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ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE COMHLACHT
A BHUNÚ AR A dTABHARFAR AN tSEIRBHÍS
OIDEACHAIS LEANÚNAIGH AGUS SCILEANNA; DO
DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN bhFORAS
ÁISEANNA SAOTHAIR A DHÍSCAOILEADH AGUS
MAIDIR LENA FHEIDHMEANNA A AISTRIÚ CHUIG
AN gCOMHLACHT SIN; DO DHÉANAMH SOCRÚ
MAIDIR LE FEIDHMEANNA EILE A THABHAIRT DON
CHOMHLACHT SIN; D’AISGHAIRM AN ACHTA UM
ÁISEANNA SAOTHAIR, 1987; AGUS DO DHÉANAMH
SOCRÚ I dTAOBH NITHE A BHAINEANN LEIS AN
MÉID SIN.

[10 Iúil 2013]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar an tAcht Breisoideachais 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 agus le haghaidh
forálacha éagsúla.

2.—San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1995” an tAcht um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995;

tá le “an tSeirbhís” an bhrí a shanntar dó le halt 6;

tá le “príomhfheidhmeannach” an bhrí a shanntar dó le halt 23;

tá le “comhlacht díscaoilte” an bhrí a shanntar dó le halt 37;
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2013.

ciallaíonn “bord oideachais agus oiliúna” bord oideachais agus
oiliúna arna bhunú le halt 9 den Acht um Boird Oideachais agus
Oiliúna, 2013;

ciallaíonn “straitéis bhreisoideachais agus oiliúna” straitéis arna
ceadú ag an Aire faoi alt 9;

forléireofar “leas ábhartha” de réir alt 2(3) d’Acht 1995;

ciallaíonn “Aire” an tAire Oideachais agus Scileanna;

ciallaíonn “sochar aoisliúntais” pinsean, aisce nó liúntas eile is
iníoctha ar dhuine d’éirí as, do dhul ar scor nó d’fháil bháis.

3.—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.

4.—Aisghairtear an tAcht um Áiseanna Saothair, 1987.

CUID 2

An tSeirbhís Oideachais Leanúnaigh agus Scileanna

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

6.—(1) An lá bunaithe, beidh arna bhunú comhlacht ar a
dtabharfar an tSeirbhís Oideachais Leanúnaigh agus Scileanna (dá
ngairtear “an tSeirbhís” san Acht seo) chun na feidhmeanna a
shanntar dó leis an Acht seo a chomhlíonadh.

(2) Beidh an tSeirbhís ina comhlacht corpraithe ag a mbeidh
comharbas suthain agus séala oifigiúil agus beidh cumhacht agartha
aici, agus féadfar í a agairt ina hainm corpraithe agus, le toiliú an
Aire arna thabhairt le ceadú an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe, beidh cumhacht aici talamh nó leas i dtalamh a fháil,
a shealbhú agus a dhiúscairt agus beidh cumhacht aici aon mhaoin
eile a fháil, a shealbhú agus a dhiúscairt.

(3) Fíordheimhneofar séala na Seirbhíse—

(a) le síniú 2 chomhalta den tSeirbhís, nó

(b) le síniú comhalta den tSeirbhís agus comhalta d’fhoireann
na Seirbhíse,

a bheidh údaraithe ag an tSeirbhís chun gníomhú chuige sin.

(4) Tabharfar aird bhreithiúnach ar shéala na Seirbhíse agus
glacfar i bhfianaise aon doiciméad a airbheartóidh gur ionstraim é a
rinne an tSeirbhís agus atá séalaithe le séala na Seirbhíse agus
measfar, mura suífear a mhalairt, gurb é an ionstraim sin é gan
tuilleadh cruthúnais.



[2013.] [Uimh. 25.]An tAcht Breisoideachais agus Oiliúna,
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7.—(1) Is iad feidhmeanna ginearálta na Seirbhíse—

(a) straitéis i leith soláthar breisoideachais agus oiliúna a
ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire de réir alt 9,

(b) meas ar luach an bhreisoideachais agus na hoiliúna a chur
chun cinn,

(c) dul i gcomhairle leis an Aire Coimirce Sóisialaí, leis an
Aire Post, Fiontar agus Nuálaíochta agus le fostóirí ó am
go ham chun a chinneadh cé na cláir bhreisoideachais
agus oiliúna, nó cé na haicmí clár den sórt sin, ba chóir a
bheith ina n-ábhar airleacain ag an tSeirbhís de réir alt 21,

(d) airgead a airleacan do bhoird oideachais agus oiliúna agus
do chomhlachtaí eile atá ag gabháil do sholáthar clár
breisoideachais agus oiliúna arna gcinneadh de réir mhír
(c),

(e) oiliúint agus athoiliúint le haghaidh fostaíochta a
sholáthar, nó socrú a dhéanamh maidir lena soláthar,
agus cúnamh a thabhairt do dhaoine eile seachas an
tSeirbhís ó thaobh oiliúint den sórt sin a sholáthar, agus
comhordú a dhéanamh ar an soláthar sin,

(f) measúnú a dhéanamh i dtaobh an ndéanann nó nach
ndéanann boird oideachais agus oiliúna, agus
comhlachtaí eile atá ag gabháil do sholáthar clár
breisoideachais agus oiliúna, ar airleacadh airgead dóibh
faoi alt 21, a bhfeidhmeanna a chomhlíonadh ar mhodh
eacnamaíoch, éifeachtach agus éifeachtúil,

(g) suíomh daoine a bhaineann le cibé aicme nó aicmí duine
a shonróidh an tAire Coimirce Sóisialaí tar éis dó nó di
dul i gcomhairle leis an Aire, i gcláir bhreisoideachais
agus oiliúna a mhaoinítear, go hiomlán nó go páirteach,
as airgead poiblí a chur chun cinn, a spreagadh agus a
éascú,

(h) comhoibriú a chur chun cinn idir boird oideachais agus
oiliúna agus comhlachtaí eile a mbíonn baint acu le cláir
bhreisoideachais a sholáthar,

(i) comhionannas deiseanna a chur chun cinn i ndáil le
breisoideachas agus oiliúint a sholáthar,

(j) cláir bhreisoideachais agus oiliúna nua agus láithreacha a
fhorbairt, agus forbairt den sórt sin a éascú, lena
n-áirítear córais a bhunú atá ceaptha chun faireachán a
dhéanamh ar cháilíocht an oideachais agus na hoiliúna
lena mbaineann, chun a chinntiú go bhfreastalaíonn na
cláir sin dá gcuspóir,

(k) oiliúint a sholáthar, agus cúnamh a thabhairt chun oiliúint
a sholáthar, do dhaoine a bhfuil sé curtha de chúram
orthu cláir bhreisoideachais agus oiliúna a sholáthar, is
cláir a bhfuil airgead airleactha ina leith ag an tSeirbhís
faoi alt 21,

(l) taighde a sheoladh, nó socrú a dhéanamh chun taighde a
sheoladh, maidir le haon nithe a bhaineann le
feidhmeanna na Seirbhíse, agus
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(m) comhairle a thabhairt don Aire i ndáil le haon ní a
bhaineann le feidhmeanna na Seirbhíse.

(2) Déanfaidh an tSeirbhís, ar iarraidh a fháil ón Aire, faisnéis a
sholáthar don Aire, i cibé foirm agus ar cibé modh a shonróidh an
tAire, maidir le daoine a chuirfear i gcláir bhreisoideachais agus
oiliúna a bhfuil feidhm ag mír (g) d’fho-alt (1) maidir leo.

(3) Féadfaidh an tSeirbhís, chun aon chaiteachas a íoc a
thabhóidh sí le linn aon seirbhís a sholáthar, táille a mhuirearú ar
fhaighteoir na seirbhíse ar choinníoll nach mó aon táille den sórt sin
ná an costas ar an tSeirbhís as an tseirbhís a sholáthar.

(4) Féadfaidh an tSeirbhís, chun críocha aon bhreisoideachas agus
oiliúint atá, de thuras na huaire, á soláthar aici sa Stát do dhaoine a
bhfuil gnáthchónaí orthu sa Stát, seirbhís a sholáthar, nó socrú a
dhéanamh chun seirbhís a sholáthar, do na daoine sin lasmuigh den
Stát.

(5) Beidh ag an tSeirbhís na cumhachtaí sin go léir is gá nó is
fóirsteanach chun a feidhmeanna a chomhlíonadh.

8.—(1) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe, le hordú, cibé cumhachtaí breise a bhaineann le
feidhmeanna na Seirbhíse de thuras na huaire is cuí leis nó léi, a
thabhairt don tSeirbhís, faoi réir cibé coinníollacha (más ann) a
shonrófar san ordú.

(2) Féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha, forlíontacha agus
iarmhartacha a bheith in ordú faoin alt seo is gá, i dtuairim an Aire,
chun lánéifeacht a thabhairt don ordú.

9.—(1) Déanfaidh an tSeirbhís—

(a) a luaithe is indéanta tar éis thosach feidhme an ailt seo,

(b) tráth nach déanaí ná deireadh cibé tréimhse a shonrófar
in ordachán faoi fho-alt (2), agus

(c) tráth nach déanaí ná 5 bliana tar éis an trátha is déanaí a
cheadaigh an tAire straitéis faoin alt seo,

straitéis a ullmhú, agus a chur faoi bhráid an Aire, i ndáil le
breisoideachas agus oiliúint a sholáthar sa Stát i leith na tréimhse 5
bliana díreach tar éis an trátha a cheadóidh an tAire í faoin alt seo.

(2) Féadfaidh an tAire ordachán i scríbhinn a thabhairt don
tSeirbhís lena gceanglófar uirthi straitéis faoin alt seo a ullmhú agus
a chur faoina bhráid nó faoina bráid—

(a) tráth nach déanaí ná deireadh cibé tréimhse a shonrófar
san ordachán, agus

(b) i leith cibé tréimhse a shonrófar amhlaidh.

(3) Beidh aird ag an tSeirbhís, le linn di straitéis faoin alt seo
a ullmhú—

(a) ar aon ordacháin maidir le beartas a thabharfaidh an tAire
faoi alt 19, agus
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(b) ar an gcostas dóchúil a bhainfidh le haon straitéis den sórt
sin a chur i bhfeidhm má cheadaíonn an tAire í faoin
alt seo.

