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Acht do leasú an Achta Sláinte, 1970 chun socrú a dhéanamh maidir le seirbhís liachta 
agus máinliachta lia-chleachtóirí ginearálta a chur ar fáil do dhaoine a bhfuil gnáthchónaí 
orthu sa Stát agus nach bhfuil 6 bliana d’aois slánaithe acu; do leasú míniú san Acht fán 
Scéim um Thacaíocht Tithe Banaltrais, 2009; d’aisghairm agus d’ionadú alt 8 d’Acht 
na Radharcmhastóirí, 1956 chun socrú a dhéanamh maidir leis na blianta ar blianta 
toghcháin a bheidh iontu chun críocha an Achta sin; agus do dhéanamh socrú i dtaobh 
nithe gaolmhara.         [28 Iúil 2014]

Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

Mínithe

1. San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1970” an tAcht Sláinte, 1970;

ciallaíonn “Aire” an tAire Sláinte.

Leasú ar alt 47 d’Acht 1970

2. Leasaítear Acht 1970 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 47:

“Achomhairc.

47. (1) Nuair a thabharfaidh fostaí de chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 
breith, agus alt 45, 45A, 46, 58, 58A nó 58B á riaradh, nach bhfuil duine 
in earnáil a shonraítear leis an alt iomchuí nó faoi, beidh ábhar achomhairc 
ann i gcoinne na breithe chun duine arna cheapadh nó arna ceapadh nó arna 
ainmniú nó arna hainmniú ag Ard-Stiúrthóir Fheidhmeannacht na Seirbhíse 
Sláinte chun na críche sin.

 (2) Maidir le duine arna cheapadh nó arna ceapadh nó arna ainmniú nó arna 
hainmniú faoi fho-alt (1)—

  (a) féadfaidh sé nó sí a bheith ina fhostaí nó ina fostaí de chuid 
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, agus
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  (b) i gcás gur fostaí den sórt sin é nó í, sealbhóidh sé nó sí grád is sinsearaí 
ná grád an duine a thug an bhreith dá dtagraítear san fho-alt sin.

 (3) Féadfaidh an tAire foráil a dhéanamh le rialacháin le haghaidh achomhairc 
faoin alt seo a dhéanamh agus a chinneadh.”.

Leasú ar alt 47A d’Acht 1970

3. Leasaítear alt 47A (arna leasú le halt 5 den Acht Sláinte (Critéir le haghaidh Incháilitheachta 
a Athrú), 2013) d’Acht 1970—

  (a) i mír (b), trí “aige nó aici” a scriosadh, agus

  (b) trí “58, 58A nó 58B” a chur in ionad “58 nó 58A”.

Leasú ar alt 58 d’Acht 1970

4. Leasaítear alt 58 d’Acht 1970—

  (a) i bhfo-alt (1), trí “Faoi réir fho-alt (4), déanfaidh Feidhmeannacht na Seirbhíse 
Sláinte” a chur in ionad “Déanfaidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte”, agus

  (b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

 “(4) Chun críocha an ailt seo, measfar nach mbeidh duine in earnáil a luaitear i 
mír (a) nó (c) d’fho-alt (1) fad nach mbeidh sé bliana d’aois slánaithe ag an 
duine sin.”.

Ailt 58B agus 58C a chur isteach in Acht 1970

5. Leasaítear Acht 1970 trí na hailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 58A (a cuireadh 
isteach le halt 7 den Acht Sláinte (Critéir le haghaidh Incháilitheachta a Athrú), 2013):

“Seirbhís liachta agus máinliachta lia-chleachtóirí ginearálta do dhaoine atá 
faoi bhun 6 bliana d’aois

58B.		(1)	Cuirfidh	 Feidhmeannacht	 na	 Seirbhíse	 Sláinte	 seirbhís	 liachta	 agus	
máinliachta lia-chleachtóirí ginearálta ar fáil gan mhuirear le haghaidh 
duine a bhfuil gnáthchónaí air nó uirthi sa Stát agus nach bhfuil sé bliana 
d’aois slánaithe aige nó aici.

