
Cad is tairbhe phoiblí ann?



Séanadh Dlíthiúil

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

Níl an doiciméad seo ina ráiteas críochnúil, agus níl sé deartha chun a bheith ina ráiteas 
críochnúil, ar an dlí. Ní thugtar aon chomhairle dlí ann ach oiread. Molann an Rialálaí 
Carthanas d’iontaobhaithe carthanais a ndoiciméad rialaithe a léamh agus 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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Cad a mhínítear sa treoir seo? 
Mínítear sa treoir seo cad is ciall le tairbhe phoiblí chun críocha an Achta Carthanas 2009. 

Tá tairbhe phoiblí ar cheann amháin de na trí phríomhghné de conas a chomhlíonann 
eagraíocht an ‘tástáil carthanais’. Sa treoir seo:

• leagtar amach na gnéithe difriúla den tástáil carthanais; 

• mínítear cad is tairbhe phoiblí ann; 

• mínítear cad nach tairbhe phoiblí ann; agus

• soláthraítear cás-staidéir chun cabhrú lena shoiléiriú cé na gníomhaíochtaí a mbaineann 
tairbhe phoiblí leo agus cé na gníomhaíochtaí nach mbaineann tairbhe phoiblí leo. 

Ní mhínítear sa treoir seo conas carthanas a bhunú nó a chlárú. Tá faisnéis faoi charthanas a 
bhunú nó a chlárú ar fáil ar ár suíomh Gréasáin.

An gcomhlíonann d’eagraíocht 
ceanglais na tástála carthanais?
Leagtar amach san Acht Carthanas 2009 (“an tAcht”) na ceanglais nach mór do d’eagraíocht 
iad a chomhlíonadh chun go measfar gur carthanas í. Is é an bealach is fearr chun an 
sainmhíniú ar eagraíocht charthanúil a léiriú ná an léaráid shimplí seo a leanas a úsáid:

https://www.irishstatutebook.ie/eli/2009/act/6/enacted/en/html?q=charities+Act&years=2009
https://www.charitiesregulator.ie/en/information-for-charities/apply-for-charitable-status
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Chun ceanglais na tástála carthanais agus ár gceanglais 
chlárúcháin a chomhlíonadh, ní mór do d’eagraíocht fianaise a 
sholáthar á léiriú:

Nach comhlacht eisiata í 1

Gurb ann di chun cuspóir carthanúil amháin nó níos mó a chomhlíonadh 
(mínithe ar leathanaigh 3-4)

Go gcuireann sí na cuspóirí carthanúla sin, agus na cuspóirí sin amháin, chun cinn

Go gcuireann sí gach gníomhaíocht i gcrích chun na cuspóirí carthanúla sin a 
chur chun cinn 

Go gceanglaíonn sí go n-úsáidfí a maoin ar fad chun an cuspóir carthanúil nó na 
cuspóirí carthanúla atá aici a chur chun cinn, de réir a bunreachta

Go n-oibríonn sí i bPoblacht na hÉireann agus gurb ann di chun dul chun tairbhe 
don phobal nó do chuid den phobal in Éirinn, nó in áit eile, trí na cuspóirí 
carthanúla atá aici

Cad is cuspóir carthanúil ann?
Is ionann an ‘cuspóir carthanúil’ agus an cuspóir ar lena aghaidh a bunaíodh an carthanas. 
Leagtar catagóirí sonracha de chuspóirí carthanúla amach san Acht. Chun an ghné sin den 
tástáil carthanais a shásamh, ní mór do chuspóir d’eagraíochta teacht faoi cheann amháin nó 
níos mó de na catagóirí seo a leanas:

• An bhochtaineacht nó cruatan eacnamaíoch a chosc nó a mhaolú

• Oideachas a chur ar aghaidh

• Creideamh a chur ar aghaidh 
 

1  Leagtar amach san Acht Carthanas 2009 na ceanglais dhlíthiúla atá ar charthanas, lena n-áirítear an ceanglas go gcuirfeadh 
sé cuspóir carthanúil, agus an cuspóir sin amháin, chun cinn. Is ionann an “cuspóir carthanúil” agus an cuspóir ar lena 
aghaidh a bunaíodh an carthanas, agus leagtar catagóirí sonracha de chuspóirí carthanúla amach san Acht. Tá sainmhíniú 
ar ‘chomhlacht eisiata’ ann san Acht freisin. Mar shampla, ní fhéadfaidh páirtí polaitíochta nó comhlacht a chuireann 
páirtí polaitíochta nó cúis pholaitíochta chun cinn clárú mar charthanas toisc nach bhfuil a ghníomhaíochtaí dírithe ar 
chuspóir carthanúil a chur ar aghaidh agus air sin amháin. Samplaí eile de chomhlachtaí eisiata is ea ceardchumainn agus 
comhlachais tráchtála.

https://www.irishstatutebook.ie/eli/2009/act/6/enacted/en/html?q=charities+Act&years=2009
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• Aon chuspóir eile a théann chun tairbhe don phobal (amhail):
 - 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; 

 - freagracht chathartha nó obair shaorálach a chur chun cinn; 

 - an tsláinte a chur chun cinn, lena n-áirítear breoiteacht, galair nó fulaingt daoine a chosc 
nó faoiseamh a thabhairt ar an gcéanna;

 - 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;

 - an timpeallacht nádúrtha a chosaint;

 - inchothaitheacht chomhshaoil a chur ar aghaidh; 

 - úsáid éifeachtúil éifeachtach maoine eagraíochtaí carthanúla a chur ar aghaidh; 

 - fulaingt ainmhithe a chosc nó faoiseamh a thabhairt ar an gcéanna; 

 - na healaíona, an cultúr, an oidhreacht nó na heolaíochtaí a chur ar aghaidh; agus 

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

Ní mór do chuspóir carthanúil a bheith leagtha amach i ndoiciméad rialaithe d’eagraíochta – 
is é sin, an cuspóir ar lena aghaidh a bunaíodh an eagraíocht agus conas a bheartaíonn sí an 
cuspóir sin a bhaint amach.