(4) Rachaidh an tSeirbhís i gcomhairle leis an Aire Oideachais
agus Scileanna, leis an Aire Coimirce Sóisialaí agus leis an Aire Post,
Fiontar agus Nuálaíochta chun straitéis a ullmhú faoin alt seo.

(5) Féadfaidh an tSeirbhís, chun straitéis a ullmhú faoin alt seo,
dul i gcomhairle leo seo a leanas—

(a) An tÚdarás um Ard-Oideachas, Fiontraíocht Éireann,
Teagasc nó Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann,

(b) cibé boird oideachais agus oiliúna is cuí léi, nó

(c) cibé—

(i) soláthraithe eile clár oideachais agus oiliúna (lena
n-áirítear soláthraithe oideachais pobail),

(ii) daoine atá ag fáil breisoideachais agus oiliúna,

(iii) fostóirí, nó

(iv) daoine eile,

is cuí léi.

(6) Áireofar i straitéis faoin alt seo straitéis chun cláir
bhreisoideachais agus oiliúna a sholáthar sa Stát arb é is aidhm leo
an litearthacht agus an uimhearthacht a chur chun cinn, a fhorbairt
agus a spreagadh.

(7) Déanfaidh an tAire, a luaithe is indéanta tar éis straitéis a
chur faoina bhráid nó faoina bráid faoin alt seo—

(a) an straitéis a cheadú fara modhnú nó gan mhodhnú, nó

(b) diúltú an straitéis a cheadú agus ordachán a thabhairt don
tSeirbhís faoi fho-alt (2).

(8) Cuirfidh an tSeirbhís faoi deara, a luaithe is indéanta tar éis
don Aire straitéis a ullmhaíodh agus a cuireadh faoina bhráid nó
faoina bráid faoin alt seo a cheadú, go bhfoilseofar an straitéis ar
cibé modh is cuí leis an tSeirbhís.

10.—(1) Is iad na comhaltaí seo a leanas a bheidh sa tSeirbhís, is
é sin le rá—

(a) cathaoirleach, agus

(b) 12 ghnáthchomhalta (lena n-áirítear an duine lena
mbaineann fo-alt (8) d’alt 23).

(2) Déanfaidh an tAire cathaoirleach na Seirbhíse a cheapadh as
measc daoine a bhfuil, i dtuairim an Aire, taithí acu ar na nithe seo
a leanas agus saineolas acu i ndáil leo—

(a) nithe a bhaineann le feidhmeanna na Seirbhíse, nó

9

Cd.2 A.9

Comhaltas na
Seirbhíse.



Cd.2 A.10

10

[Uimh. 25.] [2013.]An tAcht Breisoideachais agus Oiliúna,
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(b) nithe a bhaineann le hairgeadas, trádáil, tráchtáil, rialachas
corparáideach nó riarachán poiblí.

(3) Maidir le gnáthchomhaltaí na Seirbhíse (seachas an duine lena
mbaineann fo-alt (8) d’alt 23)—

(a) déanfaidh an tAire, tar éis dó nó di dul i gcomhairle leis
an Aire Post, Fiontar agus Nuálaíochta agus leis an Aire
Coimirce Sóisialaí, 8 nduine díobh a cheapadh as measc
daoine a bhfuil, i dtuairim an Aire, taithí acu ar na nithe
seo a leanas agus saineolas acu i ndáil leo—

(i) nithe a bhaineann le feidhmeanna na Seirbhíse, nó

(ii) nithe a bhaineann le hairgeadas, trádáil, tráchtáil,
rialachas corparáideach nó riarachán poiblí,

(b) déanfaidh an tAire 2 dhuine díobh a cheapadh, tar éis don
Aire Coimirce Sóisialaí iad a ainmniú as measc daoine a
bhfuil, i dtuairim an Aire, taithí acu ar na nithe dá
dtagraítear i bhfomhír (i) nó (ii) de mhír (a) agus
saineolas acu i ndáil leo,

(c) déanfaidh an tAire duine amháin díobh a cheapadh as
measc daoine atá ina thuairim nó ina tuairim
ionadaitheach do leasanna daoine atá, de thuras na
huaire, ag fáil breisoideachais agus oiliúna.

(4) Beidh cathaoirleach na Seirbhíse i seilbh oifige go ceann cibé
tréimhse, nach faide ná 5 bliana ó dháta a cheaptha nó a ceaptha, a
chinnfidh an tAire.

(5) Faoi réir fho-alt (6), beidh gach gnáthchomhalta den tSeirbhís
(seachas an duine lena mbaineann fo-alt (8) d’alt 23) i seilbh oifige
go ceann cibé tréimhse, nach faide ná 5 bliana ó dháta a cheaptha
nó a ceaptha, a chinnfidh an tAire.

(6) Maidir le gnáthchomhaltaí na Seirbhíse (seachas an duine lena
mbaineann fo-alt (8) d’alt 23) a chéadcheapfar tar éis thosach
feidhme an ailt seo—

(a) beidh cibé 3 chomhalta a chinnfidh an tAire i seilbh oifige
ar feadh na tréimhse 3 bliana ó dháta a gceaptha,

(b) beidh cibé 4 chomhalta a chinnfidh an tAire i seilbh oifige
ar feadh na tréimhse 4 bliana ó dháta a gceaptha, agus

(c) beidh cibé 4 chomhalta a chinnfidh an tAire i seilbh oifige
ar feadh na tréimhse 5 bliana ó dháta a gceaptha.

(7) Faoi réir fho-alt (8), beidh comhalta den tSeirbhís a rachaidh
a théarma nó a téarma oifige in éag trí imeacht aimsire
in-athcheaptha chun na Seirbhíse.

(8) Aon chomhalta den tSeirbhís a d’fhóin ar feadh 2 théarma
oifige, ní bheidh sé nó sí in-athcheaptha chun na Seirbhíse, agus
measfar chun críocha an fho-ailt seo gur téarma oifige é aon tréimhse
a bhfónann duine lena linn mar chomhalta den tSeirbhís de bhun
ceapachán faoi alt 12.



[2013.] [Uimh. 25.]An tAcht Breisoideachais agus Oiliúna,
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11.—(1) Féadfaidh an tAire aon chomhalta den tSeirbhís a chur
as oifig aon tráth más rud é—

(a) i dtuairim an Aire, go bhfuil an comhalta tagtha chun
bheith éagumasach, mar gheall ar easláinte, ar a
fheidhmeanna nó a feidhmeanna a chomhlíonadh, nó gur
mhí-iompair an comhalta é féin nó í féin mar a bheidh
sonraithe,

(b) gur dealraitheach don Aire gur gá an comhalta a chur as
oifig d’fhonn a chinntiú go gcomhlíonfaidh an tSeirbhís a
feidhmeanna go héifeachtach, nó

(c) gur deimhin leis an Aire gur sháraigh an comhalta Acht
1995.

(2) Féadfaidh comhalta den tSeirbhís éirí as oifig trí fhógra i
scríbhinn arna tabhairt don Aire agus beidh éifeacht leis an éirí as
an lá a gheobhaidh an tAire an fógra.

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

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

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

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

(d) go gciontaítear é nó í i gcion lena ngabhann calaois nó
mímhacántacht, cibé acu is i ndáil le cuideachta é nó
nach ea,

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

(f) go gcuireann cúirt dlínse inniúla téarma príosúnachta air
nó uirthi.

(4) Beidh comhalta den tSeirbhís, faoi réir fhorálacha an Achta
seo, i seilbh oifige ar cibé téarmaí agus coinníollacha (lena n-áirítear
téarmaí agus coinníollacha a bhaineann le luach saothair agus
liúntais) a chinnfidh an tAire, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe.

12.—(1) Más rud é go bhfaighidh comhalta den tSeirbhís bás, go
n-éireoidh sé nó sí as oifig, 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, féadfaidh an tAire duine a cheapadh chun
bheith ina chomhalta nó ina comhalta den tSeirbhís chun an
corrfholúntas a tharlóidh amhlaidh a líonadh ar an modh céanna ar
ar ceapadh an comhalta den tSeirbhís ba chúis leis an gcorrfholúntas.

(2) Aon duine a cheapfar chun bheith ina chomhalta nó ina
comhalta den tSeirbhís de bhun an ailt seo, beidh sé nó sí i seilbh
oifige ar feadh na tréimhse sin de théarma oifige an chomhalta ba
chúis leis an gcorrfholúntas lena mbaineann a bheidh gan
chaitheamh ar dháta a cheaptha nó a ceaptha agus, faoi réir fho-alt
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(5) d’alt 10, beidh sé nó sí in-athcheaptha mar chomhalta den
tSeirbhís ar éag don tréimhse sin.

13.—Déanfaidh an tSeirbhís cibé luach saothair (más ann) agus
cibé liúntais i leith caiteachas a chinnfidh an tAire, le ceadú an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, a íoc le cathaoirleach agus le
gnáthchomhaltaí na Seirbhíse.

14.—(1) Tionólfaidh an tSeirbhís cibé cruinnithe agus cibé líon
cruinnithe is gá chun a feidhmeanna a chomhlíonadh go cuí ach gach
bliain tionólfaidh sí cruinniú amháin ar a laghad i ngach tréimhse
3 mhí.

(2) Ag cruinniú den tSeirbhís—

(a) is é nó is í cathaoirleach na Seirbhíse, más rud é go bhfuil
sé nó sí i láthair, a bheidh ina chathaoirleach nó ina
cathaoirleach ar an gcruinniú, nó

(b) mura mbeidh, agus fad nach mbeidh, cathaoirleach na
Seirbhíse i láthair, nó má bhíonn an oifig sin folamh,
roghnóidh na comhaltaí den tSeirbhís a bheidh i láthair
duine dá líon chun bheith ina chathaoirleach nó ina
cathaoirleach ar an gcruinniú.

(3) Déanfar gach ceist ag cruinniú a chinneadh le tromlach vótaí
na gcomhaltaí den tSeirbhís a bheidh i láthair agus a vótálfaidh ar
an gceist agus, i gcás comhionannas vótaí, beidh an dara vóta nó vóta
réitigh ag cathaoirleach an chruinnithe.

(4) Faoi réir fho-alt (6), féadfaidh an tSeirbhís gníomhú
d’ainneoin folúntas nó folúntais i measc a comhaltaí.

