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[An tiontú oifigiúil]

CLÁR AN ÁBHAIR

CUID 1

RéamhRáiteach agus gineaRálta

Alt
 1. Gearrtheideal agus tosach feidhme

 2. Míniú

CUID 2

leasú aR an bPRíomh-acht

 3. Leasú ar alt 2 den Phríomh-Acht (Léiriú)

 4. Leasú ar alt 9 den Phríomh-Acht (Feidhmeanna an Údaráis)

 5. Leasú ar alt 13 den Phríomh-Acht (Comhoibriú leis an Údarás)

 6. Leasú ar an bPríomh-Acht – faisnéis a thabhairt do chomhlachtaí eile

 7. Leasú ar alt 27 den Phríomh-Acht (Dearbhú cáilíochta)

 8. Leasú ar alt 28 den Phríomh-Acht (Oibleagáid ar sholáthraithe nósanna imeachta maidir 
le dearbhú cáilíochta a ullmhú)

 9. Réamhchoinníoll i ndáil le soláthraithe sonraithe d’agairt forálacha de chuid an Phríomh-
Achta – is gá critéir a shonrófar i rialacháin a chomhlíonadh

10. Leasú ar alt 30 den Phríomh-Acht (Nósanna imeachta maidir le dearbhú cáilíochta agus 
soláthraithe iomchuí, seachas ollscoileanna a bunaíodh cheana)

11. Leasú ar alt 34 den Phríomh-Acht (Athbhreithniú ag an Údarás ar nósanna imeachta 
soláthraithe iomchuí maidir le dearbhú cáilíochta)

12. Leasú ar alt 36 den Phríomh-Acht (An tÚdarás do tharraingt siar ceadú le haghaidh 
nósanna imeachta maidir le dearbhú cáilíochta)

13. Leasú ar alt 42 den Phríomh-Acht (Athbhreithnithe cáilíochta ag an Údarás)
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14. Leasú ar alt 43 den Phríomh-Acht (Creat cáilíochtaí)

15. Alt 43A nua den Phríomh-Acht – is cion é seirbhísí falcaireachta a sholáthar nó a 
fhógairt

16. Leasú ar alt 44 den Phríomh-Acht (Iarratas chun clár oideachais agus oiliúna a 
bhailíochtú)

17. Leasú ar alt 45 den Phríomh-Acht (Cinneadh ar iarratas chun clár oideachais agus oiliúna 
a bhailíochtú)

18. Leasú ar alt 47 den Phríomh-Acht (Bailíochtú cláir a tharraingt siar)

19. Leasú ar alt 48 den Phríomh-Acht (Socrú idir soláthraithe agus comhlachtaí dámhachtana 
seachas an tÚdarás)

20. Leasú ar alt 50 den Phríomh-Acht (Dámhachtain a dhéanamh)

21. Leasú ar alt 52 den Phríomh-Acht (Iarraidh ó sholáthraí go dtarmligfear údarás chun 
dámhachtain a dhéanamh)

22. Leasú ar alt 53 den Phríomh-Acht (Cinneadh ar iarraidh go dtarmligfear údarás chun 
dámhachtain a dhéanamh)

23. Ailt 55A go 55I nua den Phríomh-Acht – dámhachtainí a áirítear laistigh den Chreat (an 
próiseas trína dtabharfar an stádas sin do dhámhachtainí)

24. Leasú ar alt 57 den Phríomh-Acht (Athbhreithniú ag an Údarás ar chur i ngníomh 
nósanna imeachta le haghaidh rochtana, aistriú agus forchéimniú)

25. Leasú ar alt 60 den Phríomh-Acht (Cód Cleachtais chun clár a sholáthar 
d’fhoghlaimeoirí idirnáisiúnta)

26. Leasú ar alt 61 den Phríomh-Acht (Marc oideachais idirnáisiúnta)

27. Leasú ar alt 63 den Phríomh-Acht (Athbhreithniú ag an Údarás ar chomhlíonadh an 
chóid cleachtais ag soláthraí agus ar úsáid an mhairc oideachais idirnáisiúnta ag 
soláthraí)

28. Leasú ar alt 64 den Phríomh-Acht (Léiriú)

29. Leasú ar alt 65 den Phríomh-Acht (Socruithe ag soláthraithe chun foghlaimeoirí rollaithe 
a chosaint)

30. Alt 66 nua den Phríomh-Acht (An Ciste um Fhoghlaimeoirí Rollaithe a Chosaint)

31. Muirir bhliantúla a íoc isteach sa Chiste um Fhoghlaimeoirí Rollaithe a Chosaint agus 
nithe gaolmhara

32. Leasú ar alt 67 den Phríomh-Acht (Oibleagáid ar sholáthraithe faisnéis a thabhairt 
d’fhoghlaimeoirí rollaithe)

33. Leasú ar alt 79 den Phríomh-Acht (Bunachar sonraí)

34. Leasú ar alt 80 den Phríomh-Acht (Táillí)

35. Leasú ar alt 84 den Phríomh-Acht (Foráil idirthréimhseach agus cosanta le haghaidh 
Acht na gCáilíochtaí (Oideachas agus Oiliúint), 1999)
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CUID 3

ilghnéitheach

36. Leasú ar Acht na gColáistí Teicniúla Réigiúnacha, 1992

37. Údarú chun úsáid a bhaint as an tuairisc: “ollscoil”

38. Forléiriú tagairtí in achtacháin eile do dhámhachtainí a aithnítear laistigh den Chreat
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na hachtanna dá dTagRaíteaR

Acht an Bhainc Ceannais, 1971 (Uimh. 24)

Acht na gCuideachtaí, 2014 (Uimh. 38)

An tAcht um Chosaint Sonraí, 2018 (Uimh. 7)

An tAcht Oideachais (Forálacha Ilghnéitheacha), 2015 (Uimh. 11)

An tAcht Oideachais, 1998 (Uimh. 51)

An tAcht Breisoideachais agus Oiliúna, 2013 (Uimh. 25)

Acht an Údaráis um Ard-Oideachas, 1971 (Uimh. 22)

An tAcht um Institiúidí Teicneolaíochta, 2006 (Uimh. 25)

Acht na gCáilíochtaí (Oideachas agus Oiliúint), 1999 (Uimh. 26)

An tAcht um Cháilíochtaí agus Dearbhú Cáilíochta (Oideachas agus Oiliúint), 2012 (Uimh. 28)

Acht na gColáistí Teicniúla Réigiúnacha, 1992 (Uimh. 16)

Acht na nOllscoileanna Teicneolaíochta, 2018 (Uimh. 3)

Acht na nOllscoileanna, 1997 (Uimh. 24)



5

Uimhir 32 de 2019

AN tACHT UM CHÁILÍOCHTAÍ AGUS DEARBHÚ CÁILÍOCHTA 
(OIDEACHAS AGUS OILIÚINT) (LEASÚ), 2019

Acht do leasú agus do leathnú an Achta um Cháilíochtaí agus Dearbhú Cáilíochta 
(Oideachas agus Oiliúint), 2012; chun na críche sin, do dhéanamh socrú úrnua i ndáil leis 
an modh ar a bhféadfar stádas dámhachtana, faoi threoir an Chreata Náisiúnta Cáilíochtaí, 
a bhunú agus, chuige sin, do dhéanamh socrú maidir le hearnáil comhlachtaí dámhachtana 
a bhunú, nach mbeidh Údarás na hÉireann um Cháilíochtaí agus Dearbhú Cáilíochta ná 
daoine áirithe eile ar áireamh ann, ar a dtabharfar “comhlachtaí dámhachtana liostaithe”; 
do dhéanamh socrú, mar réamhchoinníoll i ndáil le soláthraithe a thagann faoi réim 
earnáil áirithe (nó soláthraithe beartaitheacha den sórt sin) d’agairt fhorálacha an Achta 
sin, maidir le ceanglas gur gá critéir a chomhlíonadh, is critéir a shonrófar i rialacháin 
a dhéanfaidh an tAire Oideachais agus Scileanna, lena n-áirítear critéir chun dearbhú 
réasúnach a thabhairt don Údarás a luadh anseo roimhe seo go bhfuil an acmhainn agus an 
cumas ag soláthraí a luadh anseo roimhe seo chun cláir oideachais agus oiliúna a sholáthar 
i gcomhréir le ceanglais an Achta sin; do dhéanamh socrú maidir le ciste a bhunú ar a 
dtabharfar “An Ciste um Fhoghlaimeoirí Rollaithe a Chosaint”, ar gá do sholáthraithe 
áirithe muirear bliantúil a íoc isteach ann agus as a bhféadfar, i gcás mainneachtain maidir 
le cláir áirithe a sheachadadh, airgead a íoc d’fhonn a chumasú d’fhoghlaimeoirí rollaithe 
an clár lena mbaineann a chríochnú nó d’fhonn é a úsáid chun críoch áirithe eile; do 
dhéanamh socrú breise maidir le húdarú chun an marc oideachais idirnáisiúnta a úsáid; 
do chur leis na cásanna ina bhféadfar soláthraí a údarú chun “ollscoil” a thabhairt de 
thuairisc air féin agus, chun na críche sin, do leasú Acht na nOllscoileanna,1997; agus do 
dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.  [23 Iúil 2019]
 
Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

CUID 1

RéamhRáiteach agus gineaRálta

Gearrtheideal agus tosach feidhme

1. (1) Féadfar an tAcht um Cháilíochtaí agus Dearbhú Cáilíochta (Oideachas agus Oiliúint)
(Leasú), 2019 a ghairm den Acht seo.
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 (2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire Oideachais 
agus Scileanna le hordú nó le horduithe i gcoitinne nó faoi threoir aon chríoch nó foráil 
áirithe agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil nó le 
haghaidh forálacha éagsúla.

Míniú

2. San Acht seo, ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht um Cháilíochtaí agus Dearbhú Cáilíochta 
(Oideachas agus Oiliúint), 2012.

CUID 2

leasú aR an bPRíomh-acht

Leasú ar alt 2 den Phríomh-Acht (Léiriú)

3. (1) Leasaítear alt 2(1) den Phríomh-Acht:

  (a) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “Bord Achomharc”:

  “tá le ‘soláthraí comhlachaithe’ an bhrí a shanntar dó le halt 55F(1);”;

  (b) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “dámhachtain”:

  “forléireofar ‘dámhachtain a áirítear laistigh den Chreat’ de réir alt 55B;”;

  (c) sa mhíniú ar “comhlacht dámhachtana ainmnithe”, trí “Institiúid Teicneolaíochta,” 
a chur isteach i ndiaidh “ollscoil teicneolaíochta,” (a cuireadh isteach le hAcht na 
nOllscoileanna Teicneolaíochta, 2018);

  (d) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “comhlacht 
díscaoilte”:

  “ciallaíonn ‘oideachas agus oiliúint Bhéarla’ clár oideachais agus oiliúna sa 
Bhéarla mar theanga iasachta agus forléireofar ‘clár Béarla’ dá réir sin;”;

  (e) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “soláthraí nasctha”:

  “tá le ‘comhlacht dámhachtana liostaithe’ an bhrí a shanntar dó le halt 
55A(1)(a);”;

  (f) sa mhíniú ar “soláthraí iomchuí”—

   (i) i mír (g), trí “faoi alt 53,” a chur in ionad “faoi alt 53, nó”,

   (ii) i mír (h), trí “ina sholáthraí nasctha,” a chur in ionad “ina sholáthraí nasctha;” i 
bhfomhír (ii), agus

   (iii) trí na míreanna seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (h)—

  “(i) Institiúid Teicneolaíochta,

  (j) bord oideachais agus oiliúna, nó

cd.1 a.1
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  (k) comhlacht dámhachtana liostaithe a sholáthraíonn clár amháin nó níos 
mó as a leanann a dhámhachtainí féin is dámhachtainí a áirítear laistigh 
den Chreat;”;

   agus

  (g) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “soláthraí iomchuí”:

  “ciallaíonn ‘Solas’ an tSeirbhís Oideachais Leanúnaigh agus Scileanna;”.

 (2) Leasaítear alt 2 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt 
(2):

 “(2) Chun críocha an Achta seo, déantar clár oideachais agus oiliúna a bhailíochtú 
i gcás go ndearbhaíonn an tÚdarás faoi alt 45 gur dheimhnigh soláthraí an 
chláir don Údarás, i leith na tréimhse ar ar a feadh a bheidh éifeacht leis an 
mbailíochtú de bhua fho-alt (1A) nó (1B) d’alt 45:

  (a) maidir le foghlaimeoir rollaithe de chuid an tsoláthraí sin a chríochnaíonn 
an clár sin, go mbainfidh sé nó sí amach an t-eolas, an scil nó an 
inniúlacht is gá chun gur chóir dámhachtain de chuid an Údaráis a 
thairiscint i leith an chláir sin agus, más cuí, go mbeidh sé nó sí in ann 
an t-eolas, an scil nó an inniúlacht sin a léiriú;

  (b) go bhfuil na nósanna imeachta maidir le dearbhú cáilíochta, a bhunaigh 
an soláthraí sin faoi alt 28, i gcomhréir leis na treoirlínte a d’eisigh an 
tÚdarás faoi alt 27(1) agus oiriúnach chun an clár sin a dhearbhú ó 
thaobh cáilíochta de; agus

  (c) go bhfuil an acmhainn agus an cumas ag an soláthraí chun an clár sin a 
sholáthar;

agus forléireofar alt 45, agus oibreoidh sé, chun a cheangal ar an Údarás a 
bheith deimhin de na nithe sin amhlaidh.”.

 (3) Leasaítear alt 2(3) den Phríomh-Acht trí “soláthraí a bhfuil áit ghnó aige sa Stát agus 
nach” a chur in ionad “soláthraí nach”.

Leasú ar alt 9 den Phríomh-Acht (Feidhmeanna an Údaráis)

4. (1) Leasaítear alt 9(1) den Phríomh-Acht:

  (a) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (c):

  “(c) nósanna imeachta soláthraí maidir le dearbhú cáilíochta a cheadú agus 
faireachán agus athbhreithniú a dhéanamh ar éifeachtacht na nósanna 
imeachta sin (lena n-áirítear na nósanna imeachta sin mar atá siad arna 
leasú de thuras na huaire),”;

  (b) i mír (j)—

   (i) trí “maidir le dámhachtainí is dámhachtainí a áirítear laistigh den Chreat” a chur 
in ionad “maidir le dámhachtainí a aithnítear laistigh den Chreat”, agus

   (ii) trí “a leanann dámhachtainí den sórt sin astu” a chur in ionad “a leanann 
dámhachtainí a aithnítear laistigh den Chreat astu”;

cd.2 a.3
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  (c) i mír (o), trí “críochnaithe,” a chur in ionad “críochnaithe, agus”;

  (d) i mír (p), trí “a fheidhmeanna,” a chur in ionad “a fheidhmeanna.”; agus

  (e) trí na míreanna seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (p):

  “(q) aon fhaisnéis, a bhaileofar le linn a fheidhmeanna a chomhlíonadh, 
a chomhroinnt, de réir mar is cuí leis, le Roinn Stáit, le hOifig na 
gCoimisinéirí Ioncaim, le Solas agus le haon chomhlacht eile is cuí 
leis an Údarás, faoi réir an dlí ghinearálta (agus, go háirithe, faoi réir 
dhlí iomchuí an Aontais Eorpaigh agus an Achta um Chosaint Sonraí, 
2018),

  (r) breitheanna a thabhairt gur cuí go measfar, chun críocha an Achta seo, 
gur dámhachtainí a áirítear laistigh den Chreat iad dámhachtainí áirithe, 
agus

  (s) mar ghné den phróiseas a ghabhann le breitheanna den chineál a luadh 
anseo roimhe seo a thabhairt, liosta de chomhlachtaí dámhachtana a 
ullmhú agus a fhoilsiú chun go n-áireofar dámhachtainí laistigh den 
Chreat.”.

 (2) Leasaítear alt 9(2) den Phríomh-Acht:

  (a) i mír (d), trí “don Údarás,” a chur in ionad “don Údarás, agus”;

  (b) i mír (e), trí “, le Solas” a chur isteach i ndiaidh “leis an gCoimisiún um Scrúduithe 
Stáit”, agus trí “is cuí leis an Údarás,” a chur in ionad “is cuí leis an Údarás.”; agus

  (c) trí na míreanna seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (e):

  “(f) aon athbhreithnithe a sheoladh a mheasfaidh sé is gá agus is fóirsteanach 
chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh, agus

  (g) tuarascálacha a fhoilsiú maidir lena athbhreithnithe, lena mheastóireachtaí 
agus lena chinntí, de réir mar is cuí leis.”.

Leasú ar alt 13 den Phríomh-Acht (Comhoibriú leis an Údarás)

5. Leasaítear alt 13 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh 
fho-alt (3):

 “(4) San alt seo agus in alt 14, forléireofar tagairt do sholáthraí iomchuí mar 
thagairt a fholaíonn tagairt do chomhlacht dámhachtana liostaithe, cibé acu 
is comhlacht dámhachtana liostaithe é a thagann faoi réim mhír (k) den 
mhíniú ar ‘soláthraí iomchuí’ in alt 2(1) nó nach ea.”.

Leasú ar an bPríomh-Acht – faisnéis a thabhairt do chomhlachtaí eile

6. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 14:

“An tÚdarás do thabhairt faisnéise do chomhlachtaí eile

14A.  (1) Faoi réir fho-alt (2), féadfaidh an tÚdarás faisnéis a thabhairt do Roinn 
Stáit, d’Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim, don Údarás um Ard-Oideachas, 
do Sholas, don Lár-Oifig Iontrála agus d’aon chomhlacht eile is cuí 
leis an Údarás is faisnéis a thiocfaidh ar a iúl le linn a fheidhmeanna a 

cd.2 a.4
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chomhlíonadh, agus a bhaineann le feidhm amháin nó níos mó de chuid an 
chomhlachta eile sin.

 (2) Níl feidhm ag fo-alt (1) maidir le faisnéis is sonraí pearsanta de réir bhrí 
an Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí; maidir leis an Údarás 
do thabhairt sonraí pearsanta do pháirtithe eile, déanfar é de réir an dlí 
ghinearálta, agus go háirithe, dá réir seo a leanas:

  (a) an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí; agus

  (b) de réir mar is infheidhme—

   (i) an tAcht um Chosaint Sonraí, 2018; agus

   (ii) aon Acht den Oireachtas a bheidh rite roimh thosach feidhme alt 6 
den Acht um Cháilíochtaí agus Dearbhú Cáilíochta (Oideachas 
agus Oiliúint) (Leasú), 2019, nó ar an tosach feidhme sin nó dá 
éis, chun comhroinnt sonraí pearsanta (nó sonraí pearsanta agus 
faisnéis eile araon) idir comhlachtaí poiblí a rialáil, i measc nithe 
eile.

 (3) I bhfo-alt (2), ciallaíonn ‘an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint  
Sonraí’ Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil 
le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den 
sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE.”.

Leasú ar alt 27 den Phríomh-Acht (Dearbhú cáilíochta)

7. Leasaítear alt 27 den Phríomh-Acht:

  (a) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

 “(1A) A luaithe is indéanta tar éis thosach feidhme alt 7 den Acht um Cháilíochtaí 
agus Dearbhú Cáilíochta (Oideachas agus Oiliúint), (Leasú), 2019, eiseoidh 
an tÚdarás treoirlínte chun go ndéanfaidh comhlachtaí dámhachtana 
liostaithe nósanna imeachta a bhunú faoi alt 55F(2).

 (1B) Maidir leis an gcumhacht atá ag an Údarás faoin alt seo—

  (a) chun treoirlínte maidir le dearbhú cáilíochta, nó aon treoirlínte eile, a 
eisiúint, agus

  (b) chun nósanna imeachta maidir le hathbhreithniú éifeachtachta, nó aon 
nósanna imeachta eile, a bhunú,

folaíonn sí, faoi seach, an chumhacht atá ag an Údarás chun aon cheann de 
na treoirlínte a luadh anseo roimhe seo a leasú, nó chun treoirlínte a eisiúint 
lena gcur in ionad treoirlínte marthanacha den sórt sin, agus an chumhacht 
atá ag an Údarás chun aon cheann de na nósanna imeachta a luadh anseo 
roimhe seo a leasú, nó chun nósanna imeachta a bhunú lena gcur in ionad 
nósanna imeachta marthanacha den sórt sin.

 (1C) De dhroim an mhéid a fhoráiltear san fho-alt sin roimhe seo, folaíonn tagairt 
san alt seo do ‘eisigh’ nó do ‘eisiúint’, maidir le treoirlínte, nó do ‘bunaigh’ 
nó do ‘bunú’, maidir le nósanna imeachta, tagairt, de réir mar a bheidh—
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  (a) do ‘leasaigh’ nó do ‘leasú’, nó

  (b) do dhéanamh an ghnímh arb éard é treoirlínte nó nósanna imeachta 
a eisiúint nó a bhunú, de réir mar is cuí, trí threoirlínte nó nósanna 
imeachta marthanacha a ionadú.”,

  (b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4):

 “(4A) I gcás—

  (a) go bhfuil feidhm maidir le soláthraithe ag treoirlínte maidir le 
dearbhú cáilíochta agus ag nósanna imeachta maidir le hathbhreithniú 
éifeachtachta, agus

  (b) gur bord oideachais agus oiliúna, nó comhlacht eile atá ag gabháil do 
sholáthar clár breisoideachais agus oiliúna, ar airleacadh airgead dó 
faoi alt 21 den Acht Breisoideachais agus Oiliúna, 2013, aon soláthraí 
nó gach soláthraí de na soláthraithe sin,

  rachaidh an tÚdarás i gcomhairle le Solas sula n-eiseoidh sé na treoirlínte sin 
agus sula mbunóidh sé na nósanna imeachta sin maidir le hathbhreithniú.”,

   agus

  (c) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (6):

 “(6) Féadfaidh an tÚdarás—

  (a) treoirlínte éagsúla maidir le dearbhú cáilíochta a eisiúint le haghaidh 
soláthraithe iomchuí, nasctha nó comhlachaithe éagsúla nó le haghaidh 
grúpaí éagsúla soláthraithe iomchuí, nasctha nó comhlachaithe,

  (b) treoirlínte éagsúla maidir le dearbhú cáilíochta a eisiúint le haghaidh 
aicmí éagsúla clár nó cineálacha éagsúla soláthair, agus

  (c) nósanna imeachta éagsúla maidir le hathbhreithniú éifeachtachta a 
bhunú le haghaidh soláthraithe iomchuí, nasctha nó comhlachaithe 
éagsúla nó le haghaidh grúpaí éagsúla soláthraithe iomchuí, nasctha nó 
comhlachaithe.”.

Leasú ar alt 28 den Phríomh-Acht (Oibleagáid ar sholáthraithe nósanna imeachta maidir le 
dearbhú cáilíochta a ullmhú)

8. Leasaítear alt 28 den Phríomh-Acht:

  (a) i bhfo-alt (1), trí “déanfaidh gach soláthraí iomchuí, gach soláthraí nasctha agus gach 
soláthraí comhlachaithe nósanna imeachta le haghaidh dearbhú cáilíochta a bhunú” a 
chur in ionad “déanfaidh gach soláthraí iomchuí agus gach soláthraí nasctha nósanna 
imeachta i scríbhinn le haghaidh dearbhú cáilíochta a bhunú”;

  (b) i bhfo-alt (2), trí “ag gach soláthraí iomchuí, ag gach soláthraí nasctha agus ag gach 
soláthraí comhlachaithe” a chur in ionad “ag gach soláthraí iomchuí agus ag gach 
soláthraí nasctha”;

  (c) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):
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 “(2A) Na nósanna imeachta maidir le dearbhú cáilíochta arna mbunú ag  
soláthraí iomchuí, soláthraí nasctha nó soláthraí comhlachaithe chun 
forálacha alt 33, 44(8) nó 61(6), de réir mar is cuí, a chomhlíonadh, is 
nósanna imeachtaí iad chun tuilleadh feabhais a chur agus cothabháil 
a dhéanamh ar cháilíocht an oideachais agus na hoiliúna, a ndéanann an 
soláthraí sin iad a sholáthar, a eagrú nó a thabhairt i gcrích—

  (a) is oideachas agus oiliúint as a leanann dámhachtain amháin nó níos mó 
is dámhachtainí a áirítear laistigh den Chreat, nó

  (b) is oideachas agus oiliúint Bhéarla, an clár a bhfuil an soláthraí údaraithe, 
faoi alt 61(7), an marc oideachais idirnáisiúnta a úsáid ina leith.

