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A Aire Fitzgerald, a chara, 

 
Tá sé de phléisiúr ag an mBord Achomhairc um Sheirbhísí Maoine an tuarascáil seo a chur faoi bhráid an 

Aire Dlí agus Cirt mar a cheanglaítear in Alt 11 de Sceideal 5 den Acht um Sheirbhísí Maoine (Rialáil) 

2011. 

 
Bunaíodh an tÚdarás Rialála Seirbhísí Maoine ar bhonn reachtúil an 3 Aibreán 2012 agus chuir sé tús 

le ceadúnais a eisiúint faoin scéim nua sna míonna ina dhiaidh sin. 

 
Ceapadh an Bord Achomhairc um Sheirbhísí Maoine an 24 Iúil 2012 agus fuair sé a chéad iarratas go 
déanach sa bhliain 2013. Dhéileáil an Bord le 62 chás suas go dtí an 31 Nollaig 2014. Tá achoimre ar na 
cásanna sin le fáil níos déanaí sa tuarascáil seo. 

 
RANNÁIN SA TUARASCÁIL SEO 

1. An tréimhse a chuimsítear sa tuarascáil seo 

2. Achoimre ar na forálacha reachtúla 

3. Sonraí faoin ualach cásanna agus tráchtaireacht ar na hachomhairc a fuarthas 

4. Rialacha Nós Imeachta 

5. Comhaltaí den Bhord agus Táillí 

6. Na cóid rialachais is infheidhme maidir leis an mBord Achomhairc um Sheirbhísí Maoine 

7. Dlíthe eile is infheidhme 
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1.   An tréimhse a chuimsítear sa tuarascáil seo 

Cuimsítear sa tuarascáil seo an tréimhse ón 1 Eanáir 2014 go dtí an 31 Nollaig 2014 agus is í 

an chéad tuarascáil bhliantúil a cuireadh faoi bhráid an Aire Dlí agus Cirt mar a cheanglaítear 

faoi in Alt 11 de Sceideal 5 den Acht um Sheirbhísí Maoine (Rialáil) 2011. 
 

 
 
 

2.   Achoimre ar na forálacha reachtúla 

Foráiltear in Alt 74 i gCuid 8 den Acht um Sheirbhísí Maoine (Rialáil) 2011 don 

Bhord Achomhairc a bhunú ar na téarmaí seo a leanas: 

 
Achomhairc i gCoinne Breitheanna Áirithe ón Údarás 
74.—(1) Tá comhlacht arna bhunú ar a dtabharfar an Bord Achomhairc um Sheirbhísí Maoine nó, 
sa Bhéarla, The Property Services Appeal Board, chun achomhairc i gcoinne breitheanna áirithe ón 
Údarás a éisteacht agus a chinneadh. 
(2) Beidh an Bord Achomhairc neamhspleách i gcomhlíonadh a fheidhmeanna.  
(3) Beidh éifeacht le Sceideal 5 maidir leis an mBord Achomhairc. 
(4) Féadfaidh an tAire le rialacháin an táille dá dtagraítear i mír 14(1) de Sceideal 5 a fhorordú. 
(5) Aon duine a sháraíonn mír 9(1) nó 10(1) de Sceideal 5, tá sé nó sí ciontach i gcion, agus 
dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A a chur air nó uirthi. 
(6) Aon duine a dhiúltaíonn nó a mhainníonn, gan cúis réasúnach, ceanglas faoi mhír 23(1)(a) 
de Sceideal 5 a chomhlíonadh, beidh sé nó sí ciontach i gcion, agus dlífear, ar é nó í a chiontú go 
hachomair, fíneáil d’aicme A a chur air nó uirthi. 

 
Sa chás go bhfuil páirtí míshásta le cinneadh ón mBord Achomhairc, féadfaidh sé achomharc a 
dhéanamh chun na hArd-Chúirte de réir fhorálacha Alt 75, mar atá leagtha amach thíos: 

 
75.—(1) Laistigh de 3 mhí ón dáta a chinnfidh an Bord Achomhairc achomharc, féadfaidh aon 
pháirtí san achomharc, achomharc a dhéanamh chun na hArd-Chúirte ar aon cheist dlí a 
eascraíonn as an gcinneadh. 
(2) Féadfaidh an Ard-Chúirt— 
(a) an cinneadh a dhaingniú, 
(b) é a chur ar ceal, 
(c) aon chinneadh eile a dhéanamh a d’fhéadfadh an Bord Achomhairc a dhéanamh, nó 
(d) an ní a tharchur chun an Bhoird Achomhairc chun go mbreithneofaí tuilleadh é. 
(3) Ní féidir achomharc a dhéanamh i gcoinne breithe ón Ard-Chúirt faoin alt seo ach amháin le 
cead ón Ard-Chúirt. 

