Cad is Carthanas ann?

Tá na Treoirlínte seo á
n-eisiúint ag an Rialálaí
Carthanas de bhun alt 14(1)(i)
den Acht Carthanas 2009 ar
mhaithe le feabhas ar riaradh
agus bainistiú eagraíochtaí
carthanúla (carthanais) a
spreagadh agus a éascú.
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SÉANADH DLÍTHIÚIL
Is é is aidhm don doiciméad seo faisnéis ghinearálta a thabhairt faoin dóigh a sainmhínítear eagraíocht
charthanúil chun críocha an Achta Carthanas 2009. Níl sé ina ráiteas críochnúil, agus níl sé deartha
chun a bheith ina ráiteas críochnúil, ar an dlí sa réimse seo. Ba cheart d’eagraíochtaí a gcomhairle
dlí neamhspleách féin a fháil nuair a bhíonn siad ag déanamh cinntí ar cheann ar bith de na nithe a
ndéantar tagairt dóibh sa doiciméad seo.
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Cad atá sa Rialálaí
Carthanas?
Eagraíocht reachtúil a bunaíodh i mí Dheireadh Fómhair 2014 chun
carthanais a rialáil agus a chosaint is ea an tÚdarás Rialála Carthanas,
nó an Rialálaí Carthanas mar leagan gairid.
Tá roinnt feidhmeanna againn, amhail an Clár Carthanas a bhunú agus
a chothabháil. Cinntímid go gcomhlíonann carthanais na ceanglais
dhlíthiúla atá orthu, déanaimid imscrúdú ar ghnóthaí carthanas agus
eisímid treoirlínte agus cóid iompair freisin1.
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Féach www.charitiesregulator.ie chun tuilleadh faisnéise a fháil fúinn.
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Cad a mhínítea
sa treoir seo?

Mínítear sa treoir seo cad is eagraíocht charthanúil ann chun críocha an Achta
Carthanas 20092.
Féachtar inti ar an dóigh a léirmhínímid na trí phríomhghné den sainmhíniú ar charthanas, rud
a dtugaimid an ‘tástáil carthanais’ air tríd an doiciméad seo. Tugtar roinnt soiléire inti maidir le
comhlachtaí eisiata freisin.
Is é an aidhm atá leis an treoir cúnamh a thabhairt dóibh siúd atá ag smaoineamh ar charthanas
a bhunú agus ar iarratas a dhéanamh ar an gcarthanas sin a chlárú. D’fhéadfadh go mbeadh
sí úsáideach freisin d’iontaobhaithe de chuid carthanas reatha, go háirithe dóibh siúd atá ag
smaoineamh ar a gcuspóir carthanúil/a gcuspóirí carthanúla a athbhreithniú. Is iad iontaobhaithe
carthanais na daoine a rialaíonn carthanas agus a bhfuil freagracht dhlíthiúil orthu as bainistiú
carthanais. Ní mór dóibh cloí le doiciméad rialaithe a n-eagraíochta (bunreacht, gníomhas
iontaobhais, leabhar rialacha, etc.), rud lena dtugtar an bonn do gach rud a dhéanfaidh a n-eagraíocht
agus don dóigh a ndéanfaidh sí na rudaí sin.
Tá faisnéis níos mine ar fáil ar ár suíomh Gréasáin dóibh siúd atá ag smaoineamh ar charthanas a
bhunú nó ar iarratas a dhéanamh ar charthanas a chlárú.
Ní mór do gach carthanas iarratas a dhéanamh chun bheith cláraithe linn. Is ceanglas dlíthiúil é
sin. Má bhí stádas carthanúil ó na Coimisinéirí Ioncaim ag d’eagraíocht ag an 16 Deireadh Fómhair
2014, meastar go bhfuil d’eagraíocht cláraithe cheana féin mar charthanas in Éirinn. Mura raibh, is
amhlaidh, sula rachaidh sí i mbun an phróisis iarratais ar chlárú, gur gá do d’eagraíocht a bhreithniú
ar dtús cé acu a chomhlíonann nó nach gcomhlíonann sí an sainmhíniú dlíthiúil ar charthanas. Leis
an doiciméad seo, cabhrófar leat a thuiscint cén dóigh a sainmhínítear carthanas sa dlí.
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Féach www.Irishstatutebook.ie chun sonraí a fháil faoin Acht Carthanas 2009.
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An gcomhlíonann
d’eagraíocht ceanglais na
tástála carthanais?

