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Acht do leasú agus do leathnú na nAchtanna Leasa Shóisialaigh, do leasú an Achta 
Comhdhlúite Cánacha, 1997 agus an Achta um Bord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta, 
2003; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara. [6 Bealtaine 2015]

Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

CUID 1

RéamhRáiteach agus gineaRálta

Gearrtheideal, forléiriú agus comhlua

1. (1) Féadfar an tAcht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha), 2015 a ghairm den 
Acht seo.

 (2) Déanfar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh agus Cuid 2 a fhorléiriú le chéile mar aon 
Acht amháin.

CUID 2

leasuithe aR na hachtanna leasa shóisialaigh

Mínithe

2. Sa Chuid seo—

 ciallaíonn “Acht 2010” an tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2010;

 ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh, 2005.

Míniú ar lia-mheasúnóir agus leasuithe iarmhartacha

3. (1) Leasaítear alt 2(1) den Phríomh-Acht trí na mínithe seo a leanas a chur isteach:
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“tá le ‘gníomhaireacht fostaíochta’ an bhrí chéanna atá leis san Acht um 
Ghníomhaireacht Fostaíochta, 1971;

ciallaíonn ‘lia-mheasúnóir’—

	 	 (a)	 oifigeach	don	Aire	is	lia-chleachtóir	cláraithe,	nó

  (b) cibé duine eile is lia-chleachtóir cláraithe—

   (i) atá fruilithe ag an Aire faoi chonradh le haghaidh seirbhísí nó ar  
shlí eile, nó

   (ii) atá fostaithe ag gníomhaireacht fostaíochta faoi chonradh 
fostaíochta (de réir bhrí an Achta um Chosaint Fostaithe (Obair 
Ghníomhaireachta Shealadach), 2012),

chun seirbhísí liachta a sholáthar don Aire;”.

 (2) Leasaítear an Príomh-Acht—

	 	 (a)	 in	alt	46(1)(b)(iv)	(arna	leasú	le	halt	5	d’Acht	2007),	trí	“le	hoifigeach	don	Aire	nó	le	
lia-mheasúnóir”	a	chur	in	ionad	“le	hoifigeach	don	Aire”,

	 	 (b)	 in	alt	46D(1)(a)(iii)	(arna	chur	isteach	le	halt	12	d’Acht	2010),	trí	“le	hoifigeach	don	
Aire	nó	le	lia-mheasúnóir”	a	chur	in	ionad	“le	hoifigeach	don	Aire”,

	 	 (c)	 in	alt	91(1)(d)(iii)	(arna	leasú	le	halt	11	d’Acht	2007),	trí	“le	hoifigeach	don	Aire	nó	
le	lia-mheasúnóir”	a	chur	in	ionad	“le	hoifigeach	don	Aire”,

	 	 (d)	 in	alt	118(3)(d)	(arna	leasú	le	halt	16	d’Acht	2007),	trí	“le	hoifigeach	don	Aire	nó	le	
lia-mheasúnóir”	a	chur	in	ionad	“le	hoifigeach	don	Aire”,

  (e) in alt 186B, tríd an míniú ar “lia-mheastóir” (arna chur isteach le halt 26 den Acht 
Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha), 2010) a scriosadh,

  (f) in alt 186C (arna leasú le halt 26 den Acht Leasa Shóisialaigh (Forálacha 
Ilghnéitheacha), 2010), trí fho-ailt (2) agus (3) a scriosadh, agus

	 	 (g)	 in	alt	212(1)(d)	(arna	leasú	le	halt	26	d’Acht	2007),	trí	“le	hoifigeach	don	Aire	nó	le	
lia-mheasúnóir”	a	chur	in	ionad	“le	hoifigeach	don	Aire”.

 (3) I bhfo-alt (2), ciallaíonn “Acht 2007” an tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2007.

Teideal chun sochair cúramóra, liúntais cúramóra agus deontais cúraim faoisimh

4. (1) Leasaítear an Príomh-Acht—

  (a) in alt 99 (arna leasú le halt 10(a) d’Acht 2008), tríd an bhfo-alt seo a leanas a  
chur in ionad fho-alt (2):

 “(2) Chun críocha an mhínithe ar ‘duine iomchuí’ sa Chaibidil seo, ní mheasfar 
go dteastaíonn cúram agus aire lánaimseartha ó dhuine mura mbeidh 
míchumas ar an duine de chineál nach foláir do dhuine eile—

  (a) maoirseacht leanúnach a dhéanamh air nó uirthi agus cúnamh a thabhairt 
dó nó di go minic i gcaitheamh an lae i dtaca le gnáthfheidhmeanna 
coirp, nó

cd.2 a.3
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  (b) maoirseacht leanúnach a dhéanamh air nó uirthi chun go seachnófar 
contúirt dó féin nó di féin.”,

  (b) in alt 179 (arna leasú le halt 10(b) d’Acht 2008), tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur 
in ionad fho-alt (4):

 “(4) Chun críocha an mhínithe ar ‘duine iomchuí’ sa Chaibidil seo, ní mheasfar 
go dteastaíonn cúram agus aire lánaimseartha ó dhuine mura mbeidh 
míchumas ar an duine de chineál—

  (a) nach foláir do dhuine eile—

   (i) maoirseacht leanúnach a dhéanamh air nó uirthi agus cúnamh 
a thabhairt dó nó di go minic i gcaitheamh an lae i dtaca le 
gnáthfheidhmeanna coirp, nó

   (ii) maoirseacht leanúnach a dhéanamh air nó uirthi chun go seachnófar 
contúirt dó féin nó di féin,

   agus

  (b) gur dócha go dteastóidh an cúram agus an aire lánaimseartha sin uaidh 
nó uaithi ar feadh 12 mhí chomhleanúnacha ar a laghad.”,

   agus

  (c) in alt 224 (arna leasú le halt 10(c) d’Acht 2008), tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur 
in ionad fho-alt (2):

 “(2) Chun críocha an mhínithe ar ‘duine iomchuí’ sa Chuid seo, ní mheasfar go 
dteastaíonn cúram agus aire lánaimseartha ó dhuine mura mbeidh an duine 
chomh héagumasach sin nach foláir do dhuine eile—

  (a) maoirseacht leanúnach a dhéanamh air nó uirthi agus cúnamh a thabhairt 
dó nó di go minic i gcaitheamh an lae i dtaca le gnáthfheidhmeanna 
coirp, nó

  (b) maoirseacht leanúnach a dhéanamh air nó uirthi chun go seachnófar 
contúirt dó féin nó di féin.”.

 (2) San alt seo, ciallaíonn “Acht 2008” an tAcht Leasa Shóisialaigh (Forálacha 
Ilghnéitheacha), 2008.

Teideal chun liúntais cuardaitheora poist in imthosca áirithe

5. Leasaítear alt 148A (arna chur isteach le halt 10 den Acht Leasa Shóisialaigh agus  
Pinsean (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013) den Phríomh-Acht—

  (a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

 “(1) Tá feidhm ag an alt seo—

  (a) maidir le duine—

   (i) nach bhfuil i dteideal íocaíocht teaghlaigh aontuismitheora, agus

cd.2 a.4



8

[2015.][Uimh. 12.]
  

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Forálacha 
Ilghnéitheacha), 2015.

   (ii) a bheadh i dteideal íocaíocht teaghlaigh aontuismitheora murach 
an aois a shonraítear i mír (b) den mhíniú ar ‘aois iomchuí’ in alt 
172(1) a bheith slánaithe ag an leanbh is óige,

   le linn na tréimhse a bhfuil liúntas cuardaitheora poist á éileamh ina 
leith faoin alt seo, agus

  (b) i gcás nach bhfuil 14 bliana d’aois slánaithe ag an leanbh is óige dá 
dtagraítear i mír (a)(ii).”,

   agus

  (b) trí fho-alt (5) a scriosadh.