An ngineann d’eagraíocht tairbhe 
phoiblí?
Ní mór do chuspóirí carthanúla aon eagraíochta dul chun tairbhe don phobal nó do chuid den 
phobal in Éirinn nó in áit eile. Ní mór na tairbhí sin a bheith in-sainaitheanta. Má tá níos mó ná 
cuspóir carthanúil amháin ag eagraíocht, ní mór duit bheith in ann na tairbhí a bhaineann le 
gach cuspóir ar leith a shainaithint.

Toisc go soláthraíonn siad tairbhe phoiblí, ní ionann carthanais agus eagraíochtaí eile. Tá sé 
tábhachtach a chuimhneamh nach mór d’eagraíocht charthanúil chláraithe tairbhe phoiblí 
a sholáthar. Mura soláthraíonn d’eagraíocht tairbhe phoiblí, ní carthanúil atá do chuspóir a 
thuilleadh.

Tá dhá chuid i gceist le tairbhe phoiblí. Nuair a dhéanaimid meastóireacht ar an tairbhe phoiblí 
a bhaineann le gníomhaíochtaí aon eagraíochta, breithnímid na nithe seo a leanas:
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• an luach a chruthaíonn an ghníomhaíocht charthanúil nó na gníomhaíochtaí carthanúla, agus

• cé a ghnóthaíonn an tairbhe agus an luach a bhaineann leis na gníomhaíochtaí carthanúla sin.

Mar shampla, ní sholáthraíonn cruinniú airgid a sheoltar chun billí liachta duine amháin a íoc 
aon tairbhe phoiblí toisc nach dtéann sé chun tairbhe ach do dhuine amháin. Má sheolann tú 
cruinniú airgid chun billí liachta aon aicme daoine a bhfuil tinneas ar leith orthu a íoc, áfach, is 
dóigh go gcomhlíonfaidh do chruinniú airgid an ceanglas go mbeadh tairbhe phoiblí ann.

Cad a cháilíonn mar thairbhí phoiblí?

Is féidir go rachaidh tairbhe phoiblí chun tairbhe gach duine – an pobal i gcoitinne – nó do chuid 
den phobal. Féadfaidh d’eagraíocht ceanglais na tástála tairbhe poiblí a chomhlíonadh fiú amháin i 
gcás nach bhfuil sna daoine a ghnóthaíonn an tairbhe phoiblí ach cuid bheag den phobal. 

Is féidir le cuid den phobal: 

• bheith lonnaithe i láthair gheografach ar leith nó bheith i bpobal ar leith, amhail pobal na 
mbodhar nó an pobal Giúdach;

• bheith in aoisghrúpa ar leith, amhail daoine óga nó daoine scothaosta;

• saintréith choiteann a bheith aici, amhail:

 - drochshláinte; 
 - éagumas; 
 - míbhuntáiste nó bochtaineacht; nó
 - riocht sláinte nó galar sonrach.

Cuspóir Carthanúil
An timpeallacht nádúrtha 
a chosaint

An tsláinte a chur chun 
cinn, lena n-áirítear 
breoiteacht a chosc nó 
faoiseamh a thabhairt ar 
an gcéanna

Gníomhaíocht
Tránna a choinneáil  
saor ó bhruscar

Tacú le daoine a bhfuil 
tinneas neamhchoitianta 
orthu

Cé a bhaineann 
tairbhe?

An pobal i gcoitinne:  
gach duine

Na daoine a bhfuil an 
tinneas neamhchoitianta 
orthu: cé gur grúpa beag 
daoine é, is grúpa é 
inar féidir le gach duine 
tairbhe a bhaint

An bhfuil tairbhe 
phoiblí ann?   Tá   Tá
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Cad is tairbhe ann?

Carthanas a oibríonn chun tairbhe do chuid den phobal, is féidir go rachaidh sé chun tairbhe 
go hindíreach don phobal i gcoitinne freisin. Mar shampla, bainfidh an mórphobal tairbhe 
indíreach as an obair a dhéanann carthanas a bunaíodh chun oideachas a sholáthar do 
leanaí i gcuid chianda de thír i mbéal forbartha. Is í an tairbhe dhíreach an ní atá ábhartha 
nuair a mheasúnaímid an tairbhe phoiblí. Mar sin, is í an tairbhe dhíreach a bhaineann leis an 
oideachas a chur ar aghaidh an ní atá tábhachtach anseo.

Cé go bhfuil sé éasca tairbhí áirithe a thomhas agus a thuiscint, níl tairbhí eile chomh soiléir 
céanna. I ngach cás, ba cheart an tairbhe a bheith in-sainaitheanta agus intuairiscithe. Ní mór 
nasc díreach a bheith ann leis an gcuspóir carthanúil a roghnaíodh. 

Ní mór do d’eagraíocht bheith in ann an tairbhe a shainaithint agus a mhíniú, na tairbhithe a 
shainaithint agus an tairbhe a nascadh le do chuspóir carthanúil agus le do ghníomhaíochtaí 
carthanúla.

Cén leibhéal tairbhe poiblí nach mór a  
bheith i gceist?

Ní cheanglaítear ar charthanas leibhéal sonrach tairbhe poiblí a sholáthar. Cé go bhfuil a lán 
carthanas an-bheag nó go n-oibríonn siad laistigh de chuid bheag den phobal, is féidir leo a 
léiriú go fóill go mbíonn tairbhe phoiblí á soláthar acu.
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Cé na nithe a d’fhéadfadh cur 
isteach ar an tairbhe phoiblí a 
sholáthraíonn do charthanas?
Nuair a mheasúnaímid iarratas ar chlárú mar charthanas, nó nuair a athbhreithnímid 
gníomhaíochtaí aon charthanais mar chuid dár n-obair comhlíonta agus forfheidhmiúcháin, 
breithnímid gníomhaíochtaí na heagraíochta lena mbaineann. Go háirithe, breithnímid cé acu 
a dhéanann nó nach ndéanann na gníomhaíochtaí dochar, cé acu a sholáthraíonn nó nach 
soláthraíonn siad tairbhe phríobháideach nach bhfuil ceadaithe, agus cé acu a chuireann 
siad srian míréasúnach nó teorainn mhíréasúnach ar cé a fhéadfaidh tairbhe a bhaint as an 
ngníomhaíocht charthanúil.