Leagtar amach san Acht Carthanas 2009 na ceanglais nach mór do d’eagraíocht iad
a chomhlíonadh chun go measfar gur carthanas í. Is é an bealach is fearr chun an
sainmhíniú ar eagraíocht charthanúil a chur i láthair ná leas a bhaint as an léaráid
shimplí seo, arb ionann í agus an ‘tástáil carthanais’:

An Tástáil Carthanais

OIBRÍONN I
BPOBLACHT
NA hÉIREANN

CUSPÓIR
CARTHANÚIL

TAIRBHE
PHOIBLÍ

CARTHANAS

Chun ceanglais na tástála carthanais agus ár gceanglais chlárúcháin araon a
chomhlíonadh, ní mór do d’eagraíocht fianaise a thabhairt:
✓ Go n-oibríonn sí i bPoblacht na hÉireann
✓ Gurb ann di chun cuspóir carthanúil/cuspóirí carthanúla a chomhlíonadh
✓ Go gcuireann sí an cuspóir carthanúil/na cuspóirí carthanúla sin,
agus é/iad sin amháin, chun cinn
✓ Go gcuireann sí gach gníomhaíocht i gcrích chun an cuspóir carthanúil/na
cuspóirí carthanúla sin a chur chun cinn
✓ Gurb ann di chun dul chun tairbhe don phobal nó do chuid den phobal in Éirinn,
nó in áit eile, tríd an gcuspóir carthanúil/trí na cuspóirí carthanúla atá aici
✓ Nach bhfuil sí ina comhlacht eisiata
Mura bhfuil tú cinnte faoi cé acu a chomhlíonann nó nach gcomhlíonann d’eagraíocht na ceanglais sin,
molaimid go láidir do d’eagraíocht mionphlé a dhéanamh ar an gceist sin agus taifead foirmiúil a choinneáil
ar an gcinneadh a rinneadh maidir le cé acu a dhéanfaí nó nach ndéanfaí iarratas ar d’eagraíocht a chlárú.
D’fhéadfadh gur mhian leat comhairle dlí a lorg chun cabhrú leat le linn an phróisis chinnteoireachta sin.
Tá ‘samhlacha’ agus ‘riochtaí’ difriúla carthanais ann. I measc na samhlacha sin tá soláthraithe seirbhíse,
tabharthóirí deontais agus eagraíochtaí ballraíochta. I measc na riochtaí carthanais tá cuideachtaí faoi
theorainn ráthaíochta, cineálacha eile cuideachta, cumainn nó iontaobhais. Beag beann ar shamhail
nó riocht an charthanais, ní mór dó ceanglais na tástála carthanais a chomhlíonadh chun gur féidir leis
iarratas a dhéanamh ar chlárú.
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Caithimis súil níos géire anois ar gach gné den tástáil.

2.1 An oibríonn d’eagraíocht i
bPoblacht na hÉireann?

OIBRÍONN I
BPOBLACHT
NA hÉIREANN

Aon eagraíocht charthanúil a oibríonn in Éirinn,
nó a bheartaíonn oibriú nó gníomhaíochtaí
a sheoladh in Éirinn, ní mór di iarratas a
dhéanamh ar chlárú. Ní chiallaíonn sé sin gur
gá go rachaidh obair d’eagraíochta chun tairbhe
do dhaoine (nó do chuid den phobal) in Éirinn.
Mar shampla, is féidir le heagraíocht oibriú
in Éirinn fiú amháin i gcás go bhfuil sé mar
phríomhchuspóir aici oideachas a chur ar
aghaidh trí scoileanna a thógáil i roinnt pobal
i réigiún ar leith san Afraic, ar mhaithe le dul
chun tairbhe do leanaí agus glúnta amach
anseo na bpobal sin.

2.2 Cén cuspóir carthanúil atá
ag d’eagraíocht?

CUSPÓIR
CARTHANÚIL
Is ionann ‘cuspóir’ d’eagraíochta agus an cuspóir
a bunaíodh an eagraíocht chun é a bhaint
amach. Is gnách go mbíonn an cuspóir sin
leagtha amach sa ‘chlásal cuspóirí’ i ndoiciméad
rialaithe d’eagraíochta. Ba cheart cur síos cruinn
a dhéanamh ann ar cé na torthaí a bunaíodh
an carthanas chun iad a bhaint amach, conas a
bhainfidh sé na torthaí sin amach, cé a bhainfidh
tairbhe as na torthaí sin agus cén áit a mbeidh
na tairbhí le brath.
Leagtar catagóirí sonracha de chuspóirí
carthanúla amach san Acht Carthanas 2009.
Chun an ghné seo den tástáil carthanais a
shásamh, ní mór go dtiocfaidh cuspóir do
charthanais faoi cheann amháin nó níos mó de
na catagóirí seo a leanas:
An bhochtaineacht nó cruatan eacnamaíoch a
chosc nó a mhaolú
Oideachas a chur ar aghaidh
Creideamh a chur ar aghaidh
Aon chuspóir eile a théann chun
tairbhe don phobal.
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CUSPÓIR
CARTHANÚIL