 (2B) Ní bheidh cláir oideachais lena mbaineann alt 13(3) den Acht Oideachais, 
1998 faoi réir na nósanna imeachta a bhunófar faoin alt seo.”;

  (d) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

 “(3) Maidir le nósanna imeachta faoi fho-alt (1)—

  (a) bunófar iad a luaithe is indéanta tar éis don Údarás treoirlínte a eisiúint 
faoi alt 27(1)(a), agus

  (b) i dteannta an mhéid a fhoráiltear i mír (a), sna cásanna seo a leanas ag 
cibé tráth nó tráthanna eile:

   (i) faoi réir fhomhíreanna (ii) go (iv), bunóidh soláthraí iomchuí, 
soláthraí nasctha nó soláthraí comhlachaithe iad i gcás gur dóigh 
leis an soláthraí iomchuí, leis an soláthraí nasctha nó leis an soláthraí 
comhlachaithe, de réir mar a bheidh, gur cuí é;

   (ii) i gcás soláthraí iomchuí, bunóidh an soláthraí iomchuí iad i gcás go 
n-ordóidh an tÚdarás dó déanamh amhlaidh;

   (iii) i gcás soláthraí nasctha, bunóidh an soláthraí nasctha iad i gcás 
go n-ordóidh an comhlacht dámhachtana ainmnithe iomchuí dó 
déanamh amhlaidh;

   (iv) i gcás soláthraí comhlachaithe, bunóidh an soláthraí comhlachaithe 
iad i gcás go n-ordóidh an comhlacht dámhachtana liostaithe 
iomchuí dó déanamh amhlaidh,

   agus, i gcás ordachán faoi fhomhír (ii), (iii) nó (iv), bunófar na nósanna 
imeachta i gcomhlíonadh an ordacháin laistigh de cibé tréimhse a 
dhéanfaidh an tÚdarás nó, de réir mar a bheidh, an comhlacht eile a 
thabharfaidh an t-ordachán, a chinneadh agus a shonrú san ordachán 
chuige sin.”;

   agus

  (e) i bhfo-alt (4)(b), trí “ar chur i ngníomh” a chur in ionad “ar chur chun feidhme”.

Réamhchoinníoll i ndáil le soláthraithe sonraithe d’agairt forálacha de chuid an Phríomh-
Achta – is gá critéir a shonrófar i rialacháin a chomhlíonadh

9. Leasaítear an Príomh-Acht trí na hailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 29:
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“Réamhchoinníoll i ndáil le soláthraithe sonraithe d’agairt forálacha de chuid 
an Achta – is gá critéir a shonrófar i rialacháin a chomhlíonadh

29A.  (1) Léireoidh soláthraí sonraithe, seachas soláthraí dá dtagraítear in alt 65(6), 
don Údarás go gcomhlíonann sé na critéir a shonraítear i rialacháin faoi alt 
29B(1) in aon cheann de na cásanna seo a leanas, eadhon:

  (a) cás ina ndéanfaidh an soláthraí aon fhoráil den Acht seo a agairt den 
chéad uair; 

  (b) cás—

   (i) ina ndéanfaidh an soláthraí, tar éis dó aon fhoráil den Acht seo a 
agairt (cibé acu roimh an dáta feidhme, ar an dáta feidhme nó tar éis 
an dáta feidhme), aon fhoráil den Acht seo a agairt ina dhiaidh sin, 
agus

   (ii) ina ndéanfaidh an tÚdarás, dá rogha féin, ar an soláthraí d’agairt 
na forála sin, a iarraidh ar an soláthraí a léiriú don Údarás go 
gcomhlíonann sé na critéir sin;

  (c) maidir leis an Údarás—

   (i) cás ina ndéanfaidh sé aon ghníomh (lena n-áirítear trí athbhreithniú 
a dhéanamh ar aon ní) a údaraítear nó a cheanglaítear leis an Acht 
seo a dhéanamh i leith an tsoláthraí, agus

   (ii) chun críche gnímh den sórt sin, cás ina ndéanfaidh sé, dá rogha féin, 
a iarraidh ar an soláthraí a léiriú don Údarás go gcomhlíonann sé na 
critéir sin,

  agus—

  (i) tá feidhm ag an alt seo d’ainneoin aon fhoráil eile den Acht seo, agus

  (ii) déantar, le fo-ailt (4) agus (5) d’alt 29C, an t-alt seo a fhorlíonadh 
trína cheangal ar an Údarás rud nó rudaí a dhéanamh (nó gan rud nó 
rudaí a dhéanamh) i gcásanna ina ndéantar mainneachtain a léiriú 
go gcomhlíontar na critéir sin nó ina scoirtear de na critéir sin a 
chomhlíonadh.

 (2) Chun críocha an ailt seo, déanfar foráil den Acht seo a agairt más rud é—

  (a) go ndéanfar iarratas faoi fhoráil den Acht seo, mar a bhaineann sé leis 
an soláthraí sonraithe lena mbaineann do sholáthar clár oideachais agus 
oiliúna nó eile, nó

  (b) faoi réir fho-alt (4), go ndéanfaidh an soláthraí sonraithe lena mbaineann 
aon bheart, mar a bhaineann sé leis an soláthraí do sholáthar clár 
oideachais agus oiliúna nó eile, ar an mbonn go bhfuil na coinníollacha a 
shonraítear leis an Acht seo nó faoin Acht seo chun an beart a dhéanamh 
comhlíonta.

 (3) San alt seo agus in ailt 29B agus 29C—

  (a) ciallaíonn ‘soláthraí sonraithe’—
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   (i) soláthraí iomchuí,

   (ii) comhlacht dámhachtana liostaithe (a mhéid nach dtagann sé thairis 
sin faoi réim an mhínithe seo de bhua fhomhír (i)), agus

   (iii) soláthraí comhlachaithe, nó soláthraí nasctha, a dhéanann clár 
oideachais agus oiliúna as a leanann dámhachtain is dámhachtain a 
áirítear laistigh den Chreat a thairiscint ar luaíocht,

   agus folaíonn an tagairt sa mhír seo do sholáthraí iomchuí tagairt do 
dhuine a thiocfaidh faoi réim an mhínithe ar an abairt sin in alt 2(1) 
ar an rud nó na rudaí a dhéanamh, a shonraítear sa mhír iomchuí den 
mhíniú sin, agus a fhágann a dhéanamh nó a ndéanamh gur soláthraí 
iomchuí an duine; 

  (b) aon tagairt do na nithe seo a leanas—

   (i) soláthraí sonraithe do léiriú don Údarás go gcomhlíonann sé na 
critéir a shonraítear i rialacháin faoi alt 29B(1), nó

   (ii) soláthraí den sórt sin do chomhlíonadh na gcritéar sin, soláthraí den 
sórt sin gan bheith ag comhlíonadh na gcritéar sin nó soláthraí den 
sórt sin do scor de na critéir sin a chomhlíonadh,

   measfar, i gcás go ndéanfar foráil le rialacháin a dhéanfar faoi fho-alt 
(1) d’alt 29B maidir le critéir dá ngairtear critéir ghaolmhara i bhfo-alt 
(3) den alt sin i leith soláthraí sonraithe, go bhfolaíonn sí tagairt do na 
nithe seo a leanas—

   (I) soláthraí sonraithe do léiriú don Údarás go bhfuil na critéir 
ghaolmhara sin comhlíonta ina leith, nó

   (II) i gcás go n-éilíonn an comhthéacs é, na critéir ghaolmhara sin a 
bheith á gcomhlíonadh, gan bheith á gcomhlíonadh, nó do scor de 
bheith á gcomhlíonadh ina leith,

   de réir mar a bheidh;

  (c) folaíonn tagairt do sholáthar cláir oideachais agus oiliúna nó eile tagairt 
d’údarú chun an marc oideachais idirnáisiúnta a úsáid; agus

  (d) ciallaíonn ‘dáta feidhme’ dáta thosach feidhme alt 9 den Acht um 
Cháilíochtaí agus Dearbhú Cáilíochta (Oideachas agus Oiliúint)
(Leasú), 2019.

 (4) Níl feidhm ag fo-alt (2)(b) maidir le soláthraí dá dtagraítear i bhfo-alt (1)
(b) i gcás, mar gheall ar é d’agairt foráil de chuid an Achta seo roimhe sin 
(mar a luaitear i bhfo-alt (1)(b)), go bhfuil na coinníollacha a shonraítear 
leis an Acht seo nó faoin Acht seo chun an beart áirithe lena mbaineann a 
dhéanamh comhlíonta.

Rialacháin ina sonrófar critéir a bhaineann le hacmhainn agus cumas 
soláthraithe agus critéir ghaolmhara

29B.  (1) Déanfaidh an tAire, a luaithe is indéanta tar éis an dáta feidhme, rialacháin ina 
sonrófar na critéir lena ndéanfar (i gcás soláthraí sonraithe a chomhlíonann 
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na critéir), i dtuairim an Aire, dearbhú réasúnach a thabhairt don Údarás go 
bhfuil an acmhainn agus an cumas ag an soláthraí sonraithe—

  (a) chun nósanna imeachta maidir le dearbhú cáilíochta a chur i ngníomh, 
agus

  (b) chun cláir oideachais agus oiliúna a sholáthar atá i gcomhréir le 
ceanglais an Achta seo,

  agus gairtear ‘na critéir iomchuí’ ina dhiaidh seo san alt seo de na critéir a 
shonrófar i rialacháin a dhéanfar faoin bhfo-alt seo.

 (2) Féadfaidh na critéir seo a leanas a bheith ar áireamh ar na critéir iomchuí—

  (a) critéir i dtaca leis an soláthraí sonraithe a bheith ina dhuine cuí oiriúnach 
chun cláir oideachais agus oiliúna a sholáthar,

  (b) critéir a bhaineann le pearsantacht dhlíthiúil áirithe a bheith ag an 
soláthraí sonraithe, le hacmhainní airgeadais leordhóthanacha bheith 
aige chun inmharthanacht a ghnó a chinntiú agus le socruithe a áirithiú 
aige chun dea-rialachas corparáideach air a chinntiú, agus

  (c) critéir a bhaineann leis an soláthraí sonraithe do chomhlíonadh aon 
achtachán nó ionstraim faoi achtachán (lena n-áirítear aon achtachán, nó 
ionstraim den sórt sin, a rithfear nó a dhéanfar tar éis an dáta feidhme) 
lena bhforchuirfear oibleagáidí ar fhostóirí maidir lena bhfostaithe nó 
lena ndéanfar foráil i ndáil le haon oibleagáidí den sórt sin. 35

 (3) Chun dochair d’fho-alt (2)(a), maidir leis na critéir iomchuí, i gcás soláthraí 
sonraithe is comhlacht corpraithe nó comhlacht neamhchorpraithe daoine, 
féadfaidh na critéir ghaolmhara seo a leanas i leith soláthraí sonraithe den 
sórt sin a bheith ar áireamh orthu, is é sin le rá, critéir i dtaobh gach duine a 
thagann faoi réim na tuairisce atá i mír (a) nó (b) (ina cháil nó ina cáil mar 
a thuairiscítear sna míreanna sin) a bheith ina dhuine cuí oiriúnach nó ina 
duine cuí oiriúnach, eadhon:

  (a) stiúrthóir de chuid an tsoláthraí nó duine eile a shealbhaíonn post 
ar a bhord bainistíochta nó, i gcás gurb iad comhaltaí an tsoláthraí a 
bhainistíonn gnóthaí an tsoláthraí, gach comhalta de;

  (b) duine atá fostaithe ag an soláthraí ar dualgas dá chuid nó dá cuid 
breitheanna a thabhairt a d’fhéadfadh, go feadh méid suntasach, difear 
a dhéanamh do bhainistiú an tsoláthraí.

 (4) Féadfaidh soláthraí sonraithe a iarraidh ar an Údarás, i scríbhinn, cinneadh 
a dhéanamh i dtaobh an gcomhlíonann nó nach gcomhlíonann an soláthraí, 
ar dháta na hiarrata, na critéir iomchuí agus beidh ag gabháil le hiarraidh 
faoin bhfo-alt seo íocaíocht cibé táille (más ann) ag an iarrthóir a chinnfidh 
an tÚdarás faoi alt 80.

 (5) A luaithe is féidir tar éis iarraidh a dhéanamh faoi réim agus de réir fho-alt 
(4), breithneoidh an tÚdarás an iarraidh agus, chun na críche sin, féadfaidh 
sé a cheangal ar an iarrthóir cibé faisnéis agus doiciméid a theastóidh uaidh 
le réasún a chur faoina bhráid; ar a bhreithniú ar an iarraidh a chríochnú, 
déanfaidh an tÚdarás cinneadh i dtaobh an gcomhlíonann nó nach 
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gcomhlíonann an t-iarrthóir, ar an dáta lena mbaineann, na critéir iomchuí 
agus tabharfaidh sé fógra don iarrthóir maidir leis an gcinneadh.

 (6) Aon soláthraí a dhéanfaidh go feasach, ar scór ceanglas a chuirfidh an 
tÚdarás air faoi fho-alt (5), ráiteas don Údarás atá bréagach nó míthreorach 
i bponc ábhartha, déanfaidh sé cion.

 (7) Ní fhorléireofar aon ní san alt seo ná in alt 29C mar ní is infheidhme maidir 
le soláthraí a shonraítear in alt 65(6).

Forálacha forlíontacha i ndáil le hailt 29A agus 29B (lena n-áirítear foráil 
maidir le diúltú d’iarratais, etc., i gcás nach suífear go bhfuil na critéir iomchuí 
comhlíonta)

29C.  (1) San alt seo, ciallaíonn ‘critéir iomchuí’ critéir a shonrófar i rialacháin a 
dhéanfar faoi alt 29B(1).

 (2) I gcás go dtarlóidh athrú ábhartha, i ndáil le soláthraí sonraithe, a bhféadfaí a 
rá le réasún ina leith go ndéanann sé difear do chumas an tsoláthraí leanúint 
de na critéir iomchuí a chomhlíonadh, tabharfaidh an soláthraí fógra don 
Údarás láithreach maidir leis an athrú.

 (3) Gan dochar d’alt 29B(4), féadfaidh an tÚdarás, aon tráth, a cheangal 
ar sholáthraí sonraithe a léiriú go leanann sé de na critéir iomchuí a 
chomhlíonadh.

 (4) I gcás, de bhua alt 29A(1), go mbeidh ceanglas ar sholáthraí sonraithe, de 
dhroim iarratas a bheidh déanta ag an soláthraí faoin Acht seo, a léiriú go 
bhfuil na critéir iomchuí comhlíonta, agus, i dtuairim an Údaráis, go mbeidh 
mainnithe ag an soláthraí a léiriú go gcomhlíonann an soláthraí na critéir 
sin, diúltóidh an tÚdarás don iarratas agus forléireofar agus oibreoidh an 
fhoráil, a dhéantar leis an Acht seo maidir le hachomharc a dhéanamh i gcás 
go ndiúltófar ar aon fhoras a shonraítear san fhoráil d’iarratas den chineál 
lena mbaineann, chun a chumasú don soláthraí achomharc a dhéanamh 
faoin bhforáil sin in aghaidh an diúltaithe chéadluaite.

 (5) Más rud é, i dtuairim an Údaráis, go mbeidh scortha ag soláthraí sonraithe 
de na critéir iomchuí a chomhlíonadh, déanfaidh an tÚdarás na nithe seo a 
leanas a tharraingt siar—

  (a) a cheadú, i leith an tsoláthraí, le haghaidh na nósanna imeachta a 
bunaíodh faoi alt 28,

  (b) bailíochtú aon chlár oideachais agus oiliúna de chuid an tsoláthraí 
shonraithe a rinne an tÚdarás a bhailíochtú faoi alt 45,

  (c) aon údarás chun dámhachtainí a dhéanamh a tarmligeadh chuig an 
soláthraí sonraithe faoi alt 53, agus

  (d) údarú chun an marc oideachais idirnáisiúnta a úsáid i gcás go bhfuil an 
soláthraí sonraithe údaraithe chun an marc oideachais idirnáisiúnta a 
úsáid faoi alt 61.

 (6) Maidir leis na bearta a cheanglaítear leis an Acht seo a dhéanamh ar dtús, 
áfach, i gcás go mbeartófar go ndéanfar ceadú, bailíochtú nó ní eile den sórt 
sin i leith rud a luadh anseo roimhe seo a tharraingt siar faoi fhoráil eile 
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den Acht seo, déanfar na bearta sin ar dtús, freisin, i gcás go mbeartófar 
go ndéanfar tarraingt siar den sórt sin faoi fho-alt (5) i leith an ruda lena 
mbaineann.

 (7) Maidir leis an bhforáil a dhéantar leis an Acht seo maidir le hachomharc 
a dhéanamh i gcás go ndéanfar ceadú, bailíochtú nó ní eile den sórt sin a 
tharraingt siar i leith rud a luadh anseo roimhe seo, ar aon fhoras a shonraítear 
san fhoráil sin, forléireofar í agus oibreoidh sí chun a chumasú don soláthraí 
sonraithe achomharc a dhéanamh, faoin bhforáil sin, in aghaidh tarraingt 
siar den sórt sin faoi fho-alt (5) i leith an ruda lena mbaineann.”.

Leasú ar alt 30 den Phríomh-Acht (Nósanna imeachta maidir le dearbhú cáilíochta agus 
soláthraithe iomchuí, seachas ollscoileanna a bunaíodh cheana)

10. Leasaítear alt 30 den Phríomh-Acht—

  (a) trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

 “(1) Déanfaidh soláthraí iomchuí, sula mbunóidh sé nósanna imeachta faoi alt 
28 (arb í an chéad ócáid a bhunóidh an soláthraí iomchuí nósanna imeachta 
den sórt sin í), dréacht de na nósanna imeachta beartaithe a chur faoi bhráid 
an Údaráis lena gceadú, agus cibé táille (más ann) a chinnfidh an tÚdarás 
faoi alt 80 ag gabháil leis, ach níl feidhm ag an bhfo-alt seo maidir le 
hollscoil a bunaíodh cheana.

 (1A) I gcás gur bhunaigh soláthraí iomchuí nósanna imeachta faoi alt 28 (arb í an 
chéad ócáid a bhunaigh sé nósanna imeachta den sórt sin í), níl gá le ceadú 
faoin alt seo le haghaidh nósanna imeachta a bheartaíonn sé a bhunú faoin 
alt sin i ndiaidh na hócáide sin. Féadfaidh an tÚdarás, áfach, meastóireacht 
a dhéanamh ar aon nósanna imeachta den sórt sin ina dhiaidh sin maidir 
lena n-oiriúnacht le linn dó na nithe seo a leanas a bhreithniú nó a sheoladh, 
de réir mar is cuí—

  (a) iarratas chun clár oideachais agus oiliúna a bhailíochtú faoi alt 44(5),

  (b) athbhreithniú ar chlár oideachais agus oiliúna faoi alt 46,

  (c) iarraidh go dtarmligfear údarás chun dámhachtain a dhéanamh faoi alt 
52,

  (d) iarratas ar údarú chun an marc oideachais idirnáisiúnta a úsáid faoi alt 
61(3), nó

  (e) athbhreithniú faoi alt 34.”,

   agus

  (b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (8):

 “(9) Féadfaidh an tÚdarás coinníollacha, i ndáil le dearbhú cáilíochta, a fhorchur 
ar sholáthraí iomchuí a bhfuil a nósanna imeachta ceadaithe aige faoin alt 
seo agus comhlíonfaidh an soláthraí na coinníollacha sin.”.
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Leasú ar alt 34 den Phríomh-Acht (Athbhreithniú ag an Údarás ar nósanna imeachta 
soláthraithe iomchuí maidir le dearbhú cáilíochta)

11. Leasaítear alt 34 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh 
fho-alt (4):

“(4A)  Rachaidh an tÚdarás i gcomhairle le Solas le linn athbhreithniú a dhéanamh 
faoi fho-alt (1) i gcás—

  (a) go mbaineann an t-athbhreithniú sin le soláthraí iomchuí, agus

  (b) gur bord oideachais agus oiliúna nó comhlacht eile atá ag gabháil do 
sholáthar clár breisoideachais agus oiliúna, ar airleacadh airgead dó 
faoi alt 21 den Acht Breisoideachais agus Oiliúna, 2013, an soláthraí 
iomchuí sin.”.

Leasú ar alt 36 den Phríomh-Acht (An tÚdarás do tharraingt siar ceadú le haghaidh  
nósanna imeachta maidir le dearbhú cáilíochta)

12. Leasaítear alt 36 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh 
fho-alt (5):

 “(5A) Féadfaidh soláthraí iomchuí, i ndáil le nósanna imeachta maidir le  
dearbhú cáilíochta a bheidh bunaithe aige agus a bheidh arna gceadú ag 
an Údarás, fógra i scríbhinn a thabhairt don Údarás á rá nach mian leis a 
thuilleadh go mbeidh na nósanna imeachta sin arna gceadú ag an Údarás; 
ar fhógra den sórt sin a fháil, féadfaidh an tÚdarás a cheadú i dtaca leis na 
nósanna imeachta sin a tharraingt siar, gan gá a bheith ann athbhreithniú  
a dhéanamh, trí fhógra i scríbhinn a dhíreofar chuig an soláthraí.”.

Leasú ar alt 42 den Phríomh-Acht (Athbhreithnithe cáilíochta ag an Údarás)

13. Leasaítear alt 42 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh 
fho-alt (2):

 “(2A) Rachaidh an tÚdarás i gcomhairle le Solas le linn athbhreithniú a dhéanamh 
faoi fho-alt (1) i gcás—

  (a) go mbaineann an t-athbhreithniú sin le soláthraí iomchuí, agus

  (b) gur bord oideachais agus oiliúna nó comhlacht eile atá ag gabháil do 
sholáthar clár breisoideachais agus oiliúna, ar airleacadh airgead dó 
faoi alt 21 den Acht Breisoideachais agus Oiliúna, 2013, an soláthraí 
iomchuí sin.”.

Leasú ar alt 43 den Phríomh-Acht (Creat cáilíochtaí)

14. Leasaítear alt 43 den Phríomh-Acht—

  (a) i bhfo-alt (2), trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad mhíreanna (a) agus (b):

  “(a) na beartais agus na critéir ar a bhfuil an Creat bunaithe a athbhreithniú, 
agus a fhorbairt tuilleadh,

  (b) an Creat a chur chun cinn, a chothabháil, a fhorbairt tuilleadh agus a 
chur i ngníomh mar chóras—

cd.2
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   (i) ina mbeidh leibhéil agus cineálacha dámhachtainí a bheidh 
bunaithe ar chaighdeáin eolais, scile nó inniúlachta a bheidh le 
baint amach ag foghlaimeoir chun go mbeidh an foghlaimeoir i 
dteideal dámhachtain a fháil ag leibhéal áirithe, agus den chineál 
lena mbaineann, laistigh den Chreat, agus

   (ii) chun cáilíochtaí a fhorbairt, a aithint agus a dhámhachtain sa Stát,”,

  (b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

 “(2A) In ailt 55A go 55I, déantar foráil maidir leis an bpróiseas trína dtabharfar an 
stádas do dhámhachtain gur dámhachtain í a áirítear laistigh den Chreat.”, 

  (c) trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (3) go (5):

 “(3) Maidir le gach comhlacht dámhachtana ainmnithe agus gach comhlacht 
dámhachtana liostaithe, i leith gach dámhachtana a dhéanann an comhlacht 
is dámhachtain a áirítear laistigh den Chreat:

  (a) déanfaidh sé cibé bearta (cibé acu trí chomhoibriú nó trí chomhchomhairle 
leis an Údarás nó ar shlí eile) a éascóidh don Údarás a fheidhmeanna a 
chomhlíonadh a mhéid a bhaineann na feidhmeanna sin le dámhachtainí 
a áirítear laistigh den Chreat (dá ngairtear ‘feidhmeanna iomchuí’ i mír  
(b));

  (b) soláthróidh sé cibé faisnéis don Údarás a theastóidh ón Údarás ó am go 
ham chun go gcomhlíonfaidh sé feidhmeanna iomchuí.

