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Cé ar a bhfuil an treoir seo dírithe 
agus cad a mhínítear inti?
Forbraíodh an treoir seo chun cabhrú le hiontaobhaithe carthanais na catagóirí is cuí a roghnú 
agus a gcarthanas á n-aicmiú acu sula ndéanfaidh siad an fhoirm Aicmiúcháin Carthanas 
ar líne a chomhlánú agus a chur isteach. Tá tuilleadh faisnéise faoin bhfoirm ar fáil thíos sa 
rannán ‘An Fhoirm Aicmiúcháin Carthanas a Chomhlánú’.

Cad is aicmiúchán ann? 
I mbeagán focal, baineann aicmiúchán leis an dóigh a ndéantar daoine nó nithe a bhfuil na 
saintréithe céanna acu, nó a bhfuil saintréithe comhchosúla acu, a roinnt ina ngrúpaí nó ina 
gcatagóirí ar leith. A luaithe a shuitear an chatagóir bhunúsach nó phríomha, tugann gach 
roinnt nó leibhéal ina dhiaidh sin aicmiúchán nó grúpáil atá níos cinnte agus níos beaichte.



3Caighdeán Aicmiúcháin Carthanas 

Faisnéis chúlra maidir leis an 
gcaighdeán aicmiúcháin carthanas 

An córas aicmiúcháin a fhorbairt

Rinne Bord an Rialálaí Carthanas an caighdeán a cheadú agus a ghlacadh i mí na Bealtaine 
2022 tar éis próiseas fairsing forbartha, ar lena linn a chuathas i gcomhairle le carthanais 
chláraithe agus le geallsealbhóirí, lenar áiríodh ranna rialtais, taighdeoirí, maoinitheoirí, 
comhlachtaí ionadaíocha do charthanais, agus an pobal i gcoitinne.

 

Cén fáth a bhfuil an caighdeán seo riachtanach agus 
cén luach a chuirfidh sé leis an gClár Carthanas?

Ba é an phríomhchúis leis an gcaighdeán aicmiúcháin a thabhairt isteach ná gur tharla sé, 
go dtí seo, nach rabhthas in ann carthanais a bhfuil gníomhaíochtaí comhchosúla ar bun 
acu, amhail iad sin a oibríonn i réimse na meabhairshláinte, iad sin a oibríonn ar bhonn 
idirnáisiúnta, nó iad sin a reáchtálann ionad pobail nó ionad acmhainní, a shainaithint ná a 
ghrúpáil ar shlí chruinn ná ar shlí chuimsitheach. 

Soláthrófar soiléire chun críocha taighde agus comparáide mar thoradh ar an gcumas chun 
carthanais a bhfuil gníomhaíochtaí comhchosúla ar bun acu a ghrúpáil. Toradh eile a bheidh 
air is ea go dtreorófar maoinitheoirí agus an lucht déanta beartas agus iad ag déanamh 
measúnú ar an earnáil carthanas agus go n-éascófar comhoibriú agus comhroinnt eolais i 
measc carthanais chláraithe in Éirinn. Is é an toradh a bheidh ar an gcumas sin freisin ná go 
gcabhrófar le carthanais chláraithe eile a bhfuil gníomhaíochtaí comhchosúla ar bun acu a 
shainaithint, breithniú a dhéanamh ar bhealaí malartacha inar féidir leo an cuspóir carthanúil 
atá acu a chomhlíonadh, agus breathnú ar na cineálacha saineolais atá ag carthanais eile. 
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Pointí tábhachtacha atá le  
tabhairt faoi deara
Ní rud beacht é aicmiúchán agus níl aon chaighdeán foirfe ann do gach carthanas. Beidh 
comhréiteach le déanamh ag carthanais áirithe agus na catagóirí is cuí á gcinneadh acu. 
Rinneamar iarracht an t-aicmiúchán a choinneáil simplí agus na catagóirí a choinneáil leathan go 
leor chun go mbeadh gach carthanas in ann an chatagóir ‘is oiriúnaí’ a roghnú. Cé gur féidir nach 
mbeidh an chatagóir ina tuairisc fhoirfe ar obair an charthanais, glacfar leis an gceann a roghnófar 
fad is comhréiteach réasúnach é agus nach mbeidh sé lán-mhíthreorach. Is faoi gach carthanas atá 
sé breithniú a dhéanamh ar an gcatagóir ‘is oiriúnaí’ dóibh féin laistigh den chaighdeán trí leas a 
bhaint as an bhfaisnéis agus as na samplaí atá leagtha amach sa treoir seo. 

TABHAIR FAOI DEARA: Cé go bhfuil teorainn ann leis an líon catagóirí a bhféadfaidh 
carthanas iad a roghnú san aicmiúchán, ní chuireann sé sin aon teorainn leis na cineálacha 
gníomhaíochtaí a bhféadfaidh an carthanas tabhairt fúthu chun an cuspóir carthanúil nó 
na cuspóirí carthanúla atá aige a chur chun cinn. Leanfar le deis a thabhairt do charthanais 
tuilleadh mionsonraí a thabhairt faoi éagsúlacht a gcuid oibríochtaí sa rannán gníomhaíochtaí 
den tuarascáil bhliantúil a chomhdaíonn carthanais.

