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RIALÚ DOICIMÉAD 
 
Teideal doiciméid  
 

Sceideal Coinneála Taifead 

Uimhir thagartha 
 

 

Leagan 
 

1.0 

Dáta 
 

Deireadh Fómhair 2020 

Stádas 
 

Deireadh 

Rannpháirtithe sa leagan seo 
 

 

Cuspóirí an doiciméid Tréimhsí coinneála taifid roinne a shainaithint, chun 
diúscairt chuí taifid ar líne a éascú ar aon dul le nósanna 
imeachta faoi mar atá leagtha amach in Alt 7 den Acht um 
Chartlann Náisiúnta 1986 agus chun a chinntiú go 
sainaithnítear taifid dar luach buan agus go 
gcaomhnaítear iad chun a n-aistriú chun na Cartlainne  
Náisiúnta. 
 

Faighteoirí beartaithe an doiciméid 
deiridh 

Gach Roinn Stáit agus comhlacht poiblí atá faoi réir an 
Achta um Chartlann Náisiúnta 1986 

Comhlacht faofa an doiciméid deiridh An Chartlann Náisiúnta 
 

Dáta faofa Deireadh Fómhair 2020 
Dáta eisiúna Deireadh Fómhair 2020 
Dáta athbhreithnithe Tréimhseach 

 
Teagmhálaí athbhreithnithe Ceann Taifid Reatha, Rannóg Cartlanna agus Seirbhísí 

Rialtais 
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1. FEIDHM 
Is é an fheidhm atá leis an Sceideal Coinneála Taifead tréimhsí coinneála a aithint do shraitheanna 
cineálacha de thaifid roinne atá ag gach Roinn Stáit. An toradh a bheidh air seo: 
 
• Éascú bainistíocht chomhordaithe, chaighdeánaithe gach taifid Roinne ó chruthú a fhad le 

diúscairt. 
• Éascú diúscairt chuí na dtaifead seo ar aon dul le hoibleagáidí dlí faoi mar atá leagtha amach in 

1Alt 7 den Acht um Chartlann Náisiúnta, 1986. 
• A chinntiú go sainaithnítear taifid dar luach buan agus go gcaomhnaítear iad chun a n-aistriú 

chun na Cartlainne Náisiúnta faoi mar atá leagtha amach in Alt 8 den Acht um Chartlann 
Náisiúnta, 1986. 

 

2. RÉIMSE 
IS MAR THREOIR AMHÁIN A D'EISIGH AN CHARTLANN NÁISIÚNTA AN SCEIDEAL 

COINNEÁLA AGUS DIÚSCARTHA SEO 
 

Tá an Sceideal bunaithe ar shraitheanna de chineálacha comhaid atá comhchoiteann i ngach Roinn 
Stáit. Baineann sé a oiread le cruachóipeanna de thaifid páipéir agus a bhaineann le taifid a 
cruthaíodh go digiteach, lena n-áirítear r-phoist agus gach formáid eile. 
 

3. SAINMHÍNITHE 
• Roinn Stáit atá sainmhínithe in alt 1(2) den Acht um Chartlann Náisiúnta, 1986 agus a n-áirítear 

léi gach roinn rialtais, gach cúirt agus 61 comhlacht atá liostaithe i sceideal an Achta agus 
comhlachtaí a chuirfear leis an sceideal feasta. 

 
• Taifead roinne atá sainmhínithe in alt 2(2) den Acht um Chartlann Náisiúnta, 1986 mar thaifead 

in aon fhormáid, arna déanamh nó arna fáil agus arna coimeád agus í i mbun a gnó, ag Roinn 
Stáit nó ag aon chomhlacht poiblí ar coiste, coimisiún nó binse fiosrúcháin é arna cheapadh ó am 
go chéile ag an Rialtas, ag ball den Rialtas nó ag an Ard-Aighne. 

 

4. CUSPÓIRÍ AGUS BUNTÁISTÍ 
Cuspóirí an Sceidil Coinneála Taifead agus na buntáistí atá le baint as a fheidhmiú: 
 

CUSPÓIRÍ: 
A chinntiú nach ndiúscraítear go dtí go gcomhlíontar an tréimhse íosta choinneála 
dhleathach. 
 
Coinneáil taifid Roinne nach bhfuil aon luach marthanach cartlainne nó fianaise leo a 
sheachaint. 

                                                           
1 Is sárú ar alt 7 den Acht um Chartlann Náisiúnta, 1986 é diúscairt aon taifead roinne gan údarú ó Stiúrthóir na Cartlainne 
Náisiúnta. 
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A chinntiú go gcoinnítear taifid ar fiú iad a chaomhnú go buan agus go n-aistrítear iad 
chun na Cartlainne Náisiúnta ag an am cuí, ar aon dul le nósanna imeachta 
comhaontaithe. 
 
A chinntiú go ndéanann agus go bhfeidhmíonn Ranna Stáit cinntí faoi choimeád agus 
diúscairt taifead mar chuid de pholasaí comhordaithe caighdeánaithe bainistíochta ag 
Ranna Stáit agus ní ar bhonn ad-hoc ná neamhfhoirmiúil ag baill foirne aonair ná ag 
aonaid. 
 
A chinntiú go n-eisíonn Stiúrthóir na Cartlainne Náisiúnta Teastais Diúscairte roimh 
dhiúscairt aon taifead. 
 

 
BUNTÁISTÍ LEIS AN BHFHEIDHMIÚ: 
Comhlíonadh forálacha reachtaíochta agus rialála maidir le coinneáil taifead, lena n-
áirítear An tAcht um Chartlann Náisiúnta, 1986, 1986, an tAcht um Chosaint Sonraí, 
2018 agus an tAcht um Shaoráil Faisnéise, 2014. 
 
Seachaint aon charnadh neamhriachtanach taifead i bhformáidí páipéir agus digiteacha 
araon. 
 
Diúscairt rialaithe taifead ar bhealach bainistithe, comhordaithe, ag comhlíonadh Alt 7 
den Acht um Chartlann Náisiúnta, 1986. 
 
Coigilteas airgeadais maidir le húsáid comhlachtaí tráchtála stórála i gcomhair coinneáil 
neamhriachtanach taifid pháipéir nach gá iad a chaomhnú go buan mar chartlann. 
 
Bainistiú taifead i bhformáid dhigiteach, bunaithe ar eolas, lena n-áirítear 
leithdháileadh acmhainní TFC agus bainistithe faisnéise atá de dhíth chun faisnéis 
dhigiteach a chaomhnú le caitheamh ama. 
 
Sainaithint éifeachtach taifead dár luach cartlainne. 
 

 
 

5. ÚSÁID AN SCEIDIL COINNEÁLA TAIFEAD 
5.1 FORMÁID GHINEARÁLTA: FEIDHMEANNA AGUS GNÍOMHAÍOCHTAÍ 
Cuimsítear sa Sceideal Coinneála Taifead aonaid eagraíochta atá comhchoiteann i ngach Roinn Stáit, 
agus ar dáileadh cód aibítreach orthu. I ngach aonad tá mionsonraí ar fheidhmeanna agus 
gníomhaíochtaí a dhéantar de ghnáth agus liostaítear an tsraith taifid nó cineálacha taifid a 
thacaíonn leis na feidhmeanna agus na gníomhaíochtaí seo. Maidir le gach sraith taifid nó cineál 
taifid, tá tréimhse choinneála sainaitheanta. Is mar threoir amháin a eisítear an tréimhse choinneála 
seo. Nuair nach bhfuil luach cartlainne ag taifid, is de chúram na Ranna Stáit é a chinneadh cé chomh 
fada a choinnítear iad bunaithe ar a riachtanais ghnó féin agus ar riachtanais fhéideartha 
reachtaíochta agus rialála. 
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D'fhéadfaí dul i mbun feidhme go hiomlán laistigh d'aonad amháin nó d'fhéadfadh ionchur a bheith 
aici ó aonaid iomadúla. Nuair a bhíonn ionchur de dhíth ar fheidhm ó aonaid iomadúla, beidh an 
treoir san aonad ceannais. Mar shampla, is aonad TFC a dhéanann suíomh gréasáin a chartlannú, ach 
is é an t-aonad Cumarsáide a dhéanann an suíomh gréasáin agus an t-inneachar a bhainistiú agus, 
mar sin, tá an suíomh gréasáin liostaithe faoi 'Cumarsáid'. Nuair a ghintear taifid sa réimse 
feidhmeanna, tá siad cuimsithe mar fheidhm ar leithligh. Mar shampla, taifid a bhaineann le soláthar 
agus bainistiú tionscadail. 
 

AONAID AGUS FEIDHMEANNA/GNÍOMHAÍOCHTAÍ: 
 

MIN: Oifig an Aire   MIN/1: Uiríll an Aire 
MIN/2: Dialann agus Coinní an Aire 
MIN/3: Páipéir Chomh-Aireachta 

 
CG: Rialachas Corparáideach  CG/1: Bord Bainistíochta 

CG/2: Gnóthaí Corparáideacha 
CG/3: Iniúchadh Inmheánach 
CG/4: An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste 
CG/5: Nósanna Imeachta agus Forbairt Polasaí 

 
IM: Bainistiú Faisnéise                IM/1: Bainistíocht Taifead 
                                                                        IM/2: Saoráil Faisnéise 
                                                                        IM/3: Comhshaol 

IM/4: Cosaint Sonraí 
IM/5: Ceisteanna Parlaiminte 
IM/6: Ombudsman 

 
COM: Cumarsáid                COM/1: Preas-Oifig 

COM/2: Suíomh Gréasáin 
COM/3: Imeachtaí 
COM/4: Cumarsáid (Poiblí) 
COM/5: Gearáin 

 
CS: Seirbhísí Corparáideacha  CS/1: Slándáil agus Bainistiú Daoine 

CS/2: Bainistiú Foirgneamh agus Áiseanna 
CS/3: Bainistiú Rioscaí 
CS/4: Sláinte agus Sábháilteacht 
CS/5: Soláthar 
CS/6: Pleanáil agus Bainistiú Tionscadail. 
 