 (4) A mhéid is indéanta le réasún, cinnteoidh gach comhlacht dámhachtana 
ainmnithe gur dámhachtain a áirítear laistigh den Chreat gach dámhachtain 
a dhéanann sé.

 (5) Comhoibreoidh—

  (a) gach comhlacht dámhachtana ainmnithe,

  (b) gach soláthraí a mbeidh údarás chun dámhachtainí a dhéanamh 
tarmligthe chuige ag an Údarás, agus

  (c) gach comhlacht a dhéanann dámhachtain faoin Acht Oideachais, 1998 
a mbeidh sé sonraithe ag an Aire gur dámhachtain í a thagann faoi réim 
na míre seo,

leis an Údarás le linn beartais agus critéir arna mbunú faoi alt 55E(1)(b) a 
chur i ngníomh.

 (6) Cinnteoidh gach comhlacht dámhachtana ainmnithe agus gach comhlacht 
dámhachtana liostaithe, i leith gach dámhachtana a dhéanann an comhlacht 
is dámhachtain a áirítear laistigh den Chreat, go ndéanann foghlaimeoir an 
caighdeán eolais, scile nó inniúlachta a bhaineann le leibhéal na dámhachtana 
sin laistigh den Chreat a bhaint amach sula ndéantar an dámhachtain agus 
nuair a dhéantar an dámhachtain.

 (7) Tá feidhm ag fo-alt (8) maidir le gach soláthraí cláir oideachais agus 
oiliúna, ar clár é as a leanann dámhachtain is dámhachtain a áirítear laistigh 
den Chreat.
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 (8) Maidir le gach clár den sórt sin, cinnteoidh soláthraí an chláir go ndéanann 
foghlaimeoir rollaithe an caighdeán eolais, scile nó inniúlachta a bhaineann 
le leibhéal na dámhachtana lena mbaineann laistigh den Chreat a bhaint 
amach sula ndéantar an dámhachtain.”.

Alt 43A nua den Phríomh-Acht — is cion é seirbhísí falcaireachta a sholáthar nó a fhógairt

15. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 43:

“Is cion é seirbhísí falcaireachta a sholáthar nó a fhógairt

43A.  (1) Aon duine a dhéanann aon cheann de na gníomhartha a shonraítear i bhfo-
alt (2), déanann sé nó sí cion.

 (2) Is gníomh dá dtagraítear i bhfo-alt (1) gach ceann díobh seo a leanas:

  (a) tasc nó aon obair eile, a cheanglaítear ar fhoghlaimeoir rollaithe a 
ghabháil de láimh mar chuid de chlár, a ghabháil de láimh go hiomlán 
nó go páirteach in ionad an fhoghlaimeora rollaithe, gan údarú ón duine 
a chuireann an ceanglas;

  (b) dul faoi scrúdú, a gceanglaítear ar fhoghlaimeoir rollaithe dul faoi mar 
chuid de chlár, in ionad an fhoghlaimeora rollaithe, nó duine eile a 
sholáthar chun dul faoin scrúdú in ionad an fhoghlaimeora rollaithe, 
gan údarú ón duine a leagann síos an scrúdú;

  (c) le linn scrúdú a cheanglaítear ar fhoghlaimeoir rollaithe a ghabháil de 
láimh mar chuid de chlár—

   (i) freagraí ar an scrúdú a sholáthar don fhoghlaimeoir rollaithe, nó

   (ii) socrú a dhéanamh go soláthrófar freagraí ar an scrúdú dó nó di,

   gan údarú ón duine a leagann síos an scrúdú.

 (3) Aon duine a dhéanann ceachtar de na gníomhartha a shonraítear i bhfo-alt 
(4) le hintinn buntáiste neamhchóir a thabhairt d’fhoghlaimeoir rollaithe 
ar fhoghlaimeoirí eile atá rollaithe ar an gcuma chéanna, déanann sé nó sí 
cion.

 (4) Is gníomh dá dtagraítear i bhfo-alt (3) gach ceann díobh seo a leanas:

  (a) tasc a sholáthar, nó socrú a dhéanamh go soláthrófar tasc, a cheanglaítear 
ar fhoghlaimeoir rollaithe a ghabháil de láimh mar chuid de chlár, gan 
údarú ón duine a chuireann an ceanglas;

  (b) aon tráth roimh thosach scrúdaithe a cheanglaítear ar fhoghlaimeoir 
rollaithe a ghabháil de láimh mar chuid de chlár—

   (i) freagraí ar an scrúdú a sholáthar don fhoghlaimeoir rollaithe, nó

   (ii) socrú a dhéanamh go soláthrófar freagraí ar an scrúdú dó nó di,

gan údarú ón duine a leagann síos an scrúdú.

 (5) Déanann duine cion má fhógraíonn an duine go ndéanfaidh an duine—
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  (a) aon seirbhís a chomhlíonadh arb éard atá inti aon ghníomh a shonraítear 
i bhfo-alt (2) a dhéanamh, nó

  (b) aon seirbhís a chomhlíonadh arb éard atá inti ceachtar de na gníomhartha 
a shonraítear i bhfo-alt (4) a dhéanamh agus a fhios aige nó aici go 
bhfuil nó go mbeadh d’éifeacht leis an tseirbhís buntáiste neamhchóir 
a thabhairt d’fhoghlaimeoir rollaithe ar fhoghlaimeoirí eile atá rollaithe 
ar an gcuma chéanna.

 (6) Maidir le duine—

  (a) a fhoilsíonn fógrán le haghaidh aon seirbhís arb éard atá inti aon 
ghníomh a shonraítear i bhfo-alt (2) a dhéanamh, nó

  (b) a fhoilsíonn fógrán le haghaidh aon seirbhís arb éard atá inti ceachtar 
de na gníomhartha a shonraítear i bhfo-alt (4) a dhéanamh agus a fhios 
aige nó aici go bhfuil nó go mbeadh d’éifeacht leis an tseirbhís buntáiste 
neamhchóir a thabhairt d’fhoghlaimeoir rollaithe ar fhoghlaimeoirí eile 
atá rollaithe ar an gcuma chéanna,

  déanann sé nó sí cion.

 (7) San alt seo, ní fholaíonn ‘clár’ iar-bhunscolaíocht as a leanann dul faoi 
scrúdú an Teastais Shóisearaigh nó na hArdteistiméireachta nó faoi aon 
scrúdú a bheidh forordaithe faoi alt 50(2) den Acht Oideachais, 1998.”.

Leasú ar alt 44 den Phríomh-Acht (Iarratas chun clár oideachais agus oiliúna a bhailíochtú)

16. Leasaítear alt 44 den Phríomh-Acht:

  (a) i bhfo-alt (7)—

   (i) i mír (a), trí “agus go ndírítear leis na nósanna imeachta sin ar an gclár a bhfuil 
bailíochtú á lorg ina leith” a chur isteach i ndiaidh “alt 28”, agus

   (ii) trí mhír (c) a scriosadh,

  (b) i bhfo-alt (9)—

   (i) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

  “(a) gach Institiúid Teicneolaíochta, i ndáil le cláir as a leanann céimeanna 
dochtúireachta a áirítear laistigh den Chreat,”,

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

  “(h) bord oideachais agus oiliúna,”,

    agus

   (iii) trí “de chuid an tsoláthraí sin nó, i gcás cláir dá dtagraítear i mír (a), maidir le 
gach clár den sórt sin de chuid na hInstitiúide Teicneolaíochta lena mbaineann.” 
a chur in ionad “de chuid an tsoláthraí sin.”.
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Leasú ar alt 45 den Phríomh-Acht (Cinneadh ar iarratas chun clár oideachais agus oiliúna 
a bhailíochtú)

17. Leasaítear alt 45 den Phríomh-Acht:

  (a) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

 “(1A) Beidh éifeacht le bailíochtú cláir oideachais agus oiliúna faoi fho-alt (1) 
go ceann cibé tréimhse a chinnfidh an tÚdarás agus a shonróidh sé sa 
bhailíochtú, ach tá feidhm ag fo-alt (1B) chun a fhoráil, sna himthosca a 
shonraítear san fho-alt sin agus i ndáil leis an bhfoghlaimeoir dá dtagraítear 
san fho-alt sin, go measfar, chun críocha an Achta seo, clár oideachais agus 
oiliúna a bheith bailíochtaithe d’ainneoin an tréimhse a luadh anseo roimhe 
seo a bheith dulta in éag.

 (1B) In imthosca—

  (a) ina mbeidh foghlaimeoir rollaithe ar chlár oideachais agus oiliúna roimh 
dhul in éag don tréimhse a shonrófar, faoi fho-alt (1A), sa bhailíochtú i 
leith an chláir sin, agus

  (b) ina gcríochnóidh foghlaimeoir an clár sin de réir a théarmaí tar éis an 
dul in éag sin,

  measfar an clár sin, i ndáil leis bhfoghlaimeoir sin, a bheith bailíochtaithe 
chun críocha an Achta seo d’ainneoin dul in éag don tréimhse a shonrófar 
amhlaidh.”,

   agus

  (b) i bhfo-alt (3)(c), trí “maidir le socruithe chun foghlaimeoirí rollaithe a chosaint” a 
scriosadh.

Leasú ar alt 47 den Phríomh-Acht (Bailíochtú cláir a tharraingt siar)

18. Leasaítear alt 47 den Phríomh-Acht trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt 
(5):

 “(6) Féadfaidh an tÚdarás, trí fhógra i scríbhinn a dhíreofar chuig soláthraí 
an chláir, a bhailíochtú i leith cláir a tharraingt siar, gan gá a bheith ann 
athbhreithniú a dhéanamh, in aon cheann de na cásanna seo a leanas:

  (a) gur thug an soláthraí fógra i scríbhinn don Údarás á rá nach mian leis a 
thuilleadh an clár a sholáthar ar chúis ar bith;

  (b) nár thairg an soláthraí an clár ar feadh tréimhse 2 bhliain ar a laghad, ón 
dáta a rinneadh an clár a bhailíochtú;

  (c) nach raibh aon fhoghlaimeoir rollaithe ar an gclár le 2 bhliain anuas ar 
a laghad;

  (d) go gcomhaontóidh an tÚdarás agus an soláthraí an bailíochtú a tharraingt 
siar.

 (7) Sonrófar i bhfógra faoi fho-alt (6) na cúiseanna leis an tarraingt siar dá 
dtagraítear san fho-alt sin.
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 (8) I gcás go ndéanfaidh an tÚdarás a bhailíochtú i leith clár oideachais agus 
oiliúna a tharraingt siar faoi fho-alt (6)(b) nó (c), féadfaidh an soláthraí 
lena mbaineann achomharc a dhéanamh chuig an bPainéal Achomharc in 
aghaidh na tarraingthe siar sin.”.

Leasú ar alt 48 den Phríomh-Acht (Socrú idir soláthraithe agus comhlachtaí dámhachtana 
seachas an tÚdarás)

19. Leasaítear alt 48 den Phríomh-Acht—

  (a) i bhfo-alt (1)(b), trí “gur dámhachtain a áirítear laistigh den Chreat í dámhachtain an 
chomhlachta” a chur in ionad “go n-aithnítear dámhachtain an chomhlachta laistigh 
den Chreat”, agus

  (b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

 “(3) Ní bheidh feidhm ag mír (b) d’fho-alt (1), go ceann na tréimhse 5 bliana ó 
thosach feidhme alt 23 den Acht um Cháilíochtaí agus Dearbhú Cáilíochta 
(Oideachas agus Oiliúint)(Leasú), 2019, maidir le socrú dá dtagraítear san 
fho-alt sin má rinneadh an socrú roimh thosach feidhme an ailt sin 23.”.

Leasú ar alt 50 den Phríomh-Acht (Dámhachtain a dhéanamh)

20. Leasaítear alt 50 den Phríomh-Acht:

  (a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

 “(3) Déanfaidh an tÚdarás, ar iarratas a fháil ó sholáthraí iomchuí agus de réir  
na mbeartas agus na gcritéar arna mbunú faoi fho-alt (1), agus ag féachaint 
do na nósanna imeachta arna mbunú ag an soláthraí faoi alt 56(2), 
dámhachtain a thabhairt d’fhoghlaimeoir i gcás, i dtuairim an tsoláthraí, 
go ndearna an foghlaimeoir an caighdeán cuí eolais, scile nó inniúlachta, 
arna chinneadh ag an Údarás faoi alt 49(1), a bhaint amach agus, más cuí, 
a léiriú.”;

   agus

  (b) trí fho-alt (7) a scriosadh.

Leasú ar alt 52 den Phríomh-Acht (Iarraidh ó sholáthraí go dtarmligfear údarás chun 
dámhachtain a dhéanamh)

21. Leasaítear alt 52 den Phríomh-Acht:

  (a) i bhfo-alt (1), trí “agus le hoiriúnacht na nósanna imeachta maidir le dearbhú 
cáilíochta arna mbunú ag an soláthraí faoi alt 28” a chur isteach i ndiaidh “a dhéanann 
an iarraidh”;

  (b) i bhfo-alt (2), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

  “(a) Institiúid Teicneolaíochta, i ndáil le cláir as a leanann céimeanna 
dochtúireachta a áirítear laistigh den Chreat;”;

  (c) i bhfo-alt (3)—

   (i) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (a):
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  “(a) gur bhunaigh an soláthraí nósanna imeachta le haghaidh dearbhú 
cáilíochta faoi alt 28 lena ndíreofar, ar mhodh cuí, ar an tarmligean 
údaráis a bheidh le hiarraidh agus ar na cláir a bhaineann leis,”,

    agus

   (ii) trí mhír (c) a scriosadh;

  (d) i bhfo-alt (11)—

   (i) trí “, maidir le haicme cláir oideachais agus oiliúna” a chur in ionad “, féadfaidh 
ceann amháin nó an dá cheann díobh seo a leanas a bheith ar áireamh in aicme 
cláir oideachais agus oiliúna”, agus

   (ii) trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad mhíreanna (a) agus (b):

  “(a) féadfaidh ceann amháin nó an dá cheann díobh seo a leanas a bheith ar 
áireamh inti—

   (i) cláir as a leanann dámhachtainí is dámhachtainí a áirítear laistigh 
den Chreat nó a áirítear—

    (I) ag leibhéal sonrach, nó

    (II) ag leibhéil atá i raon sonrach,

    laistigh den Chreat,

   (ii) cláir i réimse ábhair áirithe a áirítear laistigh den Chreat (cibé acu 
a áirítear iad laistigh de ag leibhéal sonrach nó ag leibhéil mar a 
thuairiscítear i bhfomhír (i)(II)),

  (b) aon ghrúpáil eile clár (faoi threoir cibé nithe is cuí leis an Údarás) a 
mheasfaidh an tÚdarás a bheith riachtanach nó fóirsteanach.”.

Leasú ar alt 53 den Phríomh-Acht (Cinneadh ar iarraidh go dtarmligfear údarás chun 
dámhachtain a dhéanamh)

22. Leasaítear alt 53 den Phríomh-Acht, i bhfo-alt (4)(a)(iii), trí “maidir le socruithe chun 
foghlaimeoirí rollaithe a chosaint” a scriosadh.

Ailt 55A go 55I nua den Phríomh-Acht – dámhachtainí a áirítear laistigh den Chreat (an 
próiseas trína dtabharfar an stádas sin do dhámhachtainí)

23. Leasaítear an Príomh-Acht trí na hailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 55:

“Ailt 55A go 55I (Léiriú)

55A.  (1) In ailt 55B go 55I—

  (a) ciallaíonn ‘comhlacht dámhachtana liostaithe’ comhlacht dámhachtana 
a bhfuil a ainm ar liosta na gcomhlachtaí dámhachtana de thuras na 
huaire;

  (b) déanfar ‘liosta na gcomhlachtaí dámhachtana’ a fhorléiriú de réir alt 
55C(3);

cd.2 a.21



24

[2019.][Uimh. 32.]
An tAcht um Cháilíochtaí agus 

Dearbhú Cáilíochta (Oideachas agus 
Oiliúint) (Leasú), 2019.

  (c) ciallaíonn ‘dáta feidhme’ dáta thosach feidhme alt 23 den Acht um 
Cháilíochtaí agus Dearbhú Cáilíochta (Oideachas agus Oiliúint)
(Leasú), 2019;

  (d) aon tagairt do bhreith dhaingnitheach a tugadh, nó a thabharfar, faoi 
alt 55D, i ndáil le dámhachtain, is tagairt í do bhreith a tugadh, nó a 
thabharfar, faoin alt sin gur cuí a mheas gur dámhachtain a áirítear 
laistigh den Chreat an dámhachtain.

 (2) Maidir le cumhacht an Údaráis, faoi aon cheann d’ailt 55B go 55I, chun 
breitheanna a thabhairt i ndáil le dámhachtainí (lena n-áirítear i gcás gur 
breith, faoi alt 55C(5), i ndáil le comhlacht dámhachtana faoi threoir 
dámhachtainí an comhthéacs), is cumhacht í is infheidhmithe i ndáil le 
dámhachtainí i gcoitinne (den chineál sonrach nó den aicme shonrach lena 
mbaineann) seachas cumhacht is infheidhmithe i ndáil leis na cásanna ar 
leithligh ina dtugtar an dámhachtain do dhuine.

Dámhachtainí a áirítear laistigh den Chreat (an próiseas trína dtabharfar an 
stádas sin do dhámhachtainí)

55B.  (1) Chun críocha an Achta seo, measfar gur ‘dámhachtain a áirítear laistigh den 
Chreat’ dámhachtain más rud é, de réir ailt 55C agus 55D, go dtabharfaidh 
an tÚdarás na breitheanna seo a leanas chuige sin, eadhon—

  (a) ar an gcéad ásc – maidir leis an gcomhlacht a dhéanfaidh an dámhachtain 
áirithe, agus ar an toimhde gur breith dhaingnitheach a bheidh sa bhreith 
dá dtagraítear i mír (b) maidir leis an dámhachtain sin – breith, faoi alt 
55C(5), gur comhlacht cuí é, faoi threoir na dámhachtana áirithe, chun 
dámhachtain den sórt sin a dhéanamh, agus

  (b) tar éis an bhreith sin a thabhairt – breith faoi alt 55D gur cuí a mheas gur 
dámhachtain a áirítear laistigh den Chreat an dámhachtain áirithe,

ach tá an méid sin faoi réir fho-ailt (2) go (4) agus ailt 55D(7) agus 55I.

 (2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1)(a) maidir le dámhachtain a dhéanfaidh—

  (a) an tÚdarás,

  (b) comhlacht dámhachtana ainmnithe,

  (c) soláthraí a bhfuil údarás chun dámhachtainí a dhéanamh tarmligthe ag 
an Údarás chuige, nó

  (d) comhlacht a dhéanfaidh dámhachtain faoin Acht Oideachais, 1998 a 
mbeidh sé arna sonrú ag an Aire gur dámhachtain a thagann faoi réim 
na míre seo í,

agus, dá réir sin, maidir le dámhachtain a bheidh le déanamh ag an Údarás 
nó ag aon chomhlacht nó soláthraí a luadh anseo roimhe seo, agus gan 
dochar d’fho-alt (3), is leor breith dhaingnitheach faoi alt 55D chun a 
mheas, chun críocha an Achta seo, gur dámhachtain a áirítear laistigh den 
Chreat an dámhachtain.
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 (3) Maidir le dámhachtain a dhéanfaidh comhlacht dámhachtana ainmnithe, 
measfar, gan gá a bheith ann breith a thabhairt faoi alt 55D, gur dámhachtain 
a áirítear laistigh den Chreat dámhachtain den sórt sin más rud é—

  (a) go mbeidh socruithe den chineál dá dtagraítear i bhfo-alt (4) curtha i 
bhfeidhm ag an gcomhlacht dámhachtana ainmnithe agus ag an Údarás, 
agus

  (b) ar scór na socruithe sin—

   (i) go gcuirfidh an tÚdarás in iúl go gcomhaontaíonn sé le tuairim an 
chomhlachta dámhachtana ainmnithe dá dtagraítear i mír (a) d’fho-
alt (4) maidir leis an dámhachtain sin, agus

   (ii) go ndéanfaidh an tÚdarás fógra á rá sin a thabhairt i scríbhinn don 
chomhlacht,

  agus gairtear ‘dámhachtain faoi alt 55B(3)’ ina dhiaidh seo san Acht seo de 
dhámhachtain is ábhar d’fhógra den sórt sin.

 (4) Maidir leis na socruithe dá dtagraítear i bhfo-alt (3), is socruithe iad arb 
éard atá iontu an 2 nós imeachta seo a leanas—

  (a) nós imeachta faoina bhféadfaidh comhlacht dámhachtana ainmnithe, tar 
éis dó teacht ar thuairim den sórt sin i ndáil le dámhachtain a dhéanann 
sé, a rá, trí fhógra i scríbhinn a sheirbheálfaidh sé ar an Údarás, go 
bhfuil an comhlacht den tuairim gur cuí a mheas gur dámhachtain a 
áirítear laistigh den Chreat an dámhachtain, agus

  (b) nós imeachta faoina bhféadfaidh an tÚdarás—

   (i) tar éis dó aird a thabhairt ar thuairim an chomhlachta a bheidh 
curtha in iúl san fhógra sin, agus

   (ii) tar éis dó dul i gcomhairle leis an gcomhlacht,

   a chur in iúl go gcomhaontaíonn an tÚdarás leis an tuairim sin.

 (5) D’ainneoin  nár thug an tÚdarás breith faoi alt 55D i ndáil le dámhachtain 
faoi alt 55B(3) sula ndearnadh í, measfar, chun críocha fho-ailt (6) go (8) 
d’alt 55D (agus chun críocha na bhforálacha iomchuí d’ailt 55I agus 80 
dá dtagraítear sna fo-ailt sin), agus chun na gcríoch sin amháin, go raibh 
dámhachtain faoi alt 55B(3) ina hábhar do bhreith dhaingnitheach a tugadh 
faoi alt 55D.

Comhlacht dámhachtana a liostú – breith i dtaobh an cuí do chomhlacht den 
sórt sin dámhachtain áirithe a dhéanamh agus nithe gaolmhara

55C.  (1) An chríoch ar chuici a dhéantar foráil leis an alt seo—

  (a) maidir leis an gcéad earnáil eile dá dtagraítear san alt seo a bhunú, agus

  (b) maidir leis na nósanna imeachta chun comhlachtaí dámhachtana a 
liostú,

  is críoch í chun go mbeidh dámhachtain, is dámhachtain—
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   (i) is ábhar do bhreith dhaingnitheach faoi alt 55D, agus

   (ii) arna déanamh ag comhlacht dámhachtana a bhfuil a ainm ar liosta 
na gcomhlachtaí dámhachtana,

  ina dámhachtain a áirítear laistigh den Chreat chun críocha an Achta seo.

 (2) Ar na bearta a shonraítear i bhfo-alt (3) a chur i gcrích, beidh arna bunú 
faoin Acht seo earnáil comhlachtaí dámhachtana, nach mbeidh an tÚdarás 
ná comhlacht nó soláthraí dá dtagraítear in alt 55B(2) ar áireamh ann agus 
is é a thabharfar ar an earnáil a bhunófar amhlaidh, agus is é a ghairtear di 
san Acht seo, ‘comhlachtaí dámhachtana liostaithe’.

 (3) Déanfaidh an tÚdarás, a luaithe is indéanta tar éis an dáta feidhme, liosta a 
ullmhú, a chothabháil agus a fhoilsiú ar a dtabharfar, agus dá ngairtear san 
Acht seo, ‘liosta na gcomhlachtaí dámhachtana’.

