na cleachtais a d’úsáid
an comhlacht díscaoilte chun éifeachtacht a chuid
oibríochtaí a mheas, agus

(d) aon ní a dhéanann difear don chomhlacht díscaoilte agus
dá dtagraítear i dtuarascáil speisialta ón Ard-Reachtaire
Cuntas agus 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.

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

(4) San alt seo, déanfar “bord oideachais agus oiliúna iomchuí” a
fhorléiriú de réir alt 54.

26.—(1) Faoi réir fho-alt (2), freastalóidh príomhfheidhmeannach
boird oideachais agus oiliúna os comhair Coiste, ar iarraidh i
scríbhinn uaidh, chun cuntas a thabhairt ar riarachán ginearálta an
bhoird lena mbaineann.

(2) Ní cheanglófar ar phríomhfheidhmeannach boird oideachais
agus oiliúna 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.
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(3) I gcás go mbeidh príomhfheidhmeannach boird oideachais
agus oiliúna den tuairim gur ní lena mbaineann fo-alt (2) ní a n-
iarrtar air nó uirthi cuntas a thabhairt air os comhair Coiste, cuirfidh
sé nó sí an tuairim sin, agus na cúiseanna atá leis an tuairim, in iúl
don Choiste agus mura dtabharfar an fhaisnéis don Choiste tráth a
mbeidh an príomhfheidhmeannach os a chomhair, tabharfar an
fhaisnéis amhlaidh i scríbhinn.

(4) I gcás go mbeidh príomhfheidhmeannach boird oideachais
agus oiliúna tar éis a thuairim nó a tuairim a chur in iúl do Choiste
de réir fho-alt (3) agus nach dtarraingeoidh an Coiste siar an iarraidh
dá dtagraítear i bhfo-alt (1), a mhéid a bhaineann sí le ní is ábhar
don tuairim sin—

(a) féadfaidh an príomhfheidhmeannach, tráth nach déanaí
nach 21 lá tar éis don Choiste an bhreith uaidh gan
déanamh amhlaidh a chur in iúl dó nó di, iarratas a
dhéanamh chun na hArd-Chúirte ar mhodh achomair
chun a chinneadh an ní lena mbaineann fo-alt (2) 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.

(5) Go dtí go gcinnfear iarratas faoi fho-alt (4), ní fhreastalóidh
príomhfheidhmeannach an bhoird oideachais agus oiliúna lena
mbaineann os comhair an Choiste chun cuntas a thabhairt ar an ní
is ábhar don iarratas.

(6) Má chinneann an Ard-Chúirt gur ní lena mbaineann fo-alt (2)
an ní, tarraingeoidh an Coiste siar an iarraidh dá dtagraítear i bhfo-
alt (1), ach má chinneann an Ard-Chúirt nach bhfuil feidhm ag fo-alt
(2), freastalóidh príomhfheidhmeannach an bhoird oideachais agus
oiliúna lena mbaineann os comhair an Choiste chun cuntas a
thabhairt ar an ní.

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

(8) 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 25 nó an Coiste
um Leasanna Chomhaltaí Dháil Éireann nó an Coiste um Leasanna
Chomhaltaí Sheanad Éireann) nó fochoiste de chuid Coiste den
sórt sin.

27.—(1) Faoi réir fho-ailt (2) agus (4), déanfaidh
príomhfheidhmeannach boird oideachais agus oiliúna, a luaithe is
indéanta tar éis thosach feidhme an ailt seo, agus gach cúigiú bliain
dá éis sin, ráiteas straitéise (dá ngairtear “ráiteas straitéise” san Acht
seo) a ullmhú agus a chur faoi bhráid an bhoird don tréimhse 5 bliana
dár gcionn.

(2) Féadfaidh an tAire a ordú do phríomhfheidhmeannach boird
oideachais agus oiliúna ráiteas straitéise a ullmhú agus a chur faoi
bhráid an bhoird—
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(a) laistigh de thréimhse shonraithe, agus

(b) i leith cibé tréimhse a bheidh sonraithe san ordachán.

(3) Sonrófar i ráiteas straitéise cuspóirí an bhoird, tosaíochtaí na
gcuspóirí sonraithe agus na straitéisí chun na cuspóirí sin a bhaint
amach—

(a) i gcás ráiteas arna ullmhú agus arna chur faoi bhráid an
bhoird faoi fho-alt (1), don tréimhse 5 bliana lena
mbaineann, agus

(b) i gcás ráiteas arna ullmhú agus arna chur faoi bhráid an
bhoird faoi fho-alt (2), don tréimhse a bheidh sonraithe
san ordachán.

(4) Le linn do phríomhfheidhmeannach ráiteas straitéise a
ullmhú, rachaidh sé nó sí i gcomhairle, ar cibé modh is cuí leis an
mbord oideachais agus oiliúna lena mbaineann—

(a) le boird bhainistíochta scoileanna aitheanta arna
gcothabháil aige,

(b) le daoine a bhíonn ag comhlíonadh feidhmeanna atá
comhchosúil, nó comhchosúil go substaintiúil, le
feidhmeanna arna bhfeidhmiú ag boird bhainistíochta dá
dtagraítear i mír (a) i ndáil leis na nithe seo a leanas—

(i) lárionaid oideachais arna gcothabháil aige,

(ii) saoráidí oideachais nó oiliúna arna gcothabháil nó
arna n-acmhainniú aige, nó

(iii) scoileanna coinneála leanaí, príosúin nó saoráidí arna
gcothabháil ag comhlachtaí seirbhíse poiblí eile ina
soláthraíonn an bord oideachas nó oiliúint,

(c) le comhaltaí dá fhoireann,

(d) le mic léinn scoileanna aitheanta nó lárionad oideachais
arna gcothabháil aige,

(e) le foghlaimeoirí i scoileanna coinneála leanaí, i bpríosúin,
i saoráidí oideachais nó oiliúna nó i saoráidí arna
gcothabháil ag comhlachtaí seirbhíse poiblí eile ina
soláthraíonn an bord oideachas nó oiliúint,

(f) le tuismitheoirí mac léinn dá dtagraítear i mír (d) agus
tuismitheoirí foghlaimeoirí dá dtagraítear i mír (e) i gcás
nach bhfuil 18 mbliana d’aois slánaithe ag na mic léinn
nó na foghlaimeoirí, agus

(g) le comhlachtaí atá ionadaitheach do na hearnálacha gnó,
tionscail agus fostóirí,

(h) le cibé daoine eile ar dóigh, i dtuairim an bhoird—

(i) go ndéanfaidh oibriú an ráitis straitéisigh difear
dóibh, agus

(ii) go mbeidh leas suntasach acu i gcur i ngníomh an
ráitis straitéisigh.
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(5) Déanfaidh príomhfheidhmeannach, le linn dó nó di ráiteas
straitéise a ullmhú, aird a thabhairt—

(a) ar cibé ordacháin bheartais ón Aire a chuirfear in iúl don
bhord faoi alt 10(4), agus

(b) ar na hacmhainní airgeadais is dóigh a bheidh ar fáil chun
éifeacht a thabhairt don ráiteas straitéise lena mbaineann.

(6) Déanfaidh bord oideachais agus oiliúna, a luaithe is indéanta
tar éis ráiteas straitéise arna chur faoina bhráid faoin alt seo a fháil—

(a) an ráiteas straitéise a ghlacadh, nó

(b) an ráiteas straitéise a ghlacadh fara cibé modhnuithe is
cuí leis, tar éis dul i gcomhairle leis an
bpríomhfheidhmeannach.

(7) Déanfaidh príomhfheidhmeannach an bhoird oideachais agus
oiliúna lena mbaineann, a luaithe is indéanta tar éis ráiteas straitéise
a ghlacadh (cibé acu fara nó d’éagmais modhnuithe), cóip den ráiteas
straitéise a thabhairt—

(a) don Aire,

(b) do bhord bainistíochta gach scoil aitheanta arna cothabháil
aige, agus

(c) do dhaoine a bhíonn ag comhlíonadh feidhmeanna atá
comhchosúil, nó comhchosúil go substaintiúil, le
feidhmeanna arna bhfeidhmiú ag boird bhainistíochta dá
dtagraítear i mír (b) i ndáil leis na naithe seo a leanas—

(i) lárionaid oideachais arna gcothabháil aige,

(ii) saoráidí oideachais nó oiliúna arna gcothabháil nó
arna n-acmhainniú aige, nó

(iii) scoileanna coinneála leanaí, príosúin nó saoráidí arna
gcothabháil ag comhlachtaí seirbhíse poiblí eile ina
soláthraíonn sé oideachas nó oiliúint.

(8) Foilseoidh bord oideachais agus oiliúna ráiteas straitéise ar an
idirlíon a luaithe is indéanta tar éis don bhord é a ghlacadh.

28.—(1) Déanfaidh gach bord oideachais agus oiliúna, tráth nach
déanaí ná an 30 Meitheamh gach bliain, tuarascáil a ullmhú, a
ghlacadh agus a chur faoi bhráid an Aire i ndáil le comhlíonadh a
fheidhmeanna i rith na bliana díreach roimh an mbliain ina ndéanfar
an tuarascáil a chur faoi bhráid an Aire, agus cuirfidh an tAire faoi
deara, a luaithe is féidir tar éis dó nó di an tuarascáil a fháil,
cóipeanna den tuarascáil a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

(2) Beidh i dtuarascáil faoi fho-alt (1) ráiteas maidir leis na
seirbhísí arna soláthar ag an mbord sin sa bhliain lena mbaineann an
tuarascáil, mionsonraí aon bhronntanas dá dtagraítear in alt 29(4)
agus cibé mionsonraí eile is cuí leis nó a ordóidh an tAire.

(3) Déanfaidh bord oideachais agus oiliúna, a luaithe is indéanta
tar éis don tuarascáil a bheith leagtha faoi bhráid gach Tí den
Oireachtas, í a fhoilsiú ar an idirlíon.
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29.—(1) I gcás—

(a) go ndéanfaidh duine bronntanas airgid, talún nó maoine
eile a thairiscint do bhord oideachais agus oiliúna, nó

(b) go n-iarrfaidh duine ar an mbord gníomhú mar iontaobhaí
d’aon iontaobhas nó carthanas,

déanfaidh príomhfheidhmeannach an bhoird sin, laistigh de mhí
amháin ón tairiscint nó ón iarraidh a bheith déanta, togra a ullmhú
agus a chur faoi bhráid an bhoird ina leagfar amach a thuairimí nó a
tuairimí faoin tairiscint nó faoin iarraidh, de réir mar a bheidh, agus
a mholadh nó a moladh i dtaobh ar chóir don bhord an bronntanas
a ghlacadh nó a chomhaontú gníomhú mar iontaobhaí, de réir mar
a bheidh.

(2) Faoi réir fho-alt (3), féadfaidh bord oideachais agus oiliúna,
tar éis dó aon tuairimí agus moltaí iomchuí ó
phríomhfheidhmeannach an bhoird a bhreithniú—

(a) le toiliú an Aire agus an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe—

(i) gníomhú mar iontaobhaí d’aon iontaobhas nó
carthanas, nó

(ii) bronntanas airgid, talún nó maoine eile a ghlacadh
ar cibé iontaobhais agus coinníollacha, más ann, a
shonróidh an deontóir,

chun críocha a bhaineann le feidhmeanna an bhoird, nó

(b) diúltú gníomhú mar iontaobhaí nó bronntanas a ghlacadh,
de réir mar a bheidh.

(3) Ní dhéanfaidh bord oideachais agus oiliúna gníomhú mar
iontaobhaí d’aon iontaobhas nó carthanas ná bronntanas a ghlacadh
más rud é go mbeidh an t-iontaobhas nó an coinníoll arna chur ag
gabháil leis ag an deontóir, i dtuairim an bhoird, ar neamhréir le
neamhspleáchas oibríochta an bhoird nó le comhlíonadh éifeachtach
a fheidhmeanna nó gur dóigh go ndéanfadh sé dochar don chéanna.

(4) Áireoidh bord oideachais agus oiliúna i ngach tuarascáil a
ullmhófar faoi alt 28 sonraí aon bhronntanais ar mó a luach ná cibé
luach a shonróidh an tAire, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe, is bronntanas a ghlac an bord oideachais agus oiliúna
le linn na tréimhse lena mbaineann an tuarascáil.

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

(a) ainm agus seoladh dheontóir an bhronntanais,

(b) tuairisc ar an mbronntanas, agus

(c) sonraí aon iontaobhais nó coinníll a bheidh ag gabháil leis
an mbronntanas.
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CUID 3

Comhaltas Bord Oideachais agus Oiliúna

30.—(1) Faoi réir alt 9(5), is 21 comhalta a bheidh ar gach bord
oideachais agus oiliúna agus is iad a bheidh ann—

(a) 12 chomhalta arna dtoghadh ag an údarás áitiúil a
shonraítear i gcolún (2) de Sceideal 4 os coinne na
tagartha don bhord oideachais agus oiliúna a shonraítear
i gcolún (1) den Sceideal sin as measc comhaltaí an
údaráis áitiúil lena mbaineann agus, i gcás go sonraítear
níos mó ná údarás áitiúil amháin i gcolún (2) den Sceideal
sin, is é líon na gcomhaltaí a bheidh le toghadh ag gach
údarás áitiúil an líon a bheidh sonraithe in ordú arna
dhéanamh faoi fho-alt (2);

(b) 2 chomhalta is comhaltaí d’fhoireann an bhoird oideachais
agus oiliúna arna dtoghadh de réir rialacháin arna
ndéanamh faoi fho-alt (7);

(c) 2 chomhalta arna gceapadh de réir fho-alt (10), ar
tuismitheoir linbh nach bhfuil 18 mbliana d’aois slánaithe
aige nó aici agus atá cláraithe mar mhac léinn i lárionad
oideachais nó i scoil aitheanta gach duine acu, nó ar
tuismitheoir é nó í de chuid foghlaimeoir i scoil coinneála
leanaí, i bpríosún nó i saoráid oideachais nó oiliúna nó i
saoráid eile arna cothabháil ag aon chomhlacht seirbhíse
poiblí eile ina soláthraíonn an bord oideachas nó oiliúint;

(d) 5 chomhalta arna gceapadh de réir fho-alt (11).

(2) I gcás go luaitear níos mó ná údarás áitiúil amháin i gcolún
(2) de Sceideal 4 os coinne lua boird oideachais agus oiliúna i gcolún
(1) den Sceideal sin, déanfaidh an tAire, le hordú, an líon comhaltaí
den bhord oideachais agus oiliúna sin a bheidh le toghadh ag gach
údarás áitiúil lena mbaineann a shonrú, ar 12 comhiomlán na
gcomhaltaí sin.

(3) I gcás—

(a) go luaitear 3 údarás áitiúil i gcolún (2) de Sceideal 4 os
coinne na tagartha do bhord oideachais agus oiliúna i
gcolún (1) den Sceideal sin, sonrófar in ordú faoi fho-alt
(2) go ndéanfaidh gach ceann de na húdaráis áitiúla lena
mbaineann 3 chomhalta ar a laghad den bhord oideachais
agus oiliúna sin a thoghadh, agus

(b) go luaitear 2 údarás áitiúla i gcolún (2) de Sceideal 4 os
coinne na tagartha do bhord oideachais agus oiliúna i
gcolún (1) den Sceideal sin, sonrófar in ordú faoi fho-alt
(2) go ndéanfaidh gach ceann de na húdaráis áitiúla lena
mbaineann 4 chomhalta ar a laghad den bhord oideachais
agus oiliúna sin a thoghadh.

(4) Faoi réir fho-alt (3), nuair a bheidh ordú á dhéanamh aige nó
aici faoi fho-alt (2), tabharfaidh an tAire aird ar dhaonra, tráth a
dhéanfar an t-ordú, gach limistéir údaráis áitiúil dá dtagraítear san
ordú.
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(5) Déanfaidh an tAire rialacháin maidir le seoladh toghchán
chun críocha fho-alt (1)(a) agus féadfar foráil a dhéanamh sna
rialacháin maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) painéil iarrthóirí lena dtoghadh nach mbeidh orthu ach
mná agus painéil iarrthóirí lena dtoghadh nach mbeidh
orthu ach fir a bhunú óna dtoghfar daoine de réir na
rialachán sin, agus

(b) go ndéanfar, a mhéid is indéanta, líon íosta ban agus líon
íosta fear a thoghadh as gach údarás áitiúil.

(6) Tabharfaidh an tAire aird, nuair a bheidh rialacháin á
ndéanamh aige nó aici faoi fho-alt (5), ar an gcuspóir gur mná a
bheidh i 40 faoin gcéad ar a laghad de na comhaltaí arna dtoghadh
faoi fho-alt (1)(a) agus gur fir a bheidh i 40 faoin gcéad ar a laghad
díobh.

(7) Faoi réir fho-ailt (8) agus (9), déanfaidh an tAire rialacháin
maidir le seoladh toghchán chun críocha fho-alt (1)(b).

(8) Rachaidh an tAire i gcomhairle le Boird Oideachais agus
Oiliúna na hÉireann agus le ceardchumainn aitheanta agus
comhlachais foirne atá ionadaitheach do chomhaltaí d’fhoireann
bord oideachais agus oiliúna sula ndéanfar rialacháin faoi fho-alt (7).

(9) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (7), féadfar foráil a
dhéanamh le rialacháin faoin bhfo-alt sin maidir leis na nithe seo
a leanas—

(a) painéil iarrthóirí lena dtoghadh nach mbeidh orthu ach
mná agus painéil iarrthóirí lena dtoghadh nach mbeidh
orthu ach fir a bhunú óna dtoghfar daoine de réir na
rialachán sin, agus

(b) paineál a bhunú, tar éis an toghcháin, óna bhféadfar
corrfholúntais a líonadh.

(10) (a) Faoi réir mhír (b), déanfaidh an tAire, chun críche fho-alt
(1)(c), cumann náisiúnta tuismitheoirí a shonrú i leith an
bhoird oideachais agus oiliúna, a ainmneoidh 2
thuismitheoir, ar fear duine acu agus ar bean duine acu,
agus ceapfar mar chomhaltaí den bhord sin iad.

(b) Más rud é, i dtuairim an Aire, go soláthraíonn bord
oideachais agus oiliúna méid suntasach bunoideachais,
féadfaidh sé nó sí, chun críche fho-alt (1)(c), níos mó ná
cumann náisiúnta tuismitheoirí amháin a shonrú i leith
an bhoird sin, a n-ainmneoidh gach ceann díobh 2
thuismitheoir, ar fear duine acu agus ar bean duine acu,
lena gceapadh chun an bhoird.

(c) I gcás go mbeidh níos mó ná cumann náisiúnta
tuismitheoirí amháin sonraithe faoi mhír (b), déanfaidh
na comhaltaí dá dtagraítear i míreanna (a) agus (b) d’fho-
alt (1) 2 chomhalta, ar fear duine acu agus ar bean duine
acu, a cheapadh chun an bhoird oideachais agus oiliúna
as measc na ndaoine a ainmneofar faoi mhír (b) den fho-
alt seo.

(11) (a) Déanfaidh an tAire, chun críocha fho-alt (1)(d), líon
comhlachtaí a shonrú a bhfuil, ina thuairim nó ina
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tuairim, spéis faoi leith acu san oideachas agus san
oiliúint, nó a bhfuil eolas faoi leith acu maidir leis an
gcéanna agus—

(i) is comhlacht a bheidh ionadaitheach do na
hearnálacha gnó, tionscail agus fostóirí a bheidh i
gcomhlacht amháin ar a laghad acu sin,

(ii) is comhlacht a bheidh ionadaitheach d’fhoghlaimeoirí
a bheidh i gcomhlacht amháin ar a laghad acu sin,
agus

(iii) is comhlacht arna bhunú chun ionadaíocht a
dhéanamh do leasanna daoine a bhíonn ag gabháil
do bhainistíocht nó do cheannaireacht ar scoileanna
aitheanta a bheidh i gcomhlacht amháin ar a laghad
acu sin,

agus déanfaidh gach comhlacht sonraithe fear amháin
agus bean amháin a chónaíonn laistigh de limistéar
feidhme an bhoird oideachais agus oiliúna lena
mbaineann a ainmniú lena gceapadh chun an bhoird sin.

(b) Déanfaidh na comhaltaí dá dtagraítear i míreanna (a), (b)
agus (c) d’fho-alt (1) 5 chomhalta a cheapadh chun an
bhoird oideachais agus oiliúna as measc na ndaoine a
bheidh ainmnithe faoi mhír (a) agus—

(i) is duine a bheidh ainmnithe ag comhlacht dá
dtagraítear i bhfomhír (i) den mhír sin a bheidh i
nduine amháin ar a laghad acu sin,

(ii) is duine a bheidh ainmnithe ag comhlacht dá
dtagraítear i bhfomhír (ii) den mhír sin a bheidh i
nduine amháin ar a laghad acu sin, agus

(iii) is duine a bheidh ainmnithe ag comhlacht dá
dtagraítear i bhfomhír (iii) den mhír sin a bheidh i
nduine amháin ar a laghad acu sin.

(c) Maidir leis na comhaltaí a cheapfar de réir mhír (b), is i
limistéar feidhme an bhoird oideachais agus oiliúna a
bheidh cónaí orthu agus beidh beirt fhear agus beirt bhan
ar áireamh orthu.

(12) San alt seo—

ciallaíonn “daonra” an daonra arna fhionnadh ag an bPríomh-Oifig
Staidrimh sa daonáireamh is déanaí a d’fhoilsigh an oifig sin agus ina
leagtar amach toradh deiridh daonáirimh ar dhaonra an Stáit (cibé
acu arb é sin an daonáireamh is déanaí den sórt sin ar dhaonra nó
nach ea);

tá le “cumann náisiúnta tuismitheoirí” an bhrí chéanna atá leis in
Acht 1998.

31.—(1) Déanfaidh gach údarás áitiúil, gach bliain toghcháin, ag
cruinniú a thionólfar laistigh de 6 sheachtain tar éis na dtoghchán
áitiúil lena mbaineann, cibé líon comhaltaí den bhord oideachais
agus oiliúna a thoghadh a mbeidh an t-údarás áitiúil lena mbaineann
i dteideal faoi alt 30 iad a thoghadh amhlaidh.
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(2) Déanfaidh gach bord oideachais agus oiliúna, faoi réir fho-alt
(3), gach bliain toghcháin, dáta a cheapadh don chéad chruinniú den
bhord tar éis na dtoghchán áitiúil lena mbaineann (dá ngairtear
“cruinniú iarthoghcháin” san Acht seo).

(3) Maidir le dáta arna cheapadh faoi fho-alt (2), is dáta é a
bheidh 2 mhí ar a laghad, ach nach mbeidh níos déanaí ná trí mhí,
tar éis dháta na dtoghchán áitiúil lena mbaineann.

(4) Más rud é, ar aon chúis (lena n-áirítear gan córam a bheith i
láthair) nach dtionólfar cruinniú iarthoghcháin de bhord oideachais
agus oiliúna ar an lá arna cheapadh faoi fho-alt (2), déanfaidh an
príomhfheidhmeannach, a luaithe is féidir, cruinniú den bhord sin a
ghairm do dháta ar dealraitheach dó nó di gurb é an dáta caoithiúil is
luaithe é chun na críche agus measfar, chun gach críche, gur cruinniú
iarthoghcháin an cruinniú a thionólfar de bhun na gairme sin.

(5) (a) Déanfaidh comhaltaí an bhoird dá dtagraítear i míreanna
(a) agus (b) d’alt 30(1), ag an gcruinniú iarthoghcháin de
bhord oideachais agus oiliúna—

(i) chun críche fho-alt (1)(c) den alt sin, 2 chomhalta a
cheapadh de réir fho-alt (10) den alt sin, agus

(ii) dáta a shocrú don chéad chruinniú eile den bhord.

(b) Ní sheolfar aon ghnó ag an gcruinniú iarthoghcháin de
bhord oideachais agus oiliúna seachas an gnó a
shonraítear i mír (a).

(6) Tosóidh téarma oifige gach comhalta de bhord oideachais
agus oiliúna dá dtagraítear i míreanna (a), (b) agus (c) d’alt 30(1) ar
dháta an chruinnithe iarthoghcháin den bhord oideachais agus
oiliúna lena mbaineann.

(7) (a) Déanfaidh na comhaltaí dá dtagraítear i míreanna (a), (b)
agus (c) d’alt 30(1), ag an gcéad chruinniú eile tar éis an
chruinnithe iarthoghcháin de bhord oideachais agus
oiliúna—

(i) 5 chomhalta a cheapadh de réir alt 30(11)(b) agus
tosóidh téarma oifige na gcomhaltaí sin ar dháta an
chruinnithe sin, agus

(ii) dáta a shocrú don chéad chruinniú eile den bhord.

(b) Ní sheolfar aon ghnó ag an gcruinniú dá dtagraítear i mír
(a) seachas an gnó a shonraítear sa mhír sin.

(8) Beidh comhalta de bhord oideachais agus oiliúna i seilbh
oifige ar feadh téarma dar críoch dáta an chéad chruinniú
iarthoghcháin eile den bhord.

32.—(1) Faoi réir an ailt seo agus alt 34, tá duine incháilithe chun
bheith ina chomhalta nó ina comhalta de bhord oideachais agus
oiliúna más rud é gur saoránach den Stát é nó í nó go bhfuil
gnáthchónaí air nó uirthi sa Stát agus go bhfuil nó go mbeidh 18
mbliana d’aois slánaithe aige nó aici tráth a thofa nó a tofa nó a
cheaptha nó a ceaptha chun an bhoird.
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(2) Féadfaidh an tAire, le hordú, aicme, tuairisc nó grád poist
fostaíochta i mbord oideachais agus oiliúna a shonrú nach mbeidh
comhaltaí den aicme, den tuairisc nó den ghrád sin incháilithe chun
bheith ina chomhalta nó ina comhalta d’aon bhord oideachais agus
oiliúna, agus aird aige nó aici ar a inmhianaithe atá sé—

(a) an t-idirdhealú idir feidhmeanna forchoimeádta agus
feidhmeanna feidhmiúcháin a chothabháil, agus

(b) a mhéid is féidir, aon chosúlacht a sheachaint go
bhféadfadh easaontacht leasa a bheith ann de bharr
comhalta foirne a bheith i seilbh aicme, tuairisc, nó grád
poist agus a bheith ina chomhalta nó ina comhalta de
bhord an tráth céanna.

