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Brollach
Tá sé de rún againn an tuaraisc seo a chur I láthair a sholáthraíonn, don chéad uair anailís
mhionsionraithe ar thorthaí a thagann as príomhghnéithe den phróiseas forfheidhmithe rialála.
Is í An Gniomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach Tusla, trí chigireacht na luathbhlianta tá an
chigireacht ina rialtóir reachtúil neamhspleách ar sheirbhísí luathbhlianta in Éirinn.Tá sé freagrach ar
clarú agus cigireachta ar reamhscoileanna, grupaí súgartha, naíolanna, cúram lae agus seirbhísí den
chinéal céanna a fhreastalaíonn ar leanaí 0-6 bliana d’aois .Is é ról na cigireachta ná sábháilteacht agus
cúram an linbh atá sna luathbhlianta a chur chun cinn agus monatóireacht a dhéanamh air de réir na
rialachán.
Tá sé mar aidhm ag rialáil feabhas a chur chun cinn, léirionn torthaí na hanailise a chuirtear I láthair
sa tuairsc seo go soiléir an tionchar dearfach a dhéantar ar cháiliocht seirbhísí luathbhlianta mar
thoradh ar an bpróiseas cigireachta. Fuair muid amach ó anailis ar 500 rialachán neamhchomlíontach
go raibh beagnach 86% de na seirbhíse a bhí neamhcomhlíontach ar an chigireacht, comhlíontach ag
deireadh an phróisis.
Ta próiseas forfheidhmithe rialála Tusla bunaithe ar dhlíthiú agus rialáil. Déan chuid is mó, togann
plean gníomhaíochta ceartaitheach agus coisctheach na soláthraithe aghaidh ar neamhchomhlionadh
na rialúchan a shainaithnítear ar chigireacht. Taispeánann sé seo go bhfuil an leibhéal idirghabhála is
mó ag céim luath.
Níor cuireadh ach líon beag seirbhísí chuig an bpainéal náisiúnta cláraithe agus forfheidhmithe le dhá
bhliain. Tá an painéal seo freagrach as maoirseacht a dhéanamhar fhorfheidhmithe I gcás go bhfuil
seirbhísí I mbaol a gclárú a chailleadh. Bhí coinníollacha ceangailte le rionnt seirbhíse ar
fheabhsúchán agus déanadh ionchúiseamh amháin agus sé sheirbhís a bhaint den chlár. Taispeánann
na torthaí go gníomhaíonn Tusla ar bealach comhréireach ina n-aithnítear riosca suntasacha agus nár
thug an soláthraí aghaidh air.
Tacaíonn an tuairsc seo leis an tabhacht a bhaineann le seirbhís láidir chigireacht a chuir I bhfeidhm a
dhíríonn isteach ar fadhbanna nuair a thagann siad chun cinn, fresin comhoibriu le solathraithe
seirbhís ar bhealach a théann I bhfeidhm ar athrú dearfach chun cáiliocht sheirbhísi luathbhlianta a
fheabhsú.
Ba mhaith linn aitheantas a thabhairt d’obair a rinne os cionn 4,300 soláthraí seirbhisí luathbhlianta
chun chinntiú go soláthraíonn siad seirbhís sábhailte ardchaighdeaineach do leanaí agus do
theaghlaigh ar fud na tíre, fresin ba mhaith linn buíochas a ghabháil leo as ucht a rannpháirtíocht lenár
gcigirí agus as a ngealltanas riachtanais rialála a chomhlionadh.Fresin ba mhaith linn aitheantas a
thabhairt don geallsealbhóirí san earnáil a thacaíonn le seirbhís na luathbhlianta agus a oibríonn go
dlúth linn chun an clár oibre cáiliochta a chur chun cinn. Faoi dheireadh, ár mbuíochas ó chroí le
Sinéad Ni Ainifín Hanafin PhD ,Stiúrthóir Bainistiochta, Cursaí Taighde Teo, chun an tuairsc seo a
thairgeadh.
Dr Carolin Ni Cuilinn