Teideal chun íocaíochta teaghlaigh aontuismitheora

6. (1) Leasaítear alt 172(1) den Phríomh-Acht—

  (a) sa mhíniú ar “tuismitheoir cáilithe” (arna leasú le halt 20 d’Acht 2010)—

   (i) i mír (e), trí “6 mhí,” a chur in ionad “6 mhí, nó”, agus

   (ii) i mír (h), trí “i bpáirtnéireacht shibhialta,” a chur in ionad “i bpáirtnéireacht 
sibhialta.”,

   agus

  (b) sa mhíniú ar “aois iomchuí” (arna leasú le halt 14 d’Acht 2012), tríd an mír seo a 
leanas a chur in ionad mhír (a):

  “(a) 16 bliana más rud é—

   (i) go bhfuil an duine ar ina leith atá an t-éileamh ar íocaíocht teaghlaigh 
aontuismitheora á dhéanamh cáilithe le haghaidh liúntas cúramóra 
faoi Chaibidil 8 de Chuid 3, lena n-áirítear íocaíocht faoi alt 186A, 
nó

   (ii) go bhfuil íocaíocht faoi Chaibidil 8A de Chuid 3 á déanamh i leith 
linbh, agus”.

 (2) Leasaítear alt 178C (arna leasú le halt 14 d’Acht 2012) den Phríomh-Acht tríd an  
bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

 “(3) Chun críocha an ailt seo, ní dhéanfaidh aon ní i bhfo-alt (2) difear do theideal 
duine lena mbaineann an t-alt seo leanúint de bheith i dteideal íocaíocht 
teaghlaigh aontuismitheora go dtí go slánóidh an leanbh is óige 16 bliana 
d’aois, más rud é—

  (a) go bhfuil an duine cáilithe le haghaidh liúntas cúramóra faoi Chaibidil 
8 de Chuid 3, lena n-áirítear íocaíocht faoi alt 186A, nó

  (b) gur leanbh ar ina leith atá íocaíocht faoi Chaibidil 8A de Chuid 3 á 
déanamh an leanbh is óige.”.

 (3) San alt seo, ciallaíonn “Acht 2012” an tAcht Leasa Shóisialaigh, 2012.

cd.2 a.5
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Scor d’íocaíocht leantach i leith leanaí cáilithe

7. Leasaítear alt 234 (arna leasú le halt 29(2) d’Acht 2010 agus le Sceideal 1 a ghabhann  
leis an Acht sin) den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh 
fho-alt (1):

 “(1A) D’ainneoin fhorálacha na Coda seo, ní bheidh íocaíocht leantach iníoctha 
le duine i leith aon tréimhse ar an Acht Leasa Shóisialaigh (Forálacha 
Ilghnéitheacha), 2015 a achtú nó dá éis.”.

An díbhinn teaghlaigh um fhilleadh ar an obair

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

“CUID 7A

an díbhinn teaghlaigh um Fhilleadh aR an obaiR

Mínithe

238A. Sa Chuid seo—

 ciallaíonn ‘fostaíocht’ fostaíocht inárachaithe ach ní fholaíonn sé páirt a 
ghlacadh i scéim cháilitheach;

 ciallaíonn ‘íocaíocht cháilitheach’ liúntas is iníoctha le duine a ghlacann páirt 
i scéim cháilitheach i gcás, díreach sular thosaigh sé nó sí ar pháirt a ghlacadh 
sa scéim sin, go raibh an duine—

  (a) ag fáil sochar cuardaitheora poist, nó

  (b) ag fáil liúntas cuardaitheora poist, seachas liúntas cuardaitheora poist is 
iníoctha de réir alt 148A;

 ciallaíonn ‘scéim cháilitheach’—

  (a) scéim a riarann an tAire agus ar a dtugtar—

   (i) Fostaíocht Phobail,

   (ii) Tús,

   (iii) an Scéim Shóisialta Tuaithe,

   (iv) Gateway, nó

   (v) an scéim náisiúnta intéirneachta,

  (b) cúrsa oiliúna ceadaithe, nó

  (c) aon cheann eile díobh seo a leanas atá forordaithe—

   (i) scéim nó clár fostaíochta nó taithí oibre, nó

   (ii) cúrsa oideachais, oiliúna nó forbartha;

cd.2
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 ciallaíonn ‘íocaíocht iomchuí’ liúntas is iníoctha le duine a ghlacann páirt i 
scéim cháilitheach i gcás, díreach sular thosaigh sé nó sí ar pháirt a ghlacadh 
sa scéim sin, go raibh an duine—

  (a) ag fáil íocaíocht teaghlaigh aontuismitheora, nó

  (b) ag fáil liúntas cuardaitheora poist is iníoctha de réir alt 148A;

 ciallaíonn ‘féinfhostaíocht’ féinfhostaíocht inárachaithe.

Teideal chun na díbhinne

238B. (1) Faoi réir an Achta seo, aon duine nach mbeidh aois inphinsin slánaithe aige 
nó aici, beidh sé nó sí i dteideal díbhinne (dá ngairtear ‘díbhinn teaghlaigh 
um fhilleadh ar an obair’ san Acht seo) más rud é—

	 	 (a)	 go	 scoirfidh	 an	 duine,	 an	 5	 Eanáir	 2015	 nó	 dá	 éis	 agus	 roimh	 an	 1	
Aibreán 2018, d’aon cheann díobh seo a leanas a éileamh nó de bheith 
i dteideal aon cheann díobh—

   (i) sochar cuardaitheora poist, liúntas cuardaitheora poist, íocaíocht 
cháilitheach nó íocaíocht iomchuí, de bhíthin an duine sin nó, más 
cuí, céile, páirtnéir sibhialta nó comhchónaitheoir an duine sin—

    (I) a bheith i bhfostaíocht nó i bhféinfhostaíocht, nó

    (II) do thosú i bhfostaíocht nó i bhféinfhostaíocht laistigh de 4 
seachtaine ón dáta a scoir an duine sin den sochar, den liúntas nó 
den íocaíocht lena mbaineann a éileamh nó de bheith i dteideal 
an tsochair, an liúntais nó na híocaíochta lena mbaineann,

    nó

   (ii) íocaíocht teaghlaigh aontuismitheora de bhíthin—

    (I) an duine sin a bheith i bhfostaíocht nó i bhféinfhostaíocht,

    (II) an duine sin do thosú i bhfostaíocht nó i bhféinfhostaíocht 
laistigh de 4 seachtaine ón dáta a scoir sé nó sí den íocaíocht sin 
a éileamh nó de bheith i dteideal na híocaíochta sin,

    (III) an aois a shonraítear i mír (b) den mhíniú ar ‘aois iomchuí’ in 
alt 172(1) a bheith slánaithe ag an leanbh is óige agus an duine 
sin a bheith i bhfostaíocht nó i bhféinfhostaíocht an dáta a scoir 
sé nó sí den íocaíocht sin a éileamh nó de bheith i dteideal na 
híocaíochta sin, nó

    (IV) gan feidhm a bheith ag alt 178B, 178C nó 178D a thuilleadh 
maidir leis an duine sin agus an duine sin a bheith i bhfostaíocht 
nó i bhféinfhostaíocht an dáta a scoir sé nó sí den íocaíocht sin 
a éileamh nó de bheith i dteideal na híocaíochta sin,

  (b) go raibh an duine, díreach roimh an dáta a scoir an duine de shochar, 
de liúntas nó d’íocaíocht a shonraítear i mír (a) a éileamh nó de bheith i 
dteideal sochar, liúntas nó íocaíocht den sórt sin—

cd.2 a.8
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   (i) ag fáil méadú ar shochar cuardaitheora poist, ar liúntas cuardaitheora  
poist nó ar íocaíocht teaghlaigh aontuismitheora i leith leanbh 
cáilithe amháin ar a laghad a bhfuil cónaí de ghnáth air nó uirthi 
leis an duine sin, nó

   (ii) ag fáil méadú ar íocaíocht cháilitheach nó ar íocaíocht iomchuí i leith  
linbh ar méadú é atá ar comhréir le méadú dá dtagraítear i bhfomhír 
(i),

   agus

  (c) i gcás na nithe seo a leanas—

   (i) sochar cuardaitheora poist,

   (ii) liúntas cuardaitheora poist, seachas liúntas cuardaitheora poist is 
iníoctha de réir alt 148A, nó

   (iii) íocaíocht cháilitheach,

   go raibh an duine, díreach roimh an dáta a scoir sé nó sí den sochar, 
den liúntas nó den íocaíocht lena mbaineann a éileamh nó de bheith i 
dteideal an tsochair, an liúntais nó na híocaíochta lena mbaineann, in 
aon tréimhse leanúnach dífhostaíochta, ag fáil an tsochair, an liúntais nó 
na híocaíochta sin i leith 312 lá dífhostaíochta ar a laghad, ar laethanta 
le linn na tréimhse 12 mhí a thosaigh díreach roimh an dáta sin 156 lá 
díobh ar a laghad.

