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SÉANADH DLÍTHIÚIL

Tá an doiciméad seo á eisiúint ag an Rialálaí Carthanas faoi alt 14(1)(i) den Acht Carthanas 2009 ar mhaithe 
le feabhas ar riaradh agus bainistiú eagraíochtaí carthanúla a spreagadh agus a éascú.

Níl an doiciméad seo ina ráiteas críochnúil, agus níl sé deartha chun a bheith ina ráiteas críochnúil, 
ar an dlí. Ní thugtar aon chomhairle dlí ann ach oiread. Níor cheart an doiciméad seo a úsáid in ionad 
comhairle ghairmiúil ó fhoinse atá cáilithe go cuí. Molann an Rialálaí Carthanas d’iontaobhaithe carthanais 
a ndoiciméad rialaithe a léamh nó a gcomhairle dlí neamhspleách féin a fháil nuair is gá. Ní ghlacann 
an Rialálaí Carthanas le freagracht ná dliteanas ar bith as aon earráidí, mhíchruinneas nó easnaimh sa 
doiciméad seo.

 Clár Ábhar
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Réamhrá
Cé na ceanglais dhlíthiúla atá 
ar charthanas?

Eagraíocht reachtúil a bunaíodh i mí Dheireadh Fómhair 2014 chun carthanais a rialáil agus 
a chosaint is ea an tÚdarás Rialála Carthanas, ar a dtugtar an Rialálaí Carthanas freisin.

Tá roinnt feidhmeanna againn, amhail an Clár Carthanas a bhunú agus a chothabháil. 
Chomh maith leis sin, cinntímid go gcomhlíonfaidh carthanais na hoibleagáidí dlíthiúla 
atá orthu faoin Acht Carthanas 2009, déanaimid imscrúduithe ar ghnóthaí carthanas agus 
eisímid treoirlínte agus cóid iompair.

Cé ar a bhfuil an treoir seo dírithe?
Tá an treoir seo dírithe go príomha ar iontaobhaithe carthanais, e.g. aon duine atá ag 
fónamh ar Bhord nó ar Choiste de chuid carthanais, lena n-áirítear stiúrthóirí cuideachta 
agus comhaltaí coiste.

Is iad iontaobhaithe carthanais na daoine a fheidhmíonn rialú ar charthanas agus a bhfuil 
freagracht dhlíthiúil orthu as carthanas a bhainistiú agus a rialú. Tá dualgas dlíthiúil ar 
iontaobhaithe carthanais gníomhú le scil agus cúram réasúnach agus le barr leasa a 
gcarthanais agus a chuid tairbhithe. Tá an Rialálaí Carthanas ag súil leis go ndéanfaidh 
iontaobhaithe carthanais a gcarthanas a rialú agus a bhainistiú ar bhealach a thugann 
cosaint do cháil a gcarthanais agus a spreagann iontaoibh agus muinín an phobail as a 
gcarthanas.

Cad a mhínítear sa treoir seo?
Aithníonn an Rialálaí Carthanas gur bealach tábhachtach inar féidir le carthanas an cuspóir 
carthanúil atá aige a bhaint amach is ea gabháil do ghníomhaíochtaí chun cur chun cinn a 
dhéanamh ar chúis pholaitíochta a bhaineann go díreach leis an gcuspóir carthanúil sin.

Is féidir go n-áireofar le gníomhaíochtaí den sórt sin tacú le glacadh beartas ar leith, 
féachaint le tionchar a imirt ar an rialtas láir agus an rialtas áitiúil agus dul i mbun feachtas 
stocaireachta chun athruithe a mholadh ar dhlí nó ar bheartas.

Tá an treoirnóta seo á eisiúint ag an Rialálaí Carthanas faoi alt 14 den Acht Carthanas 2009 
chun aird a tharraingt ar na rialacha a bhfuil feidhm acu maidir le carthanas agus é ag 
gabháil do ghníomhaíochtaí chun cúis pholaitíochta agus nithe polaitíochta a chur chun 
cinn, ar rialacha iad ba cheart do na hiontaobhaithe carthanais a bhreithniú sula ngabhfaidh 
siad do ghníomhaíochtaí den sórt sin.