Fiona Nic Dhomhnaill

Stiúrthóir Náisiúnta Dearbhú Cáiliochta( Idir an dá linn)

Stiúrthóir Seirbhíse Náisiúnta ar Rialáil
Seirbhíse Leanaí
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Réamhrá
Tá reachtaíocht pholasaithe um fhorfheidhmiú na seirbhísí luath-óige bunaithe ar chontanam
comhréireachta agus forfheidhmithe lena n-áirítear: comhréireacht a chur chun cinn trí fhoráil,
monatóireacht agus measúnú a chur chun cinn ar chomhréireacht agus freagairt le neamhchomhréireacht. Faigheann an próiseas tacaíocht ó go leor príomh-phrionsabail. Tá achoimre orthu sin
leagtha amach thíos. Oibríonn siad chun treoir a thabhairt do chur i bhfeidhm Polasaithe
Forfheidhmithe Luath-Óige Tusla.
Léaráid 1 Prionsabail taobh thiar den phróiseas forfheidhmithe rialála

Cur chun cinn comhréireachta rialála trí rannpháirtíocht chuí leis an earnáil luath-óige
agus táirgeadh faisnéise míniúcháin tacaíochta chun tacú le comhréireacht a bhaint
amach.

Gníomh éifeachtach, tráthúil agus comhréireach a ghlacadh nuair nach gcloíonn seirbhís
luath-óige le riachtanais na rialachán.

Cinntiú go bhfuil gach gníomh forfheidhmithe rialála réasúnta agus cuí chun sláinte,
sábháilteacht agus leas na leanaí óga a chosaint, agus chun foráil seirbhíse luath-óige
ardchaighdeáin a chur chun cinn i seirbhísí luath-óige cláraithe le Tusla.

Déantar gníomhartha forfheidhmithe a chur i bhfeidhm ar bhealach cóir, follasach a
ghlacann san áireamh rialacha ceartais nádúrtha agus an ceart freagartha.

Freagairt d’áiteanna nár cloíodh le riachtanais rialála
Nuair nach gcloítear le riachtanais na rialachán, glacfar gníomh chun cumarsáid shoiléir a dhéanamh
faoi nádúr na neamh-chomhréireachta chuig an soláthraí seirbhíse luath-óige. Is tosaíocht é
comhleanúnachas a chur chun cinn sa phróiseas rialála agus forfheidhmithe. D’ainneoin sin, áfach, de
réir is a thagann difríochtaí idir na leibhéil neamh-chomhréireachta, beidh na gníomhartha
forfheidhmithe curtha i bhfeidhm sonrach don leibhéal agus méid neamh-chomhréireachta i ngach
cás. Is aidhm le Tusla idirghníomhú le seirbhísí nuair nár cloíodh le comhréireacht rialála chun:


Leanaí a chosaint ar bhealach tráthúil



Freagairt ar bhealach coibhéiseach do nádúr na gceisteanna aitheanta sa chigireacht



Deiseanna a thabhairt do sheirbhísí luath-óige chun feabhas a chur ar chleachtais agus
próisis.

Glacann freagra Tusla san áireamh:


An riosca atá roimh leanaí mar thoradh as gan cloí le riachtanais rialála
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Stair an tsoláthraithe chláraithe le cigireacht agus comhréireacht le rialachán



Freagra an tsoláthraithe chláraithe le neamh-chomhréireacht, lena n-áirítear gníomhartha
ceartaitheacha molta agus fianaise a thacaíonn leis na gníomhartha sin



cumas an tsoláthraithe chláraithe chun struchtúir rialachais stuama a chur i bhfeidhm agus
a choinneáil mar aon le cleachtaí gaolmhara.