 (2) Déanfaidh tuismitheoir nó caomhnóir duine, nuair a iarrfaidh 
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte air nó uirthi déanamh amhlaidh, cibé 
faisnéis a thabhairt d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte is dóigh le 
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte is gá chun a shuíomh go bhfuil teideal 
ag an duine, nó go leanann teideal de bheith aige nó aici, faoi fho-alt (1) 
chun na seirbhíse dá dtagraítear san fho-alt sin.

 (3) I gcás go mainneoidh nó go ndiúltóidh tuismitheoir nó caomhnóir an 
fhaisnéis a iarrfaidh Feidhmeannacht an Seirbhíse Sláinte faoi fho-alt (2) a 
thabhairt laistigh de cibé tréimhse réasúnach a bheidh sonraithe san iarraidh, 
féadfaidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte déileáil leis an duine lena 
mbaineann amhail is nach raibh teideal aige nó aici faoi fho-alt (1) chun na 
seirbhíse dá dtagraítear san fho-alt sin.

 a.2
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 (4) A mhéid is dóigh le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte is indéanta, 
déanfar rogha lia-chleachtóirí a thairiscint faoin tseirbhís liachta agus 
máinliachta lia-chleachtóirí ginearálta a chuirfear ar fáil faoin alt seo.  

Comhaontú chun seirbhís a sholáthar faoi alt 58B

58C.  (1) Féadfaidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, faoi réir an ailt seo, 
comhaontú a dhéanamh, ar cibé téarmaí agus coinníollacha is cuí léi, le 
lia-chleachtóir iomchuí chun go soláthróidh sé nó sí seirbhísí iomchuí do 
dhaoine incháilithe.

 (2) Gan dochar do ghinearáltacht chumhacht Fheidhmeannacht na Seirbhíse 
Sláinte faoi fho-alt (1), maidir le comhaontú dá dtagraítear san fho-alt sin—

  (a) sonrófar ann na seirbhísí dá dtagraítear i bhfo-alt (1) agus a bheidh le 
soláthar ag an lia-chleachtóir iomchuí, agus

  (b) déanfar foráil leis gurb é a bheidh san íocaíocht a bheidh le déanamh leis 
an lia-chleachtóir iomchuí as na seirbhísí sin a sholáthar an íocaíocht 
a bheidh forordaithe i leith na seirbhísí sin le rialacháin faoin alt seo a 
bheidh i bhfeidhm an tráth a sholáthrófar na seirbhísí.

 (3) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe 
agus de réir an ailt seo, méid nó ráta na híocaíochta a bheidh le déanamh 
le lia-chleachtóirí iomchuí i leith na seirbhísí a sholáthróidh siad faoi 
chomhaontuithe dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a fhorordú le rialachán.

 (4) Féadfar, le rialacháin a dhéanfar faoi fho-alt (3), méideanna nó rátaí éagsúla 
a fhorordú i leith seirbhísí éagsúla nó i leith seirbhísí a sholáthar d’aicmí 
éagsúla daoine incháilithe.

 (5) Sula ndéanfaidh sé nó sí rialacháin faoi fho-alt (3), gabhfaidh an tAire nó, 
ar ordachán ón Aire, gabhfaidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte do 
cibé comhchomhairliúcháin is cuí leis an Aire.

 (6) Críochnófar comhchomhairliúcháin faoi fho-alt (5) tráth nach déanaí ná 60 
lá tar éis don Aire fógra a thabhairt faoi thosach na gcomhchomhairliúchán.

 (7) Forordófar le rialacháin a dhéanfar faoi fho-alt (3) méideanna nó rátaí a 
mheasfaidh an tAire a bheith cóir agus réasúnach ag féachaint do na nithe 
is cuí leis an Aire, lena n-áirítear ceachtar de na nithe seo a leanas nó iad 
araon:

  (a) aon aighneachtaí a dhéanfar agus aon tuairimí a nochtfar le linn na 
gcomhchomhairliúchán faoi fho-alt (5);

  (b) cineál na seirbhísí lena mbaineann agus cineál ginearálta chaiteachais 
agus ghealltanais na lia-chleachtóirí iomchuí a sholáthróidh na seirbhísí 
sin.