 

 
 

Ní thagann ach breitheanna áirithe ón Údarás Rialála Seirbhíse Maoine faoi shainchúram an Bhoird 
Achomhairc, mar atá leagtha amach in Alt 13 de Sceideal 5 thíos: 

 
 

Breitheanna ón Údarás a bheith faoi réir achomhairc 
13. Aon duine arb éagóir leis nó léi breith ón Údarás— 

(a) lena ndiúltaítear, faoi alt 31(3)(g), (h), nó (i), ceadúnas a eisiúint, 
(b) lena ndiúltaítear, faoi alt 63(2), a chur faoi deara imscrúdú a sheoladh ar an ní is 
ábhar do ghearán, 
(c) lena ndéantar mion-smachtbhanna a fhorchur faoi alt 68(4)(a),  
(d) lena ndéantar gearán a dhíbhe faoi alt 68(4)(c), nó 
(e) lena ndiúltaítear deontas a thabhairt, nó a bhaineann le méid an deontais a thugtar, 

féadfaidh sé nó sí, laistigh de 30 lá ón dáta a fhaightear fógra faoin mbreith, achomharc a 
dhéanamh chun an Bhoird Achomhairc i gcoinne na breithe trí fhógra achomhairc atá de réir mhír 
14(1), a sheirbheáil ar an mBord Achomhairc. 
 



 

Ar mhaithe le hAlt 13(a) thuas a shoiléiriú, is iad seo a leanas na forais ar a bhféadfaidh an 

tÚdarás diúltú ceadúnas a eisiúint faoi Alt 31(3) agus a bhféadfaidh an Bord Achomhairc 

athbhreithniú a dhéanamh orthu. 

 
(g) i gcás pearsan aonair (nach comhpháirtí i gcomhpháirtíocht), gur deimhin leis an Údarás— 

(i) nach duine cuí ceart an duine chun an tseirbhís maoine lena mbaineann a sholáthar, nó 
(ii) nach gcomhlíonann an duine aon cheanglas (nach ceanglas dá dtagraítear in aon 
cheann de mhíreanna (a) go (f) den fho-alt seo) de chuid an Achta seo nó de chuid 
rialachán arna ndéanamh faoin Acht seo agus is infheidhme maidir leis an duine, 

(h) i gcás comhlachta chorpraithe (nach comhpháirtí i gcomhpháirtíocht), gur deimhin leis an 
Údarás— 

(i) nach duine cuí ceart aon phríomhoifigeach de chuid an chomhlachta chorpraithe 
chun an post lena mbaineann a shealbhú i gcomhlacht corpraithe a sholáthraíonn an 
tseirbhís maoine lena mbaineann, nó 
(ii) nach gcomhlíonann an comhlacht corpraithe aon cheanglas (nach ceanglas dá 
dtagraítear in aon cheann de mhíreanna (a) go (f) den fho-alt seo) de chuid an Achta seo 
nó de chuid rialachán arna ndéanamh faoin Acht seo agus is infheidhme maidir le 
comhlacht corpraithe, 
nó 

(i) i gcás comhpháirtí i gcomhpháirtíocht, gur deimhin leis an Údarás— 
(i) más pearsa aonair an comhpháirtí, nach duine cuí ceart an comhpháirtí chun an 
tseirbhís maoine lena mbaineann a sholáthar, 
(ii) faoi réir fho-alt (4), nach duine cuí ceart aon phríomhoifigeach eile de chuid na 
comhpháirtíochta chun an post lena mbaineann a shealbhú i gcomhpháirtíocht a 
sholáthraíonn an tseirbhís maoine lena mbaineann, nó 
(iii) nach gcomhlíonann an chomhpháirtíocht aon cheanglas (nach ceanglas dá 
dtagraítear in aon cheann de mhíreanna (a) go (f) den fho-alt seo) de chuid an Achta seo 
nó de chuid rialachán arna ndéanamh faoin Acht seo agus is infheidhme maidir leis an 
gcomhpháirtíocht. 