Chun ceanglais an mheasúnaithe tairbhe poiblí a chomhlíonadh,  
ní fhéadfaidh d’eagraíocht na nithe seo a leanas a dhéanamh:

Dochar a dhéanamh

Tairbhe phríobháideach nach bhfuil ceadaithe a sholáthar

Srian míréasúnach nó teorainn mhíréasúnach a chur ar cé a fhéadfaidh  
tairbhe a bhaint as do ghníomhaíochtaí

Dochar a dhéanamh

Contrárthacht tairbhe ar fad is ea dochar. Uaireanta, is féidir le gníomhaíochtaí aon 
eagraíochta dochar a dhéanamh seachas tairbhe a chruthú. I gcás go mbeidh dóchúlacht ann 
go ndéanfar dochar, cuirfimid an méid sin san áireamh agus measúnóimid cé acu is mó an 
tairbhe phoiblí ná an dochar. Féachtar ar an tsaincheist sin i gcás-staidéar 7 sa rannán dar 
teideal ‘Cás-staidéir’.

Tairbhe phríobháideach

Is é is tairbhe phríobháideach ann ná tairbhe a ghnóthaíonn eagraíocht nó duine aonair 
amháin, seachas mar dhuine den phobal nó mar chuid den phobal, as gníomhaíochtaí na 
heagraíochta carthanúla. Is ceadaithe atá tairbhí príobháideacha áirithe. Samplaí de thairbhí 
príobháideacha atá ceadaithe is ea tuarastail foirne agus íocaíochtaí a dhéantar le tríú páirtithe 
a sholáthraíonn earraí agus seirbhísí amhail trealamh oifige, cíos nó táillí cuntasaíochta. 
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Chun go mbeidh tairbhe phríobháideach ceadaithe, ní mór don 
eagraíocht charthanúil a léiriú go bhfuil an tairbhe:

Réasúnach sna himthosca uile

Coimhdeach* leis an tairbhe phoiblí, agus

Riachtanach chun an tairbhe phoiblí a bhaint amach

* Is é atá i gceist leis an bhfocal ‘coimhdeach’ sa chomhthéacs seo go bhfuil an tairbhe phríobháideach ina tairbhe 
thánaisteach nó ina fothairbhe a ghabhann leis an tairbhe phoiblí.

 

Measúnófar an tairbhe phríobháideach i ngach cás chun a chinneadh cé acu atá nó nach 
bhfuil sí ceadaithe. Cuirfear imthosca gach cáis san áireamh le linn an tairbhe phríobháideach 
a mheasúnú. Tríd is tríd, tá dhá chineál tairbhe príobháidí ann. Tá ceann amháin díobh 
ceadaithe. Níl an ceann eile ceadaithe.

Baineann duine aonair tairbhe dhíreach. Níl aon tairbhe ann d’aon aicme 
daoine, d’aon chuid den phobal ná don phobal i gcoitinne.

Bunaíodh eagraíocht chun airgead a chruinniú ionas go bhféadfadh duine sonrach cóireáil 
liachta a fháil thar lear le haghaidh tinneas neamhchoitianta. Is é an duine sonrach sin 
amháin, seachas aicme daoine, a bhaineann tairbhe. Ní fhéadfaidh an eagraíocht seo clárú 
mar charthanas – ní bhaineann aon tairbhe phoiblí lena gníomhaíocht agus ní chomhlíonann 
an eagraíocht ceanglais na tástála carthanais.

Cé go mbaineann duine aonair nó eagraíocht tairbhe, ní ghnóthaítear an 
tairbhe sin mar dhuine den phobal ná mar chuid den phobal a maíonn an 
carthanas go dtéann a chuid oibre chun tairbhe dó nó di.

Bunaíodh Carthanas B chun tacú le daoine a bhfuil tinneas ar leith orthu agus lena dteaghlach 
trí chúram faoisimh a sholáthar ag a shaoráid i lár na cathrach. Is iad baill foirne cháilithe 
ghairmiúla a sholáthraíonn an cúram sin. 
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Bhí Carthanas B in ann a léiriú dúinn nach bhféadfadh sé an tsaoráid a oibriú ná an cuspóir 
atá aige a chomhlíonadh gan baill foirne ghairmiúla íoctha a bheith aige. Mar sin, shásaigh 
sé sinn gur riachtanach atá an tairbhe phríobháideach a sholáthraítear i riocht pá foirne. Cé 
go mbaineann na baill foirne tairbhe phríobháideach as a bhfostaíocht, bunaíodh Carthanas 
B chun fulaingt daoine a mhaolú trí chúram faoisimh, agus ní chun fostaíocht a sholáthar. Sa 
chás seo, tá an tairbhe phríobháideach coimhdeach le cuspóir an charthanais.

Chomh maith leis sin, bhí Carthanas B in ann fianaise a sholáthar á léiriú gur cuireadh an pá i 
gcomparáid leis an bpá a íoctar le baill foirne a bhfuil cáilíochtaí den chineál céanna acu san 
earnáil sláinte. Mar sin, níor boilscíodh pá a chuid fostaithe. Léirigh sé sin gur réasúnach atá 
an tairbhe phríobháideach.

Srianta agus teorainneacha ar cé a fhéadfaidh 
tairbhe a bhaint

Má tá srianta ann ar cé a fhéadfaidh an tairbhe phoiblí a sholáthraíonn an carthanas a 
rochtain, ba cheart don charthanas bheith in ann a léiriú nach gcuireann na srianta teorainn 
mhíréasúnach ar cé a fhéadfaidh tairbhe a bhaint.