Tá faisnéis agus treoraíocht a bhaineann le forfheidhmiú rialála, lena n-áirítear reachtaíocht, cearta
achomhairc agus nósanna imeachta um ghearáin, ar fáil ar shuíomh gréasáin Tusla:
https://www.tusla.ie/services/preschool-services/a-guide-to-regulatory-enforcement-in-earlyyearssettings/

Scála forfheidhmithe rialála
Tá léiriú ar phríomh-eilimintí sa chontanamh i Léaráid 2 sa scála forfheidhmithe rialála, a thugann
léaráid ar na céimeanna sa phróiseas. Is tábhachtach a lua nach bhfuiil an géarú i gcónaí líneach ar an
ngníomh forfheidhmithe rialála. Déanfar an bealach forfheidhmithe a chinneadh de réir na cúinsí
sonracha le gach seirbhís.
Léaráid 2 Scála forfheidhmithe rialála
Nósanna
imeachta
dlíthiúla
Baint ón
taifead
Cruinnithe scála
forfheidhmithe
rialála
Coinníollacha clárúcháin
a cheangal nó a leasú
Cruinniú comhréireachta rialála

Fógraí um ghníomhú láithreach
Gníomh ceartaitheach agus coisctheach
(CAPA)
Cigireacht

Clárúchán
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Forléargas ar an gcur chuige glactha
Tugann an chuid seo faisnéis maidir le aidhm agus cuspóirí na hanailíse, tuarascálacha san anailís,
anailís ar na tuarascálacha agus ceisteanna eiticiúla a eascraíonn as.

Aidhm agus cuspóirí
Is aidhm leis an staidéar reatha anailís a dhéanamh ar an bpróiseas forfheidhmithe rialála maidir le
cigireachtaí luath-óige déanta thar thréimhse dhá bhliana ó Eanáir 2018 go dtí Nollag 2019.
Bhain na cuspóirí sonracha le anailís cháinníochta agus cháilíochta a dhéanamh ar:
1. Ghníomhartha ceartaitheacha agus coisctheacha (CAPA) a tharla i ndiaidh aitheantais neamhchomhréireachta;
2. fógraí um ghníomhú láithreach
3. coinníoll(acha) ceangailte le clárúchán seirbhíse i bhfreagra le neamh-chomhréireacht
aitheanta le linn cigireachta; agus
4. sonraí a sholáthar maidir le seirbhísí amach ón taifead luath-óige.

Tuarascálacha cigireachta
Na bunúis leis na anailísí cháinníochta agus cháilíochta déanta ná tuarascálacha ar chigireacht, curtha
le chéile ag Cigireacht Luath-Óige Tusla, déanta in 2018 (1,557 tuarascáil agus 2019 (1,389
tuarascáil). Bhí na tuarascálacha soláthraithe i bhformáid tuarascála cigireachta caighdeánaithe ag
EYIs, agus áirítear leo faisnéis maidir leis an seirbhís, comhréireacht agus neamh-chomhréireacht
maidir le gach rialachán a ndearnadh cigireacht orthu agus gníomhartha ceartaitheacha agus
coisctheacha chun an neamh-chomhréireacht a réiriú nuair a aithnítear í.
Bhí gach tuarascáil 2018 agus 2019 curtha leis na fógraí aitheantais gnímh láithreach agus
coinníollacha ceangailte le seirbhísí. Bhí sampla randamach 500 tuarascáil neamh-chomhréireachta le
rialacháin ó 2018 agus 2019 ginte agus comhdhéanann siad bunús le anailís ar na gníomhartha
ceartaitheacha agus coisctheacha curtha leis an tuarascáil seo.

Nascacht sonraí leis an Taifead Seirbhísí Luath -Óige
Chomh maith leis an bhfaisnéis ar fáil i gcomhair anailíse ar na tuarascálacha, rinneadh nascacht
sonraí idir na tuarascálacha faighte i gcomhair anailíse agus an Taifead Luath-Óige do 2019.
Rinneadh an nascacht sonraí sin ag úsáid nósanna imeachta nascachta agus cheadaigh sé anailís ar go
leor athróga breise maidir le seirbhísí luath-óige. Áirítear le athróga bhreise stádas brabúis na
seirbhíse, líon na mball foirne fostaithe sa seirbhís, foráil seirbhísí aois scoile ag seirbhísí aonair agus
an bhfuil an tseirbhís mar cheann de ghrúpa seirbhísí nó seirbhís amháin.1