CÉ NA TORTHAÍ A BHAINFEAR
AMACH AGUS CONAS A
BHAINFEAR AMACH IAD

CÉ A BHAINFIDH TAIRBHE AS
NA TORTHAÍ AGUS CÉN ÁIT A
MBEIDH NA TORTHAÍ LE BRATH

An Rialálaí Carthanas

An bhochtaineacht nó
cruatan eacnamaíoch a
chosc nó a mhaolú

Oideachas a chur ar
aghaidh

An bhochtaineacht agus
cruatan eacnamaíoch a
mhaolú trí bhéilí, éadaí
agus málaí codlata a chur
ar fáil saor in aisce

Oideachas a chur ar
aghaidh trí thacaíocht
a thabhairt do scoil trí
leabhair agus ábhair eile
foghlama a sholáthar

Daoine gan dídean i
gCathair Chorcaí agus
sa cheantar máguaird

Leanaí sráide in
Mumbai

Tá samplaí den dóigh a gcomhlíontar cuspóir carthanúil leagtha amach faoi dhá chatagóir de chuspóir carthanúil.

Féachaimis anois ar gach ceann de na ceithre chatagóir de chuspóirí carthanúla.

CATAGÓIR 1:
An bhochtaineacht nó cruatan
eacnamaíoch a chosc nó a mhaolú
Ní gá go mbaineann an bhochtaineacht agus cruatan
eacnamaíoch leis an easpa airgid nó rudaí saolta
amháin. Uaireanta, baineann siad leis an tionchar atá
ag an easpa airgid nó rudaí saolta ar dhuine aonair.
D’fhéadfadh d’eagraíocht teacht faoin gcatagóir seo,
mar shampla, i gcás gurb ann di chun comhairle
maidir le bainistiú airgid agus fiachas a chur ar fáil
nó chun oiliúint i scileanna oibre a chur ar fáil chun
ionchais fostaíochta a fheabhsú.
Beidh na gníomhartha a dhéantar chun an
bhochtaineacht nó cruatan eacnamaíoch a chosc nó
a mhaolú ag brath ar cén áit a n-oibríonn d’eagraíocht
agus ar cé na daoine a n-oibríonn sí leo.
Maidir le heagraíocht atá ag obair i gceann amháin
de na réigiúin is boichte ar domhan, mar shampla,
d’fhéadfadh go dtabharfadh sí aghaidh ar an easpa
bunriachtanas amhail éadaí agus bia. Maidir le
heagraíocht atá ag obair in Éirinn, áfach, d’fhéadfadh
go gcabhródh sí le teaghlaigh ísealioncaim trí
bhronntanais a thabhairt do leanaí um Nollaig.

