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1. Cúlra 

Rialálaí náisiúnta reachtúil na hÉireann ar eagraíochtaí carthanúla is ea an tÚdarás Rialála Carthanas 

(an “Rialálaí Carthanas”). Is údarás neamhspleách é a bunaíodh de réir an Achta Carthanas 20091, 

arna leasú (“Acht 2009”). Tá príomhfheidhmeanna an Rialálaí Carthanas leagtha amach in alt 14 

d’Acht 20092 agus áirítear leo an ceanglas chun clár d’eagraíochtaí carthanúla a bhunú agus a 

chothabháil agus comhlíonadh Acht 2009 a chinntiú agus faireachán a dhéanamh ar an gcéanna.   

Is doiciméad inmheánach é an Beartas seo. Ullmhaíodh é chun cabhrú le gach comhalta de bhord 

an Rialálaí Carthanas, le gach comhalta fochoiste, le gach comhalta seachtrach agus le gach ball 

foirne tuiscint a ghnóthú ar na hoibleagáidí atá ar an Rialálaí Carthanas faoin Acht um Nochtadh 

Cosanta, 2014, arna leasú leis an Acht um Nochtadh Cosanta, 2022 (an “tAcht um Nochtadh 

Cosanta”).  Faoi alt 21 den Acht um Nochtadh Cosanta, beidh aird ag an Rialálaí Carthanas ar aon 

treoir a eiseoidh an tAire i ndáil le Nochtadh Cosanta.  Eisíodh an treoir reatha i mí na Samhna 

2022, agus bhí aird ag an Rialálaí Carthanas ar an treoir sin agus an doiciméad seo á ullmhú aige.3  

 

2. Ráiteas Beartais 

Leis an Acht um Nochtadh Cosanta, cosnaítear oibrithe4 ar fhrithbheart i gcás go labhróidh siad 

amach faoi éagóiritheoireacht san áit oibre. Faoin Acht um Nochtadh Cosanta, ceanglaítear ar gach 

eagraíocht earnála poiblí nósanna imeachta a bhunú agus a chothabháil chun go bhféadfaidh a 

mbaill foirne nochtaí cosanta a dhéanamh. 

Tá rún daingean ag an Rialálaí Carthanas tacú le cultúr eagraíochta atá freagrach agus eiticiúil. 

Táimid inár mball den tionscnamh um Ionracas san Áit Oibre5, ar tionscnamh il-leas-sealbhóirí é 

lena gcuirtear timpeallachtaí tacúla oibre chun cinn d’aon duine a thuairiscíonn ábhair imní maidir 

le héagóiritheoireacht. 

                                                                 
1 Ar fáil ó: http://www.irishstatutebook.ie/eli/2009/act/6/enacted/en/html  
2 Ar fáil ó: http://www.irishstatutebook.ie/eli/2009/act/6/enacted/en/print#sec14   
3 Tugtar “Treoir eatramhach do chomhlachtaí poiblí agus do dhaoine forordaithe” ar an treoir agus tá sí ar fáil ó gov.ie - 
An tAcht um Nochtadh Cosanta: Faisnéis do Shaoránaigh agus do Chomhlachtaí Poiblí (www.gov.ie)  
4 Tá an téarma ‘oibrí’ sainmhínithe san Acht um Nochtadh Cosanta. Áirítear leis baill foirne, conraitheoirí, 
sainchomhairleoirí, baill foirne gníomhaireachta, intéirnigh, comhaltaí boird, scairshealbhóirí, oibrithe deonacha, 
daoine neamhíoctha faoi oiliúint, agus iarratasóirí ar phost. 
5 Ar fáil ó: https://integrityatwork.ie/  

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/act/14/enacted/en/html
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2009/act/6/enacted/en/html
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2009/act/6/enacted/en/print#sec14
https://www.gov.ie/en/publication/e20b61-protected-disclosures-act-guidance-for-public-bodies/#guidance-for-public-bodies
https://www.gov.ie/en/publication/e20b61-protected-disclosures-act-guidance-for-public-bodies/#guidance-for-public-bodies
https://integrityatwork.ie/
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Tá sé mar aidhm ag an Rialálaí Carthanas timpeallacht oibre a chothú ina bhfuil oibrithe ar a 

gcompord agus ábhair imní á gcur in iúl acu maidir le héagóiritheoireacht fhéideartha laistigh dár n-

oifig. Tá sé mar aidhm againn freisin na tacaí riachtanacha a thabhairt do dhaoine a chuireann 

fíorábhair imní in iúl. Tá an cineál timpeallachta oibre sin ag teacht leis na croíluachanna atá againn, 

go háirithe iad sin a bhaineann le cothroime, cuntasacht agus meas.  

Ar aon dul leis na luachanna sin, ba cheart do gach oibrí a bheith ar a gcompord agus ábhair imní á 

gcur in iúl go háitiúil acu dá mbainisteoir líne nó do bhainisteoir a mbainisteora líne. 

Aithnímid, áfach, gur féidir nach dtarlóidh sé sin i ngach cás. Is féidir nach mbeidh tú ag iarraidh an 

t-ábhar imní a chur in iúl go háitiúil; is féidir go mbeidh tú míshásta leis an dóigh ar déileáladh go 

háitiúil le d’ábhar imní; nó is féidir nach mbeidh uait ach an chomhairle agus an chosaint bhreise a 

ghabhann le próiseas foirmiúil.  Tá an beartas seo deartha chun oibrithe a chur ar a suaimhneas 

faoina thiomanta atáimid don phróiseas nochta chosanta agus chun a mhíniú cén dóigh a n-

oibríonn an próiseas sin agus chun forbhreathnú a thabhairt air (sna nósanna imeachta thíos). 

Faoinár mbeartas maidir le Nochtadh Cosanta, féadfaidh tú ábhar imní a chur in iúl go lárnach d’aon 

duine de na faighteoirí ainmnithe.  

Éistfimid le d’ábhair imní agus déanfaimid measúnú cúramach ar an tsaincheist lena mbaineann. 

Cinnteoimid go ndéanfar an t-imscrúdú cuí (in imthosca ina mbeidh imscrúdú ag teastáil) agus 

coinneoimid tú ar an eolas faoin dul chun cinn. 

Urramóimid rúndacht an nochta uait agus cosnóimid tú ar phionósú i ngach cás. Seachas sna 

cásanna sonracha atá leagtha amach san Acht um Nochtadh Cosanta6, cosnóimid do chéannacht 

(féach rannán 3.12 thíos - Conas a chosnófar mo chéannacht?). 

 

3. Nósanna imeachta le haghaidh Nochtaí Cosanta a dhéanamh 

Is ar Bhord 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 Gnóthaí 

Corparáideacha.  

                                                                 
6 Ar fáil ó shuíomh Gréasáin Ríomhleabhar Reachtanna na hÉireann (eISB):  
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/act/14/enacted/en/html 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/act/14/enacted/en/html
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Raon Feidhme na Nósanna Imeachta 

3.1 Na daoine a bhfuil feidhm ag na nósanna imeachta maidir leo 

Tá feidhm ag na nósanna imeachta maidir le gach oibrí, mar atá sainmhínithe in alt 3 den Acht um 

Nochtadh Cosanta. Áirítear leo sin fostaithe reatha agus iarfhostaithe de chuid an Rialálaí 

Carthanas, bíodh siad ina bhfostaithe buana nó ina bhfostaithe sealadacha, fostaithe ar scor, 

iaroibrithe, conraitheoirí neamhspleácha, sainchomhairleoirí, daoine faoi oiliúint, oibrithe 

deonacha, iarratasóirí ar phost, oibrithe gníomhaireachta agus comhaltaí Boird agus Coiste.  

Sainmhínithe 

3.2 Cé na nithe nach gcumhdaítear leis na nósanna imeachta seo? 

Ní chumhdaítear leis na nósanna imeachta seo aon nithe ar ábhair spéise pearsanta iad, e.g., 

gearáin nó casaoidí pearsanta. Ba cheart leanúint le hábhair imní den sórt sin a thuairisciú don lucht 

acmhainní daonna trí na beartais iomchuí acmhainní daonna. 