Aicmiúchán cuí a chinneadh

Athbhreithnigh an cuspóir carthanúil nó na cuspóirí 
carthanúla agus an príomhchuspóir atá agat agus na 
gníomhaíochtaí atá ar bun agat agus comhaontaigh 
an t-aicmiúchán ‘is oiriúnaí’

Tá an príomhchuspóir atá ag carthanas leagtha amach i ndoiciméad rialaithe an charthanais 
agus tá sé bunaithe ar an gcuspóir carthanúil nó ar na cuspóirí carthanúla ar chuige nó 
chucu a ceadaíodh an carthanas1, 2. Ní mór do gach carthanas bheith in ann a léiriú go bhfuil 
a ghníomhaíochtaí uile ag cur an chuspóra nó na gcuspóirí sin chun cinn chun tairbhe don 
phobal, agus is bunaithe ar na gníomhaíochtaí sin a chinnfear an t-aicmiúchán.

1 Tá cuspóirí carthanúla leagtha amach san Acht Carthanas 2009.

2 Ní fhéadfaidh carthanas cuspóir carthanúil a athrú ná an príomhchuspóir a leasú gan toiliú a fháil ón Rialálaí Carthanas. 
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Ba cheart d’iontaobhaithe carthanais an cuspóir carthanúil nó na cuspóirí carthanúla ar chuige 
nó chucu a ceadaíodh an carthanas, an príomhchuspóir, gníomhaíochtaí an charthanais agus 
an caiteachas airgeadais ar gach gníomhaíocht (gan costais foirne agus riaracháin a áireamh) 
a bhreithniú chun an t-aicmiúchán is cuí don charthanas laistigh den chaighdeán a chinneadh. 

Tá sé tábhachtach a thuiscint nach ar shásra an tsoláthair ba cheart an rogha aicmiúcháin 
a shuí. Ina ionad sin, ba cheart d’iontaobhaithe díriú ar cad is cuspóir leis an ngníomhaíocht 
agus ar an tairbhe phoiblí a bhíonn á soláthar. Mar shampla, baineann roinnt carthanas úsáid 
as an spórt mar mheán chun an cuspóir carthanúil atá acu a chomhlíonadh. Ní hé an spórt an 
tairbhe phoiblí a bhíonn á soláthar ag na carthanais sin, áfach. Ina ionad sin, is é a d’fhéadfadh 
a bheith i gceist leis an tairbhe phoiblí ná cuimsiú sóisialta a chur chun cinn do dhaoine faoi 
mhíchumas nó líonra tacaíochta a sholáthar do mharthanóirí ailse. Mar sin, is ar na nithe sin 
ba cheart don charthanas a roghanna aicmiúcháin a bhunú.

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. Tá tuilleadh faisnéise faoi gach grúpa ar fáil 
thíos sa rannán ‘Tuilleadh Faisnéise faoi gach Grúpa Príomha’ agus sa chaighdeán é féin.
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Carthanas A 

Oibríonn Carthanas A seirbhís tarrthála agus athshocraithe madraí. 

Bheadh an carthanas seo aicmithe mar a leanas: 

Grúpa Aicmiúcháin Príomha:  An Comhshaol agus Ainmhithe

Grúpa Tánaisteach:   Leas Ainmhithe

Fo-aicmiúchán:     Tarrtháil, athshlánú nó athshocrú

Ní gá don charthanas seo ach rogha aicmiúcháin phríomha amháin, rogha aicmiúcháin 
thánaisteach amháin agus rogha fo-aicmiúcháin amháin a roghnú chun tuairisc 
leordhóthanach a thabhairt ar cad a dhéanann sé.

Samplaí Praiticiúla d’Aicmiúchán
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Carthanas B

Oibríonn Carthanas B seirbhís tarrthála agus athshocraithe madraí agus cat. Ina theannta 
sin, reáchtálann sé tearmann asal a bhfuil a chlinic tréidliachta féin aige. Soláthraíonn 
Carthanas B comhairle agus faisnéis maidir le cúram agus leas ainmhithe agus tugann sé 
cainteanna do scoileanna agus do ghrúpaí eile ach iad a iarraidh freisin. 

Is léir go mbeidh an Comhshaol agus Ainmhithe mar aicmiúchán príomha ag an 
gcarthanas seo agus go mbeidh Leas Ainmhithe mar ghrúpa tánaisteach aige.

Tá ceithre fhoghrúpa ann sa ghrúpa tánaisteach ‘Leas Ainmhithe’, áfach, is iad sin: 
Tarrtháil, athshlánú nó athshocrú; Tearmann/dídean ainmhithe; Seirbhísí tréidliachta; 
agus Oideachas cúram agus leas ainmhithe. Cé go mbeadh gach ceann de na foghrúpaí 
sin oiriúnach don charthanas seo, ní cheadaítear leis an gcaighdeán aicmiúcháin ach 
dhá rogha ar a mhéad a roghnú. Beidh ar na hiontaobhaithe carthanais a chinneadh 
cé na príomhréimsí gníomhaíochta atá i gceist. Is ar na réimsí sin a bheidh an 
t-aicmiúchán bunaithe. 