1

Grúpa seirbhísí ná ceann ina bhfuil dhá nó níos mó seirbhísí ag an soláthraí cláraithe céanna ar an taifead
seirbhísí luath-óige.
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Anailís ar na tuarascálacha
Rinneadh anailís cháinníochta ar na príomh-athróga ar fáil sa tuarascáil IR2 agus FFP3 araon chomh
maith leis na athróga ar fáil tríd an bpróiseas nascachta sonraí. Bhí staidrimh chur síos ginte ag úsáid
bogearraí staidrimh R.
Anailís cháilíochta a úsáideann cur chuige inneachair agus téama araon déanta ar an bhfaisnéis théacs
léirithe sa sampla randamach 500 rialachán neamh-chomhréireacha. Fuair an anailís sin tacaíocht ó
úsáid bogearraí taighde cáilíochta N-Vivo. Dhírigh an anailís ar thuiscint a bhaint as neamhchomhréireacht aitheanta sna tuarascálacha lena n-áirítear gníomhartha ceartaitheacha agus
coisctheacha, fógraí um ghníomhú láithreach agus coinníollacha ceangailte leis an gclárúchán.

Ceisteanna eiticiúla
Déileáileadh le gach breithniúcháin eiticiúla a bhain le neamhainmníocht agus dea-chleachtas i
gcosaint sonraú agus bhíodh cúramach le cinntiú nach féidir féiniúlacht na seirbhísí aonair a aithint sa
tuarascáil. Luaitear, áfach, go bhfuil gach tuarascálacha atá san anailís seo ar fáil saor in aisce tríd an
suíomh gréasáin Tusla (féach: https://www.tusla.ie/services/preschool-services/creche-inspectionreports/). _

2

Tuarascáil na cigireachta ar sheirbhísí chláraithe ag mionsonrú na rialachán faoi mheasúnú comhréireachta.
Tuarascáil na cigireachta ag mionsonrú na rialachán faoi mheasúnú comhréireachta roimh fhaomhadh
clárúcháin.
3
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Gníomhartha ceartaitheacha agus coisctheacha
Forléargas
Nuair a aithnítear neamhchomhréireachtaí ar an gcigireacht, cuirtear iad in iúil don sholáthraí
cláraithe, a dtugtar dó ansin deis chun a leagan amach conas a ndéileáilfear leis na neamhchomhréireachtaí. Tá dhá chomhpháirt leis agus is iad sin:


Gníomhartha Ceartaitheacha: gníomhartha glactha chun an neamh-chomhréireacht
aimsithe a cheartú nó a bhaint.



Gníomhartha Coisctheacha: na gníomhartha leanúnacha (más ann) a theastaíonn chun a
chinntiú nach dtarlaíonn an neamh-chomhréireacht arís.

Ansin seoltar na gníomhartha chuig an gCigireacht Luath-Óige i gcomhair athbhreithnithe. Nuair a
shíltear go dtéann na gníomhartha i ngleic leis na neamh-chomhréireachtaí ar bhealach sásúil, bíonn
na gníomhartha corpraithe isteach sa Dréacht ar Thuarascáil Cigireachta agus seolta chuig an bPainéal
Clárúcháin Luath-Óige don bhreathnóireacht, agus ansin eisíonn an painéal sin Tuarascáil Cigireachta
Deiridh. Ar feadh an phróisis, bíonn an Cigire Luath-Óige ar fáil i gcomhair soiléirithe agus
treoraíochta lena n-áirítear soláthraí cláraithe a stiúradh d’fhoinsí faisnéise cuí.
I gcúinsí ina mheasann an Cigireacht Luath-Óige nach mbeidh na gníomhartha luaite sa CAPA ag
dul i ngleic ar bhealach sásúil le neamh-chomhréireachtaí, tugann an Cigireacht Luath-Óige fógra don
soláthraí cláraithe agus soláthraíonn sé tuilleadh cúnaimh nuair a iarrtar é. I gcás nach leor an
fhaisnéis CAPA, labhraíonn an Cigireacht Luath-Óige maidir leis an neamh-chomhréireacht leis an
bPainéal Clárúcháin Luath-Óige i gcomhréir leis an bPolasaí Forfheidhmithe Rialála.