CATAGÓIR 2:
Oideachas a chur ar aghaidh
Is féidir raon leathan eispéireas a mheas a
bheith ina n-eispéiris oideachasúla. Is féidir le
daoine foghlaim ar chuid mhór bealaí freisin.
Amhail i gcás na gcuspóirí eile, ní cúng ná
statach atá an sainmhíniú ar an gcuspóir seo.
D’fhéadfadh scoileanna, coláistí,
réamhscoileanna, grúpaí súgartha,
comhlachtaí taighde, institiúidí gairmiúla,
meithleacha machnaimh, músaeim agus
leabharlanna teacht faoin gcatagóir seo de
chuspóir carthanúil.
Chun oideachas a chur ar aghaidh, ní mór
do d’eagraíocht tacú le hoideachas, ach ní
gá di foghlaim struchtúrtha a chur ar fáil go
díreach.
D’fhéadfadh d’eagraíocht teacht faoin
gcatagóir seo, mar shampla, i gcás gurb ann
di chun scoileanna a thógáil i dtír atá i mbéal
forbartha nó chun leabhair scoile a chur ar
fáil do leanaí de chuid teaghlach ísealioncaim
in Éirinn.
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CATAGÓIR 3:
Creideamh a chur ar aghaidh
Ní thugtar sainmhíniú ar chreideamh san Acht
Carthanas 2009. Bunaíodh sa chásdlí reatha, áfach, go
bhfuil dhá ghné lárnacha i gceist le creideamh, is iad
sin:
Creideamh in ‘Ard-Bheith’
Adhradh na ‘hArd-Bheithe’ sin
Chun creideamh a chur ar aghaidh, ní mór do
d’eagraíocht tacú le creideamh a bhfuil an dá ghné
lárnacha atá leagtha amach i gceist leis, ach ní gá di
féin a bheith ina comhlacht reiligiúnach.
D’fhéadfadh d’eagraíocht teacht faoin gcatagóir
sin, mar shampla, i gcás gurb ann di chun feasacht
a mhúscailt ar chreideamh reiligiúnach trí leabhair
reiligiúnacha nó scannáin reiligiúnacha a scaipeadh nó
chun oilithreachtaí reiligiúnacha nó turais reiligiúnacha
a eagrú.
Murab ionann agus dlínsí eile, glactar leis anseo gur
chun leas an phobail atá síntiúis nó bronntanais a
thugtar chun creideamh a chur ar aghaidh, ach amháin i
gcás go gcruthaítear a mhalairt.
Mar sin féin, ní mheastar gur chun creideamh a chur
chun cinn atá síntiús nó bronntanas i gcás go dtugtar iad
d’eagraíocht nó do chultas, nó chun tairbhe d’eagraíocht
nó do chultas, a chuireann ionramháil leatromach
shíceolaíoch i bhfeidhm ar a lucht leanúna nó d’fhonn
cur lena lucht leanúna nó arb é a príomhchuspóir nó a
phríomhchuspóir brabús a dhéanamh.

CATAGÓIR 4:
Aon chuspóir eile a théann chun
tairbhe don phobal
Cé gur catagóir leathan é seo, tugtar sa reachtaíocht
tuilleadh sonraí faoi na nithe a meastar gur cuspóirí
carthanúla iad faoin gceannteideal seo:

Leas an phobail a chur ar aghaidh, lena n-áirítear
faoiseamh dóibh siúd atá i ngátar de dheasca a
óige atá siad, a shine atá siad, drochshláinte, nó
éagumais
Mar aon leis na heagraíochtaí a thiocfadh go soiléir
faoin bhfochatagóir seo, amhail cumainn bhéilí ar
rothaí agus clubanna óige, is samplaí féideartha eile
d’eagraíochtaí a bunaíodh chun leas an phobail a chur
ar aghaidh iad eagraíochtaí a chuireann sainchúram
nó sainchóiríocht ar fáil do dhaoine scothaosta
nó eagraíochtaí a chuireann sainchomhairle nó
saintrealamh ar fáil do dhaoine faoi éagumas.

Forbairt pobail a chur ar aghaidh, lena
n-áirítear athbheochan tuaithe nó
athbheochan uirbeach
Tacaíonn eagraíochtaí a thagann faoin
bhfochatagóir seo le daoine agus le grúpaí pobail
feabhas a chur ar cháilíocht na beatha don phobal
ar fad. Ní bhaineann an téarma ‘pobal’ le ceantar
ar leith amháin; baineann sé freisin le leas nó le
féiniúlacht, mar shampla, bunadh eitneach.
Is é athbheochan an próiseas trína ndéantar
meath eacnamaíoch, fisiciúil agus sóisialta
áiteanna a aisiompú i gcás inar féidir an gá atá le
feabhsú a shainaithint go soiléir.

Freagracht chathartha nó obair shaorálach a
chur chun cinn
Is é atá i gceist leis seo ná luachanna cathartha
a fhorbairt agus a theagasc chun tairbhe do
phobal ar leith nó don tsochaí ina hiomláine.
D’fhéadfadh go n-áireofaí leis an bhfochatagóir
seo, mar shampla, eagraíochtaí arb ann dóibh
chun daonlathas agus comhionannas a chur chun
cinn nó chun rannpháirtíocht i bpróisis shóisialta
a spreagadh.
Is é atá i gceist le hobair shaorálach a chur chun
cinn ná na luachanna agus na tairbhí a ghabhann
le saorálaíochas do na hoibrithe saorálacha
féin agus dóibh siúd a bhaineann tairbhe as a
ngníomhaíochtaí araon. I measc na n-eagraíochtaí
a thagann faoin bhfochatagóir seo, tá eagraíochtaí
a spreagann eagraíochtaí eile feabhas a chur
ar an acmhainn atá acu tacaíocht a thabhairt
d’oibrithe saorálacha agus oiliúint a chur orthu
agus eagraíochtaí a sholáthraíonn seirbhís lena
gcuirtear oibrithe saorálacha i dteagmháil le
deiseanna saorálaíochais.
Is fiú a thabhairt faoi deara, áfach, nach gá gurb
ionann carthanas a bhfuil oibrithe saorálacha aige
agus carthanas a chuireann freagracht chathartha
nó obair shaorálach chun cinn.