(3) Ní bheidh duine ina chomhalta nó ina comhalta de níos mó
ná bord oideachais agus oiliúna amháin aon tráth áirithe.

33.—(1) Scoirfidh duine de bheith ina chomhalta nó ina comhalta
de bhord oideachais agus oiliúna agus eascróidh corrfholúntas i
gcomhaltas an bhoird láithreach ar theacht dó nó di chun bheith
dícháilithe chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta faoi alt 34 nó
más rud é—

(a) i gcás duine a toghadh faoi alt 30(1)(a), go scoirfidh sé nó
sí, ar aon chúis, de bheith ina chomhalta nó ina comhalta
d’údarás áitiúil,

(b) i gcás duine a toghadh de réir rialacháin arna ndéanamh
faoi alt 30(7), go scoirfidh sé nó sí de bheith ina
chomhalta nó ina comhalta d’fhoireann an bhoird
oideachais agus oiliúna ar comhalta de é nó í, nó

(c) i gcás duine a ceapadh faoi alt 30(1)(c), agus faoi réir fho-
alt (2), go scoirfidh sé nó sí de bheith ina thuismitheoir
nó ina tuismitheoir—

(i) ag aon leanbh nach bhfuil 18 mbliana d’aois slánaithe
aige nó aici agus atá cláraithe mar mhac léinn i
lárionad oideachais nó i scoil aitheanta, nó

(ii) ag foghlaimeoir i scoil coinneála leanaí, i bpríosún,
i saoráid oideachais nó oiliúna nó saoráid eile arna
cothabháil ag aon chomhlacht seirbhíse poiblí eile
ina soláthraíonn an bord oideachas nó oiliúint.

(2) I gcás go scoirfidh duine lena mbaineann fo-alt (1)(c) de
leanbh a bheith aige nó aici atá faoi bhun 18 mbliana d’aois agus atá
cláraithe mar mhac léinn de chuid scoil aitheanta de bhíthin amháin
go bhfuil an leanbh eisiata go buan ón scoil, ní scoirfidh an duine sin
de bheith ina chomhalta nó ina comhalta den bhord ar an gcúis sin
amháin go dtí go dtarlóidh cibé ceann is déanaí de na nithe seo a
leanas faoi Acht 1998—

(a) go mbeidh an tréimhse ama chun achomharc a dhéanamh
in aghaidh eisiamh an linbh caite agus nach mbeidh
achomharc déanta, nó

(b) ar achomharc a dhéanamh, go seastar leis an mbreith an
leanbh a eisiamh go buan.
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(3) I gcás go scoirfidh duine de bheith ina chomhalta nó ina
comhalta de bhord oideachais agus oiliúna ar aon chúis, scoirfidh sé
nó sí freisin de bheith ina chomhalta nó ina comhalta d’aon
chomhlacht—

(a) a ndearna bord oideachais agus oiliúna é nó í a thoghadh,
a ainmniú nó a cheapadh chuige, nó

(b) ar chomhalta de é nó í de bhua é nó í a bheith ina
chomhalta nó ina comhalta de bhord oideachais agus
oiliúna.

(4) Ní fhorléireofar aon ní san fho-alt seo chun difear a dhéanamh
do bhailíocht aon ní a rinne duine roimhe sin le linn dó nó di a bheith
ina chomhalta nó ina comhalta den bhord oideachais agus oiliúna
lena mbaineann.

34.—(1) Faoi réir fho-ailt (2) agus (3), scoirfidh duine de bheith
cáilithe chun teacht chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta de
bhord oideachais agus oiliúna, agus scoirfidh sé nó sí de bheith ina
chomhalta nó ina comhalta den chéanna, más rud é—

(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 de Pharlaimint na hEorpa,

(c) go measfar, de bhun Chuid XIII den Dara Sceideal a
ghabhann leis an Acht um Thoghcháin do Pharlaimint
na hEorpa, 1997, é nó í a bheith tofa chun Parlaimint
na hEorpa,

(d) gur Breitheamh, Abhcóide Ginearálta nó Cláraitheoir de
Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh é nó í,

(e) gur comhalta de Choimisiún an Aontais Eorpaigh é nó í,

(f) gur comhalta de Chúirt Iniúchóirí an Aontais Eorpaigh é
nó í,

(g) go gceapfar faoin mBunreacht ina Bhreitheamh nó ina
Breitheamh nó ina Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste nó
ina hArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste é nó í,

(h) nach bhfuil aige nó aici deimhniú imréitigh cánach arna
eisiúint faoi alt 1095 (a cuireadh isteach le halt 127(b)
den Acht Airgeadais, 2002) den Acht Comhdhlúite
Cánacha, 1997,

(i) go mbeidh pianbhreith phríosúnachta ar feadh aon téarma
is faide ná 6 mhí arna forchur ag cúirt dlínse inniúla sa
Stát á fulaingt aige nó aici,

(j) go mainneoidh sé nó sí breithiúnas críochnaitheach, ordú
críochnaitheach nó foraithne chríochnaitheach ó chúirt
dlínse inniúla, chun airgead a íoc atá dlite d’aon bhord
oideachais agus oiliúna, a chomhlíonadh,

(k) go gciontófar é nó í i gcion, nó go mbeidh ciontú air nó
uirthi mar gheall ar chion daingnithe ar achomharc, is
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cion faoi alt 35(1), alt 38(7), mír 13(2) de Sceideal 3 nó
cion a bhaineann le—

(i) déileálacha calaoiseacha nó mímhacánta a dhéanann
difear do bhord oideachais agus oiliúna, nó

(ii) cleachtas éillitheach,

nó

(l) go mbreithneofar ina fhéimheach nó ina féimheach é nó í.

(2) Tiocfaidh dícháilíocht a eascróidh faoi fho-alt (1)(j) in éifeacht
an seachtú lá tar éis an lae deiridh chun an breithiúnas
críochnaitheach iomchuí, an t-ordú críochnaitheach iomchuí nó an
fhoraithne chríochnaitheach iomchuí a chomhlíonadh agus mairfidh
an dícháilíocht ar feadh 5 bliana ón lá deiridh sin.

(3) Tosóidh dícháilíocht a eascróidh faoi fho-alt (1)(k)—

(a) i gcás nach ndéanfar aon achomharc i gcoinne an
chiontaithe, nuair a bheidh an teorainn ama chun
achomharc a dhéanamh caite, nó

(b) i gcás go ndéanfar achomharc i gcoinne an chiontaithe
agus go ndícheadófar an t-achomharc, aon mhí amháin
ón tráth a chinnfear an t-achomharc,

agus mairfidh an dícháilíocht ar feadh 5 bliana ó dháta an chiontaithe
nó ón dáta a chinnfear an t-achomharc, de réir mar a bheidh.

(4) Ní oibríonn aon ní san alt seo chun dochar a dhéanamh d’aon
dícháilíocht dá dtagraítear—

(a) in alt 20 den Acht um Thoghcháin Áitiúla (Síntiúis agus
Caiteachas a Nochtadh), 1999,

(b) in alt 13 nó 182 d’Acht 2001, nó

(c) in aon achtachán eile.

35.—(1) Tá duine ciontach i gcion má ghníomhaíonn sé nó sí go
feasach mar chomhalta de bhord oideachais le linn dó nó di bheith
dícháilithe.

(2) Ní dochar fo-alt (1) d’aon dícháilíocht nó pionós eile a
eascraíonn as bearta an duine lena mbaineann.

36.—(1) Féadfaidh comhalta de bhord oideachais agus oiliúna éirí
as an mbord trí fhógra i scríbhinn a thabhairt don
phríomhfheidhmeannach.

(2) Beidh éifeacht le héirí as faoi fho-alt (1)—

(a) ar an dáta a bheidh sonraithe san fhógra, nó

(b) i gcás nach mbeidh dáta sonraithe san fhógra, ar an dáta a
gheobhaidh an príomhfheidhmeannach an fógra.



[2013.] [Uimh. 11.]An tAcht um Boird Oideachais agus
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(3) Faoi réir fho-ailt (4) agus (5), measfar gur éirigh duine as mar
chomhalta de bhord oideachais agus oiliúna i gcás go mbeidh an
duine as láthair ó chruinnithe den bhord arna dtionól in aon tréimhse
leanúnach 6 mhí (dá ngairtear an “tréimhse iomchuí” san alt seo) ón
dáta (dá ngairtear an “dáta iomchuí” san alt seo) a d’fhreastail sé nó
sí go deireanach ar chruinniú den bhord.

(4) I gcás go ndéanfaidh bord oideachais agus oiliúna, le rún arna
rith roimh dheireadh na tréimhse iomchuí, glacadh leis gur
asláithreacht de dheasca tinnis nó de mheon macánta ar chúis eile
asláithreacht an chomhalta, beidh an tréimhse iomchuí arna fadú go
12 mhí ón dáta iomchuí.

(5) I gcás go leanfaidh asláithreacht an chomhalta gan bhriseadh
ar feadh na tréimhse iomchuí arna fadú go 12 mhí ón dáta iomchuí
faoi fho-alt (4), agus go nglacfaidh an bord oideachais agus oiliúna
leis gur asláithreacht de dheasca tinnis nó de mheon macánta ar chúis
eile asláithreacht an chomhalta, beidh an tréimhse iomchuí arna fadú
go 18 mí ón dáta iomchuí.

(6) Measfar gur éirigh duine as mar chomhalta—

(a) i gcás fho-alt (3), an chéad lá eile tar éis dheireadh na
tréimhse iomchuí,

(b) i gcás fho-alt (4), an chéad lá eile tar éis dheireadh na
tréimhse iomchuí arna fadú go 12 mhí faoin bhfo-alt sin,
nó

(c) i gcás fho-alt (5), an chéad lá eile tar éis dheireadh na
tréimhse iomchuí arna fadú go 18 mí faoin bhfo-alt sin.

(7) Measfar, chun críocha an ailt seo, gurb ionann freastal mar
chomhalta ar chruinniú d’aon choiste nó d’aon chomhchoiste de
chuid an bhoird oideachais agus oiliúna agus freastal ar chruinniú
den bhord.

(8) Aon duine a éireoidh as mar chomhalta de bhord oideachais
agus oiliúna faoin alt seo, scoirfidh sé nó sí freisin, ar é nó í d’éirí as
amhlaidh, de bheith ina chomhalta nó ina comhalta d’aon
chomhlacht—

(a) a ndearna an bord é nó í a thoghadh, a ainmniú nó a
cheapadh chuige, nó

(b) ar comhalta de é nó í de bhua é nó í a bheith ina chomhalta
nó ina comhalta den bhord.

37.—(1) Más rud é go bhfaighidh comhalta de bhord oideachais
agus oiliúna 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 go gcuirfear as oifig é nó í, déanfar an corrfholúntas a
tharlóidh a líonadh—

(a) i gcás gur comhalta dá dtagraítear in alt 30(1)(a) ba chúis
leis an bhfolúntas, le duine a thoghfaidh an t-údarás
áitiúil ar comhalta dá chuid ba chúis leis an bhfolúntas,

(b) i gcás gur comhalta dá dtagraítear in alt 30(1)(b) ba chúis
leis an bhfolúntas, le duine de réir rialacháin arna
ndéanamh faoi fho-alt (7) den alt sin,
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(c) i gcás gur comhalta dá dtagraítear in alt 30(1)(c) ba chúis
leis an bhfolúntas, le duine a ainmneoidh an cumann
náisiúnta tuismitheoirí a d’ainmnigh an comhalta ba chúis
leis an bhfolúntas, nó

(d) i gcás gur comhalta dá dtagraítear in alt 30(1)(d) ba chúis
leis an bhfolúntas, le duine—

(i) a bheidh ainmnithe faoi alt 30(11)(a) ach nach mbeidh
ceaptha ar scór an ainmniúcháin sin, nó

(ii) a bheidh ainmnithe ag an gcomhlacht céanna a
d’ainmnigh an comhalta ba chúis leis an bhfolúntas,

a roghnóidh an bord oideachais agus oiliúna lena
mbaineann.

(2) Déanfaidh duine a thagann chun bheith ina chomhalta nó ina
comhalta de bhord oideachais agus oiliúna faoi fho-alt (1) oifig a
shealbhú ar feadh na tréimhse sin de théarma oifige an chomhalta
ba chúis leis an gcorrfholúntas lena mbaineann a bheidh gan
chaitheamh ar an dáta a líonfaidh sé nó sí an folúntas sin agus ní
fhorléireofar aon ní san alt seo mar ní a fhágfaidh nach incheaptha
nó nach intofa an duine sin mar chomhalta den bhord oideachais
agus oiliúna ar dhul in éag don tréimhse sin i gcás go mbeadh an
duine sin incheaptha nó intofa thairis sin.

38.—(1) Féadfaidh bord oideachais agus oiliúna, faoi réir agus de
réir rialacháin arna ndéanamh faoi fho-alt (2), cibé liúntais i leith
caiteachais arna dtabhú go réasúnach ag comhaltaí den bhord, agus
ag comhaltaí d’aon choiste arna bhunú faoin Acht seo, a íoc leo, ar
caiteachais iad a bhaineann leis na nithe seo a leanas—

(a) freastal ar chruinniú den bhord oideachais agus oiliúna nó
den choiste lena mbaineann ar comhaltaí díobh iad,

(b) freastal, a bheidh údaraithe ag an mbord oideachais agus
oiliúna, ar chomhdháil, ar sheimineár nó ar chruinniú nó
imeacht eile,

(c) aon ní eile a bheidh forordaithe le rialacháin arna
ndéanamh ag an Aire.

(2) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe, rialacháin a dhéanamh chun críche an ailt seo, agus
gan dochar do ghinearáltacht na rialachán roimhe seo faoin bhfo-alt
seo, féadfaidh sé nó sí na nithe seo a leanas a shonrú—

(a) na himthosca ina mbeidh caiteachais iníoctha i leith taistil
laistigh agus lasmuigh den Stát;

(b) minicíocht, ráta ríofa agus modh íoctha caiteachas;

(c) líon uasta comhaltaí den bhord nó den choiste, de réir mar
a bheidh, a fhéadfaidh bord oideachais agus oiliúna a
údarú chun freastal ar aon chomhdháil, seimineár,
cruinniú nó imeacht;

(d) líon uasta na n-uaireanta a fhéadfaidh bord oideachais
agus oiliúna a údarú d’aon chomhalta amháin den bhord
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nó den choiste, de réir mar a bheidh, freastal ar
chomhdháil, seimineár, cruinniú nó imeacht;

(e) coinníollacha agus srianta i ndáil le híocaíochtaí a
dhéanamh chun caiteachais a íoc;

(f) an modh agus an tslí ar a dtabharfar cuntas ar chaiteachais
agus ar a ndéanfar iad a rialú, a thaifeadadh agus a
thuairisciú; agus

(g) aon nithe eile is dóigh leis an Aire a bheith riachtanach nó
fóirsteanach chun críche an ailt seo.

(3) Faoi réir fho-alt (5), ní údaróidh bord oideachais agus oiliúna
do chomhalta den bhord nó den choiste, de réir mar a bheidh,
freastal ar chomhdháil, seimineár, cruinniú nó imeacht mura deimhin
leis an mbord gur chóir an t-údarú a dhéanamh, ag féachaint do na
nithe seo a leanas—

(a) na sochair is dóigh a fhabhróidh don bhord as ionadaíocht
a bheith aige ag an gcomhdháil, seimineár, cruinniú nó
imeacht lena mbaineann,

(b) leasanna ginearálta an phobail áitiúil laistigh dá limistéar
feidhme, agus

(c) an costas ar an mbord as ionadaíocht a bheith á déanamh
dó amhlaidh.

(4) Deimhneoidh príomhfheidhmeannach boird oideachais agus
oiliúna i scríbhinn don bhord an amhlaidh, ina thuairim nó ina
tuairim—

(a) go bhfuil acmhainní leordhóthanacha ar fáil don bhord
chun an freastal dá dtagraítear i bhfo-alt (3) a mhaoiniú,
agus

(b) go bhfuil maoiniú agus freastal ar an gcomhdháil,
seimineár, cruinniú nó imeacht i gcomhréir le haon
rialacháin arna ndéanamh faoi fho-alt (2).

(5) Féadfaidh bord oideachais agus oiliúna a dheimhniú dó féin
gur chóir údarú a dhéanamh faoi fho-alt (3), ag féachaint do mhír (c)
den fho-alt sin, i gcás go bhfaighidh an bord deimhniú ó
phríomhfheidhmeannach an bhoird i dtéarmaí mhíreanna (a) agus
(b) d’fho-alt (4).

(6) I gcás go n-údaraíonn bord oideachais agus oiliúna freastal ar
chomhdháil, seimineár, cruinniú nó imeacht faoi fho-alt (3),
déanfaidh an bord na cúiseanna gur deimhin leis an mbord gur chóir
freastal i ndáil leis na nithe a shonraítear i ngach ceann de mhíreanna
(a), (b) agus (c) den fho-alt sin a thaifeadadh i scríbhinn.

(7) Aon duine a dhéanfaidh ráiteas bréagach go feasach chun
caiteachais a fháil faoin alt seo, beidh sé nó sí ciontach i gcion.

(8) Taifeadfar i dtuarascáil bhliantúil boird oideachais agus
oiliúna sonraí ar leithligh i ndáil le híocaíochtaí arna ndéanamh i
leith an ní a shonraítear i ngach mír d’fho-alt (1) sa bhliain lena
mbaineann an tuarascáil.
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CUID 4

Boird Oideachais agus Oiliúna a Rialáil

39.—(1) Faoi réir fho-ailt (2) agus (4), féadfaidh an tAire, i ndáil
le comhlíonadh a fheidhmeanna ag bord oideachais agus oiliúna,
ordachán a thabhairt i scríbhinn don bhord sin á cheangal air cibé
breitheanna beartais, arna ndéanamh ag an Aire agus a bheidh
sonraithe san ordachán, a chomhlíonadh.

(2) Déanfaidh an tAire, le fógra i scríbhinn, a chur in iúl do bhord
oideachais agus oiliúna go bhfuil beartaithe aige nó aici ordachán a
thabhairt faoi fho-alt (1) agus luafaidh sé nó sí téarmaí an
ordacháin bheartaithe.

(3) Féadfaidh bord oideachais agus oiliúna uiríll a dhéanamh i
scríbhinn chuig an Aire i ndáil leis an ordachán beartaithe tráth nach
déanaí ná 14 lá ó dháta seirbheála fógra faoi fho-alt (2).

(4) Breithneoidh an tAire aon uiríll a dhéanfar chuige nó chuici
faoi fho-alt (3) sula dtabharfaidh sé nó sí ordachán faoi fho-alt (1).

(5) Comhlíonfaidh bord oideachais agus oiliúna nó
príomhfheidhmeannach boird oideachais agus oiliúna, de réir mar is
cuí, ordachán arna thabhairt don bhord sin faoin alt seo.

40.—(1) I gcás, maidir le haon fheidhmeanna de chuid bord
oideachais agus oiliúna, go mbeidh an tAire den tuairim nach bhfuil
siad á gcomhall go héifeachtach, féadfaidh an tAire, tar éis dó nó di
aon uiríll arna ndéanamh chuige nó chuici faoi fho-alt (3) a
bhreithniú, duine a cheapadh (dá ngairtear “imscrúdaitheoir” san alt
seo) chun imscrúdú a dhéanamh maidir le comhlíonadh a
fheidhmeanna ag an mbord, i gcoitinne nó faoi threoir aon fheidhm
áirithe, le linn cibé tréimhse a chinnfidh an tAire.

(2) Déanfaidh an tAire, le fógra i scríbhinn, a chur in iúl don
bhord oideachais agus oiliúna lena mbaineann go bhfuil beartaithe
aige nó aici imscrúdaitheoir a cheapadh faoi fho-alt (1).

(3) Luafar i bhfógra faoi fho-alt (2) go bhféadfaidh an bord
oideachais agus oiliúna uiríll a dhéanamh chuig an Aire i ndáil leis
an gceapachán beartaithe tráth nach déanaí ná 14 lá tar éis an fógra
a sheirbheáil ar an mbord.

(4) Beidh imscrúdaitheoir i dteideal gach tráth réasúnach dul
isteach in aon áitreabh atá ar áitiú ag an mbord oideachais agus
oiliúna lena mbaineann agus tabharfaidh an bord, an
príomhfheidhmeannach agus comhaltaí d’fhoireann an bhoird gach
saoráid dó nó di agus comhoibreoidh siad leis nó léi ar gach slí, lena
n-áirítear rochtain ar gach taifead, chun a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna a chomhlíonadh.

(5) Déanfaidh imscrúdaitheoir, ar chríochnú a imscrúdaithe nó a
himscrúdaithe dó nó di, dréacht-tuarascáil maidir leis an imscrúdú
a ullmhú.

(6) Soláthróidh an t-imscrúdaitheoir cóip den dréacht-tuarascáil
arna hullmhú faoi fho-alt (5) don bhord oideachais agus oiliúna lena
mbaineann agus féadfaidh an bord sin, laistigh de mhí amháin ón
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tuarascáil a bheith arna soláthar dó, uiríll a dhéanamh i scríbhinn
chuig an imscrúdaitheoir sin faoin tuarascáil sin.

(7) Tar éis don imscrúdaitheoir aon uiríll arna ndéanamh chuige
nó chuici faoi fho-alt (6) a bhreithniú, féadfaidh an t-imscrúdaitheoir
sin aon leasuithe is cuí leis nó léi a dhéanamh ar an dréacht-
tuarascáil.

(8) Cuirfidh an t-imscrúdaitheoir a thuarascáil nó a tuarascáil
chríochnaitheach faoi bhráid an Aire a luaithe is indéanta tar éis an
tuarascáil a chríochnú.

(9) Soláthróidh príomhfheidhmeannach agus bord oideachais
agus oiliúna cibé faisnéis maidir le comhlíonadh fheidhmeanna an
bhoird—

(a) a cheanglóidh an tAire ó am go ham, agus

(b) a cheanglóidh imscrúdaitheoir chun a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna faoin alt seo a chomhlíonadh.

41.—(1) I gcás go mbeidh an tAire den tuairim, ar thuarascáil
arna cur faoina bhráid nó faoina bráid faoi alt 40(8) a bhreithniú,
gur cuí ordachán a thabhairt don bhord oideachais agus oiliúna lena
mbaineann i ndáil le comhlíonadh aon cheann dá fheidhmeanna,
déanfaidh an tAire, le fógra i scríbhinn—

(a) a thuairim nó a tuairim a chur in iúl don bhord agus na
cúiseanna atá leis an tuairim sin a lua,

(b) téarmaí an ordacháin bheartaithe a lua, agus

(c) cóip den tuarascáil a thabhairt don bhord.

(2) Féadfaidh an bord oideachais agus oiliúna lena mbaineann
uiríll a dhéanamh chuig an Aire maidir le tuairim an Aire, leis an
ordachán beartaithe agus leis an tuarascáil tráth nach déanaí ná 14
lá tar éis fógra faoi fho-alt (1) a sheirbheáil.

(3) Féadfaidh an tAire, tar éis aon uiríll arna ndéanamh chuige
nó chuici faoi fho-alt (2) a bhreithniú, ordachán i scríbhinn a
thabhairt don bhord oideachais agus oiliúna ina sonrófar—

(a) na bearta atá le déanamh ag an mbord i ndáil le
comhlíonadh aon cheann dá fheidhmeanna, agus

(b) aon cheanglas eile a chinnfidh an tAire.

(4) Comhlíonfaidh bord oideachais agus oiliúna agus
príomhfheidhmeannach an bhoird ordachán arna thabhairt faoi fho-
alt (3).

(5) Féadfar, le hordachán chuig bord oideachais agus oiliúna faoi
fho-alt (3), a cheangal ar an mbord sin socrú a dhéanamh le bord
oideachais agus oiliúna eile faoina soláthróidh an bord is déanaí a
luadh oideachas agus oiliúint i limistéar feidhme an bhoird
chéadluaite, faoi réir cibé téarmaí a shonrófar san ordachán.

(6) I gcás go gceanglaítear le hordachán faoi fho-alt (3) socrú dá
dtagraítear i bhfo-alt (5) a dhéanamh, déanfaidh an dá bhord
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oideachais agus oiliúna dá dtagraítear san fho-alt sin an socrú agus
tabharfaidh siad éifeacht dó.

42.—(1) I gcás go measfaidh an tAire, i ndáil le bord oideachais
agus oiliúna—

(a) nár comhlíonadh aon ordachán arna thabhairt ag an Aire
don bhord faoi alt 41, nó

(b) gur bhain easnaimh thromchúiseacha le ceann amháin nó
níos mó d’fheidhmeanna an bhoird sin a chomhall,

féadfaidh sé nó sí, le hordú, aon fheidhm de chuid an bhoird sin a
aistriú chuig príomhfheidhmeannach an bhoird sin nó chuig aon
duine eile ar feadh cibé tréimhse, nach faide ná 2 bhliain, a shonrófar
san ordú.

(2) I gcás go mbeartóidh an tAire ordú a dhéanamh faoi fho-alt
(1), déanfaidh sé nó sí, trí fhógra i scríbhinn—

(a) a chur in iúl don bhord oideachais agus oiliúna lena
mbaineann go bhfuil beartaithe aige nó aici ordú den sórt
sin a dhéanamh agus na cúiseanna atá leis, agus

(b) a iarraidh ar an mbord sin uiríll maidir lena bhfuil
beartaithe a dhéanamh chuige nó chuici tráth nach déanaí
ná 14 lá tar éis an fógra a sheirbheáil,

agus déanfaidh an tAire, le linn dó nó di breith a thabhairt i dtaobh
an ndéanfaidh nó nach ndéanfaidh sé nó sí an t-ordú sin, aon uiríll
den sórt sin a chur i gcuntas.

(3) Ní dhéanfar ordú faoi fho-alt (1) a leasú ar mhodh a mbeadh
de thoradh air aon fheidhm lena mbaineann an t-ordú sin a bheith
arna haistriú ar feadh tréimhse is faide ná 2 bhliain.

(4) I gcás go mbeidh feidhm de chuid bord oideachais agus oiliúna
arna haistriú faoin alt seo, ní chomhlíonfaidh an bord sin an fheidhm
sin le linn na tréimhse a mbeidh an fheidhm arna haistriú, agus ní
bheidh comhlíonadh na feidhme sin, le linn na tréimhse sin, faoi réir
stiúradh, rialú nó mhaoirseacht an bhoird.