(5) Faoi réir fhorálacha an Achta seo, déanfaidh an tSeirbhís a
nós imeachta a rialú le rialacha nó ar shlí eile.

(6) 7 is córam do chruinniú den tSeirbhís, mura n-ordóidh an
tAire a mhalairt.

(7) Socróidh an tAire dáta an chéad chruinnithe den tSeirbhís
arna comhdhéanamh ar dtús de bhun alt 10, agus sonróidh sé nó sí
an tráth a thionólfar é agus an t-ionad ina dtionólfar é.

15.—(1) Más rud é, maidir le comhalta den tSeirbhís—

(a) go n-ainmneofar é nó í mar chomhalta de Sheanad
Éireann,

(b) go dtoghfar é nó í mar chomhalta de cheachtar Teach den
Oireachtas nó chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta
de Pharlaimint na hEorpa, nó

(c) go measfar de bhun Chuid XIII den Dara Sceideal a
ghabhann le hAcht 1997 é nó í a bheith tofa chun na
Parlaiminte sin,

scoirfidh sé nó sí air sin de bheith ina chomhalta nó ina comhalta
den tSeirbhís.
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(2) Más rud é, maidir le comhalta d’fhoireann na Seirbhíse—

(a) go n-ainmneofar é nó í mar chomhalta de Sheanad
Éireann,

(b) go dtoghfar é nó í mar chomhalta de cheachtar Teach den
Oireachtas nó chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta
de Pharlaimint na hEorpa, nó

(c) go measfar de bhun Chuid XIII den Dara Sceideal a
ghabhann le hAcht 1997 é nó í a bheith tofa chun na
Parlaiminte sin,

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

(3) Aon duine atá, de thuras na huaire, i dteideal faoi Bhuan-
Orduithe ceachtar Tí den Oireachtas suí ann nó is comhalta de
Pharlaimint na hEorpa, beidh sé nó sí, fad a bheidh sé nó sí i dteideal
amhlaidh nó ina chomhalta nó ina comhalta den sórt sin, dícháilithe
chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta den tSeirbhís nó chun
bheith fostaithe in aon cháil ag an tSeirbhís.

(4) Ní dhéanfar tréimhse a luaitear i bhfo-alt (2) a áireamh mar
sheirbhís leis an tSeirbhís chun críocha aon sochar aoisliúntais.

(5) San alt seo, ciallaíonn “Acht 1997” an tAcht um Thoghcháin
do Pharlaimint na hEorpa, 1997.

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

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

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

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

(i) nochtfaidh sé nó sí don tSeirbhís ag an gcruinniú go bhfuil
an leas sin aige nó aici agus nochtfaidh sé nó sí cineál
an leasa,

(ii) ní bheidh sé nó sí i láthair ag an gcruinniú nó ag an gcuid
sin den chruinniú a mbeidh an ní á phlé lena linn,

(iii) ní ghlacfaidh sé nó sí aon pháirt in aon bhreithniú a
dhéanfaidh an tSeirbhís maidir leis an ní, agus

(iv) ní vótálfaidh sé nó sí ar bhreith maidir leis an ní.
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(2) Maidir le haon chomhalta den tSeirbhís a mbeidh leas
ábhartha aige nó aici ar shlí seachas ina cháil nó ina cáil mar
chomhalta den sórt sin, sna nithe seo a leanas—

(a) socrú nó socrú beartaithe lena mbaineann mír (a) d’fho-
alt (1), nó

(b) conradh nó comhaontú eile nó conradh beartaithe nó
comhaontú beartaithe eile lena mbaineann mír (b) den
fho-alt sin,

ní imreoidh sé nó sí tionchar ná ní fhéachfaidh sé nó sí le tionchar a
imirt, ar aon bhreith a bheidh le tabhairt ag an tSeirbhís i ndáil leis.

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

(4) I gcás go n-eascróidh ceist ag cruinniú den tSeirbhís i dtaobh
arbh ionann nó nárbh ionann iompar, dá ndéanfadh comhalta den
tSeirbhís dá réir, agus mainneachtain aige nó aici ceanglais fho-alt
(1) a chomhlíonadh, féadfaidh cathaoirleach an chruinnithe, faoi réir
fho-alt (5), an cheist a chinneadh, agus is breith chríochnaitheach a
bheidh i mbreith 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 tSeirbhís, gurb é nó gurb í
cathaoirleach an chruinnithe an comhalta a mbeidh ceist lena
mbaineann fo-alt (4) le cinneadh ina leith, ansin déanfaidh na
comhaltaí eile den tSeirbhís a bheidh i láthair ag an gcruinniú duine
dá líon a roghnú chun bheith ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach
ar an gcruinniú chun an cheist lena mbaineann a chinneadh.

(6) I gcás gur deimhin leis an Aire gur sháraigh comhalta den
tSeirbhís fo-alt (1) nó (2), féadfaidh an tAire, más cuí leis nó léi, an
comhalta sin a chur as oifig agus, i gcás go gcuirfear duine as oifig
de bhun an fho-ailt seo, beidh sé nó sí dícháilithe as sin amach chun
bheith ina chomhalta nó ina comhalta den tSeirbhís.

17.—(1) Más rud é, maidir le haon chomhalta d’fhoireann na
Seirbhíse, go bhfuil aige nó aici, ar shlí seachas ina cháil nó ina cáil
mar chomhalta den sórt sin, leas ábhartha in aon chonradh,
comhaontú nó socrú, nó in aon chonradh, comhaontú nó socrú
beartaithe, ar páirtí ann an tSeirbhís, maidir leis an duine sin—

(a) nochtfaidh sé nó sí don tSeirbhís go bhfuil an leas sin aige
nó aici agus nochtfaidh sé nó sí cineál an leasa,

(b) ní ghlacfaidh sé nó sí aon pháirt i gcaibidlí an chonartha,
an chomhaontaithe nó an tsocraithe ná in aon bhreithniú
ag an tSeirbhís nó ag comhaltaí d’fhoireann na Seirbhíse,
i ndáil leis, agus

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



[2013.] [Uimh. 25.]An tAcht Breisoideachais agus Oiliúna,
2013.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le conarthaí fostaíochta
nó le conarthaí fostaíochta beartaithe de chuid comhaltaí d’fhoireann
na Seirbhíse leis an tSeirbhís.

(3) I gcás go sáróidh duine an t-alt seo, féadfaidh an tSeirbhís
cibé athruithe is cuí léi a dhéanamh ar théarmaí agus coinníollacha
fostaíochta an duine nó fostaíocht an duine a fhoirceannadh.

18.—(1) Faoi réir ailt 34 agus 35 ní nochtfaidh duine faisnéis
rúnda a gheobhaidh sé nó sí le linn dó nó di feidhmeanna a
chomhlíonadh mar chomhalta den tSeirbhís nó mar chomhalta
d’fhoireann na Seirbhíse, nó mar chomhairleoir nó sainchomhairleoir
don tSeirbhís, nó mar chomhalta d’fhoireann comhairleora nó
sainchomhairleora den sórt sin mura mbeidh sé nó sí údaraithe go
cuí ag an tSeirbhís chun é sin a dhéanamh.

(2) San alt seo, folaíonn “faisnéis rúnda”—

(a) faisnéis a mbeidh sé sainráite ag an tSeirbhís ina leith gur
faisnéis rúnda í, maidir le faisnéis áirithe nó maidir le
faisnéis d’aicme nó de thuairisc áirithe, agus

(b) tograí de chineál tráchtála nó tairiscintí arna gcur faoi
bhráid na Seirbhíse ag conraitheoirí, sainchomhairleoirí
nó aon duine eile.

19.—(1) Féadfaidh an tAire, i ndáil le comhlíonadh a
feidhmeanna ag an tSeirbhís, ordachán a thabhairt i scríbhinn don
tSeirbhís á cheangal uirthi cibé beartais de chuid an Rialtais a
shonraítear san ordachán a chomhlíonadh.

(2) Féadfaidh an tAire, i ndáil le comhlíonadh a feidhmeanna ag
an tSeirbhís, ordachán a thabhairt i scríbhinn don tSeirbhís á
cheangal uirthi cibé nithe a shonraítear san ordachán agus a
bhaineann leis an méid seo a leanas a chomhlíonadh—

(a) seirbhísí a sholáthar nó gníomhaíochtaí a sheoladh a
bheidh sonraithe san ordachán, nó

(b) caiteachas ag an tSeirbhís.

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

(4) Comhlíonfaidh an tSeirbhís ordachán faoin alt seo.

20.—(1) Féadfaidh an tAire, i ngach bliain airgeadais, tar éis dul
i gcomhairle leis an tSeirbhís, cibé suimeanna a chinnfidh an tAire,
le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, a airleacan
chun na Seirbhíse as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

(2) Leasaítear alt 7 den Acht um Chiste Náisiúnta Oiliúna, 2000
tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach:

“(2A) Féadfaidh an tAire, chun aon chríche a shonraítear i
bhfo-alt (1), agus le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe, íocaíochtaí a dhéanamh leis an tSeirbhís, agus is

15

Cd.2 A.17

Toirmeasc ar
nochtadh
neamhúdaraithe
faisnéise rúnda.

Ordacháin ón Aire.

Deontais don
tSeirbhís.



Cd.2 A.20

Deontais ón
tSeirbhís.

An tSeirbhís d’fháil
iasachtaí.

An príomhfheidh-
meannach.

16

[Uimh. 25.] [2013.]An tAcht Breisoideachais agus Oiliúna,
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chun na críche sin amháin a chaithfidh an tSeirbhís aon
íocaíochtaí arna ndéanamh amhlaidh.”.

21.—(1) Féadfaidh an tSeirbhís, chun críocha aon chláir
breisoideachais nó oiliúna, cibé suim nó suimeanna is cuí léi a
airleacan chuig bord oideachais agus oiliúna a sholáthraíonn an clár
sin.

(2) Féadfaidh an tSeirbhís, chun críocha aon chláir
breisoideachais nó oiliúna, cibé suim nó suimeanna is cuí léi a
airleacan chuig comhlacht (seachas bord oideachais agus oiliúna) a
sholáthraíonn an clár sin.