Príomh- thorthaí
Rinneadh anailís ar na CAPAs leagtha amach mar fhreagra le neamh-chomhréireachtaí aitheanta i
rogha randamach 500 rialachán neamh-chomhréireach tarraingthe ó 2018 agus 2019.
Léirigh torthaí ón bpróiseas ceartaitheach agus coisctheach gur eascraigh 85.8% de
rialacháin neamh-chomhréireachta i bhfeabhfsuithe deimhnithe sa seirbhís agus bheadh
3.6% eile de na feabhsuithe fíoraithe ag an gcéad chigireacht eile.

D’fhan 11% de na rialacháin neamhchomhréireach ag deireadh an phróisis CAPA ag léiriú
go ndearnadh feabhsuithe neamhleor.

Aithníodh feabhsuithe leis an seirbhís mar thoradh as an bpróiseas sin maidir le:
•Rialachas na seirbhíse, sláinte, leas agus forbairt an linbh, Slándáil agus Áitribh agus
áiseanna
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Fógraí um ghníomhú láithreach
Forléargas
Nuair a bhíonn eachtraí neamh-chomhréireachta leis na rialacháin, aitheanta mar chuid de phróiseas
cigireachta a nglacann an Cigire Luath-Óige leis mar riosca suntasach do shláinte agus sábháilteacht
agus leas na leanaí sa seirbhís, eisítear Fógra um Ghníomhú Láithreach. Díríonn an Fógra um
Ghníomhú Láithreach an soláthraí cláraithe chun gníomh a ghlacadh láithreach maidir leis an gceist
sonrach. Nuair a chuirtear tú le fógraí um ghníomhú láithreach, déantar taigead orthu sa tuarascáil
Cigireachta Luath-Óige.

Príomh- thorthaí
Cuireadh 197 fógra um ghníomhú láithreach maidir leis na rialacháin a ndearnadh measúnú
orthu in 2018 leis an anailís seo. Bhí triain níos lú fógraí um ghníomhú láithreach curtha sna
rialacháin a fuair measúnú in 2019 ar iomlán 110 tuarascáil.
• Ba iad na fógraí um ghníomhú láithreach ba dhóchúla le aithint i dtuarascálacha cigireachta ná:
•Sa réigiún DML (31% de gach fógra eisithe in 2018 agus 32.7% de gach fógra eisithe in 2019),
•Seirbhísí chúram lae iomláine (73.6% fógra eisithe in 2018 agus 56.4% in 2019)
•Seirbhísí le 0 go 5 fostaí a chomhdhéan timpeall leath de gach fógraí um ghníomhú láithreach
eisithe
•do sheirbhísí brabúis (78.6% in 2018 agus 82.5% in 2019)

Is dóchúla go bhfuil seirbhísí neamh-chomhréireach nuair a eisítear fógraí um ghníomhú
láithreach dóibh.
• Ba é líon meánach na rialachán neamhchomhréireachta sna tuarascálacha sin ná 5.14 i
gcomparáid le timpeall 1.8 aimsithe in anailís fhoriomlán ar thuarascálacha (1.73 in 2018 agus 1.91
in 2019).