(5) Déanfaidh an príomhfheidhmeannach nó duine eile a mbeidh
feidhm arna haistriú chuige nó chuici faoin alt seo cibé faisnéis a
ordóidh an tAire maidir le comhlíonadh na feidhme sin aige nó aici
a sholáthar don bhord oideachais agus oiliúna lena mbaineann.

(6) Ní dhéanfaidh príomhfheidhmeannach, de bhua alt 16, feidhm
a bheidh arna haistriú chuige nó chuici faoin alt seo a tharmligean
chuig comhalta d’fhoireann an bhoird oideachais agus oiliúna lena
mbaineann gan toiliú roimh ré ón Aire.

(7) Aon fheidhm de chuid bord oideachais agus oiliúna a
aistreofar faoi fho-alt (1), athdhílseofar don bhord sin í ag deireadh
na tréimhse a shonrófar in ordú arna dhéanamh faoin bhfo-alt sin.

43.—(1) Más rud é—

(a) gur deimhin leis an Aire gur mhainnigh bord oideachais
agus oiliúna ordachán faoi alt 41 a chomhlíonadh,
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(b) go mainneoidh bord oideachais agus oiliúna aon
bhreithiúnas, ordú nó foraithne ó aon chúirt dlínse
inniúla a chomhlíonadh, nó

(c) go ndiúltóidh bord oideachais agus oiliúna a chuntais a
chur faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
lena n-iniúchadh de réir alt 51(2),

féadfaidh an tAire fógra i scríbhinn a eisiúint chuig an mbord
oideachais agus oiliúna lena mbaineann á rá go bhfuil sé beartaithe
aige nó aici comhaltaí uile an bhoird sin a chur as oifig.

(2) Féadfaidh comhaltaí boird oideachais agus oiliúna dá
dtagraítear i bhfo-alt (1) uiríll a dhéanamh i scríbhinn chuig an Aire
maidir lena bhfuil beartaithe aige nó aici laistigh de 21 lá tar éis an
fógra a sheirbheáil faoi fho-alt (1).

(3) Faoi réir fho-alt (4), féadfaidh an tAire, le hordú, tar éis aon
uiríll a bheidh déanta faoi fho-alt (2) a bhreithniú, comhaltaí uile an
bhoird oideachais agus oiliúna sin a chur as oifig.

(4) I gcás go mbeartóidh an tAire ordú a dhéanamh faoi fho-alt
(3), leagfar dréacht den ordú 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) Déanfaidh an tAire, le linn dó nó di ordú a dhéanamh faoi
fho-alt (3), duine a cheapadh chun feidhmeanna an bhoird oideachais
agus oiliúna lena mbaineann a chomhlíonadh agus comhlíonfaidh an
duine sin na feidhmeanna sin go dtí tosach an chéad chruinnithe den
bhord tar éis comhaltaí nua a thoghadh agus a cheapadh de réir fho-
alt (7).

(6) Sonrófar in ordú faoi fho-alt (3) dáta, is dáta nach déanaí ná
12 mhí ó dháta an ordaithe, chun críocha alt 31 arna mhodhnú le fo-
alt (7).

(7) I gcás go ndéanfar ordú faoi fho-alt (3), beidh feidhm ag alt
31 maidir le comhaltaí nua a thoghadh agus a cheapadh chuig an
mbord oideachais agus oiliúna lena mbaineann faoi réir na
modhnuithe seo a leanas—

(a) i bhfo-alt (1)—

(i) trí “gach bliain toghcháin,”, a scriosadh, agus

(ii) trí “an dáta arna shonrú ag an Aire le hordú faoi alt
43(6)” a chur in ionad “na dtoghchán áitiúil lena
mbaineann”,

(b) i bhfo-alt (2)—

(i) trí “an tAire” a chur in ionad “gach bord oideachais
agus oiliúna”,

(ii) trí “gach bliain toghcháin,”, a scriosadh, agus

(iii) trí “an dáta arna shonrú ag an Aire le hordú faoi alt
43(6)” a chur in ionad “na dtoghchán áitiúil lena
mbaineann”,

agus
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(c) i bhfo-alt (3), “an dáta arna shonrú ag an Aire le hordú
faoi al 43(6)” a chur in ionad “dháta na dtoghchán áitiúil
lena mbaineann”.

CUID 5

Coistí de Bhoird Oideachais agus Oiliúna

44.—(1) Faoi réir alt 45, féadfaidh bord oideachais agus oiliúna
coistí a bhunú—

(a) chun feidhm amháin nó níos mó dá fheidhmeanna a
chomhlíonadh, is feidhm nó feidhmeanna a fhéadfadh,
ina thuairim, coiste a chomhlíonadh ar bhealach níos
fearr nó níos caoithiúla, nó

(b) chun comhairle a thabhairt dó i ndáil le comhlíonadh aon
cheann dá fheidhmeanna aige,

agus féadfaidh sé téarmaí tagartha aon choiste den sórt sin a
chinneadh agus a nós imeachta a rialáil.

(2) Is iad a bheidh ar choiste arna bhunú faoi fho-alt (1) 12
chomhalta ar a mhéid agus, faoi réir fho-alt (9) agus fho-alt (12)(c),
féadfaidh sé gurb iad a bheidh air go páirteach comhaltaí nach
comhaltaí den bhord oideachais agus oiliúna lena mbaineann.

(3) Ní bheidh an príomhfheidhmeannach, nó comhalta
d’fhoireann boird oideachais agus oiliúna, seachas comhalta den
fhoireann a cheaptar mar chomhalta den bhord faoi alt 30(1)(b), ina
chomhalta nó ina comhalta de choiste den bhord sin.

(4) Féadfaidh bord oideachais agus oiliúna duine a cheapadh chun
bheith ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar choiste arna bhunú
faoi fho-alt (1).

(5) Faoi réir fho-alt (6), freastalóidh príomhfheidhmeannach nó
comhalta d’fhoireann boird oideachais agus oiliúna ar chruinniú den
choiste sin nuair a iarrfaidh coiste den bhord sin air nó uirthi
déanamh amhlaidh.

(6) Ní fhreastalóidh príomhfheidhmeannach nó comhalta foirne
dá dtagraítear i bhfo-alt (5) ar an gcruinniú dá dtagraítear san fho-
alt sin i gcás go gcreidfidh an príomhfheidhmeannach nó an comhalta
foirne lena mbaineann go mbeadh freastal aige nó aici ar neamhréir
le comhlíonadh cuí a fheidhmeanna nó a feidhmeanna mar
phríomhfheidhmeannach nó mar chomhalta foirne, de réir mar a
bheidh.

(7) Faoi réir fho-alt (9), déanfaidh bord oideachais agus oiliúna,
ar an Aire a ordú dóibh déanamh amhlaidh, coiste a bhunú chun
cibé feidhmeanna de chuid an bhoird a shonrófar san ordachán lena
mbaineann a chomhlíonadh i ndáil le limistéar feidhme uile an
bhoird nó cuid de.

(8) Is iad a bheidh ar choiste a bhunófar faoi fho-alt (7) cibé
comhaltaí agus cibé líon comhaltaí a ordóidh an tAire.

(9) Féadfaidh an tAire a ordú gurb iad a bheidh ar choiste a
bhunófar faoi fho-alt (1) nó de bhun ordachán faoi fho-alt (7)—
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(a) comhaltaí is comhaltaí den bhord oideachais agus oiliúna
lena mbaineann, go páirteach, agus comhaltaí nach
comhaltaí den bhord sin, go páirteach, nó

(b) comhaltaí is comhaltaí den bhord oideachais agus oiliúna
lena mbaineann, go heisiach.

(10) Féadfaidh bord oideachais agus oiliúna, le toiliú an Aire,
duine a cheapadh chun bheith ina chathaoirleach nó ina
cathaoirleach ar choiste arna bhunú faoi fho-alt (7), agus ceapfaidh
sé duine chun bheith ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an
gcoiste sin i gcás go n-ordóidh an tAire amhlaidh.

(11) Féadfaidh an tAire ordacháin a thabhairt do bhoird
oideachais agus oiliúna i ndáil le coistí na mbord sin arna mbunú faoi
fho-alt (1) nó fo-alt (7) i gcás go n-áireofar ar fheidhmeanna coiste
comhlíonadh na nithe seo a leanas ag an gcoiste—

(a) feidhmeanna de chuid bord bainistíochta scoile aitheanta
arna cothabháil ag an mbord, nó

(b) feidhmeanna atá comhchosúil nó comhchosúil go
substaintiúil le feidhmeanna arna bhfeidhmiú ag na boird
bhainistíochta dá dtagraítear i mír (a), i ndáil leis na nithe
seo a leanas—

(i) lárionaid oideachais arna gcothabháil aige,

(ii) saoráidí oideachais nó oiliúna arna gcothabháil nó
arna n-acmhainniú aige, nó

(iii) scoileanna coinneála leanaí, príosúin nó saoráidí arna
gcothabháil ag comhlachtaí seirbhíse poiblí eile ina
soláthraíonn an bord oideachas nó oiliúint.

(12) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (11), féadfar na nithe
seo a leanas a shonrú in ordacháin a thabharfar do bhoird oideachais
agus oiliúna faoin bhfo-alt sin—

(a) faoi réir fho-alt (9), comhdhéanamh na gcoistí sin a
bhféadfar, i gcás scoil aitheanta, ionadaithe do phátrún,
do thuismitheoirí, d’fhoireann agus do mhic léinn na
scoile a áireamh air mar aon le cibé daoine eile a bhfuil
spéis faoi leith acu i nithe a bhaineann leis an oideachas
nó a bhfuil eolas faoi leith acu maidir leis an gcéanna, de
réir mar is cuí leis an Aire,

(b) ceanglas go mbeidh cónaí ar chomhaltaí na gcoistí sin
laistigh d’fhad sonraithe ón scoil aitheanta, ón lárionad
oideachais, ón tsaoráid oideachais nó oiliúna, ón scoil
coinneála leanaí, ón bpríosún nó ón tsaoráid arna
cothabháil ag aon chomhlacht seirbhíse poiblí eile ina
soláthraíonn an bord oideachas nó oiliúint, de réir mar a
bheidh, agus

(c) d’ainneoin fho-alt (9), go bhféadfaidh sé go mbeidh ar na
coistí sin go heisiach comhaltaí nach comhaltaí de na
boird oideachais agus oiliúna a bhunaigh iad d’fhonn an
ceanglas maidir le cónaí dá dtagraítear i mír (b) a
chomhlíonadh.
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(13) Féadfaidh an bord oideachais agus oiliúna lena mbaineann,
aon tráth, comhalta de choiste arna bhunú faoi fho-alt (1) a chur
as oifig.

(14) Féadfaidh an bord oideachais agus oiliúna lena mbaineann,
aon tráth, comhalta de choiste arna bhunú faoi fho-alt (7) a chur as
oifig le toiliú an Aire, agus cuirfear é nó í as oifig i gcás go n-ordóidh
an tAire amhlaidh.

(15) Faoi réir fho-alt (17), féadfaidh bord oideachais agus oiliúna,
aon tráth, coiste arna bhunú faoi fho-alt (1) a dhíscaoileadh.

(16) Faoi réir fho-alt (17), féadfaidh bord oideachais agus oiliúna,
le toiliú an Aire, aon tráth, coiste arna bhunú faoi fho-alt (7) a
dhíscaoileadh, agus díscaoilfidh an bord an coiste i gcás go n-ordóidh
an tAire amhlaidh.

(17) Más rud é—

(a) go mbeartóidh bord oideachais agus oiliúna coiste a
dhíscaoileadh faoi fho-alt (15) nó (16), agus

(b) gur coiste lena mbaineann fo-alt (11) an coiste sin,

comhlíonfaidh an bord oideachais agus oiliúna sin ailt 16 agus 17
d’Acht 1998 sula ndéanfaidh siad an díscaoileadh a chur i gcrích.

(18) Beidh gníomhartha gach coiste arna bhunú faoin alt seo
(seachas fo-alt (1)(b)) faoi réir a ndaingnithe ag an mbord oideachais
agus oiliúna a bhunaigh é, ach amháin i gcás go n-ordóidh an tAire
a mhalairt.

(19) D’ainneoin aisghairm an Achta Gairmoideachais (Leasú),
2001 le halt 4(1), aon fhochoiste arna bhunú faoi fho-alt (1) nó de
bhun ordachán faoi fho-alt (3) d’alt 31 den Acht sin, a chomhlíonann,
díreach roimh an lá bunaithe, aon cheann de na feidhmeanna dá
dtagraítear i mír (a) nó (b) d’fho-alt (11), leanfaidh sé ar marthain
an lá bunaithe agus dá éis—

(a) i gcás fochoiste arna bhunú faoi fho-alt (1) d’alt 31 den
Acht sin, amhail is dá mba choiste é arna bhunú ag an
mbord oideachais agus oiliúna iomchuí faoi fho-alt (1),
nó

(b) i gcás fochoiste arna bhunú de bhun ordachán faoi fho-alt
(3) d’alt 31 den Acht sin, amhail is dá mba choiste é arna
bhunú ag an mbord oideachais agus oiliúna iomchuí faoi
fho-alt (7),

agus beidh feidhm dá réir sin ag forálacha an Achta seo maidir leis
an bhfochoiste.

(20) San alt seo, tá le “bord oideachais agus oiliúna iomchuí” an
bhrí chéanna atá leis in alt 54.

45.—(1) Déanfaidh bord oideachais agus oiliúna—

(a) coiste a bhunú chun nithe airgeadais a bhaineann leis an
mbord (dá ngairtear “coiste airgeadais” san Acht seo) a
scrúdú agus tuarascáil i dtaobh na nithe sin a thabhairt
don bhord, agus
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(b) coiste a bhunú chun cuidiú leis an mbord a chuid
feidhmeanna iniúchóireachta inmheánaí (dá ngairtear
“coiste iniúchóireachta” san Acht seo) a chomhall.

(2) Féadfaidh an tAire, le hordachán, foráil a dhéanamh maidir
le gach ceann nó aon cheann de na nithe seo a leanas a bhaineann
le coiste arna bhunú faoin alt seo—

(a) nósanna imeachta lena rialaítear líon na gcomhaltaí ar an
gcoiste, ceapachán comhaltaí chuig an gcoiste agus
comhaltaí den choiste (lena n-áirítear cathaoirleach an
choiste) a chur as oifig,

(b) cruinnithe a thionól, lena n-áirítear minicíocht agus
seoladh na gcruinnithe sin, agus

(c) an coiste d’ullmhú tuarascálacha agus na tuarascálacha sin
a thabhairt do dhaoine sonraithe eile.

(3) Tabharfaidh coiste arna bhunú faoin alt seo tuarascáil don
bhord oideachais agus oiliúna a bhunaigh é 4 huaire ar a laghad
gach bliain.

(4) Ní bheidh comhalta d’fhoireann boird oideachais agus oiliúna,
ná príomhfheidhmeannach an bhoird sin, ina chomhalta nó ina
comhalta de choiste arna bhunú faoin alt seo.

(5) Faoi réir fho-alt (6), déanfaidh príomhfheidhmeannach nó
comhalta d’fhoireann boird oideachais agus oiliúna, nuair a iarrfaidh
coiste den bhord sin arna bhunú faoin alt seo air nó uirthi déanamh
amhlaidh, freastal ar chruinniú den choiste sin.

(6) Ní dhéanfaidh príomhfheidhmeannach nó comhalta foirne dá
dtagraítear i bhfo-alt (5) freastal ar an gcruinniú dá dtagraítear san
fho-alt sin i gcás go gcreideann an príomhfheidhmeannach nó an
comhalta foirne lena mbaineann go mbeadh freastal aige nó aici ar
neamhréir le comhlíonadh cuí a fheidhmeanna nó a feidhmeanna
mar phríomhfheidhmeannach nó mar chomhalta foirne, de réir mar
a bheidh.

(7) Cinnfidh bord oideachais agus oiliúna cén gníomh, más ann,
is ceart dó a dhéanamh mar thoradh ar na fionnachtana i dtuarascáil
ó choiste arna bhunú faoin alt seo.

CUID 6

Airgeadas

46.—(1) Déanfaidh an tAire, a luaithe is indéanta i ngach bliain
airgeadais, trí fhógra i scríbhinn, na nithe seo a leanas a chur in iúl
do gach bord oideachais agus oiliúna—

(a) an teorainn shealadach a bheidh lena chaiteachas don
bhliain airgeadais sin, agus

(b) an teorainn, arna cinneadh go críochnaitheach, a bheidh
lena chaiteachas don bhliain airgeadais sin.

(2) Ní dhéanfaidh bord oideachais agus oiliúna, le linn dó a
fheidhmeanna a chomhlíonadh, caiteachas a thabhú, le linn aon
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bhliain airgeadais, de bhreis ar an méid arna chinneadh ag an Aire
faoi fho-alt (1)(b) gan toiliú an Aire.

(3) Féadfaidh an tAire, aon tráth, an méid caiteachais a
fhéadfaidh bord oideachais agus oiliúna a thabhú faoi fho-alt (1)(b)
a athrú, agus i gcás go ndéanfaidh an tAire athrú ar an méid sin, ní
dhéanfaidh an bord lena mbaineann, gan toiliú an Aire, caiteachas a
thabhú de bhreis ar an méid sin.

(4) Más rud é, aon tráth, go mbeidh príomhfheidhmeannach boird
oideachais agus oiliúna den tuairim gur dócha go sáróidh an bord an
t-alt seo mar gheall ar ghníomh nó ar ghníomh beartaithe de chuid
an bhoird sin, cuirfidh sé nó sí an méid sin in iúl don bhord agus
don Aire.

(5) I gcás go measfaidh an tAire gur dócha go sáróidh bord
oideachais agus oiliúna an t-alt seo, féadfaidh sé nó sí—

(a) a ordú do chomhaltaí an bhoird, cibé modhnuithe is cuí
leis nó léi a dhéanamh, laistigh de thréimhse shonraithe,
ar an bplean bliantúil seirbhíse, d’fhonn a chinntiú nach
dtarlóidh sárú ar an alt seo, nó

(b) a cheadú don bhord caiteachas de bhreis ar an teorainn
arna cinneadh faoin alt seo a thabhú.

(6) I gcás go dtabhóidh bord oideachais agus oiliúna, de réir fho-
alt (3) nó fho-alt (5)(b), le linn bliain airgeadais, caiteachas de bhreis
ar an teorainn arna cinneadh faoin alt seo, cinnfidh an tAire conas a
dhéanfar an bhreis sin a áireamh chun críocha na teorann le
caiteachas an bhoird sa bhliain airgeadais ina dhiaidh sin, agus
féadfar a fhoráil leis an gcinneadh sin go ndéanfar méid an
chaiteachais bhreise a asbhaint as an teorainn a bheidh le caiteachas
an bhoird sin sa bhliain airgeadais ina dhiaidh sin.

(7) I gcás go dtabhóidh bord oideachais agus oiliúna, i mbliain
airgeadais, caiteachas is lú ná an teorainn arna cinneadh faoin alt
seo, cinnfidh an tAire conas a dhéanfar an barrachas sin a áireamh
chun críocha na teorann le caiteachas an bhoird sa bhliain airgeadais
ina dhiaidh sin agus féadfar a fhoráil leis an gcinneadh sin go
ndéanfar méid an bharrachais a chur leis an teorainn a bheidh le
caiteachas an bhoird sin sa bhliain airgeadais ina dhiaidh sin.

(8) I gcás go dtabharfaidh an tAire ordachán faoin alt seo,
comhlíonfaidh an bord oideachais agus oiliúna dá dtabharfar an
t-ordachán an t-ordachán sin.

(9) Déanfaidh an tAire, trí fhógra i scríbhinn, aon chinneadh faoin
alt seo a bhaineann le caiteachas boird oideachais agus oiliúna a chur
in iúl don bhord sin.

47.—(1) Déanfaidh príomhfheidhmeannach boird oideachais agus
oiliúna, ar bhonn na teorann sealadaí le caiteachas arna cur in iúl le
fógra don bhord faoi alt 46(1)(a), laistigh d’aon mhí amháin tar éis
an fógra sin a fháil, plean a ullmhú agus a chur faoi bhráid an bhoird
ina leagfar amach—

(a) na seirbhísí a bheartaíonn an bord a sholáthar, agus

(b) meastachán ar ioncam agus ar chaiteachas an bhoird,
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le linn na bliana airgeadais dar tosach an 1 Eanáir sa bhliain sin (dá
ngairtear “plean seirbhíse bliantúil” san Acht seo).

(2) Beidh plean seirbhíse bliantúil i cibé foirm agus beidh ann
cibé faisnéis a chinnfidh an tAire.

(3) Déanfaidh bord oideachais agus oiliúna, i ndáil le plean
seirbhíse bliantúil arna chur faoina bhráid faoi fho-alt (1), tráth nach
déanaí ná an 1 Márta i ngach bliain—

(a) an plean a ghlacadh, nó

(b) tar éis dul i gcomhairle leis an bpríomhfheidhmeannach,
an plean a ghlacadh fara cibé modhnuithe is cuí leis an
mbord.

(4) Déanfaidh bord oideachais agus oiliúna, tráth nach déanaí ná
42 lá tar éis fógra maidir lena theorainn le caiteachas arna cinneadh
go críochnaitheach faoi alt 46(1)(b) a sheirbheáil agus tar éis dó dul
i gcomhairle leis an bpríomhfheidhmeannach, aon leasuithe ar an
bplean seirbhíse bliantúil a dhéanamh is cuí leis agus an plean
leasaithe a ghlacadh.

(5) A luaithe is indéanta tar éis plean seirbhíse bliantúil a
ghlacadh faoi fho-alt (3) agus gach uair a ghlacfaidh bord oideachais
agus oiliúna plean seirbhíse bliantúil leasaithe faoin alt seo,
tabharfaidh príomhfheidhmeannach an bhoird sin cóip den phlean
seirbhíse bliantúil nó den phlean seirbhíse bliantúil leasaithe, de réir
mar a bheidh—

(a) don Aire,

(b) do bhord bainistíochta gach scoil aitheanta arna cothabháil
ag an mbord oideachais agus oiliúna lena mbaineann,
agus

(c) do na daoine a bhíonn ag comhlíonadh feidhmeanna atá
comhchosúil, nó comhchosúil go substaintiúil, leis na
feidhmeanna arna bhfeidhmiú ag boird bhainistíochta dá
dtagraítear i mír (b) i ndáil leis na nithe seo a leanas—

(i) ionaid oideachais arna gcothabháil aige,

(ii) saoráidí oideachais nó oiliúna arna gcothabháil nó
arna n-acmhainniú aige,

(iii) scoileanna coinneála leanaí, príosúin nó saoráidí arna
gcothabháil ag comhlachtaí seirbhíse poiblí eile ina
soláthraíonn an bord oideachas nó oiliúint.

(6) Foilseoidh gach bord oideachais agus oiliúna a phlean
seirbhíse bliantúil arna ghlacadh faoi fho-alt (3) agus gach plean
seirbhíse bliantúil leasaithe a ghlacfaidh sé faoin alt seo, de réir mar
a bheidh, ar an idirlíon a luaithe is indéanta tar éis é a ghlacadh
amhlaidh.

(7) Le linn do phríomhfheidhmeannach plean seirbhíse bliantúil
nó plean seirbhíse bliantúil leasaithe a ullmhú agus le linn do bhord
oideachais agus oiliúna plean seirbhíse bliantúil nó plean seirbhíse
bliantúil leasaithe a ghlacadh, de réir mar a bheidh, cinnteoidh siad
go bhfuil an plean i cibé foirm agus go bhfuil ann cibé faisnéis a
chinnfidh an tAire.
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(8) Más rud é, i dtuairim an Aire, nach bhfuil plean seirbhíse
bliantúil nó plean seirbhíse bliantúil leasaithe arna chur faoina
bhráid nó faoina bráid i gcomhréir le beartais agus cuspóirí an
Rialtais nó an Aire a mhéid a bhaineann siad leis an mbord
oideachais agus oiliúna lena mbaineann, féadfaidh an tAire a ordú
don bhord cibé modhnuithe is cuí leis an Aire a dhéanamh ar an
bplean seirbhíse bliantúil nó ar an bplean seirbhíse bliantúil leasaithe
laistigh de thréimhse shonraithe.

(9) Déanfaidh bord oideachais agus oiliúna dá mbeidh ordachán
tugtha faoi fho-alt (8) an t-ordachán sin a chomhlíonadh.

(10) Féadfaidh bord oideachais agus oiliúna, i gcás gur dóigh leis
gur gá déanamh amhlaidh, a iarraidh ar phríomhfheidhmeannach an
bhoird plean seirbhíse bliantúil leasaithe a ullmhú agus a chur faoi
bhráid an bhoird chun aon athrú ar an teorainn le caiteachas arna
cinneadh go críochnaitheach faoi alt 46(1)(b) a chur i gcuntas.

(11) Iarrfaidh bord oideachais agus oiliúna ar
phríomhfheidhmeannach an bhoird plean seirbhíse bliantúil
leasaithe a ullmhú agus a chur faoi bhráid an bhoird de réir ordachán
faoi alt 46(5)(a).

(12) Déanfaidh bord oideachais agus oiliúna, i ndáil leis an bplean
seirbhíse bliantúil leasaithe arna chur faoina bhráid faoi fho-alt (10)
nó (11)—

(a) an plean seirbhíse bliantúil leasaithe a ghlacadh, nó

(b) tar éis dul i gcomhairle leis an bpríomhfheidhmeannach,
an plean seirbhíse bliantúil leasaithe a ghlacadh fara cibé
modhnuithe is cuí leis an mbord.

(13) I gcás go mainneoidh bord oideachais agus oiliúna, in aon
bhliain airgeadais, plean seirbhíse bliantúil nó plean seirbhíse
bliantúil leasaithe, de réir mar a bheidh, a ghlacadh—

(a) faoi fho-alt 3, faoin 1 Márta sa bhliain sin,

(b) laistigh den tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (4),

(c) laistigh den tréimhse a shonraítear faoi fho-alt (8),

(d) laistigh den tréimhse a shonraítear faoi alt 46(5)(a),

féadfaidh an tAire a ordú don bhord oideachais agus oiliúna sin
plean seirbhíse bliantúil nó plean seirbhíse bliantúil leasaithe, de réir
mar a bheidh, a chur faoina bhráid nó faoina bráid laistigh de cibé
tréimhse (nach faide ná 10 lá ón ordachán a thabhairt) a shonrófar
san ordachán.