 
Go háirithe, ba cheart a thabhairt faoi deara nach bhfuil aon sainchúram ar an mBord Achomhairc 

athbhreithniú a dhéanamh ar dhiúltuithe ón Údarás ceadúnais a athnuachan. 

 
Ba cheart a lua freisin gur leis an reachtaíocht a chinntear an teorainn ama ina bhféadfar 

achomharc a chur isteach. Ní fhéadfaidh an Bord Achomhairc scrúdú a dhéanamh ar aon 

iarratas a fhaightear lasmuigh den teorainn ama. Tá an teorainn 30 lá leagtha amach thíos in Alt 

15 de Sceideal 5. 
 

15. Ní bhreithneoidh an Bord Achomhairc achomharc mura bhfaigheann sé an fógra achomhairc 
roimh dhul in éag don tréimhse 30 lá dá dtagraítear i mír 13, nó mura mbeidh an fógra de réir 
cheanglais mhír 14(1) (lena n-áirítear clásal (d) den mhír sin). 

 
D’fhonn an teorainn 30 lá atá leagtha amach thuas a ríomh, tugtar an treoir seo a leanas in Alt 92(3) 
de Chuid 13 den Acht um Sheirbhísí Maoine (Rialáil) 2011: 

 
92. (3) Aon fhógra a thabharfar faoi fho-alt (1), measfar é a bheith faighte ag an duine—  

(a) i gcás an phoist chláraithe réamhíoctha, nó i gcás seachadta taifeadta eile, ar an tríú lá 
oibre tar éis an lae a cuireadh amhlaidh é, 
(b) i gcás an phoist leictreonaigh, nuair a ghinfidh saoráid an tseoltóra chun post 
leictreonach a ghlacadh teachtaireacht ina ndaingneofar go bhfuarthas an post 
leictreonach, 
(c) i gcás innill macasamhla, nuair a ghinfidh inneall macasamhla an tseoltóra 
teachtaireacht ina ndaingneofar gur éirigh leis líon iomlán leathanach an fhógra a tharchur. 

(4) Maidir le doiciméid nó faisnéis a cheanglaítear leis an Acht seo, nó faoi, a thabhairt don Údarás 
nó don Bhord Achomhairc, nó a chur faoi bhráid an chéanna, laistigh de thréimhse shonraithe, 
measfar, má tá oifig an Údaráis nó an Bhoird Achomhairc, de réir mar a bheidh, dúnta ar an lá 
deireanach den tréimhse, go bhfuarthas iad nó í roimh dhul in éag don tréimhse más rud é go 
bhfaightear iad nó í ar an gcéad lá eile dá éis sin a bheidh an oifig ar oscailt. 
 
(5) Chun críocha an ailt seo, meastar gnáthchónaí a bheith ar chuideachta ag a hoifig chláraithe agus 
gach comhlacht corpraithe nó comhlacht neamhchorpraithe eile a bheith ina chónaí amhlaidh ag a 
phríomháit ghnó.  

 
 



 

I gcás gach ceann de na breitheanna ón Údarás a ndearna an Bord Achomhairc athbhreithniú orthu go dtí 
seo, seirbheáladh iad ar iarratasóirí leis an bpost cláraithe agus le seachadadh rianaithe. Mar sin, is le hAlt 
92(3)(a) thuas a bhaineann an ábharthacht is mó maidir lena chinneadh cé acu a cuireadh nó nár cuireadh 
achomharc isteach laistigh den teorainn ama. 
 

 
 

3.  Sonraí faoin ualach cásanna agus tráchtaireacht ar na hachomhairc a fuarthas 
 

Tá achoimre sa chairt thíos ar an líon cásanna a ndearnadh breithniú orthu le linn na tréimhse a 

chuimsítear sa tuarascáil seo agus ar na cineálacha saincheisteanna a bhí i gceist: 

 
Líon 

An líon cásanna a fuarthas   62 
 
 

Cásanna a measadh a bheith lasmuigh dár sainchúram (Athnuachaintí den chuid ba mhó)  14 

Bhí an diúltú bunaithe ar Cháilíochtaí   37 

Bhí an diúltú bunaithe ar fhorais eile*  11 
 
 

*áiríodh iad seo a leanas leis na forais eile: 