Sa chás seo, comhaontaíonn na hiontaobhaithe go ndíríonn siad go príomha ar 
mhadraí agus cait a tharrtháil agus ar an tearmann asal a oibriú toisc gur chuig na 
cuspóirí sin a bunaíodh an carthanas ar dtús. Is coimhdeach leis an bpríomhchuspóir 
sin atá na seirbhísí tréidliachta agus faisnéise. Dá bhrí sin, chuir an carthanas seo an 
t-aicmiúchán seo a leanas isteach:

Grúpa Aicmiúcháin Príomha:  An Comhshaol agus Ainmhithe

Grúpa Tánaisteach:    Leas Ainmhithe

Fo-aicmiúcháin:     Tarrtháil, athshlánú nó athshocrú

      Tearmann/dídean ainmhithe

Tabhair faoi deara: Cé go bhfuil líon teoranta roghanna aicmiúcháin ar fáil, tá 
sé tábhachtach a chuimhneamh nach gcuireann sé sin aon teorainn leis na 
gníomhaíochtaí a bhféadfaidh aon charthanas tabhairt fúthu chun an cuspóir 
carthanúil nó na cuspóirí carthanúla atá aige a chur chun cinn agus gur cheart do 
charthanais a dtuarascáil bhliantúil chuig an Rialálaí Carthanas a úsáid chun tuilleadh 
mionsonraí a thabhairt faoina gcuid gníomhaíochtaí agus éachtaí uile. 
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Carthanas C

Is carthanas ainmhithe é Carthanas C. Oibríonn sé seirbhís tarrthála agus 
athshocraithe madraí agus tairgeann sé seirbhís tréidliachta ísealchostais ag a ionad. 
Ina theannta sin, oibríonn Carthanas C clinic tréidliachta soghluaiste atá dírithe go 
sonrach ar pheataí a bhfuil a n-úinéirí gan dídean.

Bheadh an carthanas seo aicmithe mar a leanas: 

Grúpa Aicmiúcháin Príomha:  An Comhshaol agus Ainmhithe

Grúpa Tánaisteach:   Leas Ainmhithe

Fo-aicmiúcháin:     Tarrtháil, athshlánú nó athshocrú

      Seirbhísí tréidliachta

Más mian leo déanamh amhlaidh, áfach, féadfaidh na hiontaobhaithe dara grúpa 
príomha a roghnú freisin toisc go mbíonn siad ag soláthar seirbhísí go sonrach do 
dhaoine gan dídean: 

2ú Grúpa Aicmiúcháin Príomha: Seirbhísí Sóisialta agus Pobail

Grúpa Tánaisteach:    Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean

Fo-aicmiúchán:     Seirbhísí eile

I gcás go roghnóidh carthanas dhá ghrúpa phríomha, iarrfar air a dheimhniú ar an 
bhfoirm aicmiúcháin cé acu is ionann nó nach ionann tábhacht don dá ghrúpa agus, 
murab ionann tábhacht dóibh, iarrfar air a chur in iúl ansin cén ceann díobh atá mar 
phríomhaicmiúchán aige. Sa chás seo, is é ‘An Comhshaol agus Ainmhithe’ a bheadh 
sa phríomhghrúpa, toisc gurb é sin croí-aidhm agus croídhíriú an charthanais.
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Tuilleadh faisnéise faoi gach  
grúpa príomha

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

I gcomhthéacs an ghrúpa phríomha seo, ciallaíonn ‘pobal’ láthair gheografach shonrach nó 
limistéar geografach sonrach nó grúpa daoine a bhfuil eispéiris choiteanna acu nó a bhfuil 
comhábhar spéise nó comhchuspóir acu, e.g., an pobal bodhar; agus an pobal Giúdach.

Tá an grúpa príomha seo miondealaithe ina roinnt catagóirí tánaisteacha:

Seirbhísí do dhaoine gan dídean – áirítear leis seo cóiríocht, bia, éadaí agus seirbhísí 
ríthábhachtacha eile a sholáthar do dhaoine gan dídean. Áirítear leis an gcatagóir seo freisin 
seirbhísí eile do dhaoine gan dídean, amhail cúram inrochtana fiacla, bearradh gruaige, ionaid 
buail isteach, rochtain ar theileafón nó ar sheoladh sealadach poist, etc. 

Ionad pobail/ionad acmhainní a sholáthar – e.g., halla pobail; ionad teaghlach; agus 
ionad seanóirí. Áirítear leis an gcatagóir seo freisin réadmhaoine a bhainistiú nó a chothabháil.