 (2) Ní íocfar níos mó ná aon díbhinn teaghlaigh um fhilleadh ar an obair  
amháin i leith lánúine.

 (3) Faoi réir fho-alt (4), ní bheidh duine i dteideal na díbhinne teaghlaigh um 
fhilleadh ar an obair más rud é, maidir leis an duine sin nó, más cuí, maidir 
le céile, páirtnéir sibhialta nó comhchónaitheoir an duine sin—

  (a) go mbeidh sé nó sí—

   (i) ag fáil aon sochar a shonraítear i míreanna (a) go (k) d’alt 39(1), 
seachas sochar míthreorach is iníoctha de réir alt 75 agus sochar 
báis ar mhodh deontas i leith costais sochraide,

   (ii) ag fáil aon chúnamh a shonraítear in alt 139(1), seachas íocaíocht 
chaomhnóra (neamhranníocach) is iníoctha de réir alt 168, deontas 
baintreachais nó páirtnéara shibhialta mharthanaigh, liúntas cúraim 
baile, íocaíocht sheachtainiúil nó mhíosúil is iníoctha de réir alt 198 
agus liúntas leasa forlíontach a mhéid a bhaineann sé leis an liúntas 
sin a íoc de réir alt 200, 201, 202 nó 206, nó

   (iii) ag fáil íocaíocht leantach i leith leanaí cáilithe is iníoctha de réir 
Chuid 7,

  (b) go nglacfaidh sé nó sí páirt i scéim cháilitheach, nó

	 	 (c)	 go	scoirfidh	sé	nó	sí	de	bheith	fostaithe	nó	féinfhostaithe.
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 (4) Más rud é, murach fo-alt (3), go mbeadh an díbhinn teaghlaigh um  
fhilleadh ar an obair iníoctha le duine i dtréimhse éagumais chun oibre ar 
ina leith a bheadh sochar breoiteachta nó sochar díobhála iníoctha freisin 
leis an duine sin nó, más cuí, lena chéile nó lena céile, lena pháirtnéir 
sibhialta nó lena páirtnéir sibhialta nó lena chomhchónaitheoir nó lena 
comhchónaitheoir, beidh an díbhinn iníoctha leis an duine sin ar feadh an 
chuid sin den tréimhse éagumais chun oibre nach faide ná 36 lá.

 (5) Ní bheidh duine i dteideal díbhinn teaghlaigh um fhilleadh ar an obair faoin 
gCuid seo mura mbeidh cónaí rialta air nó uirthi sa Stát.

 (6) San alt seo—

déanfar ‘tréimhse leanúnach dífhostaíochta’—

  (a) i ndáil le sochar cuardaitheora poist agus liúntas cuardaitheora poist, a 
fhorléiriú de réir alt 141(3), agus

  (b) i ndáil le híocaíocht cháilitheach, a fhorléiriú de réir alt 141(3), faoi  
réir an mhodhnaithe go bhforléireofar tagairt do dhífhostaíocht mar 
thagairt do pháirt a ghlacadh i scéim cháilitheach;

ciallaíonn ‘lánúin’—

  (a) lánúin phósta atá in aontíos,

  (b) an bheirt pháirtnéirí sibhialta sa pháirtnéireacht shibhialta chéanna  
atá in aontíos, nó

  (c) an bheirt chomhchónaitheoirí.

Ré na díbhinne

238C. (1) Faoi réir an Achta seo, déanfar an díbhinn teaghlaigh um fhilleadh ar an 
obair a íoc ar feadh tréimhse uasta 104 seachtaine.

 (2) I gcás go scoirfear de dhíbhinn teaghlaigh um fhilleadh ar an obair a íoc le 
duine roimh dheireadh na tréimhse a shonraítear i bhfo-alt (1), féadfar, faoi 
réir fho-alt (3) agus alt 238F, an díbhinn a íoc leis an duine ar feadh aon 
chuid den chion neamhchaite den tréimhse sin, más rud é—

  (a) go gcomhlíonfaidh an duine sin na coinníollacha a shonraítear in alt 
238B(1), agus

  (b) nach mbeidh feidhm ag ailt 238B(3) agus 238D(3).

 (3) Féadfar an díbhinn teaghlaigh um fhilleadh ar an obair a íoc le duine de réir 
alt 238B(1) agus fho-alt (2) i leith tréimhsí ar leithligh, faoi réir na nithe seo 
a leanas—

  (a) nach faide ná an tréimhse a shonraítear i bhfo-alt (1) comhiomlán na 
dtréimhsí sin, agus

  (b) go n-íocfar an díbhinn i leith 3 thréimhse ar leithligh den sórt sin ar a 
mhéid.
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An ráta díbhinne

238D. (1) Faoi réir an Achta seo, is é a bheidh i ráta seachtainiúil na díbhinne 
teaghlaigh um fhilleadh ar an obair—

  (a) i leith na chéad 52 sheachtain, dar tosach an dáta a bheidh sí infhaighte 
de réir rialacháin arna ndéanamh faoin Acht seo, méid atá ar comhréir 
leis an méid a leagtar amach i gcolún (4) de Chuid 1 de Sceideal 4, os 
coinne thagairt 1(a) i gcolún (1) den Chuid sin i leith gach linbh dá 
dtagraítear in alt 238B(1)(b), faoi réir an díbhinn sheachtainiúil uasta is 
iníoctha a bheith ar comhréir leis an ráta seachtainiúil is iníoctha i leith 
4 leanbh den sórt sin, agus

  (b) i leith aon seachtain a bheidh ann tar éis na chéad 52 sheachtain, gan dul 
thar 104 seachtaine sa chomhiomlán, leath an mhéid arna ríomh de réir 
mhír (a), faoi réir an díbhinn sheachtainiúil uasta is iníoctha a bheith ar 
comhréir le leath an ráta sheachtainiúil is iníoctha i leith 4 leanbh den 
sórt sin.

 (2) Ní áireofar i ráta seachtainiúil na díbhinne teaghlaigh um fhilleadh ar an 
obair méid i leith leanbh dá dtagraítear in alt 238B(1)(b) ar feadh aon 
tréimhse ar lena linn—

  (a) a dhéileáiltear leis an leanbh sin mar leanbh cáilithe chun críoch 
méadaithe ar aon sochar a shonraítear in alt 39(1), chun críoch méadaithe 
ar aon chúnamh a shonraítear in alt 139(1) nó chun críoch íocaíochta 
leantaí i leith leanaí cáilithe is iníoctha de réir Chuid 7,

  (b) a dhéileáiltear leis an leanbh sin mar leanbh chun críoch méadaithe ar 
aon íocaíocht cháilitheach nó ar aon íocaíocht iomchuí atá ar comhréir 
le méadú ar shochar nó ar chúnamh dá dtagraítear i mír (a),

  (c) a dhéileáiltear leis an leanbh sin mar aosach cáilithe chun críoch 
méadaithe ar aon sochar a shonraítear in alt 39(1) nó chun críoch 
méadaithe ar aon chúnamh a shonraítear in alt 139(1),

  (d) a dhéileáiltear leis an leanbh sin mar aosach chun críoch méadaithe ar 
aon íocaíocht cháilitheach nó ar aon íocaíocht iomchuí atá ar comhréir 
le méadú ar shochar nó ar chúnamh dá dtagraítear i mír (c),

  (e) a bheidh aon sochar dá dtagraítear in alt 238B(3)(a)(i) nó aon chúnamh  
dá dtagraítear in alt 238B(3)(a)(ii) á fháil ag an leanbh sin ina cheart nó 
ina ceart féin, nó

  (f) a ghlacfaidh an leanbh sin páirt i scéim cháilitheach.