Sampla 1
Tá sé beartaithe ag eagraíocht gan a cuid seirbhísí a chur ar fáil ach do bhaill amháin. 
D’fhéadfadh na táillí beartaithe as ballraíocht srian a chur ar an líon daoine ar féidir 
leo leas a bhaint as na seirbhísí. Ní mór don eagraíocht bheith in ann a chruthú go 
bhfuil údar ann leis na táillí agus go bhfuil siad réasúnach, a mhéid a bhaineann leis an 
gcuspóir carthanúil atá aici.

Sampla 2
Ní sholáthraíonn grúpa féinchabhrach, nó grúpa cúnaimh fhrithpháirtigh, tairbhe ach 
do na baill den ghrúpa sin, agus tá an bhallraíocht teoranta. Is féidir go mbeidh cuid 
róchúng den phobal i gceist le hobair an ghrúpa seo chun tairbhe phoiblí a sholáthar.
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Cás-staidéir:  
Tairbhe phoiblí a mheasúnú
Tá na hocht gcás-staidéar seo a leanas deartha chun cabhrú lena shoiléiriú cad is tairbhe 
phoiblí ann agus cé na nithe a fhágann nach tairbhe phoiblí í an tairbhe. 

Tá roinnt de na cás-staidéir seo bunaithe ar fhíor-shaincheisteanna ar dhéileálamar leo le linn 
obair clárúcháin nó le linn obair comhlíonta agus forfheidhmiúcháin. Cuireadh samplaí eile le 
chéile chun na ceanglais atá san Acht a léiriú.

Luaitear iontaobhaithe carthanais i roinnt de na cás-staidéir. Is iad iontaobhaithe na daoine a 
fheidhmíonn rialú ar charthanas ar deireadh thiar agus a bhfuil freagracht dhlíthiúil orthu as an 
gcarthanas. Más cuideachta é an carthanas, is féidir go dtabharfar ‘comhaltaí boird’ ar na daoine 
sin freisin. I gcumann neamhchorpraithe – ar cumann é a bhfuil foirm dhlíthiúil aige agus a bhfuil 
doiciméad rialaithe i bhfeidhm aige – is féidir go dtabharfar ‘comhaltaí coiste’ orthu. 

I ngach cás, measúnaímid cé acu atá nó nach bhfuil tairbhe phoiblí ann agus cé na tosca eile 
atá réasúnach, coimhdeach (is iad sin, tosca tánaisteacha nó fothosca a ghabhann le cuspóirí 
carthanúla) agus riachtanach chun an tairbhe phoiblí sin a bhaint amach.

Is iad seo a leanas na réimsí agus na cás-staidéir lena mbaineann:

• Tairbhe phríobháideach atá ceadaithe  
(Cás-staidéar 1: Béilí ar Rothaí) – leathanach 11

• Tairbhe phríobháideach nach bhfuil ceadaithe 
(Cás-staidéar 2: Ionad comhairle airgeadais buail isteach) – leathanach 12

• A léiriú go bhfuil an tairbhe phríobháideach réasúnach nó coimhdeach  
(Cás-staidéir 3 agus 4: Carthanas tarrthála madraí agus Carthanas a chuireann feabhas  
ar rochtain d’úsáideoirí cathaoir rothaí) – leathanaigh 14 agus 16

• Gan aon tairbhe phoiblí 
(Cás-staidéar 5: Eagraíocht cóireála ailse) – leathanach 17 

• Gnóthaíonn líon teoranta daoine an tairbhe phoiblí 
(Cás-staidéar 6: Eagraíocht taighde liachta) – leathanach 18

• Dochar a dhéantar le linn gníomhaíocht charthanúil 
(Cás-staidéar 7: Carthanas a ghlanann trá) – leathanach 19 

• Níl an tairbhe phoiblí nasctha leis an gcuspóir carthanúil 
(Cás-staidéar 8: Eagraíocht réitigh coinbhleachta) – leathanach 21

https://www.irishstatutebook.ie/eli/2009/act/6/enacted/en/html?q=charities+Act&years=2009
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Tairbhe phríobháideach atá ceadaithe

 

Cás-staidéar 1: Béilí ar Rothaí
Bunaíodh grúpa chun seirbhís béilí ar rothaí a sholáthar do dhaoine scothaosta atá 
gafa sa teach, a chónaíonn sa limistéar áitiúil agus a fhaigheann íocaíocht leasa 
shóisialaigh. Rinne an grúpa sin iarratas ar chlárú mar charthanas. Ullmhaíonn 
soláthraí áitiúil na béilí. Seachadann oibrithe deonacha béile chuig na húsáideoirí 
seirbhíse uair amháin sa lá. Cé nach ngearrann an grúpa aon táille as na béilí ná as na 
seachadtaí, spreagtar úsáideoirí seirbhíse síntiús a thabhairt más féidir leo. 

Is ionann na hoibrithe deonacha agus daoine áitiúla a úsáideann a gcarr féin chun 
na seachadtaí a dhéanamh. Féadfaidh siad liúntas míleáiste a éileamh ar ais ón 
gcarthanas. Tá an liúntas sin socraithe ag ráta an-íseal. 

Is é cuspóir carthanúil an ghrúpa ná 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. 

An bhfuil fianaise ann ar aon tairbhe phoiblí?
Tá.

• Bíonn an grúpa ag cur a chuspóra charthanúil ar aghaidh trí dhinnéir a 
sheachadadh chuig tithe daoine den phobal nach féidir leo cócaráil dóibh féin ná 
dul amach chun bia a fháil. 

• Is réasúnach atá na teorainneacha ar cé a fhéadfaidh tairbhe a bhaint. Ní mór 
d’úsáideoirí seirbhíse bheith scothaosta nó gafa sa teach agus ní mór dóibh a bheith 
ag fáil íocaíocht leasa shóisialaigh, rud atá ar aon dul le cuspóir carthanúil an ghrúpa.