Talamh áineasa/spás pobail a sholáthar – e.g., clóis súgartha

Bia nó earraí nó seirbhísí ríthábhachtacha eile a sholáthar – e.g., bainc bhia

Obair chun an bhochtaineacht a chosc – áirítear leis seo cúnamh díreach a sholáthar do 
dhaoine aonair, e.g., comhairle maidir le bainistíocht airgid; cúnamh maidir le haisíocaíochtaí 
cíosa nó morgáiste; agus cúnamh maidir le deisiúcháin tí. Áirítear leis an gcatagóir seo freisin 
carthanais a oibríonn ar an mórleibhéal pobail, e.g., rochtain Idirlín a sholáthar saor in aisce nó 
ar ísealchostas do dhaoine a chónaíonn i limistéar díothachta sóisialta.

Seirbhísí agus tacaí áitiúla/pobalbhunaithe – Is catagóir leathan í seo agus áirítear 
léi seirbhísí pobalbhunaithe do dhaoine faoi mhíchumas fisiciúil nó intleachta; seirbhísí do 
dhídeanaithe nó d’inimircigh; seirbhísí do theaghlaigh; agus seirbhísí do dhaoine scothaosta. 
Áirítear leis na cineálacha gníomhaíochtaí a thagann faoin gcatagóir seo na nithe seo a leanas 
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a sholáthar: trealamh; béilí ar rothaí; grúpaí tacaíochta do thuismitheoirí aonair; seirbhísí a 
thacaíonn le príosúnaigh; grúpaí iarshaighdiúirí; botháin na bhfear, etc.

Seirbhísí do leanaí nó don óige – áirítear leis seo seirbhísí cúram leanaí, e.g., naíolanna 
pobail; tionscnaimh atá dírithe ar leanaí, e.g., seirbhísí agus tacaíocht altrama agus uchtaithe; 
ionaid agus clubanna óige; eagraíochtaí do leanaí agus don óige, amhail na gasóga agus na 
banóglaigh; agus obair agus forbairt óige. 

Fóirithint éigeandála/tubaiste nó seirbhísí tarrthála (in Éirinn) – áirítear leis seo 
cuardach agus tarrtháil/athshlánú sléibhe, farraige agus abhann; pleanáil éigeandála agus 
bearta maolaithe; agus cúnamh iarthubaiste laistigh d’Éirinn (i gcás freagairt éigeandála 
leighis, bain úsáid as grúpa príomha 2: Seirbhísí Sláinte agus Cúraim)

Acmhainní agus tacaí cuimsithe shóisialta – áirítear leis seo athshlánú gairme, e.g., 
cóitseáil ar an bpost agus tacaí fostaíochta do dhaoine faoi mhíchumas; seirbhísí do dhaoine 
dífhostaithe, e.g., meastóireacht a dhéanamh ar scileanna agus cabhrú le CV a ullmhú; 
agus obair chun deireadh a chur le bacainní ar chuimsiú, amhail iompar atá inrochtana ag 
cathaoireacha rothaí a sholáthar, cláir a sholáthar d’iarchiontóirí, etc.

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

Tá an grúpa príomha seo miondealaithe ina roinnt catagóirí tánaisteacha:

Cóireáil leighis – áirítear leis seo ospidéil; ospísí; athshlánú; agus ionaid leighis

Cúram cónaithe nó tithe altranais – áirítear leis seo cúram faoisimh

Meabhairshláinte – áirítear leis seo seirbhísí meabhairshláinte cónaithe agus 
neamhchónaithe agus seirbhísí tacaíochta mothúchánaí agus seirbhísí folláine meabhrach 
amhail comhairleoireacht, grúptheiripe, agus tionscnaimh um fhéinmharú a chosc.

Seirbhísí eile sláinte – is catagóir leathan í seo agus áirítear léi teiripe chomhlántach nó 
mhalartach; oideachas sláinte nó tionscnaimh um breoiteacht a chosc, e.g., bia sláintiúil agus 
aclaíocht a chur chun cinn; freagairt éigeandála, e.g., na chéad fhreagróirí, agus dífhibrileoirí 
pobail; áiseanna nó tacaíocht d’othair nó do mharthanóirí, e.g., raidió ospidéil, iompar chuig 
coinní leighis; tacaíocht do bhaill foirne sláinte, e.g., cumainn altraí; cúramóirí agus tacaíocht 
do chúramóirí; eagraíochtaí d’othair; agus tacú le taighde leighis/sláinte. 
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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:

• 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;

 - Iad siúd atá faoi mhíbhuntáiste a imeascadh, agus iad a spreagadh chun rannpháirtíocht 
iomlán a dhéanamh sa tsochaí

Tá an grúpa príomha seo miondealaithe ina roinnt catagóirí tánaisteacha:

Cóiríocht nó tithíocht – áirítear leis seo comhlachtaí tithíochta ceadaithe (i gcás go bhfuil an 
carthanas ar an gClár Comhlachtaí Tithíochta Ceadaithe, féach www.ahbregulator.ie); tithíocht 
éigeandála amhail tearmann do mhná (i gcás cóiríocht do dhaoine gan dídean, bain úsáid as 
grúpa príomha 1: Seirbhísí Sóisialta agus Pobail); maireachtáil neamhspleách nó chuidithe; 
tithíocht do mhic léinn; tathant tithíochta; agus easpa dídine a chosc. 

