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1. Cúlra – Cé sinne agus cad a dhéanaimid

Bunaíodh an Rialálaí Carthanas mar Údarás neamhspleách ar bhonn reachtúil i mí Dheireadh 

Fómhair 2014 de réir an Achta Carthanas 2009. Tá an Rialálaí Carthanas freagrach as gach 

eagraíocht charthanúil (‘carthanas’) a dhéanann gníomhaíochtaí i bPoblacht na hÉireann a 

chlárú agus a rialáil.  

Ár bhFeidhmeanna: 
• Iontaoibh agus muinín an phobail as bainistiú agus riaradh iontaobhas carthanúil

agus eagraíochtaí carthanúla a mhéadú.

• Comhlíonadh a ndualgas ag iontaobhaithe carthanas a chur chun cinn i rialú agus

bainistiú iontaobhas carthanúil agus eagraíochtaí carthanúla.

• Úsáid éifeachtach maoine iontaobhas carthanúil nó eagraíochtaí carthanúla a chur

chun cinn.

• Cuntasacht eagraíochtaí carthanúla do dheontóirí agus do thairbhithe bronntanas

carthanúil, agus don phobal, a chinntiú.

• Tuiscint a chur chun cinn ar an gceanglas gur chun leas an phobail a bheidh

aidhmeanna carthanúla.

• Clár d’eagraíochtaí carthanúla a bhunú agus a chothabháil.

• Comhlíonadh an Achta Carthanas 2009 ag eagraíochtaí carthanúla a chinntiú, agus

faireachán a dhéanamh ar an gcéanna.

• Imscrúduithe a dhéanamh de réir an Achta Carthanas 2009.

• Feabhas ar riaradh agus bainistiú eagraíochtaí carthanúla a spreagadh agus a éascú

trí fhaisnéis nó comhairle a sholáthar, lena n-áirítear go háirithe ar mhodh

treoirlínte, cód cleachtais agus doiciméad bunreachtúil eiseamláireach a eisiúint (nó,

de réir mar is cuí leis, a cheadú).

• Cibé gníomhaíochtaí a sheoladh nó cibé faisnéis (lena n-áirítear faisnéis staidrimh) a

fhoilsiú a bhaineann le heagraíochtaí carthanúla agus iontaobhais charthanúla agus

is cuí leis.
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• Faisnéis (lena n-áirítear faisnéis staidrimh) nó comhairle a sholáthar don Aire, nó

tograí a chur faoina bhráid nó faoina bráid, maidir le hábhair a bhaineann le

feidhmeanna an Rialálaí.

2. Ráiteas Beartais

Leis an Acht um Nochtadh Cosanta, 2014, soláthraítear creat reachtúil ar laistigh de a 

fhéadfaidh oibrithe ábhair imní a chur in iúl maidir le héagóiritheoireacht iomchuí a tháinig 

ar a n-aird le linn a gcuid oibre, agus fios acu go bhféadfaidh siad leas a bhaint as cosaintí 

suntasacha fostaíochta agus as cosaintí eile i gcás go ndéanfaidh a bhfostóir iad a phionósú, 

nó go bhfulaingeoidh siad aon aimhleas, mar gheall ar nochtadh cosanta a dhéanamh.  

Leagtar amach sa bheartas seo na nósanna imeachta a chuir an Rialálaí Carthanas i 

bhfeidhm chun oibrithe a éascú nochtadh cosanta a dhéanamh don Rialálaí Carthanas faoi 

alt 7 den Acht um Nochtadh Cosanta, 2014.  

3. Raon feidhme

Faoi Ionstraim Reachtúil Uimh. 367 de 2020, sainíodh Príomhfheidhmeannach an Rialálaí 

Carthanas mar ‘dhuine forordaithe’ chun nochtaí a fháil maidir le héagóiritheoireachtaí 

iomchuí i leith gach ní a bhaineann le rialáil carthanas de bhun an Achta Carthanas 2009.  

Is é an phríomhfhreagracht atá ar Phríomhfheidhmeannach an Rialálaí Carthanas mar 

dhuine forordaithe faoin Acht um Nochtadh Cosanta, 2014, ná céannacht an nochtóra a 

chosaint a mhéid is mó is féidir agus an fhaisnéis atá tugtha sa nochtadh a scrúdú de réir a 

ghnáthnósanna imeachta le haghaidh a fheidhmeanna reachtúla a chur i gcrích.   

