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Roinn an Taoisigh 

Tús Áite do Leanaí - Plean Forfheidhmithe Earnála 

1. Réamhrá  

1.1 Ullmhaítear an Plean Feidhmithe Earnála seo i gcomhréir le hAlt 27 den Acht um Thús Áite 

do Leanaí 2015. Baineann sé le hearnáil Roinn an Taoisigh, ina gcumhdaítear an Roinn, na 

comhlachtaí faoina sainchúram agus na seirbhísí a mhaoiníonn an Roinn.  

1.2 Tugtar cuntas sa Phlean ar chlár beart lena chinntiú go gcloíonn an Roinn agus na seirbhísí 

ábhartha a mhaoiníonn an Roinn, lena n-áirítear na comhlachtaí faoina sainchúram, le 

forálacha an Achta um Thús Áite do Leanaí 2015, agus an treoir a eisítear faoi Alt 6 den Acht 

sin.  

2. An Roinn  

2.1 Is é cuspóir Roinn an Taoisigh cabhrú leis an Taoiseach agus leis an Rialtas geilleagar 

inbhuanaithe agus sochaí rathúil a fhorbairt, dul sa tóir ar leasanna na hÉireann thar lear, Clár 

an Rialtais a chur i bhfeidhm agus todhchaí níos fearr a thógáil d’Éirinn agus dá saoránaigh.   

Tá ár bpríomhghníomhaíochtaí agus tosaíochtaí straitéiseacha leagtha amach i Straitéis na 

Roinne don tréimhse 2017 go dtí 2020.  

2.2 Níl ach Comhlacht amháin faoi shainchúram na Roinne, an Oifig Náisiúnta d'Fhorbairt 

Eacnamaíoch agus Shóisialach, a bhfuil ról aici maidir le spriocanna na Roinne a bhaint amach.  

  Seirbhísí ábhartha a sholáthraíonn Roinn an Taoisigh  

2.3 Ní sholáthraíonn an Roinn seirbhísí ábhartha díreach do leanaí. Mar sin féin, d’fhéadfadh sí 

uaireanta foireann a fhostú atá faoi bhun 18 mbliana d’aois mar Oifigigh Chléireachais 

Shealadacha. Ina theannta sin, tacaíonn an Roinn le forbairt chumas na leanaí trí shocrúchán 

scoláirí na hIdirbhliana a éascú chun tréimhsí gearra a chaitheamh ar thaithí oibre gan phá 

laistigh den Roinn. Bíonn na scoláirí Idirbhliana sin faoi bhun 18 mbliana d’aois go minic. Tá 

an Roinn tiomanta do gach leanbh a oibríonn nó a fhaigheann oiliúint sa Roinn a chosaint, ag 

teacht leis an Acht um Thús Áite do Leanaí 2015 agus Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta do 

Chosaint agus Leas Leanaí.  

2.4 Féadfaidh an Roinn idirghníomhaíocht dhíreach a bheith aici freisin ó am go ham le leanaí 

mar chuairteoirí chuig an bhfoirgneamh mar chuid de ghrúpa nó go haonair. Is beartas de 

chuid na Roinne é go mbeidh tuismitheoirí nó daoine fásta freagracha in éineacht lena gcuid 

leanaí ag gach tráth fad is a fhreastalóidh siad ar imeachtaí mar sin agus níl ócáidí mar sin 

cumhdaithe ag an bPlean seo. 

  Seirbhísí atá maoinithe ag an Roinn  

2.5 Cuirfear soláthraithe seirbhísí ábhartha arna maoiniú ag an Roinn ar an eolas, de réir mar 

is gá, faoi fhorálacha an Achta um Thús Áite do Leanaí 2015 agus an Treoir Náisiúnta, agus 
iarrfar orthu deimhniú a thabhairt go gcomhlíonann siad na riachtanais is gá.  

3. Bearta a glacadh chun comhlíonadh le forálacha Ghrúpa Idir-Rannaigh an Achta um Thús Áite 

do Leanaí a chur chun cinn, a athbhreithniú agus tuairisciú air  

3.1 Bhunaigh an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige Grúpa Idir-Rannach um Thús Áite do Leanaí 

chun maoirseacht an rialtas láir a thabhairt chomh fada leis an bpróiseas forfheidhmithe. 
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Déanann an tOifigeach Pearsanra ionadaíocht ar Roinn an Taoisigh ar Ghrúpa CFIDG. Tá an 

duine sin freagrach freisin as comhlíonadh foriomlán na Roinne leis an Acht um Thús Áite do 
Leanaí 2015 agus an Treoir Náisiúnta um Thús Áite do Leanaí a chinntiú.  