Athbheochan uirbeach nó tuaithe – e.g., tionscnaimh iompair; dreacha cathrach a 
uasghrádú; agus nascacht dhigiteach a fheabhsú

Forbairt pobail nó áitiúil agus feabhsú pobail nó áitiúil – e.g., raidió pobail; agus  
bailte slachtmhara 

Forbairt gheilleagrach agus fiontair shóisialta – e.g., cúnamh nó comhairle a  
sholáthar do ghnólachtaí chun feabhas a chur ar na deiseanna fostaíochta atá ar fáil do 
dhaoine dífhostaithe
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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

Tá an grúpa príomha seo miondealaithe ina roinnt catagóirí tánaisteacha:

An timpeallacht nádúrtha a chosaint agus a chaomhnú – áirítear leis seo flora, fauna 
nó an timpeallacht nádúrtha i gcoitinne a chaomhnú; limistéar geografach ar leith nó gnáthóg 
gheografach ar leith a chaomhnú; agus speiceas ar leith a chaomhnú. Áirítear leis an gcatagóir 
seo freisin zúnna, páirceanna fiadhúlra, agus anaclanna dúlra. 

Inchothaitheacht chomhshaoil – áirítear leis seo forbairt inbhuanaithe/bithéagsúlacht, 
e.g., fuinneamh glas nó fuinneamh in-athnuaite a chur chun cinn; acmhainní nádúrtha a 
chaomhnú, e.g., caomhnú uisce; rialú ar thruailliú nó laghdú dramhaíola, e.g., tionscnaimh 
athchúrsála, agus glanadh tránna; agus an geilleagar ciorclach, e.g., bainistíocht ábhar, 
seirbhísí athchóirithe, agus tionscnaimh athúsáide. 

Leas ainmhithe – áirítear leis seo seirbhísí tarrthála, athshlánúcháin nó athshocraithe 
ainmhithe; tearmainn nó dídean ainmhithe; seirbhísí tréidliachta; agus oideachas cúram agus 
leas ainmhithe.
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5. Caidreamh Pobail, an tAthmhuintearas, 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 agus ciní mar aon le caidreamh sítheach pobail a chur chun cinn;

 - Freagracht chathartha nó obair shaorálach a chur chun cinn

Tá an grúpa príomha seo miondealaithe ina roinnt catagóirí tánaisteacha:

Freagracht chathartha a chur chun cinn – e.g., tionscadail lena gcuirtear comhionannas 
chun cinn; eagraíochtaí a oibríonn chun iompraíocht fhrithshóisialta a laghdú; agus líonraí 
rannpháirtíochta cathartha

Sábháilteacht phoiblí a chur chun cinn – e.g., sábháilteacht feirme; sábháilteacht san 
uisce; agus sábháilteacht ar bhóithre

Cumhdach agus cosaint – e.g., leanaí nó aosaigh shoghonta a chosaint; agus 
cibearshábháilteacht, feasacht ar choireacht agus cosc na coireachta a chur chun cinn

Tacaíocht d’íospartaigh – e.g., grúpaí tacaíochta d’íospartaigh agus do mharthanóirí; 
faisnéis a sholáthar faoi phróisis dlí; agus tacaíocht a thabhairt d’íospartaigh agus iad ag 
freastal ar an gcúirt

Faisnéis nó comhairle a sholáthar nó obair chun feasacht a mhúscailt ar 
shaincheist ar leith – e.g., buiséadú agus bainistíocht airgeadais

Tathant sóisialta – e.g., tathant a dhéanamh ar son rochtain níos fearr ar fhoirgnimh phoiblí 
a sholáthar do dhaoine faoi mhíchumas; agus eagraíochtaí a thugann cúnamh do mhionlaigh 
eitneacha nó do ghrúpaí sainithe eile

Réiteach coinbhleachtaí nó an t-athmhuintearas – e.g., seirbhísí idirghabhála 
teaghlaigh; idirphlé trasphobail a éascú; agus ceardlanna caidrimh a reáchtáil

Síth idir creidimh nó ciní nó caidreamh sítheach pobail – e.g., idirphlé a éascú idir 
daoine a bhfuil creidimh reiligiúnacha dhifriúla acu; gníomhaíochtaí a éascú lena ndéantar 
imeascadh a chur chun cinn agus a spreagadh idir dídeanaithe agus cónaitheoirí áitiúla; agus 
gníomhaíochtaí a éascú lena spreagtar tuiscint agus urraim do chultúir dhifriúla.
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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 nó obair shaorálach a chur chun cinn;

 - Úsáid éifeachtúil éifeachtach maoine eagraíochtaí carthanúla a chur ar aghaidh

Maidir le cruinniú airgid, deontais a sholáthar, agus dea-mhéin, tá an t-aicmiúchán príomha seo 
ag teacht le gach cuspóir carthanúil.