Ceanglaítear leis an Acht Carthanas 2009 nach mór do charthanas:

I. Oibriú i bPoblacht na hÉireann, agus 

II. Cuspóir carthanúil, agus cuspóir den sórt sin amháin, a chur chun cinn, agus 

III. A mhaoin go léir a úsáid chun an cuspóir carthanúil atá aige a chur chun cinn, faoi 
réir eisceachtaí teoranta áirithe1, agus 

IV. Tairbhe a sholáthar don phobal, nó do chuid den phobal, in Éirinn nó in áit eile.

Is ionann an “cuspóir carthanúil” agus an cuspóir ar lena aghaidh a bunaíodh an carthanas. 
Leagtar catagóirí sonracha de chuspóirí carthanúla amach san Acht Carthanas 2009 agus 
ní mór go dtiocfaidh an cuspóir atá ag carthanas faoi cheann amháin nó níos mó de na 
catagóirí seo:

• 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 (tugtar sa reachtaíocht   
tuilleadh mionsonraí faoi na nithe a meastar gur cuspóir carthanúil iad faoin gcatagóir seo2)

Ní mór do charthanas cuspóir carthanúil, agus cuspóir den sórt sin amháin, a chur chun 
cinn. Is é sin le rá nach bhféadfar carthanas a bhunú chun meascán de chuspóirí carthanúla 
agus de chuspóirí eile a bhaint amach.

I gcás go mbeidh carthanas cláraithe agus ainmnithe ar an gClár Carthanas, ceadaíodh 
é cheana féin le haghaidh ceann amháin ar a laghad de na cuspóirí carthanúla thuas a 
bhaint amach. Ní mór do gach gníomhaíocht de chuid an charthanais an cuspóir carthanúil 
ceadaithe/na cuspóirí carthanúla ceadaithe, agus an cuspóir nó na cuspóirí sin amháin, 
a chur chun cinn agus ní mór don charthanas toiliú a fháil ón Rialálaí Carthanas sula 
bhféadfaidh sé cuspóir carthanúil a athrú nó ceann nua a shaothrú.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi cheanglais dhlíthiúla agus faoi chuspóirí carthanúla, 
féach an treoir uainn dar teideal ‘Cad is Carthanas ann?’.

1 Féach an sainmhíniú ar “eagraíocht charthanúil” in alt 2(1) den Acht Carthanas 2009.

2 Chun liosta iomlán a fháil de na cuspóirí a thagann faoin gcatagóir ‘Aon chuspóir eile a théann chun tairbhe don 
phobal’, féach alt   3(11) den Acht Carthanas 2009.

1 2

http://www.charitiesregulator.ie
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Eisiatar comhlachtaí áirithe óna bheith ina gcarthanais chláraithe Éireannacha faoin Acht 
Carthanas 20091.

Tá an liosta comhlachtaí eisiata leagtha amach in alt 2(1) den Acht Carthanas 2009, agus 
áirítear leo na nithe seo a leanas:

• Páirtí polaitíochta;

• Comhlacht a chuireann páirtí polaitíochta nó iarrthóir polaitíochta chun cinn;

• Comhlacht a dhéanann cur chun cinn ar chúis pholaitíochta nach mbaineann go 
díreach le    cuspóir carthanúil an chomhlachta a chur ar aghaidh.

Ciallaíonn sé sin nach carthanas cláraithe í aon eagraíocht a thagann faoi cheann amháin de 
na catagóirí comhlachtaí eisiata agus nach bhféadfaidh sí a bheith ina carthanas cláraithe 
ach oiread.

Ní ionann cuspóir polaitíochta agus “cuspóir carthanúil” faoin Acht Carthanas 2009.

Mar thoradh air sin, ní fhéadfaidh eagraíocht a bhfuil cuspóir polaitíochta, agus cuspóir den 
sórt sin amháin, aici a bheith ina carthanas cláraithe faoin Acht Carthanas 2009.

Measfar go bhfuil cuspóir polaitíochta ag eagraíocht i gcás –

• Gur páirtí polaitíochta í,

• Go gcuireann sí páirtí polaitíochta nó iarrthóir polaitíochta chun cinn, nó

 • Gur bunaíodh í go príomha chun cúis pholaitíochta a chur chun cinn, amhail athrú a 
dhéanamh   sa dlí nó i mbeartais de chuid an Rialtais nó de chuid comhlachtaí 
poiblí eile, cibé acu in    Éirinn nó i dtír eile.

1 Féach an sainmhíniú ar “chomhlacht eisiata” in alt 2(1) den Acht Carthanas 2009 chun liosta iomlán a fháil de na 

comhlachtaí   nach bhféadfaidh a bheith ina gcarthanas cláraithe faoin Acht.

