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RIAR NA nALT

Alt
1. Míniú.

2. Leasú ar alt 2 den Phríomh-Acht.

3. Leasú ar alt 7 den Phríomh-Acht.

4. Leasú ar alt 8 den Phríomh-Acht.

5. Alt nua 34A a chur isteach sa Phríomh-Acht.

6. Cuid 6A a chur isteach sa Phríomh-Acht.

7. Cuid 7A a chur isteach sa Phríomh-Acht.

8. Leasú ar Chuid 1 de Sceideal 2 a ghabhann leis an
bPríomh-Acht.

9. Sceideal breise a chur isteach sa Phríomh-Acht.

10. Gearrtheideal.

AN SCEIDEAL

Sceideal 3 a chur isteach sa Phríomh-Acht
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ACHT DÁ CHUMASÚ COMHALTAÍ FOIRNE SA
STÁTSEIRBHÍS AGUS IN EARNÁLACHA ÁIRITHE
EILE DEN tSEIRBHÍS PHOIBLÍ A ATHIMLONNÚ GO
DTÍ POIST EILE SA tSEIRBHÍS PHOIBLÍ (CIBÉ ACU AN
STÁTSEIRBHÍS NÓ NA hEARNÁLACHA EILE SIN
ROIMHE SEO); DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE
RIALACHÁIN A BHAINEANN LE SAOIRE
BHREOITEACHTA SA tSEIRBHÍS PHOIBLÍ; CHUN NA
CRÍCHE SIN DO LEASÚ AN ACHTA UM BAINISTÍOCHT
NA SEIRBHÍSE POIBLÍ (EARCAÍOCHT AGUS
CEAPACHÁIN), 2004, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I
dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[24 Nollaig 2013]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR SEO A
LEANAS:

1.—San Acht seo, ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht um
Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin), 2004.

2.—Leasaítear alt 2(1) den Phríomh-Acht—

(a) sa mhíniú ar “ceapachán”, trí “ach ní fholaíonn sé
athimlonnú de bhun Chuid 6A” a chur isteach i ndiaidh
“alt 6”,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach in ionad an
mhínithe ar “comhlacht seirbhíse poiblí”:

“ciallaíonn ‘comhlacht seirbhíse poiblí’, seachas chun
críocha Chodanna 6A agus 7A—

(a) an Státseirbhís,

(b) an Garda Síochána,

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

(d) Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte,
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Míniú.

Leasú ar alt 2 den
Phríomh-Acht.
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Leasú ar alt 7 den
Phríomh-Acht.

Leasú ar alt 8 den
Phríomh-Acht.

Alt nua 34A a chur
isteach sa Phríomh-
Acht.
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(e) bord oideachais agus oiliúna, agus

(f) cibé comhlacht nó comhlachtaí eile a
fhorordóidh an tAire le hordú faoi alt 6 de réir
an ailt sin,

agus léifear tagairt do ‘seirbhís phoiblí’ dá réir sin;”,

(c) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “oifigeach do Thithe an Oireachtais”;

“tá le ‘scéim pinsean seirbhíse poiblí atá ann cheana’ an
bhrí atá leis in alt 5 den Acht um Pinsin na Seirbhíse Poiblí
(Scéim Aonair agus Forálacha Eile), 2012;”,

agus

(d) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “slí bheatha sceidealta”:

“ciallaíonn ‘Scéim Pinsean Seirbhíse Poiblí Aonair’ an
scéim arna bunú le Caibidil 2 de Chuid 2 den Acht um
Pinsin na Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha
Eile), 2012;

tá le ‘sochar aoisliúntais’ an bhrí atá leis in alt 1 den Acht
um Aoisliúntas na Seirbhíse Poiblí (Forálacha
Ilghnéitheacha), 2004;”.

3.—Leasaítear alt 7 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (2), trí mhír (a) a scriosadh, agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4):

“(4) Ní dhéanfar aon ní san alt seo a léamh mar ní a
dhéanann difear—

(a) d’fheidhm alt 34(1)(i) maidir le ceapacháin lena
mbaineann an t-alt seo, ná

(b) d’oibriú Chuid 7A.”.

4.—Leasaítear alt 8 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (2), trí “chun críocha aon fhorálacha den Acht
seo seachas Codanna 6A agus 7A,” a chur in ionad “chun
críocha an Achta seo,”, agus

(b) i bhfo-alt (8), trí “chun críocha aon fhorálacha den Acht
seo seachas Codanna 6A agus 7A” a chur in ionad “chun
críocha an Achta seo”.

5.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 34:

“Feidhmeanna
breise na
Seirbhíse um
Cheapacháin
Phoiblí.

34A.—I dteannta na bhfeidhmeanna a leagtar
amach in alt 34, beidh ag an tSeirbhís um
Cheapacháin Phoiblí na feidhmeanna a leagtar
amach i gCuid 6A.”.
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6.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an gCuid seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh Chuid 6:

“CUID 6A

Athimlonnú

Léiriú ar an
gCuid agus
oibriú
ainmniúchán
fúithi.