  Plean Forfheidhmithe Earnála  

3.2 Leagtar amach sa Phlean Forfheidhmithe Earnála na treoirphrionsabail ardleibhéil earnála 

a chuirfear i bhfeidhm ar fud na Roinne agus sa chomhlacht faoina sainchúram, i 

bhforfheidhmiú leanúnach an Achta um Thús Áite do Leanaí 2015 agus na bprionsabal sa 

Treoir. Foilseofar an Plean ar inlíon na Roinne agus ar gov.ie. Déanfar athbhreithniú air gach 
trí bliana nó níos minice más gá.  

  Ráiteas um Chumhdach Leanaí  

3.3 Leagtar amach i Ráiteas um Chumhdach Leanaí na Roinne na seirbhísí a sholáthraíonn an 

Roinn agus na prionsabail agus na nósanna imeachta a bheifear le comhlíonadh d’fhonn a 

chinntiú, a mhéid is praiticiúil, go mbeidh leanbh a bheidh ag baint leas as na seirbhísí sin slán 

ó dhíobháil. Áirítear leis sin nósanna imeachta a bheidh le leanúint chun aon rioscaí do 

scoláirí Idirbhliana a aithint agus a mhaolú fad is a bheidh siad ag obair sa Roinn. Taispeánfar 

an Ráiteas um Chumhdach Leanaí in áit fheiceálach, scaipfear ar an bhfoireann ar fad é agus 

foilseofar é ar inlíon na Roinne agus ar gov.ie. Déanfar athbhreithniú foirmiúil air gach ré 
bliain ar a laghad nó níos minice de réir mar is gá.  

  Prótacal Tuairiscithe  

3.4 Forbraíodh Prótacal Tuairiscithe bunaithe ar Tús Áite do Leanaí, ina dtugtar treoir shoiléir 

ar conas ba cheart tuairisc a thabhairt, cé ba cheart tuairisc a thabhairt agus na tosca inar 

cheart tuairisc a thabhairt. Forbraíodh foirm thuairiscithe chaighdeánach don duine a 

dhéanfaidh tuairisc agus beidh an fhoirm sin le comhlánú agus le cur isteach chuig an 

teagmhálaí ainmnithe. Coimeádfar taifead d’aon imní den sórt sin ar bhealach rúnda agus slán. 

Déanfar tuairisciú ar ábhar imní ar an mbealach cuí le Tusla de réir na gceanglas san Acht um 

Thús Áite do Leanaí, 2015.  

  Daoine Iomchuí  

3.5 Tá Teagmhálaí Ainmnithe agus Leas-Teagmhálaí Ainmnithe ceaptha ag an Roinn mar an 

duine iomchuí agus an leas-duine iomchuí chun na ceanglais i Ráiteas um Chumhdach Leanaí 

na Roinne a chomhlíonadh. Is iad sin na daoine a rachfar chucu le haon imní faoi chosaint 

leanaí laistigh den Roinn. Ina theannta sin, tá siad freagrach as a chinntiú go leantar nósanna 

imeachta tuairiscithe laistigh den eagraíocht, ionas go gcuirfear imní faoi leas agus cosaint 

leanaí ar aghaidh go tapa chuig Tusla de réir mar is cuí. Is iadsan a bheidh mar phointe 

teagmhála chun imní faoi chosaint leanaí a thuairisciú agus oibreoidh siad le gníomhaireachtaí 

lasmuigh, de réir mar is gá.  

3.6 Gheobhaidh an Teagmhálaí Ainmnithe agus Leas-Teagmhálaí Ainmnithe mar aon le 

foireann ábhartha eile oiliúint maidir leis an Acht um Thús Áite do Leanaí 2015 agus an Treoir 

Náisiúnta um Thús Áite do Leanaí a chur i bhfeidhm. Leis sin caithfear Clár ríomhfhoghlama 
um Thús Áite do Leanaí Tusla a chur i gcrích (beidh an deimhniú bailí ar feadh trí bliana).  