4. Cuspóir

Is é cuspóir an bheartais seo treoir a thabhairt d’oibrithe i gcarthanais maidir leis na nósanna 

imeachta atá le leanúint le linn nochtadh cosanta a dhéanamh don Rialálaí Carthanas. Tá an 

treoir seo tugtha chun críocha faisnéise amháin. Ní ionann í agus comhairle dlí agus níor 

cheart brath uirthi ar an mbealach sin.  
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5. Cur i bhfeidhm

Is ar Phríomhfheidhmeannach an Rialálaí Carthanas atá an fhreagracht fhoriomlán as na 

nósanna imeachta seo. Tá an ghnáthfhreagracht laethúil as na nósanna imeachta a oibriú 

tarmligthe chuig an Aonad um Chomhlíonadh agus Forfheidhmiú.  

Tá feidhm ag na nósanna imeachta seo maidir le gach oibrí i gcarthanais, mar atá 

sainmhínithe in alt 3 den Acht um Nochtadh Cosanta, 2014. Áirítear leo sin:  

(a) Fostaithe reatha, cibé acu is fostaithe buana nó fostaithe sealadacha iad;

(b) Iarfhostaithe nó fostaithe ar scor;

(b) Conraitheoirí agus sainchomhairleoirí neamhspleácha;

(c) Oiliúnaithe; agus

(d) Baill foirne gníomhaireachta.

Níl feidhm ag an Acht um Nochtadh Cosanta, 2014, ach amháin maidir le hoibrithe. Ní 

chumhdaítear leis an Acht oibrithe deonacha ná daoine den phobal i gcoitinne. Is mar ábhair 

imní a chaithfidh an Rialálaí Carthanas le nochtaí ó oibrithe deonacha nó ó dhaoine den 

phobal i gcoitinne. Déileálfar leo ar aon dul lenár mBeartas maidir le hÁbhair Imní, rud atá ar 

fáil ar líne1. 

6. Cad is ‘Nochtadh Cosanta’ ann?

Tá nochtadh cosanta sainmhínithe mar nochtadh faisnéise iomchuí a bhféadfar, i dtuairim 

réasúnach an oibrí, éagóiritheoireacht iomchuí amháin nó níos mó a léiriú ann, a tháinig ar 

aird an oibrí i dtaca le fostaíocht an oibrí agus a dhéantar ar an modh a fhorordaítear san 

Acht um Nochtadh Cosanta, 2014. Tríd is tríd, tugtar leis an Acht spreagadh d’oibrí an 

fhaisnéis iomchuí a thuairisciú dá f(h)ostóir ar dtús. 

Maidir le hoibrí i gcarthanas atá ag déanamh nochtadh cosanta don Rialálaí Carthanas, ní 

mór dó/di tuairim réasúnach a bheith aige/aici freisin:  

1. Go dtagann an fhaisnéis atá á nochtadh aige/aici faoi shainchúram an Rialálaí

Carthanas, agus

1 Ar fáil ag:  www.charitiesregulator.ie 

https://www.charitiesregulator.ie/
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2. Go bhfuil an fhaisnéis (agus aon líomhain atá inti) fíor go substaintiúil.

Míniú ar na Príomhthéarmaí: 

Faisnéis Iomchuí: ciallaíonn sé seo faisnéis fhíorasach a thagann ar aird an oibrí i dtaca lena 

f(h)ostaíocht agus a bhféadfar, i dtuairim réasúnach an oibrí, éagóiritheoireacht iomchuí 

amháin nó níos mó a léiriú inti. Ní ionann é sin agus líomhain a dhéanamh ar bhonn ábhair 

amhrais nach bhfuil bunaithe ar aon ní inbhraite. 

Tuairim Réasúnach: is é atá i gceist leis seo tuairim i bhfíoras agus forais réasúnacha a 

thacaíonn leis an tuairim sin araon. Cé gur féidir go mbeidh meascán d’fhíorais oibiachtúla, 

d’imthosca oibiachtúla, de bharúil oibiachtúil agus de bhreithiúnas oibiachtúil i gceist léi, ní 

áirítear léi tuairimíocht fhánach ná tuairim a bhunú ar imthosca nó conclúidí 

neamhdhóchúla. 