57A.—(1) Sa Chuid seo—

(a) ciallaíonn ‘bunphá’, i ndáil leis an duine
is ábhar don ainmniúchán lena
mbaineann, méid phá nó thuarastal an
duine, de bhua an phoist a shealbhaigh
an duine sin sa chomhlacht seirbhíse
poiblí díreach roimh an lá
athimlonnaithe, seachas méideanna
maidir leo seo a leanas—

(i) obair shonrach nó dualgas sonrach
arna gabháil de láimh nó arna
ghabháil de láimh,

(ii) uaireanta míshóisialta nó
neamhthipiciúla a oibríodh,

(iii) uain-obair,

(iv) tascobair, nó

(v) obair bhreis-ama;

(b) folaíonn ‘fostaí’ oifigeach agus
sealbhóir poist;

(c) ciallaíonn ‘comhlacht seirbhíse poiblí’—

(i) an Státseirbhís,

(ii) an earnáil sin daoine dá dtagraítear
in alt 30(g) den Acht Cosanta,
1954, eadhon sibhialtaigh arna
bhfostú faoin Acht sin ag an Aire
Cosanta,

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

(iv) Feidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte,

(v) bord oideachais agus oiliúna,

(vi) aon chomhlacht eile (seachas
comhlacht dá dtagraítear i
Sceideal 3 (arna chur isteach leis
an Acht um Bainistíocht na
Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus
Ceapacháin) (Leasú), 2013)) arna
bhunú—
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Cuid 6A a chur
isteach sa Phríomh-
Acht.
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(I) le hachtachán nó faoi

achtachán (seachas Achtanna
na gCuideachtaí), nó

(II) faoi Achtanna na gCuideachtaí
de bhun cumhachtaí a thugtar
le hachtachán eile nó faoi
achtachán eile, agus a
mhaoinítear go hiomlán nó
go páirteach trí airgead arna
sholáthar, nó trí iasachtaí
arna dtabhairt nó arna ráthú,
ag Aire den Rialtas nó trí
eisiúint scaireanna arna
sealbhú ag Aire den Rialtas
nó thar ceann Aire den
Rialtas,

agus a bhfuil scéim pinsean
seirbhíse poiblí atá ann cheana ar
marthain ina leith nó a bhfuil
feidhm ag scéim pinsean seirbhíse
poiblí atá ann cheana ina leith nó
ar féidir scéim pinsean seirbhíse
poiblí atá ann cheana a dhéanamh
ina leith, nó a bhfuil feidhm ag an
Scéim Pinsean Seirbhíse Poiblí
Aonair ina leith,

(vii) aon chomhlacht eile (seachas
comhlacht dá dtagraítear i
Sceideal 3) a ndéantar go díreach
nó go neamhdhíreach é a
mhaoiniú go hiomlán nó go
páirteach trí airgead arna
sholáthar ag an Oireachtas nó as
an bPríomh-Chiste nó toradh fáis
an Chiste sin agus a bhfuil scéim
pinsean seirbhíse poiblí atá
cheana ar marthain ina leith nó a
bhfuil feidhm ag scéim pinsean
seirbhíse poiblí atá ann cheana ina
leith nó ar féidir scéim pinsean
seirbhíse poiblí atá ann cheana a
dhéanamh ina leith, nó a bhfuil
feidhm ag an Scéim Pinsean
Seirbhíse Poiblí Aonair ina leith,

(viii) aon fhochuideachta do chomhlacht,
nó aon chuideachta atá faoi rialú
(de réir na brí a thugtar le halt 10
den Acht Comhdhlúite Cánacha,
1997) ag comhlacht, lena
mbaineann fomhír (iii), (iv), nó
(vi) agus a bhfuil scéim pinsean
seirbhíse poiblí atá ann cheana ar
marthain ina leith nó a bhfuil
feidhm ag scéim pinsean seirbhíse
poiblí atá ann cheana ina leith nó
ar féidir scéim pinsean seirbhíse
poiblí atá ann cheana a dhéanamh
ina leith, nó a bhfuil feidhm ag an
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Scéim Aonair Pinsean Seirbhíse
Poiblí ina leith,

agus léifear tagairt do ‘seirbhís phoiblí’
dá réir sin;”.

(d) ciallaíonn ‘ceardchumann nó
comhlachas foirne aitheanta’
ceardchumann nó comhlachas foirne
atá aitheanta ag an Aire chun críocha
caibidlí a bhaineann le luach saothair
nó le coinníollacha fostaíochta, nó le
coinníollacha oibre fostaithe
comhlachtaí seirbhíse poiblí;

(e) léifear ‘lá athimlonnaithe’ de réir fho-alt
(2); agus

(f) aon tagairt d’athimlonnú duine chuig
post, is tagairt í do cheapachán an
duine chun an phoist mar a fhoráiltear
le fo-alt (2).

(2) Oibríonn ainmniúchán fostaí, de bhun na
Coda seo, lena athimlonnú nó lena hathimlonnú
chuig post i gcomhlacht seirbhíse poiblí eile, ón
dáta a shonraítear chuige sin san ainmniúchán (dá
ngairtear ‘an lá athimlonnaithe’ san Acht seo),
chun ceapachán an duine a chur i gcrích (faoi réir
na Coda seo agus mar a fhoráiltear inti) chun an
phoist sin; agus measfar gurb é an comhlacht
seirbhíse poiblí sin a rinne ceapachán den sórt sin.