Ní nochtadh cosanta a bheidh in aon nochtadh ina dtabharfaidh duine aonair nochtadh nó faisnéis 

arb eol dó/di é nó í a bheith bréagach. Is féidir go ndéanfar gníomh araíonachta nó gníomh cuí eile i 

leith aon líomhaintí den sórt sin. 

 

3.3 Cad is Nochtadh Cosanta ann? 

Is féidir a rá gurb ionann nochtadh cosanta agus nochtadh faisnéise iomchuí (féach rannán 3.4 thíos 

chun tuilleadh faisnéise a fháil) a bhféadfar, i dtuairim réasúnach an oibrí (féach rannán 2.5 thíos), 

éagóiritheoireacht iomchuí amháin nó níos mó (féach rannán 3.6 thíos) a léiriú ann agus a tháinig ar 

aird an oibrí i gcomhthéacs oibre (féach rannán 3.8 thíos) agus a nochtar ar an modh atá 

forordaithe san Acht um Nochtadh Cosanta.  Ní mór d’oibrí atá ag déanamh nochtadh cosanta 

tuairim réasúnach a bheith aige/aici freisin go bhféadfar éagóiritheoireacht iomchuí a léiriú san 

fhaisnéis (agus in aon líomhain atá inti). Caithfimid súil níos gaire ar na ráitis sin sna rannáin seo a 

leanas chun a mhíniú cad a chiallaíonn siad. 
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3.4 Cad a chiallaíonn nochtadh faisnéise sa doiciméad seo? 

Ba cheart ‘faisnéis’ a bhféadfar éagóiritheoireacht iomchuí amháin nó níos mó a léiriú inti a bheith 

in aon nochtadh cosanta. Is é an ghnáthchiall le faisnéis a nochtadh ná fíorais a chur in iúl, amhail a 

lua gur tharla eachtraí ar leith. Ní ionann é sin agus líomhain a dhéanamh ar bhonn ábhair amhrais 

nach bhfuil bunaithe ar aon ní inbhraite. 

Níor cheart duit nithe a imscrúdú leat féin chun teacht ar chruthúnas ar d’ábhar amhrais agus níor 

cheart duit féachaint le déanamh amhlaidh. Is é an t-aon rud amháin is gá duit a dhéanamh ná an 

fhaisnéis a nochtadh do dhuine amháin de na faighteoirí ainmnithe (féach rannán 3.14 chun an 

liosta faighteoirí ainmnithe a fháil), bunaithe ar thuairim réasúnach go nochtar éagóiritheoireacht 

inti – féach rannán 3.10 thíos chun a fháil amach conas is féidir nochtadh a dhéanamh. 

3.5  Cad is ‘Tuairim Réasúnach’ ann? 

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 dhéanfar tú a phionósú i gcás nárbh eol duit nach raibh an ceart agat. Is é an rud atá tábhachtach 

ná go raibh tuairim réasúnach agat gur léiríodh éagóiritheoireacht san fhaisnéis a nochtadh nó go 

bhféadfaí éagóiritheoireacht a léiriú inti. 

Mar sin féin, ní bhfaighfear an chosaint a ghabhann leis an Acht um Nochtadh Cosanta i gcás go 

ndéanfar nochtadh in éagmais tuairim réasúnach. Sa chás sin, is féidir go ndéanfar gníomh 

araíonachta in aghaidh an duine aonair atá ag déanamh an nochta (an “Duine Tuairiscithe”). 

3.6  Cén cineál éagóiritheoireachta a fhéadfaidh a bheith ina ábhar do nochtadh 

cosanta? 

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

Cosanta: 

(a) Déanamh ciona; 



6 
 

(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) Tharla iomrall ceartais nó tá, nó is dócha go mbeidh, iomrall ceartais ag tarlú; 

(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; 

(h) Tharla sárú nó tá, nó is dócha go mbeidh, sárú ag tarlú; nó 

(i) Rinneadh faisnéis, a bhféadfar aon ní a thagann faoi réim aon cheann de mhír (a) go (h) 

roimhe seo a léiriú inti, a cheilt nó a scriosadh nó tá, nó is dócha go mbeidh, faisnéis den 

sórt sin á ceilt nó á scriosadh nó rinneadh iarracht faisnéis den sórt sin a cheilt nó a 

scriosadh nó tá, nó is dócha go mbeidh, iarracht á déanamh faisnéis den sórt sin a cheilt nó a 

scriosadh. 

Tabhair faoi deara gur cuma cé acu is in Éirinn nó in áit eile a tharla an éagóiritheoireacht amhrasta, 

atá an éagóiritheoireacht amhrasta ag tarlú nó a tharlódh an éagóiritheoireacht amhrasta agus gur 

cuma freisin cé acu is dlí de chuid na hÉireann nó de chuid aon tíre nó aon chríche iomchuí eile é an 

dlí a bhfuil feidhm aige maidir leis an éagóiritheoireacht. 

Ní éagóiritheoireacht iomchuí atá in aon ní a bhaineann le casaoidí idirphearsanta a dhéanann 

difear eisiach do dhuine tuairiscithe. Má tá casaoid ag ball foirne, féadfar í a chur in iúl faoin 

mbeartas casaoide sa lámhleabhar foirne. 

3.7  Cad a chiallaíonn comhthéacs oibre sa doiciméad seo? 

Ní mór don fhaisnéis teacht ar d’aird i gcomhthéacs oibre. Ciallaíonn comhthéacs oibre 

gníomhaíochtaí oibre reatha nó san am atá caite san earnáil phoiblí nó san earnáil phríobháideach, 

beag beann ar chineál na ngníomhaíochtaí sin, trína bhfaigheann an duine tuairiscithe faisnéis a 

bhaineann le héagóiritheoireacht iomchuí agus ina bhféadfadh an duine tuairiscithe pionósú a 

fhulaingt mar gheall ar an bhfaisnéis sin a thuairisciú. Má bhaineann an nochtadh le feidhm an 

fhostaí nó an fhostóra chun brath, chun imscrúdú nó chun ionchúiseamh, áfach, ní bheidh feidhm 
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ag na cosaintí a ghabhann leis an Acht um Nochtadh Cosanta ach amháin i gcás go mbeidh gníomh 

nó neamhghníomh ar thaobh an fhostóra i gceist leis an nochtadh. 

 

Nochtadh Cosanta a Dhéanamh 

3.8  Nochtadh Cosanta Inmheánach nó Nochtadh Cosanta Seachtrach? 

Faoin Acht um Nochtadh Cosanta, féadfar nochtaí cosanta a dhéanamh laistigh den Rialálaí 

Carthanas nó lasmuigh de. B’fhearr, i bhformhór na n-imthosca, nochtadh inmheánach a 

dhéanamh. Tá rún daingean ag an Rialálaí Carthanas tacú le nochtaí inmheánacha a dhéanamh agus 

iad a éascú chun na nithe seo a leanas a dhéanamh: 

 a chinntiú go ndéanfar an éagóiritheoireacht fhéideartha a bhrath agus a leigheas go luath; 

 oibrithe a chumasú nochtadh a dhéanamh ar an modh is sábháilte is féidir; 

 cultúr eagraíochta atá freagrach agus eiticiúil a chothú; agus 

 dea-rialachas agus cuntasacht a léiriú. 

Moltar go láidir duit, mar sin, leas a bhaint as na cainéil inmheánacha (féach rannán 3.14 thíos 

maidir le Nochtaí Inmheánacha) chun nochtadh a dhéanamh. 

Tabhair faoi deara go bhféadfaidh tú leas a bhaint as cainéil sheachtracha chun nochtadh a 

dhéanamh (féach rannán 16 thíos). Mar sin féin, ba cheart duit a bheith ar an eolas go mbeidh 

feidhm ag caighdeáin níos airde de ghnáth maidir leis na cosaintí a ghabhann leis an Acht um 

Nochtadh Cosanta a fháil i gcás go ndéanfar nochtadh seachtrach. 