Ní mór duit tuairim réasúnach a bheith agat go léirítear éagóiritheoireacht san fhaisnéis atá 

á nochtadh nó go bhféadfar éagóiritheoireacht a léiriú inti. Ní chiallaíonn an téarma ‘tuairim 

réasúnach’ nach mór an tuairim a bheith ceart. Cé gur féidir go mbeidh forais réasúnacha 

agat le tuairim a bheith agat go bhfuil cineál éigin éagóiritheoireachta ar siúl bunaithe ar do 

bharúlacha, is féidir go dtarlóidh sé ina dhiaidh sin nach raibh an ceart agat. Ní bhfaighfear 

na cosaintí a ghabhann leis an Acht um Nochtadh Cosanta, 2014, i gcás go ndéanfar 

nochtadh in éagmais tuairim réasúnach. 

Éagóiritheoireacht Iomchuí: i gcás nochtaí cosanta a fhaigheann an Rialálaí Carthanas ó 

oibrithe i gcarthanais, tagraíonn sé seo d’éagóiritheoireacht i gcarthanais. Leagtar 

éagóiritheoireachtaí iomchuí amach mar a leanas in alt 5(3) den Acht um Nochtadh Cosanta, 

2014: 

(a) Déanamh ciona;

(b) Mainneachtain duine déanamh de réir aon oibleagáide dlíthiúla, seachas oibleagáid

dhlíthiúil a eascraíonn faoi chonradh fostaíochta an oibrí nó faoi chonradh eile trína

ngeallann an t-oibrí aon obair nó seirbhísí a dhéanamh nó a chomhlíonadh go

pearsanta;

(c) Iomrall ceartais;
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(d) Sláinte agus sábháilteacht aon duine aonair a chur i mbaol;

(e) Damáiste a dhéanamh don chomhshaol;

(f) Úsáid neamhdhleathach nó úsáid mhíchuí eile a bhaint as cistí nó acmhainní

comhlachta phoiblí, nó as airgead poiblí eile;

(g) Gníomh nó neamhghníomh a bheith á dhéanamh ag comhlacht poiblí nó thar a

cheann, ar gníomh nó neamhghníomh é atá leatromach, idirdhealaitheach nó

mórfhaillíoch nó ar mór-mhíbhainistíocht atá ann; nó

(h) Faisnéis a bhféadfar aon ní a thagann faoi réim aon cheann de mhír (a) go mír (g)

roimhe seo a léiriú inti a cheilt nó a scriosadh nó cásanna ina bhfuil faisnéis den sórt

sin á ceilt nó á scriosadh nó inar dócha go ndéanfar í a cheilt nó a scriosadh.

7. Nochtaí Anaithnide

Ní eisiatar nochtaí anaithnide ón gcosaint a ghabhann leis an Acht um Nochtadh Cosanta, 

2014, agus gníomhaíonn an Rialálaí Carthanas i leith nochtaí anaithnide a mhéid is féidir 

déanamh amhlaidh. Má roghnaíonn tú nochtadh cosanta a dhéanamh go hanaithnid dúinn, 

is féidir go gcuirfear srian leis an gcumas atá againn gníomhú toisc nach mbeimid in ann 

teagmháil a dhéanamh leat chun tuilleadh faisnéise a fháil. 

Rud ba thábhachtaí fós, is féidir go mbeidh sé deacair nó dodhéanta na cosaintí atá ar fáil 

duit faoin Acht um Nochtadh Cosanta, 2014, a chur i bhfeidhm i gcás nochtaí anaithnide – 

amhail tú a chosaint ar phionósú agus gnéithe eile de na nósanna imeachta um nochtadh 

cosanta (e.g. tú a choinneáil ar an eolas faoi dhul chun cinn agus faoi thorthaí).  

Ní bheidh tú in ann sásamh a fháil mar oibrí faoin Acht um Nochtadh Cosanta, 2014, ach 

oiread gan tú féin a chur in aithne ar dtús. 

8. Comhairle a Fháil

Ní fhéadfaidh an Rialálaí Carthanas aon chomhairle dlí a thairiscint.  