(14) I gcás go mainneoidh bord oideachais agus oiliúna plean
seirbhíse bliantúil nó plean seirbhíse bliantúil leasaithe, de réir mar
a bheidh, a chur faoi bhráid an Aire de réir ordachán arna thabhairt
faoi fho-alt (13), féadfaidh an tAire a ordú do
phríomhfheidhmeannach an bhoird oideachais agus oiliúna sin plean
seirbhíse bliantúil nó plean seirbhíse bliantúil leasaithe, de réir mar
a bheidh, a ullmhú agus a chur faoina bhráid nó faoina bráid tráth
nach déanaí ná 10 lá tar éis an t-ordachán a sheirbheáil ar an
bpríomhfheidhmeannach.
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48.—(1) Féadfaidh bord oideachais agus oiliúna, i ndáil le
hairgead a bheidh chun creidiúna don bhord—

(a) taisce a dhéanamh de réir bhrí Chuid 3 den Acht um
Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
(Leasú), 2000, ar cibé téarmaí agus coinníollacha (lena n-
áirítear téarmaí agus coinníollacha a bhainfidh le hús a
íoc) a chomhaontóidh sé—

(i) leis an Aire Airgeadais, nó

(ii) in imthosca ina mbeidh an fheidhm a thugtar don
Aire Airgeadais le alt 20(1) den Acht sin arna
tarmligean chuig Gníomhaireacht Bainistíochta an
Chisteáin Náisiúnta de bhua ordú faoi alt 23 den
Acht sin, le Gníomhaireacht Bainistíochta an
Chisteáin Náisiúnta,

nó

(b) aon airgead den sórt sin a chur i dtaisce le foras
creidmheasa ar cibé téarmaí agus coinníollacha (lena
n-áirítear téarmaí agus coinníollacha a bhainfidh le hús a
íoc) a chomhaontóidh sé leis an bhforas creidmheasa lena
mbaineann faoi réir aon ordacháin arna dtabhairt ag an
Aire Airgeadais.

(2) San alt seo, ciallaíonn “foras creidmheasa” foras creidmheasa
de réir bhrí Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Forais
Chreidmheasa a Cheadúnú agus a Mhaoirsiú), 1992 (I.R. Uimh. 395
de 1992), arna údarú agus arna cheadú—

(a) ag Banc Ceannais na hÉireann, nó

(b) ag údarás inniúil (de réir bhrí na Rialachán sin) Ballstáit
den Aontas Eorpach seachas an Stát.

49.—(1) Féadfaidh príomhfheidhmeannach boird oideachais agus
oiliúna togra i scríbhinn a ullmhú agus a chur faoi bhráid an bhoird
gur chóir don bhord airgead a fháil ar iasacht trí rótharraingt bhainc
nó ar shlí eile, lena n-áirítear airgead in airgeadra seachas airgeadra
an Stáit, chun feidhmeanna an bhoird a chomhall.

(2) Tabharfar i dtogra a chuirfear faoi bhráid boird oideachais
agus oiliúna faoi fho-alt (1) cúiseanna leis an togra.

(3) Féadfaidh bord oideachais agus oiliúna, tar éis togra faoi fho-
alt (1) a bhreithniú, le toiliú an Aire, agus ag féachaint d’aon
ordacháin ón Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe nó ón Aire
Airgeadais, glacadh leis an togra agus iasacht a fháil ar an modh a
bheidh sonraithe sa togra chun feidhmeanna an bhoird a chomhall.

(4) Ní rachaidh comhiomlán an airgid, aon tráth áirithe, arna fháil
ar iasacht ag bord oideachais agus oiliúna thar cibé méid a
chinnfidh—

(a) an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus an
tAire Airgeadais, nó
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(b) an tAire ag gníomhú dó nó di de réir aon cheanglais nó
ordacháin ón Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
nó ón Aire Airgeadais.

50.—(1) Féadfaidh bord oideachais agus oiliúna cibé táillí a
chinnfidh an bord, le toiliú an Aire, ó am go ham, a mhuirearú, a
ghlacadh agus a ghnóthú as aon seirbhísí a sholáthróidh an bord.

(2) Déanfar na táillí a chinnfear de réir fho-alt (1) a íoc ag an am
agus ar an modh a shonróidh bord oideachais agus oiliúna, faoi réir
aon ordacháin ón Aire.

(3) Féadfaidh bord oideachais agus oiliúna foráil a dhéanamh
maidir le táillí éagsúla, nó maidir le díolúintí ó tháillí a íoc, nó maidir
le táillí a tharscaoileadh, a loghadh nó a aisíoc (go hiomlán nó go
páirteach) in imthosca éagsúla nó in aicmí éagsúla imthosca nó
maidir le cásanna éagsúla nó le haicmí éagsúla cásanna agus maidir
leis an modh ar a ndéanfar táillí a dhiúscairt.

(4) Féadfaidh bord oideachais agus oiliúna foráil a dhéanamh
maidir le táillí laghdaithe a íoc faoin alt seo ag féachaint do mhodh
íoctha na dtáillí.

(5) Déanfaidh bord oideachais agus oiliúna socrú chun táillí is
iníoctha a fhoilsiú ar an idirlíon a luaithe is indéanta tar éis na táillí
a chinneadh faoi fho-alt (1).

(6) Féadfaidh bord oideachais agus oiliúna aon mhéid a bheidh
dlite agus ag dul dó faoin alt seo a ghnóthú ón duine a bhfuil sé
iníoctha aige nó aici mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt
dlínse inniúla.

(7) Féadfaidh bord oideachais agus oiliúna na táillí arna
gcinneadh faoi fho-alt (1) a leasú chun aon athrú ar an treoirphraghas
do thomhaltóirí ón tráth a cinneadh na táillí atá i bhfeidhm de thuras
na huaire a chur i gcuntas, gan é a bheith riachtanach toiliú an Aire
a fháil faoi fho-alt (1).

(8) Chun críocha an ailt seo, ciallaíonn “athrú ar an
treoirphraghas do thomhaltóirí” an difríocht eatarthu seo a leanas—

(a) an Treoir-Uimhir Praghsanna do Thomhaltóirí - Gach Ítim
is déanaí a d’fhoilsigh an Phríomh-Oifig Staidrimh roimh
dháta an chinnidh is déanaí faoin alt seo, agus

(b) an Uimhir is déanaí a foilsíodh roimh dháta an leasaithe
faoi fho-alt (7),

arna sloinneadh mar chéatadán den uimhir chéadluaite.

51.—(1) Coimeádfaidh bord oideachais agus oiliúna, i cibé foirm
agus i leith cibé tréimhsí cuntasaíochta a cheadóidh an tAire, le toiliú
an Aire Airgeadais agus an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe, na cuntais go léir is cuí agus is gnách ar an airgead a
gheobhaidh sé nó a chaithfidh sé agus coimeádfaidh sé san fhoirm
sin a dúradh na cuntais speisialta sin go léir a ordóidh an tAire ó am
go ham, le toiliú an Aire Airgeadais agus an Aire Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe.
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(2) Déanfaidh bord oideachais agus oiliúna cuntais arna gcoimeád
de réir an ailt seo a chur faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus
Ciste, tráth nach déanaí ná an 1 Aibreán sa bhliain díreach tar éis na
tréimhse cuntasaíochta lena mbaineann siad nó ar cibé dáta eile a
shonróidh an tAire ó am go ham, lena n-iniúchadh agus, díreach tar
éis an iniúchta, déanfar cóip de na cuntais, agus de cibé cuntais eile
(más ann) arna gcoimeád de réir an ailt seo a ordóidh an tAire, tar
éis dul i gcomhairle leis an Aire Airgeadais agus leis an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, mar aon le cóip de thuarascáil
an Ard-Reachtaire Cuntais 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.

52.—(1) Gníomhóidh bord oideachais agus oiliúna, i leith
feidhmeanna iniúchóireachta inmheánaí—

(a) de réir treoirlínte arna n-eisiúint agus ordacháin arna
dtabhairt ag an Aire, agus

(b) de réir aon cheanglais de chuid an Aire Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe agus aon ordacháin arna
dtabhairt aige nó aici.

(2) Comhoibreoidh bord oideachais agus oiliúna go hiomlán le
haon chomhlacht eile a ainmneoidh an tAire chun an fheidhm
iniúchóireachta inmheánaí a chomhall.

53.—(1) Déanfaidh bord oideachais agus oiliúna cibé faisnéis a
shonróidh an tAire ó am go ham maidir le haon talamh, nó aon leas
i dtalamh, á fháil, á shealbhú nó á dhiúscairt ag an mbord, a sholáthar
don Aire.

(2) Féadfaidh an tAire ordachán a thabhairt do bhord oideachais
agus oiliúna á ordú talamh, nó leas i dtalamh, a fháil, a shealbhú nó
a dhiúscairt, i gcás go measfaidh sé nó sí gur gá sin, ag féachaint do
leasanna an phobail áitiúil laistigh de limistéar feidhme an bhoird
agus do leas an phobail i dtaca le luach ar airgead a chinntiú.

(3) Cuirfidh an tAire in iúl, le fógra i scríbhinn, do bhord
oideachais agus oiliúna go mbeartaíonn sé nó sí ordachán a thabhairt
faoi fho-alt (2) agus luafaidh sé nó sí téarmaí an ordacháin
bheartaithe.

(4) Féadfaidh bord oideachais agus oiliúna uiríll i scríbhinn a
dhéanamh chuig an Aire i ndáil leis an ordachán beartaithe tráth
nach déanaí ná 14 lá ó dháta seirbheála fógra faoi fho-alt (3).

(5) Breithneoidh an tAire aon uiríll arna ndéanamh faoi fho-alt
(4) sula dtabharfaidh sé nó sí ordachán faoi fho-alt (2).

(6) Comhlíonfaidh bord oideachais agus oiliúna ordachán arna
thabhairt don bhord sin faoin alt seo.

(7) Féadfaidh an tAire an t-airgead go léir a gheobhaidh bord
oideachais agus oiliúna ar thalamh nó aon leas i dtalamh a dhíol nó
a dhiúscairt ar shlí eile a ghnóthú agus i gcás nach ndéanfaidh an
tAire é a ghnóthú déanfar é a úsáid chun cibé críocha a chinnfidh
an tAire.
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(8) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh i ndáil le boird
oideachais agus oiliúna d’fháil, do shealbhú nó do dhiúscairt talún
nó leas i dtalamh.

(9) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (8), féadfar, le rialacháin
arna ndéanamh faoin bhfo-alt sin—

(a) a cheangal ar bhord oideachais agus oiliúna talamh nó leas
i dtalamh a bhainistiú, a chothabháil nó a fhorbairt lena
n-áirítear bainistíocht tionscadail a dhéanamh ar
fhorbairt den sórt sin,

(b) a cheangal ar bhord oideachais agus oiliúna luacháil
neamhspleách a fháil ar aon talamh nó leas i dtalamh i
leith fháil nó dhiúscairt bheartaithe na talún sin,

(c) a cheangal ar bhord oideachais agus oiliúna praghas
forchoimeádta a shocrú i leith diúscairt bheartaithe talún
ag féachaint d’aon luacháil neamhspleách a bheidh
faighte,

(d) an modh a shonrú ar a ndéanfar talamh nó leas i dtalamh
arna shealbhú ag bord oideachais agus oiliúna a fhógairt,
a thairiscint lena dhíol nó a dhiúscairt ar shlí eile,

(e) a cheangal ar bhord oideachais agus oiliúna a chinntiú go
ndéanfar costais, lena n-áirítear táillí gairmiúla, a
thabhófar i ndáil le talamh nó leas i dtalamh a fháil, a
shealbhú nó a dhiúscairt, a íoslaghdú,

(f) uastéarma léasa nó ceadúnais a shonrú a fhéadfaidh bord
oideachais agus oiliúna a dhéanamh agus nach mbeidh gá
le toiliú ón Aire ina leith,

(g) luach uasta a shonrú d’aon idirbheart a fhéadfaidh bord
oideachais agus oiliúna a dhéanamh i ndáil le talamh nó
leas i dtalamh a fháil nó a dhiúscairt, is luach ar os a
chionn a bheidh gá le toiliú ón Aire ina leith, agus

(h) a cheangal ar bhord oideachais agus oiliúna cibé taifid a
shonrófar a choimeád maidir le haon talamh nó leas i
dtalamh a fháil, a shealbhú nó a dhiúscairt.

CUID 7

Comhlachtaí a Dhíscaoileadh

54.—Sa Chuid seo, ciallaíonn tagairtí do “bord oideachais agus
oiliúna iomchuí”, i ndáil le comhlacht díscaoilte, an bord oideachais
agus oiliúna a shonraítear i gcolún (2) de Sceideal 5 os coinne lua an
choiste gairmoideachais i gcolún (1) den Sceideal sin.

55.—(1) Díscaoiltear na coistí gairmoideachais a shonraítear i
gcolún (1) de Sceideal 5 (a ngairtear “comhlacht díscaoilte” de gach
ceann díobh san Acht seo).

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an lá bunaithe.
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56.—(1) Aon éileamh i leith aon chaillteanas nó díobháil a
líomhnófar a bheith fulaingthe ag aon duine de dheasca feidhmeanna
comhlachta dhíscaoilte a chomhlíonadh, an lá bunaithe nó roimhe, is
i gcoinne an bhoird oideachais agus oiliúna iomchuí agus ní i gcoinne
an chomhlachta dhíscaoilte a dhéanfar é.

(2) Más rud é, díreach roimh an lá bunaithe, go mbeidh aon
imeachtaí dlíthiúla ar feitheamh in aon chúirt nó binse ar páirtí iontu
comhlacht díscaoilte, cuirfear ainm an bhoird oideachais agus oiliúna
in ionad ainm an chomhlachta dhíscaoilte, agus ní rachaidh na
himeachtaí ar ceal mar gheall ar an ionadú sin.

(3) Más rud é, roimh an lá bunaithe, go ndéanfar comhaontú idir
na páirtithe lena mbaineann mar shocraíocht ar éileamh lena
mbaineann fo-alt (1), agus nach mbeidh téarmaí an chomhaontaithe
curtha i ngníomh, nó go mbeidh breithiúnas tugtha ar éileamh den
sórt sin i bhfabhar duine ach nach mbeidh sé curtha i bhfeidhm, ansin
beidh téarmaí an chomhaontaithe nó an bhreithiúnais, de réir mar a
bheidh, a mhéid a bheidís infhorfheidhmithe i gcoinne comhlachta
dhíscaoilte, infhorfheidhmithe i gcoinne an bhoird oideachais agus
oiliúna iomchuí agus ní i gcoinne an chomhlachta dhíscaoilte.

(4) Aon éileamh a dhéanfaidh comhlacht díscaoilte nó is cuí do
chomhlacht díscaoilte a dhéanamh, i leith aon chaillteanas nó
díobháil a eascraíonn as gníomh nó as mainneachtain aon duine
roimh an lá bunaithe, measfar, an lá sin agus dá éis, gur éileamh é a
dhéanfaidh an bord oideachais agus oiliúna iomchuí, nó is cuí dó a
dhéanamh, agus féadfaidh an bord oideachais agus oiliúna iomchuí
é a shaothrú agus agra a dhéanamh ina leith, amhail is dá mba é
an bord oideachais agus oiliúna sin a d’fhulaing an caillteanas nó
an díobháil.

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

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

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

58.—(1) (a) Faoi réir mhír (b), gach duine a bhí ina chomhalta nó
ina comhalta d’fhoireann comhlachta dhíscaoilte díreach
roimh an lá bunaithe, tiocfaidh sé nó sí, an lá bunaithe,
chun bheith, agus beidh sé nó sí, ina chomhalta nó ina
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comhalta d’fhoireann an bhoird oideachais agus oiliúna
iomchuí.

(b) Gach duine a bhí, díreach roimh an lá bunaithe, ina fhostaí
nó ina fostaí téarma shocraithe de chuid comhlacht
díscaoilte, tiocfaidh sé nó sí chun bheith agus beidh sé nó
sí, an lá bunaithe, ina fhostaí nó ina fostaí téarma
shocraithe de chuid an bhoird oideachais agus oiliúna
iomchuí ar feadh ré a chonartha nó a conartha
fostaíochta.

(2) Féadfar duine dá dtagraítear i bhfo-alt (1), seachas duine lena
mbaineann alt 24(5) d’Acht 1998, a aistriú, de réir nósanna imeachta
a chinnfidh an tAire ó am go ham, le toiliú an Aire Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe, tar éis dul i gcomhairle le ceardchumainn
agus comhlachais foirne aitheanta atá ionadaitheach do na daoine
lena mbaineann—

(a) chuig aon bhord oideachais agus oiliúna eile, nó

(b) chuig comhlacht seirbhíse poiblí seachas bord oideachais
agus oiliúna.

(3) (a) Faoi réir mhír (b), aon duine a aistreofar de réir fho-alt
(2), tiocfaidh sé nó sí chun bheith agus beidh sé nó sí, de
réir nósanna imeachta arna gcinneadh faoin bhfo-alt sin,
ina chomhalta nó ina comhalta d’fhoireann an bhoird
oideachais agus oiliúna nó an chomhlachta seirbhíse
poiblí ar chuige a aistreofar é nó í.

(b) Gach duine a bhí, díreach roimh an dáta a aistríodh é nó
í de réir fho-alt (2), ina fhostaí nó ina fostaí téarma
shocraithe de chuid bord oideachais agus oiliúna,
tiocfaidh sé nó sí chun bheith agus beidh sé nó sí, ar an
dáta sin, ina fhostaí nó ina fostaí téarma shocraithe de
chuid an bhoird oideachais agus oiliúna nó de chuid an
chomhlachta seirbhíse poiblí ar chuige a aistreofar é nó
í, ar feadh ré a chonartha nó a conartha fostaíochta.

(4) Ach amháin i gcomhréir le comhaontú comhchoiteann arna
chaibidil le haon cheardchumann nó comhlachas foirne aitheanta
lena mbaineann—

(a) aon duine dá dtagraítear i bhfo-alt (1), ní lú tairbhe dó nó
di, an lá bunaithe, na coinníollacha luacha saothair ar a
gcuirfear é nó í ná na coinníollacha luacha saothair a
raibh sé nó sí faoina réir díreach roimh an lá bunaithe,
agus

(b) aon duine dá dtagraítear i bhfo-alt (2), ní lú tairbhe dó nó
di, an dáta a aistrítear é nó í de réir an fho-ailt sin, na
coinníollacha luacha saothair ar a gcuirfear é nó í ná na
coinníollacha luacha saothair a raibh sé nó sí faoina réir
díreach roimh an dáta a aistríodh é nó í amhlaidh.

(5) I bhfo-alt (4), ní fholaíonn tagairt do choinníollacha luacha
saothair tagairt do choinníollacha i ndáil le haoisliúntas.

(6) I ndáil le duine dá dtagraítear i bhfo-alt (1) nó (2), beidh
seirbhís roimh ré leis an gcomhlacht ónar aistríodh an duine ináirithe
chun críocha na nAchtanna seo a leanas, ach sin faoi réir aon
eisceachtaí nó aon eisiamh atá iontu:
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(a) na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1996 go
2011;

(b) an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Pháirt-
Aimseartha), 2001;

(c) Acht 2003;

(d) an tAcht um Eagrú Ama Oibre, 1997;

(e) an tAcht um Théarmaí Fostaíochta (Faisnéis), 1994 go
2012;

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

(g) na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach, 1977 go 2007;

(h) na hAchtanna um Chosaint Mháithreachais, 1994 agus
2004;

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

(j) na hAchtanna um Shaoire Uchtaíoch, 1995 agus 2005;

(k) an tAcht um Shaoire Cúramóra, 2001.

(7) San alt seo—

ciallaíonn “Acht 2003” an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair
Téarma Shocraithe), 2003;

tá le “conradh fostaíochta” an bhrí chéanna atá leis in Acht 2003;

tá le “fostaí téarma shocraithe” an bhrí chéanna atá leis in Acht 2003;

ciallaíonn “ceardchumann nó comhlachas foirne aitheanta”
ceardchumann nó comhlachas foirne atá aitheanta ag an Aire chun
críche caibidlí a bhaineann le luach saothair nó le coinníollacha
fostaíochta, nó le coinníollacha oibre fostaithe.

59.—(1) Aon duine dá dtagraítear in alt 58(1), a bhí, díreach
roimh an lá bunaithe, ina chomhalta nó ina comhalta de scéim
aoisliúntais iomchuí, leanfaidh sé nó sí, an lá bunaithe, de bheith
ina chomhalta nó ina comhalta den scéim sin de réir a téarmaí agus
a coinníollacha.

(2) Maidir le seirbhíseach poiblí inphinsin—

(a) nach comhalta den Scéim Pinsean Seirbhíse Poiblí
Aonair, agus

(b) a cheapfar faoi alt 19 chun bheith ina chomhalta nó ina
comhalta de bhord oideachais agus oiliúna,

tiocfaidh sé nó sí chun bheith, agus beidh sé nó sí, tráth a cheaptha
nó a ceaptha, ina chomhalta nó ina comhalta de scéim aoisliúntais
iomchuí de réir a téarmaí agus a coinníollacha.
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(3) Ní choisceann aon ní san alt seo athrú a dhéanamh ar scéim
aoisliúntais iomchuí de réir a téarmaí agus a coinníollacha.

(4) San alt seo—

forléireofar “seirbhíseach poiblí inphinsin” de réir Chuid 2 den Acht
um Pinsin na Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha Eile),
2012;

ciallaíonn “scéim aoisliúntais iomchuí”—

(a) i gcás duine a bheidh fostaithe mar mhúinteoir,
Scéimeanna Aoisliúntais na Múinteoirí Gairmscoile de
réir bhrí Airteagal 3(5) den Ordú um Scéimeanna
Aoisliúntais Gairmoideachais (Riarachán Roinne agus
Feidhmeanna Aire a Aistriú), 1998 (I.R. Uimh. 362 de
1998), agus

(b) i gcás gach comhalta foirne eile, Scéim Aoisliúntais na
hEarnála Oideachais, de réir bhrí Airteagal 3(4) den
Ordú um Scéim Aoisliúntais na hEarnála Oideachais
(Riarachán Roinne agus Feidhmeanna Aire a Aistriú),
2001 (I.R. Uimh. 14 de 2001).

60.—(1) Beidh gach ceart agus dliteanas de chuid comhlacht
díscaoilte a eascraíonn de bhua aon chonartha nó gealltanais
(sainráite nó intuigthe) a bheidh déanta aige roimh an lá bunaithe,
arna aistriú chuig an mbord oideachais agus oiliúna iomchuí an lá sin.

(2) Gach ceart agus dliteanas a aistreofar chuig bord oideachais
agus oiliúna le fo-alt (1), féadfaidh an bord oideachais agus oiliúna,
an lá bunaithe agus dá éis, agra a dhéanamh ina leith, é a ghnóthú
nó é a fhorfheidhmiú ina ainm féin, nó féadfar, an lá bunaithe agus
dá éis, agra a dhéanamh ina leith, é a ghnóthú nó é a fhorfheidhmiú
i gcoinne an bhoird oideachais agus oiliúna, ina ainm féin, agus ní gá
don bhord oideachais agus oiliúna sin fógra faoin aistriú a thabhairt
don duine a ndéantar ceart nó dliteanas dá chuid nó dá cuid a aistriú
leis an bhfo-alt sin.

(3) Gach léas, ceadúnas, cead slí nó cead a dheonóidh comhlacht
díscaoilte i ndáil le talamh nó maoin eile a dhílseofar do bhord
oideachais agus oiliúna iomchuí leis an Acht seo nó faoi, agus a
bheidh i bhfeidhm díreach roimh an lá bunaithe, leanfaidh sé i
bhfeidhm an lá sin agus dá éis amhail is dá mba é an bord oideachais
agus oiliúna iomchuí a dheonaigh é.

61.—(1) Maidir le haon ní a thosófar agus nach gcríochnófar
roimh an lá bunaithe le húdarás nó faoi údarás comhlachta
dhíscaoilte, féadfaidh an bord oideachais agus oiliúna iomchuí
leanúint ar aghaidh leis nó é a chríochnú an lá bunaithe nó dá éis.

(2) Gach ionstraim a dhéanfar faoi achtachán agus gach
doiciméad (lena n-áirítear aon deimhniú) a dheonóidh nó a
dhéanfaidh comhlacht díscaoilte, beidh éifeacht léi nó leis, más rud
é go raibh, agus a mhéid a bhí, an ionstraim nó an doiciméad sin i
bhfeidhm díreach roimh an lá bunaithe, an lá sin agus dá éis, amhail
is dá mba é an bord oideachais agus oiliúna iomchuí a dheonaigh nó
a rinne í nó é.
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(3) Aon airgead, stoic, scaireanna nó urrúis a aistrítear le halt 57
a bhí, díreach roimh an lá bunaithe, in ainm comhlachta dhíscaoilte,
déanfar, ar iarratas ón mbord oideachais agus oiliúna iomchuí, iad a
aistriú isteach ina ainm.

(4) Beidh deimhniú arna shíniú ag an Aire á rá gur dílsíodh, nó,
de réir mar a bheidh, nár dílsíodh aon mhaoin, ceart nó dliteanas don
bhord oideachais agus oiliúna iomchuí faoi alt 57 nó 60, ina fhianaise
leormhaith, mura suífear a mhalairt, ar an bhfíoras a bheith
deimhnithe amhlaidh chun gach críche.

62.—Gach taifead a shealbhóidh comhlacht díscaoilte díreach
roimh an lá bunaithe, aistreofar é an lá sin chuig an mbord oideachais
agus oiliúna iomchuí agus, amhail ar an agus ón lá sin, sealbhóidh an
bord oideachais agus oiliúna iomchuí é.

63.—(1) Ullmhóidh an bord oideachais agus oiliúna iomchuí na
cuntais chríochnaitheacha de chuid comhlacht díscaoilte i leith na
tréimhse a bheidh sonraithe faoi fho-alt (3).

(2) Cuirfidh gach bord oideachais agus oiliúna iomchuí na cuntais
chríochnaitheacha dá dtagraítear i bhfo-alt (1) faoi bhráid an Ard-
Reachtaire Cuntas agus Ciste lena n-iniúchadh tráth nach déanaí ná
an dáta a chuirfidh sé an chéad sraith cuntas uaidh faoi bhráid an
Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste faoi alt 51 agus déanfar, díreach
tar éis an iniúchta, cóip de na cuntais agus cóip 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.