LEG: Seirbhísí Dlí                 LEG/1: Seirbhísí Dlí 
 
FIN: Airgeadas                  FIN/1: Bainistiú Airgeadais 

FIN/2: Tuairisciú Airgeadais 
                                                                        FIN/3: Cuntasaíocht  Airgeadais 
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HR: Acmhainní Daonna   HR/1: Polasaí agus Pleanáil 
HR/2: Earcaíocht (PAS) 
HR/3: Earcaíocht (Díreach/Ceadúnas) 
HR/4: Comórtais Inmheánacha 
HR/5: Ceapacháin Aireachta 
HR/6: Imréiteach Iarrthóirí 
HR/7: Coinníollacha Fostaíochta 
HR/8: Taifid Fostaí 
HR/9: Taifid Párolla agus Pinsin Fostaí 
HR/10: Taifid Leighis 
HR/11: Míchumas agus Sláinte Cheirde 
HR/12: Foghlaim agus Forbairt 
HR/13: Caidreamh Tionsclaíoch 

TFC: Teicneolaíocht 
na Faisnéise agus na Cumarsáide: ICT/1: Straitéis agus Pleanáil 

ICT/2: Oibríochtaí 
ICT/3: Crua-earraí agus Bogearraí 
ICT/4: Cosaint Sonraí agus Slándáil 
ICT/5: Leanúnachas Gnó 

 
POL: Forbairt Polasaí                                   POL/1: Forbairt Polasaí                                    
                                                                      
PRO: Forbairt agus Bainistiú Tionscadail  PRO/1: Forbairt agus Bainistiú Tionscadail 
                                                                      
GR: Scéimeanna Deontais                        GR/1: Polasaithe agus Nósanna Imeachta 
                                                                       GR/2: Riarachán, Próiseáil agus Tuairisciú 
                                                                       GR/3: Achomhairc 
 
PS: Scéimeanna Íocaíochta                     PS/1: Polasaithe agus Nósanna Imeachta 
                                                                      PS/2: Riarachán, Próiseáil agus Tuairisciú 
                                                                      PS/3: Achomhairc 
 
 
REF: Taifid tagartha                            REF/1: Ábhar Tagartha 
 

 
 

5.2 RÉIMSÍ/CEANNTEIDIL 
Tá an Sceideal Coinneála roinnte ina réimsí mar seo a leanas: 
 

Cód Sraith Thaifid: Cód/tagairt sraithe ar leith 
Sraith Thaifid: An cineál taifid 
Samplaí Comhaid: Samplaí d'ábhar na gcomhad 
Truicear: Teagmhas a chuireann tús leis an tréimhse choinneála 
Tréimhse Choinneála: Tréimhse ar chóir taifid a choinneáil 
Gníomh: Gníomh le déanamh nuair a bheidh an tréimhse neamhreatha i 

gcrích 
Réasúnaíocht: An bonn ar a moltar an Gníomh 
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5.2.1 CÓD SRAITH THAIFID 
Cód uathúil chun roinn, feidhm agus sraith agus foshraith thaifid a shainaithint: 
 

AINM ROINNE/AONAID/ FEIDHM NÓ GNÍOMHAÍOCHT/ AITHEANTÓIRÍ UIMHRIÚLA UATHÚLA 
 
Samplaí: 
 
• FIN/CG/2/1:  Roinn Airgeadais/Rialachas Corparáideach/Gnóthaí    

   Corparáideacha /Plean Straitéiseach    
• DFA/CG/3/6:  Roinn Gnóthaí Eachtracha/ Rialachas Corparáideach /Iniúchadh   

                              Inmheánach/ Fiosrúcháin Iniúchóireachta    
• AG/HR/9/3:  Roinn Talmhaíochta/Acmhainní Daonna/ Taifid Párolla agus Pinsin / 

   Comhaid Pinsin Foirne 
 
5.2.2 SRAITH THAIFID 
Sainaithint na sraithe nó an chineáil taifid. 
 
5.2.3 SAMPLAÍ COMHAID 
Samplaí d'ábhar coitianta a bhaineann leis an tsraith thaifid áirithe. Nó is liosta cuimsitheach é agus 
is mar threoir amháin a eisítear é. 
 
5.2.4 TRUICEAR 
Is é an Truicear an teagmhas a thionscnaíonn tús na tréimhse coinneála. Is iondúil é a bheith 
bunaithe ar phointe sainmhínithe sa phróiseas gnó dá dtugann sé tacaíocht. Mar shampla, 
foirceannadh conartha nó comhlánú tionscadail, dúnadh comhad cás úsáideoir seirbhíse. Féadann 
dáta féilire a bheith i gceist fosta, go minic deireadh bliain féilire nó bliain airgeadais lena mbaineann 
na taifid. Braitheann an truicear ar an rud is mó a luíonn le réasún ó thaobh na hoibríochta de. 
 
Samplaí: 
 

Dáta foilsithe  
Is iondúil go mbíonn sé seo i gceist maidir le tuairiscí, polasaithe, nósanna 
imeachta, treoirlínte agus taifid eile a fhoilsítear ar bhonn tréimhseach. 
Féadann foilsiú a bheith i gceist ar bhonn rialta nó níos lú ná sin, ag brath ar an 
bhfeidhm lena dtacaíonn sé. 

 
Go dtí go gcuirfear leagan eile ina ionad: 
Is iondúil go mbíonn sé seo i gceist maidir le taifid a athbhreithnítear agus a 
atheisítear ar bhonn tréimhseach. Ba chóir a leithéid de thaifid a choinneáil mar 
thaifid reatha go dtí go gcuirfear leagan nuashonraithe ina n-ionad. 

 
5.2.5 TRÉIMHSE CHOINNEÁLA 
Sainítear sa réimse seo an tréimhse ina gcoinnítear an tsraith thaifid. Tosaíonn an truicear an 
tréimhse choinneála ag deireadh ghníomhaíocht an taifid. Is mar threoir amháin atá tréimhsí 
coinneála a léirítear sa doiciméad seo agus ní mór do Ranna Stáit a chinntiú go gcuirtear san áireamh 
le haon diúscairt taifead gach riachtanas gnó agus dleathach nó rialála. Is sárú ar alt 7 den Acht um 
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Chartlann Náisiúnta, 1986 diúscairt aon taifid roinne gan údarú roimh ré ó Stiúrthóir na Cartlainne 
Náisiúnta. 
 
Samplaí: 
 

Líon sainiúil blianta (m.sh. 3 bliana, 5 bliana, srl.): 
Ba chóir na taifid a choinneáil ar feadh líon sonraithe blianta i ndiaidh don 
truicear agus an ghníomhaíocht atá i gceist a bheith thart. 

 
30 bliain 
Baineann sé seo le taifid atá aitheanta gur gá iad a chaomhnú go buan agus a 
aistriú chuig an gCartlann Náisiúnta. Ba chóir don Roinn a leithéid de thaifid a 
choinneáil ar feadh 30 bliain i ndiaidh don ghníomhaíocht atá i gceist a bheith 
thart agus ansin iad a aistriú chuig an gCartlann Náisiúnta ar aon dul le nósanna 
imeachta comhaontaithe. 

 
5.2.6 GNÍOMH 
Sonraítear sa réimse seo an gníomh atá le déanamh ag deireadh na tréimhse coinneála a mhaítear. Is 
mar seo a leanas atá mionsonraí na nGníomhartha a úsáidtear sa sceideal coinneála seo: 
 
Gníomh maíte Mionsonraí Nós imeachta (deireadh tréimhse 

coinneála) 
Le scriosadh 

faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 
 
   

Taifid nach bhfuil luach fadtéarmach 
acu mar chartlann. Is iondúil gurb é atá i 
gceist gnáth-thaifid riaracháin nó 
próiseála. Ba chóir na taifid seo a 
dhiúscairt go slán, ar aon dul le halt 7(5) 
den Acht um Chartlann Náisiúnta, 1986 
agus nósanna imeachta diúscartha 
taifead na Ranna Stáit. 
Ní mór údarú diúscartha a iarraidh 
roimh ré ó Stiúrthóir na Cartlainne 
Náisiúnta  ón Oifigeach Deimhniúcháin 
sa Roinn Stáit. 

 A chinntiú go bhfuil 2Údarú 
Diúscartha Cartlainne Náisiúnta i 
bhfeidhm (údarú a fháil mura 
bhfuil) 

 Diúscairt taifead a thagann aníos ar 
bhonn rialta a iarraidh uair amháin 
ar bhonn leanúnach. 

 Is sárú ar alt 7 den Acht um 
Chartlann Náisiúnta, 1986 é 
diúscairt taifead gan údarú 
Stiúrthóir na Cartlainne Náisiúnta 

 Le scriosadh rúnda a shocrú. 
 Tuilleadh eolais:  

Taifid roinne a dhiúscairt 
 

Coinneáil go 
buan laistigh 

den Roinn 

Ba chóir do Ranna Stáit taifid áirithe a 
choinneáil ar bhonn buan. Níor chóir  
na taifid seo a aistriú chuig an gCartlann 
Náisiúnta. D'fhéadfadh sé go 
gcuimseofaí leo taifid phearsanra, 
úinéireacht mhaoine agus gníomhais 
teidil, taifid a bhíonn de dhíth ar 

 Taifid a choinneáil go slán laistigh 
den Roinn. 

 Iarratas coinneála/coinneáil siar a 
chur chuig an Oifigeach Toilithe i 
Roinn an Taoisigh nuair a 
shroicheann taifid 30 bliain 

 Tuilleadh eolais: 

                                                           
2 Is sárú ar alt 7 den Acht um Chartlann Náisiúnta, 1986 é diúscairt aon taifead roinne gan údarú ó Stiúrthóir na Cartlainne 
Náisiúnta. 
 

https://www.nationalarchives.ie/seirbhisi-don-rialtas/taifid-roinne-dhiuscairt/?lang=ga


  9 An Sceideal Coinneála Taifead 

chúiseanna tagartha agus teastais atá 
sínithe ag Stiúrthóir na Cartlainne 
Náisiúnta a údaraíonn diúscairt taifead. 