 (4) Beidh ar áireamh ar an liosta a luadh anseo roimhe seo ainm gach comhlachta 
dámhachtana (seachas an tÚdarás nó comhlacht nó soláthraí dá dtagraítear 
in alt 55B(2))—

  (a) a dhéanfaidh iarratas chun an Údaráis go ndéanfaidh an tÚdarás a ainm 
a áireamh ar an liosta faoi threoir aon dámhachtain amháin, nó níos mó 
ná aon dámhachtain amháin, a bheartóidh sé a dhéanamh, agus

  (b) a nglacfaidh an tÚdarás lena ainm a áireamh ar an liosta, ar scór iarratas 
den sórt sin, tar éis breith faoi fho-alt (5) ón Údarás á rá gur comhlacht 
cuí, faoi threoir na dámhachtana sin, chun dámhachtain den sórt sin a 
dhéanamh an comhlacht dámhachtana.

 (5) Déanfaidh an tÚdarás, tar éis dó an t-iarratas a luadh anseo roimhe seo a fháil 
agus faoi réir fho-ailt (6) agus (7), breith a thabhairt i dtaobh an comhlacht 
cuí, faoi threoir na dámhachtana lena mbaineann, chun dámhachtain den 
sórt sin a dhéanamh an comhlacht dámhachtana is iarratasóir.

 (6) Chun críche an tÚdarás do thabhairt breith faoi fho-alt (5), agus chun na 
críche sin amháin, rachaidh sé ar aghaidh ar an toimhde go dtabharfar breith 
dhaingnitheach faoi alt 55D i ndáil leis an dámhachtain dá dtagraítear i 
bhfo-alt (4)(b).

 (7) Chun críche an tÚdarás do thabhairt breith faoi fho-alt (5), beidh aird aige 
ar na beartais agus ar na critéir arna mbunú faoi alt 55E(1)(a).

 (8) Aon tagairt i bhfo-alt (4) don Údarás d’áireamh ainm ar liosta na 
gcomhlachtaí dámhachtana, folaíonn sí tagairt don Údarás do ghlacadh 
le hainm lena áireamh ar an liosta sin (tar éis breith faoi fho-alt (5) gur 
comhlacht cuí dá dtagraítear san fho-alt sin an comhlacht lena mbaineann) 
go dtí go ndéanfaidh sé na bearta faoi fho-alt (3) as a leanfaidh ullmhú an 
liosta sin a chur i gcrích.

 (9) Beidh ag gabháil le hiarratas faoi fho-alt (4) cibé táille (más ann) a chinnfidh 
an tÚdarás faoi alt 80.

 (10) Bunóidh an tÚdarás nósanna imeachta a bheidh le leanúint aige le linn dó 
breith a thabhairt faoi fho-alt (5).
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 (11) Má thugann an tÚdarás breith diúltú d’iarratas arna dhéanamh ag  
comhlacht dámhachtana faoi fho-alt (4)(a), féadfaidh an comhlacht 
dámhachtana achomharc a dhéanamh chun an Phainéil Achomharc i 
gcoinne na breithe sin.

 (12) Foilseoidh an tÚdarás nósanna imeachta arna mbunú faoi fho-alt (10) i cibé 
foirm agus ar cibé modh is cuí leis (lena n-áirítear ar an idirlíon).

Breith gur dámhachtain chuí lena háireamh sa Chreat í dámhachtain

55D.  (1) Ar iarratas chuige sin ón gcomhlacht dámhachtana a bheartaíonn an 
dámhachtain áirithe a dhéanamh, cibé acu—

  (a) is comhlacht dámhachtana liostaithe é,

  (b) seachas i gcás gur dámhachtain faoi alt 55B(3) an dámhachtain lena 
mbaineann de chuid comhlachta den sórt sin, is comhlacht dámhachtana 
ainmnithe é, nó

  (c) is comhlacht nó soláthraí dá dtagraítear in alt 55B(2)(c) nó (d) é,

tabharfaidh an tÚdarás breith i dtaobh an cuí a mheas gur dámhachtain a 
áirítear laistigh den Chreat an dámhachtain.

 (2) Ach amháin más rud é, i gcás aicme áirithe dámhachtana, nach gá, i dtuairim 
an Údaráis, breith a thabhairt maidir lena stádas (faoi threoir an Chreata), 
tabharfaidh an tÚdarás breith i dtaobh an cuí a mheas gur dámhachtain a 
áirítear laistigh den Chreat dámhachtain de chuid an Údaráis.

 (3) Le linn dó breith a thabhairt faoin alt seo, beidh aird ag an Údarás ar na 
beartais agus ar na critéir arna mbunú faoi alt 55E(1)(b).

 (4) Beidh cibé táille (más ann) a chinnfidh an tÚdarás faoi alt 80 ag gabháil le 
hiarratas faoi fho-alt (1).

 (5) Má thugann an tÚdarás breith diúltú d’iarratas arna dhéanamh ag comhlacht 
dámhachtana faoi fho-alt (1), féadfaidh an comhlacht dámhachtana 
achomharc a dhéanamh chun an Phainéil Achomharc i gcoinne na breithe 
sin.

 (6) Má thugann an tÚdarás breith dhaingnitheach faoin alt seo maidir le 
dámhachtain ó chomhlacht dámhachtana liostaithe nó ó chomhlacht nó 
soláthraí dá dtagraítear in alt 55B(2)(b), (c) nó (d), íocfaidh an comhlacht 
dámhachtana lena mbaineann leis an Údarás—

  (a) laistigh de mhí amháin ó dháta na breithe, i gcomaoin na tairbhe a 
thugtar de bhíthin na breithe sin, cibé táille (más ann) a chinnfidh an 
tÚdarás faoi alt 80, agus ar tairbhe í dá ngairtear ‘tairbhe breithe faoi alt 
55D’ san alt sin, agus

  (b) laistigh de mhí amháin ó gach lá is cothrom bliana dháta na breithe, i 
gcomaoin na tairbhe a leantar dá tabhairt de bhíthin na breithe sin, cibé 
táille (más ann) a chinnfidh an tÚdarás faoi alt 80, agus ar tairbhe í dá 
ngairtear ‘tairbhe leanúnach breithe faoi alt 55D’ san alt sin,
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ach níl feidhm ag mír (b) más rud é, ar an lá is cothrom bliana dá dtagraítear 
sa mhír sin nó roimh an lá sin nó le linn na míosa ina dhiaidh, gur scoireadh, 
de bhua alt 55I(1), dá mheas, chun críocha an Achta seo, gur dámhachtain 
a áirítear laistigh den Chreat an dámhachtain.

 (7) Má dhéanann comhlacht dámhachtana mainneachtain fo-alt (6) a 
chomhlíonadh, ansin, mura rud é go gcinnfidh an tÚdarás gur chóir an 
tréimhse a fhadú chun an táille lena mbaineann a íoc (agus go bhfadóidh 
sé an tréimhse dá réir sin agus go n-íocfar an táille leis laistigh den 
tréimhse fhadaithe sin), ní mheasfar, chun críocha an Achta seo, ó cibé 
dáta a shonróidh an tÚdarás, gur dámhachtain a áirítear laistigh den Chreat 
dámhachtain an chomhlachta dámhachtana.

 (8) I gcás, faoi fho-alt (7), go scoirfear dá mheas, chun críocha an Achta 
seo, gur dámhachtain a áirítear laistigh den Chreat í dámhachtain, beidh 
feidhm ag fo-alt (2) d’alt 55I mar atá feidhm aige i gcás fho-alt (1) den 
alt sin ach tagairtí do mhainneachtain a dhéanamh fo-alt (6) den alt seo 
a chomhlíonadh (ag an gcomhlacht dámhachtana) a chur in ionad tagairtí 
d’ainm an chomhlachta dámhachtana a scriosadh as liosta na gcomhlachtaí 
dámhachtana.

Beartais agus critéir chun breitheanna a thabhairt faoi ailt 55C(5) agus 55D

55E.  (1) Déanfaidh an tÚdarás, a luaithe is indéanta tar éis an dáta feidhme, beartais 
agus critéir a bhunú a mbeidh aird ag an Údarás orthu le linn dó—

  (a) breith a thabhairt faoi alt 55C(5), agus

  (b) breith a thabhairt faoi alt 55D.

 (2) Déanfaidh an tÚdarás na beartais agus na critéir arna mbunú faoi fho-alt 
(1) a fhoilsiú i cibé foirm agus ar cibé modh is cuí leis (lena n-áirítear ar an 
idirlíon).

 (3) Measfar, maidir leis an tagairt i bhfo-alt (1) do bheartais agus critéir, a 
mhéid a bhaineann an fo-alt sin le breith faoi alt 55C(5), go bhfolaíonn 
sí tagairt do cheanglais íosta, is é sin le rá ceanglais is gá a chomhlíonadh 
ar dtús sula bhféadfaidh an tÚdarás breith a thabhairt faoi alt 55C(5) gur 
comhlacht cuí, faoi threoir dámhachtain áirithe, chun dámhachtain den sórt 
sin a dhéanamh an comhlacht dámhachtana iomchuí.

 (4) Maidir le ceanglas den chineál dá dtagraítear i bhfo-alt (3), féadfaidh 
ceanglas a bheith ar áireamh ann gur thug údarás poiblí de cibé aicme a 
shonróidh an tÚdarás sa cheanglas tacaíocht do dhéanamh iarratais, faoi alt 
55C(4)(a), ag comhlacht dámhachtana, agus, chun críocha an fho-ailt seo, 
folaíonn ‘údarás poiblí’ an tAire, aon Aire eile den Rialtas, an tÚdarás um 
Ard-Oideachas, Solas, comhlacht aitheantais ghairmiúil agus comhlacht 
dámhachtana ainmnithe.

 (5) Féadfaidh an tÚdarás beartais agus critéir éagsúla a bhunú faoi fho-alt  
(1)(b) i leith dámhachtainí éagsúla.

 (6) Tá feidhm ag fo-alt (7) a mhéid atá an líon dámhachtainí atá, de thuras na 
huaire, arna n-áireamh laistigh den Chreat inchurtha i leith na mbeartas 
agus na gcritéar arna mbunú faoi fho-alt (1)(b).
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 (7) Beidh aird ag an Údarás, le linn dó beartais agus critéir a bhunú faoi fho-alt 
(1)(b), ar an ngá atá ann a chinntiú:

  (a) go gcuireann an líon dámhachtainí a áirítear laistigh den Chreat leibhéal 
réasúnach rogha ar fáil d’fhoghlaimeoirí; agus

  (b) nach líon iomarcach an líon dámhachtainí a áirítear laistigh den Chreat 
is dámhachtainí a bhfuil torthaí foghlama den tsamhail chéanna orthu.

 (8) I dteannta an mhéid a fhoráiltear i bhfo-alt (7), beidh aird ag an Údarás, le 
linn dó beartais agus critéir a bhunú faoi fho-alt (1)(b), ar na nithe seo a 
leanas:

  (a) riachtanais réasúnacha foghlaimeoirí; 

  (b) na riachtanais réasúnacha atá ag na hearnálacha tionscail, talmhaíochta, 
gnó, turasóireachta agus trádála, ag na gairmeacha agus ag an tseirbhís 
phoiblí;

  (c) a mhéid a fhreastalaítear nó a freastalaíodh le dámhachtainí atá ann faoi 
láthair agus a bhí ann roimhe seo sa Stát dá gcuspóir oideachais agus do 
riachtanais an gheilleagair;

  (d) aon chomhchomhairliúchán, i dtaobh riachtanais oideachais agus 
oiliúna foghlaimeoirí, dá ngabhfaidh sé—

   (i) le comhlachtaí atá freagrach as soláthar oideachais agus oiliúna a 
mhaoinítear ag an Státchiste a bhainistiú, agus

   (ii) le comhlachtaí a dhéanann gairm amháin nó níos mó a rialáil;

   agus

  (e) cibé gnéithe de bheartas an Rialtais a shonróidh an tAire chun críocha 
na míre seo.

 (9) Féadfaidh an tÚdarás dul i gcomhairle le comhlacht poiblí eile, lena n-áirítear 
comhlacht poiblí atá bunaithe lasmuigh den Stát, i gcás go measfaidh sé gur 
cuí déanamh amhlaidh le haghaidh oibriú éifeachtúil éifeachtach beartas 
agus critéar arna mbunú faoi fho-alt (1).

 (10) Déanfaidh an tÚdarás, laistigh de 5 bliana tar éis beartais agus critéir a 
bhunú faoi fho-alt (1) agus uair amháin ar a laghad i ngach tréimhse 5 
bliana dá éis sin, na beartais sin agus na critéir sin a athbhreithniú.

Dualgais comhlachtaí dámhachtana liostaithe

55F.  (1) San alt seo, ciallaíonn ‘soláthraí comhlachaithe’ soláthraí, ag a bhfuil áit 
ghnó sa Stát, a dhéanann socrú le comhlacht dámhachtana liostaithe, ar 
socrú é faoina soláthraíonn an soláthraí clár oideachais agus oiliúna a 
chomhlíonann na réamhriachtanais go léir le haghaidh dámhachtain ón 
gcomhlacht dámhachtana liostaithe, is dámhachtain a áirítear laistigh den 
Chreat.

 (2) Bunóidh comhlacht dámhachtana liostaithe nósanna imeachta le haghaidh 
dearbhú cáilíochta a dhámhachtainí agus le haghaidh dearbhú cáilíochta 
seachtrach soláthraithe is soláthraithe comhlachaithe i ndáil leis.
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 (3) Féadfaidh an tÚdarás ordachán nó ordacháin a thabhairt do chomhlacht 
dámhachtana liostaithe á cheangal ar an gcomhlacht oibleagáidí lena 
mbaineann fo-alt (4) a fhorchur ar sholáthraí is soláthraí comhlachaithe 
i ndáil leis an gcomhlacht dámhachtana liostaithe, agus déanfaidh an 
soláthraí oibleagáidí arna bhforchur amhlaidh a chomhlíonadh dá réir sin.

 (4) Tá feidhm ag an bhfo-alt seo maidir le hoibleagáidí (a shonrófar san 
ordachán lena mbaineann faoi fho-alt (3))—

  (a) a bhfuil sé riachtanach nó fóirsteanach, i dtuairim an Údaráis, iad a 
fhorchur, agus

  (b) a mbeidh feidhm acu maidir le gníomhaíochtaí an tsoláthraí, mar 
sholáthraí comhlachaithe i ndáil leis an gcomhlacht dámhachtana, nó 
ina leith.

 (5) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (4), folaíonn na hoibleagáidí lena 
mbaineann an fo-alt sin oibleagáidí maidir leis na nithe seo a leanas a 
úsáid—

  (a) nósanna imeachta le haghaidh rochtain, aistriú agus forchéimniú 
foghlaimeoirí,

  (b) nósanna imeachta le haghaidh dearbhú cáilíochta, agus

  (c) nósanna imeachta, atá cóir agus i gcomhréir lena chéile, chun 
foghlaimeoirí rollaithe a mheasúnú, d’fhonn a chinntiú go ndéanann 
foghlaimeoirí rollaithe na caighdeán eolais, scile nó inniúlachta arna 
gcinneadh ag an gcomhlacht dámhachtana lena mbaineann (sula 
ndéanfaidh an comhlacht sin dámhachtainí a áirítear laistigh den 
Chreat) a bhaint amach agus, más cuí, a léiriú.

 (6) Chun go gcomhlíonfaidh soláthraí comhlachaithe an oibleagáid dá 
dtagraítear i mír (a) d’fho-alt (5) na nósanna imeachta dá dtagraítear sa mhír 
sin a úsáid, beidh aird ag an soláthraí comhlachaithe ar na beartais agus ar 
na critéir arna mbunú ag an Údarás faoi fho-alt (1) d’alt 56 dá mba rud é 
nach mbeadh feidhm ag an bhfo-alt sin thairis sin.

 (7) Maidir le comhlacht dámhachtana liostaithe—

  (a) comhoibreoidh sé leis an Údarás i gcomhlíonadh fheidhmeanna an 
Údaráis a mhéid a bhaineann na feidhmeanna sin le dámhachtainí a 
áireamh laistigh den Chreat,

  (b) déanfaidh sé faireachán ar chomhlíonadh oibleagáidí ag soláthraí 
comhlachaithe ar a ndearna sé na hoibleagáidí sin a fhorchur de bhun 
ordachán faoi fho-alt (3),

  (c) déanfaidh sé athbhreithniú ó am go ham, agus uair amháin ar a laghad 
gach 5 bliana, nó aon tráth ar iarraidh a fháil ón Údarás, ar chomhlíonadh 
na n-oibleagáidí a luadh anseo roimhe seo ag soláthraí comhlachaithe 
den sórt sin,

  (d) má mhainnigh soláthraí comhlachaithe den sórt sin, i bponc ábhartha, 
aon cheann de na hoibleagáidí a luadh anseo roimhe seo a chomhlíonadh, 
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scoirfidh sé (tar éis deis réasúnach a thabhairt don soláthraí uiríll i 
scríbhinn a dhéanamh nach ann sa chás áirithe do na forais le haghaidh 
an scoir sin) d’aon socrú atá ann idir é agus an soláthraí comhlachaithe, 
ar socrú é faoina soláthraíonn an soláthraí clár dá dtagraítear i bhfo-alt 
(1),

  (e) soláthróidh sé don Údarás cibé faisnéis a gceanglóidh an tÚdarás ó am 
go ham í a sholáthar chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh i ndáil le 
dámhachtainí a áirítear laistigh den Chreat, agus

  (f) comhlíonfaidh sé aon choinníoll a dhéanfaidh an tÚdarás, trí fhógra i 
scríbhinn arna thabhairt don chomhlacht, a fhorchur ar an gcomhlacht 
dámhachtana lena mbaineann, is coinníoll a measfaidh an tÚdarás go 
bhfuil sé riachtanach nó fóirsteanach í a fhorchur chun sláine agus 
seasamh an Chreata a chothabháil.

 (8) Gan dochar do ghinearáltacht mhír (e) d’fho-alt (7), folaíonn an fhaisnéis a 
bhféadfaidh an tÚdarás a cheangal í a sholáthar faoin mír sin—

  (a) sonraí faoi sholáthraithe is soláthraithe comhlachaithe i ndáil leis an 
gcomhlacht dámhachtana liostaithe lena mbaineann,

  (b) sonraí faoi chláir oideachais agus oiliúna, arna mbailíochtú ag an Údarás 
nó a áirítear laistigh den Chreat ar shlí eile, as a leanann dámhachtainí 
ón gcomhlacht dámhachtana liostaithe lena mbaineann a áirítear laistigh 
den Chreat,

  (c) aon tuarascáil arna hullmhú ag an gcomhlacht dámhachtana liostaithe 
lena mbaineann ar scór athbhreithniú a rinne sé maidir le soláthar clár 
oideachais agus oiliúna as a leanann dámhachtainí ón gcomhlacht a 
áirítear laistigh den Chreat, agus

  (d) an líon dámhachtainí arna ndéanamh ag an gcomhlacht dámhachtana 
liostaithe lena mbaineann agus a áirítear laistigh den Chreat.

 (9) Aon chomhlacht dámhachtana nach comhlacht dámhachtana liostaithe ach 
a mhaíonn nó a thugann le fios gur comhlacht dámhachtana den sórt sin é, 
déanann sé cion.

Athbhreithniú ar chomhlachtaí dámhachtana liostaithe

55G.  (1) Déanfaidh an tÚdarás—

  (a) uair amháin ar a laghad gach 7 mbliana, agus

  (b) ó am go ham, de réir mar is cuí leis an Údarás,

oibriú agus bainistiú gach comhlachta dámhachtana liostaithe a  
athbhreithniú a mhéid a bhaineann an t-oibriú sin agus an bainistiú sin—

  (i) le dámhachtainí ón gcomhlacht dámhachtana liostaithe a áirítear  
laistigh den Chreat,

  (ii) le cur i ngníomh na nósanna imeachta, arna mbunú ag an gcomhlacht 
dámhachtana liostaithe faoi alt 55F(2), ag an gcomhlacht sin, agus
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  (iii) le comhlíonadh a dhualgas faoi alt 55F(7)(b) agus (c) ag an gcomhlacht 
dámhachtana liostaithe.

 (2) Déanfaidh an tÚdarás nósanna imeachta agus critéir chun athbhreithnithe 
a sheoladh faoi fho-alt (1) a bhunú agus a fhoilsiú i cibé foirm agus ar cibé 
modh is cuí leis (lena n-áirítear ar an idirlíon).

 (3) Déanfaidh comhlacht dámhachtana liostaithe atá faoi réir athbhreithniú  
faoi fho-alt (1) cibé táille (más ann) a chinnfidh an tÚdarás faoi alt 80 a íoc 
leis an Údarás laistigh de mhí amháin tar éis an t-athbhreithniú a chríochnú.

 (4) Féadfaidh an tÚdarás, le linn dó athbhreithniú a sheoladh faoi fho-alt (1), 
aird a thabhairt ar aon athbhreithniú eile a sheolfar faoin Acht seo.

 (5) Ullmhóidh an tÚdarás tuarascáil ina leagfar amach torthaí aon  
athbhreithnithe arna sheoladh faoi fho-alt (1).

 (6) Déanfaidh an tÚdarás cóip den tuarascáil faoi fho-alt (5) a sholáthar 
don chomhlacht dámhachtana lena mbaineann agus, le linn don Údarás 
an tuarascáil a sholáthar dó, luafaidh an tÚdarás leis an gcomhlacht 
dámhachtana go bhféadfaidh sé, laistigh de mhí amháin ón tráth a 
sholáthraítear an tuarascáil dó, tuairimí i scríbhinn a chur faoi bhráid an 
Údaráis i ndáil leis an tuarascáil, agus féadfaidh an comhlacht dámhachtana 
tuairimí den sórt sin a chur faoi bhráid an Údaráis dá réir sin.

 (7) Tar éis aon tuairimí a chuirfear faoina bhráid de réir fho-alt (6) a bhreithniú, 
féadfaidh an tÚdarás aon leasuithe a dhéanamh ar an tuarascáil is cuí leis 
an Údarás. Má dhéantar leasuithe den sórt sin uirthi, déanfaidh an tÚdarás 
cóip den tuarascáil, arna leasú amhlaidh, a sholáthar don chomhlacht 
dámhachtana lena mbaineann.

 (8) Déanfaidh an tÚdarás an tuarascáil arna hullmhú faoi fho-alt (5) nó, má 
leasaíodh í faoi fho-alt (7), an tuarascáil arna leasú faoin bhfo-alt deiridh 
sin, a fhoilsiú i cibé foirm agus ar cibé modh is cuí leis an Údarás (lena 
n-áirítear ar an idirlíon).

 (9) I gcás, tar éis athbhreithniú faoin alt seo, go dtabharfaidh an tÚdarás fógra 
faoi alt 55H(4) don chomhlacht dámhachtana lena mbaineann, ansin ní 
bheidh feidhm ag fo-ailt (6), (7) ná (8) sa chás áirithe sin.

 (10) I gcás—

  (a) gur comhlacht arna bhunú faoi dhlí stáit, seachas an Stát, comhlacht 
dámhachtana liostaithe, agus

  (b) ar leith ón bhforáil a dhéantar leis an Acht seo maidir leis an Údarás 
d'fheidhmiú cumhachtaí i ndáil leis, go bhfuil an comhlacht dámhachtana 
sin faoi réir rialáil nó dearbhú cáilíochta ag gníomhaireacht atá bunaithe 
lasmuigh den Stát,

féadfaidh an tÚdarás, d’fhonn athbhreithniú a sheoladh faoi fho-alt (1) i 
leith an chomhlachta dámhachtana sin, comhoibriú leis an ngníomhaireacht 
sin.
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Liostú comhlachtaí dámhachtana a tharraingt siar nó a athrú

55H.  (1) I gcás, tar éis athbhreithniú faoi alt 55G i leith comhlacht dámhachtana 
liostaithe, go bhfuil an tÚdarás den tuairim, ar aon cheann de na forais a 
shonraítear i bhfo-alt (3)—

  (a) nach cuí a thuilleadh go mbeadh ainm an chomhlachta dámhachtana ar 
áireamh ar liosta na gcomhlachtaí dámhachtana faoi threoir ceachtar 
díobh seo a leanas (de réir mar is cuí leis an Údarás)—

   (i) gach ceann den aon dámhachtain amháin nó de na dámhachtainí ar 
ina leith a cuireadh ainm an chomhlachta ar áireamh ar an liosta sin 
(‘scrios iomlán’), nó 

   (ii) cibé dámhachtain nó dámhachtainí (a shonróidh an tÚdarás) de na 
dámhachtainí sin, ach ní hiad go léir (‘scrios páirteach’),

   nó

  (b) gur chóir na coinníollacha arna bhforchur de thuras na huaire ar an 
gcomhlacht dámhachtana faoi alt 55F(7)(f) a athrú,

  ansin, faoi réir fhorálacha an ailt seo, féadfaidh an tÚdarás na cumhachtaí a 
shonraítear i bhfo-alt (2) a fheidhmiú.