Tá an grúpa príomha seo miondealaithe ina roinnt catagóirí tánaisteacha:

Obair shaorálach/seirbhísí earnála saorálaí agus a gcur chun cinn – e.g., obair  
chun oibrithe saorálacha a nascadh le deiseanna oibre saorálaí; agus grúpaí ionadaíocha 
d’oibrithe saorálacha

Seirbhísí a sholáthar lena gcuirtear feabhas ar éifeachtúlacht agus éifeachtacht 
carthanas – e.g., eagraíochtaí ionadaíocha do charthanais nó eagraíochtaí a sholáthraíonn 
oiliúint d’iontaobhaithe carthanais

Cruinniú airgid – e.g., carthanas a bunaíodh chun asbhaintí tuarastalbhunaithe nó síntiúis ar 
líne a bhailiú agus a dháileadh ansin ar charthanais nó eagraíochtaí eile amhail eagraíochtaí 
de chineál ‘Cairde…’

Deontais a sholáthar – áirítear leis seo deontais a sholáthar do dhaoine aonair, e.g., 
sparánachtaí ealaíon, agus deontais a sholáthar do charthanais nó eagraíochtaí eile, e.g., 
fondúireachtaí soláthar deontas agus fondúireachtaí pobail

Cumann nó ciste carthanach

Cistiú, sainchomhairleoireacht, nó seirbhísí eile tacaíochta carthanas – e.g., 
seirbhísí airgeadais, sainchomhairleoireacht nó comhairle a sholáthar do charthanais agus 
d’eagraíochtaí seachbhrabúsacha eile. Áirítear leis an gcatagóir seo comhlachtaí a dhéanann 
cistiú Stáit a bhainistiú agus a dháileadh.
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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

Tá an grúpa príomha seo miondealaithe ina roinnt catagóirí tánaisteacha:

Oideachas réamh-bhunscoile – e.g., naíscoileanna; réamhscoileanna; agus stórtha bréagán 
(i gcás cúram leanaí, bain úsáid as grúpa príomha 1: Seirbhísí Sóisialta agus Pobail)

Oideachas bunscoile – e.g., scoileanna náisiúnta. Áirítear leis an gcatagóir seo freisin cláir 
oideachais atá dírithe ar leanaí atá in aois bunscoile 

Oideachas dara leibhéal – e.g., meánscoileanna. Áirítear leis an gcatagóir seo freisin cláir 
oideachais atá dírithe ar leanaí atá in aois meánscoile

Oideachas riachtanas speisialta

Oideachas tríú leibhéal – e.g., ollscoileanna. Áirítear leis an gcatagóir seo freisin institiúidí a 
thairgeann cúrsaí suas le leibhéal céime ar a laghad, amhail scoileanna leighis

Oideachas iarchéime – áirítear leis seo staidéar iarchéime a theastaíonn chun gairm ar leith 
a chleachtadh

Gairmoideachas nó oideachas teicniúil – e.g., oiliúint scileanna TF; aisteoireacht; agus 
oiliúint rúnaíochta

Oideachas aosach agus oideachas leantach – e.g., cúrsaí teanga; cláir litearthachta 
agus uimhearthachta; eolaíocht a chur chun cinn; gníomhaíochtaí lena gcuirtear léitheoireacht 
chun cinn; comhdhálacha; agus léachtaí

Oideachas neamhfhoirmeálta, sóisialta nó comhlántach – e.g., for-rochtain ealaíne; 
agus oiliúint scileanna saoil

Tacaí oideachais – áirítear leis seo sparánachtaí nó cistiú oideachais; iontaobhas, 
pátrúnacht, bainistíocht nó rialachas oideachais; cumainn tuismitheoirí nó comhairlí 
tuismitheoirí; seirbhísí do mhic léinn, amhail gníomhaíochtaí lena gcuirtear feabhas ar rochtain 
ar an oideachas; malartú oideachais; agus cláir mheantóireachta agus piaraí do mhic léinn

Taighde – áirítear leis seo torthaí a scaipeadh
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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:

• Creideamh a chur ar aghaidh

Tá an grúpa príomha seo miondealaithe ina roinnt catagóirí tánaisteacha:

Oird rialta, cumainn reiligiúnacha, pobail mhainistreach nó pobal reiligiúnach eile 
– is dóigh go seolfaidh carthanais sa chatagóir seo raon leathan gníomhaíochtaí reiligiúnacha. 
Dá bhrí sin, níl sé riachtanach aon roghanna eile a roghnú faoin aicmiúchán creidimh.

Cleachtadh/adhradh reiligiúnach – áirítear leis seo foirgneamh nó láithreán a sholáthar 
a úsáidtear le haghaidh cleachtadh reiligiúnach, paidreoireachta nó suaimhnis, amhail 
eaglais, mosc, sionagóg, scrín nó áit bheannaithe eile ina dtionóltar seirbhísí reiligiúnacha nó 
deasghnátha reiligiúnacha, mar aon le hallaí nó seomraí cruinnithe a úsáidtear chun críocha 
reiligiúnacha. Áirítear leis an ngrúpa seo freisin cuallachtaí reiligiúnacha/maireachtáil phobalda 
agus searmanais agus deasghnátha, e.g., Aifreann faoin aer; agus féile Díbheálaí.