(3) Is inchomhlíonta na feidhmeanna a thugtar
don tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí leis an
gCuid seo d’ainneoin fhorálacha aon achtacháin
eile agus d’ainneoin, go háirithe, gur fostaí de
chuid comhlacht seirbhíse poiblí an duine is ábhar
d’ainmniúchán faoi alt 57B, de bhua feidhmiú
cumhachtaí a thugtar le haon achtachán eile.

Cumhacht
foireann
áirithe a
ainmniú le
haghaidh
athimlonnaithe.

57B.—(1) Féadfaidh an tSeirbhís um
Cheapacháin Phoiblí fostaí comhlachta seirbhíse
poiblí a ainmniú le haghaidh athimlonnaithe chuig
post i gcomhlacht seirbhíse poiblí eile, ar post é
atá, i dtuairim na Seirbhíse um Cheapacháin
Phoiblí, inchomórtais leis an bpost a shealbhaigh
an fostaí roimh an lá athimlonnaithe.

(2) I gcás go sealbhaíonn duine atá ainmnithe
faoi fho-alt (1) post de bhua conradh is conradh
ar feadh tréimhse chinnte, déanfar é nó í, ar an lá
athimlonnaithe, a athimlonnú chuig cibé post sa
chomhlacht seirbhíse poiblí sonraithe ar feadh na
tréimhse a bheidh gan chaitheamh faoin gconradh.

(3) Is i scríbhinn a bheidh ainmniúchán faoi
fho-alt (1) agus sonrófar ann lá chun bheith ina
lá athimlonnaithe.
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(Leasú), 2013.
(4) Is chun poist atá ceadaithe ag an Aire chun

na críche sin roimh an ainmniúchán a dhéanamh a
bheidh ainmniúchán faoi fho-alt (1).

Téarmaí agus
coinníollacha
maidir le
hathimlonnú.

57C.—(1) Ach amháin—

(a) i gcomhréir le comhaontú
comhchoiteann arna chaibidil le haon
cheardchumann nó comhlachas foirne
aitheanta lena mbaineann, nó le
comhaontú arna chaibidil leis an duine
lena mbaineann, nó

(b) mar a fhoráiltear le dlí,

ní lú pá duine, is ábhar d’ainmniúchán faoi alt 57B,
ná an bunphá a raibh sé nó sí ina theideal díreach
roimh an lá athimlonnaithe.

(2) Beidh an tseirbhís roimh ré le comhlacht
seirbhíse poiblí ag duine arna ainmniú nó arna
hainmniú le haghaidh athimlonnú faoi alt
57B ináirithe chun críocha na nAchtanna seo a
leanas, ach sin faoi réir aon eisceachtaí nó
eisiamh iontu:

(a) na hAchtanna um Íocaíochtaí
Iomarcaíochta, 1967 go 2012;

(b) an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair
Pháirtaimseartha), 2001;

(c) an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair
Téarma Shocraithe), 2003;

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

(e) na hAchtanna 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; agus

(k) an tAcht um Shaoire Cúramóra, 2001.

(3) Maidir leis na forálacha de scéim nó de
shocrú aoisliúntais lena rialaítear, díreach roimh
an lá athimlonnaithe, na coinníollacha is
infheidhme maidir le duine, nó i leith duine, a
ainmnítear le haghaidh athimlonnú faoi alt 57B—
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(a) ach amháin i gcomhréir le comhaontú

comhchoiteann arna chaibidil le haon
cheardchumann nó comhlachas foirne
aitheanta lena mbaineann, agus

(b) faoi réir fho-ailt (4) agus (5),

leanfaidh siad d’fheidhm a bheith acu maidir leis
an duine sin nó i leith an duine sin.

(4) D’ainneoin fho-alt (3), ní bheidh éifeacht ag
foráil de scéim nó de shocrú aoisliúntais nó de
chomhaontú comhchoiteann dá dtagraítear i bhfo-
alt (3) chun críche an fho-ailt sin ach amháin má
tá sí ceadaithe—

(a) ag an Aire, nó

(b) ag Aire eile den Rialtas, le toiliú nó le
comhthoiliú an Aire.

(5) D’ainneoin fho-alt (3), is iad—

(a) an aois ag a bhfuil sochair aoisliúntais
iníoctha, agus

(b) an ráta atá le cur i bhfeidhm i leith
fabhrú seirbhíse,

i ndáil le seirbhís a tharlaíonn tar éis an lae
athimlonnaithe, an aois agus an ráta is infheidhme
i leith an phoist a bhfuil an duine ainmnithe le
haghaidh athimlonnaithe chuige. Beidh seirbhís a
tharlaíonn roimh an lá athimlonnaithe ináirithe de
réir théarmaí an bheartais atá, de thuras na huaire,
ag an Aire maidir le socruithe aistrithe seirbhíse.