Bhí an t-iarratasóir ina f(h)éimheach 

Níor cuireadh na doiciméid chearta isteach 

Earráid chléireachais 

Dhiúltaigh an tÚdarás Rialála Seirbhísí Maoine imscrúdú a dhéanamh ar an ngearán 
 
 

AN TORADH AR ACHOMHAIRC 

Achomhairc a ceadaíodh ina n-iomláine agus ar feidhmíodh dlínse iomlán ina leith 

Atarchuireadh an t-achomharc chun an Údaráis Rialála Seirbhísí Maoine lena athbhreithniú* 22 

Dícheadaíodh an t-achomharc agus seasadh leis an mbreith ón Údarás Rialála Seirbhíse Maoine  11 

Measadh an t-achomharc a bheith tarraingthe siar   1 

Cuireadh an t-achomharc isteach lasmuigh den teorainn ama    3 

Cásanna a bhí ar feitheamh cinnidh    11 
 

* bhain formhór na n-achomharc a atarchuireadh le diúltuithe a bhí bunaithe ar Cháilíochtaí faoi Ionstraim 

Reachtúil Uimh. 181 de 2012 
 

 

Is iad prionsabail an cheartais aiceanta agus nósanna imeachta cothroma a threoraíonn obair an Bhoird 

Achomhairc. Sa chomhthéacs sin, baineann tábhacht ar leith leis an dualgas atá ann cúiseanna a thabhairt 

le breitheanna. 

 
Chuir na hUaschúirteanna treoir ar fáil maidir le cinnteoireacht dhleathach.   Ní mór do chinnteoir aghaidh 

a thabhairt ar an gceist cheart is gá a fhreagairt.   Agus é sin á dhéanamh aige/aici, ní mór don chinnteoir 

aird a thabhairt ar aon tosca riachtanacha nó ar aon aighneachtaí ba cheart a chur san áireamh i gceart.    

Ní mór don chinnteoir freagra a thabhairt ansin ar an gceist cheart a cuireadh agus, le linn dó/di measúnú 

a dhéanamh ar na nithe uile a cuireadh san áireamh i gceart, ní mór dó/di breith atá réasúnach a 

thabhairt, de réir mar a shainmhínítear an téarma ‘réasúnach’ sa dlí-eolaíocht.  Más rud é nach bhfuil ag 

an duine a ndeachaigh an bhreith i bhfeidhm air/uirthi dóthain faisnéise maidir leis an dóigh ar tugadh 

aghaidh ar an gceist agus maidir leis an dóigh ar cuireadh na tosca san áireamh go cuí, is 

neamhdhleathach a bheidh an bhreith mar gheall gur baineadh an bonn ón gceart a bhí ag an iarratasóir 

cur i gcoinne na breithe toisc nach raibh eolas aige/aici ar na forais ar a raibh an bhreith sin bunaithe.  Ba 

cheart na cúiseanna le breith a bheith soiléir ón mbreith féin agus níl sé cuí cur leis na cúiseanna a tugadh 

sa bhreith trí chúiseanna breise a chur ar fáil ar dháta níos déanaí.  

  



 

4. Rialacha Nós Imeachta 
 
 

De réir mar a dhéileálfaidh an Bord Achomhairc le tuilleadh cásanna thar na míonna atá le teacht, 

is féidir go measfar é a bheith cuí treoirlínte maidir le doiciméid a chur i láthair a eisiúint chun 

cabhrú le páirtithe. Nuair a bheidh na treoirlínte sin réidh, foilseofar iad ar shuíomh Gréasáin i 

gcomhar leis an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais. 
 

 
Ag an am seo, d’fhéadfadh go mbeadh sé cabhrach aird a tharraingt ar na forálacha reachtúla a 

bhfuil feidhm acu maidir le páirtithe, mar aon leis an teorainn ama mar atá mínithe thuas, faoi 

théarmaí na reachtaíochta agus na rialachán arna n-eisiúint faoin Acht um Sheirbhísí Maoine 

(Rialáil) 2011. 
 