 (2) Is iad seo a leanas na cumhachtaí dá dtagraítear i bhfo-alt (1)—

  (a) ainm an chomhlachta dámhachtana lena mbaineann a scriosadh de 
liosta na gcomhlachtaí dámhachtana, cibé acu trí scrios iomlán nó, de 
réir mar is cuí leis an Údarás, trí scrios páirteach, nó

  (b) na coinníollacha arna bhforchur de thuras na huaire ar an gcomhlacht 
dámhachtana lena mbaineann faoi alt 55F(7)(f) a athrú.

 (3) Is iad seo a leanas na forais dá dtagraítear i bhfo-alt (1)—

  (a) gur cuí, ag féachaint do na beartais agus do na critéir arna mbunú faoi 
alt 55E(1)(a), nach mbeadh ainm an chomhlachta dámhachtana lena 
mbaineann ar áireamh a thuilleadh, cibé acu trí scrios iomlán nó trí 
scrios páirteach, ar liosta na gcomhlachtaí dámhachtana nó gur chóir, 
maidir leis na coinníollacha arna bhforchur de thuras na huaire ar 
an gcomhlacht dámhachtana lena mbaineann faoi alt 55F(7)(f), na 
coinníollacha sin a athrú,

  (b) gur mhainnigh an comhlacht dámhachtana lena mbaineann ceann 
amháin nó níos mó de na coinníollacha arna bhforchur air faoi alt  
55F(7)(f) a chomhlíonadh, nó

  (c) gurb ann d’imthosca eile i leith an chomhlachta dámhachtana lena 
mbaineann a measfaidh an tÚdarás ina leith go dtugann siad bonn cirt 
réasúnach dó chun ceachtar de na cumhachtaí a shonraítear i bhfo-alt 
(2) a fheidhmiú i ndáil leis an gcomhlacht sin,

agus forléireofar an t-alt seo ionas go gcumasófar don Údarás ceachtar 
de na cumhachtaí a shonraítear i bhfo-alt (2) a fheidhmiú i ndáil leis an 
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gcomhlacht lena mbaineann, toisc gurb ann don fhoras a shonraítear i mír 
(b), mar an gcéanna leis an bhforas sin a shonraítear i mír (a) nó (c).

 (4) Má bheartaíonn an tÚdarás ceachtar de na cumhachtaí a shonraítear i bhfo-
alt (2) a fheidhmiú i ndáil le comhlacht dámhachtana liostaithe, déanfaidh 
an tÚdarás, trí fhógra i scríbhinn, a chur in iúl don chomhlacht dámhachtana 
go mbeartaíonn an tÚdarás a ainm a scriosadh de liosta na gcomhlachtaí 
dámhachtana, cibé acu trí scrios iomlán nó trí scrios páirteach agus, i 
gcás scrios páirteach, á shonrú cé na dámhachtainí a bhfuil sé beartaithe 
go mbainfidh an scrios leo, nó, de réir mar a bheidh, go mbeartaíonn sé 
na coinníollacha atá arna bhforchur air faoi alt 55F(7)(f) a athrú, ar shlite 
sonraithe, agus luafar san fhógra na cúiseanna atá leis an ngníomh beartaithe 
agus beidh cóip den tuarascáil arna hullmhú faoi alt 55G(5) ag gabháil leis.

 (5) Luafar i bhfógra faoi fho-alt (4) go bhféadfaidh an comhlacht dámhachtana 
tuairimí i scríbhinn a chur faoi bhráid an Údaráis, i ndáil leis an ngníomh 
beartaithe a bheidh sonraithe san fhógra nó i ndáil leis an tuarascáil a 
bheidh ag gabháil leis an bhfógra, tráth nach déanaí ná aon mhí amháin tar 
éis an fógra a sheirbheáil ar an gcomhlacht dámhachtana, agus féadfaidh an 
comhlacht dámhachtana tuairimí den sórt sin a chur faoi bhráid an Údaráis 
dá réir sin.

 (6) I gcás, tar éis aon tuairimí a bheidh curtha faoina bhráid de réir fho-alt (5) a 
bhreithniú—

  (a) go mbeidh an tÚdarás fós den tuairim dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a) nó 
(b), féadfaidh sé, trí fhógra i scríbhinn a dhíreofar chuig an gcomhlacht 
dámhachtana—

   (i) ainm an chomhlachta dámhachtana a scriosadh de liosta na 
gcomhlachtaí dámhachtana, cibé acu trí scrios iomlán nó, de réir 
mar a bheidh, trí scrios páirteach (arb é a bheidh ann an scrios 
páirteach ar tugadh fógra ina leith don chomhlacht sin faoi fho-alt 
(4)), nó

   (ii) na coinníollacha atá arna bhforchur ar an gcomhlacht dámhachtana 
faoi alt 55F(7)(f) a athrú ar shlite áirithe,

   nó

  (b) i gcás inarbh í an tuairim bhunaidh an tuairim sin dá dtagraítear i bhfo-
alt (1)(a) agus ina mbeidh an tÚdarás anois den tuairim gur chóir ainm 
an chomhlachta dámhachtana a scriosadh de liosta na gcomhlachtaí 
dámhachtana—

   (i) trí scrios páirteach (seachas trí scrios iomlán), nó

   (ii) trí scrios páirteach i leith líon níos lú dámhachtainí ná an líon ar 
tugadh fógra ina leith don chomhlacht sin faoi fho-alt (4),

   féadfaidh sé, trí fhógra i scríbhinn a dhíreofar chuig an gcomhlacht 
dámhachtana, ainm an chomhlachta a scriosadh den liosta sin trí scrios 
páirteach de réir an mhéid a thuairiscítear i bhfomhír (i) nó, de réir mar 
a bheidh, i bhfomhír (ii), 
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  agus beidh sé sainráite go mbeidh éifeacht leis an scrios sin (is cuma cén 
cineál) nó leis an athrú sin ó cibé dáta (nach luaithe ná an dáta a sheirbheálfar 
an fógra) a mheasfaidh an tÚdarás is cuí agus a shonróidh sé san fhógra.

 (7) Luafar i bhfógra faoi fho-alt (6) na cúiseanna atá leis an scrios nó leis an 
athrú dá dtagraítear san fho-alt sin.

 (8) Tar éis aon tuairimí a chuirfear faoina bhráid de réir fho-alt (5) a bhreithniú, 
féadfaidh an tÚdarás aon leasuithe a dhéanamh ar an tuarascáil arna hullmhú 
faoi alt 55G(5) a mheasfaidh an tÚdarás is cuí. Má dhéantar leasuithe 
den sórt sin uirthi, soláthróidh an tÚdarás cóip den tuarascáil, arna leasú 
amhlaidh, don chomhlacht dámhachtana lena mbaineann.

 (9) Déanfaidh an tÚdarás an tuarascáil arna hullmhú faoi alt 55G(5) nó, má 
leasaíodh í faoi fho-alt (8), an tuarascáil arna leasú faoin bhfo-alt sin, a 
fhoilsiú i cibé foirm agus ar cibé modh is cuí leis an Údarás (lena n-áirítear 
ar an idirlíon).

 (10) Féadfaidh an comhlacht dámhachtana lena mbaineann achomharc a 
dhéanamh chun an Bhoird Achomharc i gcoinne a ainm a scriosadh 
faoin alt seo (cibé acu trí scrios iomlán nó trí scrios páirteach) de liosta 
na gcomhlachtaí dámhachtana nó i gcoinne na coinníollacha atá arna  
bhforchur air faoi alt 55F(7)(f) a athrú faoin alt seo.

An éifeacht a bheidh le hainm comhlachta dámhachtana a scriosadh den liosta

55I. (1) D’ainneoin breith dhaingnitheach a bheith tugtha faoi alt 55D i leith na 
dámhachtana lena mbaineann, má dhéantar ainm comhlachta dámhachtana 
a scriosadh faoi alt 55H(6) (ar cibé slí de na slite a fhoráiltear ann) de liosta 
na gcomhlachtaí dámhachtana, ní mheasfar, chun críocha an Achta seo, 
maidir le haon dámhachtain ón gcomhlacht sin arna déanamh tar éis an 
scriosta sin, gur dámhachtain a áirítear laistigh den Chreat í, ach tá sé sin 
faoi réir fho-ailt (2) agus (3).

 (2) Má rinneadh ainm an chomhlachta dámhachtana lena mbaineann a  
scriosadh, faoi fho-alt (6) d’alt 55H, ar mhodh dá ngairtear ‘scrios páirteach’ 
san fho-alt sin (is cuma cén fhoráil den fho-alt sin), ansin ní bheidh éifeacht 
le fo-alt (1) i ndáil le haon dámhachtain nach bhfuil feidhm ag an scrios 
páirteach sin maidir léi.

 (3) Gan dochar d’fho-alt (2), má dhéanann comhlacht dámhachtana, tar éis 
a ainm a scriosadh amhail dá dtagraítear i bhfo-alt (1), dámhachtain a 
thabhairt do dhuine a bhí rollaithe ar an gclár oideachais agus oiliúna as 
ar lean déanamh na dámhachtana roimh an scrios a luadh anseo roimhe 
seo, ansin measfar, chun críocha an Achta seo, gur dámhachtain a áirítear 
laistigh den Chreat an dámhachtain sin i leith an duine sin.”.

Leasú ar alt 57 den Phríomh-Acht (Athbhreithniú ag an Údarás ar chur i ngníomh nósanna 
imeachta le haghaidh rochtana, aistriú agus forchéimniú)

24. Leasaítear alt 57 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh 
fho-alt (3):
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 “(3A) Rachaidh an tÚdarás i gcomhairle le Solas le linn athbhreithniú a dhéanamh 
faoi fho-alt (1) i gcás—

  (a) go mbaineann an t-athbhreithniú sin le soláthraí iomchuí, agus

  (b) gur bord oideachais agus oiliúna, nó comhlacht eile atá ag gabháil do 
sholáthar clár breisoideachais agus oiliúna, ar airleacadh airgead dó 
faoi alt 21 den Acht Breisoideachais agus Oiliúna, 2013 an soláthraí 
iomchuí sin.”.

Leasú ar alt 60 den Phríomh-Acht (Cód Cleachtais chun clár a sholáthar d’fhoghlaimeoirí 
idirnáisiúnta)

25. Leasaítear alt 60 den Phríomh-Acht—

  (a) trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

 “(1) Déanfaidh an tÚdarás, a luaithe is indéanta tar éis thosach feidhme alt 
25 den Acht um Cháilíochtaí agus Dearbhú Cáilíochta (Oideachas agus 
Oiliúint)(Leasú), 2019, cód cleachtais a bhunú agus a fhoilsiú a bheidh 
le comhlíonadh ag soláthraithe clár oideachais agus oiliúna (seachas 
soláthraithe comhlachaithe)—

  (a) d’fhoghlaimeoirí idirnáisiúnta sa Stát atá rollaithe—

   (i) ar chláir as a leanann dámhachtainí is dámhachtainí a áirítear 
laistigh den Chreat arna ndéanamh:

    (I) ag an Údarás;

    (II) ag soláthraí ar tarmligeadh an t-údarás chun dámhachtain a 
dhéanamh chuige faoi alt 53;

    (III) ag comhlacht dámhachtana ainmnithe; nó

    (IV) ag comhlacht dámhachtana liostaithe,

    nó

   (ii) ar chláir Bhéarla,

   nó

  (b) d’fhoghlaimeoirí lasmuigh den Stát atá rollaithe ar chláir as a leanann 
dámhachtainí is dámhachtainí a áirítear laistigh den Chreat arna 
ndéanamh ag an Údarás nó ag comhlacht nó soláthraí dá dtagraítear i 
mír (a)(i)(II) nó (III),

i gceachtar cás, chun údarú a fháil ón Údarás chun an marc oideachais 
idirnáisiúnta a úsáid faoi alt 61.

 (1A) Féadfaidh an tÚdarás na nithe seo a leanas a bhunú agus a fhoilsiú faoi 
fho-alt (1)—

  (a) cóid chleachtais éagsúla le haghaidh soláthraithe iomchuí nó nasctha 
éagsúla, nó le haghaidh grúpaí éagsúla soláthraithe iomchuí nó nasctha,
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  (b) cóid chleachtais éagsúla le haghaidh aicmí éagsúla clár nó le haghaidh 
cineálacha éagsúla soláthair.”,

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

 “(2) Sula mbunóidh sé cód cleachtais faoi fho-alt (1), rachaidh an tÚdarás i 
gcomhairle leis an Údarás um Ard-Oideachas agus le cibé soláthraithe agus 
comhlachtaí eile is dóigh leis an Údarás is cuí.”,

  (c) i bhfo-alt (6)—

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

   (ii) i mír (c), trí “soláthraí, agus” a chur in ionad “soláthraí.”, agus

   (iii) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (c):

  “(d) soláthraí do bhunú beartais agus nósanna imeachta i scríbhinn 
chun acmhainní daonna a bhainistiú, lena n-áirítear beartais agus 
nósanna imeachta maidir le hearcú, oiliúint, forbairt ghairmiúil 
leanúnach, fostaíocht agus scor fostaíochta na foirne oideachais agus 
múinteoireachta.”,

   agus

  (d) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (7):

 “(7) Le linn ceanglais a shonrú faoi fho-alt (6) is ceanglais a bhaineann leis na  
nithe dá dtagraítear i mír (d) den fho-alt sin, rachaidh an tÚdarás i  
gcomhairle, ar cibé modh a mheasfaidh sé is cuí, le cibé duine nó daoine, 
atá ionadaitheach d’fhoireann oideachais agus oiliúna soláthraithe, is dóigh 
leis is cuí.”.

Leasú ar alt 61 den Phríomh-Acht (Marc oideachais idirnáisiúnta)

26. Leasaítear alt 61 den Phríomh-Acht:

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

 “(1A) Féadfaidh an tÚdarás foirmeacha malartacha den mharc oideachais 
idirnáisiúnta a shonrú le haghaidh grúpaí éagsúla soláthraithe nó le haghaidh 
aicmí éagsúla clár, lena n-áirítear marc oideachais idirnáisiúnta le haghaidh 
oideachas agus oiliúint Bhéarla.”,

  (b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

 “(3) Faoi réir fho-alt (5), féadfaidh soláthraí (seachas soláthraí comhlachaithe) 
iarratas a dhéanamh chuig an Údarás ar údarú chun an marc oideachais 
idirnáisiúnta a úsáid:

  (a) má leanann dámhachtain amháin nó níos mó, is dámhachtainí a 
áirítear laistigh den Chreat, as gach clár a thairgeann an soláthraí 
d’fhoghlaimeoirí idirnáisiúnta;

  (b) i leith gach cláir a thairgeann an soláthraí agus a leanann dámhachtain 
is dámhachtain a áirítear laistigh den Chreat as;
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  (c)  nó i leith cláir Bhéarla.”,

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

 “(5) Ní dhéanfaidh soláthraí iarratas faoi fho-alt (3) mura rud é—

  (a) go mbeidh nósanna imeachta le haghaidh dearbhú cáilíochta bunaithe 
ag an soláthraí faoi alt 28 lena ndíreofar, ar mhodh is cuí, ar na ceanglais 
faoin gCuid seo maidir le húdarú chun an marc oideachais idirnáisiúnta 
a úsáid, agus

  (b) go mbeidh nósanna imeachta le haghaidh rochtana, aistriú agus 
forchéimniú bunaithe ag an soláthraí faoi alt 56.”,

  (d) i bhfo-alt (6)—

   (i) trí “ag ailt 30, 31, 34, 35 agus 36” a chur in ionad “ag ailt 30 agus 31” i mír (a), 
agus

   (ii) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (b):

  “(b) chun fo-alt (5)(b) a chomhlíonadh, nósanna imeachta le haghaidh 
rochtana, aistriú agus forchéimniú a bhunú faoi alt 56 amhail is dá mba 
sholáthraí iomchuí an soláthraí agus beidh feidhm ag ailt 57, 58 agus 59 
amhail is dá mba sholáthraí iomchuí an soláthraí.”,

  (e) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (7):

 “(7) Déanfaidh an tÚdarás iarratas faoi fho-alt (3) a chinneadh trí mheasúnú a 
dhéanamh—

  (a) ar chomhlíonadh an chóid cleachtais ag an soláthraí, agus 

  (b) seachas i gcás ollscoil a bunaíodh cheana nó soláthraí nasctha, ar 
oiriúnacht nósanna imeachta an tsoláthraí maidir le dearbhú cáilíochta 
ag féachaint don fhíoras go n-údarófar don soláthraí an marc oideachais 
idirnáisiúnta a úsáid má ghéilltear don iarratas uaidh,

agus tar éis don Údarás an measúnú sin a dhéanamh:

  (i) faoi réir fho-alt (8), údaróidh sé don soláthraí an marc oideachais 
idirnáisiúnta a úsáid i gcás gur deimhin leis go bhfuil an cód sin á 
chomhlíonadh ag an soláthraí agus, i gcás lena mbaineann mír (b), go 
bhfuil a nósanna imeachta maidir le dearbhú cáilíochta oiriúnach ag 
féachaint don fhíoras dá dtagraítear sa mhír sin; nó

  (ii) diúltóidh sé a údarú don soláthraí an marc oideachais idirnáisiúnta a 
úsáid agus tabharfaidh sé cúiseanna leis an diúltú,

  agus tabharfaidh sé fógra i scríbhinn maidir lena bhreith.”,

   agus

  (f) i bhfo-alt (9)—

   (i) i mír (a), trí “idirnáisiúnta,” a chur in ionad “idirnáisiúnta, agus”,

   (ii) i mír (b), trí “idirnáisiúnta, agus” a chur in ionad “idirnáisiúnta.”, agus
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   (iii) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (b):

  “(c) comhlíonfaidh sé alt 65(1).”.

Leasú ar alt 63 den Phríomh-Acht (Athbhreithniú ag an Údarás ar chomhlíonadh an  
chóid cleachtais ag soláthraí agus ar úsáid an mhairc oideachais idirnáisiúnta ag soláthraí)

27. Leasaítear alt 63 den Phríomh-Acht—

  (a) i bhfo-alt (1)—

   (i) i mír (b), trí “d’alt 61,” a chur in ionad “d’alt 61.”, agus

   (ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (b):

“agus, le linn dó athbhreithniú den sórt sin a dhéanamh, féadfaidh an 
tÚdarás, i gcás go measfaidh sé, dá rogha féin, ag féachaint d’imthosca uile 
an ní, gur cuí bearta den sórt sin a dhéanamh, bearta a dhéanamh chun a 
fháil amach ar tharla mainneachtain, den chineál a shonraítear i bhfo-alt (4), 
agus ar an tslí áirithe dá dtagraítear san fho-alt sin, ar thaobh an tsoláthraí 
achtachán nó ionstraim faoi achtachán a chomhlíonadh.”,

  (b) i bhfo-alt (2), trí “clár Béarla” a chur in ionad “clár oideachais agus oiliúna sa  
Bhéarla mar theanga iasachta”,

  (c) i bhfo-alt (4)—

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

   (ii) trí na míreanna seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (b):

  “(c) go ndearna soláthraí mainneachtain achtachán nó ionstraim dá 
dtagraítear in alt 29B(2)(c) a chomhlíonadh i gcás gur mainneachtain í 
a rinneadh ar shlí a measfaidh an tÚdarás go bhféadfaí a rá ina leith go 
ndéanann sí dochar do sheasamh an mhairc oideachais idirnáisiúnta, nó

  (d) go ndearna soláthraí mainneachtain aon achtachán eile nó aon  
ionstraim eile faoi achtachán a chomhlíonadh i gcás gur mainneachtain 
í a rinneadh ar shlí a measfaidh an tÚdarás go bhféadfaí a rá ina leith 
go ndéanann sí dochar do sheasamh an mhairc oideachais idirnáisiúnta 
i measc na ndaoine sin a bheidh ag iarraidh oideachas agus oiliúint a 
fháil san earnáil lena mbaineann,”,

   agus

  (d) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (7):

 “(7A) Féadfaidh soláthraí fógra i scríbhinn a thabhairt don Údarás á rá nach  
mian leis a thuilleadh údarú a bheith aige chun an marc oideachais 
idirnáisiúnta a úsáid; féadfaidh an tÚdarás, ar fhógra den sórt sin a fháil, 
údarú an tsoláthraí chun an marc sin a úsáid a tharraingt siar, gan gá a bheith 
ann athbhreithniú a dhéanamh, trí fhógra i scríbhinn a dhíreofar chuig an 
soláthraí.”.
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Leasú ar alt 64 den Phríomh-Acht (Léiriú)

28. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 64:

“Léiriú agus feidhm na Coda

64. (1) Tá feidhm ag an gCuid seo—

  (a) faoi réir mhír (b), maidir le cláir oideachais agus oiliúna a mhaireann 3 
mhí nó níos faide, agus

  (b) maidir le cláir Bhéarla.

 (2) Sa Chuid seo—

forléireofar ‘muirear bliantúil’ de réir alt 65(1);

forléireofar ‘an Ciste um Fhoghlaimeoirí a Chosaint’ de réir alt 66(1);

ciallaíonn ‘teagmhas mainneachtana i leith clár cosanta’, i ndáil le clár 
oideachais agus oiliúna arna thairiscint ag soláthraí—

  (a) as a leanfaidh dámhachtain is dámhachtain a áirítear laistigh den Chreat, 
nó

  (b) is clár Béarla,

  agus (i gceachtar cás) is clár ar ina leith a ghlac an soláthraí le hairgead ó 
fhoghlaimeoirí nó thar ceann foghlaimeoirí, na himthosca seo a leanas do 
tharlú, eadhon—

  (i) nach soláthraíonn an soláthraí an clár, ar aon chúis, lena n-áirítear de 
bhíthin dhócmhainneacht nó fhoirceannadh an tsoláthraí, nó

  (ii) gur thosaigh foghlaimeoirí rollaithe ar an gclár ach nár chríochnaigh siad 
é agus go scoireann an soláthraí den chlár a sholáthar sula gcríochnaítear 
an clár sin, ar aon chúis, lena n-áirítear de bhíthin dhócmhainneacht nó 
fhoirceannadh an tsoláthraí.

 (3) Gan dochar do ghinearáltacht an mhínithe ar ‘teagmhas mainneachtana i 
leith clár cosanta’ i bhfo-alt (2) – i gcás clár oideachais agus oiliúna as 
a leanann dámhachtain is dámhachtain a áirítear laistigh den Chreat – 
measfar, chun críocha an mhínithe sin, gur scoir soláthraí den chlár sin a 
sholáthar más rud é—

  (a) go ndéanfaidh an tÚdarás bailíochtú an chláir sin a tharraingt siar, nó

  (b) go ndéanfaidh comhlacht dámhachtana iomchuí, lena n-áirítear 
comhlacht dámhachtana ag a bhfuil dámhachtainí a áirítear laistigh 
den Chreat, a chur in iúl nach bhfuil sé toilteanach a thuilleadh an 
dámhachtain sin a dhéanamh i leith an chláir sin.”.