Thug an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe cúnamh airgeadais do Transparency 

International Ireland chun líne chabhrach ‘Speak Up’ a oibriú. Chun sainchomhairle rúnda a 

fháil saor in aisce, is féidir leat glao a chur ar an líne chabhrach ar 1800 844 866 nó an treoir 
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‘Speak Up Safely’ a íoslódáil ó shuíomh Gréasáin na heagraíochta2. Má tá tú ag smaoineamh 

faoi nochtadh cosanta a dhéanamh, molaimid duit comhairle a lorg sula ndéanfaidh tú aon 

nochtadh, cibé acu ó chomhairleoir dlí nó ó ionadaí ceardchumainn nó ón mbeirt díobh. 

9. Cosaintí d’Fhostaithe

Céannacht a Chosaint  

Tá oibleagáid dhlíthiúil ar fhaighteoir an nochta chosanta agus ar aon duine a dtarchuirtear 

nochtadh cosanta chuige/chuici céannacht an nochtóra a choinneáil faoi rún. Déanfaidh an 

Rialálaí Carthanas gach beart réasúnach chun caitheamh go rúnda íogair le nochtaí cosanta a 

dhéantar de réir na nósanna imeachta seo.  

Foráiltear leis an Acht um Nochtadh Cosanta, 2014, nár cheart d’fhaighteoir nochta (lena n-

áirítear, sa chomhthéacs seo, aon duine a dtarchuirtear nochtadh chuige/chuici le linn dó/di 

a d(h)ualgais a chur i gcrích) aon fhaisnéis lena bhféadfaí an nochtóir a shainaithint a 

nochtadh do dhuine eile, ach amháin i gcás:  

(a) go léireoidh faighteoir an nochta go ndearna sé/sí gach beart réasúnach chun

nach ndéanfaí céannacht an nochtóra a nochtadh,

(b) go gcreidfidh faighteoir an nochta le réasún nach bhfuil aon agóid ag an nochtóir

i gcoinne céannacht a nochtadh,

(c) go gcreidfidh faighteoir an nochta le réasún gur gá aon fhaisnéis den sórt sin a

nochtadh —

(i) chun an éagóiritheoireacht iomchuí lena mbaineann a imscrúdú go

héifeachtach,

(ii) chun baol tromaí do shlándáil an Stáit, do shláinte an phobail, do

shábháilteacht an phobail nó don chomhshaol a chosc, nó

(iii) chun coireacht a chosc nó cion coiriúil a ionchúiseamh, nó

(iv) gur gá an nochtadh thairis sin ar mhaithe le leas an phobail nó go

gceanglaítear é le dlí.

2 An suíomh Gréasáin ‘Speak Up Safely’ – ar fáil ag: https://transparency.ie 

https://transparency.ie/
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I gcás go gcinnfear gur gá faisnéis a eisiúint lena bhféadfar céannacht an nochtóra a 

nochtadh nó lena nochtfar céannacht an nochtóra, cuirfear an nochtóir ar an eolas faoin 

gcinneadh sin roimh an eisiúint, ach amháin i gcásanna eisceachtúla. 

Cosaint ar Phionósú  
Soláthraítear leis an Acht um Nochtadh Cosanta, 2014, leigheasanna sonracha d’oibrithe a 

ndéantar iad a phionósú mar gheall ar nochtadh cosanta a dhéanamh. Ciallaíonn pionósú 

aon ghníomh nó neamhghníomh a dhéanann difear d’oibrí chun aimhleas an oibrí. Áirítear 

leis fionraí, asleagan, dífhostú, ísliú céime, deis ar ardú céime a chailleadh, aistriú dualgas, 

athrú ar shuíomh áite oibre, laghdú ar phá, athrú ar uaireanta oibre, aon araíonacht, 

iomardú nó pionós eile (lena n-áirítear pionós airgeadais) a fhorchur nó a chur i bhfeidhm, 

cóir éagórach, comhéigean, imeaglú, ciapadh, idirdhealú, míbhuntáiste, díobháil, damáiste, 

caillteanas, agus bagairt díoltais.  

