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RÉAMHRÁ

1 An tAcht um Shaoráil Faisnéise, 1997

Leis an Acht um Shaoráil Faisnéise, 1997, cumasaítear do dhaoine den phobal rochtain
a fháil ar fhaisnéis atá i seilbh comhlachtaí poiblí go feadh an méid is mó is féidir i
gcomhréir le leas an phobail agus le ceart daoine aonair chun príobháideachta.

1.1 Cearta
Go háirithe, bunaítear trí cheart reachtúla nua leis an Acht:

 ceart do gach duine chun rochtain a fháil ar thaifid a shealbhaíonn comhlachtaí
poiblí;

 ceart do gach duine chun a chur faoi deara go ndéanfar leasuithe ar thaifid den
sórt sin i gcás ina bhfuil an fhaisnéis a bhaineann leis/léi féin neamhiomlán,
mícheart nó míthreorach;

 ceart chun cúiseanna a fháil le cinntí de chuid comhlachtaí poiblí a dhéanann
difear duit féin.

1.2 Taifid a bhfuil rochtain orthu faoi Shaoráil Faisnéise
Faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, agus faoi réir na ndíolúintí dá bhforáiltear san Acht
sin, tá ceart chun rochtain a fháil mar a leanas ar thaifid a shealbhaíonn comhlachtaí
poiblí:

 Tá ceart ginearálta rochtana ann i gcás taifead a cruthaíodh ón 21 Aibreán
1998 i leith agus ar thaifid a cruthaíodh roimhe sin má tá rochtain orthu
riachtanach nó fóirsteanach chun tuiscint a fháil ar thaifid a cruthaíodh tar éis
an dáta sin.

 Tá an ceart ag gach duine taifid (seachas taifid phearsanra) a fheiceáil ar taifid
iad ina bhfuil faisnéis phearsanta faoi/fúithi féin, is cuma cén uair a cruthaíodh
iad.

 Tá an ceart ag gach duine den fhoireann chun taifid phearsanra a fheiceáil ar
taifid iad a bhaineann leis/léi féin agus a cruthaíodh ón 21 Aibreán 1995 i leith
agus chun taifid den sórt sin a cruthaíodh roimh an dáta sin a fheiceáil má tá
siad á n-úsáid, nó má bheartaítear iad a úsáid, ar shlí a d’fhéadfadh dochar a
dhéanamh dá leasanna.

Tá feidhm ag dátaí is déanaí ná sin i gcás údarás áitiúil, bord sláinte agus ospidéal
saorálach poiblí. 

1.3 Leabhair thagartha a fhoilsiú
Déantar foráil leis an Acht um Shaoráil Faisnéise maidir le foilsiú dhá leabhar thagartha
ag gach comhlacht poiblí lena mbaineann an tAcht.

 Ceanglaítear le halt 15 go bhfoilseofar faisnéis faoi struchtúr agus faoi
fheidhmeanna comhlachtaí poiblí, faoina seirbhísí, faoi na taifid a shealbhaíonn
siad agus faoin nós imeachta chun iarrataí a dhéanamh faoin Acht.

 Ceanglaítear le halt 16 go bhfoilseofar faisnéis maidir le cinntí áirithe de chuid
comhlachtaí poiblí.



2

LEABHAR TAGARTHA ALT 15

2 Saoráil Faisnéise agus an Chartlann Náisiúnta

2.1 Leabhar tagartha Alt 15
Rinneadh an leabhar tagartha seo a ullmhú agus a fhoilsiú de réir alt 15 den Acht um
Shaoráil Faisnéise.  Is é cuspóir an leabhair ná éascaíocht a dhéanamh maidir le
rochtain a fháil ar fhaisnéis atá i seilbh na Cartlainne Náisiúnta trí achoimre a thabhairt ar
an méid seo a leanas:

 feidhmeanna, struchtúr agus foireann na Cartlainne Náisiúnta;
 na cairteanna a shealbhaíonn an Chartlann Náisiúnta agus na seirbhísí a

sholáthraíonn an Chartlann Náisiúnta;
 na haicmí taifead a shealbhaíonn an Chartlann Náisiúnta agus nach bhfuil

rochtain orthu ach amháin faoin Acht um Shaoráil Faisnéise;
 conas iarraidh a dhéanamh chuig an gCartlann Náisiúnta faoin Acht um

Shaoráil Faisnéise.

Tá an tAcht um Shaoráil Faisnéise ceaptha chun rochtain a lamháil don phobal ar
fhaisnéis a shealbhaíonn comhlachtaí poiblí ar faisnéis í nach bhfuil ar fáil i gcónaí
trí fhoinsí eile. 

2.2 Faisnéis atá ar fáil i gcónaí
Faoi láthair, cuireann an Chartlann Náisiúnta faisnéis ar fáil i gcónaí don phobal i gcás
faisnéise a bhaineann lena feidhmeanna, lena sealúchais agus lena seirbhísí.  Leanfar
den fhaisnéis a chur ar fáil go neamhfhoirmiúil gan aon ghá le leas a bhaint as an Acht
um Shaoráil Faisnéise.  Tugtar sonraí sa leabhar tagartha seo ar fhaisnéis den sórt sin
atá ar fáil i gcónaí.

2.3 Cairteanna atá ar fáil lena n-iniúchadh ag an bpobal
Sealbhaíonn an Chartlann Náisiúnta cairteanna a fuarthas ó Ranna Rialtais agus ó na
cúirteanna, ó eagraíochtaí eile seirbhíse poiblí, ó eagraíochtaí príobháideacha éagsúla
agus ó dhaoine aonair, agus tá an chuid is mó de na cairteanna sin ar fáil lena n-
iniúchadh ag an bpobal i Seomra Léitheoireachta na Cartlainne Náisiúnta. Ó tharla go
bhfuil siad ar fáil cheana féin lena n-iniúchadh ag an bpobal, níl feidhm ag an Acht um
Shaoráil Faisnéise maidir leo agus ní ceart iarratas a dhéanamh faoin Acht chun rochtain
a fháil orthu.