(6) I gcás go dtugtar leis na forálacha de scéim
nó de shocrú aoisliúntais dá dtagraítear i bhfo-alt
(3) cumhacht chun rogha a fheidhmiú, beidh an
chumhacht sin, an lá athimlonnaithe agus dá éis,
infheidhmithe ag an gcomhlacht seirbhíse poiblí a
bhfuil an duine lena mbaineann athimlonnaithe
chuige, ag iontaobhaithe scéim aoisliúntais an
chomhlachta sin, nó ag an Aire, de réir mar is cuí.

(7) Mura rud é go dtoilíonn an tAire i scríbhinn
le socruithe eile, tiocfaidh na híocaíochtaí pinsin
agus na dliteanais aoisliúntais eile i leith duine a
athimlonnaítear tar éis ainmniúchán faoi alt 57B
chun bheith, an lá athimlonnaithe, ina ndliteanais
de scéim nó de shocrú aoisliúntais an chomhlachta
seirbhíse poiblí a bhfuil sé nó sí athimlonnaithe
chuige, agus tiocfaidh an duine sin chun bheith ina
chomhalta nó ina comhalta de scéim nó de shocrú
aoisliúntais iomchuí an chomhlachta sin (ar scéim
í nó ar socrú é a mheasfar, i ndáil leis an duine sin,
a bheith arna leasú ar cibé slite atá riachtanach
chun aon choinníollacha a chur i gcuntas a bhfuil
feidhm acu maidir leis an duine sin nó i leith an
duine sin de bhua fho-alt (3)).
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[Uimh. 47.] [2013.]An tAcht um Bainistı́ocht na Seirbhı́se
Poiblı́ (Earcaı́ocht agus Ceapacháin)

(Leasú), 2013.
(8) Más rud é nach amhlaidh atá an cás díreach

roimh an lá athimlonnaithe, beidh duine a
athimlonnaítear faoi alt 57B chuig post sa
státseirbhís, ón lá sin, faoi réir Achtanna Rialaithe
na Státseirbhíse, 1956 go 2005 agus na nAchtanna
um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2001 agus ar
fostú de réir na nAchtanna sin.

Nithe le cur
san áireamh.

57D.—Le linn ainmniúchán a dhéanamh faoi alt
57B, beidh aird ag an tSeirbhís um Cheapacháin
Phoiblí ar na nithe seo a leanas:

(a) inniúlachtaí agus cáilíochtaí an fhostaí
seirbhíse poiblí lena mbaineann, nó na
haicme ginearálta fostaithe lena
mbaineann sé nó sí, chomh maith leis
na hinniúlachtaí agus cáilíochtaí sin is
gá don phost, nó don aicme ghinearálta
post, a bhfuil an t-ainmniúchán le
déanamh ina leith;

(b) bunphá an fhostaí seirbhíse poiblí
díreach roimh an lá athimlonnaithe
agus an pá is infheidhme maidir leis an
bpost a bhfuil ainmniúchán le
déanamh ina leith;

(c) téarmaí aon bheartais atá de thuras na
huaire ag an Aire, agus, a mhéid nach
bhfuil sé ar neamhréir leis an mbeartas
sin, aon chomhaontú comhchoiteann
arna chaibidil le haon cheardchumann
nó comhlachas foirne aitheanta lena
mbaineann, a bhaineann le
soghluaisteacht nó athimlonnú
fostaithe seirbhíse poiblí; agus

(d) cibé nithe eile a bhaineann le beartais,
nósanna imeachta agus cleachtais
earcaíochta, measúnachta,
roghnúcháin agus fostaíochta aon
fhostóra seirbhíse poiblí iomchuí, de
réir mar a mheasann sí is gá.

Eisiamh. 57E.—(1) Gan dochar d’fho-alt (2), ní bheidh
feidhm ag an gCuid seo i ndáil leo a leanas:

(a) an tUachtarán;

(b) comhalta de cheachtar Teach den
Oireachtas;

(c) comhalta de Pharlaimint na hEorpa do
thoghcheantar sa Stát, is comhalta atá
ag fáil an tuarastail dá dtagraítear in
alt 2(2) den Acht um Parlaimint na
hEorpa (Comhaltaí Thoghcheantair na
hÉireann), 2009;

(d) sealbhóir oifige cáilithí, de réir bhrí alt
13 (arna leasú le halt 11 den Acht um
Oifigí Aireachta, Parlaiminte agus
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Breithiúnacha agus um Chomhaltaí
den Oireachtas (Forálacha
Ilghnéitheacha), 2001) den Acht um
Oifigí Aireachta agus Páirliminte,
1938;

(e) a mhéid nach bhforáiltear a mhalairt leis
an bhfo-alt seo, sealbhóir oifige de réir
na brí a thugtar do ‘sealbhóir oifige’ le
halt 2 den Acht um Eitic in Oifigí
Poiblí, 1995 chun críocha an Achta sin;

(f) post comhairleora speisialta de réir bhrí
alt 19 den Acht um Eitic in Oifigí
Poiblí, 1995;

(g) post oifigigh do Thithe an Oireachtais;

(h) post a ndéanann an tUachtarán an
ceapachán chuige;

(i) a mhéid nach bhforáiltear a mhalairt leis
an bhfo-alt seo, sealbhóir oifige faoin
mBunreacht;