Áirítear le pionósú freisin aimhleas a fhulaingíonn duine aonair toisc go ndearna an duine 

aonair sin, nó tríú páirtí, nochtadh cosanta. Áirítear le haimhleas sa chomhthéacs sin 

comhéigean, imeaglú, ciapadh, idirdhealú, míbhuntáiste, cóir dhochrach i ndáil le fostaíocht 

(nó fostaíocht ionchasach), díobháil, damáiste, caillteanas, agus bagairt díoltais.  

I dtéarmaí leathana, is féidir go mbeidh daoine a dhéanann nochtadh cosanta don Rialálaí 

Carthanas i dteideal leigheasanna nó cosaintí a fháil faoin Acht um Nochtadh Cosanta, 2014, 

i gcás go bhfulaingeoidh siad idirdhealú éagórach óna bhfostóir. 

Más rud é go ndéanfar tú a phionósú, is féidir go mbeidh ort sásamh a lorg trí phróisis 

inmheánacha laistigh de d’áit fostaíochta nó trí phróisis sheachtracha amhail an Coimisiún 

um Chaidreamh san Áit Oibre. Níl aon ról ag an Rialálaí Carthanas maidir le cúnamh a 

thabhairt do dhaoine aonair a ndearnadh iad a phionósú mar gheall ar nochtadh cosanta a 

dhéanamh agus molann sé go láidir duit sainchomhairle a fháil ina leith sin.  
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10. Conas Nochtadh Cosanta a Dhéanamh

Molann an Rialálaí Carthanas go mbeadh na mionsonraí seo a leanas ar a laghad i nochtadh 

cosanta:  

(a) ráiteas á rá go bhfuil an nochtadh á dhéanamh faoin Acht um Nochtadh Cosanta,

2014;

(b) ainm an nochtóra, a p(h)ost san eagraíocht, a (h)áit oibre agus a s(h)onraí

teagmhála rúnda;

(c) dáta na héagóiritheoireachta líomhnaithe (más eol) nó an dáta a tosaíodh nó a

sainaithníodh an éagóiritheoireacht líomhnaithe;

(d) cé acu a chreidtear nó nach gcreidtear go bhfuil an éagóiritheoireacht

líomhnaithe fós ar siúl;

(e) cé acu a nochtadh nó nár nochtadh an éagóiritheoireacht líomhnaithe cheana

féin agus, má nochtadh, cé dó/di a rinneadh an nochtadh, cén uair a rinneadh an

nochtadh agus cén gníomh a rinneadh ina leith;

(f) faisnéis fhíorasach maidir le cineál sonrach na héagóiritheoireachta líomhnaithe,

cad atá ag tarlú/cad a tharla agus conas atá sé ag tarlú/conas a tharla sé, mar aon

le haon fhaisnéis nó sonraí tacaíochta; agus

(g) aon fhaisnéis iomchuí eile.

Féadfar nochtadh cosanta a chur isteach: 
Tríd an ríomhphost chuig: protecteddisclosures@charitiesregulator.ie 

nó tríd an bpost chuig: 
Nochtadh Cosanta  
An Rialálaí Carthanas 
3 Duga Sheoirse 
An Lárionad Seirbhísí Airgeadais Idirnáisiúnta 
Baile Átha Cliath 1 
D01X5X 

nó trí ghlao a chur ar: 
(01) 6331550

Ar mhaithe le soiléire, agus chun aon mhíthuiscint a sheachaint, b’fhearr go ndéanfaí 

nochtadh cosanta i scríbhinn.  

mailto:protecteddisclosures@charitiesregulator.ie
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Féadfar nochtadh cosanta a dhéanamh ó bhéal. Sa chás sin, déanfaidh an Rialálaí Carthanas 

mionsonraí an nochta a dheimhniú i scríbhinn chuig an nochtóir gan moill mhíchuí, nuair is 

féidir.  

I gcás go gcuirfear céannacht agus sonraí teagmhála an nochtóra in iúl dúinn, admhóimid 

laistigh de sheacht lá oibre go bhfuarthas an fhaisnéis sin. 

11. Cad a Tharlóidh tar éis Nochtadh Cosanta a Dhéanamh?

Caitear lena bhfuil i nochtadh cosanta ar an mbealach céanna a chaitear le haon ábhar imní 

eile a chuirtear in iúl don Rialálaí Carthanas. Tá feidhm ag na prionsabail ghinearálta um 

cheartas aiceanta agus um nósanna imeachta cothroma maidir le haon charthanas nó aon 

duine is ábhar d’imscrúdú. Agus é ag tabhairt faisnéis don duine a rinne nochtadh cosanta, 

féachfaidh an Rialálaí Carthanas chuige nach sáróidh sé na cearta dlíthiúla atá ag aon 

charthanas ar cuireadh éagóiritheoireacht ina leith. 