 

Féadfaidh carthanas gabháil do ghníomhaíochtaí chun cúis pholaitíochta a chur chun cinn, 
ar choinníoll:

• Nach mbaineann cur chun cinn na cúise polaitíochta go díreach leis an gcuspóir 
carthanúil atá aige a chur ar aghaidh; agus

• Nach gcuireann cur chun cinn na cúise polaitíochta páirtí polaitíochta nó iarrthóir 
polaitíochta chun cinn; agus

• Nach bhfuil cur chun cinn na cúise polaitíochta contrártha do dhoiciméad rialaithe 
an charthanais.

Ní ceadmhach do charthanas cistí agus acmhainní carthanúla a úsáid chun gabháil do 
ghníomhaíochtaí chun cúis pholaitíochta a chur chun cinn ach amháin i gcás gur féidir a 
léiriú go bhfuil an ghníomhaíocht ag cur chuspóir carthanúil an charthanais ar aghaidh 
go díreach nó go bhfuil an ghníomhaíocht ag tacú go díreach le cuspóir carthanúil an 

Nóta tábhachtach do charthanais chláraithe maidir le cúiseanna 
polaitíochta

Beidh carthanas cláraithe Éireannach atá ann cheana i mbaol an tAcht Carthanas 2009 a 
shárú agus a stádas carthanúil a chailleadh i gcás go bhféachfaidh sé le cur chun cinn a 
dhéanamh ar chúis pholaitíochta nach gcuireann an cuspóir carthanúil atá aige ar aghaidh 
go díreach.

Mar sin, maidir leis na hiontaobhaithe carthanais de chuid aon charthanais chláraithe 
atá ag gabháil do chúis pholaitíochta a chur chun cinn nó atá ag smaoineamh faoi chúis 
pholaitíochta a chur chun cinn, tá sé tábhachtach go ndéanfadh siad breithniú cúramach ar 
a mhéid atá cead ag an gcarthanas déanamh amhlaidh, ag féachaint do chuspóir carthanúil 
a gcarthanais, dá dhoiciméad rialaithe agus do cheanglais an Achta Carthanas 2009.

Chun críche léiriúcháin, cuirtear síos sa rannán seo a leanas ar roinnt cásanna chun cabhrú 
le hiontaobhaithe carthanais measúnú a dhéanamh ar na cineálacha gníomhaíochtaí a 
bhféadfaidh agus nach bhféadfaidh a gcarthanas gabháil dóibh.

Cé na heagraíochtaí a eisiatar 
óna bheith ina gcarthanais 
chláraithe?

An bhféadfaidh carthanas 
cuspóir polaitíochta a bheith 

An bhféadfaidh carthanas 
gabháil do ghníomhaíochtaí 3

4

5
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Samplaí Léiritheacha

CÁS 1 - Mórshiúl eagraithe
Reáchtálann carthanas grúpa óige a bhfuil mar chuspóir leis síth idir creidimh agus 
ciní mar aon le caidreamh sítheach pobail a chur chun cinn. Oibríonn an carthanas le 
himircigh óga ar mhaithe le dea-chaidreamh pobail a chur chun cinn. Is é atá i gceist 
leis an gcuid is mó dá chuid oibre ná ceardlanna seachtainiúla a reáchtáil ina labhraíonn 
imircigh ó chúlraí difriúla agus ó chultúir dhifriúla faoina n-eispéireas in Éirinn agus faoi 
na difríochtaí cultúrtha ar tháinig siad orthu. Ar mhaithe le dea-chaidreamh pobail a 
chur chun cinn, eagraíonn an carthanas mórshiúl chuig Teach Laighean chun an Rialtas a 
spreagadh tuilleadh cistiúcháin a sholáthar do thionscadail imeasctha. Roimh an ócáid, 
cuireann an carthanas an mórshiúl chun cinn ar a shuíomh Gréasáin agus ar a ardáin 
meán sóisialta agus dáileann sé bileoga faisnéise priontáilte ag stáisiúin traenach ar fud 
na tíre.

Sa chás seo, tá na gníomhaíochtaí atá tuairiscithe ceadmhach toisc go bhfuil sé mar 
chuspóir leis an mórshiúl tuilleadh cistiúcháin a áirithiú chun dea-chaidreamh pobail a 
chur chun cinn, rud a chuireann cuspóir carthanúil an charthanais ar aghaidh. Dá mba 
rud é go mbeadh cuspóir eile leis an mórshiúl, amhail agóid a dhéanamh in aghaidh 
athruithe ar bheartas cánach corparáide an Stáit, agus nach mbainfeadh an cuspóir sin 

CÁS 2 - Ócáid cainte
Soláthraíonn carthanas cúram leighis agus seirbhísí tacaíochta do dhaoine a bhfuil 
fadhbanna andúile acu.