An tsláinte a chur chun cinn, lena n-áirítear
breoiteacht, galair nó fulaingt daoine a chosc
nó faoiseamh a thabhairt ar an gcéanna
Tríd is tríd, is é atá i gceist leis an tsláinte a chur
chun cinn ná go gcuireann an eagraíocht sláinte
fhisiciúil nó mheabhrach, leigheas gnásúil agus
teiripí comhlántacha nó malartacha chun cinn.
Eagraíochtaí a d’fhéadfadh teacht faoin
bhfochatagóir seo, díríonn siad ar ghalair agus
tinnis shonracha a leigheas, ar shiomptóim
a mhaolú nó ar thacaíocht a thabhairt do
theaghlaigh de chuid daoine atá ag fáil bháis.
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D’fhéadfadh go n-áireofaí leis seo freisin
eagraíochtaí arb ann dóibh chun cabhrú le
daoine a sláinte a chothabháil nó a fheabhsú
trí threoir, comhairleoireacht nó tacaíocht
cothaithe a chur ar fáil dóibh nó eagraíochtaí
arb ann dóibh chun taighde leighis a
dhéanamh.

Réiteach coinbhleachtaí nó an
t-athmhuintearas a chur ar aghaidh
Is an-leathan atá an fhochatagóir seo.
Baineann sí le heagraíochtaí arb ann dóibh
chun coinbhleachtaí nó díospóidí idir daoine
aonair agus pobail a réiteach nó a chosc.
D’fhéadfadh go n-áireofaí léi eagraíochtaí
arb ann dóibh chun an fhulaingt, an
bhochtaineacht agus an anacair a mhaolú a
eascraíonn ó choinbhleachtaí náisiúnta nó
idirnáisiúnta. Aon eagraíochtaí a thagann
faoin gcatagóir seo, d’fhéadfaidís na
cúiseanna leis an gcoinbhleacht a shainaithint
agus réitigh a lorg uirthi.
D’fhéadfadh eagraíochtaí a chuireann ceartas
aisiríoch chun cinn agus eagraíochtaí a
thairgeann seirbhísí comhairleoireachta nó
idirghabhála teaghlaigh teacht faoin gcatagóir
seo freisin.

Síth idir creidimh agus ciní mar aon le
caidreamh sítheach pobail a chur chun
cinn
Is le cuimsiú sóisialta a bhaineann an
fhochatagóir seo. I measc na n-eagraíochtaí
a thagann faoin bhfochatagóir seo tá
eagraíochtaí a chuireann laghdú na
coinbhleachta idir daoine de chiní difriúla
agus daoine a bhfuil creidimh dhifriúla nó
córais chreidimh dhifriúla acu chun cinn.
D’fhéadfadh eagraíochtaí den sórt sin obair
a dhéanamh ar bhonn áitiúil, réigiúnach,
náisiúnta nó idirnáisiúnta.

An timpeallacht nádúrtha a chosaint agus
inchothaitheacht chomhshaoil a chur ar
aghaidh
Tá an dá fhochatagóir seo an-chosúil lena
chéile. Baineann an dá cheann díobh leis
an timpeallacht nádúrtha a chaomhnú agus
le forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn. I
measc na n-eagraíochtaí a d’fhéadfadh teacht
faoi na catagóirí seo tá eagraíochtaí arb ann
dóibh chun speiceas planda nó ainmhí ar leith
a chosaint nó a chaomhnú nó chun bearta
coigilte fuinnimh nó úsáid foinse in-athnuaite
fuinnimh ar leith a chur chun cinn.
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Úsáid éifeachtúil éifeachtach maoine eagraíochtaí
carthanúla a chur ar aghaidh
I measc na n-eagraíochtaí a d’fhéadfadh teacht faoin
bhfochatagóir seo tá eagraíochtaí arb ann dóibh chun
a chinntiú go reáchtáiltear eagraíochtaí carthanúla
eile go maith nó chun eagraíochtaí carthanúla eile a
chumasú a gcuid acmhainní a úsáid ar bhealach níos
éifeachtaí. D’fhéadfadh eagraíocht a bhfuil an cuspóir
sin aici tacaíocht agus seirbhísí comhairleacha a
sholáthar do charthanais chun feabhas a chur ar an
dóigh a mbainistítear agus a riartar iad agus ar an
dóigh a gcuirtear a gcuid oibríochtaí i gcrích.