2.4 Cairteanna nach bhfuil ar fáil lena n-iniúchadh ag an bpobal
I gcás roinnt cairteanna a shealbhaíonn an Chartlann Náisiúnta, níl siad ar fáil lena n-
iniúchadh ag an bpobal agus tá feidhm ag an Acht um Shaoráil Faisnéise maidir le
cairteanna den sórt sin.  Faoi láthair, níl aon cheart ginearálta ann chun rochtain a fháil
ar na cairteanna sin mar nár cruthaíodh aon chuid díobh tar éis an 21 Aibreán, 1998.  I
gcás faisnéis phearsanta a bheith iontu, áfach, féadfaidh duine den phobal iarratas a
dhéanamh ar rochtain a fháil ar chairteanna ina bhfuil faisnéis phearsanta a bhaineann
leis/léi féin.  Tugtar gearrthuairisc ar na cairteanna sin i roinn 5.2 thíos.  Is ceart a nótáil
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go bhfuil rochtain ar aicmí áirithe cairteanna nach bhfuil ar oscailt lena n-iniúchadh ag an
bpobal (taifid de chuid an 20ú haois ar Aontais Dhlí na mBocht agus ar ospidéil, go
príomha) infhaighte le cead ón deontóir nó ó Stiúrthóir na Cartlainne Náisiúnta.  Ní gá go
mbeadh an rochtain sin teoranta do rochtain ar fhaisnéis phearsanta mar is amhlaidh
maidir le rochtain faoin Acht um Shaoráil Faisnéise.  Is ceart iarratas a dhéanamh chuig
an Stiúrthóir, sa chéad ásc, chun na taifid sin a léamh.

2.5 Taifid de chuid na Cartlainne Náisiúnta
Tá feidhm ag an Acht um Shaoráil Faisnéise freisin maidir le taifid arna gcruthú ag an
gCartlann Náisiúnta féin.  Faoi réir na ndíolúintí dá bhforáiltear san Acht, tá ceart
ginearálta rochtana ann ar thaifid den sórt sin a cruthaíodh tar éis an 21 Aibreán, 1998,
tá ceart ann chun rochtain a fháil ar thaifid phearsanra a cruthaíodh tar éis an 21
Aibreán, 1995, agus tá ceart ann chun rochtain a fháil thaifid phearsanta is cuma cén
uair a cruthaíodh iad.  Tugtar gearrthuairisc ar na taifid sin i roinn 5.1 thíos.

2.6 Rúndacht

2.6.1 Faisnéis a thugtar faoi rún
Geallann an Chartlann Náisiúnta gach iarracht a dhéanamh chun aon fhaisnéis a thugtar
di faoi rún a choimeád faoi rún, ach sin faoi réir a hoibleagáidí faoin dlí, lena n-áirítear an
tAcht um Shaoráil Faisnéise.  Má tá faisnéis á tabhairt don Chartlann Náisiúnta agat
agus gur mian leat nach nochtfar cuid den fhaisnéis sin mar gheall ar a híogaireacht, is
ceart duit an fhaisnéis íogaireach a shainaithint nuair atá an fhaisnéis á tabhairt agus na
cúiseanna lena híogaireacht a shonrú.  Rachaidh an Chartlann Náisiúnta i gcomhairle
leat faoin bhfaisnéis íogaireach sin sula ndéanfaidh sí aon chinneadh faoi aon iarraidh,
faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, ar rochtain ar aon taifead ina bhfuil an fhaisnéis.

2.6.2 Taifid ina bhfuil faisnéis rúnda a thabhairt ar iasacht nó a bhronnadh
Má bheartaíonn tú aon taifead nó doiciméad a thabhairt ar iasacht don Chartlann
Náisiúnta nó a bhronnadh uirthi nó a dhíol léi nó a thiomnú di, ar taifead nó doiciméad é
ina bhfuil faisnéis ar mian leat é a choinneáil faoi rún, is ceart duit a shonrú go bhfuil an
iasacht, an bronnadh, an díol nó an tiomnú sin faoi réir Stiúrthóir na Cartlainne Náisiúnta
do ghlacadh i scríbhinn le haon choinníollacha a bheidh beartaithe agat maidir le
rúndacht na faisnéise.
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3 An Chartlann Náisiúnta – tuairisc agus feidhmeanna

3.1 Bunú
Bunaíodh an Chartlann Náisiúnta ar an 1 Meitheamh, 1988, faoin Acht um Chartlann
Náisiúnta, 1986, trí chónascadh a dhéanamh ar Oifig na dTaifead Poiblí in Éirinn (a
bunaíodh sa bhliain 1867) agus ar Oifig na Státpháipéar (a bunaíodh sa bhliain 1702).
Leis an Acht um Chartlann Náisiúnta rinneadh freagracht aireachta as an gCartlann
Náisiúnta a shannadh chuig an Taoiseach, ach ar an 20 Eanáir, 1993, aistríodh an
fhreagracht sin chuig an Aire Ealaíon, Cultúir agus Gaeltachta (dá ngairtear an tAire
Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán anois).  Leanann an Taoiseach
d’fheidhmeanna áirithe a chomhlíonadh maidir le Ranna do choimeád taifead Roinne atá
níos sine ná 30 bliain agus maidir le taifid den sórt sin a choimeád siar ó iniúchadh ag an
bpobal.  

3.2 An Chomhairle um an gCartlann Náisiúnta
Leis an Acht um Chartlann Náisiúnta freisin, rinneadh socrú maidir le bunú na Comhairle
um an gCartlann Náisiúnta.  Tugann sí comhairle don Aire Ealaíon, Oidhreachta,
Gaeltachta agus Oileán le linn a cumhachtaí faoin Acht a fheidhmiú agus faoi gach ní a
dhéanann difear do chairteanna agus dá n-úsáid ag an bpobal.  Tá leabhar tagartha ar
leithligh foilsithe ag an gComhairle faoi Ailt 15 agus 16 den Acht um Shaoráil Faisnéise.

3.3 Misean na Cartlainne Náisiúnta
 Tá dhá chuid i misean na Cartlainne Náisiúnta:

 a áirithiú go gcaomhnaítear taifid a bhaineann le hÉirinn ar taifid iad nach mór
iad a chaomhnú mar chairteanna;

 a chinntiú go ndéantar socruithe cuí maidir le rochtain a thabhairt don phobal ar
chairteanna.

Déantar an misean sin a thabhairt i gcrích de réir an Achta um Chartlann Náisiúnta, 1986,
agus de réir reachtaíochta agus rialachán iomchuí eile.
 