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

(4) Aon chuntais de chuid comhlacht díscaoilte, seachas na
cuntais chríochnaitheacha, nach mbeidh, an lá bunaithe, curtha faoi
bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste lena n-iniúchadh,
déanfaidh an bord oideachais agus oiliúna iomchuí iad a ullmhú agus
a chur faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste tráth nach
déanaí ná 3 mhí tar éis an lae bunaithe.

(5) Díreach tar éis don bhord oideachais agus oiliúna iomchuí
cóip de na cuntais a cuireadh faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas
agus Ciste faoi fho-alt (4) agus iad iniúchta go cuí agus cóip de
thuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste a fháil, déanfaidh
an bord cóip de na cuntais agus cóip den tuarascáil 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.

(6) Ullmhóidh an bord oideachais agus oiliúna iomchuí an
tuarascáil bhliantúil chríochnaitheach do chomhlacht díscaoilte agus
cuirfidh an bord sin an tuarascáil faoi bhráid an Aire tráth nach
déanaí ná an dáta a chuirfidh sé an chéad tuarascáil bhliantúil uaidh
faoi bhráid an Aire faoi alt 28.

(7) Déanfaidh an tAire, a luaithe is féidir tar éis an tuarascáil
bhliantúil chríochnaitheach a fháil faoi fho-alt (6), a chur faoi deara
cóipeanna den tuarascáil a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.
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(8) Foilseoidh an bord oideachais agus oiliúna iomchuí an
tuarascáil bhliantúil chríochnaitheach de chuid comhlacht díscaoilte
ar an idirlíon a luaithe is indéanta tar éis cóipeanna den tuarascáil a
leagan faoi fho-alt (7).

CUID 8

Ilghnéitheach

64.—Aisghairtear alt 2(1)(j) (a leasaíodh le halt 75 den Acht
Sláinte, 2004, agus le Cuid 6 de Sceideal 6 a ghabhann leis) den Acht
um Dhífhostú Éagórach, 1977.

65.—Aisghairtear fo-alt (13) (a leasaíodh le halt 6 den Acht
Oideachais (Leasú), 2012) d’alt 24 d’Acht 1998.

66.—Leasaítear alt 13 d’Acht 1998 tríd an bhfo-alt seo a leanas a
chur in ionad fho-alt (12):

“(12A) Aon duine a chuirfidh bac nó treampán ar chigire
agus é nó í ag feidhmiú cumhachta a thugtar don chigire leis an
alt seo nó a chuirfidh cosc ar an gcigire cumhacht den sórt sin a
fheidhmiú, déanann sé nó sí cion agus dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’Aicme A a
chur air nó uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná
€100,000 a chur air nó uirthi.”.

67.—(1) D’ainneoin aisghairm alt 4(1) d’alt 2 d’Acht 1944, beidh
feidhm ag an alt sin amhail is dá mba rud é nár aisghaireadh é maidir
le duine is comhalta de bhord oideachais agus oiliúna de bhun alt
9(5) don tréimhse dar tosach an lá bunaithe agus dar críoch dáta an
chéad chruinnithe iarthoghcháin eile den bhord sin.

(2) Ní bheidh feidhm ag ailt 34 agus 37 maidir le duine dá
dtagraítear i bhfo-alt (1) don tréimhse a shonraítear san fho-alt sin.

(3) I gcás go dtiocfaidh duine chun bheith ina chomhalta nó ina
comhalta de bhord oideachais agus oiliúna de bhun alt 9(5) agus go
bhfaighidh an duine bás, go n-éireoidh sé nó sí as, go scoirfidh sé nó
sí de bheith cáilithe le haghaidh oifige nó go scoirfidh sé nó sí d’oifig
a shealbhú le linn tréimhse dar tosach an lá bunaithe agus dar críoch
dáta an chéad chruinnithe iarthoghcháin eile, déanfar an
corrfholúntas a eascróidh a líonadh—

(a) i gcás folúntais a tharlóidh mar gheall ar dhuine arna
thoghadh nó arna toghadh ag údarás áitiúil, le duine a
thoghfaidh an t-údarás áitiúil lena mbaineann,

(b) i gcás folúntais a tharlóidh mar gheall ar dhuine arna
cheapadh nó arna ceapadh ag údarás áitiúil, le duine a
cheapfaidh an t-údarás áitiúil lena mbaineann, nó

(c) i gcás aon fholúntais eile, de réir ordacháin arna dtabhairt
ag an Aire.
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(4) Aon duine a thiocfaidh chun bheith ina chomhalta nó ina
comhalta de bhord oideachais agus oiliúna faoi fho-alt (3), beidh sé
nó sí i seilbh oifige ar feadh na tréimhse dar críoch dáta an chéad
chruinnithe iarthoghcháin eile den bhord sin.

68.—(1) Aon fhiosrúchán a thosaítear ach nach gcinntear faoi alt
105 d’Acht 1930 díreach roimh thosach feidhme alt 4(1), a mhéid a
bhaineann an tosach feidhme sin le haisghairm na n-alt seo a
leanas—

(a) ailt 105, 106 agus 107 d’Acht 1930, agus

(b) ailt 7 agus 8 d’Acht 1944,

leanfar leis, ar na forálacha sin a aisghairm, amhail is dá mba rud é
nár aisghaireadh na forálacha sin.

(2) I gcás go mbeidh sealbhóir oifige faoi choiste gairmoideachais
ar fionraí faoi alt 7 d’Acht 1944 díreach roimh thosach feidhme alt
4(1), a mhéid a bhaineann an tosach feidhme le haisghairm na n-alt
seo a leanas—

(a) ailt 104, 105 agus 106 d’Acht 1930, agus

(b) ailt 7 agus 8 d’Acht 1944,

ansin, d’ainneoin aisghairm na bhforálacha sin, leanfaidh na
forálacha sin d’fheidhm a bheith acu maidir leis an sealbhóir sin den
oifig sin a mhéid a bhaineann siad leis an bhfionraí sin.

69.—D’ainneoin aisghairm ailt 105, 106 agus 107 d’Acht 1930, agus
ailt 7 agus 8 d’Acht 1944, le halt 4(1), leanfaidh na forálacha sin
d’fheidhm a bheith acu amhail is dá mba rud é nár aisghaireadh iad
chun críocha—

(a) alt 12 (arna leasú le halt 14 den Acht um Institiúidí
Teicneolaíochta, 2006) d’Acht na gColáistí Teicniúla
Réigiúnacha, 1992, agus

(b) alt 13 (arna leasú le halt 40 den Acht um Institiúidí
Teicneolaíochta, 2006) den Acht um Institiúid
Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, 1992.

70.—Maidir le scoláireacht arna bunú ag coiste gairmoideachais,
nó a gcuidíonn coiste gairmoideachais lena bunú faoi alt 39 d’Acht
1930 agus atá ar marthain díreach roimh thosach feidhme alt 4(1), a
mhéid a bhaineann sí le haisghairm alt 39 d’Acht 1930, leanfaidh sí
i bhfeidhm d’ainneoin aisghairm an ailt sin.

71.—Ní dhéanfaidh aon ní san Acht seo difear d’oibriú fho-ailt (2)
agus (3) d’alt 6 den Acht um Thacaíocht do Mhic Léinn, 2011.

72.—(1) Leasaítear na hAchtanna a shonraítear i gcolúin (2) agus
(3) de Sceideal 6 a mhéid a shonraítear i gcolún (4) den Sceideal sin.

(2) Faoi réir an Achta seo, aon tagairtí (cibé caoi a léirítear iad)
do choiste gairmoideachais, in aon Acht arna rith roimh an lá
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bunaithe, nó in aon ionstraim arna déanamh roimh an lá sin faoi
Acht, léifear iad mar thagairtí do bhord oideachais agus oiliúna,
mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt.

CUID 9

Leasú ar an Acht um Ghníomhaireacht Airgeadais d’Fhorbairt
Náisiúnta, 2002

73.—(1) Leasaítear an tAcht um Ghníomhaireacht Airgeadais
d’Fhorbairt Náisiúnta, 2002—

(a) i bhfo-alt (1) d’alt 3 (arna leasú le halt 3 d’Acht 2007)—

(i) i mír (e), trí “agus” a scriosadh san áit dheiridh ina
bhfuil sé,

(ii) i mír (f), trí “comhpháirtíochta poiblí príobháidí nó
do bheartú socrú den sórt sin a dhéanamh,” a chur
in ionad “comhpháirtíochta poiblí príobháidí nó do
bheartú socrú den sórt sin a dhéanamh.”, agus

(iii) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (f):

“(g) aon socrú nó conradh a dhéanamh chun
aon tionscadal infheistíochta poiblí i ndáil
le scoil, saoráid oideachais nó foirgneamh
nó déanmhas eile a fháil mar ghníomhaire
don Aire Oideachais agus Scileanna, lena
n-áirítear an foirgneamh nó an déanmhas
sin a mhaoiniú, a bhainistiú, a dhearadh
agus a fhoirgniú, a ainmneoidh an tAire
sin ó am go ham.”,

(b) in alt 3A (a cuireadh isteach le halt 4 d’Acht 2007), tríd
an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Déanfaidh an Ghníomhaireacht cód cleachtais a
bheidh bunaithe ar na cleachtais is fearr a tharraingt suas,
agus a athmheas ó am go ham, chun dea-rialachas
corparáideach a chinntiú i gcomhlíonadh fheidhmeanna na
Gníomhaireachta faoi mhíreanna (e), (f) agus (g) d’fho-alt
(1) d’alt (3).”,

(c) i bhfo-alt (1) (a leasaíodh le halt 5 d’Acht 2007) d’alt 4 trí
“faoi mhír (e), (f) nó (g)” a chur in ionad “faoi mhír (e)
nó (f)”, agus

(d) in alt 26 (a leasaíodh le halt 10 d’Acht 2007)—

(i) i bhfo-alt (1), trí “déanfar na costais agus na
caiteachais” a chur in ionad “déanfar na
caiteachais”,

(ii) i bhfo-alt (2), trí “Déanfar na costais agus na
caiteachais” a chur in ionad “Déanfar na
caiteachais”,

(iii) i mír (a) d’fho-alt (3), trí “Maidir leis na costais agus
na caiteachais” a chur in ionad “Maidir leis na
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caiteachais” agus trí “faoi mhíreanna (a), (c), (e), (f)
agus (g)” a chur in ionad “faoi mhíreanna (a), (c),
(e) agus (f)”, agus

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

“(4) San alt seo, folaíonn ‘costais agus
caiteachais’—

(a) luach saothair agus liúntais i leith
caiteachas is iníoctha faoi alt 12(5) le
comhaltaí den Bhord,

(b) aon táille is iníoctha le sainchomhairleoir,
comhairleoir, conraitheoir,
fochonraitheoir, soláthraí, nó soláthraí
seirbhíse eile a bheidh fostaithe ag an
nGníomhaireacht faoin Acht seo nó aon
íocaíocht a bheidh dlite dó nó di, agus

(c) aon chostais, muirir nó caiteachais eile arna
dtabhú ag an nGníomhaireacht i
gcomhlíonadh a feidhmeanna faoin Acht
seo.”.

(2) San alt seo, ciallaíonn “Acht 2007” an tAcht um
Ghníomhaireacht Airgeadais d’Fhorbairt Náisiúnta (Leasú), 2007.
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SCEIDEAL 1

CUID 1

Na hAchtanna a Aisghairtear

Ítim Uimhir Gearrtheideal Méid na hAisghairme
agus (3) (4)

(1) Bliain
(2)

1 Uimh. 29 An tAcht Oideachais An tAcht go léir
de 1930 Ghairme Beatha,

1930

2 Uimh. 42 Acht na nUdarás Alt 2
de 1935 nAitiúil (Comhar-

Árachas), 1935

3 Uimh. 50 An tAcht Oideachais An tAcht go léir
de 1936 Ghairme Beatha

(Leasú), 1936

4 Uimh. 9 An tAcht Gairm- An tAcht go léir
de 1944 Oideachais (Leasú),

1944

5 Uimh. 24 An tAcht Rialtais An tagairt do “coiste
de 1946 Áitiúil, 1946 ghairmoideachais” i bhfo-alt

(7) d’alt 68

6 Uimh. 1 An tAcht Gairm- An tAcht go léir
de 1947 Oideachais (Leasú),

1947

7 Uimh. 33 An tAcht Gairm- An tAcht go léir
de 1950 Oideachais (Leasú),

1950

8 Uimh. 37 An tAcht Gairm- An tAcht go léir
de 1953 Oideachais (Leasú),

1953

9 Uimh. 28 An tAcht An tAcht go léir
de 1962 Gairmoideachais

(Leasú), 1962

10 Uimh. 15 An tAcht An tAcht go léir
de 1970 Gairmoideachais

(Leasú), 1970

11 Uimh. 31 An tAcht Rialtais Alt 19
de 1993 Áitiúil (Baile Átha

Cliath), 1993

12 Uimh. 20 Acht na gColáistí Alt 12
de 1999 Teicniúla

Réigiúnacha (Leasú),
1999

13 Uimh. 23 An tAcht An tAcht go léir, seachas alt
de 2001 Gairmoideachais 36

(Leasú), 2001

14 Uimh. 37 An tAcht Rialtais Alt 29(2)
de 2001 Áitiúil, 2001



[2013.] [Uimh. 11.]An tAcht um Boird Oideachais agus
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CUID 2

Na Ionstraimí Reachtúla a Chúlghairtear

Uimhir agus Bliain Teideal na Méid na Cúlghairme
(1) hIonstraime (3)

(2)

R. 7 O.R. Uimh. 20 de Na Rialacháin Na Rialacháin go léir
1931 Oideachais Ghairme

Beatha (Cuntaisí,
Iniúchóireacht agus
Nós-Imeachta), 1931

R. 7 O. R. Uimh. 35 de Na Rialacháin Na Rialacháin go léir
1931 Oideachais Ghairme

Beatha (Iasachtaí
d’Fháil), 1931

R. 7 O.R. Uimh. 36 de Na Rialacháin Na Rialacháin go léir
1931 Oideachais Ghairme

Beatha (Connartha),
1931

R. 7 O.R. Uimh. 37 de Na Rialacháin Na Rialacháin go léir
1931 Ghairm-Oidis (Costais

Freastail ar
Chomhdhála), 1931

R. 7 O.R. Uimh. 55 de Na Rialacháin Na Rialacháin go léir
1931 Oideachais Ghairme

Beatha (Deontais),
1931

R. 7 O.R. Uimh. 58 de Na Rialacháin Na Rialacháin go léir
1931 Oideachais Ghairme

Beatha (Foirm na
Toghairme), 1931

R. 7 O.R. Uimh. 78 de Na Rialacháin Na Rialacháin go léir
1931 Oideachais Ghairme

Beatha (Talamh do
Thógaint), 1931

R. 7 O.R. Uimh. 69 de Na Rialacháin Na Rialacháin go léir
1932 Leasaitheacha

Oideachais Ghairme
Beatha (Deontais),
1932

R. 7 O.R. Uimh. 85 de An tOrdú Oideachais Na Rialacháin go léir
1933 Ghairme Beatha

(Gaeltacht), 1933

R. 7 O.R. Uimh. 252 de An tOrdú um Choiste An tOrdú go léir
1934 Oideachais Gairme

Beatha Chontae Dhún
na nGall (Socrú
Speisialta)
(Gaeltacht), 1934

R. 7 O.R. Uimh. 253 de An tOrdú um Choiste An tOrdú go léir
1934 Oideachais Ghairme

Beatha Chontae an
Chláir (Socrú
Speisialta)
(Gaeltacht), 1934

R. 7 O.R. Uimh. 320 de An tOrdú um Choiste An tOrdú go léir
1934 Oideachais Chontae

Mhuigh Eó (Socrú
Speisialta)
(Gaeltacht), 1934

R. 7 O.R. Uimh. 366 de An tOrdú Oideachais An tOrdú go léir
1934 Ghairme Beatha

(“Ceárd-
Oideachais”), 1934
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Uimhir agus Bliain Teideal na Méid na Cúlghairme
(1) hIonstraime (3)

(2)

R. 7 O.R. Uimh. 675 de An tOrdú um Choiste An tOrdú go léir
1935 Oideachais Ghairme

Beatha Chontae na
Gaillimhe (Socrú
Speisialta)
(Gaeltacht), 1935

R. 7 O.R. Uimh. 250 de An tOrdú um Choiste An tOrdú go léir
1937 Oideachais Ghairme

Beatha Bhaile na
Gaillimhe (Socrú
Speisialta)
(Gaeltacht), 1937

R. 7 O.R. Uimh. 118 de Na Rialacháin fén Na Rialacháin go léir
1938 Acht Oideachais

Ghairme
Beatha, 1930,
(Iarrataisí ar
Dheimhnighithe
Beireatais), 1938

R. 7 O.R. Uimh. 173 de An tOrdú um Choisde An tOrdú go léir
1938 Oideachais Ghairme

Beatha Chondae
Chorcaighe
(Socrughadh
Speisialta)
(Gaedhealtacht), 1938

R. 7 O.R. Uimh. 386 de Na Rialacháin fén Na Rialacháin go léir
1939 Acht Oideachais

Ghairme Beatha, 1930
(Deontaisí fé Alt 109),
1939

R. 7 O.R. Uimh. 341 de Na Rialacháin fén Na Rialacháin go léir
1941 Acht Oideachais

Ghairme Beatha, 1930
(Deontaisí fé Alt 53),
1941

R. 7 O.R. Uimh. 153 de Na Rialacháin um an Na Rialacháin go léir
1945 Acht Gairm-

Oideachais 1930 (Ailt
44 agus 46), 1945

I.R. Uimh. 104 de 1948 Na Rialacháin um na Na Rialacháin go léir
Rialacháin Ghairm-
Oidis (Costais
Freastail ar
Chomhdhála), 1931
(Leasú), 1948

I.R. Uimh. 74 de 1949 An tOrdú um an Acht An tOrdú go léir
Oideachais Ghairme
Beatha, 1930 (Ceard-
Oideachais a
Leathnú), 1949

I.R. Uimh. 318 de 1953 Na Rialacháin faoin Na Rialacháin go léir
Acht Oideachais
Ghairme Beatha, 1930
(Iarratais ar
Dheimhnithe
Beireatais) (Leasú),
1953

I.R. Uimh. 372 de 1953 Ordú Choiste Gairm- An tOrdú go léir
Oideachais Chontae
Chiarraí (Foráil
Speisialta)
(Gaeltacht), 1953
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Uimhir agus Bliain Teideal na Méid na Cúlghairme
(1) hIonstraime (3)

(2)

I.R. Uimh. 8 de 1955 Na Rialacháin i Na Rialacháin go léir
dTaobh na Rialachán
um an Acht
Oideachais Ghairme
Beatha, 1930
(Deontais faoi Alt
109), 1939 (Leasú),
1955

I.R. Uimh. 56 de 1958 An Dearbhú um An Dearbhú go léir
Choistí Gairm-
Oideachais (Tórainn
Aoise Oifigeach), 1958

I.R. Uimh. 203 de 1958 Na Rialacháin faoin Na Rialacháin go léir
Acht Oideachais
Ghairme Beatha, 1930
(Deontais faoi Alt
109), 1939 (Leasú),
1958

I.R. Uimh. 69 de 1960 Na Rialacháin i Na Rialacháin go léir
dTaobh na Rialachán
um an Acht
Oideachais Ghairme
Beatha, 1930
(Deontais faoi Alt
109), 1939 (Leasú),
1960

I.R. Uimh. 275 de 1961 Na Rialacháin fá na Na Rialacháin go léir
Rialacháin um an
Acht Oideachais
Ghairme Beatha, 1930
(Deontais faoi Alt
109), 1939 (Leasú),
1961

I.R. Uimh. 114 de 1963 Na Rialacha i dTaobh Na Rialacha go léir
Coistí Gairm-
Oideachais (Liúntais
do Chomhaltaí), 1963

I.R. Uimh. 226 de 1964 Na Rialacha i dTaobh Na Rialacha go léir
Coistí Gairm-
Oideachais (Liúntais
do Chomhaltaí)
(Leasú), 1964

I.R. Uimh. 234 de 1964 Na Rialacháin Na Rialacháin go léir
Ghairmoideachais
(Conarthaí) (Leasú),
1964

I.R. Uimh. 209 de 1965 Na Rialacháin Na Rialacháin go léir
Ghairmoideachais
(Iasachtaí a Fháil)
(Leasú), 1965

I.R. Uimh. 287 de 1966 Na Rialacháin fá na Na Rialacháin go léir
Rialacháin um an
Acht Oideachais
Ghairme Beatha, 1930
(Deontais Faoi Alt
109), 1939 (Leasú),
1966

I.R. Uimh. 3 de 1969 Na Rialacha i dTaobh Na Rialacha go léir
Coistí Gairm-
Oideachais (Liúntais
do Chomhaltaí)
(Leasú), 1969
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Uimhir agus Bliain Teideal na Méid na Cúlghairme
(1) hIonstraime (3)

(2)

I.R. Uimh. 313 de 1972 Na Rialacha i dtaobh Na Rialacha go léir
Coistí Gairm-
Oideachais (Liúntais
do Chomhaltaí)
(Leasú), 1972

I.R. Uimh. 151 de 1975 Na Rialacha i dTaobh Na Rialacha go léir
Coistí Gairm-
Oideachais (Liúntais
do Chomhaltaí)
(Leasú), 1975

I.R. Uimh. 284 de 1976 Na Rialacha i dTaobh Na Rialacha go léir
Coistí Gairm-
Oideachais (Liúntais
do Chomhaltaí)
(Leasú), 1976

I.R. Uimh. 20 de 1978 Na Rialacháin Na Rialacháin go léir
Ghairmoideachais
(Conarthaí) (Leasú),
1978

I.R. Uimh. 23 de 1978 Na Rialacha i dtaobh Na Rialacha go léir
Coistí Gairm-
Oideachais (Liúntais
do Chomhaltaí)
(Leasú), 1978

I.R. Uimh. 114 de 1980 Na Rialacha i dtaobh Na Rialacha go léir
Coistí Gairm-
Oideachais (Liúntais
do Chomhaltaí)
(Leasú), 1980

I.R. Uimh. 133 de 1981 Na Rialacha i dTaobh Na Rialacha go léir
Coistí Gairm-
Oideachais (Liúntais
do Chomhaltaí), 1981

I.R. Uimh. 68 de 1982 Na Rialacha i dtaobh Na Rialacha go léir
Coistí
Gairmoideachais
(Liúntais do
Chomhaltaí) (Leasú),
1982

I.R. Uimh. 69 de 1982 Na Rialacháin Na Rialacháin go léir
Ghairmoideachais
(Conarthaí) (Leasú),
1982

I.R. Uimh. 60 de 1984 Na Rialacha i dtaobh Na Rialacha go léir
Coistí Gairm-
Oideachais (Liúntais
do Chomhaltaí)
(Leasú), 1984

I.R. Uimh. 234 de 1990 Na Rialacha i dtaobh Na Rialacha go léir
Coistí Gairm-
Oideachais (Liúntais
do Chomhaltaí)
(Leasú), 1990

I.R. Uimh. 205 de 1996 Na Rialacháin um Na Rialacháin go léir
Choistí Gairm-
Oideachais
(Corrfholúntais a
Líonadh), 1996
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Uimhir agus Bliain Teideal na Méid na Cúlghairme
(1) hIonstraime (3)

(2)

I.R. Uimh. 171 de 1998 Na Rialacha i dtaobh Na Rialacha go léir
Coistí Gairm-
Oideachais (Liúntais
do Chomhaltaí)
(Leasú), 1998

I.R. Uimh. 207 de 1999 An tOrdú um Choiste Na Rialacháin go léir
Gairmoideachais
Chontae Átha Cliath
(Comhaltas), 1999

I.R. Uimh. 382 de 2004 Na Rialacha i dtaobh Na Rialacha go léir
Coistí
Gairmoideachais
(Liúntais do
Chomhaltaí) (Leasú),
2004

I.R. Uimh. 924 de 2004 Na Rialacháin um Na Rialacháin go léir
Chomhdhéanamh
Coiste
Gairmoideachais, 2004

I.R. Uimh. 260 de 2005 An tOrdú um Choiste An tOrdú go léir
Gairmoideachais
Chontae Átha Cliath
(Comhaltas), 2004

69

Sc.1



Alt 9.

70

[Uimh. 11.] [2013.]An tAcht um Boird Oideachais agus
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SCEIDEAL 2

Boird Oideachais agus Oiliúna agus Limistéir Bord Oideachais
agus Oiliúna

Bord oideachais agus oiliúna Limistéar boird oideachais agus oiliúna

(1) (2)

Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí Cathair Chorcaí agus Contae Chorcaí

Bord Oideachais agus Oiliúna Cathair Bhaile Átha Cliath
Chathair Bhaile Átha Cliath

Bord Oideachais agus Oiliúna na Cathair na Gaillimhe, Contae na
Gaillimhe agus Ros Comáin Gaillimhe agus Contae Ros Comáin

Bord Oideachais agus Oiliúna Cathair Luimnigh, Contae Luimnigh
Luimnigh agus an Chláir agus Contae an Chláir

Bord Oideachais agus Oiliúna an Contae an Chabháin agus Contae
Chabháin agus Mhuineacháin Mhuineacháin

Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún Contae Dhún na nGall
na nGall

Bord Oideachais agus Oiliúna Átha Dún Laoghaire-Ráth an Dúin, Fine Gall
Cliath agus Dhún Laoghaire agus Baile Átha Cliath Theas

Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí Contae Chiarraí

Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Contae Chill Dara agus Contae Chill
Dara agus Chill Mhantáin Mhantáin

Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Contae Chill Chainnigh agus Contae
Chainnigh agus Cheatharlach Cheatharlach

Bord Oideachais agus Oiliúna Laoise Contae Laoise agus Contae Uíbh Fhailí
agus Uíbh Fhailí

Bord Oideachais agus Oiliúna an Contae an Longfoirt agus Contae na
Longfoirt agus na hIarmhí hIarmhí

Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus Contae Lú agus Contae na Mí
na Mí

Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Contae Mhaigh Eo, Contae Shligigh
Eo, Shligigh agus Liatroma agus Contae Liatroma

Bord Oideachais agus Oiliúna Tiobraid Árann Thuaidh agus Tiobraid
Thiobraid Árann Árann Theas

Bord Oideachais agus Oiliúna Phort Cathair Phort Láirge, Contae Phort
Láirge agus Loch Garman Láirge agus Contae Loch Garman
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SCEIDEAL 3

Boird Oideachais agus Oiliúna

1. (1) Beidh bord oideachais agus oiliúna ina chomhlacht corpraithe
agus comharbas suthain agus séala oifigiúil aige agus beidh
cumhacht agartha aige agus beidh sé inagartha faoina ainm
corpraithe agus, faoi réir alt 53 agus faoi réir aon rialacháin a
dhéanfar faoin alt sin, le toiliú an Aire, beidh cumhacht aige
talamh nó leas i dtalamh a fháil, a shealbhú agus a dhiúscairt,
agus beidh cumhacht aige aon mhaoin eile a fháil, a shealbhú
agus a dhiúscairt.