3.9  Ar cheart dom Nochtadh Cosanta a dhéanamh ar chor ar bith? 

Thug an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe cúnamh airgeadais do Transparency 

International Ireland7 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 1 800 844 866 nó an treoir ‘Speak Up 

Safely’ a íoslódáil ó shuíomh Gréasáin na heagraíochta.8 Molaimid duit comhairle ghairmiúil a fháil 

sula gcinnfidh tú Nochtadh Cosanta a dhéanamh.  

                                                                 
7 Is eagraíocht neamhrialtasach dhomhanda neamhspleách a oibríonn chun éilliú a chomhrac é Transparency 
International. 
8 Suíomh Gréasáin Transparency International Ireland - https://transparency.ie/helpline 

https://transparency.ie/helpline
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3.10 Conas is féidir liom Nochtadh a dhéanamh? 

Is féidir leat nochtadh a dhéanamh ó bhéal nó i scríbhinn (go leictreonach nó de láimh). B’fhearr 

nochtadh a dhéanamh i scríbhinn toisc nach bhfuil an baol céanna ann go mbeadh aon mhíthuiscint 

ann. 

I gcás go ndéanfaidh tú nochtadh ó bhéal, is dócha go ndoiciméadóidh an faighteoir é. Nuair is 

féidir, iarrfar ort ansin an nochtadh doiciméadaithe a fhíorú. 

Ba cheart an fhaisnéis seo a leanas a bheith in aon nochtadh: 

(a) Ráiteas á rá go bhfuil an nochtadh á dhéanamh faoin Acht um Nochtadh Cosanta; 

(b) Ainm an Duine Tuairiscithe, a p(h)ost san eagraíocht, a (h)áit oibre agus a s(h)onraí 

teagmhála rúnda; 

(c) Faisnéis iomchuí i leith na héagóiritheoireachta iomchuí;  

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

sainaithníodh an éagóiritheoireacht líomhnaithe; 

(e) Cé acu atá nó nach bhfuil an éagóiritheoireacht fós ar siúl; 

(f) Cé acu a nochtadh nó nár nochtadh an éagóiritheoireacht 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; agus 

(g) Aon fhaisnéis iomchuí eile. 

3.11 Conas a chosnófar mé agus nochtadh á dhéanamh agam? 

I gcás go ndéanfaidh tú nochtadh cosanta de réir an Achta um Nochtadh Cosanta agus faoi threoir 

na nósanna imeachta seo, cosnófar tú ar phionósú. Ní ghlacfaidh an Rialálaí Carthanas le haon 

chásanna ina ndéantar duine a phionósú tar éis nochtadh cosanta a dhéanamh agus tionscnófar 

imeachtaí araíonachta in aghaidh an déantóra i gcás go mbeidh údar ann leis sin. 

San Acht um Nochtadh Cosanta, sainmhínítear pionósú mar ghníomh nó neamhghníomh ar bith a 

dhéanann difear d’oibrí chun aimhleas an oibrí agus, go háirithe, folaíonn sé: 

(a) Fionraí, asleagan nó dífhostú; 

(b) Ísliú céime nó deis ar ardú céime a chailleadh nó ardú céime a choimeád siar; 
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(c) Aistriú dualgas, athrú ar shuíomh áite oibre, laghdú ar phá nó athrú ar uaireanta 

oibre9; 

(d) Aon bheart araíonachta, iomardú nó pionós eile a fhorchur nó a riar (lena n-áirítear 

pionós airgeadais); 

(e) Comhéigean, imeaglú, ciapadh nó dúdhiúltú; 

(f) Idirdhealú, míbhuntáiste nó cóir éagórach; 

(g) Díobháil, damáiste nó caillteanas, oiliúint a choimeád siar, bagairt díoltais, measúnú 

diúltach maidir le feidhmíocht nó teistiméireacht dhiúltach fostaíochta; 

(h) Mainneachtain conradh fostaíochta sealadach a aistriú ina cheann buan, i gcás go 

raibh ionchas dlisteanach ann go dtairgfí fostaíocht bhuan;  

(i) Mainneachtain conradh fostaíochta sealadach a athnuachan nó é a fhoirceannadh go 

luath;  

(j) Damáiste, lena n-áirítear damáiste do chlú an oibrí, go háirithe ar na meáin 

shóisialta, nó caillteanas airgeadais, lena n-áirítear caillteanas gnó agus caillteanas 

ioncaim; 

(k) Dúliostáil ar bhonn comhaontú neamhfhoirmiúil nó foirmiúil ar fud na hearnála nó 

an tionscail, a d’fhéadfadh a fhágáil nach bhfaighidh an duine fostaíocht san earnáil 

nó sa tionscal amach anseo; 

(l) Foirceannadh luath nó cealú conartha le haghaidh earraí nó seirbhísí; 

(m) Ceadúnas nó cead a chealú; agus 

(n) Atreorú síciatrach nó leighis. 

Foráiltear le halt 11 go halt 16 den Acht um Nochtadh Cosanta do leigheasanna sonracha d’oibrithe 

a ndéantar iad a phionósú mar gheall ar nochtadh cosanta a dhéanamh. Má chreideann tú go 

ndearnadh tú a phionósú mar gheall ar nochtadh éagóiritheoireachta a dhéanamh de réir na 

nósanna imeachta seo, ba cheart duit duine amháin de na faighteoirí ainmnithe a chur ar an eolas 

faoi sin chun sásamh a lorg. Déanfaidh an Rialálaí Carthanas measúnú agus imscrúdú ar aon 

chásanna pionósaithe agus déanfaidh sé gníomh cuí (lena n-áireofar gníomh araíonachta a 

dhéanamh in aghaidh comhoibrithe), nuair is gá. 

                                                                 
9 Soiléirítear sa dlí-eolaíocht a tiomsaíodh tar éis an reachtaíocht a achtú nach gá gurb ionann aistriú dualgas i 
gcomhthéacs na Státseirbhíse agus pionósú faoin Acht (foinse: na Treoirlínte ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe). 
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3.12 Conas a chosnófar mo chéannacht? 

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

chuige/chuici céannacht an Duine Tuairiscithe a choinneáil faoi rún. Déanfaidh an Rialálaí Carthanas 

gach beart réasúnach chun caitheamh go rúnda íogair le nochtaí a dhéantar de réir na nósanna 

imeachta seo. Ní nochtfar do chéannacht gan toiliú a fháil uait ar dtús ach amháin i gcás go 

gceanglófar é sin le dlí nó go mbeidh sé sin riachtanach chun imscrúdú éifeachtach a dhéanamh ar 

an éagóiritheoireacht iomchuí. 

Féadfaidh Duine Tuairiscithe ar baineadh dá c(h)éannacht gníomh a dhéanamh i gcás go 

bhfulaingeoidh sé/sí aon chaillteanas mar thoradh ar an mbaint sin dá c(h)éannacht. Maidir leo sin 

a mbeidh baint acu le nochtadh cosanta a phróiseáil, ceanglófar orthu a chinntiú go gcosnófar 

céannacht an Duine Tuairiscithe i ndáil le slándáil doiciméad agus comhdú doiciméad (cibé acu ar 

bhonn digiteach nó de láimh). 

Ní dhéanfaidh faighteoir nochta ná aon duine a dtarchuirtear nochtadh chuige/chuici aon fhaisnéis 

lena bhféadfaí an Duine Tuairiscithe a shainaithint a nochtadh do dhuine eile, ach amháin i gcás: 

(a) go dtabharfaidh an Duine Tuairiscithe toiliú sainráite; 

(b) gur oibleagáid riachtanach chomhréireach a fhorchuirtear le dlí é an nochtadh a 

dhéanamh;  

(c) go léireoidh an faighteoir go ndearna sé/sí gach beart réasúnach chun nach ndéanfaí 

céannacht an Duine Tuairiscithe a nochtadh; 

(d) go mbeidh tuairim réasúnach ag an Rialálaí Carthanas gur gá an chéannacht a 

nochtadh chun baol tromaí do shlándáil an Stáit, do shláinte an phobail, do 

shábháilteacht an phobail nó don chomhshaol a chosc. 