(j) a mhéid nach bhforáiltear a mhalairt leis
an bhfo-alt seo, comhalta de na Buan-
Óglaigh;

(k) a mhéid nach bhforáiltear a mhalairt
leis an bhfo-alt seo, comhalta den
Gharda Síochána;

(l) post a ndéanann an Rialtas an
ceapachán chuige;

(m) a mhéid nach bhforáiltear a mhalairt leis
an bhfo-alt seo, post—

(i) a molann an t-údarás iomchuí (de
réir bhrí alt 2 d’Acht Rialuithe na
Stát-Seirbhíse, 1956) ina leith le
toiliú an Aire (i gcás nach é nó í
an tAire an t-údarás iomchuí) go
gceapfar an duine chun an phoist
sin, agus

(ii) a gcinneann an Rialtas ina leith, tar
éis dó breithniú a dhéanamh ar an
moladh sin, gur le leas an phobail
é an ceapachán sin a dhéanamh;

(n) foireann de chuid Bhanc Ceannais na
hÉireann;

(o) foireann de chuid Ghníomhaireacht
Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta;

(p) Coimisinéir Achomhairc faoi alt 850
den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997.
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(2) Féadfaidh an tAire, ag féachaint do

bheartas an Rialtais de thuras na huaire maidir le
hacmhainní daonna agus airgeadais a leithroinnt
ar earnálacha éagsúla den tseirbhís phoiblí, a
dhearbhú le hordú nach mbeidh feidhm ag an
gCuid seo maidir le comhlacht seirbhíse poiblí
amháin nó níos mó a bheidh sonraithe san ordú
agus ní bheidh feidhm ag an gCuid seo dá réir sin
maidir leis an gcomhlacht seirbhíse poiblí nó leis
na comhlachtaí seirbhíse poiblí a bheidh sonraithe
in ordú den sórt sin atá i bhfeidhm.

Taifid. 57F.—(1) Déanfaidh an comhlacht seirbhíse
poiblí óna bhfuil an duine lena mbaineann le
hathimlonnú, nó óna mbeartaítear é nó í a
athimlonnú, ar an tSeirbhís um Cheapacháin
Phoiblí a iarraidh air déanamh amhlaidh, sonraí
pearsanta i ndáil leis an duine sin a phróiseáil, agus
iad a nochtadh don tSeirbhís um Cheapacháin
Phoiblí, i gcás gur gá le réasún an phróiseáil agus
an nochtadh sin a dhéanamh chun go
bhfeidhmeoidh an tSeirbhís a cumhachtaí faoin
gCuid seo i ndáil leis an duine sin.

(2) Déanfaidh an comhlacht seirbhíse poiblí
ónar athimlonnaíodh an duine lena mbaineann, ar
an gcomhlacht seirbhíse poiblí ar athimlonnaíodh
an duine chuige a iarraidh air déanamh amhlaidh,
sonraí pearsanta i ndáil leis an duine sin a
phróiseáil, agus iad a nochtadh don chomhlacht
deiridh sin, i gcás gur gá le réasún an phróiseáil
agus an nochtadh sin a dhéanamh—

(a) chun go bhfeidhmeoidh an comhlacht
deiridh sin, mar a fhostóir nó a fostóir,
a chumhachtaí i ndáil leis an duine
sin, nó

(b) chun go ndéanfaidh an comhlacht
deiridh sin, mar a fhostóir nó a fostóir,
a dhualgais i ndáil leis an duine sin a
chomhall.”.

7.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an gCuid seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh Chuid 7:

“CUID 7A

LUACH SAOTHAIR SAOIRE BREOITEACHTA

Léiriú ar an
gCuid.

58A.—(1) Sa Chuid seo—

folaíonn ‘coinníoll’, má chinneann an tAire
amhlaidh agus má dhéanann sé nó sí (cibé acu i
leith iomlán tréimhse a éilítear gur saoire
bhreoiteachta í nó i leith cuid de thréimhse den
sórt sin) foráil chuige sin sna rialacháin lena
mbaineann, coinníoll go ndéanfaidh lia-chleachtóir
d’aicme a shonraítear sna rialacháin a dheimhniú
i scríbhinn nach bhfuil an seirbhíseach poiblí lena
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mbaineann in ann freastal ar a dhualgais nó ar a
dualgais de dheasca breoiteachta nó díobhála;

ciallaíonn ‘comhlacht seirbhíse poiblí’—

(a) an Státseirbhís,

(b) an earnáil sin daoine dá dtagraítear in
alt 30(g) den Acht Cosanta, 1954,
eadhon sibhialtaigh arna bhfostú faoin
Acht ag an Aire Cosanta,

(c) an Garda Síochána,

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

(e) Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte,

(f) bord oideachais agus oiliúna,

(g) a mhéid nach bhforáiltear a mhalairt leis
an míniú seo, aon chomhlacht eile
(seachas comhlacht dá dtagraítear i
Sceideal 3 (arna chur isteach leis an
Acht um Bainistíocht na Seirbhíse
Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin)
(Leasú), 2013), arna bhunú—