An bhfuil tairbhe phríobháideach ann agus an bhfuil sí ceadaithe?
Tá. 

Cé gur tairbhe phríobháideach é an liúntas míleáiste a sholáthraítear do na hoibrithe 
deonacha, is ceadaithe atá an tairbhe phríobháideach sin toisc go bhfuil sí réasúnach 
– tá an liúntas socraithe ag ráta íseal nach gcumhdaíonn ach an costas don oibrí 
deonach. Tá tairbhe an liúntais míleáiste coimhdeach leis an gcuspóir carthanúil, 
agus tá an liúntas riachtanach toisc go gcuireann sé ar chumas an ghrúpa an cuspóir 
carthanúil atá aige a chomhlíonadh.

An bhfuil an ghné tairbhe poiblí den tástáil carthanais comhlíonta?
Tá.

Tá an ghné tairbhe poiblí den tástáil carthanais comhlíonta mar gheall ar chineál na 
tairbhe poiblí agus na tairbhe príobháidí araon. 
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Tairbhe phríobháideach nach bhfuil ceadaithe

Cás-staidéar 2: Ionad comhairle airgeadais buail isteach
Tá sé beartaithe ag eagraíocht ionad comhairle buiséadaithe airgeadais buail isteach 
agus seirbhís bainistíochta airgid a sholáthar i mbaile mór. Tá sé mar aidhm ag an 
eagraíocht comhairle buiséadaithe agus bainistíochta airgid a sholáthar do dhaoine a 
bhfuil fiachas orthu agus do dhaoine atá i mbaol titim i bhfiachas. Beidh an tseirbhís ar 
fáil do gach duine den phobal agus beidh sí saor in aisce. 

Reáchtálfaidh beirt bhall foirne íoctha agus roinnt oibrithe deonacha an tseirbhís. 
Earcófar baill foirne trí chomórtais oscailte. Cuireadh jabthuairiscí iomlána agus sonraí 
comhaimseartha faoi leibhéil tuarastail isteach i dteannta an iarratais. 

Tá sé beartaithe ag an eagraíocht áitreabh a ghlacadh ar cíos, rud a úsáidfidh sí chun 
seirbhísí a sholáthar don phobal agus a oibreoidh sí mar ionad buail isteach.

Is é an cuspóir carthanúil atá ag an eagraíocht ná an bhochtaineacht nó cruatan 
eacnamaíoch a chosc nó a mhaolú.

An bhfuil fianaise ann ar thairbhe phoiblí? 
Tá. 

Bíonn an eagraíocht ag cur a cuspóra charthanúil ar aghaidh trí shainchomhairle agus 
sainchúnamh a thabhairt do dhaoine atá i gcruachás airgeadais.

Tá an tseirbhís ar fáil do gach duine sa bhaile. Ní ghearrtar aon táille as an tseirbhís 
agus níl aon srianta eile ann.

An bhfuil tairbhe phríobháideach ann agus an bhfuil sí ceadaithe?
Tá dhá chineál tairbhe príobháidí ann sa chás seo: pá foirne; agus cíos ar an áitreabh.

Pá foirne 

Teastóidh líon beag ball foirne íoctha ón gcarthanas. Earcófar iad trí chomórtas oscailte, 
agus íocfar pá leo ar aon dul le rátaí reatha margaidh. Bunaithe ar chineál na seirbhísí 
atá tuairiscithe san iarratas, measaimid gur tairbhe phríobháideach cheadaithe é 
an pá toisc go bhfuil sé réasúnach. Tá an pá coimhdeach leis an gcuspóir carthanúil 
freisin. Tá sé riachtanach toisc go gcuireann sé ar chumas na heagraíochta an cuspóir 
carthanúil atá aici a chomhlíonadh. 
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Cíos ar an áitreabh

Is gá don eagraíocht áitreabh a ghlacadh ar cíos don ionad. Cruthóidh sé sin tairbhe 
phríobháideach don tiarna talún. Cé gur tairbhe phríobháideach cheadaithe é cíos i 
gcásanna áirithe, tá an cíos atá beartaithe i bhfad níos airde ná an cíos a ghearrtar as 
áitribh den chineál céanna sa limistéar. Ní dheachaigh an eagraíocht sa tóir ar áitribh 
eile ach oiread. 

Cé go bhfuil an cíos coimhdeach leis an gcuspóir carthanúil agus go gcuireann sé ar 
chumas na heagraíochta an cuspóir carthanúil atá aici a chomhlíonadh, ní réasúnach 
atá an tairbhe phríobháideach don tiarna talún. Níl an tairbhe phríobháideach sin 
réasúnach toisc go bhfuil an cíos atá beartaithe i bhfad níos airde ná rátaí margaidh 
agus toisc nár fhéach an eagraíocht ar aon roghanna eile cíosa. Mar sin, bíonn an 
eagraíocht ag soláthar tairbhe phríobháideach nach bhfuil ceadaithe.

 

An bhfuil an ghné tairbhe poiblí den tástáil carthanais comhlíonta?
Níl. 

Ní réasúnach atá an tairbhe phríobháideach sa chás seo. Mar sin, níl an ghné tairbhe 
poiblí den tástáil carthanais comhlíonta. 
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Cás-staidéar 3: Carthanas tarrthála madraí
Tá carthanas cláraithe a sholáthraíonn seirbhísí tarrthála madraí, seirbhísí cóireála 
liachta madraí, seirbhísí traenála madraí agus seirbhísí athshocraithe madraí ar bun le 
roinnt mhaith blianta anuas agus d’éirigh leis na céadta coileán agus madraí aosacha 
gan iarraidh a athshocrú. Tá dea-cháil ar an gcarthanas agus faigheann sé tacaíocht 
mhaith ón bpobal. 

A bhuí leis an rath atá air, chinn iontaobhaithe an charthanais gur gá dóibh bogadh 
chuig áitreabh níos mó chun freastal ar an éileamh agus chun a chinntiú go gcloítear 
leis an dea-chleachtas maidir le spás caighin a sholáthar do na madraí le linn an 
phróisis athshocraithe. 