 (3) Ní bheidh duine i dteideal na díbhinne teaghlaigh um fhilleadh ar an obair 
le linn aon tréimhse ar ina leith—

  (a) atá feidhm ag fo-alt (2), agus

  (b) nach ann d’aon leanbh dá dtagraítear in alt 238B(1)(b) agus ar ina leith 
atá an díbhinn iníoctha.
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Rialacháin

238E. (1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh i ndáil leis an díbhinn  
teaghlaigh um fhilleadh ar an obair.

 (2) Féadfar le rialacháin faoin alt seo, go háirithe agus gan dochar do 
ghinearáltacht fho-alt (1)—

  (a) a cheangal ar fhostóirí cibé faisnéis a thabhairt don Aire a theastóidh 
uaidh nó uaithi d’fhonn teideal chun na díbhinne teaghlaigh um 
fhilleadh ar an obair a chinneadh, agus

  (b) na nithe seo a leanas a fhorordú—

   (i) scéimeanna nó cláir fostaíochta nó taithí oibre, agus

   (ii) cúrsaí oideachais, oiliúna nó forbartha,

   chun críocha mhír (c) den mhíniú ar ‘scéim cháilitheach’ in alt 238A 
agus féadfar scéimeanna, cláir nó cúrsaí éagsúla a fhorordú le haghaidh 
forálacha éagsúla den Chuid seo.

Cuid 7A do scor

238F.	Scoirfidh	an	Chuid	seo	d’éifeacht	a	bheith	léi	an	1	Aibreán	2021.”.

Fíordheimhniú céannachta nuair a láithreoidh duine chun go ndéanfar íocaíocht leis nó léi

9. Leasaítear alt 242 (arna leasú le halt 3 den Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2014)  
den Phríomh-Acht—

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

 “(4) Faoi réir fho-alt (5), aon duine a láithreoidh thar a cheann féin nó thar a  
ceann féin chun go n-íocfar sochar leis nó léi, sásóidh sé nó sí an tAire, 
oifigeach	don	Aire	nó	soláthraí	seirbhíse	íocaíochta,	de	réir	mar	a	bheidh,	
maidir lena chéannacht nó lena céannacht trí na nithe seo a leanas a 
thabhairt—

  (a) a chárta seirbhísí poiblí nó a cárta seirbhísí poiblí, nó

  (b) cárta arna eisiúint ag an Aire chuig an duine faoi alt 264 agus cibé 
faisnéis	nó	doiciméadacht	eile	a	theastóidh	le	réasún	ón	Aire,	ó	oifigeach	
don Aire nó ó sholáthraí seirbhíse íocaíochta, de réir mar a bheidh, chun 
céannacht an duine sin a fhíordheimhniú.”,

  (b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (5):

 “(5) Féadfaidh an tAire socruithe a dhéanamh le soláthraí seirbhíse íocaíochta 
maidir	le	sochar	a	íoc	le	cibé	aicme	daoine	a	chinnfidh	an	tAire	agus	féadfar	
a áireamh sna socruithe sin an tAire do thabhairt faisnéis nó doiciméadacht 
don soláthraí seirbhíse íocaíochta chun céannacht aon daoine den sórt 
sin a láithreoidh os comhair an tsoláthraí seirbhíse íocaíochta de bhun an 
tsocraithe a fhíordheimhniú.”,

   agus

  (c) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (5):
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 “(6) Aon duine a láithreoidh thar ceann duine eile (dá ngairtear an ‘duine eile’ 
san alt seo) chun go n-íocfar sochar leis nó léi, tabharfaidh sé nó sí don 
Aire,	d’oifigeach	don	Aire	nó	do	sholáthraí	seirbhíse	íocaíochta,	de	réir	mar	
a bheidh—

  (a) i gcás go mbeidh an duine ainmnithe chuige sin de réir rialacháin arna 
ndéanamh faoi alt 244(1)(a)—

	 	 	 (i)	 fianaise	 gur	 ainmnigh	 an	 duine	 eile	 é	 nó	 í	 amhlaidh	 chun	 an	 
sochar a fháil thar ceann an duine eile,

   (ii) an cárta seirbhísí poiblí arna eisiúint chuig an duine eile nó cárta 
arna eisiúint ag an Aire chuig an duine eile faoi alt 264, agus

   (iii) cibé faisnéis nó doiciméadacht eile a theastóidh le réasún ón Aire, ó 
oifigeach	don	Aire	nó	ó	sholáthraí	seirbhíse	íocaíochta,	de	réir	mar	
a bheidh, chun céannacht an duine ainmnithe a fhíordheimhniú,

   nó

  (b) i gcás go mbeidh an duine ceaptha chuige sin de réir rialacháin arna 
ndéanamh faoi alt 244(1)(b)—

   (i) an cárta seirbhísí poiblí arna eisiúint chuig an duine eile nó cárta 
arna eisiúint ag an Aire chuig an duine eile faoi alt 264, agus

   (ii) cibé faisnéis nó doiciméadacht eile a theastóidh le réasún ón Aire, ó 
oifigeach	don	Aire	nó	ó	sholáthraí	seirbhíse	íocaíochta,	de	réir	mar	
a bheidh, chun céannacht an duine cheaptha a fhíordheimhniú.

 (7) I gcás go mainneoidh duine fo-alt (4) nó (6) a chomhlíonadh, féadfar 
íocaíocht sochair a choimeád siar go dtí cibé tráth a fhíordheimhneofar 
céannacht an duine.

 (8) Féadfaidh soláthraí seirbhíse íocaíochta an fhaisnéis nó an doiciméadacht 
arna soláthar ag an Aire faoi fho-alt (5) a thaifeadadh nó a choimeád chun 
críocha an ailt seo.

	 (9)	 Féadfaidh	an	tAire,	oifigeach	don	Aire	nó	soláthraí	seirbhíse	íocaíochta	an	
fhaisnéis nó an doiciméadacht arna tabhairt ag duine faoi fho-alt (4) nó (6) 
a thaifeadadh nó a choimeád.”.

Tuairim lia-mheasúnóra

10. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 300:

“Tuairim lia-mheasúnóra

300A. (1) Le linn cinneadh a dhéanamh i dtaobh teideal duine (cibé acu i leith  
breith faoi alt 300 nó breith athbhreithnithe faoi alt 301) chun sochair, 
cúnaimh nó deontais cúraim faoisimh, de réir mar a bheidh, féadfar tuairim 
lia-mheasúnóra a lorg i leith aon cheann de na ceisteanna seo a leanas, ach 
gan bheith teoranta dóibh:

  (a) an bhfuil an duine—
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   (i) chun críocha alt 40 nó alt 74, de réir mar a bheidh, éagumasach 
chun oibre, nó

   (ii) chun críocha alt 118, éagumasach go buan chun oibre;

  (b) chun críocha alt 46A, leibhéal an tsriain ar chumas an duine chun oibre 
i gcoibhneas le cumas duine den aois chéanna chun oibre ar duine é nó 
í nach bhfuil aon srian ar a chumas nó ar a cumas chun oibre;

  (c) an dtuartar go mbeidh nó go bhfuil an bhean lena mbaineann, chun 
críocha Chaibidil 9 nó Chaibidil 10 de Chuid 2, i luí seoil de réir bhrí 
alt 51;

  (d) chun críocha alt 72—

   (i) an bhféadfadh sé gur tharla an tionóisc, ar ina leith atá an tuairim á 
lorg, de dhroim agus i gcúrsa fhostaíocht an duine árachaithe, agus

   (ii) an bhfuil díobháil an duine árachaithe ag teacht leis an tionóisc sin;

  (e) méid na míthreorach, chun críocha alt 75, a thig as cailliúint cumais 
coirp nó meabhrach a bhain do dhuine árachaithe mar gheall ar dhíobháil 
phearsanta, arbh é ba chúis léi tionóisc a tharla an 1 Bealtaine 1967 nó 
dá éis de dhroim agus i gcúrsa a fhostaíochta nó a fostaíochta;

  (f) chun críocha alt 77, an bhfuil duine atá i dteideal pinsean míthreorach 
éagumasach chun oibre, mar gheall ar an gcailleadh cumais iomchuí, 
agus an dóigh go mbeidh sé nó sí éagumasach amhlaidh go buan;