(3) Féadfaidh an tSeirbhís—

(a) d’fhonn a chinntiú go gcuirfear an straitéis breisoideachais
agus oiliúna i bhfeidhm, cibé coinníollacha is cuí léi a
chur ag gabháil le haon airleacan a dhéanfar de réir an
ailt seo, agus

(b) cibé coinníollacha eile is cuí léi (más ann) a chur ag gabháil
le haon airleacan den sórt sin.

(4) Soláthróidh comhlacht, a n-airleacfar airgead chuige faoin alt
seo, cibé faisnéis don tSeirbhís i ndáil le comhlíonadh a
fheidhmeanna nó le caitheamh an airgid sin a theastóidh le réasún
ón tSeirbhís.

(5) I gcás go sáróidh bord oideachais agus oiliúna coinníoll a
ghabhann le hairleacan faoin alt seo nó go mainneoidh sé ceanglas
faoi fho-alt (4) a chomhlíonadh, cuirfidh an tSeirbhís an méid sin in
iúl don Aire.

22.—(1) Féadfaidh an tSeirbhís, le toiliú an Aire agus an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus faoi réir cibé
coinníollacha (más ann) a shonróidh siad, airgead a fháil ar iasacht ó
am go ham (cibé acu ar urrús shócmhainní na Seirbhíse nó nach ea).

(2) Ní mó comhiomlán na n-iasachtaí a bheidh arna bhfáil ar
iasacht faoin alt seo aon tráth ná cibé méid a shonróidh an tAire le
toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

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

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

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

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

(5) Más rud é, díreach roimh an lá bunaithe, go mbeidh duine
arna ainmniú nó arna hainmniú ag an Aire faoi fho-alt (4), ceapfaidh
an tSeirbhís an duine sin chun bheith ina chéad nó ina céad
phríomhfheidhmeannach.
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(6) Sealbhóidh an príomhfheidhmeannach oifig ar cibé téarmaí
agus coinníollacha agus faoina réir (lena n-áirítear téarmaí agus
coinníollacha a bhaineann le luach saothair, liúntais agus aoisliúntas)
a chinnfidh an tSeirbhís le ceadú an Aire arna thabhairt le toiliú an
Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

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

(8) Beidh an príomhfheidhmeannach, ex officio, ina
ghnáthchomhalta nó ina gnáthchomhalta den tSeirbhís.

24.—(1) Déanfaidh an príomhfheidhmeannach riarachán na
Seirbhíse a sheoladh agus a bhainistiú, agus a rialú i gcoitinne, agus
comhlíonfaidh sé nó sí cibé feidhmeanna eile (más ann) a chinnfidh
an tSeirbhís.

(2) Comhlíonfaidh an príomhfheidhmeannach a fheidhmeanna nó
a feidhmeanna faoi réir cibé beartas a chinnfidh an tSeirbhís ó am
go ham, agus beidh sé nó sí cuntasach don tSeirbhís as an tSeirbhís
a bhainistiú go héifeachtúil éifeachtach agus as a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna a chomhlíonadh go cuí.

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

(4) Féadfaidh an tSeirbhís comhalta d’fhoireann na Seirbhíse a
ainmniú chun feidhmeanna an phríomhfheidhmeannaigh a
chomhlíonadh i gcás an príomhfheidhmeannach a bheith as láthair
nó i gcás post an phríomhfheidhmeannaigh a bheith folamh, agus
déanfaidh comhalta a ainmneofar amhlaidh na feidhmeanna sin a
chomhlíonadh le linn na hasláithreachta sin nó le linn don phost sin
a bheith folamh.

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

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

(b) barainneacht agus éifeachtúlacht na Seirbhíse i dtaca le
húsáid a cuid acmhainní,

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

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

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

26.—(1) San alt seo, ciallaíonn “Coiste” Coiste arna cheapadh ag
ceachtar Teach den Oireachtas nó ag dhá Theach an Oireachtais i
gcomhar (seachas an Coiste dá dtagraítear in alt 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.

(2) Faoi réir fho-alt (3), freastalóidh an príomhfheidhmeannach
os comhair Coiste, ar iarraidh uaidh i scríbhinn, chun cuntas a
thabhairt ar riarachán ginearálta na Seirbhíse.

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

(4) I gcás go mbeidh an príomhfheidhmeannach den tuairim gur
ní lena mbaineann fo-alt (3) 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.

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

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

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

agus cinnfidh an Ard-Chúirt an ní.

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

(7) Má chinneann an Ard-Chúirt gur ní é an ní lena mbaineann
fo-alt (3), tarraingeoidh an Coiste siar an iarraidh dá dtagraítear i
bhfo-alt (2), ach má chinneann an Ard-Chúirt nach bhfuil feidhm
ag fo-alt (3), freastalóidh an príomhfheidhmeannach os comhair an
Choiste chun cuntas a thabhairt ar an ní.
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(8) Le linn dó nó di a dhualgais nó a dualgais a chomhlíonadh
faoin alt seo, ní dhéanfaidh an príomhfheidhmeannach ceist a chur
ná tuairim a nochtadh i dtaobh thuillteanais aon bheartais de chuid
an Rialtais ná de chuid Aire den Rialtas ná i dtaobh tuillteanas
cuspóirí beartais den sórt sin.

27.—(1) Déanfaidh an tSeirbhís, le toiliú an Aire arna thabhairt
le ceadú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, cibé daoine
agus cibé líon daoine a chinnfidh sí ó am go ham a cheapadh chun
bheith ina gcomhaltaí d’fhoireann na Seirbhíse.

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

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

28.—(1) Ach amháin i gcomhréir le comhaontú comhchoiteann
arna chaibidil le ceardchumann nó comhlachas foirne aitheanta,
glacfaidh an tSeirbhís isteach ina fostaíocht an lá bunaithe gach duine
a bhí, díreach roimh an lá sin, ina chomhalta nó ina comhalta
d’fhoireann an chomhlachta dhíscaoilte ar cibé téarmaí agus
coinníollacha seirbhíse maidir le luach saothair nach lú fabhar ná na
téarmaí agus na coinníollacha seirbhíse maidir le luach saothair a
raibh an duine faoina réir díreach roimh an lá sin.

(2) Measfar gur chinn an tSeirbhís, de réir fho-alt (2) d’alt 27, na
téarmaí agus na coinníollacha a bhfuil duine faoina réir ar é nó í do
theacht chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta d’fhoireann na
Seirbhíse de réir fho-alt (1).

(3) I ndáil le daoine a aistreofar chuig foireann na Seirbhíse faoi
fho-alt (1), beidh seirbhís roimhe sin leis an gcomhlacht díscaoilte
ináirithe chun críocha na nAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta,
1967 go 2007, an Achta um Chosaint Fostaithe (Obair
Pháirtaimseartha), 2001, an Achta um Eagrú Ama Oibre, 1997, na
nAchtanna um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta, 1973 go 2005,
agus na nAchtanna um Dhífhostú Éagórach, 1977 go 2007, ach sin
faoi réir aon eisceachtaí nó eisiamh sna hAchtanna sin.

29.—(1) A luaithe is féidir tar éis an lae bunaithe, déanfaidh an
tSeirbhís scéim nó scéimeanna a ullmhú agus a chur faoi bhráid an
Aire chun sochair aoisliúntais a dheonú do na daoine seo a leanas
nó ina leith—

(a) daoine a glacadh isteach ina fostaíocht de réir alt 28,

(b) cibé comhaltaí eile dá foireann (lena n-áirítear an
príomhfheidhmeannach ach gan daoine lena mbaineann
an Scéim Pinsean Seirbhíse Poiblí Aonair de bhua
Chaibidil 2 de Chuid 2 den Acht um Pinsin na Seirbhíse
Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha Eile), 2012 a
áireamh) is cuí léi, agus
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(c) iarchomhaltaí d’fhoireann an chomhlachta dhíscaoilte
(seachas na comhaltaí foirne sin a glacadh isteach i
bhfostaíocht na Seirbhíse de réir alt 28), lena n-áirítear
iarchomhaltaí atá éagtha.

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

(3) Féadfaidh an tSeirbhís, aon tráth, scéim lena leasófar nó lena
gcúlghairfear scéim, arna cur faoi bhráid an Aire agus arna ceadú
roimhe sin faoin alt seo, a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire.

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

(5) (a) Má eascraíonn aon díospóid maidir le héileamh aon duine
ar aon sochar aoisliúntais, nó maidir le méid aon sochair
aoisliúntais, de bhun scéim faoin alt seo, cuirfear an
díospóid sin faoi bhráid cibé duine agus cinnfear í ar cibé
modh a shonrófar sa scéim.

(b) Déanfar socrú i scéim faoin alt seo maidir le hachomharc
i gcoinne cinneadh ó dhuine dá dtagraítear i mír (a) chuig
cibé duine eile a shonrófar sa scéim.

(6) Ní dhéanfaidh an tSeirbhís sochar aoisliúntais a dheonú d’aon
daoine dá foireann (lena n-áirítear an príomhfheidhmeannach) is
comhaltaí de scéim faoin alt seo, ná ina leith, agus ní dhéanfar aon
socrú eile chun aon sochar aoisliúntais a sholáthar do dhaoine den
sórt sin ar scor dóibh de bheith i seilbh oifige, seachas de réir cibé
scéim nó scéimeanna a bheidh curtha faoi bhráid an Aire agus a
bheidh ceadaithe faoin alt seo nó de réir socrú a bheidh ceadaithe
ag an Aire agus ag an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

(7) (a) Ach amháin i gcomhréir le comhaontú comhchoiteann
arna chaibidil le ceardchumann nó comhlachas foirne
aitheanta agus arna cheadú ag an Aire le toiliú an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, déanfar, le scéim
faoi fho-alt (1), maidir leo seo a leanas—

(i) duine arna ghlacadh nó arna glacadh isteach i
bhfostaíocht na Seirbhíse de réir alt 28, nó

(ii) iarchomhalta d’fhoireann an chomhlachta dhíscaoilte
dá dtagraítear i mír (c) d’fho-alt (1),

socrú chun sochar aoisliúntais a dheonú dó nó di nó ina
leith ar cibé téarmaí agus coinníollacha agus faoi réir cibé
téarmaí agus coinníollacha nach lú fabhar dó nó di ná na
téarmaí agus na coinníollacha i ndáil leis na sochair sin a
dheonú a bhí i bhfeidhm maidir leis nó léi díreach roimh
an lá bunaithe.