(2) Fíordheimhneofar séala boird oideachais agus oiliúna—

(a) le síniú an chathaoirligh agus le síniú comhalta d’fhoireann
an bhoird arna údarú nó arna húdarú i scríbhinn ag an
mbord chuige sin, nó

(b) le síniú an phríomhfheidhmeannaigh agus le síniú
comhalta d’fhoireann an bhoird arna údarú nó arna
húdarú i scríbhinn ag an mbord chuige sin.

(3) Tabharfar aird bhreithiúnach ar shéala an bhoird agus
glacfar i bhfianaise aon doiciméad a airbheartóidh gur
ionstraim é a rinne an bord agus a bheith séalaithe le séala
an bhoird agus measfar, mura suífear a mhalairt, gurb é an
ionstraim sin é gan a thuilleadh cruthúnais.

2. (1) Faoi réir fhorálacha na míre seo agus alt 31 tionólfaidh gach
bord oideachais agus oiliúna cibé cruinnithe agus cibé líon
cruinnithe, ag cibé trathanna, agus i cibé áiteanna is cuí leis.

(2) Tionólfaidh gach bord oideachais agus oiliúna cruinniú
amháin ar a laghad gach 2 mhí seachas míonna Iúil, Lúnasa
agus Meán Fómhair.

(3) Tionólfaidh gach bord oideachais agus oiliúna cruinniú
amháin ar a laghad le linn na tréimhse dar tosach an 1ú lá
d’Iúil agus dar críoch an 30ú lá de Mheán Fómhair gach
bliain.

3. (1) Toghfaidh gach bord oideachais agus oiliúna duine dá
chomhaltaí chun bheith mar chathaoirleach ar an mbord sin.

(2) Aon uair a thiocfaidh oifig chathaoirligh boird oideachais
agus oiliúna chun bheith folamh mar gheall ar an
gcathaoirleach d’fháil bháis, d’éirí as nó do theacht chun
bheith dhícháilithe, déanfaidh an bord sin, ag an gcéad
chruinniú eile tar éis don fholúntas tarlú, duine dá
chomhaltaí a thoghadh chun bheith ina chathaoirleach nó
ina cathaoirleach ar an mbord sin.

(3) Gach duine a thoghtar chun bheith mar chathaoirleach ar
bhord oideachais agus oiliúna, beidh sé nó sí i seilbh oifige
mar chathaoirleach den sórt sin, mura túisce a gheobhaidh
sé nó sí bás, a éireoidh sé nó sí as nó a thiocfaidh sé nó sí
chun bheith dícháilithe, nuair a thosóidh an chéad chruinniú
iarthoghcháin eile den bhord sin tar éis an chruinnithe ag a
dtoghtar é nó í amhlaidh.
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(4) Féadfaidh cathaoirleach boird oideachais agus oiliúna éirí as
oifig aon tráth trí litir a bheidh dírithe chuig an
bpríomhfheidhmeannach agus beidh éifeacht le gach éirí as
den sórt sin, mura dtarraingeofar siar é roimhe sin i
scríbhinn, nuair a thosóidh an chéad chruinniú eile den
bhord sin a thionólfar tar éis don chathaoirleach an t-éirí as
sin a fháil.

(5) Aon uair a scoirfidh cathaoirleach boird oideachais agus
oiliúna de bheith ina chomhalta nó ina comhalta den bhord
sin le linn a thréimhse nó a tréimhse oifige mar
chathaoirleach den sórt sin, scoirfidh sé nó sí freisin de
bheith ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an mbord.

(6) Aon uair a tharlóidh, le linn cathaoirleach boird oideachais
agus oiliúna a bheith á thoghadh nó á toghadh, gur
comhionann an líon vótaí do 2 dhuine nó níos mó, cinnfear
trí chrannchur cé acu de na daoine sin a bheidh ina
chathaoirleach nó ina cathaoirleach.

4. (1) Féadfaidh bord oideachais agus oiliúna aon tráth, más cuí leis
déanamh amhlaidh, duine dá chomhaltaí a thoghadh mar leas-
chathaoirleach ar an mbord oideachais agus oiliúna sin.

(2) Maidir leis na forálacha den Acht seo a bhfuil feidhm acu
maidir le cathaoirleach boird oideachais agus oiliúna, beidh
feidhm acu maidir le haon leas-chathaoirleach ar an mbord le
linn dó nó di a bheith ag gníomhú mar chathaoirleach ar an
modh céanna ar a bhfuil feidhm acu maidir leis an
gcathaoirleach sin.

5. (1) 12 is córam do chruinniú de bhord oideachais agus oiliúna.

(2) Ag cruinniú de bhord oideachais agus oiliúna:

(a) is é nó is í cathaoirleach an bhoird sin, má tá sé nó sí i
láthair, a bheidh ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach
ar an gcruinniú;

(b) mura mbeidh cathaoirleach an bhoird sin i láthair nó má
tá oifig an chathaoirligh folamh, is é nó is í
leaschathaoirleach an bhoird sin (más ann), má tá sé nó
sí i láthair, a bheidh ina chathaoirleach nó ina
cathaoirleach ar an gcruinniú;

(c) mura mbeidh cathaoirleach an bhoird sin i láthair nó má
tá oifig an chathaoirligh folamh, agus mura mbeidh aon
leaschathaoirleach ar an mbord sin nó mura mbeidh an
leaschathaoirleach i láthair, roghnóidh na comhaltaí den
bhord a bheidh i láthair duine dá líon chun bheith ina
chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an gcruinniú.

(3) Déanfar gach ceist ag cruinniú de bhord oideachais agus
oiliúna a chinneadh le tromlach vótaí na gcomhaltaí a bheidh
i láthair agus a vótálfaidh ar an gceist, agus i gcás
comhionannas vótaí, tabharfar an dara vóta nó vóta réitigh do
chathaoirleach an chruinnithe ach amháin nuair is toghadh
chathaoirleach an bhoird a bheidh sa cheist.

(4) Faoi réir fhomhír (1), féadfaidh bord oideachais agus oiliúna
gníomhú d’ainneoin folúntas nó folúntais i measc a chomhaltaí.
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(5) Faoi réir fhorálacha an Achta seo, rialálfaidh gach bord
oideachais agus oiliúna, le buanorduithe nó ar shlí eile, an nós
imeachta a bheidh le leanúint agus an gnó a bheidh le déanamh
ag a chruinnithe.

6. Faoi réir mhír 5(1), ní dhéanfar gníomhartha, breitheanna ná
imeachtaí de chuid bord oideachais agus oiliúna a chur ó bhail de
bhíthin amháin go bhfuil folúntas nó folúntais ina chomhaltas nó
go bhfuil dícháilíocht nó easpa cáilíochta ag duine dá chomhaltaí.

7. Aon uair a ligfear cruinniú de bhord oideachais agus oiliúna ar lár
toisc gan córam a bheith ar fáil, déanfar ainmneacha na
gcomhaltaí sin a bhí ag freastal an tráth agus san áit a bhí ceaptha
le haghaidh an chruinnithe sin a thaifeadadh agus measfar, chun
gach críoch, gur fhreastail siad ar chruinniú a bhí comhdhéanta
go cuí.

8. (1) Tá sé de cheart ag príomhfheidhmeannach boird oideachais
agus oiliúna, i ndáil le cruinnithe den bhord sin—

(a) freastal ar na cruinnithe sin agus labhairt ag na cruinnithe
sin, agus

(b) páirt a ghlacadh ina phléití,

ach ní bheidh sé nó sí i dteideal vótáil ar aon cheist a chinnfear
le vóta chomhaltaí an bhoird sin.

(2) A mhéid nach mbeidh sé ar neamhréir le comhlíonadh cuí a
fheidhmeanna nó a feidhmeanna ag an
bpríomhfheidhmeannach, freastalóidh sé nó sí ar aon
chruinniú den bhord i gcás go n-iarrtar air nó uirthi freastal.

9. (1) Cinnteoidh gach bord oideachais agus oiliúna go n-ullmhófar
miontuairiscí gach cruinnithe den bhord.

(2) Déanfar miontuairiscí cruinnithe a chur faoi bhráid an bhoird
lena ndaingniú mar thaifead beacht ag an gcéad chruinniú eile
den bhord.

(3) Nuair a bheidh miontuairiscí cruinnithe daingnithe, fara leasú
nó gan leasú, déanfaidh an duine atá i gceannas ar an gcruinniú
ag ar cuireadh iad faoina bhráid lena ndaingniú iad a shíniú.

(4) Coiméadfaidh gach bord oideachais agus oiliúna na cláir agus
na taifid sin go léir a fhorordófar agus beidh na cláir agus na
taifid sin go léir ar fáil lena n-iniúchadh gach tráth réasúnach
ag duine a bheidh údaraithe ag an Aire chun na críche sin.

(5) Déanfaidh gach bord oideachais agus oiliúna cibé
tuarascálacha agus tuairisceáin a thabhairt don Aire, agus
tabharfaidh sé cibé faisnéis don Aire, a iarrfaidh sé nó sí ó am
go ham.

10. (1) Beidh feidhm ag fomhír (2) maidir le cruinniú de bhord
oideachais agus oiliúna i gcás go n-eascróidh aon cheann de
na nithe seo a leanas, eadhon—

(a) socrú ar páirtí ann an bord,

(b) socrú a mbeartaíonn an bord a bheith ina pháirtí ann,
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(c) conradh nó comhaontú eile leis an mbord, nó

(d) conradh beartaithe nó comhaontú beartaithe eile leis an
mbord.

(2) Maidir le haon chomhalta den bhord a bheidh i láthair ag an
gcruinniú dá dtagraítear i bhfomhír (1) agus a bhfuil leas airgid
nó leas tairbhiúil eile aige nó aici sa ní lena mbaineann, nó atá
ábhartha i leith an ní—

(a) nochtfaidh sé nó sí don bhord ag an gcruinniú go bhfuil
an leas sin aige nó aici agus nochtfaidh sé nó sí cineál
an leasa,

(b) ní imreoidh sé nó sí tionchar (ná ní fhéachfaidh sé nó sí
le tionchar a imirt) ar bhreith atá le tabhairt i ndáil leis
an ní,

(c) fanfaidh sé nó sí as láthair ón gcruinniú nó ón gcuid sin
den chruinniú ar lena linn a phléitear an ní,

(d) ní ghlacfaidh sé nó sí aon pháirt in aon bhreithniú a
dhéanfaidh an bord i ndáil leis an ní, agus

(e) ní vótálfaidh sé nó sí ar bhreith a bhaineann leis an ní.

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

(4) I gcás go n-eascróidh ceist ag cruinniú den bhord i dtaobh arbh
ionann nó nárbh ionann iompar áirithe ag comhalta den bhord,
dá ndéanfadh sé nó sí dá réir, agus mainneachtain aige nó aici
ceanglais fhomhír (2) a chomhlíonadh, féadfaidh cathaoirleach
an chruinnithe, faoi réir fhomhír (5), an cheist a chinneadh,
agus is cinneadh críochnaitheach a bheidh i gcinneadh an
chathaoirligh, agus i gcás go gcinnfear ceist den sórt sin
amhlaidh, déanfar sonraí an chinnidh a thaifeadadh i
miontuairiscí an chruinnithe.

(5) Más rud é, ag cruinniú den bhord, gurb é nó í cathaoirleach an
chruinnithe an comhalta a mbeidh ceist lena mbaineann fomhír
(4) le cinneadh ina leith, ansin beidh—

(a) leaschathaoirleach (más ann) an bhoird, nó

(b) murab ann do leaschathaoirleach ar an mbord, nó mura
mbeidh an leaschathaoirleach i láthair, cibé comhalta eile
den bhord a roghnóidh na comhaltaí eile den bhord a
bheidh ag freastal ar an gcruinniú, ina chathaoirleach nó
ina cathaoirleach ar an gcruinniú chun an cheist lena
mbaineann a chinneadh.

11. Bainfidh mír 13 le comhalta de choiste arna bhunú faoi alt 44 nó
45 i gcás nach comhalta de bhord oideachais agus oiliúna freisin
an comhalta agus chun críocha na feidhme sin—

(a) forléireofar aon tagairt do chomhalta de bhord oideachais
agus oiliúna mar thagairt do chomhalta den choiste, agus



[2013.] [Uimh. 11.]An tAcht um Boird Oideachais agus
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(b) forléireofar aon tagairt do bhord oideachais agus oiliúna
mar thagairt don choiste.

12. (1) Más rud é, maidir le haon chomhalta d’fhoireann boird
oideachais agus oiliúna, go bhfuil aige nó aici, ar shlí seachas
ina cháil nó ina cáil mar chomhalta den sórt sin, leas airgid
nó leas tairbhiúil eile in aon chonradh, comhaontú nó socrú,
nó in aon chonradh, comhaontú nó socrú beartaithe, nó leas
atá ábhartha i leith an chéanna, ar páirtí ann an bord, maidir
leis an duine sin—

(a) nochtfaidh sé nó sí don bhord go bhfuil an leas sin aige
nó aici agus nochtfaidh sé nó sí cineál an leasa,

(b) ní ghlacfaidh sé nó sí sin aon pháirt i gcaibidlí an
chonartha, an chomhaontaithe nó an tsocraithe ná in aon
bhreithniú ag an mbord nó ag comhaltaí d’fhoireann an
bhoird nó an choiste, de réir mar a bheidh, i ndáil leis an
gcéanna, nó

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

(2) Ní fholaíonn tagairt do chonradh i bhfomhír (1) tagairt do
chonradh fostaíochta nó do chonradh fostaíochta beartaithe de
chuid comhalta d’fhoireann an bhoird oideachais agus oiliúna.

13. (1) Ní nochtfaidh duine faisnéis faoi rún a gheobhaidh sé nó sí
le linn dó nó di feidhmeanna a chomhlíonadh—

(a) mar chomhalta de bhord oideachais agus oiliúna nó mar
chomhalta d’fhoireann boird oideachais agus oiliúna nó
mar chomhairleoir nó sainchomhairleoir do bhord
oideachais agus oiliúna, nó mar chomhalta d’fhoireann
comhairleora nó sainchomhairleora den sórt sin, nó

(b) mar chomhalta de choiste arna bhunú faoi alt 44 nó 45,

mura mbeidh sé nó sí údaraithe ag an mbord chun déanamh
amhlaidh.

(2) Aon duine a sháraíonn fomhír (1), beidh sé nó sí ciontach i
gcion.

(3) Ní choiscfidh aon ní sa mhír seo nochtadh faisnéise—

(a) i dtuarascáil arna tabhairt do bhord oideachais agus
oiliúna,

(b) ag an mbord nó thar ceann an bhoird don Aire,

(c) ag comhalta de bhord oideachais agus oiliúna don Aire, nó

(d) ag duine sna himthosca dá dtagraítear in alt 35(2) den
Acht um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995.

(4) Sa mhír seo, folaíonn “faisnéis faoi rún”—

(a) faisnéis a mbeidh sé ráite ag an mbord oideachais agus
oiliúna ina leith go bhfuil sí faoi rún, maidir le faisnéis
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áirithe nó maidir le faisnéis d’aicme nó de thuairisc
áirithe, agus

(b) tograí de chineál tráchtála nó tairiscintí a bheidh curtha
faoi bhráid boird oideachais agus oiliúna ag conraitheoirí,
sainchomhairleoirí nó aon duine eile.
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SCEIDEAL 4

Comhdhéanamh Bord Oideachais agus Oiliúna

Bord Oideachais agus Oiliúna Údarás Áitiúil
(1) (2)

Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí Comhairle Cathrach Chorcaí
Comhairle Contae Chorcaí

Bord Oideachais agus Oiliúna Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Chathair Bhaile Átha Cliath

Bord Oideachais agus Oiliúna na Comhairle Cathrach na Gaillimhe
Gaillimhe agus Ros Comáin Comhairle Contae na Gaillimhe

Comhairle Contae Ros Comáin

Bord Oideachais agus Oiliúna Comhairle Cathrach Luimnigh
Luimnigh agus an Chláir Comhairle Contae Luimnigh

Comhairle Contae an Chláir

Bord Oideachais agus Oiliúna an Comhairle Contae an Chabháin
Chabháin agus Mhuineacháin Comhairle Contae Mhuineacháin

Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún Comhairle Contae Dhún na nGall
na nGall

Bord Oideachais agus Oiliúna Átha Comhairle Contae Dhún Laoghaire-
Cliath agus Dhún Laoghaire Ráth an Dúin

Comhairle Contae Fhine Gall
Comhairle Contae Átha Cliath Theas

Bord Oideachais agus Oiliúna Comhairle Contae Chiarraí
Chiarraí

Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Comhairle Contae Chill Dara
Dara agus Chill Mhantáin Comhairle Contae Chill Mhantáin

Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Comhairle Contae Chill Chainnigh
Chainnigh agus Cheatharlach Comhairle Contae Cheatharlach

Bord Oideachais agus Oiliúna Laoise Comhairle Contae Laoise
agus Uíbh Fhailí Comhairle Contae Uíbh Fhailí

Bord Oideachais agus Oiliúna an Comhairle Contae an Longfoirt
Longfoirt agus na hIarmhí Comhairle Contae na hIarmhí

Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus Comhairle Contae Lú
na Mí Comhairle Contae na Mí

Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Comhairle Contae Mhaigh Eo
Eo, Shligigh agus Liatroma Comhairle Contae Shligigh

Comhairle Contae Liatroma

Bord Oideachais agus Oiliúna Comhairle Contae Thiobraid Árann
Thiobraid Árann Theas

Comhairle Contae Thiobraid Árann
Thuaidh

Bord Oideachais agus Oiliúna Phort Comhairle Cathrach Phort Láirge
Láirge agus Loch Garman Comhairle Contae Phort Láirge

Comhairle Contae Loch Garman
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SCEIDEAL 5

Boird Oideachais agus Oiliúna Iomchuí

Coiste Gairmoideachais Bord Oideachais agus Oiliúna
(1) (2)

Coiste Gairmoideachais Chathair Bord Oideachais agus Oiliúna Chathair
Bhaile Átha Cliath Bhaile Átha Cliath

Coiste Gairmoideachais Chontae Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na
Dhún na nGall nGall

Coiste Gairmoideachais Chontae Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí
Chiarraí

Coiste Gairmoideachais Chathair Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí
Chorcaí

Coiste Gairmoideachais Chontae
Chorcaí

Coiste Gairmoideachais Chathair na Bord Oideachais agus Oiliúna na
Gaillimhe Gaillimhe agus Ros Comáin

Coiste Gairmoideachais Chontae na
Gaillimhe

Coiste Gairmoideachais Chontae Ros
Comáin

Coiste Gairmoideachais Chathair Bord Oideachais agus Oiliúna Luimnigh
Luimnigh agus an Chláir

Coiste Gairmoideachais Chontae
Luimnigh

Coiste Gairmoideachais Chontae an
Chláir

Coiste Gairmoideachais Chontae an Bord Oideachais agus Oiliúna an
Chabháin Chabháin agus Mhuineacháin

Coiste Gairmoideachais Chontae
Mhuineacháin

Coiste Gairmoideachais Chontae Bord Oideachais agus Oiliúna Átha
Átha Cliath Cliath agus Dhún Laoghaire

Coiste Gairmoideachais Dhún
Laoghaire

Coiste Gairmoideachais Chontae Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Dara
Chill Dara agus Chill Mhantáin

Coiste Gairmoideachais Chontae
Chill Mhantáin

Coiste Gairmoideachais Chontae Bord Oideachais agus Oiliúna Chill
Chill Chainnigh Chainnigh agus Cheatharlach

Coiste Gairmoideachais Chontae
Cheatharlach

Coiste Gairmoideachais Chontae Bord Oideachais agus Oiliúna Laoise
Laoise agus Uíbh Fhailí

Coiste Gairmoideachais Chontae
Uíbh Fhailí

Coiste Gairmoideachais Chontae an Bord Oideachais agus Oiliúna an
Longfoirt Longfoirt agus na hIarmhí

Coiste Gairmoideachais Chontae na
hIarmhí

Coiste Gairmoideachais Chontae Lú Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus
na Mí

Coiste Gairmoideachais Chontae na
Mí
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Coiste Gairmoideachais Bord Oideachais agus Oiliúna
(1) (2)

Coiste Gairmoideachais Chontae Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh
Mhaigh Eo Eo, Shligigh agus Liatroma

Coiste Gairmoideachais Chontae
Shligigh

Coiste Gairmoideachais Chontae
Liatroma

Coiste Gairmoideachais Thiobraid Bord Oideachais agus Oiliúna Thiobraid
Árann, An Trian Thuaidh Árann

Coiste Gairmoideachais Thiobraid
Árann, An Trian Theas

Coiste Gairmoideachais Chathair Bord Oideachais agus Oiliúna Phort
Phort Láirge Láirge agus Loch Garman

Coiste Gairmoideachais Chontae
Phort Láirge

Coiste Gairmoideachais Chontae
Loch Garman
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SCEIDEAL 6

Leasuithe Iarmhartacha ar Achtanna Eile

Ítim Uimhir agus Gearrtheideal Leasú
(1) Bliain (3) (4)

(2)

1 Uimh. 18 de An tAcht Alt 104:
1954 Cosanta, 1954

I bhfo-alt (1)(a), “bord oideachais
agus oiliúna” a chur in ionad “coiste
gairm-oideachais”.

2 Uimh. 24 de An tAcht Alt 1:
1963 Aoisliúntas

agus Pinsean, Sa mhíniú ar “údarás áitiúil”, an
1963 mhír seo a leanas a chur in ionad

mhír (b):

“(b) bord oideachais agus
oiliúna,”.

3 Uimh. 5 de An tAcht Alt 32:
1967 Oiliúna

Tionscail, 1967 I bhfo-alt (1)—

(a) “bord oideachais agus oiliúna”
a chur in ionad “coiste
gairmoideachais”, agus

(b) “an bord oideachais agus
oiliúna” a chur in ionad “an
coiste gairmoideachais”.

I bhfo-alt (2), “bord oideachais agus
oiliúna” a chur in ionad “coiste
gairmoideachais”.

4 Uimh. 21 de An tAcht um Alt 2:
1967 Íocaíochtaí

Iomarcaíochta, I bhfo-alt (1), sa mhíniú ar “fostaí”
1967 (arna leasú le halt 3(b) den Acht

um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 2003)
“do bhord oideachais agus oiliúna”
a chur in ionad “do choiste
gairmoideachais” agus “ag an
mbord oideachais agus oiliúna” a
chur in ionad “ag an gcoiste
gairmoideachais”.

5 Uimh. 14 de An tAcht Alt 9:
1969 Caidrimh

Thionscail, I bhfo-alt (1)(e), “ag bord
1969 oideachais agus oiliúna” a chur in

ionad “ag coiste gairmoideachais”.

I bhfo-alt (1)(f), “aitheanta” a chur
in ionad “náisiúnta, i meánscoil, i
scoil ghairmoideachais, i scoil
chuimsitheach nó in aon scoil dá
samhail”.

6 Uimh. 11 de An tAcht um Alt 16:
1976 an Dlí

Teaghlaigh I bhfo-alt (1), “bord oideachais agus
(Cothabháil oiliúna” a chur in ionad “coiste
Céilí agus gairmoideachais a bunaíodh leis an
Leanaí), 1976 Acht Oideachais Ghairme Beatha,

1930”.
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Ítim Uimhir agus Gearrtheideal Leasú
(1) Bliain (3) (4)

(2)

7 Uimh. 8 de An tAcht Alt 1:
1980 Rialtais Áitiúil

(Aoisliúntas), Sa mhíniú ar “údarás áitiúil”, an
1980 mhír seo a leanas a chur in ionad

mhír (b):

“(b) bord oideachais agus
oiliúna,”.

Alt 10:

I bhfo-alt (3), “bord oideachais agus
oiliúna” a chur in ionad “coiste
gairm-oideachais”.

8 Uimh. 19 de An tAcht Alt 23:
1990 Caidrimh

Thionscail, I bhfo-alt (1), an mhír seo a leanas
1990 a chur in ionad mhír (e):

“(e) comhalta d’fhoireann boird
oideachais agus oiliúna, nó”.

I bhfo-alt (2)(c), “bord oideachais
agus oiliúna” a chur in ionad
“coiste gairmoideachais”.

9 Uimh. 25 de Acht na Alt 2:
1990 bPinsean, 1990

I bhfo-alt (1), sa mhíniú ar “fostaí”
(a cuireadh isteach le halt 6 d’Acht
na bPinsean (Leasú), 2002)

(a) “nó comhalta d’fhoireann
boird oideachais agus
oiliúna” a chur in ionad “nó
do choiste gairmoideachais”,
agus

(b) “nó ag an mbord” a chur in
ionad “, ag an mbord nó ag
an gcoiste”.

Alt 65:

I bhfo-alt (2)(b) (arna leasú le halt
22 den Acht Leasa Shóisialaigh
(Forálacha Ilghnéitheacha), 2004)—

(a) “nó do bhord oideachais agus
oiliúna” a chur in ionad “nó
do choiste gairmoideachais”,
agus

(b) “nó ag an mbord” a chur in
ionad “, ag an mbord nó ag
an gcoiste”.
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Ítim Uimhir agus Gearrtheideal Leasú
(1) Bliain (3) (4)

(2)

10 Uimh. 25 de An tAcht um Alt 1:
1991 Ioc Pá, 1991

I bhfo-alt (1), sa mhíniú ar
“fostaí”—

(a) “nó comhalta d’fhoireann
boird oideachais agus
oiliúna” a chur in ionad “nó
do choiste gairmoideachais”,
agus

(b) “nó ag an mbord” a chur in
ionad “, ag an mbord nó ag
an gcoiste”.