Taifid roinne a choimeád 

Athbhreithniú 
ar an gCartlann 

Náisiúnta 

I roinnt bheag cásanna, b'fhéidir go 
molfaí sa Sceideal Coinneála Taifead go 
n-athbhreithneofaí taifid roimh 
chomhaontú ar an ngníomh deiridh. Ba 
chóir go dtiocfadh sé seo aníos maidir le 
céatadán beag taifead nuair nach bhfuil 
a luach fadtéarmach soiléir. I gcásanna 
den sórt seo, bíonn taifid le 
hathbhreithniú ag 3Oifigeach 
Deimhniúcháin Roinne, Bainisteoir 
Taifid Roinne (nó a chomhionanna) agus 
ag an gCartlann Náisiúnta. 

 Le hathbhreithniú chun a n-aistriú 
chuig an gCartlann Náisiúnta nó a 
choinneáil níos faide sa Roinn nó 
diúscairt údaraithe. 

 

Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

Ní mór taifid ar fiú iad a chaomhnú go 
buan mar gheall ar a luach staire nó 
fianaise a aistriú chuig an gCartlann 
Náisiúnta nuair a shroicheann siad 30 
bliain, .i. 30 bliain i ndiaidh na hiontrála 
substaintí deiridh ar an gcomhad nó ar 
an taifead atá i gceist. Tá de chúram dlí 
ar Ranna Stáit taifid a chothabháil i 
bhformáid pháipéir agus dhigiteach 
araon go dtí go n-aistrítear iad chuig an 
gCartlann Náisiúnta agus go síníonn 
Oifigeach Deimhniúcháin Teastas i 
gcomhair Taifid Roinne a fhoilsiú. 

 Ba chóir do Ranna Stáit dul i 
dteagmháil leis an Rannán 
Cartlanna agus Seirbhísí Rialtais 
den Chartlann Náisiúnta roimh 
thosú ar obair ar ullmhú taifead 
chun iad a aistriú 

 Tuilleadh eolais:  
Taifid a aistriú (oiliúint) 

 
5.2.7 RÉASÚNAÍOCHT 
Is míniú gearr é seo ar an mbonn ar a gcinntear an Gníomh a chomhaontaítear. D'fhéadfadh mír 
shainiúil reachtaíochta a bheith i gceist, nó riachtanas gnó nó dea-chleachtas caighdeánach atá 
tagtha aníos maidir le cineálacha sainiúla taifid. 
 
D'fhéadfadh sé go dtagródh an réasúnaíocht do reachtaíocht ar leith ina sonraítear tréimhsí 
coinneála do chineálacha áirithe taifid, mar shampla an tAcht um Chomhdhlúthú Cánacha, 1997. I 
roinnt cásanna, tá an réasúnaíocht bunaithe ar reachtaíocht nach dtagraítear do thréimhsí sainiúla 
coinneála inti ach ar gné thábhachtach í a théann i bhfeidhm ar chinntí faoi choinneáil agus diúscairt 
taifead, mar shampla an tAcht um Chosaint Sonraí, 2018. 
 
Nuair nach ann do shonrú ar leith dlí maidir le cineálacha áirithe taifid, tá an réasúnaíocht bunaithe 
ar an dea-chleachtas a bhfuil glacadh leis nó ar fhasaigh a úsáidtear in áiteanna eile laistigh den 
phobal idirnáisiúnta cartlainne i dtaca le coinneáil taifid roinne in aon fhormáid. Nuair nach bhfuil 

                                                           
3 Is é is Oifigeach Deimhniúcháin ann, oifigeach den Ghrád Príomh-Oifigeach ar a laghad, nó a chomhionann, arna 
cheapadh ag Ard-Rúnaí, ó a chomhionann, na Roinne Stáit atá freagrach as forfheidhmiú an Achta um Chartlann Náisiúnta, 
laistigh dá n-eagras. 
 

https://www.nationalarchives.ie/seirbhisi-don-rialtas/taifid-roinne-choimead/?lang=ga
https://www.nationalarchives.ie/seirbhisi-don-rialtas/conas-taifid-aistriu-chuig-gcartlann-naisiunta/?lang=ga
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tagairt ann d'aon reachtaíocht ar leith nó nach luaitear aon fhasach idirnáisiúnta, léiríonn an téarma 
'Úsáid Ghnó' go bhfuil an tréimhse choinneála bunaithe ar ghnáthriachtanais riaracháin agus ghnó. 
 
5.2.8 NÓTAÍ 
Aon mhionsonraí breise, ábhartha, nuair is cuí. 

6. FAOMHADH AGUS ATHBHREITHNIÚ 
Comhairlítear do gach Roinn Stáit, oifig chúirte agus comhlachtaí atá liostaithe i sceideal an Achta 
um Chartlann Náisiúnta, 1986 cloí leis an treoir seo chun a chinntiú go gcomhlíonfar a n-oibleagáidí 
reachtúla i leith bainistiú taifid stáit, lena n-áirítear an tAcht um Chartlann Náisiúnta, 1986, an tAcht 
um Shaoráil Faisnéise, 2014 agus an tAcht um Chosaint Sonraí, 2018. 

 
ATHBHREITHNIÚ 
Athbhreithneoidh an Chartlann Náisiúnta an Sceideal Coinneála Taifead seo ar bhonn tréimhseach 
agus leasófar agus nuashonrófar é de réir mar is cuí. Foilseofar nuashonruithe ar shuíomh gréasáin 
na Cartlainne Náisiúnta faoin Rannóg Seirbhísí Rialtais. 
 

 
 
 
 
 

https://www.nationalarchives.ie/seirbhisi-don-rialtas/conas-taifid-aistriu-chuig-gcartlann-naisiunta/?lang=ga
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7. SCEIDEAL TAIFEAD 
AONAD – MIN: OIFIG AN AIRE 
MIN/1: UIRÍLL AIRE 
Cód sraith thaifid Sraith Thaifid Samplaí comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíocht Nótaí 

AINM 
ROINNE/MIN/1/1 

Uiríll Chomhlánaithe: 
cóip chrua 

 Dáta  freagartha 1 bhliain Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Taifead oifigiúil 
coinnithe ar 
chóras uiríll 

Cóipeanna crua 
seolta ar ais ag 
Oifig an Aire chuig 
an Roinn chuí a 
luaithe a eisítear 
freagra 

AINM 
ROINNE/MIN/1/2 

Uiríll Chomhlánaithe: 
gnáth-uiríll (cóip 
leictreonach ar an 
gcóras uiríoll) 

 Dáta  freagartha 5 bliain Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid Ghnó Baineann le huiríll 
ar 
ghnáthcheisteanna 

AINM 
ROINNE/MIN/1/3 

Uiríll Chomhlánaithe: 
ceisteanna 
suntasacha (cóip 
leictreonach ar an 
gcóras uiríoll) 
 

 Dáta  freagartha 30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986  

Baineann le huiríll 
ar 
mhórcheisteanna 
dar tábhacht nó 
conspóid náisiúnta 
nó ceisteanna 
neamhghnácha. 

MIN/2: DIALANN AGUS COINNÍ AN AIRE 
Cód sraith thaifid Sraith Thaifid Samplaí comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíocht Nótaí 

AINM 
ROINNE/MIN/2/1 

Cuirí  Miontuairiscí cruinnithe 
 Comhfhreagras ina 

bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

Deireadh na 
bliana reatha 

3 bliana Athbhreithniú i 
gcomhair na 
Cartlainne 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/MIN/2/1/1 

Cuirí a glacadh: 
mionimeachtaí 
 

 Deireadh na 
bliana reatha 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Úsáid ghnó  
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Náisiúnta 
AINM 
ROINNE/MIN/2/1/2 

Cuirí a glacadh: 
mórimeachtaí 
 

 Deireadh na 
bliana reatha 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

Mionsonraí faoi 
thinreamh ar 
mhórimeachtaí 
náisiúnta nó 
idirnáisiúnta a 
choinneáil 

AINM 
ROINNE/MIN/2/1/3 

Cuirí a diúltaíodh  Deireadh na 
bliana reatha 

 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/MIN/2/2 

Dialann an Aire  Deireadh na 
bliana reatha 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/MIN/2/3 

Óráidí an Aire   Deireadh na 
bliana reatha 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

MIN/3: PÁIPÉIR CHOMH-AIREACHTA 
Cód sraith thaifid Sraith Thaifid Samplaí comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíocht Nótaí 

AINM 
ROINNE/MIN/3/1 

Páipéir Chomh-
Aireachta: cóip áitiúil 

 Dáta  an 
chruinnithe 

Go dtí nach 
bhfuil sé de 

dhíth níos mó ar 
an Aire 

Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó Roinn an Taoisigh a 
choinníonn taifid 
oifigiúla Chomh-
aireachta 

AINM 
ROINNE/MIN/3/2 

Seisiúin eolais an 
Aire 

 Comhfhreagras agus 
nótaí mínithe ina bhfuil 
cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

 Freagraí 
 Aighneachtaí 

Dáta  an 
tseisiúin 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta  

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986, 
1986 

Nóta seisiúin eolais 
agus comhairle 
fhoirmiúil. 
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AONAD – CG: RIALACHAS CORPARÁIDEACH 
CG/1: BORD BAINISTÍOCHTA 
Cód sraith 
thaifid 

Sraith Thaifid Samplaí comhaid Truicear 
 

Tréimhse 
Choinneála 

Gníomh Réasúnaíocht Nótaí 

AINM 
ROINNE/CG/1/1 

Comhaid  Bord 
Bainistíochta 

 Miontuairiscí cruinnithe 
 Meamraim chuig an 

rialtas 
 Cinntí 
 Forbairt polasaí 
 Comhfhreagras ina bhfuil 

cinntí, tuairimí, barúlacha 
srl. 