 
 

Ceanglais maidir le fógra achomhairc 
 
 

14. (1) Is i scríbhinn a bheidh an fógra achomhairc, agus luafar ann—  
(a) ainm agus seoladh an achomharcóra, 
(b) ábhar an achomhairc, 
(c) leas an achomharcóra i dtoradh an achomhairc, agus 
(d) forais an achomhairc agus na cúiseanna, na cúinsí agus na hargóintí ar a bhfuil siad 
bunaithe, agus beidh ag gabháil leis an bhfógra an táille chuí (más ann) agus cibé doiciméid i 
ndáil leis an achomharc is dóigh leis an achomharcóir is gá nó is cuí. 
(2) Ní dhéanfaidh an t-achomharcóir, mura n-iarrfaidh an Bord Achomhairc air nó uirthi 
déanamh amhlaidh, mionléiriú i scríbhinn ar na forais achomhairc, ná aighneachtaí breise i 
scríbhinn i ndáil leis na forais achomhairc, a luaitear san fhógra achomhairc, ná ní chuirfidh sé 
nó sí forais bhreise achomhairc faoi bhráid an Bhoird Achomhairc, agus ní bhreithneoidh an 
Bord Achomhairc aon mhionléiriú ná aighneachtaí breise den sórt sin a gheobhaidh sé. 
(3) Gan dochar do mhír 23, ní bhreithneoidh an Bord Achomhairc aon doiciméid a chuir an 
t-achomharcóir faoina bhráid ag an achomharc seachas na doiciméid sin a bhí ag gabháil 
leis an bhfógra achomhairc. 

 
 
 

Na nithe ar a bhforasaítear achomharc 
 
 

26. Beidh achomharc forasaithe ar na nithe seo a leanas— 
(a) an taifead den bhreith ón Údarás is ábhar don achomharc, 

(b) an fhaisnéis a bheidh san fhógra achomhairc, 
(c) aon aighneachtaí (lena n-áirítear aon mhionléirithe orthu) arna ndéanamh de réir na Coda 
seo chuig an mBord Achomhairc maidir le haon ní a eascraíonn as an mbreith nó as an 
bhfaisnéis sin, 
(d) aon doiciméad nó faisnéis eile a gheobhaidh an Bord Achomhairc de réir na Coda seo ar an 
achomharc a éisteacht. 
 

 
 

Suíonna den Bhord Achomhairc 
 
 

27. Is ar shlí seachas go poiblí a thionólfar suíonna an Bhoird Achomhairc mura rud é— 

(a) go ndéanfaidh an tÚdarás, an t-achomharcóir nó, más infheidhme mír 17, an páirtí eile sa 
ghearán, iarraidh i scríbhinn chun an Bhoird Achomhairc ar na suíonna (nó cuid díobh) i leith 
an achomhairc lena mbaineann a thionól go poiblí agus go luafaidh sé nó sí san iarraidh na 
cúiseanna leis an iarraidh, agus 
(b) gur deimhin leis an mBord Achomhairc, tar éis dó an iarraidh (go háirithe, na cúiseanna leis 
an iarraidh) a bhreithniú, gur chuí déanamh de réir na hiarrata. 

 

 
  



 

Go dtí seo, níor chinn an Bord Achomhairc go raibh gá ann le héisteacht ó bhéal in aon chás ar 

bith. Foráiltear do rogha den sórt sin in Alt 28 de Sceideal 5 den Acht um Sheirbhísí Maoine 

(Rialáil) 2011, mar atá leagtha amach thíos: 

 
Éisteachtaí ó bhéal 

 
 

28. (1) Faoi réir fhomhíreanna (2) go (5), féadfaidh an Bord Achomhairc, as a threoir féin nó ar 
iarraidh a fháil ó pháirtí, dá lánrogha féin, éisteacht ó bhéal ar achomharc a sheoladh. 
(2) Maidir le hiarraidh ó pháirtí ar éisteacht ó bhéal— 
(a) is i scríbhinn chuig an mBord Achomhairc a dhéanfar í, 
(b) faoi réir chlásal (c), déanfar í laistigh den tréimhse 30 lá dá dtagraítear i mír 13, 
(c) (i) i gcás inarb é an tÚdarás a dhéanfaidh an iarraidh, déanfar í laistigh den tréimhse 30 lá 
dá dtagraítear i mír 21(1), nó 
(ii) má dhéanann an duine dá ngairtear an “páirtí eile” i mír 17 an iarraidh, déanfar í laistigh 
de 30 lá ón tráth a gheobhaidh an duine sin an fógra achomhairc. 
(3) Ní bhreithneoidh an Bord Achomhairc iarraidh ar éisteacht ó bhéal arna déanamh tráth is 
déanaí ná an tráth a rachaidh an tréimhse iomchuí dá dtagraítear i bhfomhír (2) in éag. 
(4) I gcás ina ndiúltóidh an Bord Achomhairc d’iarraidh ar éisteacht ó bhéal a sheoladh, 
déanfaidh sé fógra i dtaobh a bhreithe agus na cúiseanna lena bhreith a sheirbheáil ar gach páirtí 
san achomharc agus ar aon duine a rinne aighneacht faoi mhír 22 i leith an achomhairc. 