Cé go nglacann an carthanas áitreabh ar cíos faoi láthair, chuir duine de na 
hiontaobhaithe seid mhór agus roinnt talún ar a feirm ar fáil lena n-úsáid ag an gcíos 
céanna a íocann an carthanas faoi láthair. Cé go mbeidh ar an gcarthanas íoc as an 
tseid a nascadh leis an bpríomhlíonra leictreachais agus uisce, as an tseid a fheistiú 
agus as fál a chur thart ar an tseid, creideann sé gur féidir leis é sin a dhéanamh ar 
chostas réasúnach. 

Is é an cuspóir carthanúil atá aige ná fulaingt ainmhithe a chosc nó faoiseamh a 
thabhairt ar an gcéanna.

An bhfuil fianaise ann ar thairbhe phoiblí? 
Tá. 

Cuireann an carthanas a chuspóir carthanúil chun cinn trí mhadraí seachráin agus 
madraí gan iarraidh a thógáil isteach, trí chóireáil liachta a thabhairt dóibh agus trí iad 
a thraenáil ar mhaithe le hiad a athshocrú. Aithnítear go dtéann leas ainmhithe chun 
tairbhe don daonnacht i gcoitinne toisc go spreagann sé cineáltas i measc an duine. 
Dá bhrí sin, téann gníomhaíochtaí an charthanais seo chun tairbhe don phobal ina 
n-oibríonn sé.

A léiriú go bhfuil an tairbhe phríobháideach 
réasúnach nó coimhdeach
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An bhfuil tairbhe phríobháideach ann agus an bhfuil sí ceadaithe?
Tá an freagra ar an gceist sin ag brath ar chúpla rud. 

Is tairbhe phríobháideach é cíos a íoc le tiarna talún. Is féidir go mbainfidh an tiarna 
talún tairbhe phríobháideach bhreise freisin as cistí carthanúla a bheith á gcaitheamh 
ar áitreabh ar cíos a fheistiú agus a fhorbairt.

Sa chás seo, tá gá soiléir ann le tuilleadh spáis do na madraí. Is féidir go measfar go 
bhfuil sé réasúnach áitreabh níos mó a ghlacadh ar cíos dóibh agus go bhfuil sé sin 
coimhdeach leis an gcuspóir carthanúil agus go bhfuil sé riachtanach chun gur féidir 
leis an gcarthanas an cuspóir carthanúil atá aige a chur chun cinn, is é sin: fulaingt 
ainmhithe a chosc nó faoiseamh a thabhairt ar an gcéanna. Mar sin féin, is ag brath 
ar roinnt tosca a bheidh an freagra ar an gceist maidir le cé acu atá nó nach bhfuil an 
tairbhe phríobháideach ar leith seo ceadaithe. 

Sa chás seo, bheadh an carthanas ag cur le luach na seide agus na talún trí 
leictreachas, uisce agus fál a shuiteáil, rud a mbainfeadh úinéir na réadmhaoine 
tairbhe phríobháideach as. Ní mór do na hiontaobhaithe carthanais a chinntiú, agus 
bheith in ann a léiriú, go bhfuil an tairbhe phríobháideach a thiocfaidh chun cinn 
réasúnach, coimhdeach agus riachtanach chun an cuspóir carthanúil atá acu a 
chomhlíonadh. 

Sa chás seo, tá úinéir na réadmhaoine ar dhuine amháin de na hiontaobhaithe 
carthanais. Mar sin, d’fhéadfadh coinbhleacht leasa a bheith ann freisin. Mar shampla, 
an ndéanfaidh an carthanas damáiste don cháil atá air má dhéanann sé comhaontú 
cíosa le duine amháin dá iontaobhaithe? An bhfuil an comhaontú cíosa le barr leasa an 
charthanais?

An bhfuil an ghné tairbhe poiblí den tástáil carthanais comhlíonta?
Tá an freagra ar an gceist sin ag brath ar chúpla rud. 

Sa chás seo, bheadh ar na hiontaobhaithe carthanais breithniú cúramach a dhéanamh 
ar an tairbhe phríobháideach a bhaineann le háitreabh níos mó a ghlacadh ar cíos 
ó iontaobhaí eile. Agus cinneadh á dhéanamh acu, bheadh ar na hiontaobhaithe 
carthanais a chinntiú gur tairbhe cheadaithe í aon tairbhe phríobháideach. 
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Cás-staidéar 4: Carthanas a chuireann feabhas ar rochtain 
d’úsáideoirí cathaoir rothaí
Bunaíodh eagraíocht chun feabhas a chur ar an rochtain atá ag úsáideoirí cathaoir 
rothaí ar áitribh thráchtála amhail siopaí agus caiféanna i mbailte tuaithe i gCúige 
Mumhan. 

Tá sé beartaithe ag an gcarthanas é sin a dhéanamh trí dhreasacht airgeadais a 
sholáthar do ghnólachtaí áitiúla chun rampaí agus áiseanna cúnta eile a shuiteáil. 

Is é an cuspóir carthanúil atá aige ná iad siúd atá faoi mhíbhuntáiste a imeascadh  
agus iad a spreagadh chun rannpháirtíocht iomlán a dhéanamh sa tsochaí.

An bhfuil fianaise ann ar thairbhe phoiblí? 
Tá.

• Bíonn an carthanas ag cur a chuspóra charthanúil ar aghaidh trí fheabhas a chur 
ar an rochtain atá ag úsáideoirí cathaoir rothaí ar shiopaí, ar bhialanna agus ar 
ghnólachtaí eile. Cabhraíonn sé sin le húsáideoirí cathaoir rothaí nach féidir leo na 
foirgnimh sin a rochtain rannpháirtíocht níos iomláine a dhéanamh  
i ngníomhaíochtaí gnó agus sóisialta. 

