
Caighdeán aicmiúcháin carthanas 

Agus a n-aicmiúchán á chinneadh acu, ní mór d’iontaobhaithe a chinneadh ar dtús cén grúpa aicmiúcháin príomha (nó cén príomhghrúpa aicmiúcháin) 
faoina dtagann a gcarthanas.  Ní mór do charthanais ceann amháin de na grúpaí aicmiúcháin príomha seo a leanas a roghnú (óna bhféadfaidh siad dhá 
chatagóir ar a mhéad a roghnú): 

 

1. Seirbhísí Sóisialta agus Pobail 
2. Seirbhísí Sláinte agus Cúraim 
3. Forbairt Pobail agus Tithíocht 
4. An Comhshaol agus Ainmhithe 
5. Caidreamh Pobail, an tAthmhuintearas, Tathant, agus Freagracht Chathartha 
6. Cistiú, Daonchairdeas, Dea-Mhéin, agus Obair Shaorálach 
7. Oideachas agus Taighde 
8. Creideamh 
9. Na hEalaíona agus an Cultúr 
10.  Gníomhaíochtaí Idirnáisiúnta 

 

Tá gach grúpa príomha fo-roinnte ina roinnt grúpaí tánaisteacha chun na gníomhaíochtaí a chatagóiriú tuilleadh.  Tar éis do charthanas grúpa aicmiúcháin 

príomha a roghnú, beidh sé in ann dhá ghrúpa thánaisteacha ar a mhéad atá nasctha leis an ngrúpa príomha sin a roghnú. Tá ciseal nó fo-aicmiúchán eile ag 

roinnt mhaith de na grúpaí tánaisteacha freisin, áit a gcuirtear mionsonraí breise leis an aicmiúchán. 

 

 

 

 

 



1. Seirbhísí sóisialta agus pobail 
 
Tá an t-aicmiúchán príomha seo ar an gceann is 
oiriúnaí d’oibríochtaí lena gcuirtear an cuspóir 
carthanúil nó na cuspóirí carthanúla seo a leanas 
chun cinn: 
●  An bhochtaineacht nó cruatan 
     eacnamaíoch a chosc nó a 
     mhaolú 
●  Aon chuspóir eile a théann 
     chun tairbhe don phobal:  
              ○  Leas an phobail a chur ar  
                  aghaidh, lena n-áirítear 
                  faoiseamh dóibh siúd atá 
                  i ngátar de dheasca a 
                  óige atá siad, a shine atá 
                  siad, drochshláinte nó 
                  éagumais 
              ○  Iad siúd atá faoi 
                   mhíbhuntáiste a 
                   imeascadh, agus iad a 
                   spreagadh chun 
                   rannpháirtíocht iomlán a 
                   dhéanamh sa tsochaí 

Seirbhísí do dhaoine gan dídean Cóiríocht 

Bia agus/nó éadaí 

Seirbhísí leighis/sláinte 

Seirbhísí eile do dhaoine gan dídean 

Ionad pobail/ionad acmhainní a sholáthar Ionad pobail/halla pobail 

Ionad acmhainní 

Talamh áineasa/spás pobail a sholáthar  

Bia nó earraí nó seirbhísí ríthábhachtacha eile a 
sholáthar 

 

Obair chun an bhochtaineacht a chosc  
Seirbhísí agus tacaí áitiúla/pobalbhunaithe Míchumas fisiciúil nó drochshláinte, lena n-áirítear 

seirbhísí meabhairshláinte 

Seirbhísí do dhaoine faoi mhíchumas intleachta 

Seirbhísí do dhídeanaithe nó d’inimircigh 

Seirbhísí do theaghlaigh 

Seirbhísí do dhaoine scothaosta 

Seirbhísí do ghrúpa sainithe 

Eagraíochtaí a fhreastalaíonn ar bhaill 

 

Seirbhísí do leanaí nó don óige Seirbhísí cúram leanaí 

Seirbhísí atá dírithe ar leanaí 

Club/ionad óige 

Eagraíocht do leanaí nó don óige 

Obair/forbairt óige 

Fóirithint éigeandála/tubaiste nó seirbhísí tarrthála 
(in Éirinn) 