(i) le hachtachán nó faoi achtachán
(seachas Achtanna na
gCuideachtaí), nó

(ii) faoi Achtanna na gCuideachtaí de
bhun cumhachtaí a thugtar le
hachtachán eile nó faoi achtachán
eile, agus a mhaoinítear go
hiomlán nó go páirteach trí
airgead arna sholáthar, nó trí
iasachtaí arna dtabhairt nó arna
ráthú, ag Aire den Rialtas nó trí
eisiúint scaireanna arna sealbhú
ag Aire den Rialtas nó thar ceann
Aire den Rialtas,

agus a bhfuil scéim pinsean seirbhíse
poiblí atá ann cheana ar marthain ina
leith nó a bhfuil feidhm ag scéim
pinsean seirbhíse poiblí atá ann cheana
ina leith nó ar féidir scéim pinsean
seirbhíse poiblí atá ann cheana a
dhéanamh ina leith, nó a bhfuil feidhm
ag an Scéim Pinsean Seirbhíse Poiblí
Aonair ina leith,

(h) aon chomhlacht eile (seachas comhlacht
dá dtagraítear i Sceideal 3) a ndéantar
go díreach nó go neamhdhíreach é a
mhaoiniú go hiomlán nó go páirteach
trí airgead arna sholáthar ag an
Oireachtas nó as an bPríomh-Chiste nó
toradh fáis an Chiste sin agus a bhfuil
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scéim pinsean seirbhíse poiblí atá
cheana ar marthain ina leith nó a
bhfuil feidhm ag scéim pinsean
seirbhíse poiblí atá ann cheana ina
leith nó ar féidir scéim pinsean
seirbhíse poiblí atá ann cheana a
dhéanamh ina leith, nó a bhfuil feidhm
ag an Scéim Pinsean Seirbhíse Poiblí
Aonair ina leith,

(i) aon fhochuideachta do chomhlacht, nó
aon chuideachta atá faoi rialú (de réir
na brí a thugtar le halt 10 den Acht
Comhdhlúite Cánacha, 1997) ag
comhlacht, lena mbaineann mír (d),
(e) nó (g) agus a bhfuil scéim pinsean
seirbhíse poiblí atá ann cheana ar
marthain ina leith nó a bhfuil feidhm
ag scéim pinsean seirbhíse poiblí atá
ann cheana ina leith nó ar féidir scéim
pinsean seirbhíse poiblí atá ann cheana
a dhéanamh ina leith,

ciallaíonn ‘seirbhíseach poiblí’—

(a) fostaí nó oifigeach de chuid comhlacht
seirbhíse poiblí, nó sealbhóir poist i
gcomhlacht seirbhíse poiblí,

(b) a mhéid nach bhforáiltear a mhalairt
leis an míniú seo, duine atá i seilbh
post a ndéanann an Rialtas an
ceapachán chuige,

(c) oifigeach do Thithe an Oireachtais,

(d) an tOmbudsman, nó

(e) an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste;

ciallaíonn ‘duine iomchuí’ seirbhíseach poiblí a
thagann faoi réim aicme státseirbhíseach poiblí a
shonraítear sna rialacháin lena mbaineann;

ciallaíonn ‘saoire bhreoiteachta’ cás nach bhfuil
seirbhíseach poiblí in ann freastal ar a dhualgais
nó ar a dualgais de dheasca breoiteachta nó
díobhála.

Rialacháin a
bhaineann le
luach saothair
a íoc le linn
saoire
bhreoiteachta.

58B.—(1) Gan dochar d’fho-alt (5) agus faoi
réir fho-ailt (2) agus (7), féadfaidh an tAire
rialacháin a dhéanamh lena ndéantar foráil maidir
le luach saothair a íoc, in imthosca a shonraítear
sna rialacháin agus faoi réir cibé coinníollacha atá
sonraithe iontu, le duine iomchuí le linn tréimhse
saoire breoiteachta ar thaobh an duine sin, agus is
é a bheidh sa luach saothair sin (de réir mar a
chinnfidh an tAire agus a shonróidh sé nó sí sna
rialacháin)—

(a) méid iomlán an luacha saothair a
d’fhabhródh don duine thairis sin,
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(b) céatadán a shonraítear sna rialacháin

den mhéid iomlán dá dtagraítear i mír
(a), nó

(c) i leith líon tosaigh uaireanta an chloig,
laethanta nó seachtainí de shaoire
bhreoiteachta ar thaobh an duine sin a
tharlaíonn, le linn tréimhse áirithe, an
méid iomlán dá dtagraítear i mír (a)
agus ansin, i leith líon uaireanta an
chloig, laethanta nó seachtainí de
shaoire bhreoiteachta ar thaobh an
duine sin (cibé acu is ag leanúint as an
teagmhas tosaigh de shaoire
bhreoiteachta le linn na tréimhse sin
atá siad nó is teagmhas ar leithligh de
shaoire den sórt sin le linn na tréimhse
sin atá iontu), céatadán a shonraítear
sna rialacháin den mhéid iomlán sin.

(2) Beidh foráil i rialacháin faoi fho-alt (1) nach
n-íocfar aon luach saothair i leith aon chuid de líon
uaireanta an chloig, laethanta nó seachtainí saoire
breoiteachta (ar thaobh an duine iomchuí) is mó
ná líon uaireanta an chloig, laethanta nó seachtainí
saoire bhreoiteachta (ar thaobh an duine sin), is
líon a bheidh sonraithe sna rialacháin, a
fhéadfaidh tarlú le linn tréimhse áirithe.