Leasú ar alt 65 den Phríomh-Acht (Socruithe ag soláthraithe chun foghlaimeoirí rollaithe 
a chosaint)

29. Leasaítear an Príomh-Acht trí na hailt seo a leanas a chur in ionad alt 65:
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“Oibleagáid ar sholáthraithe áirithe muirear bliantúil a íoc isteach sa Chiste 
um Fhoghlaimeoirí a Chosaint

65. (1) Faoi réir fho-ailt (6) agus (7), más rud é—

  (a) go dtairgeann soláthraí iomchuí, soláthraí comhlachaithe nó soláthraí 
nasctha (a ngairtear ‘soláthraí faoi oibleagáid’ de gach ceann díobh ina 
dhiaidh seo san alt seo), ar luaíocht, clár oideachais agus oiliúna as a 
leanann dámhachtain is dámhachtain a áirítear laistigh den Chreat, nó

  (b) go dtairgeann soláthraí, ar luaíocht, clár Béarla (agus ‘soláthraí faoi 
oibleagáid’ a ghairtear de sholáthraí den sórt sin freisin ina dhiaidh seo 
san alt seo),

déanfaidh sé, gach bliain, cibé méid (dá ngairtear an ‘muirear bliantúil’ ina 
dhiaidh seo sa Chuid seo) a fhorordófar faoi alt 66A(1), a íoc isteach sa 
Chiste um Fhoghlaimeoirí a Chosaint.

 (2) Faoi réir fho-alt (3), íocfar an muirear bliantúil isteach sa Chiste um 
Fhoghlaimeoirí a Chosaint sula dtosóidh an soláthraí faoi oibleagáid ar an 
gclár lena mbaineann a sholáthar agus sula nglacfaidh sé le haon íocaíochtaí 
ó aon fhoghlaimeoirí nó thar ceann aon fhoghlaimeoirí lena rollú ar an gclár 
sin.

 (3) Féadfaidh an tÚdarás a chinneadh, dá rogha féin, maidir leis an muirear 
bliantúil a bheidh le híoc isteach sa Chiste um Fhoghlaimeoirí a Chosaint 
ag aicme soláthraí faoi oibleagáid a shonrófar sa chinneadh, go n-íocfaidh 
soláthraí den sórt sin amhlaidh é tráth nach déanaí ná tráth a shonróidh 
an tÚdarás sa chinneadh, is tráth a bheidh ann i ndiaidh ceachtar de na 
teagmhais dá dtagraítear i bhfo-alt (2), agus déanfaidh soláthraí den sórt sin 
an muirear bliantúil a íoc, dá réir sin, isteach sa Chiste a luadh anseo roimhe 
seo tráth nach déanaí ná an tráth a shonrófar amhlaidh.

 (4) Aon tagairtí san alt seo agus i bhforálacha ina dhiaidh seo den Chuid seo don 
mhuirear bliantúil a íoc isteach sa Chiste um Fhoghlaimeoirí a Chosaint, 
forléireofar iad mar thagairtí don mhuirear sin a íoc leis an Údarás chun 
go ndéanfaidh an tÚdarás an muirear a chur ar aghaidh chuig an gCiste sin 
(agus déanfaidh an tÚdarás aon mhuirear den sórt sin a íocfar amhlaidh leis 
an Údarás a chur ar aghaidh chuig an gCiste sin dá réir sin).

 (5) Féadfaidh an tÚdarás a cheangal ar sholáthraí faoi oibleagáid a bheidh 
faoi dhliteanas an muirear bliantúil a íoc aon fhaisnéis a sholáthar a bheidh 
iomchuí maidir le méid an mhuirir a chinneadh.

 (6) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le soláthraí cláir oideachais agus 
oiliúna más é atá sa soláthraí—

  (a) ollscoil a bunaíodh cheana,

  (b) foras oideachais a bunaíodh mar ollscoil faoi alt 9 d’Acht 1997,

  (c) ollscoil teicneolaíochta,

  (d) Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath,

  (e) Institiúid Teicneolaíochta,
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  (f) foras oideachais arna ainmniú faoi alt 5 (a cuireadh isteach le halt  
52(e) den Acht um Institiúidí Teicneolaíochta, 2006) d’Acht an Údaráis 
um Ard-Oideachas, 1971 mar fhoras ardoideachais chun críocha an 
Achta sin,

  (g) Solas,

  (h) an tÚdarás Náisiúnta Forbartha Turasóireachta,

  (i) Teagasc,

  (j) an Bord Iascaigh Mhara,

  (k) bord oideachais agus oiliúna nó foras arna bhunú agus arna  
chothabháil ag bord oideachais agus oiliúna,

  (l) an Foras Riaracháin,

  (m) scoil aitheanta,

  (n) Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn,

  (o) Ceol-Acadamh Ríoga na hÉireann,

  (p) Coláiste Mhuire gan Smál,

  (q) Institiúid Oideachais Marino, nó

  (r) comhlacht arna bhunú—

   (i) le hachtachán nó faoi achtachán (seachas Acht na gCuideachtaí, 
2014 nó achtachán roimhe sin a bhaineann le cuideachtaí de réir 
bhrí alt 5 den Acht sin), nó

   (ii) faoi Acht na gCuideachtaí, 2014 (nó achtachán roimhe sin a 
bhaineann le cuideachtaí de réir bhrí alt 5 den Acht sin) de bhun 
cumhachtaí a thugtar le hachtachán eile nó faoi achtachán eile, ar 
comhlacht é a mhaoinítear go hiomlán nó go páirteach trí airgead 
arna sholáthar, nó trí iasachtaí arna dtabhairt nó arna ráthú, ag 
Aire den Rialtas nó trí eisiúint scaireanna arna sealbhú ag Aire den 
Rialtas nó thar ceann Aire den Rialtas.

 (7) Má scoireann soláthraí dá dtagraítear i bhfo-alt (1) de chlár dá dtagraítear i 
mír (a) nó (b) den fho-alt sin a sholáthar, ar luaíocht, scoirfidh an fo-alt sin 
d’fheidhm a bheith aige maidir leis an soláthraí—

  (a) ag tosú leis an mbliain i ndiaidh na bliana ina scoirfear den chlár a 
sholáthar amhlaidh, agus

  (b) gach bliain ina dhiaidh sin,

ar choinníoll nach n-atosóidh an soláthraí ar an rud dá dtagraítear san  
fho-alt sin a dhéanamh (cibé acu i leith an chláir chéanna nó i leith clár eile 
a thagann faoi réim mhír (a) nó (b) den fho-alt sin).

 (8) I gcás go bhfaighidh soláthraí faoi oibleagáid airgead, breis agus 40 lá sula 
dtosóidh sé ar chlár dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a sholáthar, ó fhoghlaimeoir 
nó thar ceann foghlaimeora i leith an chláir sin, déanfaidh an soláthraí faoi 
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oibleagáid cuntas a bhunú le sealbhóir ceadúnais (de réir bhrí Acht an 
Bhainc Ceannais, 1971) ar cuntas é a n-íocfaidh sé an t-airgead sin isteach 
ann agus a gcinnteoidh an soláthraí ina leith go mbeidh feidhm ag socrú 
i scríbhinn, arna dhéanamh idir é agus an sealbhóir sin (an ‘foras’), den 
chineál dá dtagraítear i bhfo-alt (9).

 (9) Is é a bheidh sa socrú dá dtagraítear i bhfo-alt (8) go n-oibreoidh an cuntas 
lena mbaineann ar mhodh eascró agus na teagmhais seo a leanas i gceist 
leis, eadhon—

  (a) nach bhféadfaidh an soláthraí faoi oibleagáid tarraingt ar an airgead 
lena mbaineann mura bhfaighidh an foras, agus go dtí go bhfaighidh 
an foras, fógra i scríbhinn ón soláthraí ina mbeidh ráiteas ón soláthraí 
(agus cruthúnas ag gabháil leis lena gcumasófar don fhoras, i dtuairim 
an fhorais, an ráiteas a fhíorú) á rá go bhfuil an clár lena mbaineann 
tosaithe, agus

  (b) i gcás an clár gan bheith tosaithe, ar chúis ar bith, ceadóidh an foras 
don fhoghlaimeoir (nó do dhuine eile a bheidh ag gníomhú thar ceann 
an fhoghlaimeora), agus amháin don fhoghlaimeoir nó do dhuine eile a 
bheidh ag gníomhú amhlaidh, tarraingt—

   (i) ar an airgead go léir lena mbaineann, mura mbeidh feidhm ag 
fomhír (ii), nó

   (ii) ar cibé méid den airgead lena mbaineann a bheidh fágtha tar éis 
aon mhuirir, mar gheall ar an socrú dá dtagraítear i bhfo-alt (8) a 
dhéanamh, a bheidh comhaontaithe idir an soláthraí faoi oibleagáid 
agus an foras, a asbhaint, i bhfabhar an fhorais,

   ar mhodh aisíoca nó, de réir mar a bheidh, ar mhodh aisíoc páirteach.

Socruithe marthanacha chun foghlaimeoirí rollaithe a chosaint – stádas agus 
an tréimhse a leanfaidh na socruithe sin d’éifeacht a bheith leo lena linn

65A.  (1) San alt seo—

ciallaíonn ‘alt 65 mar a bhí sé roimhe seo’ alt 65 faoi mar a bhí sé arna   
achtú roimh an tosach feidhme iomchuí;

ciallaíonn ‘tosach feidhme iomchuí’ dáta thosach feidhme alt 29 den Acht 
um Cháilíochtaí agus Dearbhú Cáilíochta (Oideachas agus Oiliúint)
(Leasú), 2019;

ciallaíonn ‘cur in ionad iomchuí’ an leasú, a dhéantar le halt 29 den Acht um 
Cháilíochtaí agus Dearbhú Cáilíochta (Oideachas agus Oiliúint)(Leasú), 
2019, a mhéid is ionann é agus alt 65 a chur in ionad alt 65 mar a bhí sé 
roimhe seo.

 (2) Faoi réir fho-alt (3), aon socruithe a chuir soláthraí i bhfeidhm faoi alt 65 
mar a bhí sé roimhe seo (agus a bhí ar marthain díreach roimh an tosach 
feidhme iomchuí), leanfaidh siad ar marthain d’ainneoin an chur in ionad 
iomchuí.

 (3) Scoirfidh na socruithe dá dtagraítear i bhfo-alt (2) d’éifeacht a bheith leo  
ar dhul in éag do thréimhse 3 bliana ón tosach feidhme iomchuí nó ó cibé 
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dáta is luaithe ná sin a cheapfar le hordú arna dhéanamh ag an Aire faoi 
fho-alt (4).

 (4) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an Údarás, dáta (is luaithe 
ná an dáta a rachaidh an tréimhse 3 bliana dá dtagraítear san fho-alt sin 
in éag) a cheapadh, le hordú, chun críocha fho-alt (3) agus féadfar dátaí 
éagsúla den sórt sin a cheapadh le hordú nó le horduithe arna dhéanamh 
nó arna ndéanamh faoin bhfo-alt seo ag an Aire i ndáil le haicmí éagsúla 
soláthraí a shonrófar san ordú nó sna horduithe.”.

Alt 66 nua den Phríomh-Acht (An Ciste um Fhoghlaimeoirí Rollaithe a Chosaint)

30. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 66:

“An Ciste um Fhoghlaimeoirí Rollaithe a Chosaint

66. (1) Déanfaidh an tÚdarás, de réir na gceanglas faoi fho-alt (2), ciste a bhunú, 
a chothabháil agus a oibriú ar a dtabharfar ‘an Ciste um Fhoghlaimeoirí 
Rollaithe a Chosaint’ agus dá ngairtear an ‘Ciste um Fhoghlaimeoirí a 
Chosaint’ san Acht seo.

 (2) Déanfaidh an tAire ceanglais a fhorordú, le toiliú an Aire Caiteachais 
Phoiblí agus Athchóirithe, i ndáil leis an gCiste um Fhoghlaimeoirí a 
Chosaint a bhunú, a chothabháil agus a oibriú. Féadfaidh ceanglais maidir 
leis an Údarás d’fheidhmiú na cumhachta chun íocaíochtaí a dhéanamh (as 
airgead a bheidh chun creidiúna don Chiste um Fhoghlaimeoirí a Chosaint) 
faoi fho-alt (3)(a) agus (b) a bheith ar áireamh ar cheanglais a fhorordófar 
amhlaidh.

 (3) I gcás teagmhas mainneachtana i leith clár cosanta, féadfaidh an tÚdarás 
airgead a bheidh chun creidiúna don Chiste um Fhoghlaimeoirí a Chosaint 
a úsáid—

  (a) chun íoc as na costais a thabhófar le linn don fhoghlaimeoir rollaithe an 
clár is ábhar don teagmhas sin (an ‘clár iomchuí’) a chríochnú, i gcás go 
bhfuil an críochnú sin indéanta,

  (b) chun íoc as íocaíocht na dtáillí is gá chun foghlaimeoir rollaithe a aistriú 
chuig clár de chuid soláthraí eile is clár den tsamhail chéanna leis an 
gclár iomchuí,

  (c) má chomhthoilíonn an tÚdarás le haighneacht i scríbhinn chuige a 
dhéanfaidh an foghlaimeoir rollaithe (nó duine eile a bheidh ag gníomhú 
thar ceann an fhoghlaimeora) sa chéill nach bhfuil sé indéanta sa chás 
áirithe mír (a) nó (b) a chomhlíonadh, chun an t-airgead is déanaí a 
íocadh i leith an chláir iomchuí, lena n-áirítear, i gcás go bhfuil íocaíocht 
i leith tréimhse den sórt sin déanta, i leith na bliana acadúla reatha, a 
aisíoc le foghlaimeoir rollaithe nó leis an duine a d’íoc an t-airgead thar 
ceann an fhoghlaimeora rollaithe.

 (4) I bhfo-alt (3)(c), folaíonn ‘airgead’ táillí teagaisc, táillí clárúcháin, táillí 
scrúduithe, táillí leabharlainne, táillí seirbhísí mac léinn agus aon táillí 
eile arna n-íoc ag an bhfoghlaimeoir nó thar ceann an fhoghlaimeora leis 
an soláthraí (nó le haon idirghabhálaí dá chuid) i leith rollú ar an gclár  
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iomchuí agus a bhaineann le soláthar seirbhísí oideachais agus oiliúna  
agus seirbhísí gaolmhara.

 (5) I gcás—

  (a) go dtarlaíonn teagmhas mainneachtana i leith clár cosanta, agus

  (b) maidir leis na bearta a údaraítear don Údarás a dhéanamh faoi fho-alt 
(3), a mhéid nach mbeadh toradh den tsamhail chéanna de thoradh 
orthu (nó, más rud é go ndearna sé na bearta sin, nach raibh toradh den 
tsamhail chéanna de thoradh orthu) don fhoghlaimeoir lena mbaineann,

déanfaidh an tÚdarás gach iarracht réasúnach, chun na críche a shonraítear 
i bhfo-alt (6), chun a chinntiú go gcuirfear clár oideachais malartach, arna 
sholáthar ag soláthraí eile, ar fáil do gach foghlaimeoir atá rollaithe ar an 
gclár iomchuí.

 (6) Is í an chríoch dá dtagraítear i bhfo-alt (5) a chinntiú go mbeidh deis 
réasúnach ag an bhfoghlaimeoir clár oideachais agus oiliúna, den tsamhail 
chéanna leis an gclár a thosaigh sé nó sí leis an soláthraí bunaidh, a 
chríochnú.

 (7) Féadfaidh an tÚdarás, chun críocha íocaíochtaí (as airgead a bheidh chun 
creidiúna don Chiste um Fhoghlaimeoirí a Chosaint) dá dtagraítear i bhfo-
alt (3)(b), critéir a bhunú ar faoina dtreoir a dhéanfaidh sé cinneadh i dtaobh 
an clár den tsamhail chéanna leis an gclár iomchuí lena mbaineann clár 
áirithe. Foilseoidh an tÚdarás na critéir a bhunóidh sé amhlaidh i cibé foirm 
agus ar cibé modh is cuí leis (lena n-áirítear ar an idirlíon).

 (8) Féadfaidh an tÚdarás méid aon íocaíochta nó aisíoca (as airgead a bheidh 
chun creidiúna don Chiste um Fhoghlaimeoirí a Chosaint) faoi fho-alt (3), i 
ndáil le teagmhas mainneachtana i leith clár cosanta, a ghnóthú ó sholáthraí 
an chláir iomchuí mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla.

 (9) Déanfar aon mhéid a ghnóthóidh an tÚdarás faoi fho-alt (8) a íoc isteach sa 
Státchiste, nó a chur chun tairbhe don Státchiste, ar cibé modh a chinnfidh 
an tAire, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

 (10) I dteannta an mhéid a fhoráiltear sna fo-ailt sin roimhe seo maidir le 
híocaíochtaí ón gCiste um Fhoghlaimeoirí a Chosaint— 

  (a) féadfaidh an tÚdarás cibé suimeanna is cuí leis a íoc as airgead a  
bheidh chun creidiúna don Chiste chun íoc as costais a thabhaigh sé le 
linn an Ciste a bhunú, a chothabháil nó a oibriú nó a thabhaigh sé ar 
an ócáid a chomhlíon sé aon fheidhm eile faoin Acht seo, ar deimhin 
leis an Údarás gur comhlíonadh go dleathach í, ar an ócáid lena  
mbaineann, d’fhonn foghlaimeoirí rollaithe a chosaint (cibé acu go 
ginearálta nó go háirithe), agus

  (b) íocfaidh an tÚdarás leis an Aire, as airgead a bheidh chun creidiúna don 
Chiste, ar an Aire do thabhairt ordachán chuige sin, cibé suimeanna 
a mheasfaidh an tAire is cuí agus a shonróidh sé nó sí san ordachán 
d’fhonn suimeanna a bheidh íoctha isteach sa Chiste faoi alt 66A(4) 
a aisíoc (agus déanfar airgead a gheobhaidh an tAire faoin mír seo a 
íoc isteach sa Státchiste, nó a chur chun tairbhe don Státchiste, ar cibé 

cd.2 a.30



46

[2019.][Uimh. 32.]
An tAcht um Cháilíochtaí agus 

Dearbhú Cáilíochta (Oideachas agus 
Oiliúint) (Leasú), 2019.

modh a chinnfidh an tAire, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe).

 (11) Déanfaidh an tÚdarás, tráth nach déanaí ná an 31 Márta gach bliain, 
tuarascáil a ullmhú agus a fhoilsiú, i cibé foirm agus ar cibé modh a 
mheasfaidh sé is cuí, i leith oibriú an Chiste um Fhoghlaimeoirí a Chosaint 
i rith na bliana roimhe sin agus, go háirithe, i leith fheidhmiú na cumhachta 
íocaíochta nó aisíoca (as airgead a bheidh chun creidiúna don Chiste sin) 
faoi fho-alt (3) i rith na bliana sin ag an Údarás.

 (12) Más sa tréimhse ón 1 Deireadh Fómhair go dtí an 31 Nollaig ina dhiaidh 
sin a bheidh an dáta a bhunófar an Ciste um Fhoghlaimeoirí a Chosaint faoi 
fho-alt (1), ullmhófar agus foilseofar an chéad tuarascáil faoi fho-alt (11) 
tráth nach déanaí ná an 31 Márta sa dara bliain tar éis na bliana ina mbeidh 
an dáta sin is lá bunaithe agus bainfidh sí leis an mbliain sin is déanaí a 
luaitear agus leis an mbliain ina dhiaidh sin.

 (13) Tabharfaidh an tÚdarás cóip de thuarascáil faoi fho-alt (11) don Aire 
agus cuirfidh an tAire faoi deara cóip di a leagan faoi bhráid gach Tí den 
Oireachtas.

 (14) Ní áireofar aon fhaisnéis i dtuarascáil faoi fho-alt (11) a bhféadfadh le 
réasún go dtiocfadh di go nochtfaí céannacht aon fhoghlaimeora ná (i leith 
cás aisíoca a ndéileálfar leis sa tuarascáil agus is aisíoc a rinneadh leis an 
duine a d’íoc an t-airgead bunaidh lena mbaineann thar ceann foghlaimeora) 
céannacht aon duine eile den sórt sin.

 (15) Ar 5 bliana a bheith caite i ndiaidh an dáta a bhunófar an Ciste um 
Fhoghlaimeoirí a Chosaint faoi fho-alt (1), agus gach tráth is cothrom 
5 bliana ina dhiaidh sin, déanfaidh an tÚdarás athbhreithniú a sheoladh 
ar oibriú an Chiste sin agus, le linn dó an t-athbhreithniú sin a  
sheoladh, iarrfaidh sé ar sholáthraithe faoi oibleagáid aighneachtaí 
a dhéanamh i ndáil le hoibriú an Chiste sin agus i ndáil leis na nithe a 
shonraítear i bhfo-alt (16) maidir leis an muirear bliantúil, agus beidh aird 
aige ar aighneachtaí den sórt sin.

 (16) Bainfidh athbhreithniú faoi fho-alt (15) leis an Údarás do dhéanamh 
breithniú ar an muirear bliantúil agus ar a mhéid a chumasaítear leis an 
bhforáil a dhéantar leis an gCuid seo do mhuirear den sórt sin, agus méid 
an mhuirir sin, mar a bheidh sé arna fhorordú de thuras na huaire, cúnamh 
airgeadais éifeachtach a thabhairt d’fhoghlaimeoirí rollaithe sna himthosca 
a shonraítear sa Chuid seo.

 (17) Ullmhóidh agus foilseoidh an tÚdarás tuarascáil ina leagfar amach torthaí 
aon athbhreithnithe faoi fho-alt (15) agus beidh feidhm ag fo-ailt (13) agus 
(14) maidir le tuarascáil den sórt sin mar atá feidhm acu maidir le tuarascáil 
faoi fho-alt (11).”.

Muirir bhliantúla a íoc isteach sa Chiste um Fhoghlaimeoirí a Chosaint agus nithe  
gaolmhara

31. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 66 (a  
chuirtear isteach le halt 30):
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“Rialacháin i ndáil le muirir bhliantúla a íoc isteach sa Chiste um  
Fhoghlaimeoirí a Chosaint agus nithe gaolmhara

66A.  (1) Forordóidh an tAire méid an mhuirir bhliantúil a bheidh le híoc, faoi fho-
alt (1) d’alt 65, ag gach soláthraí dá dtagraítear san fho-alt sin (dá ngairtear 
‘soláthraí faoi oibleagáid’ san alt seo).

 (2) Féadfaidh an tAire méid éagsúil a fhorordú faoi fho-alt (1) maidir le haicmí 
éagsúla soláthraithe faoi oibleagáid agus maidir le haicmí éagsúla clár arna 
soláthar ag soláthraithe faoi oibleagáid, agus féadfar aicme cláir a mhíniú 
sna rialacháin lena mbaineann faoi threoir na nithe seo a leanas:

  (a) an líon foghlaimeoirí atá rollaithe ar an gclár;

  (b) an líon foghlaimeoirí idirnáisiúnta atá rollaithe ar an gclár;

  (c) an fad a mhaireann an clár;

  (d) leibhéal na dtáillí a ghearrtar i leith an chláir; nó

  (e) aon ní eile a mheasfaidh an tAire is iomchuí, ag féachaint do na 
feidhmeanna a thugtar don Údarás le halt 66(3) agus (5) agus dá 
inmhianaithe atá sé go mbeidh méid leordhóthanach airgid chun 
creidiúna don Chiste um Fhoghlaimeoirí a Chosaint.

 (3) I dteannta an mhuirir bhliantúil, beidh iníoctha ag soláthraí faoi oibleagáid 
isteach sa Chiste um Fhoghlaimeoirí a Chosaint cibé méid a fhorordófar 
má mhainníonn an soláthraí an muirear bliantúil a íoc isteach sa Chiste sin 
faoi dháta arna fhorordú faoi threoir cheanglas fho-alt (2) nó (3), de réir 
mar a bheidh, d’alt 65; forléireofar an tagairt san fho-alt seo don mhéid 
forordaithe a luadh anseo roimhe seo a bheith iníoctha isteach sa Chiste um 
Fhoghlaimeoirí a Chosaint mar thagairt don mhéid sin a bheith iníoctha leis 
an Údarás chun go ndéanfaidh an tÚdarás an méid a chur ar aghaidh chuig 
an gCiste sin (agus déanfaidh an tÚdarás aon mhéid den sórt sin a bheidh 
iníoctha amhlaidh leis, agus a íocfar leis, a chur ar aghaidh chuig an gCiste 
sin dá réir sin).