 Dréachtaí ina bhfuil 
athruithe substainteacha 

Deireadh na 
bliana reatha 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta  

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

Ba chóir fosta taifead 
nach bhfuil aon 
tuairimí/aiseolas ann 
a choinneáil. 
Coinnítear ionchur 
rannóige leis an BB 
go háitiúil. 

AINM 
ROINNE/CG/1/1/
1 

Comhaid  Bord 
Bainistíochta: tacú le 
riarachán  

 Gnáth-chomhfhreagras 
maidir le pleanáil 
cruinnithe srl. 

 Cáipéisíocht dhúblach 

Deireadh na 
bliana reatha 

3 bliana 4 Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

CG/2: GNÓTHAÍ CORPARÁIDEACHA 
Cód sraith 
thaifid 

Sraith Thaifid Samplaí comhaid Truicear 
 

Tréimhse 
Choinneála 

Gníomh Réasúnaíocht Nótaí 

AINM 
ROINNE/CG/2/1 

Pleananna 
Straitéiseacha: leagan 
deiridh 

 Plean deiridh 
 Miontuairiscí cruinnithe 
 cinntí, tuairimí, 

barúlacha srl. 
 Dréachtaí ina bhfuil 

athruithe 
substainteacha 

Dáta foilsithe 30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta  

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/CG/2/1/
1 

Pleananna 
Straitéiseacha: 
comhaid dréachtaithe 

 Dréachtaí gan athruithe 
substainteacha 

 Taighde cúlra 

Dáta foilsithe 5 bliana Athbhreithniú i 
gcomhair na 
Cartlainne 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

Ionchur o rannóga 
laistigh den Roinn. 
 

                                                           
4 Ní mór údarú i leith diúscartha a bheith faighte roimh ré ón gCartlann Náisiúnta sula ndéantar aon sraith thaifid a aithnítear sa sceideal seo atá le diúscairt. Is sárú ar alt 7 den Acht um 
Chartlann Náisiúnta, 1986 é diúscairt aon taifead Roinne gan údarú. 
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 Gnáth-chomhfhreagras Náisiúnta Chuimseofaí in 'gan 
athruithe 
substainteacha' 
mionleasuithe agus 
mioncheartúcháin ar 
litriú srl. 

AINM 
ROINNE/CG/2/1/
2 

Plean Straitéiseach: 
tacú le riarachán 
 

 Gnáth-chomhfhreagras 
maidir le pleanáil 
cruinnithe srl. 

 Cáipéisíocht dhúblach 

    Dáta foilsithe 5 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/CG/2/1/
3 

Pleananna 
Straitéiseacha: Tuairiscí 
ar dhul chun cinn 

 Dáta foilsithe 30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta  

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/CG/2/2 

Tuairiscí Bliantúla: 
leagan deiridh  

 Tuairisc dheiridh 
 Miontuairiscí cruinnithe 
 Comhfhreagras ina 

bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

 Dréachtaí ina bhfuil 
athruithe 
substainteacha 

Dáta foilsithe 30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/CG/2/2/
1 

Tuairiscí Bliantúla: 
comhaid á ndréachtú 

 Dréachtaí gan athruithe 
substainteacha 

 Taighde cúlra 
 Gnáth-chomhfhreagras  

Dáta foilsithe 5 bliana Athbhreithniú i 
gcomhair na 
Cartlainne 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

Ionchur o rannóga 
laistigh den Roinn  
 
No Chuimseofaí in 
'gan athruithe 
substainteacha' 
mionleasuithe agus 
mioncheartúcháin ar 
litriú srl. 

AINM 
ROINNE/CG/2/2/
2 

Tuairiscí Bliantúla tacú 
le riarachán 

 Gnáth-chomhfhreagras 
maidir le pleanáil 
cruinnithe srl. 

 Cáipéisíocht dhúblach 

Dáta foilsithe 5 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/CG/2/3 

Tuairiscí ó 
chomhlachtaí atá faoi 

 Tuairisc dheiridh 
 Miontuairiscí cruinnithe 

Dáta foilsithe 30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 

An tAcht um 
Chartlann 
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choimirce na Roinne  Comhfhreagras agus 
nótaí mínithe ina bhfuil 
cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

 Dréachtaí ina bhfuil 
athruithe 
substainteacha 

Náisiúnta Náisiúnta, 1986 

AINM 
ROINNE/CG/2/4 

Tuairiscí le comhlachtaí 
seachtracha 

 Tuairisc dheiridh 
 Miontuairiscí cruinnithe 
 Comhfhreagras agus 

nótaí mínithe ina bhfuil 
cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

 Dréachtaí ina bhfuil 
athruithe 
substainteacha 

Dáta foilsithe 30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

Uiríoll nó ionchur ag 
an Roinn nó an 
ghníomhaireacht i 
gcomhlachtaí 
Náisiúnta, Eorpacha 
nó Idirnáisiúnta 

AINM 
ROINNE/CG/2/5 

Plean Gnó 
Corparáideach: leagan 
deiridh  

 Plean deiridh 
 Miontuairiscí cruinnithe 
 Comhfhreagras agus 

nótaí mínithe ina bhfuil 
cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

 Dréachtaí ina bhfuil 
athruithe 
substainteacha 

Dáta foilsithe 30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta  

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

Ba chóir fosta taifead 
nach bhfuil aon 
tuairimí/aiseolas ann 
a choinneáil. 
 

AINM 
ROINNE/CG/2/5/
1 

Plean Gnó 
Corparáideach: 
comhaid á ndréachtú 

 Dréachtaí gan athruithe 
substainteacha 

 Taighde cúlra 
 Gnáth-chomhfhreagras 

Dáta foilsithe 5 bliana Athbhreithniú i 
gcomhair na 
Cartlainne 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

Ionchur o rannóga 
laistigh den Roinn  
 
Chuimseofaí in 'gan 
athruithe 
substainteacha' 
mionleasuithe agus 
mioncheartúcháin ar 
litriú srl. 

AINM 
ROINNE/CG/2/5/

Plean Gnó 
Corparáideach: tacú le 

 Gnáth-chomhfhreagras 
maidir le pleanáil 

Dáta foilsithe 3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 

An tAcht um 
Chartlann 
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2 riarachán cruinnithe srl. 
 Cáipéisíocht dhúblach 

ón gCartlann 
Náisiúnta  

Náisiúnta, 1986 

CG/3: INIÚCHADH INMHEÁNACH 
Cód sraith thaifid Sraith Thaifid Samplaí comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíocht Nótaí 

AINM 
ROINNE/CG/3/1 

Cairt Aonad 
Iniúchadh 
Inmheánach 

 Go dtí go 
ndímholtar 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/CG/3/2 

Pleananna 
Straitéiseacha/Tréim
hseacha an Aonaid 
Iniúchadh 
Inmheánach 
 

 Go dtí go 
ndímholtar 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/CG/3/3 

Treoracha agus 
caighdeáin Iniúchadh 
Inmheánach 

 Go dtí go 
ndímholtar 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/CG/3/4 

Coiste 
Iniúchóireachta 
 

 Téarmaí tagartha /Cairt 
 Ballraíocht 
 Miontuairiscí cruinnithe  
 Faisnéis, fiosruithe, 

nótaí srl 
 Comhfhreagras ina 

bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

Deireadh na 
bliana reatha 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/CG/3/5 

Tuairiscí leis an Ard-
Rúnaí 
 

 Comhfhreagras 
 Miontuairiscí cruinnithe 
 Tuairiscí 

Deireadh na 
bliana reatha 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/CG/3/6 

Fiosrúcháin 
Iniúchadh 
Inmheánach: 
 Luach ar Airgead 
 Iniúchtaí 

éifeachtúlachta 
 Bainistíocht 

 Tuairisc dheiridh 
 Moltaí 
 Miontuairiscí cruinnithe 
 Comhfhreagras ina 

bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

 Aiseolas ar thorthaí 

Dáta foilsithe 30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

Nuair a dhéantar 
iniúchadh 
inmheánach a 
sheachfhoinsiú, in 
aon socrú conartha, 
ba chóir do Ranna 
agus 
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riosca 
 Rialachas 
 Athbhreithniú 

polasaí 
 

iniúchta 
 Dréachtaí ina bhfuil 

athruithe 
substainteacha 

Gníomhaireachtaí 
gabháil taifead ar fiú 
iad a chaomhnú go 
buan a chur san 
áireamh. 

AINM 
ROINNE/CG/3/6/1 

Fiosrúcháin 
Iniúchadh 
Inmheánach: 
comhaid á ndréachtú 

 Dréachtaí gan aon 
athruithe 
substainteacha 

 Gnáth-chomhfhreagras 

Dáta foilsithe 5 bliana Athbhreithniú i 
gcomhair na 
Cartlainne 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

Chuimseofaí in 'gan 
athruithe 
substainteacha' 
mionleasuithe agus 
mioncheartúcháin ar 
litriú srl. 