Gníomhaíochtaí creideamhbhunaithe – is catagóir leathan í seo agus áirítear léi cúram 
tréadach, ceartas sóisialta agus gníomhaíochtaí for-rochtana, e.g., for-rochtain óige; cuairt a 
thabhairt ar phríosúin nó ar ospidéil; tacaíocht a thabhairt, amhail tacaíocht tar éis méala; 
obair mhisinéireachta agus 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, lena n-áirítear feasacht a mhúscailt ar chreidimh agus 
cleachtais reiligiúnacha; agus eagraíochtaí deoise nó paróiste.
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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 aghaidh

Tá an grúpa príomha seo miondealaithe ina roinnt catagóirí tánaisteacha:

Na healaíona – is catagóir leathan í seo agus áirítear léi ionaid ealaíon, gailearaithe 
ealaíne, agus spásanna taispeántais; amharclanna agus ceolárais; na hamharcealaíona, 
e.g., péintéireacht, ealaín sráide, dealbhóireacht, agus an ailtireacht; na taibhealaíona, lena 
n-áirítear ceol, drámaíocht agus damhsa, e.g., amharclannaíocht ar camchuairt, banna píob, 
cór, sorcas, bailé, agus mórthaibhsiú sráide; litríocht, e.g., scríbhneoireacht chruthaitheach 
agus filíocht; scannáin agus meáin, lena n-áirítear na healaíona digiteacha agus beochan; 
ceardaíocht; féilte; agus acmhainní agus tacaíocht ealaíon. 

An stair, an oidhreacht agus an cultúr – áirítear leis seo imeachtaí stairiúla, an cultúr 
agus traidisiúin, e.g., imeachtaí stairiúla nó daoine stairiúla a chomóradh; seónna contae; 
seanchas agus béaloideas; grúpaí staire nó seandálaíochta; an Ghaeilge a chur chun cinn; stair 
agus ginealas áitiúil; an oidhreacht thógtha nó láithreáin ársa a chaomhnú, e.g., tithe stairiúla, 
caisleáin, liosanna, láithreacha catha, agus uiscebhealaí intíre; áit a sholáthar chun imeachtaí 
cultúrtha a thionól; agus cumainn agus institiúidí léannta, lena n-áirítear comhlachtaí eolaíocha.

Músaem nó leabharlann – e.g., músaem míleata, agus músaem contae. Tagann cartlanna 
faoin gcatagóir ‘leabharlann’.
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10. Gníomhaíochtaí Idirnáisiúnta

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

Tá an grúpa príomha seo miondealaithe ina roinnt catagóirí tánaisteacha:

Fóirithint éigeandála/tubaiste – is grúpa leathan é seo agus áirítear leis pleanáil 
éigeandála; bearta maolaithe; agus seirbhísí freagartha, fóirithinte agus athshlánúcháin a 
bhaineann le tubaistí agus éigeandálaí de bhunús nádúrtha nó de bhunús an duine. Áirítear 
iad seo a leanas leis na cineálacha gníomhaíochtaí a d’fhéadfadh a bheith i gceist: sainfhoirne 
tarrthála/athshlánúcháin a sholáthar; cúram leighis éigeandála, dídean, bia, iompar, 
trealamh cumarsáide éigeandála nó gineadóirí a sholáthar; córais luathrabhaidh a shuiteáil; 
nósanna imeachta aslonnaithe a fhorbairt; oiliúint cuardaigh agus tarrthála a sholáthar; 
comhairleoireacht tráma a sholáthar; agus struchtúir dhamáistithe a atógáil. 

Bonneagar – inchothaitheacht agus forbairt – is grúpa leathan é seo, ina bhfuil 
gníomhaíochtaí lena dtacaítear leis na hiarrachtaí fothú acmhainneachta de chuid náisiún 
agus pobal, e.g., tolladh agus sláintíocht toibreacha; ionaid sláinte nó scoileanna a thógáil nó a 
threalmhú; agus rochtain a sholáthar ar mhaoiniú ísealchostais 

Forbairt talmhaíochta/slándáil bia – e.g., feabhas a chur ar mhodhanna feirmeoireachta, 
ar éagsúlacht barr agus ar bhainistíocht uisciúcháin agus uisce; agus tionscnaimh lena 
gcuirtear trádáil chóir chun cinn

Gníomhaíocht dhaonnúil – e.g., idirphlé traschultúrtha a éascú; obair chun gáinneáil ar 
dhaoine a chosc; mianaigh thalún a bhaint; agus seirbhísí leighis

An comhshaol agus caomhantas – e.g., ainmhithe a chaomhnú; faireachán a dhéanamh 
ar cháilíocht an uisce; agus obair chun ró-iascaireacht nó dífhoraoisiú a chosc
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An Fhoirm Aicmiúcháin  
Carthanas a Chomhlánú
Tar éis do na hiontaobhaithe carthanais an t-aicmiúchán is cuí dá gcarthanas a chinneadh, ba 
cheart dóibh an fhoirm Aicmiúcháin Carthanas ar líne a chomhlánú agus a chur isteach trí na 
céimeanna seo a leanas a leanúint:

Céim 1: Logáil isteach sa chuntas atá ag an 
gcarthanas ar ‘Mo Chuntas’

Logáil isteach sa chuntas ar líne atá ag an gcarthanas ar ‘Mo Chuntas’ chun na foirmeacha atá 
ar fáil do do charthanas a rochtain.