(3) Gach ceann de na tagairtí i bhfo-alt (1)(c)
do líon uaireanta an chloig, laethanta nó
seachtainí, agus gach tagairt i bhfo-ailt (1) agus (2)
do thréimhse áirithe, is tagairt í do líon uaireanta
an chloig, laethanta nó seachtainí nó, de réir mar
a bheidh, do thréimhse a chinnfidh an tAire agus
a shonróidh sé nó sí sna rialacháin chun críche na
forála áirithe lena mbaineann.

(4) Le linn rialacháin a dhéanamh faoi fho-alt
(1), beidh aird ag an Aire ar an méid seo a
leanas—

(a) an gá atá ann teorainn a chur leis na
himthosca ina bhféadfaidh na
comhlachtaí seirbhíse poiblí árach
acmhainní airgeadais a ghealladh le
linn íocaíochtaí a dhéanamh i gcásanna
nach bhfuil siad in ann tairbhe a bhaint
as seirbhísí a seirbhíseach poiblí,

(b) na hacmhainní atá ar fáil, de thuras na
huaire, don Státchiste chun luach
saothair seirbhíseach poiblí a íoc,

(c) gan dochar do mhír (b), oibleagáidí an
Stáit faoin gConradh ar Chobhsaíocht,
ar Chomhordú agus ar Rialachas san
Aontas Eacnamaíoch agus
Airgeadaíochta arna dhéanamh sa
Bhruiséil an 2 Márta 2012,
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(d) maidir le coinníollacha a shonrú i leith

teideal duine go n-íocfaí luach saothair
leis nó léi le linn tréimhse saoire
breoiteachta, a inmhianaithe atá sé
modh sásúil a bheith i bhfeidhm lena
fhíorú nach bhfuil an seirbhíseach
poiblí in ann freastal ar a dhualgais nó
ar a dualgais de dheasca breoiteachta
nó díobhála, agus

(e) an gá atá ann sláinte seirbhíseach poiblí
a chosaint,

le linn a chur i gcuntas a inmhianaithe atá sé go
mbeidh riar soláthair ann, is dealraitheach don
Aire a bheith cuí agus cóir, chun íocaíochtaí a
dhéanamh le seirbhísigh phoiblí nach bhfuil in ann
freastal ar a ndualgais de dheasca breoiteachta
nó díobhála.

(5) Féadfar foráil a dhéanamh le rialacháin faoi
fho-alt (1) in imthosca eisceachtúla (is é sin le rá
cásanna arna míniú sna rialacháin faoi threoir
cineál tromaí breoiteachta nó díobhála ba chúis le
duine iomchuí a bheith ar shaoire bhreoiteachta
(is féidir a leathnú, más cuí leis an Aire, chuig na
himthosca lena ngabhann tréimhse
d’athshlánúchán an duine tar éis breoiteacht nó
díobháil den chineál sin)) agus d’ainneoin na
forála a dhéantar thairis sin leis na rialacháin,
maidir le gach ceann nó aon cheann de na nithe
seo a leanas:

(a) gur féidir luach saothair a íoc leis an
duine i leith thréimhse ama a shaoire
breoiteachta nó a saoire breoiteachta,
ar feadh tréimhse is faide ná mar a
bheadh sí thairis sin faoi na rialacháin;

(b) gur féidir luach saothair a íoc leis an
duine, i leith tréimhse áirithe de
thréimhse ama a shaoire breoiteachta
nó a saoire breoiteachta, de mhéid is
mó ná an céatadán (den mhéid iomlán
dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a)) a
shonraítear sna rialacháin faoi fho-alt
(1)(b) nó (c);

(c) go n-oibreoidh forálacha na rialachán
faoi réir cibé modhnuithe eile a
chinnfidh an tAire agus a shonróidh sé
nó sí sna rialacháin, is modhnuithe a
bhféadfaidh foráil a bheith san
áireamh iontu—

(i) lena gcuirtear teorainn leis an
tréimhse iomlán ar ina leith a
fhéadfar, i gcás roimhe seo, luach
saothair a íoc le duine iomchuí,
nó
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(ii) lena ndéanfar cumhacht a thabhairt

do dhuine a shonrófar sna
rialacháin chun a chinneadh, i gcás
roimhe sin, nach ndéanfar, tar éis
tréimhse áirithe de thréimhse ama
saoire breoiteachta duine iomchuí
a bheith caite, aon luach saothair
eile a íoc ina leith.