(5) Féadfaidh an Bord Achomhairc le linn dó éisteacht ó bhéal a sheoladh fianaise a ghlacadh faoi 
mhionn, agus údaraítear, leis seo, d’aon chomhalta den Bhord Achomhairc duine a chur faoi 
mhionn den sórt sin. 

(6) Féadfaidh an Bord Achomhairc, le fógra i scríbhinn, a cheangal ar aon duine freastal cibé tráth 
agus i cibé áit a shonrófar san fhógra chun fianaise a thabhairt i leith aon ní faoi shaincheist san 
achomharc nó chun aon doiciméid iomchuí a bheidh ina sheilbh nó ina seilbh nó faoina urláimh 
nó faoina hurláimh nó ar fáil aige nó aici a thabhairt ar aird. 
(7) Beidh duine dá dtagraítear i bhfomhír (6) i dteideal na ndíolúintí agus na bpribhléidí céanna i 
leith aon cheanglas dá dtagraítear san fhomhír sin a chomhlíonadh amhail is dá mba fhinné os 
comhair na hArd-Chúirte an duine. 
(8) I gcás nach ndéanfaidh duine dá dtagraítear i bhfomhír (6) ceanglas dá dtagraítear san 
fhomhír sin a chomhlíonadh nó a chomhlíonadh go hiomlán, féadfaidh an Bord Achomhairc 
iarratas a dhéanamh chun na Cúirte Cuarda, iar bhfógra don duine sin, ar ordú á cheangal ar an 
duine an ceanglas a chomhlíonadh nó a chomhlíonadh go hiomlán, de réir mar a bheidh, laistigh 
de thréimhse a shonróidh an Chúirt, agus féadfaidh an Chúirt an t-ordú a lorgaíodh nó cibé ordú 
eile is cuí léi a dhéanamh nó diúltú aon ordú a dhéanamh. 
(9) Féadfaidh an breitheamh den Chúirt Chuarda don chuaird ina bhfuil gnáthchónaí ar an 
duine lena mbaineann nó ina seolann sé nó sí aon ghairm, gnó nó slí bheatha an dlínse a 
thugtar don Chúirt sin leis an alt seo a fheidhmiú.  

 
Le linn na tréimhse a chuimsítear sa tuarascáil seo, thionóil an Bord Achomhairc 12 shuí 

fhoirmiúla. Rinne na Comhaltaí agus an Rúnaíocht obair shuntasach ullmhúcháin agus leantach 

lena linn freisin. 

 

Faoi Alt 6(1) de Sceideal 5, tugtar treoir don Bhord Achomhairc cibé líon cruinnithe is gá a thionól 

chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh go héifeachtach. Ceanglaítear ar an mBord Achomhairc 

faoi Alt 12 de Chuid 2 de Sceideal 5 freisin a chinntiú, a mhéid is indéanta, go bpléifear le 

hachomhairc, agus go ndéanfar iad a chinneadh, go dlúsúil. 

 
Chomh maith leis sin, ba mhaith leis an mBord Achomhairc an deis seo a thapú chun a thuairisciú 

go bhfuil sé buíoch as an obair atá á déanamh ag an Rúnaíocht sa Roinn Dlí agus Cirt agus 

Comhionannais, áit a bhfuil Kathleen A. Fitzpatrick Uas. sannta ar bhonn páirtaimseartha de réir 

Alt 8 de Sceideal 5. 
 
 
      
  



 

5.    Comhaltaí den Bhord agus freastal ar shuíonna 
 
 

Tar éis fógraí a fhoilsiú i mí na Bealtaine 2012, rinne an tAire na Comhaltaí atá liostaithe thíos 

a cheapadh an 24 Iúil 2012 bunaithe ar na hiarratais a fuarthas. Tá 12 shuí ann go dtí seo. 