  (g) chun críocha alt 78, an bhfuil síorfhreastal ag teastáil ó dhuine, atá i 
dteideal pinsean míthreorach i leith mheasúnacht 50 faoin gcéad nó 
níos mó, mar gheall ar an gcailleadh cumais iomchuí,

  (h) chun críocha alt 80, an bhfuair duine árachaithe bás mar gheall ar 
dhíobháil phearsanta arbh é ba chúis léi tionóisc a tharla an 1 Bealtaine 
1967 nó dá éis de dhroim agus i gcúrsa a fhostaíochta nó a fostaíochta;

  (i) chun críocha alt 85, an amhlaidh, mar gheall ar an díobháil nó ar an 
ngalar a tharla de dhroim agus i gcúrsa fhostaíocht an duine—

   (i) go bhfuil sé nó sí éagumasach chun oibre, nó go bhféadfaí déileáil 
leis nó léi mar dhuine atá éagumasach chun oibre, agus gur dóigh 
go mbeidh sé nó sí éagumasach amhlaidh go buan, nó

   (ii) go bhfuil síorfhreastal ag teastáil ón duine;

  (j) chun críocha alt 87, an bhfuil galar ar dhuine árachaithe nó  
ar bhain díobháil dó nó di atá forordaithe faoin alt sin agus—

   (i) a bhféadfadh sé gur tharla sé nó sí de dhroim agus i gcúrsa 
fhostaíocht an duine árachaithe, agus

   (ii) a tolgadh an 1 Bealtaine 1967 nó dá éis;

  (k) ar thionóisc cheirde chun críocha alt 90 an tionóisc iomchuí de réir bhrí 
alt 69;
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  (l) an duine iomchuí chun críocha Chaibidil 14 de Chuid 2, Chaibidil 8 de 
Chuid 3 nó Chuid 5, de réir mar a bheidh, an duine a ndearnadh éileamh 
i leith a chúraim nó a cúraim nó a bhfuil éileamh á íoc i leith a chúraim 
nó a cúraim;

  (m) chun críocha alt 161A, an bhfuil an duine chomh dall sin nach féidir leis 
nó léi—

   (i) aon obair a dhéanamh a bhfuil radharc na súl riachtanach di, nó

   (ii) leanúint den ghnáthshlí bheatha atá aige nó aici;

  (n) an leanbh cáilithe leanbh chun críocha Chaibidil 8A de  
Chuid 3;

  (o) chun críocha alt 210, an bhfuil an duine, de bhíthin míchumas sonraithe, 
srianta go substaintiúil ó fhostaíocht a ghabháil de láimh de chineál a 
bheadh oiriúnach d’aois, do thaithí agus do cháilíochtaí an duine sin, 
mura mbeadh an míchumas sin air nó uirthi.

 (2) I gcás go lorgófar tuairim lia-mheasúnóra de réir fho-alt (1), déanfaidh an  
lia-mheasúnóir measúnacht ar an bhfaisnéis iomchuí go léir a bheidh ar fáil  
dó nó di agus soláthróidh sé nó sí tuairim ar an gceist a chuirfear air nó 
uirthi.

 (3) I gcás go soláthróidh lia-mheasúnóir tuairim de réir fho-alt (2), beidh  
aird	ag	oifigeach	breithiúnachta	ar	an	tuairim	sin	le	linn	dó	nó	di	breith	a	
thabhairt ar an gceist ar lorgaíodh an tuairim ina leith.

 (4) San alt seo, tá le ‘cailleadh cumais iomchuí’ an bhrí a shanntar dó le  
halt 69.”.

Aisíoc méideanna atá dlite agus a éiríonn as ráitis atá bréagach nó míthreorach nó as  
ceilt thoiliúil fíoras

11. Leasaítear alt 342A (arna chur isteach le halt 18 den Acht Leasa Shóisialaigh agus  
Pinsean, 2011) den Phríomh-Acht—

  (a) tríd an alt sin a shainainmniú mar fho-alt (1),

  (b) i bhfo-alt (1), trí “alt 342” a chur in ionad “alt 342(1)”, agus

  (c) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

 “(2) Beidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le méideanna a cheanglaítear a aisíoc—

  (a) de bhua breith athbhreithnithe dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a) nó  
(1)(b), nó

  (b) de bhua cinneadh athbhreithnithe dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(c),

arna tabhairt nó arna dhéanamh an 29 Meitheamh 2011 nó dá éis, cibé acu 
is i leith tréimhse dar tosach roimh an dáta sin, ar an dáta sin nó tar éis an 
dáta sin an méid a bheidh inaisíoctha amhlaidh nó nach ea.”.
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Ráitis sochar inghnóthaithe

12. (1) Leasaítear an Príomh-Acht—

  (a) in alt 300(2), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (hh) (arna cur isteach le 
halt 13 d’Acht 2013):

  “(hh) faoi Cuid 11B (sochair agus cúnamh áirithe a ghnóthú) is ceist i dtaobh 
an sochar inghnóthaithe de réir bhrí Chuid 11B é—

   (i) sochar, nó aon chuid de shochar, faoi Chuid 2, nó

   (ii) aon chúnamh, nó aon chuid d’aon chúnamh, faoi Chuid 3,

   a shonraítear i ráiteas sochar inghnóthaithe nó i ráiteas athbhreithnithe 
sochar inghnóthaithe, agus”,

  (b) in alt 311, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4) (arna chur isteach 
le halt 13 d’Acht 2013):

 “(4) Ní fhéadfaidh aon duine aon achomharc a dhéanamh faoi fho-alt (1) i 
gcoinne	 na	 breithe	 arna	 tabhairt	 ag	 oifigeach	 breithiúnachta	 ar	 cheist	
faoi mhír (hh) d’alt 300(2) go dtí go mbeidh na sochair inghnóthaithe a 
shonraítear sa ráiteas iomchuí sochar inghnóthaithe, de réir bhrí Chuid 11B, 
íoctha leis an Aire de réir alt 343R.”,

  (c) in alt 343L (arna chur isteach le halt 13 d’Acht 2013)—

   (i) trí na mínithe seo a leanas a chur isteach i bhfo-alt (1):

“ciallaíonn ‘ráiteas iomchuí sochar inghnóthaithe’ ráiteas sochar 
inghnóthaithe nó, i gcás gur eisíodh ráiteas athbhreithnithe sochar 
inghnóthaithe, an ráiteas athbhreithnithe sochar inghnóthaithe;

ciallaíonn ‘ráiteas athbhreithnithe sochar inghnóthaithe’ ráiteas arna  
eisiúint ag an Aire faoi fho-alt 343PA(2) ina sonraítear méid na sochar 
inghnóthaithe i leith duine díobhálaithe;”,

   (ii) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “ráiteas sochar 
inghnóthaithe” i bhfo-alt (1):

“ciallaíonn ‘ráiteas sochar inghnóthaithe’ ráiteas arna eisiúint ag an Aire 
faoi alt 343P(3) nó 343PA(1) ina sonraítear méid na sochar inghnóthaithe i 
leith duine díobhálaithe.”,

    agus

   (iii) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

 “(2) Sa Chuid seo, ciallaíonn ‘sochair inghnóthaithe’—

  (a) i gcás ráiteas sochar inghnóthaithe arna eisiúint faoi alt 343P(3) nó 
343PA(1)—

   (i) na sochair shonraithe a íoctar le duine díobhálaithe de thoradh 
na díobhála pearsanta roimh dháta eisiúna an ráitis sochar 
inghnóthaithe, agus

cd.2



19

[Uimh. 12.][2015.]
  

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Forálacha 
Ilghnéitheacha), 2015.