 
3.4 Achtanna agus Rialacháin
 Is iad seo a leanas na príomhAchtanna agus na príomhRialacháin a bhaineann leis an
gCartlann Náisiúnta:

 an tAcht um Chartlann Náisiúnta, 1986
 na Rialacháin fán Acht um Chartlann Náisiúnta, 1986, 1988
 na Rialacháin fán Acht um Chartlann Náisiúnta, 1986 (Doiciméid a

Fhíordheimhniú), 1988;
 na Rialacháin um an gCartlann Náisiúnta (Táillí), 1988

3.5 Feidhmeanna reachtúla
 
3.5.1 Feidhmeanna an Stiúrthóra
Tugtar achoimre ar fheidhmeanna Stiúrthóir na Cartlainne Náisiúnta in Alt 4(1) den Acht
um Chartlann Náisiúnta.  Tá na nithe seo a leanas san áireamh sna feidhmeanna sin:

 rialú agus bainistiú na Cartlainne Náisiúnta;
 caomhnú, athchóiriú, eagrú agus tuairisciú cairteanna atá faoi choimeád na

Cartlainne Náisiúnta;
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 cairteanna a chur ar fáil lena n-iniúchadh ag an bpobal de réir an Achta, agus
cóipeanna de chairteanna a sholáthar;

 treoracha, liostaí, innéacsanna agus áiseanna eile le haghaidh aimsiú
cairteanna a ullmhú, agus cairteanna, áiseanna aimsithe agus nithe eile a
bhaineann le cairteanna a fhoilsiú;

 taifid Roinne a scrúdú agus a fháil de réir an Achta, agus iniúchadh a dhéanamh
ar shocruithe chun taifid Roinne a chaomhnú;

 taifid eile a fháil atá oiriúnach lena gcaomhnú ag an gCartlann Náisiúnta;
 comhairle a thabhairt do chomhaltaí den Rialtas agus d’eagraíochtaí seirbhíse

poiblí maidir le bainistiú, caomhnú agus atáirgeadh taifead atá faoina rialú.

3.5.2 Freagracht as taifid Roinne
 Baineann an tAcht um Chartlann Náisiúnta go príomha le taifid Roinne (taifid Ranna
Rialtais, taifid na gcúirteanna agus taifid comhlachtaí eile stáit atá liostaithe sa Sceideal a
ghabhann leis an Acht).  Seo a leanas achoimre ar na príomhfhorálacha den Acht a
bhaineann le taifid Roinne:

 Alt 7  -  Taifid Roinne a choimeád agus a dhiúscairt
Ní mór taifid Roinne a chaomhnú mura rud é go ndéanfaidh Stiúrthóir na
Cartlainne Náisiúnta nó oifigeach eile de chuid na Cartlainne Náisiúnta arna
ainmniú nó arna hainmniú ag an Stiúrthóir chuige sin údarú a thabhairt i
scríbhinn chun iad a dhíothú.  Roimh údarú a dhéanamh, ní mór don Stiúrthóir
nó don duine ainmnithe a bheith sásta nach gá don Chartlann Náisiúnta na taifid
a chaomhnú.

 Alt 8  -  Taifid Roinne a aistriú chuig an gCartlann Náisiúnta
 I gcoitinne, ní mór taifid Roinne atá níos sine ná 30 bliain a aistriú chuig an
gCartlann Náisiúnta lena gcur ar fáil lena n-iniúchadh ag an bpobal.  Ní
fhéadfaidh Roinn taifid áirithe a choinneáil agus/nó a choimeád siar ó iniúchadh
ag an bpobal ach amháin i gcás ina dtagann siad faoi réim deimhnithe arna
ndéanamh:

 faoi Alt 8 (2), á rá go bhfuil siad á n-úsáid go rialta sa Roinn sin nó go
bhfuil gá leo i dtaca le riaradh na Roinne agus, dá n-aistreofaí chuig an
gCartlann Náisiúnta iad, go gcuirfeadh an t-aistriú sin isteach go mór ar
riaradh na Roinne sin; nó

 faoi Alt 8 (4), á rá maidir lena gcur ar fáil lena n-iniúchadh ag an
bpobal:

 (a)  go mbeadh sé ar neamhréir le leas an phobail, nó
 (b)  gur sárú dualgas reachtúil nó sárú ar mheon macánta a
bheadh ann nó a d’fhéadfadh a bheith ann ar an ábhar go
bhfuil faisnéis iontu a tugadh faoi rún, nó
 (c)  gur cúis crá nó contúirte do dhaoine beo a bheadh ann nó
a d'fhéadfadh a bheith ann ar an ábhar go bhfuil faisnéis ar fáil
iontu faoi dhaoine aonair, nó go mbeadh sé nó go bhféadfadh
go mbeadh sé ina ábhar caingne le haghaidh damáistí mar
gheall ar chlúmhilleadh.

 Ní mór gach deimhniú den sórt sin a bheith déanta ag oifigeach nach ísle a
chéim nó a céim ná Príomhoifigeach agus é nó í ceaptha mar Oifigeach
Deimhniúcháin ag Ard-Rúnaí na Roinne.  I gcás deimhnithe a dhéanann
Oifigigh Dheimhniúcháin Ranna faoi Alt 8 (4), ar leith ó Roinn an Taoisigh, ní
mór toiliú a fháil roimh ré ina leith ó oifigeach de chuid Roinn an Taoisigh atá
ceaptha mar Oifigeach Toilithe ag Ard-Rúnaí Roinn an Taoisigh.

 
 



6

3.5.3 Freagracht as taifid eile 
 Leis an Acht um Chartlann Náisiúnta cumasaítear don Chartlann Náisiúnta comhairle a
thabhairt do chomhlachtaí stát-tionscanta, d’údaráis áitiúla agus d’eagraíochtaí seirbhíse
poiblí eile maidir le taifid atá faoina rialú agus chun taifid a fháil uathu.  Foráiltear leis freisin
go bhféadfaidh an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán, ar iarratas ó
eagraíocht seirbhíse poiblí, a dhearbhú gur taifid Roinne taifid de chuid na heagraíochta
sin.  Ní bhaineann an fhoráil sin is déanaí atá luaite le húdaráis áitiúla nó le cuideachtaí
agus údaráis chuain mar go bhfuil foráil san Acht Rialtais Áitiúil, 1994, agus san Acht
Cuanta, 1996, á rá gur feidhm de chuid gach údaráis áitiúil agus de chuid gach cuideachta
nó údaráis cuain socruithe a dhéanamh maidir le bainistiú, coimeád, cúram, caomhnú agus
iniúchadh poiblí na dtaifead atá acu.
 
 Tá freagracht fhoriomlán ar an gCartlann Náisiúnta freisin as cláir phóstaí de chuid pharóistí
Eaglais na hÉireann a bhaineann leis an tréimhse roimh an 1 Aibreán, 1845, agus as cláir
baistí agus adhlacthaí de chuid pharóistí Eaglais na hÉireann a bhaineann leis an tréimhse
roimh an 1 Eanáir, 1871.  Go dtí le déanaí, bhí beagnach gach ceann de na cláir
mharthanacha i seilbh chléir na bparóistí fós d’ainneoin dearbhú a bheith déanta le
hAchtanna de chuid 1875 agus 1876 gur taifid phoiblí a bhí iontu.  Tá cuid mhór díobh sin
aistrithe chuig an Representative Church Body Library anois.
 