I gcás go gcinnfear gur gá faisnéis a eisiúint lena bhféadfar céannacht an Duine Tuairiscithe a 

nochtadh nó lena nochtfar céannacht an Duine Tuairiscithe, cuirfear an Duine Tuairiscithe ar an 

eolas faoin gcinneadh sin i scríbhinn roimh an eisiúint, ach amháin i gcás go gcuirfeadh fógra den 

sórt sin na nithe seo a leanas i mbaol: 

(a) an éagóiritheoireacht iomchuí lena mbaineann a imscrúdú go héifeachtach,  

(b) baol tromaí do shlándáil an Stáit, do shláinte an phobail, do shábháilteacht an phobail nó 

don chomhshaol a chosc, nó  

(c) coireacht a chosc nó cion coiriúil a ionchúiseamh. 
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Cuirfear an Duine Tuairiscithe ar an eolas faoin bpróiseas athbhreithnithe is infheidhme freisin 

(féach rannán 2.24 maidir le hAthbhreithniú thíos), rud a bhféadfaidh an Duine Tuairiscithe é a 

agairt i leith an chinnidh a c(h)éannacht a nochtadh nuair is infheidhme. Nuair is féidir, tairgfear 

athbhreithniú don Duine Tuairiscithe sula nochtfar a c(h)éannacht. 

3.13 An bhféadfaidh mé nochtadh anaithnid a dhéanamh?  

Cé go bhféadfaidh tú nochtadh anaithnid a dhéanamh, tá difríochtaí tábhachtacha ann idir nochtaí 

anaithnide agus nochtaí ina dtugann tú d’ainm. Mholfaimis d’aon oibrí a (h)ainm agus a s(h)onraí 

teagmhála a thabhairt agus nochtadh á dhéanamh aige/aici toisc gur féidir go mbeidh sé 

riachtanach teagmháil a dhéanamh leis/léi chun an fhaisnéis a nochtadh a shoiléiriú. Ná déan 

dearmad nach mór don fhaighteoir do c(h)éannacht a chosaint. 

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

gníomhaíonn an Rialálaí Carthanas i leith nochtaí anaithnide a mhéid is féidir déanamh amhlaidh. 

Mar sin féin, is féidir go gcuirfear srian leis an gcumas atá againn imscrúdú a dhéanamh in éagmais 

eolas ar chéannacht an Duine Tuairiscithe 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 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). 

Maidir le hoibrí a rinne tuairisc anaithnid agus a ndéanfar é/í a shainaithint agus a phionósú ina 

dhiaidh sin, caithfear leis/léi amhail is dá ndéanfadh sé/sí nochtadh cosanta faoin Acht um 

Nochtadh Cosanta agus beidh sé/sí i dteideal na gcosaintí céanna le nochtóir sainaitheanta. 

3.14 Cé na daoine a bhféadfar Nochtadh Inmheánach a dhéanamh dóibh 

Bhunaigh an Rialálaí Carthanas grúpa ar a dtugtar an Grúpa um Nochtadh Cosanta. Is iad seo na 

comhaltaí den Ghrúpa um Nochtadh Cosanta: 

(a) Cathaoirleach an Choiste Airgeadais, Iniúchóireachta, Riosca agus Rialachais 

(b) Príomhfheidhmeannach an Rialálaí Carthanas 

(c) An Stiúrthóir Gnóthaí Dlí agus Clárúcháin 
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Tá gach comhalta den Ghrúpa um Nochtadh Cosanta ina D(h)uine Ainmnithe de bhun alt 6A den 

Acht um Nochtadh Cosanta. Féadfar nochtaí a dhéanamh d’aon duine de na comhaltaí den Ghrúpa 

um Nochtadh Cosanta, is cuma cén t-aonad gnó ina n-oibríonn tú.  

Tar éis nochtadh a fháil, tionólfaidh an faighteoir cruinniú a chuimseoidh nach lú ná beirt 

chomhaltaí den Ghrúpa um Nochtadh Cosanta chun an nochtadh a mheasúnú, chun a chinneadh cé 

acu is nochtadh cosanta é nó nach ea, agus chun an nochtadh a tharchur chuig an gcainéal cuí lena 

imscrúdú. Is féidir go mbeidh ról ag Cinn ar Aonaid Ghnó eile, faoi réir comhaontú a fháil ó na 

comhaltaí den Ghrúpa um Nochtadh Cosanta agus ag brath ar chineál an cháis. 

Más rud é go mbeidh coinbhleacht leasa ag aon chomhalta den Ghrúpa um Nochtadh Cosanta i 

ndáil le haon nochtadh, ní mór dó/di an choinbhleacht sin a dhearbhú agus é/í féin a bhaint den 

chás. 

Tá mionsonraí faoi na bearta a dhéanfaidh an Grúpa um Nochtadh Cosanta tar éis nochtadh a fháil 

leagtha amach sa rannán maidir le measúnú (féach rannán 3.19 thíos maidir le Nochtadh Cosanta a 

Mheasúnú) agus sa rannán maidir le himscrúdú (féach rannán 3.20 thíos maidir le Nochtadh 

Cosanta a Imscrúdú). 

3.15 Nochtaí Seachtracha 

Sainaithnítear san Acht um Nochtadh Cosanta na modhanna seo a leanas le haghaidh nochtadh 

cosanta a dhéanamh lasmuigh den fhostóir (arb é an Rialálaí Carthanas é sa chás seo): 

(a) ‘Duine freagrach’ lasmuigh den fhostóir, i gcás go gcreidfidh an t-oibrí le réasún go 

mbaineann an éagóiritheoireacht le duine nach fostóir an oibrí é/í nó i gcás go mbeidh 

freagracht dhlíthiúil ar an duine freagrach sin as rud éigin ar ina leith is féidir gur tharla 

éagóiritheoireacht. Mar shampla, féadfaidh oibrí gníomhaireachta nochtadh a dhéanamh 

don eagraíocht ina mbíonn sé/sí ag obair seachas dá f(h)ostóir féin. 

(b) ‘Duine forordaithe’.10 Beidh feidhm ag ceanglas breise i gcásanna den sórt sin: ní mór don 

Duine Tuairiscithe a chreidiúint go bhfuil an fhaisnéis a nochtadh agus aon líomhaintí atá inti 

fíor go substaintiúil.11  

                                                                 
10 Mar atá sainmhínithe in I.R. Uimh 339/2014, arna leasú le I.R. Uimh. 448/2015.  Tá liosta de dhaoine forordaithe ar 
fáil ar an suíomh Gréasáin gov.ie: https://www.gov.ie/en/collection/41798-protected-disclosures-whistleblowing-list-
of-prescribed-persons/  
11 Is airde an caighdeán fianaiseach sin ná ‘tuairim réasúnach’. 

https://www.gov.ie/en/collection/41798-protected-disclosures-whistleblowing-list-of-prescribed-persons/
https://www.gov.ie/en/collection/41798-protected-disclosures-whistleblowing-list-of-prescribed-persons/
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(c) Aire den rialtas12, i gcás go bhfuil an t-oibrí, nó go raibh an t-oibrí, fostaithe i gcomhlacht 

poiblí agus go gcomhlíontar ceann amháin de na critéir seo a leanas: 

i. Rinne an t-oibrí faisnéis atá mar an gcéanna go substaintiúil a nochtadh roimhe sin 

do dhuine freagrach nó do dhuine forordaithe, ach níor tugadh aon aiseolas ar bith, 

nó níor tugadh aon aiseolas leordhóthanach, laistigh de na creataí ama is gá. 

ii. Creideann an t-oibrí le réasún go bhfuil ceann an chomhlachta phoiblí lena 

mbaineann comhpháirteach san éagóiritheoireacht.  

iii. Creideann an t-oibrí le réasún gur féidir gur garchontúirt nó contúirt fhollasach do 

leas an phobail atá san éagóiritheoireacht iomchuí, amhail staid éigeandála nó riosca 

go ndéanfar damáiste do-aisiompaithe.  

(d) comhairleoir dlí, i gcás go ndéanfaidh oibrí an nochtadh le linn dó/di comhairle dlí a fháil, 

mar shampla comhairle dlí ó aturnae, ó abhcóide nó ó oifigeach ceardchumainn. 