 

Acmhainní agus tacaí cuimsithe shóisialta Athshlánú gairme 

Seirbhísí do dhaoine dífhostaithe 

Obair chun deireadh a chur le bacainní ar chuimsiú 



   

2. Seirbhísí sláinte agus cúraim 
 
Tá an t-aicmiúchán príomha seo ar 
an gceann is oiriúnaí d’oibríochtaí 
lena gcuirtear an cuspóir 
carthanúil nó na cuspóirí 
carthanúla seo a leanas chun cinn: 
●  Aon chuspóir eile a théann 
     chun tairbhe don phobal: 
              ○  An tsláinte a chur chun 
                  cinn, lena n-áirítear 
                  breoiteacht, galair nó 
                  fulaingt daoine a chosc 
                  nó faoiseamh a 
                  thabhairt ar an gcéanna 

Cóireáil leighis Ospidéal - othair chónaithe, den chuid is mó 

Ospidéal - othair chónaithe agus othair sheachtracha 

Ospidéal - speisialtacht 

Ospís/cúram do dhaoine atá ag fáil bháis 

Seirbhísí d’othair sheachtracha (neamhchónaithe) 

Athshlánú nó iarchúram 

Cúram cónaithe nó teach altranais  
Meabhairshláinte Seirbhísí meabhairshláinte cónaithe 

Seirbhísí meabhairshláinte neamhchónaithe 

Tacaíocht mhothúchánach agus folláine mheabhrach 

Seirbhísí eile sláinte Teiripe chomhlántach nó mhalartach 

Oideachas sláinte nó tionscnaimh um breoiteacht a 
chosc 

Freagairt éigeandála 

Áiseanna nó tacaíocht d’othair nó do mharthanóirí 

Tacaíocht do bhaill foirne sláinte 

Cúramóirí agus tacaíocht do chúramóirí 

Eagraíochtaí d’othair 

Tacú le taighde leighis/sláinte 

   

3. Forbairt pobail agus tithíocht 
 
Tá an t-aicmiúchán príomha seo ar an gceann is 
oiriúnaí d’oibríochtaí lena gcuirtear an cuspóir 
carthanúil nó na cuspóirí carthanúla seo a leanas 
chun cinn: 

Cóiríocht nó tithíocht Comhlacht tithíochta ceadaithe 
Tithíocht éigeandála 
Maireachtáil neamhspleách nó chuidithe 
Tithíocht do mhic léinn 

Cóiríocht nó tithíocht nach bhfuil aicmithe in áit eile a 
sholáthar 
Tathant tithíochta agus/nó easpa dídine a chosc 



●  An bhochtaineacht nó cruatan 
     eacnamaíoch a chosc nó a 
     mhaolú 
●  Aon chuspóir eile a théann 
     chun tairbhe don phobal: 
              ○  Leas an phobail a chur 
                   ar aghaidh, lena 
                   n-áirítear faoiseamh 
                   dóibh siúd atá i ngátar 
                   de dheasca a óige atá 
                   siad, a shine atá siad, 
                   drochshláinte, nó 
                   éagumais 
              ○  Forbairt pobail a chur ar 
                  aghaidh, lena n-áirítear 
                  athbheochan tuaithe nó 
                  athbheochan uirbeach 

Athbheochan uirbeach nó tuaithe  

Forbairt pobail nó áitiúil agus feabhsú pobail nó 
áitiúil 

 

Forbairt gheilleagrach agus fiontair shóisialta  

   

4. An comhshaol agus ainmhithe 
 
Tá an t-aicmiúchán príomha seo ar an gceann is 
oiriúnaí d’oibríochtaí lena gcuirtear an cuspóir 
carthanúil nó na cuspóirí carthanúla seo a leanas 
chun cinn: 
●  Aon chuspóir eile a théann  chun tairbhe don 
 phobal: 
              ○  An timpeallacht nádúrtha a chosaint 
              ○  Inchothaitheacht chomhshaoil a chur ar  
                   aghaidh 
              ○  Fulaingt ainmhithe a chosc nó faoiseamh 
                   a thabhairt ar an gcéanna 