(b) Aon tréimhse seirbhíse atá ag duine mar chomhalta
d’fhoireann an chomhlachta dhíscaoilte ar thréimhse
seirbhíse ináirithe í chun críocha scéim chun sochair
aoisliúntais a dheonú do chomhaltaí d’fhoireann an
chomhlachta dhíscaoilte, nó ina leith, measfar gur
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tréimhse seirbhíse ináirithe í chun críocha aon scéim faoi
fho-alt (1).

(8) (a) Más rud é, sa tréimhse dar tosach an lá bunaithe agus dar
críoch díreach roimh thosach feidhme scéime faoin alt
seo, go mbeidh sochar aoisliúntais le híoc le duine a
glacadh isteach i bhfostaíocht na Seirbhíse de réir alt 28
nó i leith duine den sórt sin, déanfaidh an tSeirbhís an
sochar a ríomh agus a íoc de réir cibé scéim, cibé
socruithe nó cibé achtacháin i ndáil le haoisliúntas ag a
raibh feidhm maidir leis an duine díreach roimh an lá
bunaithe agus, chun na críche sin, déanfar a sheirbhís
inphinsin nó a seirbhís inphinsin leis an tSeirbhís a
chomhiomlánú lena sheirbhís inphinsin nó lena seirbhís
inphinsin roimhe sin.

(b) Más rud é, sa tréimhse dar tosach an lá bunaithe agus dar
críoch díreach roimh thosach feidhme scéime faoin alt
seo, go mbeidh sochar aoisliúntais le híoc le duine (lena
n-áirítear duine atá éagtha) ba chomhalta d’fhoireann an
chomhlachta dhíscaoilte ach nár glacadh isteach i
bhfostaíocht na Seirbhíse de réir alt 28 nó i leith duine
den sórt sin, déanfaidh an tSeirbhís an sochar a ríomh
agus a íoc de réir cibé scéim, cibé socruithe nó cibé
achtacháin i ndáil le haoisliúntas ag a raibh feidhm maidir
leis an duine díreach roimh an lá bunaithe.

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

30.—(1) Déanfaidh an tSeirbhís—

(a) tráth nach déanaí ná 6 mhí tar éis thosach feidhme an ailt
seo, ráiteas straitéise a ullmhú agus a chur faoi bhráid an
Aire i leith na tréimhse 3 bliana díreach tar éis na bliana
ina ndéanfar an ráiteas straitéise a chur faoi bhráid an
Aire amhlaidh, agus

(b) tráth nach déanaí ná 3 mhí roimh gach dáta is tríú
cothromdháta an trátha a cuireadh an ráiteas straitéise a
bheidh in éifeacht de thuras na huaire faoi bhráid an Aire
de réir an fho-ailt seo, ráiteas straitéise a ullmhú agus a
chur faoi bhráid an Aire i leith na tréimhse 3 bliana
díreach tar éis na bliana ina ndéanfar an ráiteas straitéise
a chur faoi bhráid an Aire amhlaidh.

(2) Déanfaidh an tAire, a luaithe is indéanta tar éis ráiteas
straitéise a chur faoina bhráid nó faoina bráid faoi fho-alt (1), a chur
faoi deara cóip de a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

(3) Cinnteoidh an tSeirbhís, a luaithe is indéanta tar éis cóipeanna
de ráiteas straitéise a leagan faoi bhráid dhá Theach an Oireachtais
de réir fho-alt (2), go bhfoilseofar an ráiteas straitéise ar an idirlíon.

(4) San alt seo, ciallaíonn “ráiteas straitéise” ráiteas—
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(a) ina sonraítear cuspóirí fíorthábhachtacha, aschuir agus
straitéisí gaolmhara na Seirbhíse, lena n-áirítear úsáid
acmhainní na Seirbhíse, agus

(b) a ullmhaítear i bhfoirm agus ar mhodh atá de réir aon
ordacháin arna n-eisiúint ag an Aire ó am go ham.

31.—(1) Coimeádfaidh an tSeirbhís, i cibé foirm a cheadóidh an
tAire, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, na
cuntais go léir is cuí agus is gnách ar an airgead go léir atá faighte
nó caite aici agus, go háirithe, coimeádfaidh sí san fhoirm sin a
dúradh na cuntais speisialta sin go léir a ordóidh an tAire ó am go
ham le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

(2) Déanfar cuntais a choimeádfar de réir an ailt seo a chur faoi
bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste tráth nach déanaí ná an
1 Márta sa bhliain díreach tar éis na bliana airgeadais lena
mbaineann siad nó ar cibé dáta is luaithe ná sin 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) a
ordóidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe, agus cóip de thuarascáil an Ard-
Reachtaire Cuntas agus Ciste ar na cuntais, a thíolacadh don Aire
agus, a luaithe agus is féidir tar éis iad a thíolacadh amhlaidh, cuirfidh
an tAire faoi deara cóipeanna díobh a leagan faoi bhráid gach Tí
den Oireachtas.

32.—(1) Déanfaidh an tSeirbhís, tráth nach déanaí ná an 31
Bealtaine, nó cibé dáta eile a shonróidh an tAire i scríbhinn, gach
bliain, tuarascáil maidir lena gníomhaíochtaí sa bhliain díreach
roimhe sin a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire, agus, a luaithe
is féidir tar éis an tuarascáil a fháil, cuirfidh an tAire faoi deara
cóipeanna den tuarascáil a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

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

33.—(1) Féadfaidh an tSeirbhís, le toiliú an Aire agus an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, bronntanais airgid, talún nó
maoine eile a ghlacadh ar cibé iontaobhais nó coinníollacha (más
ann) a shonróidh an deontóir.

(2) Ní ghlacfaidh an tSeirbhís bronntanas más rud é go mbeadh
na hiontaobhais nó na coinníollacha atá ag gabháil leis ar neamhréir
lena feidhmeanna.

34.—(1) I gcás go gcuirfidh duine a thuairim nó a tuairim in iúl,
cibé acu i scríbhinn nó ar shlí eile, do chomhalta den Gharda
Síochána, don Aire nó do chomhalta den tSeirbhís—
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(a) go bhfuil cion faoin Acht seo déanta nó á dhéanamh, nó
go bhfuil aon fhoráil den Acht seo sáraithe nó á sárú,

(b) go bhfuil cion faoi aon achtachán eile déanta nó á
dhéanamh nó go bhfuil aon achtachán nó riail dlí eile
sáraithe nó á sárú, i ndáil leis an tSeirbhís,

(c) go raibh drochiompar tromaí eile ann i ndáil leis an
tSeirbhís,

ansin, mura rud é gur de mheon mímhacánta atá an duine ag
gníomhú, ní mheasfar aon sárú dualgais i leith aon duine eile a bheith
déanta aige nó aici, agus ní bheidh cúis chaingne ag aon duine i
gcoinne an duine chéadluaite i leith na cumarsáide sin.

(2) I gcás go gcuirfidh duine a thuairim in iúl, cibé acu i scríbhinn
nó ar shlí eile, don Aire go bhfuil ordachán arna thabhairt ag an
Aire faoin Acht seo sáraithe nó á shárú, ansin, mura rud é gur de
mheon mímhacánta atá an duine ag gníomhú, ní mheasfar aon sárú
dualgais i leith aon duine eile a bheith déanta aige nó aici, agus ní
bheidh cúis chaingne ag aon duine i gcoinne an duine chéadluaite i
leith na cumarsáide sin.

(3) Baineann an t-alt seo le cumarsáid—

(a) arb é a bheadh inti, mura mbeadh an t-alt seo, sárú
dualgais ag an duine a rinne í, nó

(b) a mbeadh cúis chaingne ag duine eile ina leith i gcoinne
an duine a rinne í, mura mbeadh an t-alt seo.

35.—(1) Ní dhéanfaidh fostóir fostaí a phionósú ná pionósú a
bhagairt ar fhostaí—

(a) mar gheall ar ghearán a dhéanamh le comhalta den
Gharda Síochána nó le comhalta den tSeirbhís go bhfuil
foráil den Acht seo nó d’aon achtachán nó d’aon riail dlí
eile sáraithe nó á sárú,

(b) mar gheall ar ghearán a dhéanamh leis an Aire go bhfuil
ordachán arna thabhairt aige faoin Acht seo sáraithe nó
á sárú,

(c) mar gheall ar ghearán a dhéanamh le comhalta den
tSeirbhís go raibh drochiompar tromaí ann i ndáil leis
an tSeirbhís,

(d) mar gheall ar fhianaise a thabhairt in aon imeachtaí faoin
Acht seo nó aon achtachán eile, nó

(e) mar gheall ar fhógra a thabhairt go bhfuil sé ar intinn aige
aon cheann de na nithe dá dtagraítear sna míreanna
roimhe seo a dhéanamh.

(2) Beidh feidhm ag an Sceideal chun críocha fho-alt (1).

(3) Más rud é gurb éard a bheidh i bpionósú fostaí, de shárú ar
fho-alt (1), dífhostú an fhostaí de réir bhrí na nAchtanna um
Dhífhostú Éagórach, 1977 go 2007, ní ceadmhach faoiseamh a
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dheonú don fhostaí i leith an phionósaithe sin faoin Sceideal agus
faoi na hAchtanna sin araon.

(4) San alt seo—

ciallaíonn “fostaí”, i ndáil leis an tSeirbhís, comhalta d’fhoireann na
Seirbhíse;

ciallaíonn “fostóir” an tSeirbhís;

ciallaíonn “pionósú” aon ghníomh nó neamhghníomh ag fostóir nó
ag duine atá ag gníomhú thar ceann fostóra a dhéanann difear
d’fhostaí chun a aimhleasa nó a haimhleasa maidir le haon téarma
nó coinníoll dá fhostaíocht nó dá fostaíocht, agus, gan dochar do
ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo, folaíonn sé—

(a) fionraí, asleagan nó dífhostú, lena n-áirítear dífhostú de
réir bhrí na nAchtanna um Dhífhostú Éagórach, 1977 go
2007, nó fionraí, asleagan nó dífhostú a bhagairt,

(b) céim síos a thabhairt d’fhostaí nó deis ar ardú céime a
cheilt ar fhostaí,

(c) dualgais a aistriú, láthair na háite oibre a athrú, laghdú ar
phá nó athrú ar uaireanta oibre,

(d) aon araíonacht, iomardú nó pionós eile (lena n-áirítear
pionós airgid) a fhorchur nó a riaradh, agus

(e) comhéigean nó imeaglú.