   (ii) na sochair shonraithe a bhféadfar iad a íoc le duine díobhálaithe 
de thoradh na díobhála pearsanta ar an dáta, nó tar éis an dáta, dá 
dtagraítear i bhfomhír (i) go dtí deireadh na tréimhse sonraithe,

   agus

  (b) i gcás ráiteas athbhreithnithe sochar inghnóthaithe arna eisiúint faoi alt 
343PA(2)—

   (i) na sochair shonraithe a íoctar le duine díobhálaithe de thoradh na 
díobhála pearsanta roimh dháta eisiúna an ráitis athbhreithnithe 
sochar inghnóthaithe, agus

   (ii) na sochair shonraithe a bhféadfar iad a íoc le duine díobhálaithe 
de thoradh na díobhála pearsanta ar an dáta, nó tar éis an dáta, dá 
dtagraítear i bhfomhír (i) go dtí deireadh na tréimhse sonraithe.”,

  (d) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 343P (arna chur isteach le halt 13 
d’Acht 2013):

“An tAire d’eisiúint ráitis sochar inghnóthaithe agus ráitis athbhreithnithe 
sochar inghnóthaithe

343PA. (1) Féadfaidh an tAire ráiteas sochar inghnóthaithe a eisiúint chuig  
cúititheoir nó chuig an mBord, de réir mar a bheidh, más rud é—

  (a) go mbeidh íocaíocht cúitimh déanta ag cúititheoir le duine  
díobhálaithe nó i leith duine díobhálaithe ach nach mbeidh iarratas 
déanta aige nó aici ar ráiteas sochar inghnóthaithe faoi alt 343P(1), nó

  (b) go mbeidh ordú íoctha eisithe ag an mBord faoi alt 38 d’Acht 2003  
ach nach mbeidh iarratas déanta aige ar ráiteas sochar inghnóthaithe 
faoi alt 343P(2).

 (2) Féadfaidh an tAire ráiteas athbhreithnithe sochar inghnóthaithe a eisiúint 
chuig cúititheoir nó chuig an mBord, de réir mar a bheidh, i gcás go  
ndéanfar, tar éis ráiteas sochar inghnóthaithe a eisiúint faoi fho-alt (1) nó 
faoi alt 343P(3), breith nó breith athbhreithnithe a thabhairt, de réir bhrí alt 
343Q(4)—

  (a) chun sochar sonraithe a dhámhachtain do dhuine díobhálaithe, nó

  (b) chun sochar sonraithe is iníoctha le duine díobhálaithe a athrú.

 (3) Déanfaidh an tAire, an tráth céanna a eiseoidh sé nó sí ráiteas sochar 
inghnóthaithe faoi fho-alt (1) nó ráiteas athbhreithnithe sochar  
inghnóthaithe faoi fho-alt (2) chuig cúititheoir nó chuig an mBord, de réir 
mar a bheidh, cóip den ráiteas a eisiúint chuig an duine díobhálaithe.

 (4) Féadfaidh an tAire, le rialacháin, an fhaisnéis a bheidh le soláthar ag 
cúititheoir nó ag duine díobhálaithe a fhorordú is faisnéis a theastóidh ón 
Aire i ndáil le céannacht an duine dhíobhálaithe agus i ndáil le sochair arna 
bhfáil ag an duine sin d’fhonn ráiteas sochar inghnóthaithe a eisiúint faoi 
fho-alt (1) nó ráiteas athbhreithnithe sochar inghnóthaithe a eisiúint faoi 
fho-alt (2), de réir mar a bheidh.”,
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  (e) tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 343Q (arna chur isteach le halt 13 d’Acht 
2013):

“Tréimhse bhailíochta ráiteas sochar inghnóthaithe agus ráiteas athbhreithnithe 
sochar inghnóthaithe

343Q. (1) Beidh ráiteas sochar inghnóthaithe nó ráiteas athbhreithnithe sochar 
inghnóthaithe bailí—

  (a) i gcás, an tráth a eiseofar an ráiteas, nach mbeidh sochair inghnóthaithe 
ar bith sainaitheanta—

   (i) go ceann 12 mhí ón dáta a eiseofar an ráiteas sochar inghnóthaithe 
nó an ráiteas athbhreithnithe sochar inghnóthaithe, de réir mar a 
bheidh, nó

   (ii) go dtí cibé tráth a thabharfar breith nó breith athbhreithnithe chun 
sochar sonraithe a dhámhachtain do dhuine díobhálaithe,

   cibé acu is túisce a tharlóidh,

  (b) i gcás, an tráth a eiseofar an ráiteas, go mbeidh sochair inghnóthaithe 
sainaitheanta agus nach mbeidh aon sochar sonraithe á íoc—

   (i) go ceann 12 mhí ón dáta a eiseofar an ráiteas sochar gnóthaithe 
nó an ráiteas athbhreithnithe sochar inghnóthaithe, de réir mar a 
bheidh, nó

   (ii) go dtí cibé tráth a thabharfar breith nó breith athbhreithnithe chun 
sochar sonraithe a dhámhachtain do dhuine díobhálaithe nó chun 
sochar sonraithe is iníoctha le duine díobhálaithe a athrú,

   cibé acu is túisce a tharlóidh, agus

  (c) in aon chás eile—

   (i) go ceann 3 mhí ón dáta a eiseofar an ráiteas sochar inghnóthaithe 
nó an ráiteas athbhreithnithe sochar inghnóthaithe, de réir mar a 
bheidh, nó

   (ii) go dtí cibé tráth a thabharfar breith nó breith athbhreithnithe chun 
sochar sonraithe is iníoctha le duine díobhálaithe a athrú,

   cibé acu is túisce a tharlóidh.

 (2) Féadfaidh duine ar eisíodh ráiteas sochar inghnóthaithe nó ráiteas 
athbhreithnithe sochar inghnóthaithe chuige nó chuici a iarraidh ar an Aire 
sonraí a thabhairt i dtaobh na slí inar ríomhadh méid na sochar inghnóthaithe 
a shonraítear sa ráiteas.

 (3) Déanfaidh an tAire na sonraí a iarrfar faoi fho-alt (2) a thabhairt laistigh de 
4 seachtaine ón tráth a gheofar iarraidh den sórt sin.

 (4) San alt seo—

ciallaíonn ‘breith’—

	 	 (a)	 breith	arna	tabhairt	ag	oifigeach	breithiúnachta	faoi	alt	300,	nó
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	 	 (b)	 breith	arna	tabhairt	ag	oifigeach	achomhairc	faoi	alt	311;

ciallaíonn ‘breith athbhreithnithe’—

	 	 (a)	 breith	athbhreithnithe	arna	tabhairt	ag	oifigeach	breithiúnachta	faoi	alt	
301, nó

	 	 (b)	 breith	 athbhreithnithe	 arna	 tabhairt	 ag	 oifigeach	 achomhairc	 faoi	 alt	
317.”,

  (f) in alt 343R (arna chur isteach le halt 13 d’Acht 2013)—

   (i) i bhfo-alt (1), trí “ráiteas iomchuí sochar inghnóthaithe” a chur in ionad “ráiteas 
sochar inghnóthaithe”, agus

   (ii) i bhfo-alt (2), trí “ráiteas iomchuí sochar inghnóthaithe” a chur in ionad “ráiteas 
sochar inghnóthaithe”,

  (g) in alt 343U (arna chur isteach le halt 13 d’Acht 2013), i bhfo-alt (2), trí “de réir bhrí 
mhír (a)(ii) nó (b)(ii)” a chur in ionad “de réir bhrí mhír (b)”,

  (h) in alt 343V (arna chur isteach le halt 13 d’Acht 2013)—

   (i) i bhfo-alt (2), trí “ráiteas iomchuí sochar inghnóthaithe” a chur in ionad “ráiteas 
sochar inghnóthaithe”, agus

   (ii) i bhfo-alt (3), trí “ráiteas iomchuí sochar inghnóthaithe” a chur in ionad “ráiteas 
sochar inghnóthaithe”,

   agus

  (i) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 343W (arna chur isteach le halt 13 
d’Acht 2013):

“Socruithe idirthréimhseacha

343X. Aon ráiteas sochar inghnóthaithe arna eisiúint roimh theacht i ngníomh d’alt 
12 den Acht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha), 2015, beidh sé 
bailí ar feadh na tréimhse a shonraítear sa ráiteas sin nó go dtí go dtabharfar 
breith nó breith athbhreithnithe, de réir bhrí alt 343Q(4), chun sochar sonraithe 
a dhámhachtain do dhuine díobhálaithe nó chun sochar sonraithe is iníoctha le 
duine díobhálaithe a athrú, cibé acu is túisce a tharlóidh.”.

 (2) San alt seo, ciallaíonn “Acht 2013” an tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2013.