(e) Nochtaí seachtracha malartacha.  Baineann sé seo le cásanna nach ndearnadh nochtadh ar 

aon cheann de na modhanna thuas iontu (nó ina ndearnadh nochtadh ar cheann amháin de 

na modhanna thuas ach nach ndearnadh aon ghníomhartha cuí laistigh de na creataí ama is 

gá iontu) agus ina gcreideann an t-oibrí le réasún go bhfuil an fhaisnéis a nochtadh agus aon 

líomhain fíor go substaintiúil, agus—  

i. gur féidir gur garchontúirt nó contúirt fhollasach do leas an phobail atá san 

éagóiritheoireacht lena mbaineann, amhail staid éigeandála nó riosca go ndéanfar 

damáiste do-aisiompaithe, nó  

ii. i gcás gur tugadh an tuairisc do dhuine forordaithe nó d’aire, go bhfuil baol 

pionósaithe ann nó gur beag seans go dtabharfar aghaidh go héifeachtach ar an 

éagóiritheoireacht, de bharr imthosca sonracha an cháis. 

3.16 Cásanna Speisialta 

In ailt 17 agus 18 d’Acht 2014, pléitear le nochtaí cosanta a bhaineann le forfheidhmiú an dlí agus le 

slándáil agus cosaint náisiúnta faoi seach. Go bunúsach, ní nochtaí cosanta a bheadh in aon nochtaí 

seachtracha faisnéise a bhaineann le ceachtar de na réimsí sin ach amháin i gcás go gcomhlíonann 

siad ceanglais shonracha bhreise. 

                                                                 
12 I gcás go ndéanfaidh oibrí de chuid an Rialálaí Carthanas nochtadh don Aire Stáit ar a bhfuil freagracht as Forbairt 
Pobail agus Carthanais, déileálfar leis an nochtadh faoi na nósanna imeachta inmheánacha um nochtadh cosanta, 
seachas na nósanna imeachta seachtracha um nochtadh cosanta.  



14 
 

3.17 Nochtaí Alt 17 

Tá feidhm ag alt 17 maidir le nochtadh faisnéise iomchuí a bhféadfaí a bheith ag súil le réasún go n-

éascófaí déanamh ciona leis nó go ndéanfaí leis dochar nó díobháil do na nithe seo a leanas: 

(a) cosc, brath nó imscrúdú cionta, gabháil nó ionchúiseamh ciontóirí nó éifeachtacht 

modhanna dleathacha, córas dleathach, pleananna dleathacha nó nósanna imeachta 

dleathacha a úsáidtear chun críocha aon cheann de na nithe sin; 

(b) forfheidhmiú, riaradh nó comhlíonadh aon dlí; 

(c) modhanna dleathacha, córais dhleathacha, pleananna dleathacha nó nósanna imeachta 

dleathacha a úsáidtear chun sábháilteacht an phobail nó sábháilteacht nó slándáil daoine nó 

maoine a chinntiú; 

(d) cothroime imeachtaí os comhair cúirte nó binse; 

(e) slándáil forais iomchuí; nó 

(f) slándáil aon chórais cumarsáidí de chuid an Gharda Síochána, Óglaigh na hÉireann nó foras 

iomchuí. 

Ba cheart breathnú go mion ar alt 17 den Acht nuair a bheidh nochtadh faisnéise den sórt sin á 

bhreithniú. 

3.18 Nochtaí Alt 18  

Tá feidhm ag alt 18 maidir le nochtadh faisnéise más rud é go bhféadfaí a bheith ag súil le réasún— 

(a) go ndéanfaí dochar— 

i. do shlándáil an Stáit; 

ii. do chosaint an Stáit; nó 

iii. do chaidreamh idirnáisiúnta an Stáit, nó 

(b) go léireofaí, nó go dtiocfadh de go léireofaí, céannacht duine a thug faisnéis ar mhodh rúin 

do chomhlacht poiblí i ndáil le forfheidhmiú nó riaradh an dlí nó aon fhoinse eile faisnéise 

den sórt sin a tugadh ar mhodh rúin. 

Cé nach dócha go dtiocfaidh nochtaí alt 18 chun cinn i ndáil le hobair an Rialálaí Carthanas, tarlóidh 

sé, i gcás go gcreidfidh Duine Tuairiscithe go mbeadh sé cuí nochtadh a dhéanamh faoin alt sin den 

Acht, go gceapfar breitheamh reatha nó breitheamh ar scor den Ard-Chúirt mar Fhaighteoir Nochtaí 

faoi Sceideal 3 a ghabhann leis an Acht um Nochtadh Cosanta chun déileáil le nochtaí a rinneadh 

faoi alt 18 den Acht. 
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Féadfar nochtadh faisnéise a thagann faoi théarmaí alt 18 den Acht um Nochtadh Cosanta a 

dhéanamh don Fhaighteoir Nochtaí i gceachtar de na slite seo a leanas: (i) I scríbhinn, trí chlúdach 

séalaithe litreach a bhfuil “Faoi Rún: Faoi Bhráid an tSeoltaí Amháin” marcáilte air a sheoladh nó a 

sheachadadh chuig an seoladh thuas; nó (ii) I bpearsa, trí fhreastal ar choinne leis an bhFaighteoir 

Nochtaí, rud is féidir a shocrú trí ríomhphost a sheoladh chuig 

protected.disclosure@confidentialrecipient.gov.ie. 

3.19 Nochtadh Cosanta a Mheasúnú  

I gcás go ndéanfar nochtadh éagóiritheoireachta líomhnaithe d’aon duine de na faighteoirí 

ainmnithe, tionólfaidh an duine sin cruinniú de chuid an Ghrúpa um Nochtadh Cosanta, mar atá 

leagtha amach sa rannán thuas maidir le Nochtaí Inmheánacha.  Admhóidh an Grúpa um Nochtadh 

Cosanta don Duine Tuairiscithe go bhfuarthas an nochtadh laistigh de sheacht lá ón nochtadh a 

fháil.   

Déanfaidh an Grúpa um Nochtadh Cosanta measúnú tosaigh, agus is féidir go lorgóidh sé tuilleadh 

faisnéise ón Duine Tuairiscithe maidir le cé acu atá nó nach bhfuil fianaise prima facie ann gur tharla 

éagóiritheoireacht iomchuí.  

Caithfidh an faighteoir/na faighteoirí le gach nochtadh amhail is dá mba nochtadh cosanta é (agus 

cosnóidh an faighteoir/na faighteoirí céannacht an Duine Tuairiscithe de réir na nósanna imeachta) 

go dtí go mbeidh an measúnú críochnaithe.  

Áireofar na bearta seo a leanas leis an bpróiseas measúnaithe: 

a. An bunús leis an ábhar imní a cuireadh in iúl a shoiléiriú i gcomhar leis an oibrí agus a 

shuí cén fhianaise atá ar fáil chun tacú leis an ábhar imní.  

b. Tomhas a dhéanamh ar an riosca a bhaineann leis an tsaincheist agus gníomh 

láithreach a dhéanamh i gcás go mbeidh caillteanas suntasach nó contúirt 

thromchúiseach do dhaoine eile i gceist leis an éagóiritheoireacht líomhnaithe. 

c. Gach fiosrú iomchuí a dhéanamh ar shlí phras, íogair agus dhiscréideach, á chinntiú 

go gcosnófar céannacht an Duine Tuairiscithe (más gá céannacht an oibrí a nochtadh 

chun fiosrú éifeachtach a dhéanamh, rachaidh an Grúpa um Nochtadh Cosanta i 

gcomhairle leis an Duine Tuairiscithe ar an gcéad ásc). 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/act/14/enacted/en/print#sec18
mailto:protected.disclosure@confidentialrecipient.gov.ie
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Más rud é go gcinnfear go gcomhlíonann an ní na critéir le haghaidh nochtadh cosanta faoin Acht 

um Nochtadh Cosanta, tarchuirfear an ní lena imscrúdú (féach rannán 3.20 thíos). 