AINM 
ROINNE/CG/3/6/2 

Fiosrúcháin 
Iniúchadh 
Inmheánach: tacú le 
riarachán 

 Páipéir oibre 
/Cáipéisíocht dhúblach 
a fhaightear ó Rannóga 
mar chuid den 
phróiseas iniúchta 

 Gnáth-chomhfhreagras 
maidir le ceisteanna 
riaracháin 

Dáta foilsithe 3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 
 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/CG/3/7 

Iniúchadh 
Inmheánach: fiosrú 

 Tuairiscí ar fhiosrú 
leantach ar thorthaí an 
fhiosrúcháin bhunaidh 

 Tuairiscí ar dhul chun 
cinn 

 Miontuairiscí cruinnithe 
 Comhfhreagras 

Dáta foilsithe 30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

CG/4: ARD-REACHTAIRE CUNTAS AGUS CISTE 
Cód sraith thaifid Sraith Thaifid Samplaí comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíocht Nótaí 

AINM 
ROINNE/CG/4/1 

Ard-Reachtaire 
Cuntas agus Ciste : 
Iniúchadh Luach ar 
Airgead 

 Tuairisc dheiridh 
 Moltaí 
 Miontuairiscí cruinnithe 
 Comhfhreagras le C&AG 
 Comhfhreagras 

inmheánach maidir le 

Dáta foilsithe 30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

Taifid fiosrúcháin 
agus tuairiscí i seilbh 
C&AG. 
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ceisteanna ag éirí aníos 
 Aiseolas ar thorthaí 

iniúchta 
AINM 
ROINNE/CG/4/2 

Ard-Reachtaire 
Cuntas agus Ciste: 
Iniúchadh Luach ar 
Airgead tacú le 
riarachán 

 Páipéir oibre 
/Cáipéisíocht dhúblach 
cóipeáilte ó thaifid mar 
chuid den phróiseas 
iniúchta 

Dáta foilsithe 3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 
 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/CG/4/3 

Ard-Reachtaire 
Cuntas agus Ciste: 
iniúchadh leantach 

 Tuairiscí ar iniúchadh 
leantach ar an 
bhfiosrúchán bunaidh 

 Miontuairiscí cruinnithe 
 Comhfhreagras  
 Tuairiscí ar dhul chun 

cinn 

Dáta foilsithe 30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

CG/5: NÓSANNA IMEACHTA AGUS FORBAIRT POLASAÍ 
Cód sraith thaifid Sraith Thaifid Samplaí comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíocht Nótaí 

AINM 
ROINNE/CG/5/1 

Comhaid polasaí  Miontuairiscí cruinnithe 
 Tuairiscí 
 Seisiúin eolais 
 Aighneachtaí 
 Meamraim 
 Comhfhreagras ina 

bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

 Dréachtaí ina bhfuil 
athruithe 
substainteacha  

Dáta foilsithe 30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

Ba chóir comhaid 
pholasaí a 
chatagóiriú de réir na 
feidhme reachtúla 
agus na rannóige 
lena dtacaíonn siad. 

AINM 
ROINNE/CG/5/1/1 

Comhaid polasaí: 
comhad á dhréachtú 

 Dréachtaí gan aon 
athruithe 
substainteacha 

 Taighde cúlra 
 Gnáth-chomhfhreagras  

Dáta foilsithe 7 mbliana Athbhreithniú i 
gcomhair na 
Cartlainne 
Náisiúnta 

Úsáid ghnó Ionchur ó rannóga 
laistigh den Roinn. 

AINM Comhaid pholasaí:  Gnáth-chomhfhreagras Dáta foilsithe 3 bliana Le scriosadh Úsáid ghnó  



  19 An Sceideal Coinneála Taifead 

ROINNE/CG/5/1/2 tacaíocht riaracháin maidir le pleanáil 
cruinnithe srl. 

 Cáipéisíocht dhúblach  

faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 
AINM 
ROINNE/CG/5/2 

Cruinnithe agus 
meithleacha Idir-
Rannacha 

 Miontuairiscí cruinnithe 
 Tuairiscí 
 Seisiúin eolais 
 Aighneachtaí 
 Meamraim 
 Comhfhreagras ina 

bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

 Dréachtaí ina bhfuil 
athruithe 
substainteacha 

Dáta cruinnithe 30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

Ionchur i bhforbairt 
polasaí, éabhlóid na 
Roinne. 

AINM 
ROINNE/CG/5/3 

Cruinnithe agus 
meithleacha Idir-
Ghníomhaireachta 

 Miontuairiscí cruinnithe 
 Tuairiscí 
 Treoracha 
 Aighneachtaí 
 Meamraim 
 Comhfhreagras ina 

bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

 Dréachtaí ina bhfuil 
athruithe 
substainteacha 

Dáta cruinnithe 30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

Ionchur i bhforbairt 
polasaí, éabhlóid na 
Roinne. 

AINM 
ROINNE/CG/5/4 

Nósanna Imeachta 
Roinne 

 Nósanna imeachta 
deiridh 

 Miontuairiscí cruinnithe 
 Comhfhreagras ina 

bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

 Dréachtaí ina bhfuil 
athruithe 
substainteacha 

Go dtí go 
ndímholtar 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM Nósanna Imeachta  Dréachtaí gan aon Go dtí go 5 bliana Athbhreithniú i An tAcht um Ionchur ó rannóga 
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ROINNE/CG/5/4/1 Roinne: doiciméid 
á ndréachtú 

athruithe 
substainteacha 

 Taighde cúlra 
 Gnáth-chomhfhreagras 

ndímholtar gcomhair na 
Cartlainne 
Náisiúnta 

Chartlann 
Náisiúnta, 1986 

laistigh den Roinn. 

AINM 
ROINNE/CG/5/4/2 

Nósanna Imeachta 
Roinne: tacú le 
riarachán 
 

 Gnáth-chomhfhreagras 
maidir le pleanáil 
cruinnithe srl. 

 Cáipéisíocht dhúblach 

Go dtí go 
ndímholtar 

5 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/CG/5/5 

Taifid Staitistice: 
anailís agus comhaid 
cháis 

 Deireadh na 
bliana reatha 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

Forbairt agus taighde 
staitistice, idir 
sheachtrach agus 
inmheánach.  Ba 
chóir taifid agus  
bunachair shonraí  
staitistice a 
chatagóiriú de réir na 
feidhme agus na 
rannóige reachtúla 
lena gcruthaítear na 
sonraí. 

AINM 
ROINNE/CG/5/6 

Dialanna agus 
leabhair nótaí: gráid 
AP agus os a chionn 
(de láimh agus 
leictreonach) 

 Deireadh na 
bliana reatha 

3 bliana 
 

Athbhreithniú i 
gcomhair na 
Cartlainne 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

Ná diúscair iad seo 
má bhíonn ceist 
bheo nó fiosrúchán 
ann a bhaineann leis 
an tréimhse atá i 
gceist. Maidir le 
Dialann an Aire, 
féach MIN/2. 
 

AINM 
ROINNE/CG/5/7 

Dialanna agus 
leabhair nótaí: suas 
go dtí grád HEO (de 
láimh agus 
leictreonach) 

 Deireadh na 
bliana reatha 

3 bliana Athbhreithniú i 
gcomhair na 
Cartlainne 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

Ná diúscair iad seo 
má bhíonn ceist 
bheo nó fiosrúchán 
ann a bhaineann leis 
an tréimhse atá i 
gceist.  

 



  21 An Sceideal Coinneála Taifead 

 
 

AONAD – IM: BAINISTOCHT FAISNÉISE 
IM/1: BAINISTÍOCHT FAISNÉISE 
Cód sraith thaifid Sraith Thaifid Samplaí comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíocht Nótaí 

AINM 
ROINNE/IM/1/1 

An tAcht um 
Chartlann Náisiúnta: 
Ceapadh Oifigeach 
Toilithe 

 Bunachar 
sonraí/sceideal Oifigigh 
Toilithe arna gceapadh 
ag an Ard-Rúnaí 

 Comhfhreagras leis an 
gCartlann Náisiúnta  

Ní ann dó Buan Le Coinneáil sa 
Roinn 

Úsáid ghnó Is oifigeach de chuid 
Roinn an Taoisigh 
amháin é an 
tOifigeach Toilithe ar 
a bhfuil freagracht as 
maoirseacht 
fheidhmiú an Achta 
um Chartlann 
Náisiúnta, 1986 i 
Ranna Stáit 
 

AINM 
ROINNE/IM/1/2 

An tAcht um 
Chartlann Náisiúnta: 
Ceapadh Oifigigh 
Deimhniúcháin 

 Bunachar 
sonraí/sceideal Oifigigh 
Dheimhniúcháin arna 
gceapadh ag an Ard-
Rúnaí 

 Comhfhreagras leis an 
gCartlann Náisiúnta 

Ní ann dó Buan Le Coinneáil sa 
Roinn 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/IM/1/3 

An tAcht um 
Chartlann Náisiúnta: 
Ceapadh Oifigigh 
Foréilithe 
 

 Bunachar 
sonraí/sceideal Oifigigh 
Foréilimh arna 
gceapadh ag an Ard-
Rúnaí 

 Comhfhreagras leis an 
gCartlann Náisiúnta 

Ní ann dó Buan Le Coinneáil sa 
Roinn 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/IM/1/4 

An tAcht um 
Chartlann Náisiúnta: 

 Miontuairiscí cruinnithe 
 Comhfhreagras leis an 

Ní ann dó Buan Le Coinneáil sa 
Roinn 

Úsáid ghnó  
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aistriú taifead gCartlann Náisiúnta  
 Comhfhreagras leis an 

Oifigeach Toilithe 
 

AINM 
ROINNE/IM/1/4/1 

An tAcht um 
Chartlann Náisiúnta: 
sceideal taifead i 
gcomhair aistriú 
bliantúil 

 Liosta de chomhaid le 
heisiúint faoin riail 
20/30 bliain 

 Teastas i gcomhair 
aistriú taifead le 
heisiúint leis an bpobal 
arna shíniú ag Oifigeach 
Deimhniúcháin na 
Roinne 

 Comhfhreagras leis an 
gCartlann Náisiúnta 

Ní ann dó Buan Le Coinneáil sa 
Roinn 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/IM/1/5 

An tAcht um 
Chartlann Náisiúnta: 
sceideal taifead i 
gcomhair coinneála 

 Liosta de chomhaid atá 
le coinneáil 

 Teastas i gcomhair 
coinneáil thaifid de 
chuid na Roinne arna 
shíniú ag Oifigeach 
Deimhniúcháin na 
Roinne 

 Athbhreithniú ar thaifid 
choinnithe i ndiaidh 5 
bliana 

Ní ann dó Buan Le Coinneáil sa 
Roinn 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/IM/1/6 