Measúnú Tosaigh  

Tar éis nochtadh a fháil maidir le héagóiritheoireacht líomhnaithe, déanfar próiseas scagtha 

tosaigh, a mbeidh measúnú riosca i gceist leis, a sheoladh gan mhoill chun a shuí cé acu a 

thagann nó nach dtagann an ní faoi shainchúram reachtúil an Rialálaí Carthanas agus chun 

an gníomh cuí a chinneadh. Sainíodh Príomhfheidhmeannach an Rialálaí Carthanas mar 

‘dhuine forordaithe’ chun nochtaí a fháil maidir le héagóiritheoireachtaí iomchuí i leith gach 

ní a bhaineann le rialáil carthanas de bhun an Achta Carthanas 2009. Déanfar measúnú ar an 

nochtadh le linn an phróisis scagtha freisin, agus aird á tabhairt ar fhorálacha an Achta um 

Nochtadh Cosanta, 2014, chun a chinneadh cé acu a chomhlíonann nó nach gcomhlíonann 

sé na critéir le haghaidh nochtadh cosanta.  Caithfidh an faighteoir/na faighteoirí le gach 

nochtadh amhail is dá mba nochtadh cosanta é agus cosnóidh an faighteoir/na faighteoirí 

céannacht an nochtóra de réir na nósanna imeachta go dtí go mbeidh an measúnú 

críochnaithe. Más rud é go gcinnfear go gcomhlíonann an ní na critéir le haghaidh nochtadh 

cosanta faoin Acht um Nochtadh Cosanta, 2014, tarchuirfear an ní lena imscrúdú agus 

tabharfar fógra don nochtóir faoin bhforbairt sin. I gcás go gcinnfear sa mheasúnú nach 
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gcomhlíonann an ní na critéir le haghaidh nochtadh cosanta, cuirfear an nochtóir ar an eolas 

faoin gcinneadh sin. Ní bhaineann an tucaid le nochtadh a dhéanamh leis an gceist maidir le 

cé acu is nochtadh a chosnaítear leis an Acht um Nochtadh Cosanta, 2014, é nó nach ea. 

Nochtaí a Tharchur chuig Comhlachtaí Eile  
Fiú amháin i gcás gur fiú tuilleadh fiosraithe a dhéanamh ar shaincheist, is féidir nach ionann 

an Rialálaí Carthanas agus an comhlacht cuí chun déileáil léi toisc nach mbaineann an ní is 

ábhar do nochtadh cosanta le héagóiritheoireacht líomhnaithe i leith nithe a bhaineann le 

rialáil carthanas faoin Acht Carthanas 2009.  In imthosca áirithe, is féidir go molfaidh an 

Rialálaí Carthanas don nochtóir a nochtadh nó a (h)ábhar imní a tharchur chuig duine 

forordaithe eile nó chuig comhlacht (ainmnithe) iomchuí eile. I gcásanna áirithe, is féidir gur 

gá an ní a thuairisciú don Gharda Síochána agus gur gá don Gharda Síochána nó do 

chomhlacht eile ag a bhfuil an chumhacht agus an fheidhm reachtúil chun nithe ar leith a 

imscrúdú an ní a imscrúdú. 

Nochtadh Cosanta a Imscrúdú  

Is féidir go mbuailfidh an Rialálaí Carthanas leis an duine a rinne an nochtadh cosanta chun 

tuilleadh faisnéise a fháil faoi na nithe a cuireadh in iúl. Déanfaimid measúnú ar an 

bhfaisnéis a thug an duine chun a shuí: 

• Cé acu atá nó nach bhfuil sé de chumhacht dhlíthiúil againn gníomh a dhéanamh sna

himthosca ar leith lena mbaineann;

• Cé acu atá nó nach bhfuil riosca ann do shócmhainní an charthanais (lena n-áirítear

an cháil atá air) agus/nó do thairbhithe an charthanais nó don earnáil carthanas agus

cé acu atá nó nach bhfuil riosca ann go mbainfí mí-úsáid as stádas carthanúil;

• Cé acu ba cheart nó nár cheart do dhuine forordaithe eile, do rialálaí eile, do

chigireacht eile nó do chomhlacht poiblí eile déileáil leis an ábhar imní;

• An leibhéal gníomhaíochta is gá ón Rialálaí Carthanas.