Comhlachtaí sonraithe

13. Leasaítear Sceideal 5 a ghabhann leis an bPríomh-Acht, i mír 1(4) (arna leasú le halt 101 
den Acht um Sheirbhísí Maoine (Rialáil), 2011 agus le mír 10 de Sceideal 8 a ghabhann  
leis an Acht sin), trí “an Bord um Réiteach Piríte,” a chur isteach i ndiaidh “an tÚdarás 
Rialála Seirbhísí Maoine,”.

Leasuithe de dhroim na díbhinne teaghlaigh um fhilleadh ar an obair

14. Leasaítear an Príomh-Acht ar an modh a shonraítear sa Sceideal.
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Leasuithe ilghnéitheacha ar an bPríomh-Acht

15. (1) Leasaítear alt 2 den Phríomh-Acht, i bhfo-alt (1), trí “d’alt 148A(4)” a chur in ionad 
“d’alt 148A(5)” i mír (c) den mhíniú ar “lá dífhostaíochta”.

 (2) Leasaítear Sceideal 3 a ghabhann leis an bPríomh-Acht—

  (a) i gCuid 1, tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “deontas 
cothabhála”:

“ciallaíonn ‘deontas cothabhála’—

  (a) deontas—

   (i) a dámhadh de réir alt 2 (arna leasú le halt 3 den Acht um Údaráis 
Áitiúla (Deontais Ardoideachais), 1992) den Acht um Údaráis 
Áitiúla (Deontais Ardoideachais), 1968, agus

   (ii) ar leanadh de faoi fho-ailt (2) agus (3) d’alt 6 den Acht um 
Thacaíocht do Mhic Léinn, 2011,

  (b) deontas—

   (i) a dámhadh de bhun scéim arna riaradh ag coiste gairmoideachais 
(de réir na brí a tugadh do ‘coiste oideachais ghairme beatha’ in 
alt 7 den Acht Oideachais Ghairme Beatha, 1930) trína gcuirtí 
deontais ar fáil do mhic léinn chun cabhrú leo freastal ar chúrsaí 
ardoideachais nó breisoideachais, agus

   (ii) ar leanadh de faoi fho-ailt (2) agus (3) d’alt 6 den Acht um 
Thacaíocht do Mhic Léinn, 2011,

   nó

  (c) deontas a dámhadh faoi scéim deontas arna déanamh de bhun alt 16  
den Acht um Thacaíocht do Mhic Léinn, 2011;”,

  (b) i Riail 1(2)(b)(ix) de Chuid 2, trí na fochlásail seo a leanas a chur in ionad  
fhochlásail (I) agus (II):

  “(I) an Scéim um Chosaint na Timpeallachta Tuaithe agus an Scéim um 
Roghanna Comhshaoil Talmhaíochta a riarann an tAire Talmhaíochta, 
Bia agus Mara;

  (II) Scéim Plean Feirme na Seirbhíse Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra 
a riarann an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta,”,

   agus

  (c) i Riail 1(2)(b)(x) de Chuid 3 (a leasaíodh le halt 24 den Acht um Athchóiriú an Dlí 
Leasa Shóisialaigh agus um Pinsin, 2006 agus le Sceideal 4 a ghabhann leis an Acht 
sin), trí na fochlásail seo a leanas a chur in ionad fhochlásail (I) agus (II):

  “(I) an Scéim um Chosaint na Timpeallachta Tuaithe agus an Scéim um 
Roghanna Comhshaoil Talmhaíochta a riarann an tAire Talmhaíochta, 
Bia agus Mara;
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  (II) Scéim Plean Feirme na Seirbhíse Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra 
a riarann an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta,”.

CUID 3

leasuithe aR achtanna eile

Leasú ar an Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997

16. Leasaítear an tAcht Comhdhlúite Cánacha, 1997 i gCaibidil 1 de Chuid 7 tríd an alt seo a 
leanas a chur isteach i ndiaidh alt 194A (arna chur isteach le halt 47 den Acht um Athchóiriú 
an Dlí Leasa Shóisialaigh agus um Pinsin, 2006):

“An díbhinn teaghlaigh um fhilleadh ar an obair

194B. Maidir leis an díbhinn teaghlaigh um fhilleadh ar an obair is iníoctha faoi 
Chuid 7A (arna cur isteach le halt 8 den Acht Leasa Shóisialaigh (Forálacha 
Ilghnéitheacha), 2015) den Acht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh, 2005, 
beidh sí díolmhaithe ó cháin ioncaim agus ní áireofar í le linn ioncam a ríomh 
chun críocha na nAchtanna Cánach Ioncaim.”.

Leasú ar alt 38 den Acht um Bord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta, 2003

17. Leasaítear alt 38 den Acht um Bord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta, 2003 i  
bhfo-alt (2) (arna leasú le halt 14 den Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2013) tríd an 
mír seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

  “(a) méid na sochar inghnóthaithe a shonraítear sa ráiteas iomchuí sochar 
inghnóthaithe, más ann, a íoc leis an Aire Coimirce Sóisialaí de réir 
fhorálacha Chuid 11B (arna leasú le halt 12 den Acht Leasa Shóisialaigh 
(Forálacha Ilghnéitheacha), 2015) den Acht Comhdhlúite Leasa 
Shóisialaigh, 2005, agus”.
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AN SCEIDEAL
Alt 14

leasuithe de dhRoim na díbhinne teaghlaigh um Fhilleadh aR an obaiR

Ítim Uimh. An fhoráil dá 
ndéantar difear

An Leasú

1 Alt 2 Leasaítear fo-alt (1)—

  (a) sa mhíniú ar “tairbhí”, trí “sochair linbh, 
forlíonaidh ar ioncam teaghlaigh nó díbhinne 
teaghlaigh um fhilleadh ar an obair,” a chur in 
ionad “sochair linbh nó forlíonaidh ar ioncam 
teaghlaigh,”,

  (b) sa mhíniú ar “éilitheoir”, trí “sochar linbh, 
forlíonadh ar ioncam teaghlaigh nó díbhinn 
teaghlaigh um fhilleadh ar an obair,” a chur in 
ionad “sochar linbh nó forlíonadh ar ioncam 
teaghlaigh,” agus

  (c) sa mhíniú ar “cigire leasa shóisialaigh”, trí 
“7, 7A,” a chur in ionad “7,”.

2 Alt 3 Leasaítear fo-alt (10) trí “, Chaibidil 9 de Chuid 3, agus 
Chuid 7A” a chur in ionad “agus Chaibidil 9 de Chuid 3”.

3 Alt 186A Leasaítear mír (d) d’fho-alt (5) tríd an bhfomhír seo a 
leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (ii):

   “(iia) go mbeidh sé nó sí i dteideal díbhinn 
teaghlaigh um fhilleadh ar an obair a 
fháil, nó ag fáil díbhinn teaghlaigh um 
fhilleadh ar an obair,”.

4 Alt 240 Leasaítear alt 240—

  (a) trí “leanaí cáilithe,” a chur in ionad “leanaí 
cáilithe, nó” i mír (g), agus

  (b) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i 
ndiaidh mhír (g):

   “(ga) díbhinn teaghlaigh um fhilleadh ar an 
obair, nó”.

5 Alt 241 Leasaítear mír (c) d’fho-alt (2) trí “cúnaimh feirme, 
forlíonaidh ar ioncam teaghlaigh agus díbhinne teaghlaigh 
um fhilleadh ar an obair,” a chur in ionad “cúnaimh feirme 
agus forlíonaidh ar ioncam teaghlaigh,”.

6 Alt 246 Leasaítear fo-alt (3) trí “210(9), 220(3) agus 238B(5).” a 
chur in ionad “210(9) agus 220(3).”.

7 Alt 250 Leasaítear alt 250—

  (a) i bhfo-alt (1), trí “7, 7A,” a chur in ionad “7,”,
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Ítim Uimh. An fhoráil dá 
ndéantar difear

An Leasú

  (b) i bhfo-alt (7), trí “7, 7A,” a chur in ionad “7,” 
agus

  (c) i bhfo-alt (7A), trí “7, 7A,” a chur in ionad 
“7,”.