 Leis an Acht um Chartlann Náisiúnta ceadaítear don Chartlann Náisiúnta taifid a fháil ó
fhoinsí príobháideacha freisin.
 
 
3.6 Ciorcláin agus treoirlínte atá eisithe ag an gCartlann Náisiúnta 
 Tá na ciorcláin agus na treoirlínte seo a leanas eisithe ag an gCartlann Náisiúnta chuig
Ranna Rialtais agus chuig eagraíochtaí eile seirbhíse poiblí: 

 Achoimre ar an Acht um Chartlann Náisiúnta agus ar Rialacháin
 Taifid Roinne  – ciorclán gearr
 Taifid Roinne  – ciorclán mionsonraithe
 Taifid de chuid comhlachtaí stát-tionscanta
 Taifid de chuid comhlachtaí poiblí, idir áitiúil agus réigiúnach (as dáta go mór

anois mar gur eisíodh é roimh theacht i bhfeidhm an Achta Rialtais Áitiúil, 1994)
 Dréacht-Treoirlínte 95/1:   Aistriú taifead Roinne chuig an gCartlann Náisiúnta

(Ghlac na dréacht-treoirlínte sin ionad Threoirlínte 90/1 agus foilseofar iad go
gairid i bhfoirm chríochnaitheach mar Threoirlínte  2001/1)

 Dréacht-Treoirlínte  90/3:   Áiteanna Taiscthe do Thaifid Roinne
 
 Cé nach dtagann na ciorcláin agus na treoirlínte sin faoi réim na gcritéar maidir le foilsiú
éigeantach faoi Alt 16 den Acht um Shaoráil Faisnéise, is é polasaí na Cartlainne
Náisiúnta iad a chur ar fáil do dhaoine den phobal ar iad a iarraidh.  Tá an chuid is mó acu
á n-athchóiriú faoi láthair agus foilseofar na leaganacha athchóirithe ar láithreán gréasáin
na Cartlainne Náisiúnta.
 
 
3.7 Struchtúr agus foireann
 Is é Stiúrthóir na Cartlainne Náisiúnta ná an Dr David Craig ar a bhfuil freagracht
fhoriomlán as riaradh na Cartlainne Náisiúnta.  Is é líon na foirne faoi láthair ná 42, idir
státseirbhísigh ghairmiúla agus státseirbhísigh seirbhíse ginearálta, agus déantar a n-
ainmneacha agus a ngráid a fhoilsiú gach bliain i dTuarascáil Bhliantúil an Stiúrthóra.  Níl
struchtúr rannach ag an gCartlann Náisiúnta faoi láthair.
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3.8 Tuarascálacha Bliantúla
 Foráiltear le halt 21 den Acht um Chartlann Náisiúnta go dtabharfaidh Stiúrthóir na
Cartlainne Náisiúnta tuarascálacha bliantúla ar obair na Cartlainne Náisiúnta agus go
dtabharfaidh an Chomhairle um an gCartlann Náisiúnta tuarascálacha bliantúla ar
ghníomhaíochtaí na Comhairle.  Tar éis na tuarascálacha sin a chur faoi bhráid an Aire atá
freagrach as an gCartlann Náisiúnta, leagtar faoi bhráid gach Tí den Oireachtas iad agus
foilsítear iad ina dhiaidh sin.  Foilsíodh Tuarascálacha de chuid an Stiúrthóra do na blianta
1997, 1998 agus 1999.  Tá ocht dtuarascáil foilsithe ag an gComhairle um an gCartlann
Náisiúnta go dtí seo don tréimhse 1987–1999.

 
 Is féidir cóipeanna de thuarascálacha an Stiúrthóra agus na Comhairle a fháil ach iad a
iarraidh ón gCartlann Náisiúnta agus beidh siad ar fáil go gairid ar láithreán gréasáin na
Cartlainne Náisiúnta. 
 
 
3.9 Plean Straitéiseach
 D’ullmhaigh agus d’fhoilsigh an Chomhairle um an gCartlann Náisiúnta Todhchaí don Am
atá Caite:  Plean Straitéiseach don Chartlann Náisiúnta. 1996 -2001 agus tíolacadh don
Aire Ealaíon, Cultúir agus Gaeltachta é i Meitheamh 1996.  Tá cóipeanna den phlean ar fáil
i Seomra Léitheoireachta na Cartlainne Náisiúnta agus is féidir é a lorg leis an bpost ón
gCartlann Náisiúnta, Sráid an Easpaig, Baile Átha Cliath 8.  Beidh an Plean Straitéiseach ar
fáil go gairid ar láithreán gréasáin na Cartlainne Náisiúnta. 
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4 An Chartlann Náisiúnta – sealúchais agus seirbhísí
 
 
4.1 Achoimre ar na sealúchais
 Díothaíodh na cairteanna go léir beagnach a bhí i seilbh Oifig na dTaifead Poiblí in Éirinn
roimh 1922 mar gheall ar dhóiteán agus phléascán ag tús an Chogaidh Chathartha i
Meitheamh 1922.  Dá dhroim sin, baineann na cairteanna atá i seilbh na Cartlainne
Náisiúnta anois leis an 19ú haois agus leis an 20ú haois, cé go mbaineann cuid díobh le
tréimhse chomh fada siar leis an 13ú haois.  Seo a leanas achoimre orthu:

 cairteanna de chuid Ranna agus oifigí Rialtais, 1922–1970; 
 cairteanna de chuid cúirteanna agus clárlann probháide, deireadh an 19ú

haois agus an 20ú haois;
 cairteanna de chuid Oifig an Phríomh-Rúnaí agus a hoifigí gaolmhara, 1790–

1922;
 cairteanna de chuid gníomhaireachtaí eile stáit a bhí ag oibriú sa 19ú haois

agus sa 20ú haois go príomha, ach áirítear iontu roinnt cairteanna a
bhaineann leis an 17ú haois agus an 18ú haois;

 cairteanna a fuarthas ó fhoinsí eile, lena n-áirítear paróistí Eaglais na
hÉireann, boird chuain, boird sláinte, ospidéil, scoileanna, carthanachtaí,
ceardchumainn, gnólachtaí gnó, oifigí aturnaetha, oifigí eastáit agus daoine
príobháideacha;

 scríbhinní, féilirí, achomaireachtaí agus innéacsanna de chairteanna a
díothaíodh sa bhliain 1922.