36.—(1) Aon duine a luafaidh le comhalta den Gharda Síochána
nó le comhalta den tSeirbhís—

(a) go bhfuil cion faoin Acht seo nó faoi aon achtachán eile
déanta nó á dhéanamh,

(b) go bhfuil foráil den Acht seo, foráil d’aon achtachán eile
nó d’aon riail dlí sáraithe nó á sárú, nó

(c) go raibh drochiompar tromaí ann ag aon duine i ndáil leis
an tSeirbhís,

agus a fhios aige nó aici an ráiteas a bheith bréagach, beidh sé nó sí
ciontach i gcion.

(2) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoin alt seo, dlífear—

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

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €100,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 3 bliana,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.
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CUID 3

An Foras Áiseanna Saothair a dhíscaoileadh

37.—(1) Díscaoiltear An Foras Áiseanna Saothair (dá ngairtear
an “comhlacht díscaoilte” san Acht seo).

(2) Beidh feidhm ag alt 25 maidir leis an duine a rinne, díreach
roimh an lá bunaithe, feidhmeanna oifigeach cuntasaíochta an
chomhlachta dhíscaoilte a chomhlíonadh, faoi réir na modhnuithe—

(a) go ndéanfar tagairtí san alt sin don
phríomhfheidhmeannach a fhorléiriú mar thagairtí don
duine sin, agus

(b) go ndéanfar tagairtí don tSeirbhís a fhorléiriú mar thagairtí
don chomhlacht díscaoilte.

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

38.—(1) (a) Maidir leis na feidhmeanna go léir (seachas
feidhmeanna faoi Acht 1987) a bhí dílsithe don
chomhlacht díscaoilte díreach roimh an lá bunaithe,
aistrítear iad chuig an tSeirbhís.

(b) Maidir leis na feidhmeanna a thugtar don chomhlacht
díscaoilte de bhua fho-alt (2) d’alt 4 d’Acht 1987,
aistrítear iad chuig an tSeirbhís.

(c) Aon tagairtí in aon achtachán nó in aon ionstraim faoi aon
achtachán don Fhoras Áiseanna Saothair (cibé tuairisc
atá air), forléireofar iad mar thagairtí don tSeirbhís ach
amháin i gcás go ndéantar foráil eile maidir le forléiriú
na dtagairtí céadluaite le haon achtachán a ritheadh
roimh an Acht seo a rith.

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

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

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

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

25

An Foras Áiseanna
Saothair a
dhíscaoileadh.

Feidhmeanna a
aistriú chuig an
tSeirbhís.

Talamh agus maoin
eile a aistriú.



Cearta agus
dliteanais a aistriú,
agus léasanna,
ceadúnais agus
ceadanna arna
ndeonú ag an
gcomhlacht
díscaoilte do
leanúint i bhfeidhm.

Dliteanas i leith
caillteanas a
tharlaíonn roimh an
lá bunaithe.

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

26

[Uimh. 25.] [2013.]An tAcht Breisoideachais agus Oiliúna,
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40.—(1) Gach ceart agus dliteanas de chuid an chomhlachta
dhíscaoilte a bheidh ar marthain díreach roimh an lá bunaithe agus
a eascróidh de bhua aon chonradh nó gealltanas (sainráite nó
intuigthe), beidh sé, an lá sin, arna aistriú chuig an tSeirbhís.

(2) Gach ceart agus dliteanas a aistreofar chuig an tSeirbhís le
fo-alt (1), féadfaidh an tSeirbhís, an lá bunaithe agus dá éis, agra a
dhéanamh ina leith, é a ghnóthú nó é a fhorfheidhmiú nó féadfar
agra a dhéanamh ina leith, é a ghnóthú nó é a fhorfheidhmiú i
gcoinne na Seirbhíse, ina hainm féin, agus ní gá don tSeirbhís, ná
don chomhlacht díscaoilte, fógra faoin aistriú sin a thabhairt don
duine a n-aistreofar a cheart nó a ceart nó a dhliteanas nó a dliteanas
leis an bhfo-alt sin.

(3) Gach léas, ceadúnas, cead slí nó cead a dheonóidh an
comhlacht díscaoilte i ndáil le talamh nó maoin eile a bheidh dílsithe
don tSeirbhís leis an Acht seo nó faoi, agus a bheidh i bhfeidhm
díreach roimh an lá bunaithe, leanfaidh sé i bhfeidhm amhail is dá
mba rud é gur dheonaigh an tSeirbhís é.

41.—(1) Déanfar éileamh i leith aon chaillteanas nó díobháil a
líomhnófar a bheith fulaingthe ag aon duine de dheasca aon
fheidhmeanna de chuid an chomhlachta dhíscaoilte a chomhlíonadh
roimh an lá bunaithe a thabhairt i gcoinne na Seirbhíse an lá sin agus
dá éis agus ní i gcoinne an chomhlachta dhíscaoilte.

(2) Aon imeachtaí dlí atá ar feitheamh díreach roimh an lá
bunaithe ar páirtí iontu an comhlacht díscaoilte, leanfar díobh ach
an tSeirbhís a chur in ionad an chomhlachta dhíscaoilte, a mhéid a
bhaineann siad leis.

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

(4) Aon éileamh a dhéanfaidh an comhlacht díscaoilte, nó is cuí
don chomhlacht díscaoilte a dhéanamh, i leith aon chaillteanas nó
díobháil a eascróidh as gníomh nó as mainneachtain aon duine roimh
an lá bunaithe, measfar gur éileamh é a rinne an tSeirbhís nó is cuí
don tSeirbhís a dhéanamh agus féadfaidh an tSeirbhís é a shaothrú
agus agra a dhéanamh ina leith amhail is dá mba é an tSeirbhís a
d’fhulaing an caillteanas nó an díobháil.

42.—(1) Aon ní a thosófar agus nach gcríochnófar roimh an lá
bunaithe le húdarás nó faoi údarás an chomhlachta dhíscaoilte,
féadfaidh an tSeirbhís, a mhéid a bhaineann sé le feidhm a aistrítear
chuig an tSeirbhís faoi alt 38, é a sheoladh nó é a chríochnú an lá
bunaithe nó dá éis.

(2) Maidir le gach ionstraim arna déanamh faoi achtachán, agus
gach doiciméad (lena n-áirítear aon deimhniú) arna dheonú nó arna
dhéanamh i gcomhlíonadh feidhme a aistrítear le halt 38, beidh
éifeacht léi nó leis, más rud é go raibh an ionstraim nó an doiciméad
sin i bhfeidhm agus a mhéid a bhí an ionstraim nó an doiciméad sin
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i bhfeidhm díreach roimh an lá bunaithe, amhail is dá mba rud é gur
dheonaigh nó go ndearna an tSeirbhís í nó é.

(3) Déanfar tagairtí don Fhoras Áiseanna Saothair atá i meabhrán
comhlachais nó in airteagail chomhlachais aon chuideachta (ach
amháin i gcás go mbaineann siad le feidhm a aistrítear chuig an Aire
Coimirce Sóisialaí faoin Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2010)
a fhorléiriú, an lá bunaithe agus dá éis, mar thagairtí don
tSeirbhís.

(4) Aon airgead, stoic, scaireanna nó urrúis a aistrítear le halt 39
a bhí, díreach roimh an lá bunaithe in ainm an chomhlachta
dhíscaoilte, déanfar, ar iarratas a fháil ón tSeirbhís, iad a aistriú
isteach ina hainm.

(5) Beidh deimhniú arna shíniú ag an Aire á rá, maidir le haon
mhaoin, ceart nó dliteanas, gur dílsíodh nó, de réir mar a bheidh, nár
dílsíodh í nó é don tSeirbhís faoi alt 39 nó 40, ina fhianaise
leormhaith, mura suífear a mhalairt, ar an bhfíoras arna dheimhniú
amhlaidh chun gach críche.

43.—(1) Déanfaidh an tSeirbhís, i leith na tréimhse a shonrófar
faoi fho-alt (3), cuntais chríochnaitheacha an chomhlachta dhíscaoilte
a ullmhú.

(2) Déanfaidh an tSeirbhís na cuntais chríochnaitheacha a chur
faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste lena n-iniúchadh
tráth nach déanaí ná 3 mhí tar éis an lae bunaithe.

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

(4) Déanfaidh an tSeirbhís an tuarascáil bhliantúil
chríochnaitheach i gcomhair an chomhlachta dhíscaoilte a ullmhú
agus a chur faoi bhráid an Aire tráth nach déanaí ná 5 mhí tar éis
an lae bunaithe.

(5) Beidh feidhm ag alt 32 fairis na modhnuithe is gá i ndáil le
tuarascáil bhliantúil a ullmhófar faoin alt seo.

44.—(1) Aon scéim a d’ullmhaigh an comhlacht díscaoilte faoi
aon achtachán agus a bhí i bhfeidhm díreach roimh an lá bunaithe,
leanfaidh sí de bheith i bhfeidhm an lá sin agus dá éis.

(2) Aon scéim faoi aon achtachán a d’athraigh an comhlacht
díscaoilte agus a bhí i bhfeidhm díreach roimh an lá bunaithe,
leanfaidh sí, arna hathrú amhlaidh, de bheith i bhfeidhm an lá sin
agus dá éis.

(3) D’fhonn amhras a sheachaint, féadfaidh an tSeirbhís scéim
lena mbaineann an t-alt seo a leasú nó a chúlghairm faoi réim agus
de réir an achtacháin faoinar ullmhaíodh an scéim.
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CUID 4

Ilghnéitheach

45.—Sa Chuid seo, tá le “lá dílsithe maoine” an bhrí a shanntar
dó le halt 47.

46.—(1) Féadfaidh an tAire duine is comhalta d’fhoireann na
Seirbhíse a ainmniú lena fhostú nó lena fostú ag bord oideachais
agus oiliúna a shonróidh an tAire.

(2) Féadfaidh an tAire duine is fostaí téarma shocraithe (de réir
bhrí an Achta um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Shocraithe),
2003) den tSeirbhís a ainmniú lena fhostú nó lena fostú ag bord
oideachais agus oiliúna a shonróidh an tAire.