3.7 Beidh Plean Forfheidhmithe Earnála agus Ráiteas um Chumhdach Leanaí na Roinne 
lárnach chun feasacht a ardú i measc na foirne maidir leis na nithe seo a leanas:  

https://www.tusla.ie/children-first/children-first-e-learning-programme/
https://www.tusla.ie/children-first/children-first-e-learning-programme/
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(i) cé hé/hí an Teagmhálaí Ainmnithe; 

(ii) na nósanna imeachta ba cheart dóibh a leanúint i gcás go bhfuil ábhar imní acu faoi 

féinleas leanaí, lena n-idirghníomhaíonn siad chun seirbhísí na Roinne a sholáthar, 
agus  

(iii) na hoibleagáidí atá orthu na hábhair imní sin a thuairisciú.  

3.8 Ina theannta sin, beidh faisnéis maidir leis an Acht um Thús Áite do Leanaí áirithe ar 

shuímh inlín na Roinne agus beidh naisc ann chuig doiciméid ábhartha. Leanfaidh an Roinn ag 

sainaithint agus ag forbairt tionscnamh ionduchtúcháin agus oiliúna ábhartha atá oiriúnach 
agus comhréireach le cineál agus le leibhéal idirghníomhú na Roinne le leanaí. 

3.9 Déantar grinnscrúdú ar gach iarratasóir rathúil sa Státseirbhís trí phróiseas arna 

fheidhmiú ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí. Tá oifigigh reatha faoi réir Chód na 
Státseirbhíse maidir le Caighdeáin agus Iompar.  

  Comhlachtaí atá faoi shainchúram na Roinne  

3.10 Chuir an Roinn an comhlacht aonair faoina sainchúram, an Oifig Náisiúnta um Fhorbairt 

Eacnamaíoch agus Shóisialta, ar an eolas faoi cheanglais an Achta um Thús Áite do Leanaí 

2015 agus freisin na treoirlínte ábhartha, lena n-áirítear an gá atá ann Ráiteas um Chumhdach 

Leanaí a ullmhú i gcás ina soláthraíonn siad seirbhísí ábhartha do leanaí.  Áirítear an tAcht um 

Thús Áite do Leanaí 2015 i gcreat monatóireachta agus tuairiscithe na Roinne don chomhlacht 

atá faoina sainchúram sa seicliosta oibleagáidí.  Chuir an Oifig Náisiúnta um Fhorbairt 

Eacnamaíoch agus Shóisialta in iúl nach gcuireann sí seirbhísí ar fáil do leanaí.  

  Soláthraithe seirbhíse seachtracha  

3.11 I gcás go bhfuil seirbhísí seachtracha ar chonradh ag an Roinn le soláthraithe seirbhíse a 

d’fhéadfadh a bheith i dteagmháil gan mhaoirsiú le leanaí chun seirbhís den sórt sin a 

sholáthar don Roinn, cuirfear in iúl do na soláthraithe seirbhíse go bhfuil siad faoi réir 

cheanglais an Achta um Thús Áite do Leanaí. I gcás ina mbíonn athbhreithniú le déanamh ar 

chonarthaí, ar chomhaontuithe seirbhíse, nó ar aon ghealltanais mar sin, cinnteoidh an Roinn 

go mbeidh an ceanglas sin leagtha amach go sainráite i gcomhaontuithe mar sin.  

  Tuarascáil Bhliantúil maidir le Comhlíonadh  

3.12 Ullmhófar tuarascáil bhliantúil maidir le comhlíonadh agus cuirfear faoi bhráid an Bhoird 

Bainistíochta í agus faoi bhráid an Taoisigh ina dhiaidh sin. Leagfar amach sa tuarascáil aon 

ghníomhaíocht ábhartha don bhliain roimhe sin, lena n-áirítear sonraí maidir le 

teagmhálaithe ainmnithe na Roinne, an oiliúint a cuireadh ar fáil, líon na dtuairiscí, más ann 

dóibh, a cuireadh faoi bhráid Tusla agus measúnú ar ábhair imní nó ar ábhair leasa i gcoitinne 

don earnáil.  

  Athbhreithniú  

3.13 Mar a luadh roimhe seo, déanfar athbhreithniú ar an bPlean Forfheidhmithe Earnála seo 

gach trí bliana nó níos minice de réir mar is gá. Déanfar athbhreithniú ar Ráiteas um 

Chumhdach Leanaí na Roinne gach ré bliain, nó níos minice de réir mar is gá.  
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3.14 Chun tacú le cur i bhfeidhm agus athbhreithniú leanúnach cheanglais an Achta um Thús 

Áite do Leanaí laistigh de Roinn an Taoisigh, beidh comhlíonadh le Tús Áite do Leanaí mar 
mhír bhuan ar chlár oibre gach cruinnithe de Choiste Sláinte agus Sábháilteachta gach Roinne.   