Cuireann na fógraí béim ar Rialachán 9 (Bainistíocht agus earcaíocht) agus Rialachán 23
(Sláinte, sábháilteacht agus leas an linbh a chosaint).
• Chuimsigh Rialachán 9 (Bainistíocht agus earcaíocht) timpeall 55.4% de gach fógraí agus bhain an
príomh-cheist le neamhchomhréireacht maidir le pearsanra gan a bheith profa ag na Gardaí.
• Ina dhiaidh sin, Rialachán 23 (sláinte, sábháilteacht agus leas an linbh a chosaint) a chomhdhéin
timpeall ceathrú de gach fógraí eisithe (24%). Laistigh an rialacháin sin, bhí beagán níos mó ná
triain de na fógraí eisithe maidir le codladh neamhslán cé gur eascraigh raon leathan ceisteanna.
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Coinníollacha ceangailte leis an gclárúchán
Forléargas
Déanann Airteagal 58D le Cuid 12 an Achta Gníomhaireachta Leanaí agus Teaghlaigh 20134
forálacha chun go mbeidh soláthraí cláraithe le coinníoll nó coinníollacha le bheith ceangailte leis an
gclárúchán sin.
Dá bhrí sin, is próiseas dlíthiúil é an próiseas forfheidhmithe agus d’fhéadfadh sé eascrú i gcur i
bhfeidhm coinníollacha clárúcháin, baint ón taifead seirbhísí luath-óige, nósanna imeachta cúirte,
agus/nó ionchúiseamh.
Mar chuid den phróiseas seo, d’fhéadfadh an Chigireacht Luath-Óige tairiscint a dhéanamh chun
coinníoll a cheangal leis an gclárúchán ar an seirbhís luath-óige. Is é an aidhm ná bealach a fháil don
soláthraí chun aghaidh a thabhairt ar an neamhchomhlionadh. D’fhéadfadh coinníollacha baint le
conas is féidir leis an seirbhís oibriú, gaolta go díreach le neamh-chomhréireacht aitheanta sa seirbhís.
Mar shampla, d’fhéadfadh coinníoll a bhunú nach féidir leis an seirbhís leanaí faoi bhun aoise áirithe
a bheith acu sa seirbhís go dtí am ar leith de réir is a réitítear ceisteanna áirithe agus/nó cloítear le
critéir áirithe. Go hailtéarnach, d’fhéadfadh coinníollacha iarradh ar an seirbhís fianaise a sholáthar ar
ghníomhartha ceartaitheacha glactha chun dul i ngleic le neamh-chomhréireacht laistigh tréimhse
sonraithe. Sula mbíonn coinníollacha ceangailte, beidh deis ag an soláthraí cláraithe a léiriú conas a
réitíodh na ceisteanna/rioscaí ábhartha. Tá ceart ag an soláthraí cláraithe uiríoll a dhéanamh do Tusla
maidir leis an tairiscint ar choinníoll nó achomharc ar an tairiscint tríd an gcúirt dúiche.

Príomh- thorthaí
Bhí coinníollacha ceangailte le 206 seirbhís (13.2%) le 1,557 tuarascáil ar sheirbhísí san anailís
2018 agus 140 seirbhís (10%) leis an 1,451 tuarascáil ar sheirbhísí san anailís 2019
• In 2018, bhí seirbhísí i réigiún an Iarthair san áireamh i gcomhair 15.5% (n = 32) amháin de na
tuarascálacha le coinníollacha ceangailte le seirbhísí toisc go raibh sin níos ísle ná iad sin sa DNE
(30.6%) agus DML (29.6%) réigiún. San anailís 2019, bhí timpeall triain de na seirbhísí le
coinníollacha ceangailte sa réigiún DML (32.1%; n = 45) i gcomparáid le níos lú ná 20% (n = 25;
17.9%) ón réigiún DNE.

Seirbhísí aitheanta sna tuarascálacha mar níos dóchúla go mbeadh coinníollacha leo
• Seirbhísí chúram lae iomláine (60.2% in 2018 agus 52.9% in 2019), I gcomhair seirbhísí brabúis
(77.5% in 2018 agus 78.9% in 2019), Seirbhísí a thugann seirbhísí aois scoile (52.7% in 2018 agus
52.2% in 2019), Seirbhísí singil (81.1% in 2018 agus 86.1% in 2019) agus seirbhísí le 0-5 fostaí

Ar meán, tá líon níos mó rialacháin neamh-chomhréireachta ag tuarascálacha ar sheirbhísí le
coinníollacha ceangailte (4.29 in 2018 agus 2019) i gcomparáid le tuarascálacha na seirbhísí
nach bhfuil coinníoll ceangailte leo.
• Na rialacháin is dóchúla go mbeidh siad aitheanta ná Rialachán 9 (87 in 2018 agus 49 in 2019),
Rialachán 23 (64 in 2018 agus 34 in 2019), 58G Acht Gníomhaireachta um Leanaí agus Teaghlach
2013 (49 in 2018 agus 48 in 2019) agus Rialachán 29 (31 in 2018 agus 11 in 2019).