 (4) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, 
cibé suimeanna is cuí leis an Aire a íoc isteach sa Chiste um Fhoghlaimeoirí 
a Chosaint as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

 (5) I gcás go ndéanfar mainneachtain méid an mhuirir bhliantúil nó an méid dá 
dtagraítear i bhfo-alt (3) a íoc, féadfaidh an tÚdarás an méid a ghnóthú ón 
soláthraí faoi oibleagáid lena mbaineann mar fhiach conartha shimplí in aon 
chúirt dlínse inniúla, agus déanfaidh an tÚdarás aon mhéid a ghnóthóidh sé 
faoin bhfo-alt seo a chur ar aghaidh chuig an gCiste um Fhoghlaimeoirí a 
Chosaint.

 (6) I gcás go dtarlóidh teagmhas mainneachtana i leith clár cosanta, déanfaidh 
soláthraí an chláir is ábhar don teagmhas sin fógra i scríbhinn maidir leis 
an teagmhas sin a thabhairt don Údarás laistigh de 2 lá oibre tar éis don 
teagmhas sin tarlú.

 (7) Beidh na nithe seo a leanas i bhfógra faoi fho-alt (6):

cd.2 a.31



48

[2019.][Uimh. 32.]
An tAcht um Cháilíochtaí agus 

Dearbhú Cáilíochta (Oideachas agus 
Oiliúint) (Leasú), 2019.

  (a) mionsonraí maidir leis na himthosca faoinar scoir an soláthraí den chlár 
a sholáthar;

  (b) mionsonraí maidir leis na foghlaimeoirí atá rollaithe ar an gclár;

  (c) mionsonraí maidir leis an gclár ar scoir an soláthraí dá sholáthar;

  (d) léiriú i dtaobh an bhfuil sé ar intinn ag an soláthraí a oibleagáidí a 
chomhall trí shocrú a dhéanamh go n-aistreoidh na foghlaimeoirí atá 
rollaithe ar an gclár chuig clár den tsamhail chéanna arna sholáthar ag 
soláthraí eile ar chostas an tsoláthraí, nó tríd an airgead is déanaí a d’íoc 
na foghlaimeoirí nó a íocadh thar a gceann a aisíoc.

 (8) Measfar go bhfolaíonn tagairtí i bhfo-alt (7) don soláthraí do scor de chlár 
a sholáthar tagairtí do gach ceann de na cásanna dá dtagraítear i bhfo-alt (3) 
d’alt 64 ina measfar, de bhua an fho-ailt sin (3), chun críocha an mhínithe 
ghaolmhair i bhfo-alt (2) den alt sin, gur scoir soláthraí de chlár a sholáthar.

 (9) An tráth a thabharfaidh an soláthraí an fógra faoi fho-alt (6) i ndáil le 
teagmhas mainneachtana i leith clár cosanta, tabharfaidh sé fógra freisin, 
i scríbhinn, maidir leis an teagmhas sin do na foghlaimeoirí atá rollaithe ar 
an gclár is ábhar don teagmhas sin.

 (10) Beidh fógra a thabharfar faoi fho-alt (6) nó (9) de réir aon cheanglais a 
fhorordóidh an tAire.

 (11) Má thairgeann soláthraí cláir (an ‘clár malartach’), is clár den tsamhail 
chéanna leis an gclár iomchuí dá dtagraítear i mír (b) d’alt 66(3), áit ar an 
gclár malartach d’fhoghlaimeoir dá dtagraítear sa mhír sin (b), féadfaidh an 
foghlaimeoir glacadh leis an tairiscint.

 (12) Faoi réir fho-alt (13), is i scríbhinn a dhéanfaidh an foghlaimeoir glacadh 
den sórt sin agus déanfar é laistigh de thréimhse 30 lá ó dháta na tairisceana, 
agus measfar an tairiscint a bheith imithe i léig tar éis an trátha sin.

 (13) Má mheasann an tÚdarás go bhfuil feidhm ag imthosca eisceachtúla i 
gcás áirithe, beidh éifeacht le fo-alt (12), le haontú sholáthraí an chláir 
mhalartaigh agus an fhoghlaimeora, sa chás sin ach cibé tréimhse, is giorra 
nó is faide ná an tréimhse a shonraítear san fho-alt sin, a chinnfidh an 
tÚdarás a chur in ionad na tréimhse a shonraítear san fho-alt sin.”.

Leasú ar alt 67 den Phríomh-Acht (Oibleagáid ar sholáthraithe faisnéis a thabhairt 
d’fhoghlaimeoirí rollaithe)

32. Leasaítear alt 67(1) den Phríomh-Acht, i mír (a)(iii):

  (a) trí “an dámhachtain í a áirítear laistigh den Chreat, agus más í” a chur in ionad “an 
aithnítear an dámhachtain laistigh den Chreat, agus má aithnítear”, agus

  (b) tríd an gclásal seo a leanas a chur in ionad chlásal (I):

 “(I) an leibhéal ag a n-áirítear an dámhachtain laistigh den Chreat, agus”.
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Leasú ar alt 79 den Phríomh-Acht (Bunachar sonraí)

33. (1) Leasaítear alt 79(1) den Phríomh-Acht trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad 
mhíreanna (a) agus (b):

  “(a) dámhachtainí is dámhachtainí a áirítear laistigh den Chreat,

  (b) cláir oideachais agus oiliúna as a leanann dámhachtainí is  
dámhachtainí a áirítear laistigh den Chreat, seachas iar-bhunscolaíocht 
as a leanann dul faoi scrúdú an Teastais Shóisearaigh nó na 
hArdteistiméireachta nó faoi aon scrúdú arna fhorordú faoi alt 50(2) 
den Acht Oideachais, 1998, agus”.

 (2) Leasaítear alt 79(2) den Phríomh-Acht:

  (a) i mír (a)—

   (i) trí “i ndáil le dámhachtain is dámhachtain a áirítear laistigh den Chreat” a chur 
in ionad “i ndáil le dámhachtain a aithnítear laistigh den Chreat”, agus

   (ii) trí na fomhíreanna seo a leanas a chur in ionad fhomhíreanna (iii) agus (iv):

   “(iii) an leibhéal ag a n-áirítear an dámhachtain laistigh den Chreat de 
thuras na huaire, agus

   (iv) an cineál dámhachtana agus an aicme dámhachtana arna  
sainaithint laistigh den Chreat de thuras na huaire;”,

   agus

  (b) i mír (b)(vi)—

   (i) trí “an dámhachtain í a áirítear laistigh den Chreat, agus más í” a chur in ionad 
“an aithnítear í laistigh den Chreat, agus má aithnítear”,

   (ii) i gclásal (I), trí “ag a n-áirítear an dámhachtain laistigh den Chreat” a chur in 
ionad “ag a n-aithnítear an dámhachtain laistigh den Chreat”, agus

   (iii) tríd an gclásal seo a leanas a chur in ionad chlásal (II):

   “(II) an cineál dámhachtana agus an aicme dámhachtana arna  
sainaithint laistigh den Chreat de thuras na huaire,”.

Leasú ar alt 80 den Phríomh-Acht (Táillí)

34. Leasaítear alt 80 den Phríomh-Acht:

  (a) i bhfo-alt (1)—

   (i) trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

  “(a) iarraidh faoi alt 29B(4),

  (aa) nósanna imeachta maidir le dearbhú cáilíochta a chur faoi bhráid an 
Údaráis lena gceadú faoi alt 30,”,

    agus

   (ii) trí na míreanna seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (j):
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  “(ja) iarratas faoi alt 55C(4),

  (jb) tairbhe breithe faoi alt 55D,

  (jc) tairbhe leanúnach breithe faoi alt 55D,

  (jd) athbhreithniú faoi alt 55G,”,

   agus

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

 “(5) Féadfaidh an tÚdarás foráil a dhéanamh—

  (a) maidir le táillí laghdaithe a íoc, faoin alt seo, ag féachaint do mhodh 
íoctha na dtáillí, agus

  (b) maidir le táille amháin a íoc, faoin alt seo, i leith 2 cheann nó níos mó 
de na rudaí dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a dhéanamh aige (nó, de réir mar 
is cuí, ag páirtí eile), ar táille í de mhéid is lú ná méid na dtáillí aonair 
(nuair a dhéantar iad a chomhiomlánú) a bheadh iníoctha thairis sin i 
leith an 2 cheann nó níos mó de na rudaí sin a dhéanamh.”.

Leasú ar alt 84 den Phríomh-Acht (Foráil idirthréimhseach agus cosanta le haghaidh Acht 
na gCáilíochtaí (Oideachas agus Oiliúint), 1999

35. Leasaítear alt 84 den Phríomh-Acht—

  (a) i bhfo-alt (1), trí “Faoi réir fho-ailt (1A) agus (1B), i gcás” a chur in ionad “I gcás”,

  (b) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

 “(1A) An fhoráil a dhéantar le fo-alt (1) maidir leis na nósanna imeachta dá 
dtagraítear san fho-alt sin do leanúint i bhfeidhm, scoirfidh sí, i ndáil leis 
na nósanna imeachta a luaitear ina dhiaidh seo san fho-alt seo, d’fheidhm a 
bheith aici (agus, dá réir sin, ní mheasfar a thuilleadh na nósanna imeachta 
sin a bheith i bhfeidhm amhail is dá mba faoi alt 28 a bunaíodh iad)—

  (a) sna himthosca seo a leanas—

   (i) go mbeidh tréimhse 3 bliana ó thosach feidhme alt 35 den Acht um 
Cháilíochtaí agus Dearbhú Cáilíochta (Oideachas agus Oiliúint)
(Leasú), 2019 tar éis dul in éag, agus

   (ii) nár chuir an soláthraí iomchuí lena mbaineann, laistigh den tréimhse 
sin, cóip de na nósanna imeachta faoi bhráid an Údaráis lena gceadú 
faoi alt 30,

   nó

  (b) sna himthosca seo a leanas—

   (i) go ndearna an soláthraí iomchuí lena mbaineann, laistigh den 
tréimhse a luadh anseo roimhe seo, an méid dá dtagraítear i mír (a)
(ii), agus— 

   (ii) gurb amhlaidh—
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    (I) go ndiúltóidh an tÚdarás na nósanna imeachta arna gcur faoina 
bhráid a cheadú faoi alt 30 agus go mbeidh an tréimhse arna 
forordú faoi alt 70 chun achomharc i gcoinne an diúltaithe sin a 
thaisceadh leis an bPainéal Achomharc, de réir alt 69, tar éis dul 
in éag gan achomharc den sórt sin a bheith taiscthe amhlaidh, 
nó

    (II) go ndiúltóidh an tÚdarás na nósanna imeachta arna gcur faoina 
bhráid a cheadú faoi alt 30, go mbeidh achomharc taiscthe, de 
réir alt 69, i gcoinne an diúltaithe sin leis an bPainéal Achomharc 
laistigh den tréimhse arna forordú amhlaidh agus go ndéanfaidh 
Bord Achomharc breith an Údaráis a dhaingniú nó a ordú don 
Údarás a bhreith a athbhreithniú agus, sa chás deiridh sin, go 
ndiúltóidh an tÚdarás arís, ar athbhreithniú den sórt sin, na 
nósanna imeachta arna gcur faoina bhráid a cheadú faoi alt 30.

 (1B) Beidh feidhm ag forálacha alt 30 maidir le cóip de nósanna imeachta a 
chuirfear faoi bhráid an Údaráis, mar a luaitear i bhfo-alt (1A), mar atá 
feidhm acu maidir le dréacht de nósanna imeachta beartaithe dá dtagraítear 
i bhfo-alt (1) d’alt 30 agus a chuirfear faoi bhráid an Údaráis.”,

  (c) i bhfo-alt (4), trí “Faoi réir fho-ailt (4A) go (4C), i gcás” a chur in ionad “I gcás”, 
agus

  (d) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4):

 “(4A) Ar an Údarás do dhéanamh cinneadh faoi fho-alt (4B), leanfaidh fo-alt  
(4)(a) d’éifeacht a bheith leis i ndáil le clár oideachais agus oiliúna ar  
feadh na tréimhse a shonrófar sa chinneadh agus, faoi réir fho-ailt (4B) agus 
(4C), ní ar feadh tréimhse is faide ná sin (agus, dá réir sin, ní mheasfar a 
thuilleadh an clár sin, faoi réir na bhfo-alt sin, a bheith bailíochtaithe ag an 
Údarás faoi alt 45 ar dhul in éag don tréimhse sin).

 (4B) Chun teorainn a chur, tar éis thosach feidhme alt 35 den Acht um  
Cháilíochtaí agus Dearbhú Cáilíochta (Oideachas agus Oiliúint)(Leasú), 
2019, le héifeacht leanúnach fho-alt (4)(a) i ndáil le clár oideachais agus 
oiliúna, déanfaidh an tÚdarás, ar an tosach feidhme sin nó dá éis, an 
tréimhse a chinneadh (ar tréimhse í a shonrófar sa chinneadh agus a ndéarfar 
go dtosóidh sí ar an gcinneadh a dhéanamh) ar ar a feadh a leanfaidh fo-
alt (4)(a) d’éifeacht a bheith leis i ndáil le clár oideachais agus oiliúna, 
ach tá feidhm ag fo-alt (4C) chun a fhoráil go measfar, chun críocha an 
Achta seo, sna himthosca a shonraítear san fho-alt sin agus i ndáil leis an 
bhfoghlaimeoir dá dtagraítear ann, clár oideachais agus oiliúna a bheith 
bailíochtaithe d’ainneoin go mbeidh an tréimhse a luadh anseo roimhe seo 
tar éis dul in éag.

 (4C) In imthosca—

  (a) ina mbeidh foghlaimeoir rollaithe ar chlár oideachais agus oiliúna 
roimh dhul in éag don tréimhse a shonrófar, i gcinneadh faoi fho-alt 
(4B), i leith an chláir sin, agus

  (b) ina gcríochnóidh foghlaimeoir an clár sin de réir a théarmaí tar éis an 
dul in éag sin,
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measfar an clár sin, i ndáil leis bhfoghlaimeoir sin, a bheith bailíochtaithe 
chun críocha an Achta seo d’ainneoin dul in éag don tréimhse a shonrófar 
amhlaidh.”.

CUID 3

ilghnéitheach

Leasú ar Acht na gColáistí Teicniúla Réigiúnacha, 1992

36. Leasaítear alt 5 d’Acht na gColáistí Teicniúla Réigiúnacha, 1992:

  (a) i bhfo-alt (1) (arna leasú le halt 86 den Phríomh-Acht), tríd an mír seo a leanas a chur 
isteach i ndiaidh mhír (a):

  “(b) dámhachtainí, seachas céimeanna dochtúireachta, a thabhairt do mhic 
léinn i gcás gur dheimhnigh an coláiste dó féin go bhfuil an caighdeán 
cuí eolais, scile nó inniúlachta bainte amach agus léirithe ag na mic 
léinn le haghaidh dámhachtainí a áirítear laistigh den Chreat Náisiúnta 
Cáilíochtaí;”,

   agus

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

 “(1A) Ní fhéadfar dámhachtainí dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(b) a bhronnadh, a 
dheonú nó a thabhairt ach amháin ar mholadh ó chomhairle acadúil an 
choláiste ar dhaoine nó do dhaoine a dheimhneoidh don chomhairle acadúil 
gur fhreastail siad ar chúrsaí cuí staidéir, teagaisc, taighde nó oiliúna, 
a sholáthair an coláiste, nó go ndearna siad nó gur lean siad ar shlí eile 
cúrsaí den sórt sin, nó go bhfuair siad foghlaim roimhe sin de réir nósanna 
imeachta arna mbunú ag an gcoláiste faoi alt 56 den Acht um Cháilíochtaí 
agus Dearbhú Cáilíochta (Oideachas agus Oiliúint), 2012, agus gur bhain 
siad amach caighdeán cuí i scrúduithe nó i dtástálacha eile eolais nó cumais 
nó go ndearna siad cleachtaí eile ar mhodh a mheasfaidh comhairle acadúil 
an choláiste a bheith sásúil.”.

Údarú chun úsáid a bhaint as an tuairisc: “ollscoil”

37. (1) San alt seo, ciallaíonn “Acht 1997” Acht na nOllscoileanna, 1997.

 (2) Leasaítear alt 52 d’Acht 1997, i bhfo-alt (1) (a leasaíodh le halt 6 den Acht Oideachais 
(Forálacha Ilghnéitheacha), 2015), trí “ailt 53 go 58 agus” a chur isteach i ndiaidh “Faoi 
réir”.

 (3) Leasaítear Acht 1997 trí na hailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 52:

“Mínithe chun críocha ailt 54 go 58

53. In ailt 54 go 58—

 ciallaíonn ‘Acht 2012’ an tAcht um Cháilíochtaí agus Dearbhú Cáilíochta 
(Oideachas agus Oiliúint), 2012;
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 ciallaíonn ‘soláthraí údaraithe’ soláthraí oideachais ar ina leith atá ordú 
údarúcháin ollscoile i bhfeidhm;

 ciallaíonn ‘soláthraí oideachais’ duine a sholáthraíonn clár oideachais agus 
oiliúna;

 forléireofar ‘ordú cúlghairme’ de réir alt 56(7);

 forléireofar ‘ordú údarúcháin ollscoile’ de réir alt 54(3).

Údarú do sholáthraí oideachais chun ollscoil a thabhairt de thuairisc air féin

54. (1) Féadfaidh soláthraí oideachais, nach ndíorthaíonn a ioncam príomha ó 
airgead arna sholáthar ag an Údarás (ar airgead é arna sholáthar don Údarás 
faoi alt 12 d’Acht an Údaráis um Ard-Oideachas, 1971), iarratas a dhéanamh 
chuig an Aire chun ordú faoi fho-alt (3) a dhéanamh ina leith.

 (2) Beidh iarratas den sórt sin i cibé foirm, agus beidh cibé faisnéis ag gabháil 
leis, a ordóidh an tAire.

 (3) Faoi réir na bhfo-alt seo a leanas agus ailt 55 go 58, ar iarratas a bheith déanta 
faoi fho-alt (1), féadfaidh an tAire breith a thabhairt ordú a dhéanamh, nó 
féadfaidh sé nó sí breith a thabhairt diúltú ordú a dhéanamh, faoin bhfo-alt 
seo (dá ngairtear ‘ordú údarúcháin ollscoile’ san Acht seo) lena n-údaraítear 
don soláthraí oideachais úsáid a bhaint as an tuairisc ‘ollscoil’, ina leith 
féin, agus teideal a thabhairt air féin dá réir sin agus i gcás go dtabharfaidh 
an tAire breith ordú den sórt sin a dhéanamh, déanfaidh an tAire, faoi réir 
fho-alt (9), an t-ordú dá réir sin.

 (4) Le linn don Aire breith a thabhairt faoi fho-alt (3)—

  (a) rachaidh sé nó sí i gcomhairle leis an Údarás, agus

  (b) féadfaidh sé nó sí painéal comhairleach a cheapadh, a bhféadfaidh 
saineolaithe náisiúnta agus idirnáisiúnta a bheith air a bhfuil spéis ar 
leith acu i nithe, nó saineolas nó eolas acu ar nithe, a bhaineann leis 
an ardoideachas, agus féadfaidh an tAire comhairle a thabharfaidh an 
painéal sin, i leith iarratas an tsoláthraí oideachais, a ghlacadh agus aird 
a thabhairt uirthi,

agus ní thabharfaidh an tAire breith chun ordú údarúcháin ollscoile a 
dhéanamh mura deimhin leis an Aire go bhfuil na coinníollacha a shonraítear 
in alt 55(1) comhlíonta i leith an tsoláthraí oideachais lena mbaineann.

 (5) I dteannta aon fhaisnéis a sholáthróidh sé de bhun ordachán faoi fho-
alt (2), déanfaidh an soláthraí oideachais lena mbaineann cibé faisnéis 
agus doiciméadacht a sholáthar don Aire a shonróidh an tAire chun go 
mbreithneoidh sé nó sí a iarratas faoi fho-alt (1).

 (6) Tabharfaidh an tAire breith faoi fho-alt (3) laistigh de thréimhse 4 mhí tar 
éis an dáta a gheobhaidh sé nó sí an t-iarratas lena mbaineann faoi fho-alt 
(1).

 (7) Tabharfaidh an tAire fógra i scríbhinn don soláthraí oideachais lena 
mbaineann maidir le breith an Aire faoi fho-alt (3) a luaithe is féidir tar éis 
í a thabhairt agus, i gcás gur breith chun diúltú ordú údarúcháin ollscoile 
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a dhéanamh í an bhreith a dtabharfar fógra ina taobh, luafar san fhógra na 
cúiseanna atá leis an diúltú.

 (8) I gcás go dtabharfaidh an tAire breith faoi fho-alt (3) chun diúltú ordú 
údarúcháin ollscoile a dhéanamh i leith an tsoláthraí oideachais lena 
mbaineann, féadfaidh an soláthraí, de réir alt 57, achomharc a dhéanamh 
i gcoinne na breithe sin laistigh de 30 lá tar éis an fógra a sheirbheáil faoi 
fho-alt (7).

 (9) I gcás go mbeartófar ordú údarúcháin ollscoile a dhéanamh, leagfar dréacht 
den ordú faoi bhráid gach Tí den Oireachtas agus ní dhéanfar an t-ordú go 
dtí go ndéanfaidh gach Teach díobh sin rún a rith ag ceadú an dréachta.