(3) Ach amháin de réir comhaontú comhchoiteann arna chaibidil
le ceardchumann nó comhlachas foirne aitheanta agus arna cheadú
ag an Aire le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe,
glacfaidh bord oideachais agus oiliúna isteach ina fhostaíocht, an lá
aistrithe, de réir an ailt seo, aon duine atá, díreach roimh an lá sin,
ina chomhalta nó ina comhalta d’fhoireann na Seirbhíse agus atá
ainmnithe ag an Aire lena fhostú nó lena fostú ag an mbord
oideachais agus oiliúna sin, ar cibé téarmaí agus coinníollacha
seirbhíse a bhaineann le luach saothair nach lú fabhar ná na téarmaí
agus na coinníollacha seirbhíse a bhaineann le luach saothair a raibh
an duine faoina réir díreach roimh an lá sin.

(4) Ach amháin de réir comhaontú comhchoiteann arna chaibidil
le ceardchumann nó comhlachas foirne aitheanta agus arna cheadú
ag an Aire le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe,
maidir le teideal duine chun aon sochair aoisliúntais ar duine é nó í—

(a) a glacadh isteach i bhfostaíocht na Seirbhíse de réir alt
28, agus

(b) a ainmníodh dá éis sin faoin alt seo agus a glacadh isteach
i bhfostaíocht boird oideachais agus oiliúna,

déanfaidh an bord oideachais agus oiliúna é a chinneadh, agus
déanfaidh sé an sochar a ríomh agus a íoc, de réir cibé scéim,
socruithe nó achtacháin i ndáil le haoisliúntas, a raibh feidhm acu
maidir leis an duine díreach roimh an lá aistrithe fostaíochta agus,
chun na críche sin, déanfar a sheirbhís inphinsin nó a seirbhís
inphinsin leis an mbord oideachais agus oiliúna a chomhiomlánú lena
sheirbhís inphinsin nó lena seirbhís inphinsin roimhe sin (lena
n-áirítear a sheirbhís inphinsin nó a seirbhís inphinsin leis an
tSeirbhís).

(5) I ndáil le daoine a glacadh isteach i bhfostaíocht boird
oideachais agus oiliúna de réir an ailt seo, beidh seirbhís roimhe sin
leis an gcomhlacht díscaoilte agus seirbhís roimhe sin leis an tSeirbhís
ináirithe chun críocha na nAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta,
1967 go 2007, an Achta um Chosaint Fostaithe (Obair
Pháirtaimseartha), 2001, an Achta um Eagrú Ama Oibre, 1997, na
nAchtanna um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta, 1973 go 2005,
agus na nAchtanna um Dhífhostú Éagórach, 1977 go 2007, ach sin
faoi réir aon eisceachtaí nó eisiamh sna hAchtanna sin.

(6) San alt seo, ciallaíonn “lá aistrithe fostaíochta”—
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(a) i ndáil le bord oideachais agus oiliúna a shonróidh an
tAire, agus

(b) i ndáil le comhalta d’fhoireann na Seirbhíse a bhfuil
feidhm maidir leis nó léi ag ainmniúchán faoin alt seo i
leith an bhoird oideachais agus oiliúna sin,

cibé dáta a shonróidh an tAire i scríbhinn.

47.—(1) Féadfaidh an tAire, ó am go ham, le hordú, lá a cheapadh
(dá ngairtear “lá dílsithe maoine” san alt seo) chun críocha an ailt
seo agus féadfar laethanta dílsithe maoine éagsúla a cheapadh
amhlaidh i ndáil le boird oideachais agus oiliúna éagsúla.

(2) Ainmneofar le hordú faoin alt seo cibé talamh nó maoin eile
de chuid na Seirbhíse agus cibé bord oideachais agus oiliúna a
chinnfidh an tAire chun críocha an ailt seo.

(3) Lá dílsithe maoine, aon talamh a bheidh ainmnithe leis an
ordú mar aon leis na cearta, na cumhachtaí agus na pribhléidí go léir
a bhaineann leis an talamh sin nó a ghabhann leis, beidh sé nó siad
arna dhílsiú nó arna ndílsiú don bhord oideachais agus oiliúna a
bheidh ainmnithe leis an ordú gan aon tíolacadh ná sannadh i leith
an eastáit nó an leasa uile sa chéanna a bhí dílsithe don tSeirbhís
díreach roimh an lá sin ach sin faoi réir na n-iontaobhas agus na
gcothromas go léir a dhéanann difear don talamh agus atá fós ar
marthain agus inchomhlíonta.

(4) Lá dílsithe maoine, gach maoin (seachas talamh), lena
n-áirítear ábhair i gcaingean, a bheidh ainmnithe leis an ordú agus a
bhí, díreach roimh an lá sin, dílsithe don tSeirbhís, beidh sí, gan aon
sannadh, arna dílsiú don bhord oideachais agus oiliúna a bheidh
ainmnithe leis an ordú sin.

(5) Maidir le gach ábhar i gcaingean a dhílsítear do bhord
oideachais agus oiliúna de bhua fho-alt (4), féadfaidh an bord
oideachais agus oiliúna, an lá dílsithe maoine lena mbaineann agus
dá éis, agra a dhéanamh ina leith nó é a ghnóthú nó a fhorfheidhmiú
ina ainm féin agus ní gá don bhord oideachais agus oiliúna ná don
tSeirbhís fógra faoin dílsiú a dhéantar leis an bhfo-alt sin a thabhairt
d’aon duine atá faoi cheangal ag an ábhar i gcaingean.

(6) Na feidhmeanna go léir de chuid na Seirbhíse a ghabhann le
haon talamh nó maoin eile a bheidh arna dhílsiú nó arna dílsiú do
bhord oideachais agus oiliúna de bhua an ailt seo, beidh siad, ón lá
dílsithe maoine lena mbaineann, inchomhlíonta ag an mbord
oideachais agus oiliúna sin i ndáil leis an talamh nó leis an maoin sin.

48.—(1) Gach ceart agus dliteanas de chuid na Seirbhíse—

(a) a bheidh ar marthain díreach roimh lá dílsithe maoine,
agus

(b) a eascróidh de bhua aon chonradh nó gealltanas (sainráite
nó intuigthe)—

(i) a bhaineann le haon talamh nó maoin a bheidh
ainmnithe leis an ordú faoi alt 47 lenar ceapadh an
lá sin, nó
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Cd.4 A.46

Talamh agus maoin
eile a aistriú chuig
boird oideachais
agus oiliúna.

Cearta agus
dliteanais a aistriú,
agus léasanna,
ceadúnais agus
ceadanna arna
ndeonú ag an
tSeirbhís do
leanúint i bhfeidhm.



Cd.4 A.48

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

Leasú ar an Acht
um Shaoráil
Faisnéise, 1997.

Leasú ar alt 52 den
Acht um
Cháilíochtaí agus
Dearbhú Cáilíochta
(Oideachas agus
Oiliúint), 2012.
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(ii) chun seirbhís a sholáthar a soláthraíodh, díreach
roimh an lá sin, ar thalamh arna ainmniú amhlaidh,

beidh siad, an lá sin, arna n-aistriú chuig an mbord oideachais agus
oiliúna a bheidh ainmnithe leis an ordú sin.

(2) Gach ceart agus dliteanas a aistreofar chuig bord oideachais
agus oiliúna le fo-alt (1), féadfaidh an bord oideachais agus oiliúna
lena mbaineann, an lá dílsithe maoine a bheidh an ceart nó an
dliteanas arna aistriú agus dá éis, agra a dhéanamh ina leith, é a
ghnóthú nó é a fhorfheidhmiú nó féadfar agra a dhéanamh ina leith,
é a ghnóthú nó é a fhorfheidhmiú i gcoinne an bhoird oideachais
agus oiliúna, ina ainm féin, agus ní gá don bhord oideachais agus
oiliúna, ná don tSeirbhís, fógra faoin a aistriú a thabhairt don duine
a n-aistreofar a cheart nó a ceart nó a dhliteanas nó a dliteanas leis
an bhfo-alt sin.

(3) Gach léas, ceadúnas, cead slí nó cead a dheonóidh an tSeirbhís
i ndáil le talamh nó maoin eile a bheidh dílsithe do bhord oideachais
agus oiliúna leis an Acht seo nó faoi, agus a bheidh i bhfeidhm
díreach roimh an lá dílsithe maoine lena mbaineann, leanfaidh sé i
bhfeidhm amhail is dá mba rud é gur dheonaigh an bord oideachais
agus oiliúna sin é.

49.—Aon ní a thosófar agus nach gcríochnófar roimh lá dílsithe
maoine le húdarás nó faoi údarás na Seirbhíse, féadfaidh bord
oideachais agus oiliúna, a mhéid a bhaineann sé le feidhm a aistrítear
chuig an mbord oideachais agus oiliúna sin an lá sin faoi fho-alt (6)
d’alt 47, é a sheoladh nó é a chríochnú an lá sin nó dá éis.

50.—Leasaítear an tAcht um Shaoráil Faisnéise, 1997—

(a) trí “An tSeirbhís Oideachais Leanúnaigh agus Scileanna”
a chur isteach i bhfomhír (2) de mhír 1 den Chéad
Sceideal, agus

(b) trí—

(i) “An tAcht Breisoideachais agus Oiliúna, 2013” a chur
isteach i gcolún (2) de Chuid 1 den Tríú Sceideal,
agus

(ii) “alt 18” a chur isteach i gcolún (3) den Chuid sin os
coinne lua an Achta Breisoideachais agus Oiliúna,
2013 sa cholún sin (2).

51.—Leasaítear alt 52 den Acht um Cháilíochtaí agus Dearbhú
Cáilíochta (Oideachas agus Oiliúint), 2012, i bhfo-alt (2), tríd an mír
seo a leanas a chur isteach:

“(aa) bord oideachais agus oiliúna arna bhunú le halt 9 den
Acht um Boird Oideachais agus Oiliúna, 2013;”.
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AN SCEIDEAL

Sásamh i leith Sárú ar alt 35

Gearáin le coimisinéir um chearta.

1. (1) Féadfaidh fostaí nó, le toiliú an fhostaí, féadfaidh aon
cheardchumann ar comhalta de an fostaí gearán a thíolacadh do
choimisinéir um chearta á rá gur sháraigh fostóir an fhostaí fo-alt (1)
d’alt 35 i ndáil leis an bhfostaí.