(6) Maidir le rialacháin faoin alt seo—

(a) féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha,
forlíontacha nó iarmhartacha a bheith
iontu is dóigh leis an Aire is cuí, lena
n-áirítear forálacha lena ndéantar
cinneadh aon ní, a bhforáiltear leis na
rialacháin go ndéanfar cinneadh ina
leith, a tharmligean chuig an
gcomhlacht seirbhíse poiblí lena
mbaineann, go háirithe cinneadh—

(i) i dtaobh cibé acu is de chineál
tromaí breoiteacht nó díobháil,

(ii) i dtaobh cad é is tréimhse chuí
athshlánúcháin sna himthosca lena
mbaineann, agus

(iii) i dtaobh cad é is deimhniú sásúil, i
scríbhinn, ag lia-chleachtóir
maidir le haon ní iomchuí; agus

(b) féadfar—

(i) má tá feidhm ag na rialacháin i leith
níos mó ná aicme amháin
seirbhíseach poiblí, foráil éagsúil a
dhéanamh leo do na haicmí
éagsúla seirbhíseach poiblí a
bhfuil feidhm ag na rialacháin
maidir leo, agus

(ii) foráil éagsúil a dhéanamh leo
thairis sin d’aicmí éagsúla cáis.

(7) Más rud é, roimh thosach feidhme alt 7 den
Acht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí
(Earcaíocht agus Ceapacháin) (Leasú), 2013, gur
thosaigh tréimhse saoire breoiteachta, ar thaobh
duine iomchuí, agus go leanann sí ar aghaidh tar
éis thosach feidhme an ailt sin, leanfaidh na
socruithe a bhí ann roimh thosach feidhme an ailt
sin i leith luach saothair a íoc leis an duine sin le
linn a shaoire breoiteachta nó a saoire
breoiteachta d’fheidhm a bheith acu i leith cibé
méid den tréimhse saoire breoiteachta sin a
thagann i ndiaidh an tosach feidhme sin agus ní
bheidh feidhm ag rialacháin faoin alt seo maidir
leis an duine sin go dtí cibé tráth a bheidh sé nó sí
in ann freastal ar a dhualgais nó ar a dualgais arís.
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(8) Chun amhras a sheachaint, ní dhéanann aon

ní san alt seo dochar d’oibriú na nAchtanna Leasa
Shóisialaigh ná d’ionstraimí arna ndéanamh
fúthu.

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

Feidhm na
Coda.

58C.—Tá éifeacht leis an gCuid seo d’ainneoin
aon ní acu seo a leanas—

(a) aon fhoráil arna déanamh leis na nithe
seo a leanas nó fúthu—

(i) aon Acht eile,

(ii) aon reacht nó aon doiciméad eile a
bhfuil an éifeacht chéanna leis, de
chuid ollscoile nó foras eile tríú
leibhéal,

(iii) aon chiorclán nó ionstraim nó
doiciméad eile,

(iv) aon chomhaontú i scríbhinn nó aon
socrú conarthach,

nó

(b) aon chomhaontú, socrú nó tuiscint ó
bhéal nó aon ionchas.”.

8.—Leasaítear Sceideal 2 a ghabhann leis an bPríomh-Acht sa tríú
colún de Chuid 1 trí “Alt 11” a chur in ionad “Alt 14” os coinne na
tagartha sa dara colún don Acht um Rialáil Eitlíochta, 2001.

9.—Cuirtear an Sceideal, arna uimhriú “3” agus atá leagtha amach
sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo, isteach i ndiaidh Sceideal 2
a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

10.—Féadfar an tAcht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí
(Earcaíocht agus Ceapacháin) (Leasú), 2013 a ghairm den Acht seo.



[2013.] [Uimh. 47.]An tAcht um Bainistı́ocht na Seirbhı́se
Poiblı́ (Earcaı́ocht agus Ceapacháin)

(Leasú), 2013.

AN SCEIDEAL

Sceideal 3 a chur isteach sa Phríomh-Acht

“SCEIDEAL 3

Comhlachtaí nach bhfuil feidhm ag an Míniú ar
‘Comhlacht Seirbhíse Poiblí’ (mar a bhaineann sé le

Codanna 6A agus 7A) maidir leo

1. Aon chomhlacht corpraithe arna bhunú le hAcht
Parlaiminte roimh an 6 Nollaig 1922 ar chomhlacht de chineál
tráchtála é ar é a bhunú.

2. Bord Gáis Éireann.

3. Bord na gCon.

4. Bord na Móna.

5. Córas Iompair Éireann.

6. Coillte Teoranta.

7. Údarás Aerfort Chorcaí, cuideachta phoiblí theoranta.

8. Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath, cuideachta phoiblí
theoranta.

9. Bord Soláthair an Leictreachais.

10. EirGrid.

11. Údarás cuain de réir bhrí an Achta Cuanta, 1946 nó
cuideachta lena mbaineann alt 7 den Acht Cuanta, 1996.

12. Rásaíocht Capall Éireann.

13. Corparáid na hÉireann um Réiteach Bainc.

14. Údarás Eitlíochta na hÉireann.

15. Comhlacht Graí Náisiúnta na hÉireann Teoranta.

16. An Post.

17. Cuideachta Chrannchur Náisiúnta an Phoist.

18. Raidió Teilifís Éireann.

19. Údarás Aerfort na Sionna, cuideachta phoiblí theoranta.

20. Teilifís na Gaeilge.

21. An Ghníomhaireacht um Fháil Iarnród.

22. An Bord Árachais Sláinte Shaorálaigh.

23. Fochuideachta do chomhlacht lena mbaineann an
Sceideal seo.”.
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