 
 
4.2 Seirbhísí don phobal

4.2.1 Cairteanna a iniúchadh
 Cuirtear na cairteanna a shealbhaíonn an Chartlann Náisiúnta ar fáil lena n-iniúchadh ag
an bpobal i Seomra Léitheoireachta Néill Mhic Carthaigh i bhfoirgneamh na Cartlainne
Náisiúnta, Sráid an Easpaig, Baile Átha Cliath 8. Tiomnaíodh an Seomra Léitheoireachta
do chuimhne Néill Mhic Carthaigh, Breitheamh den Chúirt Uachtarach agus an chéad
Chathaoirleach ar an gComhairle um an gCartlann Náisiúnta, a fuair bás sa bhliain1992.  
 
 Bíonn an Seomra Léitheoireachta ar oscailt ó 10.00 a.m. go 5.00 p.m., Luan go hAoine,
ar leith ó laethanta saoire poiblí agus an tseachtain ó Oíche Nollag go dtí deireadh na
bliana. Soláthraítear cairteanna do léitheoirí idir 10.00 a.m. agus 4.30 p.m.; de ghnáth,
déantar cairteanna atá á stóráil i láithreán ar shiúl ón bhfoirgneamh a sholáthar sa
Seomra Léitheoireachta faoi 10.00 a.m. an lá dár gcionn.   Bíonn áiseanna aimsithe a
chuidíonn le daoine teacht ar na haicmí éagsúla cairteanna ar fáil sa Seomra
Léitheoireachta agus tá daoine den fhoireann ar fáil chun comhairle a thabhairt do
léitheoirí i dtaobh conas iad a úsáid.
 
 Is féidir le haon duine den phobal ag a bhfuil ticéad reatha léitheora an Seomra
Léitheoireachta a úsáid.  Eisítear ticéid léitheora le linn uaire oscailte an tSeomra
Léitheoireachta ach foirm iarratais a chomhlánú agus gealltanas a shíniú maidir le cloí leis
na Rialacha do Léitheoirí. Tá na rialacha sin leagtha amach anseo thíos faoi Leabhar
Tagartha Alt 16.
 
 
4.2.2 Cairteanna a chóipeáil 
 Soláthraítear cóipeanna de chairteanna don phobal i bhfoirm fótachóipeanna nó
leaganacha clóite de mhicreascannán.  I gcás ina ndéanfadh fótachóipeáil damáiste agus
nach bhfuil micreascannán ar fáil, soláthraítear cóipeanna i bhfoirm grianghraif.   Más gá
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chun críocha dlí, is féidir cóipeanna in aon cheann de na foirmeacha sin a fhíordheimhniú.
Níl seirbhís mhicreascannánaithe dá cuid féin ag an gCartlann Náisiúnta ach is féidir
dúblach de mhicreascannán atá ann cheana féin a sholáthar. 

4.2.3 Fiafraithe a fhreagairt
Is féidir fiafraithe a chur chuig an gCartlann Náisiúnta leis an bpost, le ríomhphost nó le
teileafón.  
Seo a leanas an seoladh agus na sonraí teagmhála:

An Chartlann Náisiúnta,
Sráid an Easpaig,
Baile Átha Cliath 8

Fón:  (01) 4072 300
Facs:   (01) 4072 333
ríomhphost:  mail@nationalarchives.ie

A mhéid is féidir, tugtar freagraí ar fhiafraithe ginearálta faoi na cairteanna a
shealbhaíonn an Chartlann Náisiúnta, ach níl an Chartlann Náisiúnta in ann miontaighde
a dhéanamh.  I gcás daoine nach féidir leo cuairt a thabhairt ar an gCartlann i bpearsa,
tá liosta taighdeoirí ginealais ar fáil ach é a iarraidh.

4.2.4 Bileoga Eolais
Tá na bileoga eolais seo a leanas ar fáil sa Seomra Léitheoireachta agus ar láithreán
gréasáin na Cartlainne Náisiúnta agus is féidir iad a fháil leis an bpost ón gCartlann
Náisiúnta, Sráid an Easpaig, Baile Átha Cliath 8:  

 Fíorais áirithe faoin gCartlann Náisiúnta
 Eolas ar an Seomra Léitheoireachta
 Eolas faoi Stair Chlainne agus Ghinealaigh

4.2.5 Láithreán Gréasáin
Tá láithreán gréasáin na Cartlainne Náisiúnta suite ag www.nationalarchives.ie.  Is féidir
tuilleadh eolais faoin gCartlann Náisiúnta, lena n-áirítear cuid mhór de na foilseacháin dá
dtagraítear sa leabhar tagartha seo, a fháil ag an seoladh sin agus gheofar ansin freisin
eolas faoi aicmí éagsúla taifead, faoi threorleabhair thaighde ar ábhair shonracha agus
faoi bhunachair shonraí inchuardaithe ar-líne a bhaineann go formhór le cairteanna de
chuid Ranna Rialtais.

4.2.6 Gníomhaíochtaí cianrochtana
Cuirtear taispeántais le chéile i bhformáidí taistil agus cuirtear ar fáil iad d’eagraíochtaí ar
díol spéise dóibh iad ar fud na tíre.  Seo a leanas na cinn atá ar fáil faoi láthair:

 “A National and not a Rabble”:  Éire sa bhliain ó Iúil 1921 go Meitheamh 1922
 “The Calamitous Fire”:  díothú Oifig na dTaifead Poiblí in Éirinn, Meitheamh

1922
 “Lovers of Liberty?”:  rialtas áitiúil in Éirinn le céad bliain anuas.

Tugann daoine den fhoireann léachtaí agus cainteanna ar shealúchais na Cartlainne
Náisiúnta do chumainn, le linn seimineár agus comhdhálacha, agus do ghrúpaí atá ar
cuairt sa Chartlann Náisiúnta.  

Tá roinnt bailiúchán doiciméad foilsithe ag an gCartlann Náisiúnta arb é atá iontu
macasamhlacha agus tráchtaireacht ach tá an chuid is mó díobh as cló anois.  Tá siad á

http://www.nationalarchives.ie/


10

ndigitiú faoi láthair agus táthar ag súil go gcuirfear ar fáil ar láithreán gréasáin na
Cartlainne Náisiúnta iad roimh i bhfad.  Ina theannta sin, déanann daoine den fhoireann
ailt ar aicmí sonracha cairteanna a shealbhaíonn an Chartlann Náisiúnta a fhoilsiú in irisí
cartlannaíochta agus staire.
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5 Aicmí taifead sa Chartlann Náisiúnta a thagann faoi
réim an Achta um Shaoráil Faisnéise

5.1 Taifid de chuid na Cartlainne Náisiúnta

Comhfhreagras, meabhráin agus taifid eile a bhaineann leis na nithe seo a leanas:
 seirbhísí don phobal
 caomhnú cairteanna
 taifid Roinne
 taifid a fuarthas ó fhoinsí eile
 comhoibriú le comhlachtaí eile
 seirbhísí inmheánacha (cóiríocht, bainistíocht, pearsanra agus cuntas)

