
Fógra Poiblí maidir le 
Bailiúcháin Éadaigh

Baineann ceann amháin de na hábhair imní is 

coitianta a chuireann daoine den phobal in iúl don 

Rialálaí Carthanas le cé acu atá nó nach bhfuil 

bailiúcháin áirithe lipéid éadaigh agus bailiúcháin 

áirithe bhainc éadaigh á n-eagrú ag carthanais 

chláraithe nó chun tairbhe do charthanais 

chláraithe. Is é is aidhm don treoirnóta seo cúnamh 

a thabhairt do dhaoine den phobal cinneadh eolach 

a dhéanamh agus éadach á thabhairt acu.

Más deontóir thú atá ag iarraidh a chinntiú go 

dtairbheoidh carthanas de do thabhartas éadaigh, 

molann an Rialálaí Carthanas duit an Clár 

Carthanas a sheiceáil ag www.charitiesregulator.ie 

roimh ré chun a dheimhniú gur carthanas cláraithe 

í an eagraíocht a bhfuil tú ag smaoineamh faoi 

éadach a thabhairt di.

Tríd is tríd, tagann bailiúcháin éadaigh ar son 

carthanas faoi cheann amháin de dhá chatagóir: 

bailiúcháin lipéid éadaigh nó bailiúcháin bhainc 

éadaigh.

1.  Bailiúcháin Lipéid Éadaigh

Is é a bhíonn i gceist leis an gcineál bailiúcháin seo 

de ghnáth ná bileoigín nó lipéad a sheachadadh 

de láimh chuig teach nó chuig gnólacht, agus mála 

bailiúcháin ag gabháil leis uaireanta. Iarrtar ar an 

lipéad go bhfágfaí tabhartas éadaigh lasmuigh 

den teach nó den ghnólacht lena bhailiú ar dháta 

sonraithe. Tá seans ann go bhfuil an bailiúchán 

á eagrú go díreach ag carthanas cláraithe nó 

gur sheachfhoinsigh carthanas cláraithe é chuig 

soláthraí seirbhíse i gcomaoin táille nó sciar den 

bhrabús.

2.  Bailiúcháin Bhainc Éadaigh

Is é a bhíonn i gceist leis an gcineál bailiúcháin 

seo de ghnáth ná coimeádán mór a shuí in áit 

fheiceálach inar féidir le daoine den phobal 

tabhartais éadaigh a thaisceadh. Is é a bhíonn ar 

an lipéad ar an mbanc éadaigh de ghnáth ná roinnt 

mionsonraí maidir leis an achainí atá á déanamh 

agus treoir maidir leis an gcineál éadaigh ba 

cheart a thaisceadh. Mar an gcéanna, tá seans 

ann go bhfuil an bailiúchán á eagrú go díreach 

ag carthanas cláraithe nó gur sheachfhoinsigh 

carthanas cláraithe é chuig soláthraí seirbhíse i 

gcomaoin táille nó sciar den bhrabús.

3.  Ábhar agus Lógónna Cur Chun Cinn

Ba cheart an fhaisnéis seo a leanas a bheith in 

ábhair chur chun cinn, ar lipéid agus greamáin 

chur chun cinn agus ar bhileoigíní cur chun cinn do 

bhailiúcháin lipéid éadaigh agus bailiúcháin bhainc 

éadaigh atá á n-eagrú chun tairbhe do charthanais 

chláraithe:

• Ainm, lógó, Uimhir Charthanais Chláraithe agus 
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sonraí teagmhála an charthanais chláraithe (lena 

n-áirítear uimhir fóin, seoladh ríomhphoist agus 

seoladh suímh Ghréasáin).

• Má tá an bailiúchán á sheoladh ag soláthraí 

seirbhíse thar ceann an charthanais, ba cheart 

ainm agus sonraí teagmhála an tsoláthraí 

seirbhíse (lena n-áirítear uimhir fóin, seoladh 

ríomhphoist agus seoladh suímh Ghréasáin) a 

bheith i láthair freisin.