An tAcht um 
Chartlann Náisiúnta: 
sceideal taifead i 
gcomhair coinneáil 
siar ó eisiúint phoiblí 
faoin riail 20/30 
bliain 

 Liosta de chomhaid atá 
le coinneáil 

 Teastas i gcomhair 
coinneáil  siar thaifid de 
chuid na Roinne arna 
shíniú ag Oifigeach 
Deimhniúcháin na 
Roinne agus arna 
chomhshíniú ag an 
Oifigeach Toilithe i 

Ní ann dó Buan Le Coinneáil sa 
Roinn 

Úsáid ghnó  
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Roinn an Taoisigh 
 Athbhreithniú ar thaifid 

choinnithe siar i ndiaidh 
5 bliana 

  Comhfhreagras leis an 
Oifigeach Toilithe i 
Roinn an 
Taoisigh/Cartlann 
Náisiúnta maidir le 
coinneáil 
taifead/athbhreithniú 
coinneála i ndiaidh 5 
bliana 

AINM 
ROINNE/IM/1/7 

An tAcht um 
Chartlann Náisiúnta: 
sceideal taifead i 
gcomhair asbhaint ó 
eisiúint phoiblí faoin 
riail 20/30 bliain 

 Liosta de thaifid 
choimrithe roinne le 
coinneáil 

 Teastas i gcomhair 
coimriú thaifid de chuid 
na Roinne arna shíniú 
ag Oifigeach 
Deimhniúcháin na 
Roinne agus arna 
chomhshíniú ag an 
Oifigeach Toilithe i 
Roinn an Taoisigh 

 Athbhreithniú ar thaifid 
choimrithe i ndiaidh 5 
bliana 

 Comhfhreagras leis an 
Oifigeach Toilithe i 
Roinn an 
Taoisigh/Cartlann 
Náisiúnta maidir le 
hasbhaint 
taifead/athbhreithniú i 
ndiaidh 5 bliana 

Ní ann dó Buan Le Coinneáil sa 
Roinn 

Úsáid ghnó  
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AINM 
ROINNE/IM/1/8 

An tAcht um 
Chartlann Náisiúnta: 
toirmeasc aicme 
iomlán taifead ó 
eisiúint phoiblí faoin 
riail 20/30 bliain 

 Sceideal aicme taifid 
roinne atá le coinneáil 
faoi alt 8(2) den Acht 
um Chartlann Náisiúnta, 
1986 

 Sceideal aicme taifid 
roinne atá le coinneáil 
siar faoi alt 8(4) den 
Acht um Chartlann 
Náisiúnta, 1986 

 Comhfhreagras le Roinn 
an Taoisigh/Cartlann 
Náisiúnta maidir le 
coinneáil/coinneáil siar 
aicme iomlán de thaifid 
fhordaithe 

Ní ann dó Buan Le Coinneáil sa 
Roinn 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/IM/1/9 

An tAcht um 
Chartlann Náisiúnta: 
diúscairt taifid roinne 
 

 Miontuairiscí cruinnithe 
 Comhfhreagras leis an 

gCartlann Náisiúnta 

Ní ann dó Buan Le Coinneáil sa 
Roinn 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/IM/1/9/1 

An tAcht um 
Chartlann Náisiúnta: 
sceideal taifead 
údaraithe chun a 
ndiúscairt ag an 
gCartlann Náisiúnta 
 

 Liosta comhad le 
diúscairt faoi alt 7 den 
Acht um Chartlann 
Náisiúnta, 1986 

 Cóip d'fhoirm iarratais 
breithiúnais curtha faoi 
bhráid na Cartlainne 
Náisiúnta 

 Teastas i gcomhair 
diúscairt taifid roinne 
arna shíniú ag Oifigeach 
Deimhniúcháin na 
Roinne agus arna 
chomhshíniú ag 
Stiúrthóir na Cartlainne 
Náisiúnta 

Ní ann dó Buan Le Coinneáil sa 
Roinn 

Úsáid ghnó  
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AINM 
ROINNE/IM/1/10 

Foréileamh taifead  Sceideal taifead a 
fhoréilítear faoi alt 8(9)  
den Acht um Chartlann 
Náisiúnta, 1986 

 Comhfhreagras leis an  
gCartlann Náisiúnta 

Ní ann dó Buan Le Coinneáil sa 
Roinn 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/IM/1/11 

Straitéis Bainistiú 
Taifead 

 Straitéis deiridh 
 Miontuairiscí cruinnithe 
 Comhfhreagras ina 

bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

 Dréachtaí ina bhfuil 
athruithe 
substainteacha 

Dáta foilsithe 30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/IM/1/11/1 

Straitéis Bainistiú 
Taifead: comhaid á 
ndréachtú 

 Dréachtaí gan aon 
athruithe 
substainteacha 

 Taighde cúlra 
 Gnáth-chomhfhreagras 

Dáta foilsithe 5 bliana Athbhreithniú i 
gcomhair na 
Cartlainne 
Náisiúnta 

Úsáid ghnó Ionchur ó rannóga 
laistigh den Roinn. 

AINM 
ROINNE/IM/1/11/2 

Straitéis Bainistiú 
Taifead: tacú le 
riarachán 

 Gnáth-chomhfhreagras 
maidir le pleanáil 
cruinnithe srl. 

 Cáipéisíocht dhúblach 

Dáta foilsithe 5 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/IM/1/12 

Polasaí Bainistiú 
Taifead 

 Polasaí deiridh 
 Miontuairiscí cruinnithe 
 Comhfhreagras ina 

bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

 Dréachtaí ina bhfuil 
athruithe 
substainteacha 

Dáta foilsithe 30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/IM/1/12/1 

Polasaí Bainistiú 
Taifead: comhaid á 
ndréachtú 
 

 Dréachtaí gan aon 
athruithe 
substainteacha 

 Taighde cúlra 
Gnáth-chomhfhreagras 

Dáta foilsithe 5 bliana Athbhreithniú i 
gcomhair na 
Cartlainne 
Náisiúnta 

Úsáid ghnó Ionchur ó rannóga 
laistigh den Roinn. 
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AINM 
ROINNE/IM/1/12/2 

Polasaí Bainistiú 
Taifead: tacú le 
riarachán 
 

 Gnáth-chomhfhreagras 
maidir le pleanáil 
cruinnithe srl. 

 Cáipéisíocht dhúblach 

Dáta foilsithe 5 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/IM/1/13 

Nósanna Imeachta 
Bainistiú Taifead 

 Nósanna imeachta 
deiridh 

 Miontuairiscí cruinnithe 
 Comhfhreagras ina 

bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 
Dréachtaí ina bhfuil 
athruithe 
substainteacha  

Go dtí go 
ndímholtar 

Buan laistigh 
den Roinn 

Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 
 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/IM/1/13/1 

Nósanna Imeachta 
Bainistiú Taifead: 
comhaid á ndréachtú 
 

 Dréachtaí gan aon 
athruithe 
substainteacha 

 Taighde cúlra 
 Gnáth-chomhfhreagras 

Go dtí go 
ndímholtar 

5 bliana Athbhreithniú i 
gcomhair na 
Cartlainne 
Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/IM/1/13/2 

Nósanna Imeachta 
Bainistiú Taifead: 
tacú le riarachán 
 

 Gnáth-chomhfhreagras 
maidir le pleanáil 
cruinnithe srl. 

 Cáipéisíocht dhúblach 

Go dtí go 
ndímholtar 

5 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/IM/1/14 

Suirbhéanna 
comhaid 

 Suirbhéanna de 
choinneáil taifead i 
bhformáidí páipéir agus 
digiteacha ó bhun 

Deireadh na 
bliana reatha 

5 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/IM/1/15 

Iniúchtaí faisnéise  Comhlánú an 
Iniúchta 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/IM/1/16 

Scéimeanna Aicmithe 
Taifead 

 Pleananna comhaid Go dtí go 
ndímholtar 

30 bliain Athbhreithniú i 
gcomhair na 
Cartlainne 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

Catagóiriú sraith 
taifead de réir 
feidhmeanna 
reachtúla Ranna 
Stáit. 

AINM 
ROINNE/IM/1/17 

Plean tubaiste: Taifid 
ríthábhachtacha 

 Plean deiridh 
 Miontuairiscí cruinnithe 

Foilsiú an 
phlean 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 

An tAcht um 
Chartlann 

Is é is taifead 
ríthábhachtach ann 
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 Comhfhreagras ina 
bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

 Dréachtaí ina bhfuil 
athruithe 
substainteacha 

Náisiúnta Náisiúnta, 1986 taifead atá 
riachtanach ó thaobh 
leanúnachas gnó de i 
gcásanna éigeandála 
nó i ndiaidh tubaiste. 
 
Féach fosta CS/3 
Bainistíocht Riosca 

AINM 
ROINNE/IM/1/17/1 

Taifid 
ríthábhachtacha  

 Liosta de thaifid 
ríthábhachtacha 

 

Go dtí go 
ndímholtar 

7 mbliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó Is é is taifead 
ríthábhachtach ann 
taifead atá 
riachtanach ó thaobh 
leanúnachas gnó de i 
gcásanna éigeandála 
nó i ndiaidh tubaiste. 
 
Féach fosta CS/3 
Bainistíocht Riosca 

AINM 
ROINNE/IM/1/18 

Sceidil Coinneála 
Taifid 

 Go dtí go 
ndímholtar 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/IM/1/19 

Stóráil taifead  Miontuairiscí cruinnithe 
 Comhfhreagras le 

comhlachtaí stórála 
tráchtála 
 

Deireadh na 
bliana reatha 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

Comhfhreagras  
maidir le ceisteanna 
a bhaineann le 
coinníollacha stórála, 
slándáil, measúnú 
riosca, pleanáil 
tubaiste srl. 