Fulaingt ainmhithe a chosc nó faoiseamh a
thabhairt ar an gcéanna
Is ann do na heagraíochtaí a thagann faoin
bhfochatagóir seo chun cruáil le hainmhithe a chosc
nó faoiseamh a thabhairt ar fhulaingt ainmhithe.
Samplaí den obair sin is ea ainmhithe a tharrtháil nó
a athshocrú, cóireáil tréidliachta a thabhairt dóibh nó
dídean ainmhithe a reáchtáil.

Na healaíona, an cultúr, an oidhreacht nó na
heolaíochtaí a chur ar aghaidh
Is fochatagóir leathan é seo. Cumhdaítear léi
eagraíochtaí atá ag obair i réimsí amhail ealaín,
ceol, amharclannaíocht, litríocht, teanga, damhsa
agus araile. I measc na n-eagraíochtaí a d’fhéadfadh
teacht faoin bhfochatagóir seo tá eagraíochtaí arb
ann dóibh chun ionaid agus saoráidí ealaíon a chur ar
fáil nó chun ardchaighdeáin a chothú sna healaíona.
Samplaí de na gníomhartha a dhéantar chun an
oidhreacht a chur ar aghaidh is ea talamh stairiúil,
foirgnimh stairiúla agus míreanna stairiúla a
chaomhnú agus traidisiúin ar leith a chaomhnú agus
a choinneáil ar bun.
Ar deireadh, d’fhéadfadh go n-áireofaí le
heagraíochtaí a chuireann an eolaíocht ar aghaidh
eagraíochtaí arb ann dóibh chun taighde eolaíoch
a dhéanamh nó fionnachtana taighde a scaipeadh,
eagraíochtaí arb ann dóibh chun rannpháirtíocht
leis na heolaíochtaí a spreagadh agus eagraíochtaí
a thacaíonn leis an obair a dhéanann comhlachtaí
eolaíocha.

Iad siúd atá faoi mhíbhuntáiste a imeascadh,
agus iad a spreagadh chun rannpháirtíocht
iomlán a dhéanamh sa tsochaí
Is é atá i gceist leis seo ná cabhair a thabhairt
dóibh siúd atá faoi mhíbhuntáiste. D’fhéadfadh an
míbhuntáiste sin bheith buan (amhail drochshláinte
nach féidir a leighis nó éagumas) nó sealadach
(amhail duine a bheith dífhostaithe tar éis é/í a
scaoileadh ón bpríosún nó tar éis an bháis).
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Achoimre
Ionas go dtiocfaidh sí faoi cheann amháin de na ceithre chatagóir de chuspóir carthanúil atá leagtha
amach san Acht Carthanas 2009, ní mór gurb ann do d’eagraíocht ar chúis lena gcuirfear an cuspóir lena
mbaineann ar aghaidh ar bhealach éigin. Ní sholáthraítear sa reachtaíocht liosta críochnaitheach de na
cineálacha eagraíochta a nglactar leo. Ní shonraítear inti ach oiread conas ba cheart cuspóir carthanúil/
cuspóirí carthanúla d’eagraíochta a chur ar aghaidh. Scrúdóimid é sin ar bhonn gach cáis ar leith.

A luaithe a chomhaontófar príomhchuspóir/príomhchuspóirí
d’eagraíochta– i.e. cé na torthaí a bhainfear amach, conas a
bhainfear na torthaí amach, cé a bhainfidh tairbhe as na torthaí
agus cén áit a mbeidh na torthaí le brath – ba cheart duit agus
don bhord iontaobhaithe breithniú a dhéanamh ar na ceithre
cheist thábhachtacha seo a leanas:
✓ An bhfuil d’eagraíocht bunaithe chun cuspóir carthanúil/
cuspóirí carthanúla a bhaint amach agus chuige sin amháin?
✓ An mbaineann gach ceann de na gníomhaíochtaí a chuireann
d’eagraíocht i gcrích (nó a mbeartaíonn d’eagraíocht iad a
chur i gcrích) go díreach leis an gcuspóir carthanúil/na cuspóirí
carthanúla a chur ar aghaidh?
✓ An gcuireann d’eagraíocht a hioncam agus a maoin ar fad i
bhfeidhm ar mhaithe leis an gcuspóir carthanúil/na cuspóirí
carthanúla sin?
✓ An bhfuil cuspóir/cuspóirí d’eagraíochta chun leas an phobail?
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2.3 An dtagann ‘tairbhe phoiblí’
as obair d’eagraíochta?