Is é an cuspóir carthanúil atá aige leas an phobail a chur ar aghaidh, mar atá luaite i 
ndoiciméad rialaithe an charthanais. Eagraíonn polaiteoir áitiúil cruinniú poiblí maidir 
leis an gcreat náisiúnta andúile agus iarrann sé ar an gcarthanas cainteoir a sholáthar don 
chruinniú. Labhraíonn ball foirne de chuid na heagraíochta ag an ócáid agus cuireann an 
carthanas an ócáid chun cinn ar a shuíomh Gréasáin agus ar a ardáin meán sóisialta.

Sa chás seo, tá an cineál gníomhaíochta sin ceadmhach fad a chinntigh an carthanas 
gurb é an cruinniú, agus ní an polaiteoir aonair, an rud atá á chur chun cinn aige.

CÁS 3 - Dul i mbun feachtas stocaireachta chun an reachtaíocht 
nó beartas poiblí a athrú
Maidir le carthanas a bhfuil mar chuspóir carthanúil aige an bhochtaineacht nó cruatan 
eacnamaíoch a chosc nó a mhaolú agus a bunaíodh chun cabhair a thabhairt go sonrach 
do dhídeanaithe agus iarrthóirí tearmainn ar theacht isteach sa tír dóibh, sainaithníonn 
sé gurb é an toradh atá ar athruithe a rinneadh le déanaí ar rialacháin leasa shóisialaigh 
go bhfuil líon beag iarrthóirí tearmainn á bhfágáil gan aon sochair.  Cé go bhfuil an 
carthanas ag tabhairt cúnamh praiticiúil amhail éadach agus earraí níocháin do na 
hiarrthóirí tearmainn lena mbaineann, is eol dó gurb é athrú a dhéanamh ar na rialacháin 
an t-aon réiteach atá ar fáil.  Dá bhrí sin, tugann sé faoi fheachtas chun béim a leagan ar 
an tsaincheist agus chun áitiú ar an Rialtas tabhairt faoi na bearta is gá chun na rialacháin 
a leasú.  Áirítear leis an bhfeachtas roinnt mórshiúlta a eagrú chun béim a leagan ar an 
tsaincheist, feachtas náisiúnta póstaer a reáchtáil agus achainíocha a sheachadadh chuig 
ionadaithe poiblí agus chuig Dáil Éireann.  

Ós rud é go bhfuil níos mó i gceist leis an bhfeachtas ná feasacht a mhéadú nó dul i gcion 
ar dhearcthaí an phobail agus go bhfuil sé i gceist leis freisin féachaint le hathrú a bhaint 
amach sa dlí nó i mbeartas rialtais, meastar sa chás seo gur gníomhaíocht pholaitíochta 
é an feachtas stocaireachta. Mar sin féin, bheadh sé ceadmhach toisc go mbaineann sé 
go díreach le cur chun cinn a dhéanamh ar an gcuspóir carthanúil atá ag an gcarthanas 
chun bochtaineacht nó cruatan eacnamaíoch a chosc nó a mhaolú.  

Dá mba rud é, áfach, go mbeadh na gníomhaíochtaí stocaireachta céanna maidir leis 
an tsaincheist chéanna á ndéanamh ag carthanas a bhfuil mar chuspóir carthanúil aige 
oideachas a chur ar aghaidh, ar carthanas é a bunaíodh go sonrach chun ranganna 

CÁS 4 - Cead a thabhairt d’iarrthóir polaitíochta acmhainní an 
charthanais a úsáid
Oibríonn Eoin go deonach le grúpa pobail áitiúil, ar carthanas cláraithe é a bunaíodh 
chun na healaíona, an cultúr agus an oidhreacht a chur ar aghaidh sa cheantar. Tá baint 
aige lena lán tionscadal ar an leibhéal áitiúil agus chinn sé seasamh sna toghcháin 
áitiúla. Ós rud é go bhfuil Eoin ag déanamh a lán oibre don charthanas le blianta anuas, 
tá iontaobhaithe an charthanais i bhfách go mór lena fheachtas agus tugann siad cead 
dó halla an charthanais a úsáid saor in aisce chun ócáid cruinnithe airgid a óstáil dá 
fheachtas.