An timpeallacht nádúrtha a chosaint agus a 
chaomhnú 

Flora, fauna nó an timpeallacht nádúrtha i gcoitinne a 
chaomhnú 

Limistéar geografach ar leith nó gnáthóg gheografach 
ar leith a chaomhnú 

Speiceas ar leith a chaomhnú 

Zú, páirc fiadhúlra, anaclann dúlra 

Inchothaitheacht chomhshaoil Forbairt inbhuanaithe/bithéagsúlacht 

Acmhainní nádúrtha a chaomhnú 

Rialú ar thruailliú nó laghdú dramhaíola 

An geilleagar ciorclach 

Leas ainmhithe Tarrtháil, athshlánú nó athshocrú 

Tearmann/dídean ainmhithe 

Seirbhísí tréidliachta 

Oideachas cúram agus leas ainmhithe 



   

5. Caidreamh pobail, an t-
athmhuintearas, tathant, agus 
freagracht chathartha 

 
Tá an t-aicmiúchán príomha seo ar an gceann is 
oiriúnaí d’oibríochtaí lena gcuirtear an cuspóir 
carthanúil nó na cuspóirí carthanúla seo a leanas 
chun cinn: 
●  Aon chuspóir eile a théann 
    chun tairbhe don phobal: 
              ○  Réiteach coinbhleachtaí  
                   nó an t-athmhuintearas 
                   a chur ar aghaidh 
              ○  Síth idir creidimh  
                   nó ciní agus caidreamh  
                   sítheach pobail a chur  
                   chun cinn 
              ○  Freagracht chathartha 
                   nó obair shaorálach a  
                   chur chun cinn 

Freagracht chathartha a chur chun cinn  

Sábháilteacht phoiblí a chur chun cinn  

Cumhdach agus cosaint  

Tacaíocht d’íospartaigh  

Faisnéis nó comhairle a sholáthar nó obair chun 
feasacht a mhúscailt ar shaincheist ar leith 

 

Tathant sóisialta  

Réiteach coinbhleachtaí nó an t-athmhuintearas  

Síth idir creidimh nó ciní nó caidreamh sítheach 
pobail 

Síth idir ciní 

Síth idir creidimh 

Caidreamh sítheach pobail 

   

6. Cistiú, daonchairdeas, dea-mhéin, 
agus obair shaorálach 

 
Tá an t-aicmiúchán príomha seo ar an gceann is 
oiriúnaí d’oibríochtaí lena gcuirtear an cuspóir 
carthanúil nó na cuspóirí carthanúla seo a leanas 
chun cinn: 
●  Aon chuspóir eile a théann 
     chun tairbhe don phobal: 
              ○  Freagracht chathartha 

Obair shaorálach/seirbhísí earnála saorálaí agus a 
gcur chun cinn 

 

Seirbhísí a sholáthar lena gcuirtear feabhas ar 
éifeachtúlacht agus éifeachtacht carthanas 

 

Cruinniú airgid  

Deontais a sholáthar Do dhaoine aonair 

Do charthanais nó eagraíochtaí eile 

Cumann nó ciste carthanach  

Cistiú, sainchomhairleoireacht, nó seirbhísí eile 
tacaíochta carthanas 

 



                   nó obair shaorálach a 
                   chur chun cinn 
              ○  Úsáid éifeachtúil 
                   éifeachtach maoine 
                   eagraíochtaí carthanúla 
                   a chur ar aghaidh 

   

7. Oideachas agus taighde 
 
Tá an t-aicmiúchán príomha seo ar an gceann is 
oiriúnaí d’oibríochtaí lena gcuirtear an cuspóir 
carthanúil nó na cuspóirí carthanúla seo a leanas 
chun cinn: 
●  Oideachas a chur ar aghaidh 

Oideachas réamh-bhunscoile  

Oideachas bunscoile  

Oideachas dara leibhéal  

Oideachas riachtanas speisialta  

Oideachas tríú leibhéal  

Oideachas iarchéime  

Gairmoideachas nó oideachas teicniúil  

Oideachas aosach agus oideachas leantach  

Oideachas neamhfhoirmeálta, sóisialta nó 
comhlántach 

 