(2) I gcás go ndéanfar gearán faoi fhomhír (1), déanfaidh an
coimisinéir um chearta—

(a) deis a thabhairt do na páirtithe éisteacht a fháil ón
gcoimisinéir agus aon fhianaise is iomchuí maidir leis an
ngearán a thíolacadh don choimisinéir,

(b) breith i scríbhinn a thabhairt i ndáil leis an ngearán, agus

(c) an bhreith a chur in iúl do na páirtithe.

(3) Déanfar le breith ó choimisinéir um chearta faoi fhomhír (2)
aon cheann amháin nó níos mó díobh seo a leanas:

(a) a dhearbhú go raibh nó, de réir mar a bheidh, nach raibh
bonn leis an ngearán;

(b) a cheangal ar an bhfostóir gníomh sonraithe a dhéanamh;

(c) a cheangal ar an bhfostóir cúiteamh ina mbeidh cibé méid
(más ann) is cóir cothromasach, ag féachaint do na
himthosca uile, ach gan dul thar luach saothair 2 bhliain
i leith fhostaíocht an fhostaí, a íoc leis an bhfostaí.

(4) Ní thabharfaidh coimisinéir um chearta aird ar ghearán faoin
mír seo má thíolactar dó é tar éis dheireadh na tréimhse 6 mhí dar
tosach dáta an tsáraithe lena mbaineann an gearán.

(5) D’ainneoin fhomhír (4), féadfaidh coimisinéir um chearta aird
a thabhairt ar ghearán faoin mír seo a thíolacfar dó tar éis dheireadh
na tréimhse dá dtagraítear i bhfomhír (4) (ach tráth nach déanaí ná
12 mhí tar éis dheireadh na tréimhse sin) más deimhin leis go raibh
cúis réasúnach leis an mainneachtain an gearán a thíolacadh laistigh
den tréimhse sin.

(6) Tíolacfar gearán trí fhógra maidir leis a thabhairt i scríbhinn
do choimisinéir um chearta agus beidh cibé sonraí san fhógra agus
beidh sé i cibé foirm a shonróidh an tAire ó am go ham.

(7) Tabharfaidh an coimisinéir um chearta lena mbaineann cóip
d’fhógra faoi fhomhír (6) don pháirtí eile lena mbaineann.

(8) Seolfar imeachtaí faoin mír seo os comhair coimisinéara um
chearta ar shlí seachas go poiblí.

(9) Déanfaidh coimisinéir um chearta cóip de gach breith a
thabharfaidh an coimisinéir faoi fhomhír (2) a thabhairt don Chúirt
Oibreachais.
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Achomharc i gcoinne breith ó choimisinéir um chearta.

2. (1) Féadfaidh páirtí lena mbaineann achomharc a dhéanamh
chun na Cúirte Oibreachais i gcoinne breith ó choimisinéir um
chearta faoi mhír 1 agus, má dhéanann an páirtí amhlaidh, déanfaidh
an Chúirt Oibreachais—

(a) deis a thabhairt do na páirtithe éisteacht a fháil uaithi agus
aon fhianaise a bhaineann le hábhar an achomhairc a
thíolacadh di,

(b) cinneadh i scríbhinn i ndáil leis an achomharc lena
ndaingneofar nó lena n-athrófar an bhreith nó lena
gcuirfear an bhreith ar ceal, agus

(c) an cinneadh a chur in iúl do na páirtithe.

(2) Déanfaidh an páirtí lena mbaineann achomharc faoin mír seo
a thionscnamh trí fhógra i scríbhinn a thabhairt, laistigh de 6
seachtaine (nó cibé tréimhse is faide ná sin a chinnfidh an Chúirt
Oibreachais sna himthosca áirithe) ón dáta a cuireadh an bhreith
lena mbaineann sé in iúl don pháirtí, don Chúirt Oibreachais ina
mbeidh cibé sonraí a chinnfidh an Chúirt Oibreachais faoi fhomhír
(4) agus ina ndéarfar go bhfuil ar intinn ag an bpáirtí lena mbaineann
achomharc a dhéanamh i gcoinne na breithe.

(3) Tabharfaidh an Chúirt Oibreachais cóip d’fhógra faoi fhomhír
(2) d’aon pháirtí eile lena mbaineann a luaithe is indéanta tar éis don
Chúirt Oibreachais an fógra a fháil.

(4) Cinnfidh an Chúirt Oibreachais na nithe seo a leanas, agus na
nósanna imeachta a bheidh le leanúint i ndáil leo, eadhon:

(a) an nós imeachta i ndáil le gach ní a bhaineann le
hachomhairc faoin mír seo a thionscnamh agus i ndáil leis
an gCúirt Oibreachais iad a éisteacht;

(b) tráthanna agus ionaid éisteachtaí ar achomhairc den sórt
sin;

(c) ionadaíocht na bpáirtithe in achomhairc den sórt sin;

(d) cinntí ón gCúirt Oibreachais a fhoilsiú agus a fhógairt;

(e) na sonraí a bheidh i bhfógra faoi fhomhír (2);

(f) aon nithe a leanfaidh as na nithe roimhe seo nó a
bhainfidh leo.

(5) Féadfaidh an tAire, ar iarraidh a fháil ón gCúirt Oibreachais,
ceist dlí a eascróidh in imeachtaí os a comhair faoin mír seo a
tharchur chuig an Ard-Chúirt chun go ndéanfaidh sí cinneadh ina
leith agus is cinneadh críochnaitheach dochloíte cinneadh na hArd-
Chúirte.

(6) Féadfaidh páirtí in imeachtaí os comhair na Cúirte
Oibreachais faoin mír seo achomharc a dhéanamh chun na hArd-
Chúirte i gcoinne cinneadh ón gCúirt Oibreachais ar phonc dlí agus
is cinneadh críochnaitheach dochloíte cinneadh na hArd-Chúirte.

(7) Beidh feidhm ag alt 39(17) den Acht um Íocaíochtaí
Iomarcaíochta, 1967, i ndáil le himeachtaí os comhair na Cúirte
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Oibreachais faoin gCuid seo mar atá feidhm aige maidir le nithe arna
dtarchur chuig an mBinse Achomhairc Fostaíochta faoin alt sin
ach—

(a) tagairtí don Chúirt Oibreachais a chur in ionad tagairtí
don Bhinse san fhoráil sin, agus

(b) “chláraithe” i mír (d) den fhoráil sin a scrios.

Míreanna 1 agus 2: forálacha forlíontacha.

3. (1) Más rud é nach ndearna an fostóir lena mbaineann breith
ó choimisinéir um chearta i ndáil le gearán faoin Sceideal seo a chur
i gcrích de réir a téarmaí, go mbeidh an tréimhse ama chun
achomharc a dhéanamh i gcoinne na breithe imithe in éag agus nach
ndearnadh aon achomharc den sórt sin, féadfaidh an fostaí lena
mbaineann an gearán a thabhairt os comhair na Cúirte Oibreachais
agus déanfaidh an Chúirt Oibreachais cinneadh a mbeidh an éifeacht
chéanna leis atá leis an mbreith, gan an fostóir lena mbaineann ná
aon fhianaise (seachas i ndáil leis na nithe réamhráite) a éisteacht.

(2) Déanfar gearán a thabhairt os comhair na Cúirte Oibreachais
faoi fhomhír (1) trí fhógra i scríbhinn a thabhairt don Chúirt
Oibreachais ina mbeidh cibé sonraí (más ann) a chinnfidh an
Chúirt Oibreachais.

(3) Déanfaidh an Chúirt Oibreachais, ar shlí is dóigh léi is cuí,
sonraí a fhoilsiú i dtaobh aon chinneadh a dhéanfaidh sí faoi fhomhír
(4)(a), (b), (c), (e) agus (f) de mhír 2 (nach cinneadh é maidir le
hachomharc áirithe faoin mír sin) agus faoi fhomhír (2).

Cinntí ón gCúirt Oibreachais a fhorfheidhmiú.

4. (1) Má mhainníonn fostóir cinneadh ón gCúirt Oibreachais i
ndáil le gearán faoi mhír 1 a chur i gcrích de réir a théarmaí laistigh
de 6 seachtaine ón dáta a chuirfear an cinneadh in iúl do na páirtithe,
déanfaidh an Chúirt Chuarda, ar iarratas chuici chuige sin—

(a) ón bhfostaí lena mbaineann, nó

(b) le toiliú an fhostaí, ó aon cheardchumann ar comhalta de
an fostaí,

gan an fostóir ná aon fhianaise (seachas i ndáil leis na nithe
réamhráite) a éisteacht, ordú lena n-ordaítear don fhostóir an
cinneadh a chur i gcrích de réir a théarmaí.

(2) An tagairt i bhfomhír (1) do chinneadh ón gCúirt Oibreachais,
is tagairt í do chinneadh nach mbeidh, ar éag don tréimhse chun
achomharc a dhéanamh ina choinne, aon achomharc den sórt sin
déanta i ndáil leis nó, más rud é go ndearnadh achomharc den sórt
sin, gur tréigeadh é, agus forléireofar na tagairtí don dáta a chuirfear
an cinneadh in iúl do na páirtithe, i gcás go dtréigfear achomharc
den sórt sin, mar thagairtí do dháta an tréigin sin.

(3) In ordú faoin mír seo lena bhforálfar go n-íocfar cúiteamh,
féadfaidh an Chúirt Chuarda, más cuí léi sna himthosca go léir
déanamh amhlaidh, a ordú don fhostóir lena mbaineann ús ar an
gcúiteamh a íoc leis an bhfostaí lena mbaineann de réir an ráta dá
dtagraítear in alt 22 d’Acht na gCúirteanna, 1981, i leith na tréimhse
go léir nó aon chuid den tréimhse dar tosach 6 seachtaine tar éis an
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dáta a chuirfear cinneadh na Cúirte Oibreachais in iúl do na páirtithe
agus dar críoch dáta an ordaithe.

(4) Déanfar iarratas faoin mír seo chun na Cúirte Cuarda a
shuífidh sa Chuaird ina bhfuil an áit oibre (de réir bhrí an Achta um
Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, 2005) ina mbíonn an
fostaí ar fostú ag an bhfostóir de ghnáth.