Sa chás seo, ní ceadmhach atá gníomhartha an charthanais. Ní ionann cead a thabhairt 
d’Eoin an halla a úsáid saor in aisce agus cuspóir carthanúil an charthanais a chur chun 
cinn. Ina theannta sin, tá an carthanas ag tabhairt tairbhe phríobháideach do dhuine 
aonair toisc go bhfuil sé ag tabhairt cead dó sócmhainní an charthanais a úsáid saor in 
aice. 

Dá mba rud é, áfach, go ligfeadh an carthanas a halla ar cíos ar bhonn rialta agus go 

6
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CÁS 5 - Dul i mbun feachtas stocaireachta chun an reachtaíocht 
nó beartas poiblí a athrú
Maidir le carthanas a bhfuil mar chuspóir carthanúil aige an timpeallacht nádúrtha a 
chosaint, bunaíodh é go sonrach chun cosaint agus caomhnú an fhiadhúlra Éireannaigh 
dhúchasaigh a chur chun cinn.   Fógraíonn an Rialtas beartas nua a bhfuil mar aidhm 
leis méid na bpáirceanna náisiúnta uile sa Stát a laghdú agus an talamh a úsáid chun 
tithíocht shóisialta a thógáil.  Tagann an carthanas ar an eolas faoi mhórshiúl agóide 
atá an príomhpháirtí freasúra don Rialtas ar tí a chur ar siúl in aghaidh an phlean. Is é 
an páirtí sin an t-aon pháirtí polaitíochta amháin nach bhfuil i bhfách leis an mbeartas 
nua sin chun talamh páirce náisiúnta a úsáid chun an ghéarchéim tithíochta a mhaolú.  
Cuireann an carthanas an mórshiúl chun cinn ar a shuíomh Gréasáin agus ar na meáin 
shóisialta agus seolann sé ríomhphost chuig gach duine dá bhaill agus dá shíntiúsóirí 
mar thaca leis an seasamh atá á ghlacadh ag an bpáirtí freasúra.  Iarrann sé ar dhaoine 
freastal ar an mórshiúl faoi bhratach an charthanais freisin chun a thaispeáint go bhfuil 
siad i bhfabhar sheasamh an pháirtí i leith an phlean.

Ós rud é go bhfuil an mórshiúl agóide á chur ar siúl ag páirtí polaitíochta, is amhlaidh 
sa chás seo nach ceadmhach atá tacaíocht an charthanais don pháirtí agus a 
rannpháirtíocht sa mhórshiúl toisc go bhfuil sé ag déanamh formhuiniú agus cur chun 
cinn ar fhoraithne agus gníomhaíochtaí páirtí polaitíochta ar leith agus go measfaí go 
bhfuil sé ag glacadh seasamh polaitíochta páirtí, cé go bhféadfaí a mheas go bhfuil an 
chúis leis an mórshiúl ag teacht le cuspóir carthanúil an charthanais a chur chun cinn.  Cé 
go bhféadfadh baill aonair nó baill foirne de chuid an charthanais freastal ar an mórshiúl 
i gcáil phearsanta, bheadh orthu bearta a dhéanamh chun a chinntiú nach bhfágfaí a 
rannpháirtíocht go mbeadh baint ar bith ag an gcarthanas leis an ócáid.

Dá mba rud é, áfach, go gcinnfeadh an carthanas a mhórshiúl agóide féin a eagrú, is 
amhlaidh go mbeadh sé sin ceadmhach toisc go mbainfeadh sé go díreach leis an 
gcuspóir carthanúil atá ag an gcarthanas an timpeallacht nádúrtha a chosaint a chur 

Ba cheart do charthanais a chinntiú go gcomhlíonfaidh siad na dlíthe ábhartha uile a bhfuil 
feidhm acu maidir le cúis pholaitíochta a chur chun cinn.

Ar na dlíthe ábhartha eile tá an tAcht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015.

Leis an Acht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015, ceanglaítear ar gach duine atá ag gabháil 
do ghníomhaíochtaí brústocaireachta a gcéannacht a chur in iúl don phobal trína bheith 
ainmnithe ar an gClár Brústocaireachta agus trí fhaisnéis áirithe a sholáthar don Choimisiún 
um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (“an Coimisiún um Chaighdeáin”) ar bhonn tréimhsiúil 
maidir lena ngníomhaíochtaí brústocaireachta.

Clár gréasánbhunaithe is ea an Clár Brústocaireachta, agus tá sé á chothabháil ag an 
gCoimisiún um Chaighdeáin. Is féidir tuilleadh faisnéise faoin Acht um Brústocaireacht a 
Rialáil, 2015, agus faoi ról an Choimisiúin um Chaighdeáin a fháil ag www.lobbying.ie
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