Taifid leictreonacha lena n-áirítear an méid seo a leanas:
 bunachair shonraí ina dtaifeadtar

– eisiúint ticéad léitheora
– soláthar cairteanna agus tabhairt ar ais cairteanna atá iniúchta ag

léitheoirí
– achoimre ar thaifid ar tugadh rochtain orthu
– deimhnithe maidir le taifid a choimeád siar óna n-iniúchadh ag an

bpobal
– iarrataí a dhéantar faoin Acht um Shaoráil Faisnéise
– spás taiscthe a chur ar fáil
– comhfhreagras a thagann isteach
– freastal ag léitheoirí
– clár na sócmhainní

 córas fleisc-ama na foirne

5.2 Cairteanna a shealbhaíonn an Chartlann Náisiúnta, a bhfuil faisnéis
phearsanta iontu agus nach bhfuil rochtain orthu ach amháin faoin
Acht um Shaoráil Faisnéise

[Táblaí ar an gcéad leathanach eile]
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5.2.1 Cairteanna de chuid Ranna Rialtais

Roinn Tuairisc Tréimhse
ama

Dlí agus Ceart,
Comhionannas
agus Athchóirithe
Dlí

Taifid a bhaineann le pearsanra agus foireann;
eachtrannaigh, ionnarbadh saoránach Éireannach ó
thíortha eachtracha; daoine i bpríosúin agus in
áiteanna coinneála; achainíocha maidir le pardúin nó
laghdú pianbhreitheanna nó fíneálacha arna
bhforchur ag na cúirteanna; seoladh imscrúduithe
oifigiúla

1920-idí –
1960-idí

Ealaíona,
Oidhreacht,
Gaeltacht agus
Oileáin

Taifid a bhaineann le deontais a íocadh i limistéir
Ghaeltachta

1960-idí

Gnóthaí
Eachtracha

Taifid chonsalachta a bhaineann le cosaint
saoránach Éireannach; eisiúint pasanna, víosaí agus
doiciméid taistil eile; náisiúnaigh eachtracha agus
deacrachtaí tráchtála

1920-idí –
1970-idí

Gnóthaí
Sóisialacha,
Pobail agus
Teaghlaigh

Taifid a bhaineann le héilimh ar shochair, liúntais,
pinsin agus cúnamh faoi na hAchtanna Leasa
Shóisialaigh.

1940-idí –
1960-idí

Sláinte agus
Leanaí

Taifid a bhaineann le leanaí a uchtaíodh, a
altramaíodh nó atá faoi chúram in institiúid, agus a
bhaineann le máithreacha neamhphósta

1940-idí –
1960-idí

5.2.2 Cairteanna de chuid oifigí eile Rialtais

Oifig Tuairisc Tréimhse
ama

Coimisiún na
Státseirbhíse
agus an
Coimisiún um
Cheapacháin
Áitiúla

Taifid a bhaineann le comórtais le haghaidh post sa
státseirbhís agus le haghaidh post sinsearach in
údaráis áitiúla

1920-idí –
1960-idí

5.2.3 Cairteanna de chuid na gCúirteanna

Oifig Tuairisc Tréimhse
ama

Príomh-Oifig na
hArd-Chúirte

Taifid a bhaineann le cásanna cúirte maidir le cúrsaí
pósta agus ioncaim

1922 –
1970-idí
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6 Rochtain ar fhaisnéis sa Chartlann Náisiúnta faoin
Acht um Shaoráil Faisnéise

6.1 Iarratais a fhéadtar a dhéanamh faoin Acht
 
6.1.1 Faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, agus faoi réir na ndíolúintí dá

bhforáiltear san Acht, is féidir leat iarratas a dhéanamh:
 ar rochtain ar thaifid a shealbhaíonn an Chartlann Náisiúnta 
 chun leasuithe a dhéanamh ar na taifid sin, i gcásanna ina bhfuil faisnéis

phearsanta a bhaineann leat neamhiomlán, mícheart nó míthreorach;
 chun cúiseanna a fháil le cinneadh de chuid na Cartlainne Náisiúnta a

dhéanann difear ábhartha duit féin.

 
6.1.2 Faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, agus faoi réir na ndíolúintí dá

bhforáiltear san Acht sin,  is féidir leat iarratas a dhéanamh mar a leanas
ar rochtain ar thaifid a shealbhaíonn an Chartlann Náisiúnta.

 
6.1.2.1 Ceart ginearálta rochtana ar thaifid a shealbhaíonn comhlachtaí poiblí

 Is féidir leat iarratas a dhéanamh chun taifid de chuid na Cartlainne Náisiúnta a
fheiceáil i gcás taifead:
 a cruthaíodh ón 21 Aibreán 1998 i leith; nó
 a cruthaíodh roimh an dáta sin má tá rochtain orthu riachtanach chun tuiscint

a fháil ar thaifid a cruthaíodh tar éis an dáta sin.
 

6.1.2.2 Taifid ina bhfuil faisnéis phearsanta
 Is féidir leat iarratas a dhéanamh freisin chun taifid de chuid na Cartlainne
Náisiúnta (seachas taifid phearsanra) a fheiceáil i gcás faisnéis phearsanta fút
féin a bheith iontu, is cuma cén uair a cruthaíodh iad.

 
6.1.2.3 Cairteanna a shealbhaíonn an Chartlann Náisiúnta, a bhfuil faisnéis

phearsanta iontu agus nach bhfuil rochtain orthu ach amháin faoin Acht
um Shaoráil Faisnéise
 Is féidir leat iarratas a dhéanamh chun taifid a shealbhaíonn an Chartlann
Náisiúnta, a bhfuil faisnéis phearsanta fút féin iontu agus nach bhfuil rochtain
orthu ach amháin faoin Acht um Shaoráil Faisnéise a fheiceáil is cuma cén uair
a cruthaíodh iad.

 
6.1.2.4 Taifid phearsanra a bhaineann le daoine den fhoireann

 Más duine d’fhoireann na Cartlainne Náisiúnta tú, is féidir leat iarratas a
dhéanamh chun taifid phearsanra na Cartlainne Náisiúnta a bhaineann leat féin
a fheiceáil, ar taifid iad:
 a cruthaíodh ón 21 Aibreán 1995 i leith; nó
 a cruthaíodh roimh an data sin, má tá siad á n-úsáid, nó má bheartaítear iad a

úsáid, ar shlí a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh do do chuid leasanna.
 