11 Uimh. 15 de An tAcht um Alt 2:
1992 Institiúid

Teicneolaíochta I bhfo-alt (1)—
Bhaile Átha
Cliath, 1992 (a) an míniú ar “an Coiste

Gairmoideachais” a
scriosadh, agus

(b) an míniú seo a leanas a chur
isteach:

“ciallaíonn ‘Bord Oideachais agus
Oiliúna’ Bord Oideachais
agus Oiliúna Chathair Bhaile
Átha Cliath;”.

Alt 6:

I bhfo-alt (5)(a), “ag an mBord
Oideachais agus Oiliúna” a chur in
ionad “ag an gCoiste
Gairmoideachais”.

An Dara Sceideal:

I mír 3—

(a) “ón mBord Oideachais agus
Oiliúna” a chur in ionad “ón
gCoiste Gairmoideachais”,
“chuig an mBord Oideachais
agus Oiliúna” a chur in ionad
“chuig an gCoiste
Gairmoideachais” agus “an
Bord Oideachais agus
Oiliúna” a chur in ionad “an
Coiste Gairmoideachais”,
agus

(b) “ón mBord” a chur in ionad
“ón gCoiste”.

I mír 9(b), “an Bord Oideachais
agus Oiliúna” a chur in ionad “an
Coiste Gairmoideachais”.
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Ítim Uimhir agus Gearrtheideal Leasú
(1) Bliain (3) (4)

(2)

12 Uimh. 16 de Acht na Alt 2:
1992 gColáistí

Teicniúla I bhfo-alt (1)—
Réigiúnacha,
1992 (a) na mínithe seo a leanas a chur

isteach:

“ciallaíonn ‘bord oideachais agus
oiliúna’, i ndáil le coláiste, an
bord oideachais agus oiliúna
ar ina limistéar boird
oideachais agus oiliúna atá
an coláiste suite;

tá le ‘limistéar boird oideachais
agus oiliúna’ an bhrí chéanna
atá leis san Acht um Boird
Oideachais agus Oiliúna,
2013;”,

agus

(b) an míniú ar “an coiste
gairmoideachais” a scriosadh.

Alt 6:

I bfo-alt (6)(a), “ag an mbord
oideachais agus oiliúna” a chur in
ionad “ag an gcoiste
gairmoideachais”.

An Chéad Sceideal:

Colún (2) den Tábla a scriosadh.

An Dara Sceideal:

I mír 3, “ón mbord oideachais agus
oiliúna” a chur in ionad “ón gcoiste
gairmoideachais”, “chun an bhoird
oideachais agus oiliúna” a chur in
ionad “chun an choiste
gairmoideachais” agus “an bord
oideachais agus oiliúna” a chur in
ionad “an coiste gairmoideachais”.

I mír 9(b), “an bord oideachais agus
oiliúna” a chur in ionad “an coiste
gairmoideachais”.

13 Uimh. 8 de Acht an Ard- Alt 7:
1993 Reachtaire

Cuntas agus I bhfo-alt (1), “de chuid boird
Ciste (Leasú), oideachais agus oiliúna” a chur in
1993 ionad “de chuid coistí

gairmoideachais”.

I bhfo-alt (2)(b), “an bord” a chur
in ionad “an coiste” agus “leis an
mbord” a chur in ionad “leis an
gcoiste”.

I bhfo-alt (3)—

(a) “de chuid bord oideachais agus
oiliúna” a chur in ionad “de
chuid coiste
gairmoideachais”, agus
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Ítim Uimhir agus Gearrtheideal Leasú
(1) Bliain (3) (4)

(2)

(b) “an bhoird” a chur in ionad
“an choiste” sa dá áit a
bhfuil sé, “an bord” a chur in
ionad “an coiste” agus leis an
mbord” a chur in ionad “leis
an gcoiste”.

I bhfo-alt (4)—

(a) “de chuid bord oideachais agus
oiliúna” a chur in ionad “de
chuid coiste
gairmoideachais”, agus

(b) i mir (b), “ag an mbord” a chur
in ionad “ag an gcoiste”.

I bhfo-alt (5), “de chuid bord
oideachais agus oiliúna” a chur in
ionad “de chuid coiste
gairmoideachais”.

I bhfo-alt (6)—

(a) “de chuid bord oideachais agus
oiliúna” a chur in ionad “de
chuid coiste
gairmoideachais”, agus

(b) “faoi bhráid an bhoird” a chur
in ionad “faoi bhráid an
choiste” agus “an bord” a
chur in ionad “an coiste”.

14 Uimh. 2 de An tAcht um Alt 19A (a cuireadh isteach le halt
1994 Cheartas 24 d’Acht na dTithe (Forálacha

Coiriúil (Ord Ilghnéitheacha), 2002):
Poiblí), 1994

I bhfo-alt (1), sa mhíniú ar
“comhlacht reachtúil”, an mhír seo
a leanas a chur in ionad mhír (f):

“(f) bord oideachais agus oiliúna,”.

15 Uimh. 5 de An tAcht um Alt 1:
1994 Théarmaí

Fostaíochta I bhfo-alt (1), sa mhíniú ar
(Faisnéis), “fostaí”—
1994

(a) “nó do bhord oideachais agus
oiliúna” a chur in ionad “nó
do choiste gairmoideachais”,
agus

(b) “nó ag an mbord” a chur in
ionad “, ag an mbord nó ag
an gcoiste”.

16 Uimh. 29 de Acht na San Acht, an leagan cuí gramadaí
1994 gColáistí de “bord oideachais agus oiliúna” a

Teicniúla chur in ionad an leagain
Réigiúnacha chomhfhreagraigh de “coiste
(Leasú), 1994 gairmoideachais” gach áit a bhfuil

sé.

Alt 4:

I bhfo-alt (4)(1)—

(a) i mír (b), “cibé boird de na
boird eile sin” a chur in



[2013.] [Uimh. 11.]An tAcht um Boird Oideachais agus
Oiliúna, 2013.

Ítim Uimhir agus Gearrtheideal Leasú
(1) Bliain (3) (4)

(2)

ionad “cibé coistí de na coistí
eile sin”, agus

(b) i mír (g), “chuig an mbord sin”
a chur in ionad “chuig an
gcoiste sin”.

17 Uimh. 31 de An tAcht um San Acht, an leagan cuí gramadaí
1994 Institiúid de “Bord Oideachais agus Oiliúna

Teicneolaíochta Chathair Bhaile Átha Cliath” a
Bhaile Átha chur in ionad an leagain
Cliath (Leasú), chomhfhreagraigh de “Coiste
1994 Gairmoideachais” gach áit a bhfuil

sé.

Alt 4:

I bhfo-alt (1)(g), “chuig an mBord
sin” a chur in ionad “chuig an
gCoiste sin”.

18 Uimh. 34 de An tAcht um Alt 2:
1994 Chosaint

Mháithreachais, I bhfo-alt (2)(b)—
1994

(a) “comhalta d’fhoireann boird
oideachais agus oiliúna” a
chur in ionad “do choiste
gairmoideachais”, agus

(b) “nó ag an mbord” a chur in
ionad “ag an mbord nó ag an
gcoiste”.

19 Uimh. 2 de An tAcht um Alt 2:
1995 Shaoire

Uchtaíoch, I bhfo-alt (2)(b)—
1995

(a) “comhalta d’fhoireann boird
oideachais agus oiliúna” a
chur in ionad “do choiste
gairmoideachais”, agus

(b) “nó ag an mbord” a chur in
ionad “, ag an mbord nó ag
an gcoiste”.

20 Uimh. 16 de An tAcht um Alt 1:
1996 Chosaint

Daoine Óga I bhfo-alt (1), sa mhíniú ar
(Fostaíocht), “fostaí”—
1996

(a) “comhalta d’fhoireann boird
oideachais agus oiliúna” a
chur in ionad “do choiste
gairmoideachais”, agus

(b) “nó ag an mbord” a chur in
ionad “, ag an mbord nó ag
an gcoiste”.

21 Uimh. 11 de An tAcht um An Dara Sceideal (arna leasú le
1997 Fhorais hAirteagal 2 den Ordú fán Acht um

Chultúir Fhorais Chultúir Náisiúnta, 1997
Náisiúnta, 1997 (Leasú ar an Dara Sceideal), 2002

(I.R. Uimh. 640 de 2002)):

“Na codanna sin d’áitreabh Bhord
Oideachais agus Oiliúna Chorcaí” a
chur in ionad “Na codanna sin
d’áitreabh Choiste Gairmoideachais
chathair Chorcaí”.
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[Uimh. 11.] [2013.]An tAcht um Boird Oideachais agus
Oiliúna, 2013.

Ítim Uimhir agus Gearrtheideal Leasú
(1) Bliain (3) (4)

(2)

22 Uimh. 20 de An tAcht um Alt 2:
1997 Eagrú Ama

Oibre, 1997 I bhfo-alt (1), sa mhíniú ar
“fostaí”—

(a) “comhalta d’fhoireann boird
oideachais agus oiliúna” a
chur in ionad “do choiste
gairmoideachais”, agus

(b) “nó ag an mbord” a chur in
ionad “, ag an mbord nó ag
an gcoiste.

23 Uimh. 31 de An tAcht um An Sceideal:
1997 Íoc Pras

Cuntas, 1997 “Boird Oideachais agus Oiliúna” a
chur in ionad “Coistí
Gairmoideachais”.

24 Uimh. 39 de An tAcht Alt 4:
1997 Comhdhlúite

Cánacha, 1997 I bhfo-alt (1), sa mhíniú ar
“cuideachta”, an mhír seo a leanas
a chur in ionad mhír (c):

“(c) bord oideachais agus oiliúna,”.
Alt 214:

I bhfo-alt (2), an mhír seo a leanas
a chur in ionad mhír (c):

“(c) bord oideachais agus oiliúna,”.

Alt 787A (a cuireadh isteach le halt
4(1)(d)(v) d’Acht na bPinsean
(Leasú), 2002):

I bhfo-alt (1), sa mhíniú ar
“fostaí”—

(a) “comhalta d’fhoireann boird
oideachais agus oiliúna” a
chur in ionad “do choiste
gairmoideachais”, agus

(b) “nó ag an mbord” a chur in
ionad “, ag an mbord nó ag
an gcoiste”.

Sceideal 13:

An mhír seo a leanas a chur in
ionad mhír 17:

“17. Bord oideachais agus
oiliúna.”.

Sceideal 15:

An mhír seo a leanas a chur in
ionad mhír 8:

“8. Bord oideachais agus oiliúna.”.



[2013.] [Uimh. 11.]An tAcht um Boird Oideachais agus
Oiliúna, 2013.

Ítim Uimhir agus Gearrtheideal Leasú
(1) Bliain (3) (4)

(2)

25 Uimh. 21 de An tAcht um Alt 2:
1998 Chomhionannas

Fostaíochta, I bhfo-alt (3)(b)—
1998

(a) “comhalta d’fhoireann boird
oideachais agus oiliúna” a
chur in ionad “do choiste
gairmoideachais”, agus

(b) “nó ag an mbord” a chur in
ionad “, ag an mbord nó ag
an gcoiste”.

Alt 36:

I bhfo-alt (1), “nó do bhord sláinte
nó comhalta d’fhoireann boird
oideachais agus oiliúna” a chur in
ionad “, do bhord sláinte nó do
choiste gairmoideachais”.

26 Uimh. 30 de An tAcht um Alt 2:
1998 Shaoire do

Thuismitheoirí, I bhfo-alt (1), sa mhı́niú ar "fostaı́"—
1998

(a) “comhalta d’fhoireann boird
oideachais agus oiliúna” a
chur in ionad “do choiste
gairmoideachais”, agus,

(b) “ag an mbord” a chur in ionad
“, ag an mbord nó ag an
gcoiste”.

27 Uimh. 51 de An tAcht Alt 2:
1998 Oideachais,

1998 I bhfo-alt (1), an míniú ar “coiste
gairmoideachais” a scriosadh.

Alt 8:

I bhfo-alt (4), “ag bord oideachais
agus oiliúna, is é an bord sin” a
chur in ionad “ag coiste
gairmoideachais, is é an coiste sin”.

Alt 14:

I bhfo-alt (2), “ag bord oideachais
agus oiliúna” a chur in ionad “ag
coiste gairmoideachais”.

Alt 18:

I bhfo-alt (1), “ag bord oideachais
agus oiliúna” a chur in ionad “ag
coiste gairmoideachais”.

Alt 24 (a leasaíodh le halt 6 den
Acht Oideachais (Leasú), 2012):

I bhfo-alt (5)(b)(ii), “den bhord
oideachais agus oiliúna” a chur in
ionad “den choiste
gairmoideachais”.

I bhfo-alt (7)—

(a) i mír (a), “gach bord
oideachais agus oiliúna” a
chur in ionad “gach coiste
gairmoideachais”, agus
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[Uimh. 11.] [2013.]An tAcht um Boird Oideachais agus
Oiliúna, 2013.

Ítim Uimhir agus Gearrtheideal Leasú
(1) Bliain (3) (4)

(2)

(b) i mír (b), “nó ó bhord
oideachais agus oiliúna,
soláthróidh an Chomhairle
Mhúinteoireachta don Aire
nó do bhord oideachais agus
oiliúna” in ionad “nó ó
choiste gairmoideachais,
soláthróidh an Chomhairle
Mhúinteoireachta don Aire
nó do choiste
gairmoideachais”.

Alt 29:

I bhfo-alt (9)—

(a) “ag bord oideachais agus
oiliúna” a chur in ionad “ag
coiste gairmoideachais”, agus

(b) “chun an bhoird oideachais
agus oiliúna” a chur in ionad
“chun an choiste
gairmoideachais”.

I bhfo-alt (10), “le boird oideachais
agus oiliúna” a chur in ionad “le
coistí gairmoideachais” agus “chun
boird oideachais agus oiliúna” a
chur in ionad “chun coistí
gairmoideachais”.

28 Uimh. 6 de An tAcht um Alt 2:
1999 Chomhairle

Spóirt na I bhfo-alt (1), sa mhíniú ar “údarás
hÉireann, 1999 poiblí”, an mhír seo a leanas a chur

in ionad mhír (c):

“(c) bord oideachais agus oiliúna,”.

29 Uimh. 5 de An tAcht um Alt 2:
2000 Pá Íosta

Náisiúnta, 2000 I bhfo-alt (2)—

(a) “nó do bhord sláinte, nó
comhalta d’fhoireann boird
oideachais agus oiliúna” a
chur in ionad “, do bhord
sláinte nó do choiste
gairmoideachais”, agus

(b) “ag an mbord” a chur in ionad
“, ag an mbord nó ag an
gcoiste”.

30 Uimh. 22 de An tAcht Alt 2:
2000 Oideachais

(Leas), 2000 I bhfo-alt (1), an míniú ar “coiste
gairmoideachais” a scriosadh.

Alt 12:

I bhfo-alt (2), “bord oideachais agus
oiliúna” a chur in ionad “coiste
gairmoideachais”.

I bhfo-alt (6), an méid seo a leanas
a chur in ionad mhír (h):

“(h) bord oideachais agus
oiliúna;”.



[2013.] [Uimh. 11.]An tAcht um Boird Oideachais agus
Oiliúna, 2013.

Ítim Uimhir agus Gearrtheideal Leasú
(1) Bliain (3) (4)

(2)

31 Uimh. 30 de An tAcht um An Dara Sceideal:
2000 Pleanáil agus

Forbairt, 2000 I mír 5(1), an mhír seo a leanas a
chur in ionad mhír (f):

“(f) bord oideachais agus oiliúna,”.

32 Uimh. 39 de An tAcht um Alt 18:
2000 Ghníomhaireacht

Bainistíochta Sa mhíniú ar “comhlacht
an Chisteáin ainmnithe”, an mhír seo a leanas a
Náisiúnta chur in ionad mhír (b):
(Leasú), 2000

“(b) bord oideachais agus oiliúna,”.

33 Uimh. 8 de An tAcht um Alt 42:
2001 Chomhairle

Mhúinteoireachta, I bhfo-alt (1)(a), “an tAcht um
2001 Boird Oideachais agus Oiliúna,

2013” a chur in ionad “na
hAchtanna Gairmoideachais, 1930
go 1999”.

I bhfo-alt (5)(b)(ii), “nó faoi na
hAchtanna Gairmoideachais, 1930
go 1999, de réir mar a bheidh,” a
scriosadh.

34 Uimh. 18 de An tAcht um Alt 25:
2001 Chiontóirí

Gnéis, 2001 I bhfo-alt (1), sa mhíniú ar “obair
Stáit nó seirbhís” (arna leasú le halt
75 den Acht Sláinte, 2004 agus le
Sceideal 6 a ghabhann leis an Acht
sin), an mhír seo a leanas a chur in
ionad mhír (d):

“(d) is oifigeach nó seirbhíseach
d’údarás cuain nó is
comhalta d’fhoireann boird
oideachais agus oiliúna,”.

35 Uimh. 19 de An tAcht um Alt 2:
2001 Shaoire

Cúramóra, I bhfo-alt (1), sa mhíniú ar
2001 “fostaí”—

(a) “do bhord sláinte, nó comhalta
d’fhoireann boird oideachais
agus oiliúna” a chur in ionad
“do bhord sláinte nó do
choiste gairmoideachais”,
agus

(b) “ag an mbord” a chur in ionad
“, ag an mbord nó ag an
gcoiste”.

36 Uimh. 24 de Acht na Alt 159A (a cuireadh isteach le halt
2001 Leanaí, 2001 147 den Acht um Cheartas Coiriúil,

2006):

I bhfo-alt (1), an míniú ar “coiste
gairmoideachais” a scriosadh.

I bhfo-alt (3), “bord oideachais agus
oiliúna” a chur in ionad “coiste
gairmoideachais”.

I bhfo-alt (4), “gach bord oideachais
agus oiliúna” a chur in ionad “gach
coiste gairmoideachais”.
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[Uimh. 11.] [2013.]An tAcht um Boird Oideachais agus
Oiliúna, 2013.

Ítim Uimhir agus Gearrtheideal Leasú
(1) Bliain (3) (4)

(2)

37 Uimh. 37 de An tAcht Alt 220:
2001 Rialtais Áitiúil,

2001 I bhfo-alt (1), sa mhíniú ar
“comhlacht nasctha”, “bord
oideachais agus oiliúna” a chur in
ionad “coiste gairmoideachais”.

Sceideal 10:

I mír 18—

(a) i bhfomhír (3)(c), “bord
oideachais agus oiliúna”a
chur in ionad “coiste
gairmoideachais de réir bhrí
an Achta Oideachais
Ghairme Beatha, 1930”, agus

(b) i bhfomhír (4)(b), “boird
oideachais agus oiliúna” a
chur in ionad “coiste
gairmoideachais”.

Sceideal 12:

I gCuid 2, “Na hAchtanna
Gairmoideachais, 1930 go 2001” a
scriosadh agus “An Acht um Boird
Oideachais agus Oiliúna, 2013” a
chur ina ionad.

38 Uimh. 42 de An tAcht um Alt 2:
2001 Obair Ógra,

2001 I bhfo-alt (1)—

(a) sa mhíniú ar “eagraíocht
shaorálach náisiúnta
cheadaithe um obair ógra”
“2 limistéar boird oideachais
agus oiliúna nó níos mó” a
chur in ionad “2 limistéar
coiste gairmoideachais nó
níos mó”,

(b) sa mhíniú ar “Buiséad um
Obair Ógra” “boird
oideachais agus oiliúna” a
chur in ionad “choiste
gairmoideachais”,

(c) na mínithe ar “an Cumann
Gairmoideachais in Éirinn”,
“limistéar gairmoideachais”
agus “coiste
gairmoideachais” a scriosadh,
agus

(d) na mínithe seo a leanas a chur
isteach:

“tá le ‘limistéar boird oideachais
agus oiliúna’ an bhrí chéanna
atá leis san Acht um Boird
Oideachais agus Oiliúna,
2013”; agus

tá le ‘Boird Oideachais agus
Oiliúna na hÉireann’ an bhrí
chéanna atá leis san Acht um
Boird Oideachais agus
Oiliúna, 2013.



[2013.] [Uimh. 11.]An tAcht um Boird Oideachais agus
Oiliúna, 2013.

Ítim Uimhir agus Gearrtheideal Leasú
(1) Bliain (3) (4)

(2)

Alt 8:

I bhfo-alt (1)—

(a) i mír (d), “i limistéar boird
oideachais agus oiliúna
amháin nó níos mó” a chur
in ionad “i limistéar
gairmoideachais amháin nó
níos mó”,

(b) i mír (g), “dá ndéanann bord
oideachais agus oiliúna” a
chur in ionad “dá ndéanann
coiste gairmoideachais”, agus

(c) i mír (h), “ó bhord oideachais
agus oiliúna” a chur in ionad
“ó choiste gairmoideachais”.

I bhfo-alt (7), an leagan cuí
gramadaí de “bord oideachais agus
oiliúna” a chur in ionad an leagain
chomhfhreagraigh de “coiste
gairmoideachais” gach áit a bhfuil
sé.

I bhfo-alt (8)—

(a) “a ordú d’aon 2 bhord
oideachais agus oiliúna nó
níos mó” a chur in ionad “a
ordú d’aon 2 choiste
gairmoideachais nó níos mó”,
agus

(b) “idir na boird” a chur in ionad
“idir na coistí”.

Alt 9:

I bhfo-alt (1)—

(a) “(1) I dteannta na
bhfeidhmeanna a thugtar dó
leis an Acht um Boird
Oideachais agus Oiliúna,
2013, nó faoi, déanfaidh gach
bord oideachais agus oiliúna,
a mhéid is indéanta agus de
réir na n-acmhainní
airgeadais atá ar fáil dó—” a
chur in ionad “(1) I dteannta
na bhfeidhmeanna a thugtar
dó leis na hAchtanna
Gairmoideachais, 1930 go
1999, nó faoi na hAchtanna
sin, déanfaidh gach coiste
gairmoideachais, a mhéid is
indéanta agus de réir na
n-acmhainní airgeadais atá ar
fáil dó—”

(b) an leagan cuí gramadaí de
“limistéar boird oideachais
agus oiliúna” a chur in ionad
an leagain chomhfhreagraigh
de “limistéar
gairmoideachais” gach áit a
bhfuil sé, agus
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[Uimh. 11.] [2013.]An tAcht um Boird Oideachais agus
Oiliúna, 2013.

Ítim Uimhir agus Gearrtheideal Leasú
(1) Bliain (3) (4)

(2)

(c) i mír (a)(ii), “an bord
oideachais agus oiliúna” a
chur in ionad “an coiste
gairmoideachais”.

I bhfo-alt (2), “ag bord oideachais
agus oiliúna” a chur in ionad “ag
coiste gairmoideachais”.

Alt 10:

(a) an leagan cuí gramadaí de “an
bord oideachais agus oiliúna”
a chur in ionad an leagain
chomhfhreagraigh de “an
coiste gairmoideachais” gach
áit a bhfuil sé, agus

(b) an leagan cuí gramadaí de
“bord oideachais agus
oiliúna” a chur in ionad an
leagain chomhfhreagraigh de
“coiste gairmoideachais”
gach áit a bhfuil sé.

Alt 11:

I bhfo-alt (1)—

(a) “bord oideachais agus oiliúna”
a chur in ionad “coiste
gairmoideachais”,

(b) an leagan cuí gramadaí de
“limistéar boird oideachais
agus oiliúna” a chur in ionad
an leagain chomhfhreagraigh
de “limistéar
gairmoideachais” gach áit a
bhfuil sé, agus

(c) an leagan cuí gramadaí de “an
bord oideachais agus oiliúna”
a chur in ionad an leagain
chomhfhreagraigh de “an
coiste gairmoideachais” gach
áit a bhfuil sé.

I bhfo-alt (2), “an bord oideachais
agus oiliúna” a chur in ionad “an
coiste gairmoideachais”.

I bhfo-alt (3), an leagan cuí
gramadaí de “bord oideachais agus
oiliúna” a chur in ionad an leagain
chomhfhreagraigh de “coiste
gairmoideachais” gach áit a bhfuil
sé.

I bhfo-alt (4), “bord oideachais agus
oiliúna” a chur in ionad “coiste
gairmoideachais”.

I bhfo-alt (5), “bord oideachais agus
oiliúna” a chur in ionad “coiste
gairmoideachais”.

I bhfo-alt (6), “Aon bhord
oideachais agus oiliúna” a chur in
ionad “Aon choiste
gairmoideachais”.



[2013.] [Uimh. 11.]An tAcht um Boird Oideachais agus
Oiliúna, 2013.

Ítim Uimhir agus Gearrtheideal Leasú
(1) Bliain (3) (4)

(2)

Alt 12:

(a) i bhfo-alt (1), “chuig
príomhfheidhmeannach an
bhoird” a chur in ionad
“chuig Príomh-Oifigeach
Feidhmiúcháin an choiste”,

(b) an leagan cuí gramadaí de
“bord oideachais agus
oiliúna” a chur in ionad an
leagain chomhfhreagraigh de
“coiste gairmoideachais”
gach áit a bhfuil sé, agus

(c) an leagan cuí gramadaí de “an
bord oideachais agus oiliúna”
a chur in ionad an leagain
chomhfhreagraigh de “an
coiste gairmoideachais” gach
áit a bhfuil sé.

Alt 13

I bhfo-alt (1)—

(a) “bord oideachais agus oiliúna”
a chur in ionad “coiste
gairmoideachais”, agus

(b) “dá limistéar boird oideachais
agus oiliúna” a chur in ionad
“dá limistéar
gairmoideachais”.

I bhfo-alt (4)—

(a) “bord oideachais agus oiliúna”
a chur in ionad “coiste
gairmoideachais”, agus

(b) an leagan cuí gramadaí de
“limistéar boird oideachais
agus oiliúna” a chur in ionad
an leagain chomhfhreagraigh
de “limistéar
gairmoideachais” gach áit a
bhfuil sé, agus

(c) “ar an mbord oideachais agus
oiliúna” a chur in ionad “ar
an gcoiste gairmoideachais”.

I bhfo-alt (6), “an bord oideachais
agus oiliúna” a chur in ionad “an
coiste gairmoideachais”.

I bhfo-alt (7), “ag bord oideachais
agus oiliúna” a chur in ionad “ag
coiste gairmoideachais”.

I bhfo-alt (8)—

(a) “bord oideachais agus oiliúna”
a chur in ionad “coiste
gairmoideachais”, agus

(b) “dá limistéar boird oideachais
agus oiliúna” a chur in ionad
“dá limistéar
gairmoideachais”.
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[Uimh. 11.] [2013.]An tAcht um Boird Oideachais agus
Oiliúna, 2013.