 (8) (a) Féadfaidh an tAire an modh a shainiú ar a mbeidh comhchomhairliúcháin 
faoi fho-alt (5) le seoladh agus, le linn dó nó di déanamh amhlaidh, 
beidh aird aige nó aici ar aon chomhaontú arna dhéanamh idir an tAire 
agus ionadaithe lia-chleachtóirí iomchuí, ar comhaontú é a bhaineann 
le seoladh comhchomhairliúchán faoin bhfo-alt sin.

 a.5
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  (b) Déanfaidh an tAire nó, de réir mar a bheidh, Feidhmeannacht na 
Seirbhíse Sláinte comhchomhairliúcháin faoi fho-alt (5) a sheoladh 
ar an modh a shainítear faoi mhír (a) agus le cibé ionadaithe lia-
chleachtóirí iomchuí nó eile is cuí leis an Aire nó, de réir mar a bheidh, 
le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, agus ní dhéanfaidh aon ní san 
Acht Iomaíochta, 2002 cosc a chur ar an Aire, ar Fheidhmeannacht na 
Seirbhíse Sláinte nó ar aon ionadaí den sórt sin páirt a ghlacadh sna 
comhchomhairliúcháin sin, nó cosc a chur ar na hionadaithe toradh na 
gcomhchomhairliúchán sin a chur in iúl do na lia-chleachtóirí iomchuí 
dá bhfuil siad ionadaitheach agus a phlé leo.

 (9) Gan dochar d’aon fhoráil eile i gcomhaontú den sórt sin a bhaineann 
le foirceannadh an chomhaontaithe, déanfar foráil le comhaontú dá 
dtagraítear i bhfo-alt (1), i gcás go ndéanfar méid nó ráta íocaíochta arna 
fhorordú le rialachán faoi fho-alt (3) a athrú le rialachán ina dhiaidh sin arna 
dhéanamh faoin bhfo-alt sin, go bhféadfaidh an lia-chleachtóir iomchuí 
lena mbaineann an comhaontú a fhoirceannadh trí fhógra 3 mhí a thabhairt 
d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte maidir leis an bhfoirceannadh.

 (10) Beidh feidhm ag comhaontú dá dtagraítear i bhfo-alt (1) idir na páirtithe 
ann d’ainneoin aon chonradh, comhshocraíocht, comhthuiscint, ionchas, 
ciorclán nó ionstraim nó doiciméad eile a bheidh ar marthain an tráth a 
dhéantar an conradh.

 (11) (a) D’ainneoin fho-alt (1), féadfaidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, 
le linn na tréimhse dar tosach an dáta a thiocfaidh an t-alt seo i ngníomh 
agus dar críoch sé mhí tar éis an dáta sin, comhaontú dá dtagraítear san 
fho-alt sin a dhéanamh le lia-chleachtóir cláraithe nach lia-chleachtóir 
iomchuí, más rud é, an tráth a dhéantar an comhaontú, go bhfuil an 
lia-chleachtóir cláraithe sin ina pháirtí nó ina páirtí i gcomhaontú le 
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte chun seirbhís amháin nó níos mó 
a sholáthar a fhéadfar a sholáthar, faoin Scéim um Sheirbhísí Liachta 
Ginearálta, do dhuine a bheidh i dteideal faoi alt 58 go gcuirfear na 
seirbhísí sin ar fáil dó nó di.

  (b) Aon tagairt san alt seo (seachas i mír (a)) do lia-chleachtóir iomchuí, 
measfar go bhfolaíonn sí tagairt do lia-chleachtóir cláraithe a bhfuil 
comhaontú dá dtagraítear i bhfo-alt (1) déanta aige nó aici de réir mhír 
(a).

 (12) San alt seo—

ciallaíonn ‘daoine incháilithe’ daoine atá i dteideal, faoi alt 58B (a chuirtear 
isteach le halt 5 den Acht Sláinte (Seirbhís Lia-Chleachtóirí Ginearálta), 
2014), go gcuirfear seirbhísí iomchuí ar fáil dóibh;

tá le ‘Scéim um Sheirbhísí Liachta Ginearálta’ an bhrí atá leis faoi alt 1 den 
Acht Sláinte (Soláthar Seirbhísí Lia-Chleachtóirí Ginearálta), 2012;

tá le ‘lia-chleachtóir cláraithe’ an bhrí chéanna atá leis in alt 2 d’Acht na 
Lia-Chleachtóirí, 2007;

ciallaíonn ‘lia-chleachtóir iomchuí’, faoi réir fho-alt (11), lia-chleachtóir 
cláraithe—

 a.5
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  (a) a bhfuil a ainm nó a hainm ar áireamh i Rannán Speisialtóirí chlár na 
lia-chleachtóirí arna bhunú faoi alt 43(2)(b) d’Acht na Lia-Chleachtóirí, 
2007, agus