 
6.2 Conas iarratas a dhéanamh
 Is ceart iarratais chuig an gCartlann Náisiúnta faoin Acht um Shaoráil Faisnéise a
sheoladh chuig:

 Iarrataí Saorála Faisnéise
 An Chartlann Náisiúnta
 Sráid an Easpaig
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 Baile Átha Cliath 8
 
 Teil:  (01) 4072 300 Facs:  (01) 4072 333
 Ríomhphost:  foi@nationalarchives.ie

 
 Is ceart iarratais a bheith i scríbhinn agus is ceart a lua iontu go bhfuil an fhaisnéis á lorg
faoin Acht um Shaoráil Faisnéise.  Má tá faisnéis ag teastáil i bhfoirm ar leith i.e.
fótachóip, diosca ríomhaire etc., is ceart é sin a lua san iarratas.  Tabhair an oiread
sonraí is féidir le do thoil le gur féidir an taifead a shainaithint.  Má tá deacracht agat na
taifid shonracha a theastaíonn uait a shainaithint, beimid sásta cúnamh a thabhairt duit
le linn d’iarraidh a ullmhú.
 
 Tá oibleagáid ar an gCartlann Náisiúnta freagra a thabhairt laistigh de 4 seachtaine.
 
 
6.3 Athbhreithniú agus Achomharc
 Leagtar amach san Acht sraith díolúintí chun faisnéis íogaireach a chosaint i gcás ina
bhféadfadh nochtadh na faisnéise dochar a dhéanamh do leasanna tábhachtacha an
Stáit nó tríú páirtithe.  I gcás ina mbaineann an Chartlann Náisiúnta leas as na forálacha
sin chun faisnéis a choimeád siar, is féidir achomharc a dhéanamh in aghaidh an
chinnidh sin.  Is féidir achomharc a dhéanamh freisin maidir le cinntí faoi rochtain a chur
siar, faoi tháillí, faoi fhoirmeacha rochtana etc.  Is mar a leanas na sonraí faoi na sásraí
le haghaidh achomharc:
 
 
6.3.1 Athbhreithniú Inmheánach:
 Is féidir leat athbhreithniú inmheánach, a dhéanfar ag leibhéal níos airde, a lorg ar an
gcinneadh tosaigh, más rud é:

 go bhfuil tú míshásta leis an bhfreagra tosaigh a fhaightear i.e. faisnéis a
dhiúltú, an fhoirm rochtana, táillí etc., nó

 nach bhfaigheann tú freagra laistigh de 4 seachtaine ó dháta d’iarratais
tosaigh (meastar gurb ionann sin agus diúltú do d’iarraidh agus fágann sé gur
féidir leat dul ar aghaidh chun athbhreithniú inmheánach a lorg).

 
 Is ceart iarrataí ar athbhreithniú inmheánach a chur i scríbhinn chuig

 Iarrataí Saorála Faisnéise
 An Chartlann Náisiúnta
 Sráid an Easpaig
 Baile Átha Cliath 8
 
 Teil:  (01) 4072 300 Facs:  (01) 4072 333
 Ríomhphost:  foi@nationalarchives.ie
 

 Ní mór iarraidh ar athbhreithniú inmheánach a chur isteach laistigh de 4 seachtaine ón
gcinneadh tosaigh.  Ní mór don Chartlann Náisiúnta an t-athbhreithniú a chríochnú laistigh
de 3 seachtaine ón dáta a fhaightear an iarraidh.  De ghnáth, ní mór athbhreithniú
inmheánach a dhéanamh sula bhféadtar achomharc a dhéanamh chuig an gCoimisinéir
Faisnéise. 
 
 
6.3.2 Athbhreithniú ag an gCoimisinéir Faisnéise: 
 Tar éis athbhreithniú inmheánach a bheith críochnaithe, is féidir leat athbhreithniú
neamhspleách faoin gcinneadh a lorg ar an gCoimisinéir Faisnéise.  Ina theannta sin,
mura bhfaigheann tú freagra laistigh de 3 seachtaine ar d’iarratas ar athbhreithniú
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inmheánach, meastar gurb ionann sin agus diúltú agus is féidir leat achomharc a
dhéanamh faoin ábhar chuig an gCoimisinéir.
 
 Is féidir achomhairc i scríbhinn a dhéanamh go díreach chuig an gCoimisinéir Faisnéise
ag an seoladh seo a leanas: 
 

 Oifig an Choimisinéara Faisnéise
 18 Sráid Chill Mochargán Íochtarach
 Baile Átha Cliath 2
 
 Teil:  (01) 639 5689
 Facs:  (01) 661 0570 
 Ríomhphost:  foi@ombudsman.irl.gov.ie 

 
 
6.4 Táillí

6.4.1 De bhun alt 47 den Acht um Shaoráil Faisnéise, féadtar táillí a ghearradh
mar a leanas:
 I leith taifead pearsanta, beidh táillí ann i leith an chostais a ghabhann le

cóipeáil taifead, ach amháin i gcás líon mór taifead a bheith i gceist.
 I leith faisnéise eile (neamhphearsanta), féadtar táillí a ghearradh i leith an

ama a chaitear maidir le taifid a aimsiú agus a chóipeáil go héifeachtúil agus
beidh na táillí sin bunaithe ar ráta caighdeánach san uair an chloig a bheidh
le forordú ag an Aire Airgeadais.  Ní fhéadtar aon táillí a ghearradh i leith an
ama a chaitheann comhlachtaí poiblí ag breithniú iarrataí.

 
D’fhéadfadh sé go mbeidh éarlais iníoctha i gcás inar dócha go mbeidh an táille iomlán
os cionn £40.  Sna cúinsí sin, ní mór don chomhlacht, má iarrtar air, cabhrú leis an duine
den phobal an iarraidh a leasú chun méid na héarlaise a laghdú nó chun deireadh a chur
leis an ngá le héarlais.
 
 
6.4.2 Is féidir táillí a tharscaoileadh sna cúinsí seo a leanas:

 I gcás ina mbeadh an costas a ghabhann le bailiú na táille, agus le cuntas a
thabhairt ina leith, níos mó ná an táille féin;

 I gcás ina mbeadh an fhaisnéis ina cabhair ar leith maidir le tuiscint a fháil ar
shaincheist a bhfuil tábhacht náisiúnta ag baint léi; nó

 I gcás faisnéise pearsanta, mura mbeadh táillí den sórt seo réasúnach ag
féachaint d’acmhainní an iarratasóra. 