4

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2013/act/40/section/92/enacted/en/html#part12

11

Baint na seirbhísí luath-óige ón taifead
Forléargas
D’fhéadfaí glacadh le baint ón taifead do sheirbhísí luath-óige nuair nach n-éiríonn le soláthraí
seirbhíse comhréireacht a bhaint amach agus/nó a choinneáil, agus nuair a chreideann an chigireacht
Luath-Óige, ar bhonn réasúnta, go bhfanann riosca leanúnach agus/nó suntasach ar shábháilteacht,
sláinte agus/nó leas na leanaí. Tá an Painéal Forfheidhmithe Clárúcháin Náisiúnta údaraithe ag Tusla
chun maoirseacht a thabhairt ar an reachtaíocht fhorfheidhmithe clárúcháin déanta faoi réim
feidhmeanna Rialála Sheirbhísí Leanaí.
Nuair a ghlactar leis go dteastaíonn baint, déantar fógra bainte na seirbhíse ón taifead a eisiúint chuig
an soláthraí cláraithe. Coinníonn an soláthraí cláraithe ceart achomhairc tríd an gcúirt dúiche. Nuair
nach ndéanann soláthraí cláraithe achomharc nó nach n-éiríonn le achomharc, baintear an tseirbhís ón
taifead.
•Bhí ceithre sheirbhís eisithe le fógra intinne chun iad a bhaint ón taifead in 2019
•Bhí dhá sheirbhís bainte ón taifead in 2018 agus ceithre sheirbhís bainte ón taifead in
2019

Ionchúiseamh
Déanann cuid 58K an Achta Gníomhaireachta um Leanaí agus Teaghlaigh 2013 foráil don
ghníomhaireacht chun nósanna imeachta dlíthiúla a thosú i gcúinsí sonraithe. Tá sé níos dáiríre do
sholáthraí nó duine i gceannas a bheith ciontaithe ar chóir faoi réir na reachtaíochta Luath-Óige. Ó bhí
Rialacháin an Achta Cúraim Leanaí 1991 (Seirbhísí Luath-Óige) 2016, tá cosc ar an gCigireacht
Luath-Óige ó aon duine nó daoine a chlárú mar sholáthraí seirbhíse luath-óige má bhí siad ciontaithe
faoi réir na reachtaíochta sin. Is polasaí Clárúcháin Tusla ionchúisimh a lorg sna cúinsí a leanas:


D’oibrigh duine nó gníomhaireacht seirbhís luath-óige neamhchláraithe.



Theip ar dhuine nó daoine comhoibriú le nó chuir siad cosc ar oifigeach le linn a
ndualgais.



Theip é a chomhlionadh de réir coinníoll cláraithe”



Theip ar dhuine nó daoine comhoibriú le nó chuir siad cosc ar oifigeach le linn a
ndualgais.



Theip ar dhuine ceadú d’oifigeach údaraithe rochtain a fháil ar sheirbhís luath-óige.



Theip ar dhuine nó gníomhaireacht stopadh ag oibriú i ndiaidh a bheith bainte ón taifead
seirbhísí.



Duine nó gníomhaireacht a fuair fógra dúnta deonaigh ach a lean ag oibriú seirbhíse luathóige d’ainneoin sin.



Duine nó gníomhaireacht a chuireann cosc ar an gCigireacht trí mheán meallta nó foráil
faisnéise bhréaga.
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Bhí ionchúiseamh amháin maidir le seirbhís in 2019 agus bhí sin i ngeall ar oscailt gan
chlárúchán. Mar thoradh leis na himeachtaí sin, cuireadh an tAcht Promhaidh i bhfeidhm
air.
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