Ní fhéadfaidh ach Comhdaitheoirí Údaraithe foirmeacha a chur isteach thar ceann carthanais. 
Más Comhdaitheoir Údaraithe thú, taispeánfar do charthanas ar an deais a luaithe atá tú 
logáilte isteach. Chun na foirmeacha uile atá ar fáil do do charthanas a rochtain, ní gá duit ach 
cliceáil ar ainm an charthanais.

Ba cheart go mbeadh an acmhainn uainn dar teideal ‘Conas an Clár Carthanas a nuashonrú’ 
úsáideach duit i gcás go mbeidh deacrachtaí agat logáil isteach nó an fhoirm a aimsiú.

https://www.charitiesregulator.ie/media/2380/how-to-update-the-register.pdf
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Céim 2: Roghnaigh an fhoirm Aicmiúcháin  
Carthanas agus oscail í 

Tá trí tháb ann san fhoirm: Réamhrá, Príomhshonraí agus Dearbhú

Léigh an Réamhrá agus téigh ar aghaidh ansin chuig an dara táb – Príomhshonraí

Sa chéad cheist, iarrfar ort a dheimhniú cé acu atá nó nach bhfuil an carthanas ina 
chomhlacht Stáit3 – is é sin le rá, cé acu a bunaíodh nó nár bunaíodh an carthanas le Reacht 
nó le hAcht. (Tabharfaidh formhór mór na gcarthanas ‘níl’ mar fhreagra ar an gceist seo). 

3  Is féidir go dtabharfar comhlacht reachtúil nó Gníomhaireacht Stáit air freisin. (Ach amháin i gcás gur bunaíodh le reacht iad, 
ní mheastar gur comhlachtaí stáit iad carthanais a bhfaigheann a gcistiú ar fad ón rialtas láir nó ón rialtas áitiúil.)
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Céim 3:  Roghnaigh an chéad ghrúpa  
aicmiúcháin príomha, nó an príomhghrúpa 
aicmiúcháin, ón liosta anuas 

Select the first primary classification group from the drop-down list

Tar éis duit grúpa a roghnú, beidh tuilleadh faisnéise ar fáil trí thic a chur sa bhosca  
(ní gá duit ach an tic a bhaint chun an fhaisnéis a cheilt an athuair).
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Céim 4:  Roghnaigh dhá ghrúpa aicmiúcháin 
thánaisteacha ar a mhéad ón liosta anuas

Tá fo-aicmiúcháin bhreise ann i roinnt catagóirí.  Má tá fo-aicmiúcháin ar fáil, tiocfaidh liosta 
eile chun bheith infheicthe agus féadfar dhá fhoghrúpa ar a mhéad a roghnú.



24An Rialálaí Carthanas

Roghnach:  roghnaigh dara grúpa aicmiúcháin príomha 

Is féidir go mbeidh roinnt carthanas ag iarraidh dara grúpa príomha a roghnú.  

Cosúil lenar tharla tar éis an chéad ghrúpa príomha a roghnú, tiocfaidh liostaí anuas chun 
bheith infheicthe agus féadfar dhá rogha ar a mhéad a roghnú.

Tar éis do charthanas dhá ghrúpa aicmiúcháin phríomha a roghnú, iarrfar air a dheimhniú an lú 
ábharthacht a bhaineann leis an dara rogha ná an chéad rogha. Má luaitear gur lú ábharthacht 
a bhaineann leis an dara rogha ná an chéad rogha, ciallaíonn sé sin gurb ionann an chéad 
ghrúpa príomha a roghnaíodh agus an príomhaicmiúchán don charthanas. Má luaitear nach lú 
ábharthacht a bhaineann leis an dara rogha ná an chéad rogha, ciallaíonn sé sin gurb ionann 
tábhacht don dá ghrúpa phríomha a roghnaíodh.
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Céim 5:  seiceáil an fhoirm agus comhlánaigh  
an dearbhú  

Tar éis an t-aicmiúchán a roghnú, téigh ar aghaidh chuig an gcéad táb eile trí chliceáil ar an 
gcnaipe ‘Ar aghaidh’ 

nó tríd an táb ‘Dearbhú’ 

a roghnú

Tiocfaidh achoimre ar an bhfoirm chun bheith infheicthe.  Ba cheart í a sheiceáil chun a 
chinntiú gur cruinn atá na roghanna a roghnaíodh. Comhlánaigh an dearbhú ansin.

Céim 6: Cuir an fhoirm isteach

Cliceáil ar an gcnaipe ‘Cuir isteach’ 

Tar éis an fhoirm a chur isteach, beidh sonraí an aicmiúcháin carthanas le feiceáil láithreach sa 
táb ‘Forbhreathnú’ d’iontráil an charthanais ar an gClár poiblí Carthanas.
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