6.4.3 Cloífidh an Chartlann Náisiúnta le haon treoirlínte a bheidh leagtha amach
ag an Roinn Airgeadais maidir le táillí a ghearradh.
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7 Gluais téarmaí

Taifid:  Doiciméid (is cuma cén fhoirm ina bhfuil siad) a chruthaítear nó a
fhaightear i gcúrsa gnó agus/nó gníomhaíochtaí eagraíochta, teaghlaigh
nó duine aonair agus a shealbhaíonn siad.

Cairteanna: Na taifid sin atá roghnaithe nó ainmnithe lena gcoimeád go buan.

Tá míniú dlíthiúil ann san Acht um Chartlann Náisiúnta, 1986, (ailt 2 (1) agus 2 (2)), ar na
téarmaí “cairteanna” agus “taifid Roinne” mar a úsáidtear san Acht iad.
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8 Leabhar Tagartha Alt 16

8.1 Leabhar tagartha Alt 16
Le hAlt 16 den Acht um Shaoráil Faisnéise, ceanglaítear rialacha, nósanna imeachta,
treoirlínte etc. a fhoilsiú ar rialacha, nósanna imeachta, treoirlínte etc. iad a úsáideann
comhlacht poiblí maidir le cinntí, breitheanna agus moltaí a bhaineann le cearta, pionóis
etc. a bhfuil teideal ag daoine den phobal chucu, nó a dtagann daoine den phobal faoina
réir, faoi aon achtachán nó scéim a riarann an comhlacht sin.  Faoi láthair, is iad na
Rialacha do Léitheoirí, arna ndéanamh ag Stiúrthóir na Cartlainne Náisiúnta, an t-aon
rud amháin atá le foilsiú faoi Alt 16.

8.2 Rialacha do Léitheoirí

1 Tá an Seomra Léitheoireachta ar oscailt do léitheoirí a bhfuil Ticéad Léitheora
reatha acu, a d’eisigh an Chartlann Náisiúnta.  Is chun cairteanna, noda aimsithe
nó saothair thagartha a léamh agus chuige sin amháin a ligtear léitheoirí isteach
sa Seomra Léitheoireachta.

2 Caithfidh léitheoirí an Leabhar Freastail sa halla ar an mbealach isteach ar urlár
na talún a shíniú gach lá.

3 Caithfidh léitheoirí a bheith ina dtost, ach amháin nuair atá siad ag dul i
gcomhairle le duine den fhoireann.

4 Níl cead ag léitheoirí cairteanna a thabhairt amach as an Seomra Léitheoireachta
agus is iad atá freagrach as sábháilteacht na gcairteanna a thabharfar dóibh, go
dtí go mbeidh siad tugtha ar ais don Fheighlí.

5 Ní cheadaítear aon bagáiste pearsanta, seachas ábhar le nótaí a ghlacadh agus
málaí láimhe beaga, a thabhairt isteach sa Seomra Léitheoireachta.  Caithfear
cótaí, málaí, scáthanna fhearthainne agus bagáiste eile a fhágáil sna cóifríní sa
halla ar an mbealach isteach ar urlár na talún.  Ní bheidh an Chartlann Náisiúnta
freagrach as maoin léitheoirí.

6 Tá cosc ar thobac a chaitheamh aon áit taobh istigh den fhoirgneamh.

7 Ní cheadaítear aon rud a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh do dhoiciméid a
thabhairt isteach, a ithe ná a úsáid sa Seomra Léitheoireachta.  Tá san áireamh
anseo, bia, deoch, milseáin (lena n-áirítear milseáin casachta agus guma
coganta), páipéir nuachta, pinn ghránbhioracha nó fheiltbhioracha, marcálaithe
sruthshoilseacha nó eile, pinn tobair, dúch, uirlisí geara, rubair, siltigh
cheartúcháin nó greamaithigh de chineál ar bith agus ní foláir iad seo go léir a
fhágáil sna cóifríní sa halla ar an mbealach isteach.

8 Tá cairteanna leochaileach agus caithfear meas a bheith orthu.
Úsáid seastán leabhar chomh fada agus is féidir leat.
Ná leag málaí láimhe ná éadaigh ar bith ar na boird léitheoireachta.
Ná lig thú féin anuas ar dhoiciméid agus ná cuir aon rud anuas orthu.
Ná marcáil doiciméid, ná cuir filltíní iontu agus ná fill iad.
Ná ligh do mhéara agus ná fliuch iad roimh leathanaigh a iompú.
Ná cuir doiciméid scaoilte as ord, ná cuir athordú orthu agus ná tóg clibeanna as
na comhaid.



18

Dírigh aird an Fheighlí le do thoil ar dhoiciméid atá athordaithe nó a bhfuil dochar
déanta dóibh. Ná déan aon iarracht athordú a dhéanamh ar dhoiciméid tú féin.
Má tá aon fhadhbanna ann, cuir é seo in iúl don Fheighlí le do thoil.

9 Ní cheadaítear ach pinn luaidhe amháin a úsáid le nótaí a ghlacadh.  Tá pinn
luaidhe agus biorthóirí ar fáil ag deasc na foirne, agus ní cheadaítear barr a chur
ar pheann luaidhe ag na boird léitheoireachta.  Ná hiompaigh leathanaigh na
ndoiciméad agus peann luaidhe i do láimh agat.

10 Ceadaítear téipthaifeadáin, clóscríobháin agus ríomhairí pearsanta a úsáid ach
socrú a dhéanamh le Fheighlí an tSeomra Léitheoireachta, ar choinníoll gur féidir
seo a dhéanamh.  Ní cheadaítear ribní clóscríobhán a athrú sa Seomra
Léitheoireachta.

11 Tá cosc ar threalamh grianghrafadóireachta a úsáid, ach amháin nuair a bheidh
cead faoi leith faighte roimh ré.

12 Tá cosc ar ghairis chóipeála, teileafóin shoghluaiste agus raidió agus steirió
pearsanta a úsáid.

13 Ba cheart na noda aimsithe agus leabhair thagartha a chur ar ais ar an seilf a
luaithe a bheidh an léitheora réidh leo.

 
14 Tá cóipcheart ar chairteanna agus ní cheadaítear iad a fhoilsiú nó a macasamhail

gan cead i scríbhinn ón Stiúrthóir.

15 Eisítear Ticéid Léitheoirí faoi réir Rialacha le haghaidh Léitheoirí a
chomhlíonadh.  Mura dtugtar aird ar na Rialacha le haghaidh Léitheoirí is feidir
cairteanna a thógáil ó léitheoir nó an Ticéad Léitheora a chealú.  Is cionta
coiriúla iad faoi alt 18 den Acht um Chartlann Náisiúnta, 1986, cairteanna a chur i
bhfolach nó dochar d’aon gnó a dhéanamh do chairteanna.
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