An Rialálaí Carthanas

Ní ghabhann tairbhe phoiblí le heagraíocht a
bunaíodh chun airgead a chruinniú do dhuine
aonair ionas gur féidir leis/léi cóireáil leighis in
aghaidh tinneas annamh a fháil thar lear, mar
shampla, toisc gur chun tairbhe do dhuine ar
leith a rachaidh an t-airgead a chruinneofar.
Is tairbhe phríobháideach é sin.

TAIRBHE
PHOIBLÍ
D’fhéachamar ar an gceanglas atá ann
go n-oibreodh d’eagraíocht i bPoblacht na
hÉireann. D’fhéachamar freisin ar na cineálacha
cuspóra charthanúil a d’fhéadfadh a bheith ag
d’eagraíocht agus ar cé acu a shásódh nó nach
sásódh sí an ghné sin den tástáil carthanais.
Breithnímis anois cé acu a thagann nó nach
dtagann ‘tairbhe phoiblí’ as cuspóir/cuspóirí
d’eagraíochta.
Ar an gcéad dul síos, soiléirímis cad atá i gceist
le ‘tairbhe phoiblí’.
Ní mór an cuspóir/na cuspóirí atá ag eagraíocht
dul chun tairbhe don phobal nó do chuid
den phobal in Éirinn nó in áit eile. Ba cheart
an tairbhe a ghabhann le cuspóir/cuspóirí
d’eagraíochta a bheith inaitheanta.

Os a choinne sin, is le heagraíocht a bunaíodh
chun tacú le daoine a bhfuil tinneas annamh ar
leith orthu (trí airgead a chruinniú le haghaidh
cóireáil a thabhairt, trí fhaoiseamh a chur ar
fáil nó trí staidéar taighde nó gach ceann de na
gníomhaíochtaí sin a chistiú) a ghabhann tairbhe
phoiblí, fiú amháin i gcás nach bhfuil ach líon
beag daoine i gceist. Tá an eagraíocht ag dul
chun tairbhe do chuid ar leith den phobal fad atá
na daoine go léir a bhfuil tinneas annamh orthu
in ann na tacaí céanna a rochtain.
Cé gur féidir tairbhe phríobháideach a bheith i
gceist leis sin freisin, ní mór go bhfuil an tairbhe
sin riachtanach, réasúnach agus coimhdeach
leis an tairbhe phoiblí. Má tá fostaí íoctha
ag d’eagraíocht, mar shampla, tá tairbhe
phríobháideach ann don fhostaí sin. Sa chás sin,
ba cheart duit bheith in ann a thaispeáint gur gá
do d’eagraíocht duine a fhostú ionas gur féidir
léi an tairbhe phoiblí a sholáthar. Ba cheart duit
bheith in ann a thaispeáint freisin go bhfuil pá
agus coinníollacha an fhostaí réasúnach.

Aon eagraíocht nach dtéann chun tairbhe ach do
dhuine amháin, ní féidir a mheas gur carthanas
í. Is féidir na tairbhithe a theorannú d’aicme
daoine ar leith, áfach, ar an gcoinníoll nach
gcuireann an eagraíocht srianta ar dhaoine
laistigh den aicme sin nó, i gcás go gcuireann sé
srianta ar dhaoine laistigh den aicme sin, ar an
gcoinníoll go bhfuil srianta den sórt sin
cóir agus réasúnach.

Cé gur féidir tairbhe
phríobháideach a
bheith i gceist leis
sin freisin, ní mór go
bhfuil an tairbhe sin
riachtanach, réasúnach
agus coimhdeach leis
an tairbhe phoiblí.
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An bhfuil d’eagraíocht ina
‘comhlacht eisiata’?