Déanfaimid an fhaisnéis ar fad atá sa nochtadh a chur sa mheá le linn ár bhfiosrúcháin agus 

breithneoimid aon riosca leanúnach atá ann. I gcás go sainaithneofar neamhchomhlíonadh 

nó díobháil do charthanas, breithneoimid cé acu a rinne nó nach ndearna na hiontaobhaithe 

carthanais aon ghníomhartha go hiomrallach nó d’aon ghnó. Breithneoimid freisin aon 
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ghníomh ceartaitheach a rinneadh cheana féin agus rún luaite na n-iontaobhaithe 

carthanais as seo amach. Cinnfimid ansin cé acu is gá nó nach gá dúinn aon ghníomh a 

dhéanamh maidir leis na cumhachtaí foirmiúla atá againn a fheidhmiú nó cé acu atá nó nach 

bhfuil sé níos cuí agus níos comhréirí tacaíocht a thabhairt do na hiontaobhaithe carthanais, 

ar tacaíocht í a d’fhéadfaí a thabhairt i bhfoirm moltaí go ndéanfadh an carthanas 

gníomhartha sonracha. 

Aiseolas a Thabhairt don Nochtóir  

Tabharfar aiseolas tréimhsiúil do dhaoine a rinne nochtadh cosanta, agus an méid sin á 

dhéanamh i modh rúin i ndáil leis na nithe a nochtadh, agus cuirfear in iúl dóibh nuair a 

bheidh an breithniú críochnaithe, ach amháin i gcásanna eisceachtúla. Mar sin féin, is é an 

ceanglas uileghabhálach nuair a bhíonn aiseolas á thabhairt ná nach gcuirfí in iúl aon 

fhaisnéis a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh don toradh ar aon imscrúdú nó ar aon ghníomh 

a d’fhéadfaí a dhéanamh ina dhiaidh sin (e.g. forfheidhmiú nó caingean dlí eile, lena n-

áirítear ionchúiseamh), mar shampla tríd an mbonn a bhaint den cheart chun nósanna 

imeachta cothroma atá ag an gcarthanas nó ag duine a ndearnadh tuairisc nó líomhain ina 

(h)aghaidh. Níl aon oibleagáid ar an Rialálaí Carthanas an nochtóir a chur ar an eolas faoin 

dul chun cinn, nó faoin toradh, ar aon phróiseas imscrúdaithe a eascróidh as nochtadh 

cosanta.

12. Coinneáil Taifead agus Tuairisciú

Coinneoidh an Rialálaí Carthanas córas cuí ar bun chun nochtaí cosanta a thaifeadadh agus a 

rianú. Ceanglaítear leis an Acht um Nochtadh Cosanta, 2014, ar gach comhlacht poiblí 

tuarascáil bhliantúil a fhoilsiú maidir le nochtadh cosanta. Coinneoidh an tAonad um 

Chomhlíonadh agus Forfheidhmiú an córas sin ar bun agus déanfaidh sé tuarascáil bhliantúil 

a thiomsú agus a fhoilsiú ina leagfar amach cá mhéad nochtadh cosanta a fuarthas sa bhliain 

roimhe agus cén gníomh a rinneadh ina leith, má rinneadh aon ghníomh. 
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13. Athbhreithniú Beartais

Déanfar athbhreithniú rialta ar an mBeartas seo agus na foirmeacha a ghabhann leis agus 

tabharfar cothrom le dáta iad de réir mar is gá.  

14. Séanadh Dlíthiúil

Is é is aidhm don bheartas seo a mhíniú conas a dhéileálann an Rialálaí Carthanas le nochtaí 

cosanta. Níl sé ina ráiteas críochnúil, agus níl sé deartha chun a bheith ina ráiteas críochnúil, 

ar an dlí sa réimse seo. Féadfaidh eagraíochtaí agus daoine aonair 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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