Coinníollacha a bheidh le comhlíonadh chun go ndéanfar ordú údarúcháin 
ollscoile

55. (1) Is iad seo a leanas na coinníollacha dá dtagraítear in alt 54(4) i leith soláthraí 
oideachais:

  (a) maidir leis an soláthraí:

   (i) go mbeidh cláir oideachais agus oiliúna soláthartha aige agus 
go mbeidh scrúduithe seolta aige, as ar lean an soláthraí do 
dhámhachtain céimeanna agus cáilíochtaí eile go dtí leibhéal céime 
dochtúireachta ar a laghad ar feadh tréimhse nach giorra ná 5 bliana 
sa Stát roimh dháta déanta an iarratais;

   (ii) go mbeidh taighde seolta aige ar feadh tréimhse nach giorra ná 5 
bliana sa Stát roimh dháta déanta an iarratais;

   (iii) gur comhlacht dámhachtana ainmnithe é a gceadaítear dó 
céimeanna agus cáilíochtaí eile go dtí leibhéal céime dochtúireachta 
a dhámhachtain de réir fhorálacha Acht 2012;

   (iv) go léireoidh sé—

    (I) go bhfuil struchtúir rialachais chomhtháite, chomhleanúnacha 
agus éifeachtacha i bhfeidhm aige maidir le cúrsaí acadúla, 
riaracháin, airgeadais agus bainistíochta,

    (II) go bhfuil naisc láidre aige leis na hearnálacha gnó agus fiontair, 
leis na gairmeacha, leis an bpobal, le páirtithe leasmhara áitiúla 
agus le páirtithe leasmhara eile,

    (III) go bhfuil, faoi alt 28 d’Acht 2012, nósanna imeachta i scríbhinn 
le haghaidh dearbhú cáilíochta bunaithe aige ar i ndáil leo—

     (A) nach bhfuil aon fhógra tugtha ag Údarás na hÉireann um 
Cháilíochtaí agus Dearbhú Cáilíochta faoi alt 36(1) d’Acht 
2012, nó

     (B) nach bhfuil ceadú tarraingthe siar faoi alt 36 den Acht sin,

    (IV) faoi réir an chirt agus na freagrachta prionsabail na saoirse 
acadúla a chaomhnú le linn a ghnóthaí inmheánacha agus 
seachtracha a sheoladh, go soláthraíonn sé cláir, agus go bhfuil 

cd.3 a.37



55

[Uimh. 32.][2019.]
An tAcht um Cháilíochtaí agus 

Dearbhú Cáilíochta (Oideachas agus 
Oiliúint) (Leasú), 2019.

nósanna imeachta i bhfeidhm aige chun tuilleadh forbartha a 
dhéanamh ar sholáthar clár, a fhreagraíonn do chur i gcrích 
beartas nó cuspóirí de chuid an Rialtais nó de chuid an Aire 
mar a bhaineann siad leis an ardoideachas agus le riachtanais 
na n-earnálacha gnó agus fiontar, na ngairmeacha, an phobail, 
páirtithe leasmhara áitiúla agus páirtithe leasmhara eile,

    (V) go ndéanann sé— 

     (A) deiseanna a sholáthar do bhaill foirne agus do mhic léinn 
múineadh, foghlaim nó taighde a sheoladh ag forais a 
sholáthraíonn ardoideachas lasmuigh den Stát, nó taithí 
oibre iomchuí a fháil lasmuigh den Stát,

     (B) deiseanna a sholáthar do bhaill foirne agus do mhic léinn de 
chuid forais a sholáthraíonn ardoideachas lasmuigh den Stát 
múineadh, foghlaim nó taighde a sheoladh ag an soláthraí 
oideachais, agus

     (C) comhoibriú le forais a sholáthraíonn ardoideachas lasmuigh 
den Stát, lena n-áirítear ar chomhthionscadail taighde agus 
d’fhonn cláir a sholáthar,

    (VI) go bhfuil sé inmharthana ó thaobh airgeadais de agus go bhfuil 
aige acmhainní airgeadais leordhóthanacha faoi chomhair 
aon chostais réamh-mheasta a eascróidh as ordú údarúcháin 
ollscoile a dhéanamh ina leith,

    (VII) go ndéanann sé naisc láidre shóisialta agus chultúrtha, agus 
naisc trína dtacaítear leis an gcruthaitheacht, idir an soláthraí 
oideachais agus an pobal, a fhorbairt agus a chur chun cinn agus 
go bhfuil nósanna imeachta i bhfeidhm aige chun na naisc sin a 
fhorbairt agus a chur chun cinn tuilleadh, 

    (VIII) go gcuireann sé, a mhéid is féidir é, sna gníomhaíochtaí 
oideachais agus oiliúna, taighde, nuálaíochta agus eile a 
sholáthraíonn sé, le forbairt eacnamaíoch, chultúrtha, shóisialta 
agus eolaíochta an Stáit a chur chun cinn, le linn éagsúlacht a 
chuid traidisiún féin a chothú agus a urramú, 

    (IX) go n-urramaíonn sé an éagsúlacht luachanna, creideamh agus 
traidisiún i sochaí na hÉireann, 

    (X) go ndéanann sé fiosrú criticiúil saor, dioscúrsa intleachtúil 
feasach agus díospóireacht phoiblí a chur chun cinn laistigh den 
soláthraí oideachais agus sa tsochaí trí chéile, agus

    (XI) go ndéanann sé rochtain ar an oideachas a sholáthraíonn sé, 
ag daoine atá faoi mhíbhuntáiste eacnamaíoch nó sóisialta ag 
daoine atá faoi mhíchumas agus ag daoine ó earnálacha den 
tsochaí atá faoi thearcionadaíocht shuntasach ina chuallacht 
mac léinn, a chur chun cinn; 

  (b) maidir leis na mic léinn de chuid an tsoláthraí oideachais a bheidh 
cláraithe (tráth déanta an iarratais) ar chláir as a leanann—
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   (i) dámhachtain ag leibhéal céime onóracha baitsiléara, nó

   (ii) dámhachtain ag leibhéal is airde ná an leibhéal sin dá dtagraítear i 
bhfomhír (i),

   gur mic léinn taighde atá cláraithe ar chlár as a leanann dámhachtain 
go dtí leibhéal céime máistreachta ar a laghad 4 faoin gcéad ar a laghad 
díobh;

  (c) maidir leis an bhfoireann acadúil lánaimseartha de chuid an tsoláthraí 
oideachais a bheidh ag gabháil (tráth déanta an iarratais) do chlár as a 
leanann dámhachtain go dtí leibhéal céime onóracha baitsiléara ar a 
laghad a sholáthar—

   (i) go sealbhaíonn 90 faoin gcéad ar a laghad den fhoireann sin céim 
mháistreachta nó céim dhochtúireachta,

   (ii) maidir le 45 faoin gcéad ar a laghad den fhoireann sin—

    (I) go sealbhaíonn siad céim dhochtúireachta, nó

    (II) faoi réir fhomhír (iii), go sealbhaíonn siad céim chríche agus 
go bhfuil acu taithí phraiticiúil leordhóthanach a fuair siad 
le linn gairm lena mbaineann an clár a chleachtadh, chun go 
bhféadfaidh an tAire a mheas le réasún (tar éis dul i gcomhairle 
leis an bpainéal comhairleach dá dtagraítear in alt 54(4)(b) má 
rinneadh painéal den sórt sin a cheapadh faoin bhforáil sin) go 
bhfuil an chéim agus an taithí, i dteannta a chéile, comhionann 
le céim dhochtúireachta, agus

   (iii) maidir leis na cáilíochtaí dá dtagraítear i bhfomhír (ii)(II), go 
sealbhaíonn líon nach mó ná 10 faoin gcéad den fhoireann sin na 
cáilíochtaí sin amháin;

  (d) maidir le foireann acadúil lánaimseartha an tsoláthraí oideachais a 
bheidh ag gabháil (tráth déanta an iarratais) don dá ghníomhaíocht seo 
a leanas, eadhon—

   (i) clár a sholáthar as a leanann dámhachtain ag leibhéal céime 
dochtúireachta, agus

   (ii) taighde a dhéanamh,

   go sealbhaíonn 80 faoin gcéad ar a laghad díobh céim dhochtúireachta;

  (e) maidir le gach duine d’fhoireann acadúil lánaimseartha an tsoláthraí 
oideachais a bheidh ag gabháil (tráth déanta an iarratais) do mhaoirsiú a 
dhéanamh ar mhic léinn atá cláraithe ar chlár as a leanann dámhachtain 
ag leibhéal céime dochtúireachta—

   (i) gurb amhlaidh—

    (I) go sealbhaíonn sé nó sí céim dhochtúireachta, nó

    (II) go sealbhaíonn sé nó sí céim chríche agus go bhfuil aige nó aici 
taithí phraiticiúil leordhóthanach a fuair sé nó sí le linn gairm 

cd.3 a.37



57

[Uimh. 32.][2019.]
An tAcht um Cháilíochtaí agus 

Dearbhú Cáilíochta (Oideachas agus 
Oiliúint) (Leasú), 2019.

lena mbaineann an clár a chleachtadh, chun gur féidir a mheas 
le réasún go bhfuil an chéim agus an taithí, i dteannta a chéile, 
comhionann le céim dhochtúireachta,

    agus

   (ii) go bhfuil taifead ann á chruthú go bhfuil taighde leanúnach déanta 
aige nó aici i réimse atá iomchuí maidir leis an gclár;

  (f) go soláthraíonn sé múineadh agus go n-éascaíonn sé foghlaim a bhfuil 
taighde mar bhonn eolais léi agus go gcuireann sé sármhaitheas chun 
cinn ag leibhéil chuí ardoideachais laistigh den Chreat Náisiúnta 
Cáilíochtaí agus gurb amhlaidh, i ndáil le clár dá dtagraítear i mír (d)—

   (i) go ndéanann sé taighde agus go ndéanann sé gníomhaíocht 
nuálaíochta de réir caighdeán ard, agus

   (ii) go gcuireann an taighde agus an nuálaíocht leis an eolas a chur 
chun cinn agus go bhfuil éifeachtaí sóisialta agus eacnamaíocha 
dearfacha ag an taighde agus ag an nuálaíocht sin ar na hearnálacha 
gnó agus fiontair, ar na gairmeacha, ar an bpobal, ar pháirtithe 
leasmhara áitiúla agus ar pháirtithe leasmhara gaolmhara eile;

  (g) go gcomhlíonann na cláir uile a sholáthraíonn an soláthraí oideachais, 
is cláir as a leanann dámhachtain ag leibhéal céime dochtúireachta, aon 
bheartas a bhaineann le hoideachas dochtúireachta a chomhaontófar ó 
am go ham idir an tÚdarás agus Údarás na hÉireann um Cháilíochtaí 
agus Dearbhú Cáilíochta tar éis dul i gcomhairle le comhlachtaí 
atá ionadaitheach do leasanna institiúide teicneolaíochta, ollscoile 
teicneolaíochta nó ollscoile a shonraítear in aon cheann de mhíreanna 
(a) go (d) d’alt 4(1).

 (2) I bhfo-alt (1)—

ciallaíonn ‘dámhachtain’ dámhachtain a áirítear laistigh den Chreat 
Náisiúnta Cáilíochtaí (de réir bhrí Acht 2012);

ciallaíonn ‘leibhéal’ a bheith ar áireamh ag an leibhéal lena mbaineann 
laistigh den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí.

Ordú údarúcháin ollscoile a chúlghairm

56. (1) Forléireofar tagairtí san alt seo do choinníoll leanúnach de réir fho-alt (2).

 (2) Chun críocha an ailt seo, measfar gur coinníoll leanúnach gach ceann de 
na coinníollacha a shonraítear i mír (a)(iii) agus (iv) agus i míreanna (b) 
go (g) d’alt 55(1), is é sin le rá, go n-oibreoidh gach coinníoll den sórt sin 
(fairis an modhnú, más cuí, air dá dtagraítear i bhfo-alt (3)) mar choinníoll 
ar gá leanúint dá chomhlíonadh i leith an tsoláthraí údaraithe tar éis ordú 
údarúcháin ollscoile a dhéanamh ina leith.

 (3) Chun críocha an ailt seo, forléireofar tagairt in aon cheann de mhíreanna (b) 
go (g) d’alt 55(1) do thráth déanta an iarratais mar thagairt—

  (a) má feidhmíodh an chumhacht faoi fho-alt (5) i ndáil leis an soláthraí 
údaraithe lena mbaineann, do thráth feidhmithe na cumhachta sin, nó
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  (b) más rud é gur seoladh athbhreithniú faoin alt seo (ach nár feidhmíodh  
an chumhacht a luadh anseo roimhe seo i ndáil leis an soláthraí  
údaraithe lena mbaineann), do cibé tráth i gcúrsa an t-athbhreithniú a 
sheoladh a mheasfaidh an tÚdarás a bheith cuí.

 (4) Féadfaidh an tÚdarás athbhreithniú a dhéanamh aon tráth ar  
ghníomhaíochtaí soláthraí údaraithe chun a fhionnadh an bhfuil gach ceann 
de na coinníollacha leanúnacha á chomhlíonadh i leith an tsoláthraí.

 (5) I gcás—

  (a) go mbeidh athbhreithniú faoi fho-alt (4) á sheoladh, nó

  (b) go measfaidh an tÚdarás thairis sin gur cuí an chumhacht seo a leanas a 
fheidhmiú i ndáil le soláthraí údaraithe,

féadfaidh an tÚdarás, trí fhógra i scríbhinn, a iarraidh ar an soláthraí 
údaraithe lena mbaineann cibé faisnéis, i ndáil le gníomhaíochtaí an 
tsoláthraí, a shonrófar san fhógra a sholáthar dó agus soláthróidh an soláthraí 
an fhaisnéis sin don Údarás laistigh de cibé tréimhse a shonrófar san fhógra.

 (6) I gcás, tar éis athbhreithniú faoi fho-alt (4), nó ar fhaisnéis a gheofar ó 
sholáthraí údaraithe ar scór fógra faoi fho-alt (5) (arna sheirbheáil sna 
himthosca dá dtagraítear i mír (b) den fho-alt sin) a bhreithniú, go mbeidh 
an tÚdarás den tuairim go bhfuil aon cheann de na coinníollacha leanúnacha 
gan bheith á chomhlíonadh i leith soláthraí údaraithe, déanfaidh sé a 
thuairim agus na cúiseanna leis an tuairim a chur in iúl i scríbhinn don Aire.

 (7) Faoi réir fho-ailt (8) go (12), i gcás, i ndáil le soláthraí údaraithe—

  (a) go gcuirfidh an tÚdarás in iúl don Aire, faoi fho-alt (5), go bhfuil sé den 
tuairim dá dtagraítear san fho-alt sin, nó

  (b) go dtiocfaidh sé ar iúl an Aire thairis sin go bhfuil aon cheann de na 
coinníollacha leanúnacha gan bheith á chomhlíonadh i leith soláthraí 
údaraithe,

féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an Údarás, ordú a dhéanamh 
lena gcúlghairfear an t-ordú údarúcháin ollscoile i leith an tsoláthraí (dá 
ngairtear ‘ordú cúlghairme’ san alt seo).

 (8) I gcás go mbeartóidh an tAire ordú cúlghairme a dhéanamh, cuirfidh sé nó 
sí in iúl don soláthraí údaraithe lena mbaineann, trí fhógra i scríbhinn don 
soláthraí, go mbeartaíonn sé nó sí ordú den sórt sin a dhéanamh ina leith 
agus luafaidh sé nó sí na cúiseanna atá leis an gcúlghairm bheartaithe.

 (9) Luafar i bhfógra faoi fho-alt (8) go bhféadfaidh soláthraí údaraithe uiríll 
a dhéanamh chun an Aire, i ndáil leis na cúiseanna atá leis an gcúlghairm 
bheartaithe a bheidh luaite san fhógra, tráth nach déanaí ná 30 lá tar éis an 
fógra a sheirbheáil ar an soláthraí.

 (10) I gcás, tar éis don Aire uiríll (más ann) arna ndéanamh chuige nó chuici de 
réir fho-alt (9) a bhreithniú, go dtabharfaidh an tAire breith, ar na cúiseanna 
a luafar san fhógra lena mbaineann faoi fho-alt (8), chun ordú cúlghairme 
a dhéanamh i leith an tsoláthraí údaraithe, tabharfaidh an tAire fógra, i 
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scríbhinn, don soláthraí maidir leis an mbreith sin agus maidir leis an dáta 
a bheartaíonn an tAire a shonrú san ordú mar an dáta a thiocfaidh an t-ordú 
i ngníomh (ar dáta é an dáta sin nach luaithe ná deireadh na tréimhse ina 
bhféadfar achomharc a thionscnamh faoi fho-alt (11)).

 (11) I gcás go dtabharfaidh an tAire breith faoi fho-alt (10) chun ordú cúlghairme 
a dhéanamh i leith an tsoláthraí údaraithe, féadfaidh an soláthraí údaraithe, 
de réir alt 57, achomharc a dhéanamh i gcoinne na breithe sin laistigh de 30 
lá tar éis an fógra a sheirbheáil faoi fho-alt (10).

 (12) Mura ndéanfar achomharc, de réir alt 57, laistigh den tréimhse a luadh 
anseo roimhe seo, i gcoinne na breithe ón Aire dá dtagraítear i bhfo-alt (11), 
déanfaidh an tAire an t-ordú cúlghairme i leith an tsoláthraí údaraithe.

Bord Achomharc

57. (1) Tá feidhm ag an alt seo maidir le gach ceann de na cásanna seo a leanas:

  (a) cás ina ndéanfaidh soláthraí oideachais achomharc i gcoinne breith ón 
Aire chun diúltú ordú údarúcháin ollscoile a dhéanamh ina leith;

  (b) cás ina ndéanfaidh soláthraí údaraithe achomharc i gcoinne breith ón 
Aire chun ordú cúlghairme a dhéanamh ina leith.

 (2) Déanfar achomharc dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a) nó (b) trí fhógra i 
scríbhinn a thabharfaidh an soláthraí oideachais nó an soláthraí údaraithe 
don Aire.

 (3) I gcás lena mbaineann an t-alt seo, iarrfaidh an tAire ar Údarás na hÉireann 
um Cháilíochtaí agus Dearbhú Cáilíochta, laistigh de 7 lá tar éis an dáta 
a gheobhaidh sé nó sí an fógra achomhairc lena mbaineann, daoine a 
ainmniú, de réir mar a fhoráiltear faoi fho-alt (4), lena gceapadh chuig bord 
achomharc chun críocha an achomhairc.

 (4) A luaithe is indéanta, agus in aon chás tráth nach déanaí ná 42 lá tar éis na 
hiarrata faoi fho-alt (3), ainmneoidh Údarás na hÉireann um Cháilíochtaí 
agus Dearbhú Cáilíochta—

  (a) 2 dhuine a bhfuil spéis ar leith acu i nithe a bhaineann leis an  
ardoideachas nó saineolas acu ar an gcéanna—

   (i) a n-ainmneofar duine acu chun go gceapfar an duine ina  
chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an mbord achomharc, agus

   (ii) a n-ainmneofar duine acu chun go gceapfar an duine ina 
ghnáthchomhalta nó ina gnáthchomhalta den bhord achomharc,

   agus

  (b) duine amháin ag a bhfuil, mar aturnae cleachtach nó abhcóide  
cleachtach, taithí 10 mbliana ar a laghad mar aturnae nó abhcóide den  
sórt sin agus a ainmneofar chun go gceapfar an duine ina  
ghnáthchomhalta nó ina gnáthchomhalta den bhord achomharc.

 (5) Ní dhéanfar fostaí ná comhalta de chuid Údarás na hÉireann um Cháilíochtaí 
agus Dearbhú Cáilíochta a ainmniú faoi fho-alt (4)(a).
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 (6) Ní dhéanfar aturnae ná abhcóide atá i seirbhís lánaimseartha an Stáit a 
ainmniú faoi fho-alt (4)(b).

 (7) I gcás lena mbaineann an t-alt seo, ceapfaidh an tAire bord achomharc, 
ar a mbeidh cathaoirleach agus 2 ghnáthchomhalta agus is iad na daoine 
a cheapfar chun na bpost sin na daoine a ainmneofar, faoi seach, chun na 
críche sin faoi fho-alt (4).

 (8) Íocfar leis na daoine a cheapfar amhlaidh cibé táillí agus liúntais i leith 
caiteachas a chinnfidh an tAire, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe.

 (9) Tabharfaidh an tAire cibé tacaíocht de chineál riaracháin do bhord 
achomharc a chinnfidh an tAire is gá, ina thuairim nó ina tuairim, chun a 
chumasú don bhord a fheidhmeanna a chomhlíonadh.

 (10) I ndáil leis an achomharc a bheidh le cinneadh ag bord achomharc—

  (a) bunóidh an bord na nósanna imeachta a bheidh le leanúint maidir le 
haighneachtaí a dhéanamh chun an bhoird agus maidir le foirm na 
n-aighneachtaí sin, agus

  (b) féadfaidh an bord na nósanna imeachta a bhunú a bheidh le leanúint 
maidir leis na nithe seo a leanas—

   (i) éisteacht a sheoladh,

   (ii) an bord achomharc do cheistiú na bpáirtithe san achomharc nó 
daoine eile,

   (iii) iarrataí ón mbord achomharc ar fhaisnéis nó ar fhaisnéis bhreise, 
chun críocha an achomhairc, ó na páirtithe san achomharc nó ó 
dhaoine eile,

   (iv) an bord achomharc do sholáthar na faisnéise uile chun críocha an 
achomhairc, a gheobhaidh an bord achomharc, do na páirtithe san 
achomharc, agus

   (v) aon ní eile a mheasfaidh an bord achomharc is cuí chun a 
fheidhmeanna a chomhlíonadh go cuí.

 (11) Beidh bord achomharc neamhspleách i gcomhlíonadh a fheidhmeanna.

Achomharc

58. (1) Chun críocha an achomhairc ar ina leith a cheapfar bord achomharc faoi alt 
57—

  (a) iarrfaidh an bord aighneachtaí ó na páirtithe san achomharc agus 
tabharfaidh na páirtithe na haighneachtaí don bhord achomharc laistigh 
den tréimhse a shonrófar san iarraidh,

  (b) féadfaidh an bord éisteacht a sheoladh tar éis na haighneachtaí sin a 
bhreithniú, agus

  (c) féadfaidh an bord cibé faisnéis a iarraidh ó na páirtithe san achomharc, 
nó ó aon duine eile a mheasfaidh an bord achomharc is gá chun a 
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fheidhmeanna a chomhlíonadh go cuí, agus tabharfaidh na páirtithe 
san achomharc nó an duine eile, de réir mar a bheidh, an fhaisnéis don 
bhord achomharc laistigh den tréimhse a shonrófar san iarraidh.

 (2) Má sheoltar éisteacht—

  (a) beidh gach páirtí de na páirtithe san achomharc i dteideal éisteacht a 
fháil ag an éisteacht, agus

  (b) féadfaidh an bord achomharc éisteacht ní a chur ar atráth ag aon chéim 
le linn na n-imeachtaí go dtí dáta a shonróidh an bord.

 (3) Is leor, chun aon chríche, breith ó thromlach comhaltaí boird achomharc.

 (4) Le linn dó achomharc faoin alt seo a bhreithniú, breithneoidh bord 
achomharc—

  (a) aighneachtaí ó na páirtithe san achomharc,

  (b) an fhianaise a tíolacadh ag aon éisteacht ar an ní, agus

  (c) an fhaisnéis uile a tugadh don bhord achomharc.

 (5) Ar a bhreithniú ar an achomharc a chríochnú, tabharfaidh an bord achomharc 
breith lena gcinnfear an t-achomharc a luaithe is indéanta in imthosca uile 
an cháis, agus féadfar leis an gcinneadh sin—

  (a) an bhreith lena mbaineann ón Aire a dhaingniú, nó

  (b) an bhreith lena mbaineann ón Aire a neamhniú agus a ordú don Aire, ar 
chúiseanna sonraithe, a bhreith nó a breith a athbhreithniú laistigh de 
thréimhse shonraithe.

 (6) I gcás inarb é is ábhar don achomharc breith ón Aire chun ordú cúlghairme a 
dhéanamh i leith soláthraí údaraithe agus ina ndéanfaidh an bord achomharc 
cinneadh faoi fho-alt(5)(a) chun an bhreith sin a dhaingniú, déanfaidh an 
bord, an tráth céanna, dáta a shonrú arb é a bheidh ann an dáta a shonrófar 
san ordú cúlghairme mar an dáta a thiocfaidh an t-ordú i ngníomh agus 
sonrófar san ordú cúlghairme a dhéanfaidh an tAire an dáta a luadh anseo 
roimhe seo mar an dáta a thiocfaidh sé i ngníomh.

 (7) Tabharfaidh an bord achomharc fógra do na páirtithe san achomharc agus 
don Aire maidir lena chinneadh faoi fho-alt (5) a luaithe is indéanta tar éis 
a dhéanta.

 (8) I gcás cinneadh faoi fho-alt (5)(b), déanfaidh an tAire a bhreith nó a breith 
a athbhreithniú laistigh den tréimhse shonraithe nó den tréimhse shonraithe 
arna fadú go ceann tréimhse bhreise ag an mbord achomharc:

  (a) tar éis iarraidh a fháil ón Aire;

  (b) tar éis comhchomhairle leis na páirtithe san achomharc; agus

  (c) tar éis a bheith deimhin don bhord go bhfuil cúis mhaith leordhóthanach 
ann chun í a fhadú amhlaidh.
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 (9) I gcás, tar éis don Aire athbhreithniú a dhéanamh, ar scór ordachán faoi  
fho-alt (5)(b), ar a bhreith nó ar a breith chun diúltú ordú údarúcháin 
ollscoile a dhéanamh i leith soláthraí oideachais, go dtabharfaidh sé nó 
sí breith chun ordú údarúcháin ollscoile a dhéanamh i leith an tsoláthraí, 
déanfaidh an tAire, faoi réir alt 54(9), an t-ordú dá réir sin.”.

Forléiriú tagairtí in achtacháin eile do dhámhachtainí a aithnítear laistigh den Chreat

38. Forléireofar tagairt in aon Acht eile den Oireachtas, nó in ionstraim arna déanamh faoin 
gcéanna, do dhámhachtain a aithnítear laistigh den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí mar 
thagairt do dhámhachtain is dámhachtain a áirítear laistigh den Chreat sin (de réir bhrí an 
Phríomh-Achta).
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