Ítim Uimhir agus Gearrtheideal Leasú
(1) Bliain (3) (4)

(2)

Alt 14:

I bhfo-alt (1)—

(a) “bord oideachais agus oiliúna”
a chur in ionad “coiste
gairmoideachais”, agus

(b) an leagan cuí gramadaí de
“bord oideachais agus
oiliúna” a chur in ionad an
leagain chomhfhreagraigh de
“coiste gairmoideachais”
gach áit a bhfuil sé.

I bhfo-alt (2)—

(a) “chuig bord oideachais agus
oiliúna” a chur in ionad
“chuig coiste
gairmoideachais”, agus

(b) “an bord oideachais agus
oiliúna” a chur in ionad “an
coiste gairmoideachais”.

I bhfo-alt (3), “bord oideachais agus
oiliúna” a chur in ionad “coiste
gairmoideachais”.

Alt 15:

(a) “d’fheidhmeanna boird
oideachais agus oiliúna” a
chur in ionad
“d’fheidhmeanna coiste
gairmoideachais”,

(b) “in 2 limistéar boird oideachais
agus oiliúna nó níos mó” a
chur in ionad “in 2 limistéar
gairmoideachais nó níos mó”,
agus

(c) “limistéar boird oideachais
agus oiliúna” a chur in ionad
“limistéar gairmoideachais”.

Alt 17:

I bhfo-alt (2)(k), “boird oideachais
agus oiliúna” a chur in ionad “coistí
gairmoideachais”.

Alt 18:

I bhfo-alt (5), “ag an gCumann
Gairmoideachais in Éirinn” a
scriosadh agus “ag Boird
Oideachais agus Oiliúna na
hÉireann” a chur in ionad.

Alt 19:

I bhfo-alt (1)—

(a) “bord oideachais agus oiliúna”
a chur in ionad “coiste
gairmoideachais”,



[2013.] [Uimh. 11.]An tAcht um Boird Oideachais agus
Oiliúna, 2013.

Ítim Uimhir agus Gearrtheideal Leasú
(1) Bliain (3) (4)

(2)

(b) “dá limistéar boird oideachais
agus oiliúna” a chur in ionad
“dá limistéar
gairmoideachais”, agus

(c) an leagan cuí gramadaí de “an
bord oideachais agus oiliúna”
a chur in ionad an leagain
chomhfhreagraigh de “an
coiste gairmoideachais” gach
áit a bhfuil sé.

I bhfo-alt (2), “bord oideachais agus
oiliúna” a chur in ionad “coiste
gairmoideachais”.

I bhfo-alt (3), “faoi bhráid an
bhoird oideachais agus oiliúna” a
chur in ionad “faoi bhráid an
choiste gairmoideachais”.

I bhfo-alt (4), an leagan cuí
gramadaí de “bord oideachais agus
oiliúna” a chur in ionad an leagain
chomhfhreagraigh de “coiste
gairmoideachais” gach áit a bhfuil
sé.

I bhfo-alt (5), an leagan cuí
gramadaí de “bord oideachais agus
oiliúna” a chur in ionad an leagain
chomhfhreagraigh de “coiste
gairmoideachais” gach áit a bhfuil
sé.

I bhfo-alt (6)—

(a) “bord oideachais agus oiliúna”
a chur in ionad “coiste
gairmoideachais”, agus

(b) an leagan cuí gramadaí de “an
bord oideachais agus oiliúna”
a chur in ionad an leagain
chomhfhreagraigh de “an
coiste gairmoideachais” gach
áit a bhfuil sé.

I bhfo-alt (7), “an bhoird oideachais
agus oiliúna” a chur in ionad “an
choiste gairmoideachais”.

I bhfo-alt (8), an leagan cuí
gramadaí de “an bord oideachais
agus oiliúna” a chur in ionad an
leagain chomhfhreagraigh de “an
coiste gairmoideachais” gach áit a
bhfuil sé.

I bhfo-alt (11), “an bord oideachais
agus oiliúna” a chur in ionad “an
coiste gairmoideachais”.

Alt 20:

I bhfo-alt (1), “alt 44(2) den Acht
um Boird Oideachais agus Oiliúna,
2013, is líon nach lú ná 16 agus
nach mó ná 20 líon na gcomhaltaí a
bheidh ar choiste um obair ógra,
agus déanfaidh bord oideachais
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[Uimh. 11.] [2013.]An tAcht um Boird Oideachais agus
Oiliúna, 2013.

Ítim Uimhir agus Gearrtheideal Leasú
(1) Bliain (3) (4)

(2)

agus oiliúna” a chur in ionad “alt
21(4) den Acht Oideachais Ghairme
Beatha, 1930, is líon nach lú ná 16
agus nach mó ná 20 líon na
gcomhaltaí a bheidh ar choiste um
obair ógra, agus déanfaidh coiste
gairmoideachais”.

I bhfo-alt (2)—

(a) “bord oideachais agus oiliúna”
a chur in ionad “coiste
gairmoideachais”,

(b) i mír (a), “den bhord
oideachais agus oiliúna” a
chur in ionad “den choiste
gairmoideachais”,

(c) “limistéar boird oideachais
agus oiliúna” a chur in ionad
“limistéar coiste
gairmoideachais” gach áit a
bhfuil sé, agus

(d) i mír (b)(vi), “bord oideachais
agus oiliúna” a chur in ionad
“coiste gairmoideachais”.

I bhfo-alt (3), “bord oideachais agus
oiliúna” a chur in ionad “coiste
gairmoideachais”.

I bhfo-alt (5)—

(a) “chuig bord oideachais agus
oiliúna” a chur in ionad
“chuig coiste
gairmoideachais”, agus

(b) “an bord oideachais agus
oiliúna” a chur in ionad “an
coiste gairmoideachais”.

Alt 21:

(a) an leagan cuí gramadaí de
“limistéar boird oideachais
agus oiliúna” a chur in ionad
an leagain chomhfhreagraigh
de “limistéar
gairmoideachais” gach áit a
bhfuil sé, agus

(b) an leagan cuí gramadaí de
“bord oideachais agus
oiliúna” a chur in ionad an
leagain chomhfhreagraigh de
“coiste gairmoideachais”
gach áit a bhfuil sé.

Alt 22:

I bhfo-alt (1), “an bord oideachais
agus oiliúna” a chur in ionad “an
coiste gairmoideachais”.



[2013.] [Uimh. 11.]An tAcht um Boird Oideachais agus
Oiliúna, 2013.

Ítim Uimhir agus Gearrtheideal Leasú
(1) Bliain (3) (4)

(2)

I bhfo-alt (3), “limistéar boird
oideachais agus oiliúna” a chur in
ionad “limistéar gairmoideachais”.

I bhfo-alt (5)(a), “bord oideachais
agus oiliúna” a chur in ionad
“coiste gairmoideachais”.

I bhfo-alt (7), “ag bord oideachais
agus oiliúna” a chur in ionad “ag
coiste gairmoideachais”.

I bhfo-alt (8), “ag bord oideachais
agus oiliúna a chur in ionad “ag
coiste gairmoideachais”.

I bhfo-alt (9)—

(a) “bord oideachais agus oiliúna”
a chur in ionad “coiste”, agus

(b) “limistéar boird oideachais
agus oiliúna” a chur in ionad
“limistéar gairmoideachais”.

I bhfo-alt (10), “an bord oideachais
agus oiliúna” a chur in ionad “an
coiste gairmoideachais”.

Alt 23:

I bhfo-alt (4), an leagan cuí
gramadaí de “an bord oideachais
agus oiliúna” a chur in ionad an
leagain chomhfhreagraigh de “an
coiste gairmoideachais” gach áit a
bhfuil sé.

Alt 26:

“in 2 limistéar boird oideachais agus
oiliúna nó níos mó” a chur in ionad
“ in 2 limistéar gairmoideachais nó
níos mó”.

Alt 29:

I bhfo-alt (1)—

(a) “bord oideachais agus oiliúna”
a chur in ionad “coiste
gairmoideachais”, agus

(b) “i limistéar boird oideachais
agus oiliúna an bhoird sin” a
chur in ionad “i limistéar
gairmoideachais an choiste”.

I bhfo-alt (2), “bord oideachais agus
oiliúna” a chur in ionad “coiste
gairmoideachais”.

Alt 30:

I bhfo-alt (1)—

(a) “chuig bord oideachais agus
oiliúna” a chur in ionad
“chuig coiste
gairmoideachais”, agus
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[Uimh. 11.] [2013.]An tAcht um Boird Oideachais agus
Oiliúna, 2013.

Ítim Uimhir agus Gearrtheideal Leasú
(1) Bliain (3) (4)

(2)

(b) an leagan cuí gramadaí de “an
bord oideachais agus oiliúna” a
chur in ionad an leagain
chomhfhreagraigh de “an coiste
gairmoideachais” gach áit a
bhfuil sé.

I bhfo-alt (2), “don bhord
oideachais agus oiliúna” a chur in
ionad “don choiste
gairmoideachais”.

Alt 31:

I bhfo-alt (1), “bord oideachais agus
oiliúna,” a chur in ionad “coiste
gairmoideachais,”.

I bhfo-alt (3)—

(a) “bord oideachais agus oiliúna,”
a chur in ionad “coiste
gairmoideachais”, agus

(b) “an bord oideachais agus
oiliúna,” a chur in ionad “an
coiste gairmoideachais”.

I bhfo-alt (4), “don bhord oideachais
agus oiliúna” a chur in ionad “don
choiste gairmoideachais”.

I bhfo-alt (5), “bord oideachais agus
oiliúna,” a chur in ionad “coiste
gairmoideachais”.

Alt 32:

(a) an leagan cuí gramadaí de
“bord oideachais agus
oiliúna” a chur in ionad an
leagain chomhfhreagraigh de
“coiste gairmoideachais”
gach áit a bhfuil sé,

(b) an leagan cuí gramadaí de “an
bord oideachais agus oiliúna”
a chur in ionad an leagain
chomhfhreagraigh de “an
coiste gairmoideachais” gach
áit a bhfuil sé.

(c) i bhfo-alt (3)(d), “dá limistéar
boird oideachais agus
oiliúna” a chur in ionad “dá
limistéar gairmoideachais”.

Alt 33:

I bhfo-alt (1), “bord oideachais agus
oiliúna,” a chur in ionad “coiste
gairmoideachais”.

I bhfo-alt (2), “bord oideachais agus
oiliúna,” a chur in ionad “coiste
gairmoideachais,”.

I bhfo-alt (3)—

(a) “ag bord oideachais agus
oiliúna” a chur in ionad “ag
coiste gairmoideachais”, agus



[2013.] [Uimh. 11.]An tAcht um Boird Oideachais agus
Oiliúna, 2013.

Ítim Uimhir agus Gearrtheideal Leasú
(1) Bliain (3) (4)

(2)

(b) “an bord oideachais agus
oiliúna,” a chur in ionad “an
coiste gairmoideachais”.

Alt 34:

I bhfo-alt (1), an mhír seo a leanas
a chur in ionad mhír (a):

“(a) bord oideachais agus
oiliúna,”.

Alt 35:

I bhfo-alt (1), “bord oideachais agus
oiliúna” a chur in ionad “coiste
gairmoideachais”.

I bhfo-alt (2), “don bhord
oideachais agus oiliúna” a chur in
ionad “don choiste
gairmoideachais”.

I bhfo-alt (3), “an bord oideachais
agus oiliúna nó,” a chur in ionad
“an coiste gairmoideachais nó,”.

I bhfo-alt (5), “don bhord
oideachais agus oiliúna” a chur in
ionad “don choiste
gairmoideachais”.

Alt 37:

I mír (c), “an bord oideachais agus
oiliúna” a chur in ionad “an coiste
gairmoideachais”.

39 Uimh. 45 de An tAcht um Alt 3:
2001 Chosaint

Fostaithe I bhfo-alt (1), sa mhíniú ar
(Obair “fostaí”—
Pháirtaimseartha),
2001 (a) “nó do bhord sláinte, nó

comhalta d’fhoireann boird
oideachais agus oiliúna” a
chur in ionad “, do bhord
sláinte nó do choiste
gairmoideachais”, agus

(b) “nó ag an mbord” a chur in
ionad “, ag an mbord nó ag
an gcoiste”.

40 Uimh. 54 de An tAcht fán Alt 1:
2001 nGníomhaireacht

um Thacaíocht I bhfo-alt (1), sa mhíniú ar “údarás
Teaghlaigh, poiblí”, an mhír seo a leanas a chur
2001 in ionad mhír (e):

“(e) bord oideachais agus
oiliúna,”.

41 Uimh. 1 de An tAcht um An Sceideal:
2002 Údaráis Stáit

(Socruithe le “Bord oideachais agus oiliúna” a
haghaidh chur in ionad “Coiste
Comhpháirtı́ochtaı́ gairmoideachais de réir bhrí alt 7
Poiblí den Acht Oideachais Ghairme
Príobháideacha), Beatha, 1930”.
2002
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[Uimh. 11.] [2013.]An tAcht um Boird Oideachais agus
Oiliúna, 2013.

Ítim Uimhir agus Gearrtheideal Leasú
(1) Bliain (3) (4)

(2)

42 Uimh. 29 de An tAcht um Alt 16:
2002 Ghníomhaireacht

Airgeadais I bhfo-alt (1)(d), “de bhord
d’Fhorbairt oideachais agus oiliúna” a chur in
Náisiúnta, ionad “de choiste
2002 gairmoideachais”.

An Sceideal:

“Bord oideachais agus oiliúna” a
chur in ionad “Coiste
gairmoideachais de réir bhrí alt 7
den Acht Oideachais Ghairme
Beatha, 1930”.

43 Uimh. 29 de An tAcht um Alt 2:
2003 Chosaint

Fostaithe I bhfo-alt (1), sa mhíniú ar
(Obair Téarma “fostaí”—
Shocraithe),
2003 (a) “nó do bhord sláinte, nó

comhalta d’fhoireann boird
oideachais agus oiliúna” a
chur in ionad “do bhord
sláinte nó do choiste
gairmoideachais”, agus

(b) “nó ag an mbord” a chur in
ionad “, ag an mbord nó ag
an gcoiste”.

44 Uimh. 32 de Acht na An Chéad Sceideal:
2003 dTeangacha

Oifigiúla, 2003 I mír 1(2) den téacs Gaeilge, “bord
oideachais agus oiliúna” a chur in
ionad “coiste gairmoideachais”.

I mír 1(2) den téacs Béarla, “an
education and training board” a
chur in ionad “a vocational
education committee”.

45 Uimh. 46 de An tAcht um Alt 4:
2003 Bord

Measúnaithe I bhfo-alt (1), sa mhíniú ar
Díobhálacha “fostaí”—
Pearsanta,
2003 (a) “do bhord sláinte, nó comhalta

d’fhoireann boird oideachais
agus oiliúna” a chur in ionad
“do bhord sláinte nó do
choiste gairmoideachais”,
agus

(b) “nó ag an mbord” a chur in
ionad “, ag an mbord nó ag
an gcoiste”.

46 Uimh. 7 de An tAcht um Alt 1:
2004 Aoisliúntas na

Seirbhíse I bhfo-alt (1), sa mhíniú ar
Poiblí “comhlacht seirbhíse poiblí”, an
(Forálacha mhír seo a leanas a chur in ionad
Ilghnéitheacha), mhír (f):
2004

“(f) bord oideachais agus oiliúna,”.



[2013.] [Uimh. 11.]An tAcht um Boird Oideachais agus
Oiliúna, 2013.

Ítim Uimhir agus Gearrtheideal Leasú
(1) Bliain (3) (4)

(2)

47 Uimh. 33 de An tAcht um Alt 2:
2004 Bainistíocht na

Seirbhíse I bhfo-alt (1)—
Poiblí
(Earcaíocht (a) sa mhíniú ar “ceapachán”,
agus “bord oideachais agus
Ceapacháin), oiliúna” a chur in ionad
2004 “coiste gairmoideachais”,

(b) sa mhíniú ar “comhlacht
seirbhíse poiblí”, an mhír seo
a leanas a chur in ionad mhír
(e):

“(e) bord oideachais agus
oiliúna, agus”,

agus

(c) an míniú ar “coiste
gairmoideachais” a scriosadh.

Alt 5:

I mír (d), “boird oideachais agus
oiliúna” a chur in ionad “coistí
gairmoideachais”.

Alt 6:

I bhfo-alt (1)(a)(ii), an clásal seo a
leanas a chur in ionad chlásal (III):

“(III) leis an Aire Oideachais
agus Scileanna, i gcás
gur bord oideachais agus
oiliúna an bord sin,”.

Alt 24:

I bhfo-alt (2), an mhír seo a leanas
a chur in ionad mhír (c):

“(c) bord oideachais agus oiliúna
amháin nó níos mó, an tAire
Oideachais agus Scileanna,
nó”

Alt 34:

I bhfo-alt (1)(d), an fhomhír seo a
leanas a chur in ionad fhomhír (iv):

“(iv) i leith boird oideachais
agus oiliúna, ar iarraidh
ón Aire Oideachais agus
Scileanna nó ón
sealbhóir oifige lena
mbaineann,”.

Alt 40:

I bhfo-alt (2)(i), an fhomhír seo a
leanas a chur in ionad fhomhír (iii):

“(iii) príomhfheidhmeannach
boird oideachais agus
oiliúna — Ard-Rúnaí na
Roinne Oideachais agus
Scileanna.”.
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[Uimh. 11.] [2013.]An tAcht um Boird Oideachais agus
Oiliúna, 2013.

Ítim Uimhir agus Gearrtheideal Leasú
(1) Bliain (3) (4)

(2)

Alt 44:

I bhfo-alt (1), an mhír seo a leanas
a chur in ionad mhír (d):

“(d) príomhfheidhmeannach boird
oideachais agus oiliúna,”.

Alt 58:

I bhfo-alt (4), “chuig boird
oideachais agus oiliúna” a chur in
ionad “chuig coistí gairmoideachais”
agus “de bhoird oideachais agus
oiliúna” a chur in ionad “de choistí
gairmoideachais”.

48 Uimh. 10 de An tAcht um Alt 2:
2005 Shábháilteacht,

Sláinte agus I bhfo-alt (3), an mhír seo a leanas
Leas ag an a chur in ionad mhír (b):
Obair, 2005

“(b) measfar oifigeach nó
seirbhíseach d’údarás cuain
nó d’Fheidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte nó comhalta
d’fhoireann boird oideachais
agus oiliúna a bheith ina
fhostaí nó ina fostaí atá ar
fostú ag an údarás cuain, ag
Feidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte nó ag an mbord
oideachais agus oiliúna, de
réir mar a bheidh, agus”.

49 Uimh. 21 de An tAcht um Alt 2:
2005 Ghníomhaireacht

Forbartha I bhfo-alt (1), sa mhíniú ar
Ghráinseach “comhlacht reachtúil”, an mhír seo
Ghormáin, a leanas a chur in ionad mhír (d):
2005

“(d) Bord Oideachais agus Oiliúna
Chathair Bhaile Átha Cliath,”.

50 Uimh. 26 de An tAcht Alt 353:
2005 Comhdhlúite

Leasa I bhfo-alt (1), “boird oideachais
Shóisialaigh, agus oiliúna” a chur in ionad “coiste
2005 gairmoideachais arna bhunú leis an

Acht Oideachais Ghairme Beatha,
1930”.

Sceideal 3:

I gCuid 1, i mír (b)(ii) den mhíniú
ar “deontas cothabhála”, “Scéim
Scoláireachtaí bord oideachais agus
oiliúna” a chur in ionad “Scéim
Scoláireachtaí Coistí
Gairmoideachais”.

Sceideal 5:

I mír 1, an fhomhír seo a leanas a
chur in ionad fhomhír (2A) (a
cuireadh isteach le halt 6 den Acht
Leasa Shóisialaigh agus Pinsean,
2012:

“(2A) bord oideachais agus
oiliúna,”.



[2013.] [Uimh. 11.]An tAcht um Boird Oideachais agus
Oiliúna, 2013.

Ítim Uimhir agus Gearrtheideal Leasú
(1) Bliain (3) (4)

(2)

51 Uimh. 9 de An tAcht Alt 7:
2007 Oideachais

(Forálacha I bhfo-alt (1)—
Ilghnéitheacha),
2007 (a) an míniú ar “Coiste” a

scriosadh, agus

(b) an míniú seo a leanas a chur
isteach:

“ciallaíonn ‘Bord’ Bord
Oideachais agus Oiliúna
Chorcaí;”.

I bhfo-alt (2), “an Bhoird” a chur in
ionad “an Choiste” agus “don
Bhord” a chur in ionad “don
Choiste”.

I bhfo-alt (4), “an Bord” a chur in
ionad “an Coiste” agus “leis an
mBord” a chur in ionad “leis an
gCoiste”.

I bhfo-alt (5)(a), “don Bhord” a
chur in ionad “don Choiste”.

52 Uimh. 5 de An tAcht um Alt 1:
2009 Bearta

Airgeadais sa mhíniú ar “comhlacht seirbhíse
Éigeandála ar poiblí”, an mhír seo a leanas a chur
Mhaithe le in ionad mhír (g):
Leas an
Phobail, 2009 “(g) “bord oideachais agus

oiliúna,”.

53 Uimh. 6 de An tAcht Alt 2:
2009 Carthanas,

2009 I bhfo-alt (1), sa mhíniú ar
“comhlacht oideachais” an mhír seo
a leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a) “bord oideachais agus
oiliúna,”.

54 Uimh. 22 de Acht na dTithe Alt 36:
2009 (Forálacha

Ilghnéitheacha), I mír (d) den mhíniú ar “comhlacht
2009 sonraithe”, “bord oideachais agus

oiliúna” a chur in ionad “coiste
gairmoideachais de réir bhrí alt 7
den Acht Oideachais Ghairme
Beatha, 1930”.

55 Uimh. 41 de An tAcht um Alt 1:
2009 Bearta

Airgeadais sa mhíniú ar “comhlacht seirbhíse
Éigeandála ar poiblí”, an mhír seo a leanas a chur
Mhaithe le in ionad mhír (f):
Leas an
Phobail “(f) bord oideachais agus oiliúna,”.
(Uimh. 2),
2009
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[Uimh. 11.] [2013.]An tAcht um Boird Oideachais agus
Oiliúna, 2013.

Ítim Uimhir agus Gearrtheideal Leasú
(1) Bliain (3) (4)

(2)

56 Uimh. 24 de An tAcht um Alt 59:
2010 Páirtnéireacht

Shibhialta agus I bhfo-alt (1), “bord oideachais agus
um Chearta oiliúna” a chur in ionad “coiste
agus gairmoideachais a bunaíodh leis an
Oibleagáidí Acht Oideachais Ghairme Beatha,
Áirithe de 1930”.
chuid Comh-
chónaitheoirí, Alt 182:
2010

I bhfo-alt (1), “bord oideachais agus
oiliúna” a chur in ionad “coiste
gairmoideachais a bunaíodh leis an
Acht Oideachais Ghairme Beatha,
1930”.

57 Uimh. 38 de An tAcht um Alt 1:
2010 Bearta

Airgeadais Sa mhíniú ar “comhlacht seirbhíse
Éigeandála ar poiblí”an mhír seo a leanas a chur
Mhaithe le in ionad mhír (h):
Leas an
Phobail, 2010 “(h) bord oideachais agus

oiliúna,”.

58 Uimh. 4 de An tAcht um Alt 2:
2011 Thacaíocht do

Mhic Léinn, (a) sa mhíniú ar “údarás
2011 dámhachtana”, an mhír seo a

leanas a chur in ionad mhír
(a):

“(a) bord oideachais agus
oiliúna,”,

agus

(b) an míniú ar “coiste
gairmoideachais” a scriosadh.

Alt 9:

I bhfo-alt (3), an mhír seo a leanas
a chur in ionad mhír (a):

“(a) bord oideachais agus
oiliúna;”.

Alt 15:

I bhfo-alt (2), “bord oideachais agus
oiliúna” a chur in ionad “coiste
gairmoideachais”.

59 Uimh. 10 de An tAcht Airí Alt 3:
2011 agus Rúnaithe

(Leasú), 2011 I bhfo-alt (1), an mhír seo a leanas
a chur in ionad mhír (g):

“(g) bord oideachais agus
oiliúna;”.



[2013.] [Uimh. 11.]An tAcht um Boird Oideachais agus
Oiliúna, 2013.

Ítim Uimhir agus Gearrtheideal Leasú
(1) Bliain (3) (4)

(2)

60 Uimh. 13 de An tAcht um Alt 2:
2012 Chosaint

Fostaithe I bhfo-alt (3)(b)—
(Obair
Ghníomh- (a) “nó d’Fheidhmeannacht na
aireachta Seirbhíse Sláinte nó comhalta
Shealadach), d’fhoireann boird oideachais
2012 agus oiliúna” a chur in ionad

“d’Fheidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte nó de
choiste gairmoideachais”,
agus

(b) “ag an mbord sin” a chur in
ionad “ag an gcoiste sin”.

61 Uimh. 28 de An tAcht um Alt 2:
2012 Cháilíochtaí

agus Dearbhú I bhfo-alt (1), an míniú ar “coiste
Cáilíochta gairmoideachais” a scriosadh”.
(Oideachas
agus Oiliúint), Alt 44:
2012

i bhfo-alt (9)(f), “ag bord oideachais
agus oiliúna” a chur in ionad “ag
coiste gairmoideachais”.

Alt 65:

I bhfo-alt (5)(i), “ag bord
oideachais agus oiliúna” a chur in
ionad “ag coiste gairmoideachais”.

62 Uimh. 35 de An tAcht um Alt 42:
2012 an gCiste

Reachtúil I bhfo-alt (2)(b), tríd an bhfomhír
Foras seo a leanas a chur in ionad
Cónaithe, 2012 fhomhír (iii):

“(iii) chuig bord oideachais
agus oiliúna,”.

63 Uimh. 37 de An tAcht um Alt 5:
2012 Pinsin na

Seirbhíse I bhfo-alt (1), sa mhíniú ar
Poiblí (Scéim “comhlacht seirbhíse poiblí”, tríd an
Aonair agus mír seo a leanas a chur in ionad
Forálacha mhír (f):
Eile), 2012

“(f) bord oideachais agus oiliúna,”.
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