• Mionsonraí gairide faoi conas a úsáidfear do 

thabhartas. Mar shampla, tá seans ann go 

dtabharfar do thabhartas éadaigh go díreach 

do na daoine a dtugann an carthanas cúnamh 

dóibh nó, ina ionad sin, go ndéanfar na héadaí 

agus na míreanna eile a thugann tú a dhíol 

nó a athchúrsáil chun airgead a chruinniú don 

charthanas. Ba cheart é a bheith curtha in iúl go 

soiléir conas a úsáidfear do thabhartas.

• An tairbhe a bhainfidh an carthanas as an 

tabhartas.

Más rud é go bhfuil aon amhras ort agus gur 

mhaith leat a sheiceáil cé acu is amhlaidh nó 

nach amhlaidh gur bailiúchán carthanúil é bileoigín 

nó mála bailiúcháin éadaigh ar leith a fuair tú, 

molaimid duit teagmháil dhíreach a dhéanamh leis 

an gcarthanas cláraithe ar an gcéad ásc. Is féidir 

leat an Clár Carthanas a sheiceáil ar ár suíomh 

Gréasáin ag www.charitiesregulator.ie freisin chun 

a fháil amach cé acu is amhlaidh nó nach amhlaidh 

gur carthanas cláraithe í eagraíocht.

4.  Úinéir Réadmhaoine

Más rud é gur úinéir réadmhaoine thú agus go 

n-iarrann duine aonair nó eagraíocht cead uait chun 

banc éadaigh a shuí ar do réadmhaoin chun tairbhe 

do charthanas, ba cheart duit an Clár Carthanas, 

atá ar fáil ar líne ag www.charitiesregulator.ie,a 

sheiceáil chun a chinntiú go bhfuil an carthanas 

cláraithe. Ba cheart duit teagmháil dhíreach a 

dhéanamh leis an gcarthanas freisin chun a 

dheimhniú gurb eol dó go bhfuil tabhartais éadaigh 

á lorg thar a cheann.

5.   Bailiúcháin Éadaigh nach nDéantar 
chun Críocha Carthanúla

Tá sé tábhachtach bheith ar an eolas nach 

carthanais chláraithe iad na heagraíochtaí uile a 

iarrann tabhartais éadaigh. Bailíonn eagraíochtaí 

áirithe éadach ar bhonn dlisteanach ar son brabús 

tráchtála.

Mar sin féin, ní ceadmhach d’eagraíocht nach 

carthanas cláraithe í carthanas a thabhairt uirthi 

féin nó í féin nó a gníomhaíochtaí a thuairisciú i 

cibé téarmaí a d’fhágfadh go gcreidfeadh daoine 

den phobal le réasún gur carthanas í.

Dá mba mhaith leat gearán a dhéanamh faoi 

bhileoigín nó fógrán lena n-iarrtar tabhartais 

éadaigh, is féidir leat ábhar imní a chur in iúl 

don Rialálaí Carthanas trínár bhfoirm ábhar imní 

ar líne a chomhlánú, rud atá ar fáil ag www.

charitiesregulator.ie.. Má tá ábhar imní láithreach 

agat nach macánta atá bailiúchán éadaigh, 

mholfadh an Rialálaí Carthanas duit teagmháil a 

dhéanamh leis an nGarda Síochána. Déanann an 

Rialálaí Carthanas idirchaidreamh leis an nGarda 

Síochána i leith na nithe sin ar bhonn leanúnach.

Tá an fógra poiblí seo á eisiúint ag an Rialálaí 

Carthanas de bhun alt 14(1) den Acht Carthanas 

2009.

Cuardaigh an Clár 
Carthanas

Bain úsáid as an bhfeidhm cuardaigh 
chun carthanais chláraithe a aimsiú
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