• Is cuid bheag shainithe den phobal iad na daoine a bhaineann tairbhe, agus 
d’fhéadfadh gach úsáideoir cathaoir rothaí tairbhe a bhaint as gníomhaíochtaí an 
charthanais.

An bhfuil tairbhe phríobháideach ann agus an bhfuil sí ceadaithe?
Tá an freagra ar an gceist sin ag brath ar chúpla rud. 

Tá tairbhe phríobháideach ann do na gnólachtaí a fhaigheann an dreasacht, toisc go 
gcuirfidh an dreasacht feabhas ar a n-áitreabh gnó agus go gcabhróidh sí le tuilleadh 
custaiméirí na gnólachtaí sin a rochtain. Tá an tairbhe sin coimhdeach leis an gcuspóir 
carthanúil a chur chun cinn agus tá sé riachtanach chun an cuspóir carthanúil a chur 
chun cinn, áfach. Ina ainneoin sin, ní mór don charthanas a chinntiú gur réasúnach 
atá an tairbhe phríobháideach a ghnóthaíonn na heintitis tráchtála. Cé gur féidir go 
measfar go bhfuil sé réasúnach an dreasacht airgeadais a thairiscint do ghnólachtaí 
beaga nach mbeadh sé ar a n-acmhainn ar shlí eile na hoibreacha sin a dhéanamh, 
is féidir nach mbeidh sé réasúnach an dreasacht airgeadais chéanna a thairiscint do 
ghnólachtaí móra a bhfuil an acmhainn airgeadais acu chun feabhas a chur ar rochtain 
gan aon chúnamh ón gcarthanas.

An bhfuil an ghné tairbhe poiblí den tástáil carthanais comhlíonta?
Tá an freagra ar an gceist sin ag brath ar chúpla rud.

Is gá don eagraíocht fianaise a sholáthar ar conas a bheartaíonn sí a chinntiú 
go mbeidh an tairbhe phríobháideach réasúnach. Mar shampla, is féidir leis an 
eagraíocht beartas agus critéir mheasúnaithe a fhorbairt maidir le cé a gheobhaidh an 
íocaíocht. Ní bheidh an íocaíocht ar fáil ach amháin do ghnólachtaí nach bhfuil sé ar a 
n-acmhainn íoc as an obair. Ar an mbealach sin, is féidir go dtabharfar aghaidh ar aon 
ábhar imní faoin tairbhe phríobháideach.
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Cás-staidéar 5: Eagraíocht cóireála ailse
Déanann eagraíocht a maíonn gur fhorbair sí cóireáil nua ailse iarratas ar chlárú mar 
charthanas. Is é atá i gceist leis an gcóireáil nua ná go stadfaidh an t-othar gach cóireáil 
cheadaithe thraidisiúnta amhail ceimiteiripe agus radaiteiripe. Ina ionad sin, ní íosfaidh 
an t-othar ach bianna agus forbhianna áirithe. Cinnfidh an carthanas na bianna agus na 
forbhianna sin bunaithe ar aois, airde agus meáchan an othair. 

Maíonn an eagraíocht go bhfuil ráta an-ard ratha aici maidir le hailse a chóireáil agus 
go ndearnadh cuid mhór othar a leigheas go hiomlán cheana féin. Mar sin féin, ní 
mhínítear go díreach san iarratas cad atá i gceist leis an gcóireáil. Níl san iarratas ach 
oiread aon fhianaise eolaíoch atá fíoraithe go neamhspleách ar an gcóireáil. 

Is féidir le hothair ailse iarratas a dhéanamh ar líne ar an gcóireáil sin agus ní bheidh 
orthu ach táille bheag a íoc.

Is é an cuspóir carthanúil atá ag an eagraíocht ná an tsláinte a chur chun cinn, lena 
n-áirítear breoiteacht, galair nó fulaingt daoine a chosc nó faoiseamh a thabhairt ar an 
gcéanna.

An bhfuil fianaise ann ar thairbhe phoiblí?
Níl.

• Níor thug an eagraíocht aon mhíniú mionsonraithe ar cad atá i gceist lena cóireáil.

• Níor léirigh an eagraíocht, trí thagairt a dhéanamh d’fhianaise eolaíoch 
neamhspleách, go bhfuil a cóireáil shonrach in ann cabhrú le hothair ailse ar an 
mbealach a mhaíonn sí. Níor sholáthair an eagraíocht aon fhianaise á léiriú go bhfuil 
an chóireáil éifeachtach, agus í ag brath ar a ráitis féin amháin. 

• Chun cóireáil na heagraíochta a úsáid, ní mór d’othair gach teiripe agus cóireáil 
thraidisiúnta a stad. Is féidir go mbeidh sé sin dochrach, go háirithe i gcás go bhfuil 
an t-othar ag freagairt go maith do chóireálacha traidisiúnta. 

An bhfuil an ghné tairbhe poiblí den tástáil carthanais comhlíonta?
Níl. 

Níl an ghné tairbhe poiblí den tástáil carthanais comhlíonta. Níor léirigh an t-iarratasóir 
conas a chuireann a ghníomhaíocht a chuspóir carthanúil luaite ar aghaidh. Níor léirigh 
sé ach oiread go mbaineann tairbhe phoiblí leis an ngníomhaíocht sin. 

Gan aon tairbhe phoiblí
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Gnóthaíonn líon teoranta daoine an tairbhe phoiblí

Cás-staidéar 6: Eagraíocht taighde liachta 
Déanann eagraíocht taighde ar na cúiseanna le galar atá chomh neamhchoitianta 
sin nach bhfuil ach dhá chás ar eolas in Éirinn. Tá sé beartaithe ag an eagraíocht a 
fionnachtana taighde a chur ar fáil saor in aisce. 

Is é an cuspóir carthanúil atá ag an eagraíocht ná an tsláinte a chur chun cinn, lena 
n-áirítear breoiteacht, galair nó fulaingt daoine a chosc nó faoiseamh a thabhairt ar an 
gcéanna. 

An bhfuil fianaise ann ar thairbhe phoiblí?
Tá. 