Féachaimis anois ar ‘chomhlachtaí eisiata’, áit a míneoimid cén fáth nach gceadaítear
d’eagraíochtaí áirithe clárú mar charthanas.
Ar an gcéad dul síos, ní féidir le heagraíochtaí nach gcomhlíonann gach gné den tástáil carthanais atá
leagtha amach thuas clárú mar charthanas. Leagtar roinnt eisiamh amach sa reachtaíocht freisin, áit a
sonraítear na cineálacha eagraíochtaí nach carthanais iad agus nach féidir leo a bheith ina gcarthanais.
Is iad seo a leanas na samplaí is follasaí d’eagraíochtaí nach carthanais iad agus nach féidir leo a
bheith ina gcarthanais: comhlachtaí a chuireann gníomhaíochtaí chun cinn atá neamhdhleathach,
atá contrártha don mhoráltacht phoiblí, atá contrártha don bheartas poiblí nó atá ina dtacaíocht le
sceimhlitheoireacht nó le gníomhaíocht sceimhlitheoireachta.
I measc na n-eagraíochtaí nach bhfuil chomh follasach céanna ina leith sin tá ceardchumainn,
comhlachtaí ionadaitheacha fostóirí agus cumainn lucht tráchtála. Áirítear iad seo a leanas leis na
heagraíochtaí eile atá sonraithe sa reachtaíocht:
Páirtithe polaitíochta nó comhlachtaí a chuireann páirtí polaitíochta, cúis pholaitíochta nó iarrthóir
polaitíochta chun cinn
Tá eisceachtaí ann, áfach, i gcás go mbaineann cur chun cinn na cúise sin go díreach le cuspóir
carthanúil/cuspóirí carthanúla na heagraíochta a chur ar aghaidh. Mar shampla, d’fhéadfaí a mheas
gur carthanas í eagraíocht a chuireann seirbhísí ar fáil do dhaoine faoi éagumas agus a théann i
mbun feachtais ar son seirbhísí níos fearr a chur ar fáil do dhaoine faoi éagumas. Féach an doiciméad
‘Treoir maidir le Cúiseanna Polaitíochta a bheith á gCur Chun Cinn ag Carthanais’ uainn chun tuilleadh
faisnéise a fháil faoin topaic seo.
Eagraíochtaí a bunaíodh chun cluichí nó spóirt lúthchleasa nó amaitéaracha a chur chun cinn agus
chuige sin amháin
Ní dhéantar gach comhlacht a bhaineann le spórt a eisiamh go huathoibríoch3. Mar shampla, d’fhéadfaí
a mheas gur carthanas é cumann báid dragain a bunaíodh do dhaoine a tháinig slán as ailse agus dá
dteaghlach i gcuid ar leith d’Éirinn i gcás go dtiocfadh sé faoin gcatagóir a bhaineann le leas an phobail a
chur ar aghaidh agus leis an tsláinte a chur chun cinn.

3

Tá na comhlachtaí eisiata spóirt liostaithe in alt 235 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997.
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An bhfuil ainm inghlactha
ar d’eagraíocht?

Má tá tú fós ag smaoineamh ar charthanas a bhunú, is é an cheist deiridh is gá duit a
bhreithniú ná an t-ainm a bheidh ar d’eagraíocht.
Má roghnaíonn tú an t-ainm mícheart, d’fhéadfadh go gcuirfí cosc ar d’eagraíocht a chlárú mar
charthanas, fiú amháin i gcás go gcomhlíonann d’eagraíocht ceanglais na tástála carthanais agus nach
comhlacht eisiata í.

Le linn duit an t-ainm a chinneadh, breithnigh na ceisteanna seo
a leanas:
✓ An bhfuil sé amhlaidh gurb ionann ainm d’eagraíochta agus
ainm carthanais atá ann cheana, nó an bhfuil sé cosúil le
hainm carthanais atá ann cheana?
✓ An bhfuil baol ann go gcuirfeadh ainm d’eagraíochta daoine ar
míthreoir maidir lena cuspóir/cuspóirí nó lena gníomhaíochtaí?
✓ An bhfuil baol ann go dtabharfadh ainm d’eagraíochta ar
dhaoine a chreidiúint go bhfuil baint aici le comhlacht eile?
✓ An bhfuil baol ann go gcuirfeadh ainm d’eagraíochta múisiam
ar dhuine réasúnach?
Más ‘tá’ an freagra ar cheann ar bith de na ceisteanna sin, ba cheart duit smaoineamh ar ainm
d’eagraíochta a athrú.
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Seicliosta
carthanais

Toisc go bhfuil tú ar an eolas anois faoi na gnéithe den tástáil carthanais agus go raibh deis
agat breithniú a dhéanamh ar cé na comhlachtaí atá eisiata óna bheith ina gcarthanais, tá ár
seicliosta tugtha arís eile anseo chun cabhrú leat a chinneadh cé acu a chomhlíonfaidh nó nach
gcomhlíonfaidh d’eagraíocht ár gceanglais chlárúcháin:
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