I gcás go gcinnfear sa mheasúnú nach gcomhlíonann an ní na critéir le haghaidh nochtadh cosanta 

(e.g., i gcás gur casaoid phearsanta nó gearán pearsanta í an tsaincheist lena mbaineann), cuirfidh 

an Grúpa um Nochtadh Cosanta an Duine Tuairiscithe ar an eolas faoin gcinneadh sin agus tairgfidh 

sé comhairle maidir leis na bearta cuí atá le déanamh.  

3.20 Nochtadh Cosanta a Imscrúdú 

I gcás go gcinnfear sa mheasúnú ón nGrúpa um Nochtadh Cosanta go gcomhlíonann an ní na critéir 

le haghaidh nochtadh cosanta, tarchuirfear an ní lena imscrúdú. Is éagsúil a bheidh cineál an 

imscrúdaithe a sheolfar, agus é ag brath ar thromchúis an ní a nochtadh, agus is féidir go 

dtarchuirfear an ní chuig comhlacht seachtrach, lena n-áirítear an Garda Síochána. 

Samhlaítear go n-imscrúdóidh gníomhaireacht sheachtrach formhór na gcásanna, ar 

gníomhaireacht í a choinneoidh an Rialálaí Carthanas chun na gcríoch sin. Cinnteoidh sé sin go 

mbeidh an leibhéal riachtanach taithí, saineolais agus neamhspleáchais ar fáil.  

I gcásanna áirithe, amhail i gcás go measfar go bhfuil an tsaincheist simplí agus gur féidir í a réiteach 

gan dul i muinín imscrúdú seachtrach iomlán, is féidir go seolfaidh an Grúpa um Nochtadh Cosanta 

an t-imscrúdú. Beidh an t-imscrúdú agus an cinneadh faoi réir bailíochtú ag an ngníomhaireacht 

sheachtrach i gcásanna den sórt sin, áfach. 

I ngach cás, cuirfidh an Grúpa um Nochtadh Cosanta an Duine Tuairiscithe ar an eolas faoi bhealach 

roghnaithe an imscrúdaithe. Cloífear leis na prionsabail seo a leanas le linn an imscrúdaithe, is cuma 

cén bealach a roghnófar: 

(a) Seolfar an t-imscrúdú ar mhodh atá ag teacht go hiomlán le prionsabail an cheartais 

aiceanta; 

(b) Lorgófar fianaise ó aon fhinnéithe iomchuí; 

(c) Measúnófar san imscrúdú cé acu, maidir leis an tuairisc nochta, is tuairisc í atá bunaithe ar 

thuairim réasúnach ach nach bhfuil aon bhunús léi, is tuairisc í atá bunaithe ar thuairim 

réasúnach agus a bhfuil bunús léi nó is tuairisc í atá bréagach d’aon turas; 

(d) Déanfaidh an Rialálaí Carthanas gníomh cuí i gcás go mbeidh bunús ann leis an nochtadh; 
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(e) Má tá an nochtadh bréagach d’aon ghnó, is féidir go ndéanfaidh an Rialálaí Carthanas 

breithniú ar ghníomh araíonachta a dhéanamh;  

Tar éis an próiseas a chríochnú, tabharfaidh an Grúpa um Nochtadh Cosanta tuairisc don Duine 

Tuairiscithe ar an toradh, lena n-áirítear mionsonraí faoin ngníomh a rinneadh. 

3.21 Aiseolas a Thabhairt don Duine Tuairiscithe  

I gcás go mbeidh nochtadh cosanta á imscrúdú, coinneofar cumarsáid ar bun leis an Duine 

Tuairiscithe.  Tabharfaidh an Grúpa um Nochtadh Cosanta aiseolas don Duine Tuairiscithe laistigh 

de thrí mhí ón dáta a admhaíodh go bhfuarthas an nochtadh, agus gach trí mhí ina dhiaidh sin go dtí 

go ndúnfar an ní.  I gcás go dtabharfar tuairisc anaithnid, is féidir nach mbeifear in ann admháil agus 

aiseolas a thabhairt don Duine Tuairiscithe.  Tabharfar aiseolas i gcás go soláthróidh Duine 

Tuairiscithe modh trínar féidir cumarsáid a choinneáil ar bun, amhail seoladh ríomhphoist 

anaithnidithe. 

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 ann an Duine Tuairiscithe a chur ar an eolas faoin dul chun cinn, nó faoin toradh, 

ar aon phróiseas araíonachta a bhaineann le hoibrí eile agus a d’eascair as imscrúdú a seoladh de 

bhun nochtadh cosanta a fháil. Tríd is tríd, coinneofar faisnéis den sórt sin faoi rún idir an fostóir 

agus an t-oibrí is ábhar don phróiseas araíonachta. Cé go ndearbhófar don Duine Tuairiscithe go 

ndearnadh gníomh cuí, ní bheidh sé/sí i dteideal, de ghnáth, a fháil amach cén gníomh a rinneadh. 

3.22 Cearta an Duine lena mBaineann le linn imscrúdaithe 

Beidh feidhm ag prionsabail ghinearálta an cheartais aiceanta agus ag nósanna imeachta an 

cheartais chóir maidir le haon duine ar cuireadh éagóiritheoireacht ina leith agus is ábhar d’aon 

imscrúdú (an “Duine lena mBaineann”). Agus é ag tabhairt faisnéis don Duine Tuairiscithe, 

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

mBaineann. Déanfaidh an Rialálaí Carthanas socrú go mbeidh tacaí agus cosaintí cuí ar fáil, de réir 

mar is cuí. 
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Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach gceanglaíonn prionsabail an cheartais aiceanta go 

gcuirfí Duine lena mBaineann ar an eolas go bhfuarthas líomhain. Níl aon cheart ag an Duine lena 

mBaineann fios a bheith aige/aici ar chéannacht an oibrí a thug an tuairisc ach oiread. 

I gcás gur mian le himscrúdaitheoir an Duine lena mBaineann a cheistiú nó faisnéis a lorg 

uaidh/uaithi, beidh an duine i dteideal mionsonraí a fháil faoin líomhain agus deis a fháil freagra a 

thabhairt ar an líomhain agus í a chonspóid. 

Ar mhaithe leis an gceartas aiceanta, cuirfear an Duine lena mBaineann nó na Daoine lena 

mBaineann ar an eolas i scríbhinn faoin líomhain agus faoin bhfianaise tacaíochta ar fad agus 

tabharfar deis iomlán dó/di nó dóibh barúil a thabhairt ag céim chuí sa phróiseas agus sula 

dtabharfar an t-imscrúdú i gcrích. 

Beidh an Duine lena mBaineann i dteideal fógra a fháil faoin toradh ar an imscrúdú agus beidh sé/sí 

i dteideal cóip a fháil de thuarascáil an imscrúdaithe i gcás go gcinnfear inti gur tharla 

éagóiritheoireacht. 

3.23 Torthaí tar éis imscrúdaithe 

Is iad seo a leanas na torthaí a d’fhéadfadh a bheith ar imscrúdú ar an ní a nochtadh: 

(a) Seasfar leis an nochtadh nó seasfar go páirteach leis, rud arb é an toradh a bheidh air: 

i. go stopfar an míchleachtas agus go sainaithneofar na laigí córais agus go dtabharfar 

aghaidh orthu nó go dtabharfar aghaidh ar an ábhar imní a mhéid is réasúnach; 

ii. go ndéanfar gníomh araíonachta in aghaidh an éagóiritheora, ag brath ar thorthaí an 

imscrúdaithe; agus 

iii. go dtarchuirfear an ní chuig comhlacht seachtrach, lena n-áirítear an Garda 

Síochána. 

(b) Ní sheasfar leis an nochtadh, rud arb é an toradh a bheidh air: 

i. nach ndéanfar aon ghníomh i gcás go mbeidh an líomhain bunaithe ar thuairim 

réasúnach ach nach mbeidh aon bhunús léi; 

ii. go ndéanfar breithniú ar ghníomh araíonachta a dhéanamh in aghaidh an Duine 

Tuairiscithe i gcás go suífear go raibh an maíomh mailíseach nó nach raibh sé 

bunaithe ar thuairim réasúnach ar shlí eile. 
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Más rud é nach mbeidh an t-oibrí a thuairiscigh an tsaincheist sásta leis an toradh ar an imscrúdú ar 

nochtadh, beidh ceart aige/aici athbhreithniú a iarraidh (féach rannán 3.24 Athbhreithniú). 