  (b) a shealbhaíonn deimhniú clárúcháin reatha de réir bhrí alt 2 den Acht 
sin i leith na speisialtachta liachta “Cleachtadh Ginearálta” arna haithint 
faoi alt 89(1) den Acht sin;

ciallaíonn ‘seirbhísí iomchuí’ na seirbhísí arb éard iad an tseirbhís liachta 
agus máinliachta lia-chleachtóirí ginearálta dá dtagraítear in alt 58B(1).”.

Leasú ar alt 58C d’Acht 1970

6. Alt 58C d’Acht 1970 a leasú tríd an bhfo-alt nua seo a leanas a chur isteach:

 “(13) D’ainneoin aon chuid eile den alt seo, maidir leis an gcomhaontú dá 
dtagraítear i bhfo-alt (1):

  (a) ní áireofar ann aon fhoráil chun srian a chur ar lochtú Fheidhmeannacht 
na Seirbhíse Sláinte nó na Roinne Sláinte; 

  (b) ní fhorchuirfear oibleagáid leis ar aon lia-chleachtóir ginearálta lochtú 
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte nó na Roinne Sláinte a theorannú;

  (c) ní cheanglófar leis ar aon lia-chleachtóir ginearálta fógra a thabhairt 
d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, nó don Roinn Sláinte, roimh 
ráiteas poiblí a dhéanamh;

  (d) ní cheanglófar leis ar aon lia-chleachtóir ginearálta ceadú roimh ré a 
fháil ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, nó ón Roinn Sláinte, le 
haghaidh aon ráiteas poiblí is mian leo a dhéanamh;

  (e) ní cheanglófar leis ar aon lia-chleachtóir ginearálta a gcearta nádúrtha 
chun tuairimí a nochtadh, ar cearta iad atá intuigthe in airteagal 40.3.1º 
de Bhunreacht na hÉireann agus atá sainráite in airteagal 10.1 sa 
Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine, a mhaolú.”.

Leasú ar Sceideal 1 a ghabhann leis an Acht fán Scéim um Thacaíocht Tithe Banaltrais, 
2009 

7. Leasaítear Sceideal 1 a ghabhann leis an Acht fán Scéim um Thacaíocht Tithe Banaltrais, 
2009, i gCuid 3, i mír 1, sa mhíniú ar “sócmhainn aistrithe”, trí “nó aon tráth ar an dáta sin 
nó tar éis an dáta sin,” a chur isteach i ndiaidh “thar ceann an duine sin,”.

Blianta toghcháin chun críocha Acht na Radharcmhastóirí, 1956

8. Leasaítear Acht na Radharcmhastóirí, 1956 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 8:

“Blianta toghcháin.

8. Ní bliain toghcháin í an bhliain 2014 chun críocha an Achta seo agus is blianta 
toghcháin iad na blianta seo a leanas chun na gcríoch sin:

  (a) 2015;

  (b) 2019;

 a.5
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  (c) gach cúigiú bliain chomhleanúnach i ndiaidh 2019.”.

Alt 4 den Acht Sláinte (Critéir le haghaidh Incháilitheachta a Athrú), 2013 a aisghairm

9. Aisghairtear alt 4 den Acht Sláinte (Critéir le haghaidh Incháilitheachta a Athrú), 2013.

Gearrtheideal, comhlua agus tosach feidhme

10. (1) Féadfar an tAcht Sláinte (Seirbhís Lia-Chleachtóirí Ginearálta), 2014 a ghairm den Acht 
seo.

 (2) Féadfar na hAchtanna Sláinte, 1947 go 2014 a ghairm den Acht seo agus de na hAchtanna 
Sláinte, 1947 go 2013 le chéile agus forléireofar le chéile iad mar aon ní amháin.

 (3) Féadfar Achtanna na Radharcmheastóirí, 1956 go 2014 a ghairm d’alt 8 agus d’Achtanna 
na Radharcmheastóirí, 1956 agus 2003 le chéile agus forléireofar le chéile iad mar aon ní 
amháin.

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

 a.8
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