AINM 
ROINNE/IM/1/19/1 

Rianú stóráil taifead: 
ar an láthair sa Roinn 
 

 Liostaí suímh 
 Bunachar sonraí 

rianúcháin 

Go dtí go 
ndímholtar 

5 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/IM/1/19/2 

Rianú stóráil taifead: 
ar shiúl ón láthair i 
stóras na Roinne 
 

 Liostaí suímh 
 Bunachar sonraí 

rianúcháin 

Go dtí go 
ndímholtar 

5 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  



  28 An Sceideal Coinneála Taifead 

AINM 
ROINNE/IM/1/19/3 

Rianú stóráil taifead: 
ar shiúl ón láthair i 
stóras tráchtála 
 

 Liostaí suímh 
 Bunachar sonraí 

rianúcháin 

Go dtí go 
ndímholtar 

5 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

IM/2: SAORÁIL FAISNÉISE (FOI) 
Cód sraith thaifid Sraith Thaifid Samplaí comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíocht Nótaí 

AINM 
ROINNE/IM/2/1 

Polasaí FOI   Polasaí deiridh 
 Miontuairiscí cruinnithe 
 Comhfhreagras ina 

bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

 Dréachtaí ina bhfuil 
athruithe 
substainteacha 

Dáta foilsithe 30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/IM/2/1/1 

Polasaí FOI: comhaid 
á ndréachtú 

 Dréachtaí gan aon 
athruithe 
substainteacha 

 Taighde cúlra 
Gnáth-chomhfhreagras 

Dáta foilsithe 5 bliana Athbhreithniú i 
gcomhair na 
Cartlainne 
Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/IM/2/1/2 

Polasaí FOI: tacú le 
riarachán 

 Gnáth-chomhfhreagras 
maidir le pleanáil 
cruinnithe srl. 

 Cáipéisíocht dhúblach 

Dáta foilsithe 5 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/IM/2/2 

Nósanna Imeachta 
FOI 

 Nósanna imeachta 
deiridh 

 Miontuairiscí cruinnithe 
 Comhfhreagras ina 

bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

 Dréachtaí ina bhfuil 
athruithe 
substainteacha 

Go dtí go 
ndímholtar 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/IM/2/2/1 

Nósanna Imeachta 
FOI: comhaid á 

 Dréachtaí gan aon 
athruithe 

Go dtí go 
ndímholtar 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 

Úsáid ghnó Ionchur ó rannóga 
laistigh den Roinn. 
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ndréachtú substainteacha 
 Taighde cúlra 

Gnáth-chomhfhreagras 

ón gCartlann 
Náisiúnta 

AINM 
ROINNE/IM/2/2/2 

Nósanna Imeachta 
FOI: tacú le riarachán 

 Gnáth-chomhfhreagras 
maidir le pleanáil 
cruinnithe srl. 

 Cáipéisíocht dhúblach 

Go dtí go 
ndímholtar 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/IM/2/3 

Bunachar sonraí 
rianúcháin Iarratas 
FOI  

 Ní ann dó Buan Le Coinneáil sa 
Roinn 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/IM/2/4 

Staitisticí agus 
Tuairiscí FOI 

 Deireadh na 
bliana reatha 

 

3 bliana Athbhreithniú i 
gcomhair na 
Cartlainne 
Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/IM/2/5 

Comhaid iarratas 
FOI: gnáthchomhaid 

 Comhlánú an 
iarratais nó an 

athbhreithnithe 
inmheánaigh 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Nóta Treorach 
na Cartlainne 

Náisiúnta 
02/2015 

 

AINM 
ROINNE/IM/2/6 

Comhaid iarratas 
FOI: mar ar iarradh 
comhairle dlí 

 Comhlánú an 
iarratais 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

Nóta Treorach 
na Cartlainne 

Náisiúnta 
02/2015 

 

AINM 
ROINNE/IM/2/7 

Comhaid iarratas FOI  
agus Achomharc 
Oifig an 
Choimisinéara 
Faisnéise nó cúirte i 
gceist 

 Comhlánú an 
achomhairc nó an 

phróisis dlí 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

Nóta Treorach 
na Cartlainne 

Náisiúnta 
02/2015 

 

IM/3: COMHSHAOL 
Cód sraith thaifid Sraith Thaifid Samplaí comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíocht Nótaí 

AINM 
ROINNE/IM/3/1 

Eolas ar an bpolasaí 
comhshaoil a 
rochtain 

 Polasaí deiridh 
 Miontuairiscí 

cruinnithe 
 Comhfhreagras ina 

Dáta foilsithe 30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

https://www.nationalarchives.ie/wp-content/uploads/2017/09/33896-20190309Guidance-Note_destruction-of-FOI-files-GA.pdf
https://www.nationalarchives.ie/wp-content/uploads/2017/09/33896-20190309Guidance-Note_destruction-of-FOI-files-GA.pdf
https://www.nationalarchives.ie/wp-content/uploads/2017/09/33896-20190309Guidance-Note_destruction-of-FOI-files-GA.pdf
https://www.nationalarchives.ie/wp-content/uploads/2017/09/33896-20190309Guidance-Note_destruction-of-FOI-files-GA.pdf
https://www.nationalarchives.ie/wp-content/uploads/2017/09/33896-20190309Guidance-Note_destruction-of-FOI-files-GA.pdf
https://www.nationalarchives.ie/wp-content/uploads/2017/09/33896-20190309Guidance-Note_destruction-of-FOI-files-GA.pdf
https://www.nationalarchives.ie/wp-content/uploads/2017/09/33896-20190309Guidance-Note_destruction-of-FOI-files-GA.pdf
https://www.nationalarchives.ie/wp-content/uploads/2017/09/33896-20190309Guidance-Note_destruction-of-FOI-files-GA.pdf
https://www.nationalarchives.ie/wp-content/uploads/2017/09/33896-20190309Guidance-Note_destruction-of-FOI-files-GA.pdf
https://www.nationalarchives.ie/wp-content/uploads/2017/09/33896-20190309Guidance-Note_destruction-of-FOI-files-GA.pdf
https://www.nationalarchives.ie/wp-content/uploads/2017/09/33896-20190309Guidance-Note_destruction-of-FOI-files-GA.pdf
https://www.nationalarchives.ie/wp-content/uploads/2017/09/33896-20190309Guidance-Note_destruction-of-FOI-files-GA.pdf
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bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

 Dréachtaí ina bhfuil 
athruithe 
substainteacha  

AINM 
ROINNE/IM/3/1/1 

Eolas ar an bpolasaí 
comhshaoil a 
rochtain: comhaid á 
ndréachtú 

 Dréachtaí gan aon 
athruithe 
substainteacha 

 Taighde cúlra 
Gnáth-
chomhfhreagras 

Dáta foilsithe 5 bliana Athbhreithniú i 
gcomhair na 
Cartlainne 
Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/IM/3/1/2 

Eolas ar an bpolasaí 
comhshaoil a 
rochtain:  tacú le 
riarachán 

 Gnáth-
chomhfhreagras 
maidir le pleanáil 
cruinnithe srl. 

 Cáipéisíocht dhúblach 

Dáta foilsithe 5 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/IM/3/2 

Eolas ar na nósanna 
imeachta comhshaoil 
a rochtain 

 Nósanna imeachta 
deiridh 

 Miontuairiscí 
cruinnithe 

 Comhfhreagras ina 
bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

 Dréachtaí ina bhfuil 
athruithe 
substainteacha 

Go dtí go 
ndímholtar 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/IM/3/2/1 

Eolas ar na nósanna 
imeachta comhshaoil 
a rochtain: comhaid 
á ndréachtú 

 Dréachtaí gan aon 
athruithe 
substainteacha 

 Taighde cúlra 
 Gnáth-

chomhfhreagras 

Go dtí go 
ndímholtar 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó Ionchur ó rannóga 
laistigh den Roinn. 

AINM 
ROINNE/IM/3/2/2 

Eolas ar na nósanna 
imeachta comhshaoil 
a rochtain: tacú le 
riarachán 

 Gnáth-
chomhfhreagras 
maidir le pleanáil 
cruinnithe srl. 

Go dtí go 
ndímholtar 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  



  31 An Sceideal Coinneála Taifead 

 Cáipéisíocht dhúblach 
AINM 
ROINNE/IM/3/3 

Eolas ar an 
gcomhshaol a 
rochtain: Staitisticí 
and Tuairiscí 

 Deireadh na 
bliana reatha 

3 bliana Athbhreithniú i 
gcomhair na 
Cartlainne 
Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/IM/3/4 

Comhaid iarratais 
eolas ar an 
gcomhshaol a 
rochtain:  
gnáthiarratas 

 Comhlánú an 
iarratais nó an 

athbhreithnithe 
inmheánaigh 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/IM/3/5 

Eolas ar an 
gcomhshaol a 
rochtain: mar ar 
iarradh comhairle dlí 

 Comhlánú an 
iarratais 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

Nóta Treorach na 
Cartlainne 
Náisiúnta 
02/2015 

 

AINM 
ROINNE/IM/3/6 

Eolas ar an 
gcomhshaol a 
rochtain: iarratais a 
bhaineann le 
hachomharc le hOifig 
an Choimisinéara um 
Fhaisnéis 
Chomhshaoil 

 Comhlánú an 
achomhairc nó an 

phróisis dlí 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

IM/4: COSAINT SONRAÍ 
Cód sraith thaifid Sraith Thaifid Samplaí comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíocht Nótaí 

AINM 
ROINNE/IM/4/1 

Polasaí Cosanta 
Sonraí 

 Polasaí deiridh 
 Miontuairiscí 

cruinnithe 
 Comhfhreagras ina 

bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

 Dréachtaí ina bhfuil 
athruithe 
substainteacha  

Dáta foilsithe 30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM Polasaí Cosanta  Dréachtaí gan aon Dáta foilsithe 3 bliana Le scriosadh Úsáid ghnó Ionchur ó rannóga 

https://www.nationalarchives.ie/wp-content/uploads/2017/09/33896-20190309Guidance-Note_destruction-of-FOI-files-GA.pdf
https://www.nationalarchives.ie/wp-content/uploads/2017/09/33896-20190309Guidance-Note_destruction-of-FOI-files-GA.pdf
https://www.nationalarchives.ie/wp-content/uploads/2017/09/33896-20190309Guidance-Note_destruction-of-FOI-files-GA.pdf
https://www.nationalarchives.ie/wp-content/uploads/2017/09/33896-20190309Guidance-Note_destruction-of-FOI-files-GA.pdf


  32 An Sceideal Coinneála Taifead 

ROINNE/IM/4/1/1 Sonraí: comhaid á 
ndréachtú 

athruithe 
substainteacha 

 Taighde cúlra 
 Gnáth-

chomhfhreagras 

faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

laistigh den Roinn. 