• Rachaidh taighde na heagraíochta chun tairbhe do dhaoine in Éirinn agus i dtíortha 
eile a bhfuil an galar orthu. 

• Tá sé beartaithe ag an eagraíocht a fionnachtana taighde a chomhroinnt saor 
in aisce. Mar sin, níl aon teorainn ann ar cé a fhéadfaidh tairbhe a bhaint as an 
taighde beartaithe.

An bhfuil an ghné tairbhe poiblí den tástáil carthanais comhlíonta?
Tá. 

Léirigh an t-iarratasóir conas a chuirfidh a ghníomhaíocht a chuspóir carthanúil luaite ar 
aghaidh. Léirigh sé an tairbhe phoiblí a bhaineann leis an ngníomhaíocht freisin.
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Dochar a dhéantar le linn gníomhaíocht charthanúil

Cás-staidéar 7: Carthanas a ghlanann trá
Eagraíonn carthanas cláraithe grúpa oibrithe deonacha chun bruscar agus dramhaíl a 
bhaint go tráthrialta de thrá áitiúil. Le míonna beaga anuas, tá méadú chomh mór sin 
tagtha ar an méid bruscair go bhfuil sé an-dúshlánach é a dhiúscairt anois. 

Cinneann na hiontaobhaithe carthanais gurbh é an réiteach is simplí ná an bruscar ar 
fad a thabhairt le chéile san aon áit amháin ar an trá agus é a dhó ansin.

Is é an cuspóir carthanúil atá ag an gcarthanas ná an timpeallacht nádúrtha a chosaint.

An bhfuil fianaise ann ar thairbhe phoiblí?
Tá.

Bíonn an carthanas ag cur a chuspóra charthanúil ar aghaidh trí ghlantachán tráthrialta 
a eagrú ar an trá áitiúil. Cuireann sé sin lena ghlaine agus lena shábháilte atá an spás 
don fhiadhúlra agus don duine araon. Laghdaíonn na gníomhaíochtaí glantacháin an 
riosca don bheatha mhuirí freisin, go háirithe an riosca ó phlaistigh.

An bhfuil an ghné tairbhe poiblí den tástáil carthanais comhlíonta?
Níl. 

Ní dhearna na hiontaobhaithe carthanais breithniú iomlán ar an dochar a dhéanfaí don 
chomhshaol agus don phobal dá ndéanfaí an dramhaíl a dhó i dtine chnámh. Is dóigh 
gur mhó an dochar sin ná an tairbhe a baineadh as an trá a ghlanadh. Má leanann 
an carthanas leis an dramhaíl a dhó, ní chomhlíonfaidh sé an ghné tairbhe poiblí den 
tástáil carthanais a thuilleadh. 
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Níl an tairbhe phoiblí nasctha leis an gcuspóir carthanúil

Cás-staidéar 8: Eagraíocht réitigh coinbhleachta
Bunaíodh eagraíocht chun Caitlicigh agus Protastúnaigh óga a chónaíonn i limistéir 
theorann na hÉireann a thabhairt le chéile. Reáchtálfaidh an eagraíocht gníomhaíochtaí 
chun meas frithpháirteach agus caoinfhulaingt agus iontaoibh fhrithpháirteach a 
chothú trí eispéiris dhearfacha chomhroinnte. 

San iarratas uaithi ar chlárú mar charthanas, deir an eagraíocht go bhfuil sé beartaithe 
aici imeachtaí amhail cadhcáil, treodóireacht agus ailleadóireacht a reáchtáil go 
tráthrialta ag ionad gníomhaíochtaí allamuigh. Chomhaontaigh an t-ionad lascaine 50% 
ar a ráta caighdeánach a thabhairt don ionad. Fógróidh an eagraíocht imeachtaí ar na 
meáin shóisialta, agus iarrfar ar dhaoine thart ar €15 a íoc chun páirt a ghlacadh iontu. 

Le linn an phróisis clárúcháin, iarradh ar an eagraíocht faisnéis a sholáthar faoina beartas 
maidir le cé a bhaineann tairbhe as na gníomhaíochtaí. Ní raibh ach dhá cheanglas ann – 
ní mór do rannpháirtithe a bheith ina gcónaí i limistéar teorann agus ní mór dóibh bheith 
idir 15 bliana d’aois agus 18 mbliana d’aois. Níor sholáthair an eagraíocht aon bheartas 
ná aon nós imeachta maidir le creideamh na rannpháirtithe a chinneadh.

Is é an cuspóir carthanúil atá ag an eagraíocht ná réiteach coinbhleachtaí nó an 
t-athmhuintearas a chur ar aghaidh.

An bhfuil fianaise ann ar thairbhe phoiblí?
Tá, ach níl an tairbhe sin nasctha leis an gcuspóir carthanúil.

Tá tairbhe ann do dhaoine óga, sa mhéid is go bhfuil siad in ann na gníomhaíochtaí 
grúpa atá i gceist a rochtain ag ráta laghdaithe. Níl aon cheanglas ná nósanna 
imeachta i bhfeidhm ag an eagraíocht, áfach, maidir le creideamh na rannpháirtithe 
a fháil amach chun a chinntiú go nglacann daoine óga ón dá phobal páirt ina cuid 
oibríochtaí agus go mbíonn siad ag meascadh lena chéile lena linn.

An bhfuil an ghné tairbhe poiblí den tástáil carthanais comhlíonta?
Níl. 

Níor léirigh an t-iarratasóir conas a chuirfeadh an tairbhe phoiblí a bhaineann lena 
ghníomhaíochtaí an cuspóir atá aige ar aghaidh – is é sin, réiteach coinbhleachtaí nó 
an t-athmhuintearas a chur ar aghaidh – tríd an dá phobal a thabhairt le chéile. 

An bhfuil aon cheisteanna agat?
Má tá aon cheisteanna agat go fóill tar éis an treoir seo a léamh, déan teagmháil linn.

https://www.charitiesregulator.ie/en/contact-us
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