8 Alt 300 Leasaítear fo-alt (2) tríd an mír seo a leanas a chur 
isteach i ndiaidh mhír (f):

   “(fa) faoi Chuid 7A (an díbhinn teaghlaigh um 
fhilleadh ar an obair),”.

9 Alt 302 Leasaítear alt 302—

  (a) i mír (a), trí “forlíonadh ar ioncam teaghlaigh, 
íocaíocht leantach i leith leanaí cáilithe 
nó díbhinn teaghlaigh um fhilleadh ar an 
obair” a chur in ionad “forlíonadh ar ioncam 
teaghlaigh nó íocaíocht leantach i leith leanaí 
cáilithe”, agus

  (b) i mír (b), trí “forlíonadh ar ioncam teaghlaigh, 
íocaíocht leantach i leith leanaí cáilithe 
nó díbhinn teaghlaigh um fhilleadh ar an 
obair” a chur in ionad “forlíonadh ar ioncam 
teaghlaigh nó íocaíocht leantach i leith leanaí 
cáilithe”.

10 Alt 319 Leasaítear alt 319—

  (a) i mír (a), trí “forlíonadh ar ioncam teaghlaigh, 
íocaíocht leantach i leith leanaí cáilithe 
nó díbhinn teaghlaigh um fhilleadh ar an 
obair” a chur in ionad “forlíonadh ar ioncam 
teaghlaigh nó íocaíocht leantach i leith leanaí 
cáilithe”, agus

  (b) i mír (b), trí “forlíonadh ar ioncam teaghlaigh, 
íocaíocht leantach i leith leanaí cáilithe 
nó díbhinn teaghlaigh um fhilleadh ar an 
obair” a chur in ionad “forlíonadh ar ioncam 
teaghlaigh nó íocaíocht leantach i leith leanaí 
cáilithe”.

11 Alt 334 Leasaítear alt 334—

  (a) i bhfo-alt (1)—

   (i) i mír (a):

    (I) trí “7, 7A,” a chur in ionad “7,” agus

sc. 
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Ítim Uimh. An fhoráil dá 
ndéantar difear

An Leasú

    (II) tríd an leagan cuí gramadaí de 
“forlíonadh ar ioncam teaghlaigh, 
íocaíocht leantach i leith leanaí 
cáilithe nó díbhinn teaghlaigh um 
fhilleadh ar an obair” a chur in ionad 
an leagain chomhfhreagraigh de 
“forlíonadh ar ioncam teaghlaigh 
nó íocaíocht leantach i leith leanaí 
cáilithe”, gach áit a bhfuil na focail 
sin, agus

   (ii) i mír (b), trí “7, 7A,” a chur in ionad “7,”, 
agus

  (b) i bhfo-alt (2), tríd an leagan cuí gramadaí de 
“forlíonadh ar ioncam teaghlaigh, íocaíocht 
leantach i leith leanaí cáilithe nó díbhinn 
teaghlaigh um fhilleadh ar an obair” a chur 
in ionad an leagain chomhfhreagraigh de 
“forlíonadh ar ioncam teaghlaigh nó íocaíocht 
leantach i leith leanaí cáilithe”, gach áit a 
bhfuil na focail sin.

12 Alt 335 Leasaítear alt 335 tríd an leagan cuí gramadaí de 
“forlíonadh ar ioncam teaghlaigh, íocaíocht leantach i 
leith leanaí cáilithe nó díbhinn teaghlaigh um fhilleadh ar 
an obair” a chur in ionad an leagain chomhfhreagraigh de 
“forlíonadh ar ioncam teaghlaigh nó íocaíocht leantach i 
leith leanaí cáilithe”, gach áit a bhfuil na focail sin.

13 Alt 336 Leasaítear alt 336—

  (a) tríd an leagan cuí gramadaí de “forlíonadh 
ar ioncam teaghlaigh, íocaíocht leantach i 
leith leanaí cáilithe nó díbhinn teaghlaigh 
um fhilleadh ar an obair” a chur in ionad an 
leagain chomhfhreagraigh de “forlíonadh 
ar ioncam teaghlaigh nó íocaíocht leantach 
i leith leanaí cáilithe”, gach áit a bhfuil na 
focail sin, agus

  (b) tríd an leagan cuí gramadaí de “forlíonadh, 
íocaíocht nó díbhinn” a chur in ionad an 
leagain chomhfhreagraigh de “forlíonadh nó 
íocaíocht”, gach áit a bhfuil na focail sin.

sc. 
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Ítim Uimh. An fhoráil dá 
ndéantar difear

An Leasú

14 Alt 337 Leasaítear alt 337—

  (a) tríd an leagan cuí gramadaí de “sochar linbh, 
forlíonadh ar ioncam teaghlaigh, íocaíocht 
leantach i leith leanaí cáilithe nó díbhinn 
teaghlaigh um fhilleadh ar an obair” a chur 
in ionad an leagain chomhfhreagraigh de 
“sochar linbh nó forlíonadh ar ioncam 
teaghlaigh”, gach áit a bhfuil sé, agus

  (b) i mír (b), tríd an leagan cuí gramadaí de 
“forlíonadh ar ioncam teaghlaigh, íocaíocht 
leantach i leith leanaí cáilithe nó díbhinn 
teaghlaigh um fhilleadh ar an obair” a chur 
in ionad an leagain chomhfhreagraigh de 
“forlíonadh luathchúraim leanaí, forlíonadh 
ar ioncam teaghlaigh nó íocaíocht leantach i 
leith leanaí cáilithe”.

15 Alt 338 Leasaítear mír (b) tríd an leagan cuí gramadaí de 
“forlíonadh ar ioncam teaghlaigh, íocaíocht leantach i 
leith leanaí cáilithe nó díbhinn teaghlaigh um fhilleadh ar 
an obair” a chur in ionad an leagain chomhfhreagraigh de 
“forlíonadh ar ioncam teaghlaigh nó íocaíocht leantach i 
leith leanaí cáilithe”.

16 Alt 340 Leasaítear alt 340 tríd an leagan cuí gramadaí de “sochar, 
cúnamh, sochar linbh, forlíonadh ar ioncam teaghlaigh, 
íocaíocht leantach i leith leanaí cáilithe nó díbhinn 
teaghlaigh um fhilleadh ar an obair” a chur in ionad an 
leagain chomhfhreagraigh de “sochar nó cúnamh”, gach 
áit a bhfuil na focail sin.

17 Alt 341 Leasaítear alt 341 trí “forlíonadh, íocaíocht nó díbhinn” a 
chur in ionad “forlíonadh nó íocaíocht”, gach áit a bhfuil 
na focail sin.

18 Alt 342 Leasaítear alt 342—

  (a) i mír (f), trí “leanaí cáilithe,” a chur in ionad 
“leanaí cáilithe, nó”, agus

  (b) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i 
ndiaidh mhír (f):

   “(fa) méid aon díbhinne teaghlaigh um 
fhilleadh ar an obair, nó”.

19 Sceideal 3 Leasaítear Cuid 4 i Riail 1(2)(b)(v)—

  (a) i bhfochlásal (III)(B), trí “faoi Chuid 2;” a 
chur in ionad “faoi Chuid 2; agus”,

sc. 
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[2015.][Uimh. 12.]
  

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Forálacha 
Ilghnéitheacha), 2015.

Ítim Uimh. An fhoráil dá 
ndéantar difear

An Leasú

  (b) i bhfochlásal (IV), trí “186A; agus” a chur in 
ionad “186A;” agus

  (c) tríd an bhfochlásal seo a leanas a chur isteach 
i ndiaidh fhochlásal (IV):

   “(V) aon airgead a gheofar mar dhíbhinn 
teaghlaigh um fhilleadh ar an obair faoi 
Chuid 7A;”.

20 Sceideal 3 Leasaítear Tábla 2 tríd an tagairt seo a chur in ionad uimhir 
thagartha 1:

  “1. aon airgead a gheofar mar shochar, mar 
phinsean, mar chúnamh, mar liúntas, mar 
fhorlíonadh, mar íocaíocht leantach i leith 
leanaí cáilithe nó mar dhíbhinn teaghlaigh 
um fhilleadh ar an obair faoi Chuid 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 7A nó 8;”.

sc. 
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