Tacaí oideachais Sparánachtaí nó cistiú oideachais 

Iontaobhas, pátrúnacht, bainistíocht nó rialachas 
oideachais 

Cumainn tuismitheoirí nó comhairlí tuismitheoirí 

Seirbhísí do mhic léinn 

Taighde (lena n-áirítear torthaí a scaipeadh)  

   

8. Creideamh 
 
Tá an t-aicmiúchán príomha seo ar an gceann is 
oiriúnaí d’oibríochtaí lena gcuirtear an cuspóir 
carthanúil nó na cuspóirí carthanúla seo a leanas 
chun cinn: 

Oird rialta, cumainn reiligiúnacha, pobail 
mhainistreach nó pobal reiligiúnach eile 

 

Cleachtadh/adhradh reiligiúnach Foirgneamh nó láithreán a sholáthar a úsáidtear le 
haghaidh cleachtadh reiligiúnach, paidreoireachta nó 
suaimhnis 

Searmanais nó deasghnátha 



●  Creideamh a chur ar aghaidh 
e.g., 
     ○  Críostaíocht 
    ○  Giúdachas 
    ○  Ioslamachas 
    ○  Búdachas 
    ○  Hiondúchas 
    ○  Saíceachas 
    ○  Ilchreidmheach nó  
         idirchreidmheach 
    ○  Creideamh eile 

Cuallacht/maireachtáil phobalda 

Gníomhaíochtaí creideamhbhunaithe Cúram tréadach/ceartas sóisialta/for-rochtain 

Tacaíocht a thabhairt 

Obair mhisinéireachta/soiscéalachas 

Láithreáin reiligiúnacha, áiteanna adhlactha nó 
déantáin reiligiúnacha a chothabháil 

Spioradáltacht/folláine spioradálta 

Gníomhaíochtaí éacúiméineacha agus idirchreidimh 

Cumarsáidí reiligiúnacha, foilsitheoireacht reiligiúnach 
nó meáin reiligiúnacha 

Déanamh déirce/carthanacht 

Oilithreachtaí nó dísirt 

Creideamh a chur ar aghaidh trí theagasc agus trí 
staidéar 

Eagraíocht deoise nó paróiste 

   

9. Na healaíona agus an cultúr 
 
Tá an t-aicmiúchán príomha seo ar an gceann is 
oiriúnaí d’oibríochtaí lena gcuirtear an cuspóir 
carthanúil nó na cuspóirí carthanúla seo a leanas 
chun cinn: 
●  Aon chuspóir eile a théann 
     chun tairbhe don phobal: 
              ○  Na healaíona, an cultúr, 
                   an oidhreacht nó na  
                   heolaíochtaí a chur ar  

Na healaíona Ionad ealaíon, gailearaí ealaíne, spás taispeántais nó 
rud den chineál céanna 

Amharclann, ceoláras nó rud den chineál céanna 

Na hamharcealaíona agus an ailtireacht 

Na taibhealaíona 

Litríocht 

Scannáin nó meáin 

Ceardaíocht 

Féile nó imeacht 

Acmhainní nó tacaíocht ealaíon 

An stair, an oidhreacht agus an cultúr Imeachtaí stairiúla, an cultúr agus traidisiúin 



                   aghaidh An Ghaeilge a chur chun cinn 

Stair nó ginealas áitiúil 

An oidhreacht thógtha nó láithreáin ársa a chaomhnú 

Áit a sholáthar chun imeachtaí cultúrtha a thionól 

Cumann nó institiúid léannta 

Músaem nó leabharlann  

   

10. Gníomhaíochtaí idirnáisiúnta 
 
Ba cheart do charthanas a sheolann a 
ghníomhaíochtaí in aon tír lasmuigh d’oileán na 
hÉireann, den chuid is mó, an t-aicmiúchán 
príomha seo a roghnú mar cheann amháin dá 
roghanna – áirítear leis sin carthanais a chistíonn 
eagraíochtaí atá lonnaithe lasmuigh d’Éirinn. 

Fóirithint éigeandála/tubaiste  

Bonneagar - inchothaitheacht agus forbairt  

Forbairt talmhaíochta/slándáil bia  

Gníomhaíocht dhaonnúil  

An comhshaol agus caomhantas  

 

 

 