Freastalaíodh orthu mar seo a leanas: 
 

 
Patricia O'Connor (Cathaoirleach) 

Chuaigh sí ar scor i mí Mheán Fómhair 2014 (d’fhreastail sí ar 2 chruinniú de 8 gcinn) 
 

 
An tUas. James Bridgeman:  11 de 12 
Dorothea Dowling Uas. 12 de 12 
Sunniva McDonagh Uas.: 12 de 12 
An tUas. David McGarry: 10 de 12 
An tUas. Philip Moynihan: 12 de 12 

 
 

Is ar feadh téarma ceithre bliana a mhaireann ceapacháin chun an Bhoird Achomhairc. 
 
 

Mar atá leagtha amach thíos, is de réir Alt 5 de Sceideal 5 a dhéantar íocaíochtaí le Comhaltaí 

den Bhord Achomhairc. 

 

5. Íocfar le comhaltaí an Bhoird Achomhairc cibé luach saothair (más ann) agus liúntais i leith 
caiteachas a chinnfidh an tAire, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. 

 
Ní íocfar táillí le comhaltaí as a bheith ina gcomhaltaí den Bhord per se, ach íocfar leo as páirt a 
ghlacadh i suíonna de chuid an Bhoird chun cinneadh a dhéanamh ar achomhairc. Is mar seo a 
leanas atá na rátaí a íoctar i leith gach suí ar a bhfreastalaíonn an Comhalta. Tá na rátaí sin faoi 
réir cánach agus gach cineáil tobhaigh eile. 

 
Cathaoirleach €500 
Gnáthchomhalta €416 

 
 

B’ionann agus €24,712 na táillí Boird don bhliain 2014. B’ionann agus €2,698.98 na speansais Taistil 
agus Chothaithe a íocadh le comhaltaí le linn na bliana 2014.  
 
B’ionann agus €1,945 na heisíocaíochtaí eile a rinneadh sa bhliain. Bhain an tsuim sin leis an 
gcostas ar chomhairle dlí a fháil agus leis an táille €100 a gearradh i leith an Bord Achomhairc um 
Sheirbhísí Maoine a chlárú le hOifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí. 

 
 
 
 

6.   Na Cóid Rialachais is infheidhme maidir leis an mBord Achomhairc um Sheirbhísí Maoine 
 
 

A mhéid is infheidhme, tugann na Comhaltaí den Bhord aird ar na freagrachtaí atá orthu faoi 

théarmaí an Chóid Chleachtais do Rialachas Comhlachtaí Stáit. 
 

 
I dtús gach suí de chuid an Bhoird Achomhairc, ceanglaítear ar gach Comhalta a 

dhearbhú cé acu a mheasann nó nach measann siad go bhfuil aon choinbhleacht leasa 

acu maidir le páirtithe nó le saincheisteanna atá sceidealta dá gcinneadh. 
 

 
7.   Dlíthe eile is infheidhme 

 
 

Tá aird ag an mBord ar na dualgais atá air faoin reachtaíocht Cosanta Sonraí agus tá sé 

cláraithe leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí mar atá leagtha amach thíos: 

  



 

AN COIMISINÉIR COSANTA SONRAÍ- 
 

Sonraí Clárlainne don ‘Bhord Achomhairc um Sheirbhísí Maoine’ 
 
Ainm na Cuideachta: 

Uimhir Thagartha: 

Cineál Clárúcháin: 

Seoladh na 

Cuideachta: 

Teagmhálaí: 

Cuspóir: 
 
 
 
An Dáta a Bheidh 
Athnuachan Dlite: 

Cur Síos: 
 

Faighteoirí Ábhair 

Nochta: 

Aistrithe Thar Lear: 

An Bord Achomhairc um Sheirbhísí Maoine 
 

14727/A 

DC 

 
51 Faiche Stiabhna, Baile Átha Cliath 2 

Kathleen Fitzpatrick 
 

Breithniú a dhéanamh ar aon achomhairc i gcoinne breitheanna 
ón Údarás Rialála Seirbhísí Maoine diúltú ceadúnais a eisiúint le 
haghaidh seirbhísí maoine a sholáthar 

11/08/2015 
 

 
Achomhairc i gcoinne breitheanna ón Údarás Rialála Seirbhísí 
Maoine diúltú ceadúnais a eisiúint 

Gach achomhairc; an Bord Achomhairc; an tÚdarás Rialála Seirbhísí 
Maoine 

Ceann ar Bith 
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