3.24 Athbhreithniú 

Féadfaidh an Duine Tuairiscithe athbhreithniú a iarraidh ar na nithe seo a leanas: 

(a) Aon chinneadh a rinneadh chun céannacht an Duine Tuairiscithe a nochtadh (ach amháin i 

gcásanna eisceachtúla); 

(b) Seoladh aon mheasúnaithe/imscrúdaithe tosaigh, nó an toradh ar aon mheasúnú/imscrúdú 

tosaigh, a rinneadh i leith an nochta chosanta; agus 

(c) An toradh ar aon mheasúnú/imscrúdú a rinneadh i leith aon ghearáin faoi phionósú. 

Is é/í duine ainmnithe a gceapfaidh Cathaoirleach an Bhoird é/í a sheolfaidh aon athbhreithnithe. I 

gcás go ndéanfar cinneadh chun céannacht an Duine Tuairiscithe a nochtadh, tarlóidh sé, nuair is 

féidir, go dtairgfear athbhreithniú don Duine Tuairiscithe sula nochtfar a c(h)éannacht. 

Tosca eile 

3.25  Tucaid  

Ní bhaineann do thucaid le nochtadh a dhéanamh leis an gceist maidir le cé acu is nochtadh a 

chosnaítear leis an Acht um Nochtadh Cosanta é nó nach ea. Déileálfar le gach nochtadh, is cuma 

cén tucaid a bhí agat leis an nochtadh a dhéanamh, agus cosnófar tú fad a chreidfidh tú le réasún 

go bhféadfar éagóiritheoireacht a léiriú san fhaisnéis a nochtadh. 

Fiú amháin i gcás go nochtfaidh tú éagóiritheoireacht, ní gá go bhfaighidh tú aon chosaint nó aon 

díolúine i ndáil le haon bhaint a bhí agat leis an éagóiritheoireacht sin. 

3.26 Taifead Araíonachta an Duine Tuairiscithe agus nithe gaolmhara eile   

I gcás go ndéanfaidh oibrí nochtadh maidir le héagóiritheoireacht líomhnaithe, déanfar breithniú 

cuí ar an nochtadh. Tríd is tríd, díreoidh an Rialálaí Carthanas ar an nochtadh a rinneadh (an 

teachtaireacht), seachas ar aon saincheisteanna araíonachta (nó saincheisteanna eile) a bhaineann 

leis an duine a rinne an nochtadh (an teachtaire). 

I bhformhór na gcásanna ina ndéantar nochtadh le linn imscrúdaithe, le linn próiseas araíonachta 

nó le linn próiseas eile, níor cheart go ndéanfadh an nochtadh sin aon difear do na próisis sin. 

D’fhéadfaí eisceacht a dhéanamh, áfach, i gcás gur féidir leis an oibrí a léiriú go bhfuil sé mar aidhm 
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leis an imscrúdú, leis an ngníomh araíonachta nó le haon ghníomh eile an t-oibrí a phionósú mar 

gheall ar nochtadh cosanta a dhéanamh. 

3.27 Tuairisciú Éigeantach 

Cé nach gcuirtear leis an Acht um Nochtadh Cosanta aon oibleagáid ar oibrí nochtadh cosanta a 

dhéanamh, ní dhéantar leis an Acht ach oiread aon oibrí a shaoradh ó aon oibleagáidí éigeantacha 

atá air/uirthi tuairisc a thabhairt faoi reachtaíocht eile. Mar shampla, tá feidhm ag píosaí eile 

reachtaíochta maidir le hearnálacha áirithe (an earnáil airgeadais, an earnáil liachta, etc.), ar 

reachtaíocht í faoina bhfuil sé éigeantach tuairisc a thabhairt ar nithe áirithe. 

3.28 Gan srian a chur ar chearta chun nochtaí cosanta a dhéanamh  

De réir an Achta um Nochtadh Cosanta, ní bheidh aon chlásail i gcomhaontuithe ag an Rialálaí 

Carthanas, ná ní ligfidh sé le clásail i gcomhaontuithe, i gcás gur clásail iad sin lena gcuirtear 

toirmeasc nó srian ar nochtaí cosanta a dhéanamh, lena ndéantar oibriú aon fhorála de chuid an 

Achta um Nochtadh Cosanta a eisiamh nó a theorannú, lena gcuirtear cosc ar dhuine aon imeachtaí 

a thionscnamh faoin Acht um Nochtadh Cosanta nó de bhua an Achta um Nochtadh Cosanta 

agus/nó lena gcuirtear cosc ar dhuine imeachtaí a thionscnamh mar gheall ar shárú conartha i leith 

aon ní a rinneadh de dhroim nochtadh cosanta a dhéanamh. 

3.29 An tacaíocht atá ar fáil d’oibrithe a bhfuil nochtaí á ndéanamh acu 

Tá rún daingean ag an Rialálaí Carthanas a chinntiú go dtabharfar tacaíocht d’oibrithe agus nochtaí 

cosanta á ndéanamh acu. Tabharfaidh na faighteoirí ainmnithe an tacaíocht sin ar an gcéad ásc i 

gcás go mbeidh nochtaí inmheánacha i gceist. Cuireann an tSeirbhís Chúnaimh d’Fhostaithe de 

chuid an Rialálaí Carthanas tacaíocht ar fáil d’oibrithe a dhéanann nochtaí éagóiritheoireachta 

freisin.  

Tá an Rialálaí Carthanas ina bhall den chlár um Ionracas san Áit Oibre, ar tionscnamh de chuid 

Transparency International Ireland (TI Ireland) é lena gcabhraítear le háiteanna oibre a chothú ina 

dtugtar tacaíocht do dhaoine ábhair imní maidir le héagóiritheoireacht a chur in iúl agus gníomhú le 

hionracas. Mar chuid den tiomantas atá againn do chosaint a thabhairt d’oibrithe a chuireann 

ábhair imní maidir le héagóiritheoireacht in iúl, chuir an Rialálaí Carthanas a ainm leis an 

ngealltanas um Ionracas san Áit Oibre, agus comhlíonann sé an gealltanas sin, chun a chinntiú nach 

ndéanfar oibrithe a thuairiscíonn éagóiritheoireacht a phionósú agus go ndéanfar gníomh i leith 

ábhair imní a cuireadh in iúl. Tá cóip den Ghealltanas le fáil in Aguisín a haon. 
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Má tá duine aonair ag smaoineamh faoi ábhar imní a thuairisciú, is féidir leis/léi comhairle rúnda a 

fháil saor in aisce ón Líne Chabhrach ‘Speak Up’ de chuid Transparency International Ireland trí 

ghlao a chur ar 1800 844 866 ó 10 a.m. go 6 p.m., an Luan go dtí an Aoine. Is féidir leis/léi fiosrú a 

dhéanamh trí fhoirm shlán ar líne nó trí théacs criptithe ar líne freisin13. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil 

san fhíseán ‘Speak Up Safely’ agus sa ‘Treoir Speak Up Safely’14.  

3.30 Coinneáil Taifead agus Tuairisciú 

Ceanglaítear ar an Rialálaí Carthanas taifead a choinneáil ar gach tuairisc arna dtabhairt don Rialálaí 

Carthanas faoin Acht um Nochtadh Cosanta. Coinneofar an tuairisc ar feadh tréimhse nach faide ná 

mar is gá agus is comhréireach. 

I gcás tuairiscí anaithnide, ní mór don Rialálaí Carthanas taifead a dhéanamh ar an tuairisc 

anaithnid, de réir mar is cuí. Coinneofar taifead ar thuairisc anaithnid ar feadh tréimhse nach faide 

ná mar is gá agus is comhréireach. 

Tabhair faoi deara nach dtaifeadann an Rialálaí Carthanas glaonna. Dá bhrí sin, i gcás go dtabharfar 

tuairisc ó bhéal thar an teileafón, déanfaidh an Rialálaí Carthanas taifead ar an tuairisc sin. 

Tabharfaidh an Rialálaí Carthanas deis don Duine Tuairiscithe an taifead ar an tuairisc a sheiceáil, a 

cheartú agus a chomhaontú. Ní bheidh feidhm aige sin maidir le tuairiscí anaithnide ó bhéal.  

I gcás go n-iarrfaidh Duine Tuairiscithe cruinniú leis an Rialálaí Carthanas, cinnteoidh an Rialálaí 

Carthanas go gcoinneofar taifid chruinne ar an gcruinniú i bhfoirm mharthanach in-aisghafa. Is 

féidir go dtaifeadfar an cruinniú nó go gcoinneofar miontuairiscí ar an gcruinniú.  Tabharfar deis 

don Duine Tuairiscithe na miontuairiscí ar an gcruinniú a sheiceáil, a fhíorú agus a chomhaontú sula 

síneoidh sé/sí iad.  

Coinneofar miontuairiscí agus nótaí ar chruinnithe le Duine Tuairiscithe ar feadh tréimhse nach 

faide ná mar is gá agus is comhréireach. 

Coinneoidh an Rialálaí Carthanas córas cuí bainistíochta cásanna ar bun chun nochtaí cosanta a 

thaifeadadh agus a rianú. Ceanglaítear leis an Acht um Nochtadh Cosanta ar gach comhlacht poiblí 

Tuarascáil Bhliantúil a fhoilsiú maidir le nochtaí cosanta. Coinneoidh an tAonad Gnóthaí 

Corparáideacha an córas sin ar bun agus tiomsóidh sé Tuarascáil Bhliantúil ina leagfar amach an líon 

                                                                 
13 Le fáil ag: https://www.transparency.ie/helpline/contact-speakup#Secure%20report 
14 Le fáil ar shuíomh Gréasáin an tionscnaimh um Ionracas san Áit Oibre: https://integrityatwork.ie/resources/guidance/ 

https://transparency.ie/helpline/guides
https://integrityatwork.ie/resources/guidance/
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nochtaí cosanta a fuarthas sa bhliain roimhe agus cén gníomh a rinneadh ina leith (má rinneadh aon 

ghníomh) agus déanfaidh sé socrú dá foilsiú. 

3.31 Meastóireacht agus Athbhreithniú ar an mBeartas maidir le Nochtadh 

Cosanta agus ar na Nósanna Imeachta seo  

Déanfar athbhreithniú ar an mbeartas seo gach dhá bhliain ar a laghad nó nuair a cheanglóidh Bord 

an Rialálaí Carthanas go ndéanfaí athbhreithniú air. Déanfaidh an tAonad Gnóthaí Corparáideacha 

faireachán ar oibriú na nósanna imeachta ar bhonn leanúnach agus tabharfaidh sé tuairisc don 

Bhord ar a fhionnachtana. 

 

Séanadh 

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. Molann an Rialálaí Carthanas d’aon duine 

atá ag déanamh nochtadh cosanta a gcomhairle dlí 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. 
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4. Aguisín a haon: An Gealltanas um Ionracas san Áit Oibre 

 

 
 

AN GEALLTANAS UM IONRACAS SAN ÁIT 
OIBRE 

Aithníonn an Rialálaí Carthanas an tábhacht a bhaineann le háit oibre eiticiúil a chothabháil 

agus an rannchuidiú luachmhar a dhéanann daoine a chuireann ábhair imní in iúl maidir le 

héagóiritheoireacht. Geallaimid nach ndéanfaimid aon oibrí* a phionósú, agus nach 

dtabharfaimid cead chun aon oibrí a phionósú, i gcás go dtuairisceoidh sé/sí rioscaí nó 

teagmhais éagóiritheoireachta agus geallaimid go bhfreagróimid do na hábhair imní sin nó go 

ngníomhóimid ina leith. 

Agus sinn ag cur ár n-ainm leis an ngealltanas seo, féachfaimid le cur 

chun feidhme a dhéanamh ar bheartas agus nósanna imeachta maidir le 

‘sceithireacht’/nochtadh cosanta lena ndéanfar na nithe seo a leanas: 

a. Spreagadh a thabhairt éagóiritheoireacht nó an baol díobhála a thuairisciú do dhuine 

freagrach laistigh den eagraíocht nó laistigh de chomhlachtaí seachtracha, de réir mar 

is cuí. 

b. Faisnéis chuimsitheach a thabhairt faoi na cineálacha nochtaí a fhéadfar a dhéanamh, 

faoi na daoine a fhéadfaidh nochtaí a dhéanamh agus faoi na nithe a bhféadfar nochtaí a 

dhéanamh ina leith. 

c. Ár gcuid oibrithe a spreagadh comhairle ghairmiúil a lorg sula dtabharfaidh siad tuairisc agus 
tar éis dóibh tuairisc a thabhairt araon. 

d. A dhearbhú dár gcuid oibrithe go ndéileálfar le haon tuairisc ar mhodh rúin agus nach 

ndéanfar a gcéannacht ná faisnéis aitheantais a nochtadh do thríú páirtithe ach amháin i 

gcás go gceanglófar é sin le dlí nó go mbeidh sé sin riachtanach chun imscrúdú a 

sheoladh. 

e. Fógra dóthanach agus míniú tráthúil a thabhairt dár gcuid oibrithe i gcás go mbeidh a 

gcéannacht le nochtadh do thríú páirtí. 

f. A dheimhniú go ngníomhófar i leith tuairiscí laistigh de chreat ama réasúnach agus 

tabhairt faoi cibé gníomh feabhais a mheasfaidh an eagraíocht is gá chun aghaidh a 

thabhairt ar aon éagóiritheoireacht nó ar an mbaol éagóiritheoireachta a d’fhéadfaí a 

shainaithint de bhun na tuairisce. 

g. Gealltanas a thabhairt go ndéanfar aon oibrí a thugann tuairisc a choinneáil ar an eolas faoin 



24 
 

dul chun cinn ar imscrúduithe. 

h. A shocrú go ndéanfaí gníomh araíonachta cuí in aghaidh aon duine a gcinnfear go ndearna 

sé/sí oibrí a phionósú (i) mar gheall ar thuairisc a thabhairt ar éagóiritheoireacht nó (ii) mar 

gheall ar dhiúltú gabháil d’éagóiritheoireacht. 

i. Gealltanas a thabhairt go dtaifeadfar sonraí anaithnidithe gach bliain faoi na nithe seo a 

leanas: i) an líon tuairiscí a tugadh don eagraíocht faoin Acht um Nochtadh Cosanta, 2014; 

ii) cineál gach tuairisce; iii) an líon gearán faoi fhrithbheart in aghaidh oibrithe a rinne 

nochtaí; agus iv) an gníomh a rinneadh i leith gach tuairisce. 

j. Na sonraí atá leagtha amach i mír (i) a chomhroinnt leis an lucht ardbhainistíochta, an 

Bord san áireamh, nó leis an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe (nuair is cuí). 

k. A chinntiú go mbeidh ár gcuid bainisteoirí agus daoine freagracha ar an eolas faoi na 

ceangaltais atá orainn faoin nGealltanas seo agus faoi bheartais ghaolmhara agus faoi 

nósanna imeachta gaolmhara agus go mbeidh siad sách oilte i dtuairisc a láimhseáil. 

l. An tiomantas atá againn don tionscnamh um Ionracas san Áit Oibre a phoibliú i measc ár 

gcuid oibrithe agus i measc leas-sealbhóirí iomchuí eile. 

* Tagraíonn “oibrí” do bhaill foirne, do chonraitheoirí, do shainchomhairleoirí, do bhaill foirne 
gníomhaireachta agus d’intéirnigh 

Is féidir mionsonraí faoinár mBeartas agus ár Nósanna Imeachta maidir le Nochtadh Cosanta a 
fháil ar ár suíomh Gréasáin ag  

https://www.charitiesregulator.ie/ga 

 

 

     
 

Sínithe                           Sínithe 

 

Príomhfheidhmeannach                           Cathaoirleach 

 

 

30 Márta 2023       30 Márta 2023 
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