AINM 
ROINNE/IM/4/1/2 

Polasaí Cosanta 
Sonraí: tacú le 
riarachán 

 Gnáth-
chomhfhreagras 
maidir le pleanáil 
cruinnithe srl. 

 Cáipéisíocht dhúblach 

Dáta foilsithe 3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/IM/4/2 

Nósanna Imeachta 
Cosanta Sonraí 

 Nósanna imeachta 
deiridh 

Go dtí go 
ndímholtar 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/IM/4/2/1 

Nósanna Imeachta 
Cosanta Sonraí: 
comhaid á ndréachtú 

 Dréachtaí gan aon 
athruithe 
substainteacha 

 Taighde cúlra 
 Gnáth-

chomhfhreagras 

Go dtí go 
ndímholtar 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó Ionchur ó rannóga 
laistigh den Roinn. 

AINM 
ROINNE/IM/4/2/2 

Nósanna Imeachta 
Cosanta Sonraí: tacú 
le riarachán 
 

 Gnáth-
chomhfhreagras 
maidir le pleanáil 
cruinnithe srl. 

 Cáipéisíocht dhúblach 

Go dtí go 
ndímholtar 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/IM/4/3 

Cosaint Sonraí: 
Staitisticí agus 
Tuairiscí 

 Deireadh na 
bliana reatha 

3 bliana Athbhreithniú i 
gcomhair na 
Cartlainne 
Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/IM/4/4 

Cosaint Sonraí: 
cumarsáid leis an 
gCoimisiún um 
Chosaint Sonraí ar 
cheisteanna sainiúla 

 Comhfhreagras 
 Treoir 
 Comhairle 
 Aighneachtaí 

Deireadh na 
bliana reatha 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/IM/4/5 

Cosaint Sonraí: 
gnáthiarratais ar 

 Comhlánú an 
iarratais  

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 

An tAcht um 
Chosaint Sonraí 
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rochtain sonraí 
 

ón gCartlann 
Náisiúnta 

2018 

AINM 
ROINNE/IM/4/6 

Iarratais Cosaint 
Sonraí mar ar iarradh 
comhairle dlí 

 Comhlánú an 
iarratais 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/IM/4/7 

Iarratais Cosaint 
Sonraí a 
achomharcadh leis 
an gCoimisiún um 
Chosaint Sonraí 

 Comhlánú an 
iarratais 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/IM/4/8 

Taifid sárú Cosaint 
Sonraí: tuairisciú, 
fiosrú agus 
athbhreithnithe 

 Comhlánú an 
fhiosrúcháin, 

athbhreithnithe 
agus aon 

phróiseas dlí 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

IM/5: CEISTEANNA PARLAIMINTE (PQANNA) 
Cód sraith thaifid Sraith Thaifid Samplaí comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíocht Nótaí 

AINM 
ROINNE/IM/5/1 

Nósanna Imeachta 
PQ  

 Nósanna imeachta 
deiridh 

Go dtí go 
ndímholtar 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

Go dtí go ndímholtar 
ag e-PQ. 

AINM 
ROINNE/IM/5/1/1 

Nósanna Imeachta 
PQ: comhaid á 
ndréachtú 

 Dréachtaí gan aon 
athruithe 
substainteacha 

 Taighde cúlra 
 Gnáth-

chomhfhreagras 

Go dtí go 
ndímholtar 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó Ionchur ó rannóga 
laistigh den Roinn. 

AINM 
ROINNE/IM/5/1/2 

Nósanna Imeachta 
PQ: tacú le riarachán 

 Gnáth-
chomhfhreagras 
maidir le pleanáil 
cruinnithe srl. 

 Cáipéisíocht dhúblach 

Go dtí go 
ndímholtar 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/IM/5/2 

PQanna scríofa  Deireadh na 
bliana reatha 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 

Nóta Treorach na 
Cartlainne 

 

https://www.nationalarchives.ie/wp-content/uploads/2017/09/33895-20190308Guidance-Note_destruction-of-PQ-files-GA.pdf
https://www.nationalarchives.ie/wp-content/uploads/2017/09/33895-20190308Guidance-Note_destruction-of-PQ-files-GA.pdf
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ón gCartlann 
Náisiúnta 

Náisiúnta 
01/2015 

AINM 
ROINNE/IM/5/3 

5PQanna ó bhéal: 
gnáthcheisteanna 

 Deireadh na 
bliana reatha 

10 mbliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Nóta Treorach na 
Cartlainne 
Náisiúnta 
01/2015 

 

AINM 
ROINNE/IM/5/4 

6 PQanna ó bhéal: 
ceisteanna 
suntasacha nó 
conspóideacha 

 Deireadh na 
bliana reatha 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

Nóta Treorach na 
Cartlainne 
Náisiúnta 
01/2015 

 

IM/5: AN TOMBUDSMAN 
Cód sraith thaifid Sraith Thaifid Samplaí comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíocht Nótaí 

AINM 
ROINNE/IM/5/1 

Ombudsman: 
cumarsáid 

 Comhfhreagras 
 Treoir 
 Comhairle 
 Aighneachtaí 

Deireadh na 
bliana reatha 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/IM/5/2 

Comhaid cháis an 
Ombudsman  

Comhlánú cáis Deireadh na 
bliana reatha 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/IM/5/3 

Tuairiscí 
Ombudsman  

 Deireadh na 
bliana reatha 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/IM/5/4 

Taifid Athbhreithniú 
Inmheánach/Seachtr
ach 

 Comhlánú an 
phróisis 

athbhreithnithe 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/IM/5/5 

Statisticí agus 
Tuairiscí 
Ombudsman  

 Deireadh na 
bliana reatha 

3 bliana Athbhreithniú i 
gcomhair na 
Cartlainne 
Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

 

                                                           
5 Comhaid PQ ó bhéal den ghnáthchineál a bhaineann le saincheisteanna nach bhfuil tábhacht ollmhór ag baint leo don roinn ná do rialachas na hÉireann 
6 Comhaid PQ ó bhéal: • a bhaineann le saincheisteanna de chineál conspóideach agus/nó a tharraingíonn díospóireacht mhór phoiblí • Baineann le hábhar de thábhacht náisiúnta • Údar 
ollmhór díospóireachta laistigh de roinn 

https://www.nationalarchives.ie/wp-content/uploads/2017/09/33895-20190308Guidance-Note_destruction-of-PQ-files-GA.pdf
https://www.nationalarchives.ie/wp-content/uploads/2017/09/33895-20190308Guidance-Note_destruction-of-PQ-files-GA.pdf
https://www.nationalarchives.ie/wp-content/uploads/2017/09/33895-20190308Guidance-Note_destruction-of-PQ-files-GA.pdf
https://www.nationalarchives.ie/wp-content/uploads/2017/09/33895-20190308Guidance-Note_destruction-of-PQ-files-GA.pdf
https://www.nationalarchives.ie/wp-content/uploads/2017/09/33895-20190308Guidance-Note_destruction-of-PQ-files-GA.pdf
https://www.nationalarchives.ie/wp-content/uploads/2017/09/33895-20190308Guidance-Note_destruction-of-PQ-files-GA.pdf
https://www.nationalarchives.ie/wp-content/uploads/2017/09/33895-20190308Guidance-Note_destruction-of-PQ-files-GA.pdf
https://www.nationalarchives.ie/wp-content/uploads/2017/09/33895-20190308Guidance-Note_destruction-of-PQ-files-GA.pdf
https://www.nationalarchives.ie/wp-content/uploads/2017/09/33895-20190308Guidance-Note_destruction-of-PQ-files-GA.pdf
https://www.nationalarchives.ie/wp-content/uploads/2017/09/33895-20190308Guidance-Note_destruction-of-PQ-files-GA.pdf
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AONAD – COM: CUMARSÁID 
COM/1: PREASOIFIG 
Cód sraith thaifid Sraith Thaifid Samplaí comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíocht Nótaí 

AINM 
ROINNE/COM/1/1 

Ceisteanna ó ná 
meáin: 
gnáthcheisteanna 
 

 Deireadh na 
bliana reatha 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/COM/1/2 

Ceisteanna ó ná 
meáin: ceisteanna 
suntasacha dar 
tábhachta náisiúnta 
nó conspóideacha 

 Deireadh na 
bliana reatha 

10 mbliana Athbhreithniú i 
gcomhair na 
Cartlainne 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/COM/1/3 

Treoracha 
inmheánacha ar na 
meáin/caidreamh 
poiblí 

 Lámhleabhair 
 Treoirleabhair 

Go dtí go 
ndímholtar 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó Inmheánach i Roinn 
Stáit nó i 
nGníomhaireacht 

AINM 
ROINNE/COM/1/4 

Seisiúin eolais leis na 
Meáin/Preas-
chomhdhálacha 

 Preaseisiúint (leagan 
deiridh) 

 Ábhair sheisiún eolais 
 Ráitis Airí 
 Tras-scríbhinní 
 Taifeadtaí, closfhuaim 

san áireamh 

Deireadh na 
bliana reatha 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/COM/1/4/
1 

Seisiúin eolais leis na 
Meáin/Preas-
chomhdhálacha: 
tacú le riarachán 

 Gearrthóga Preas 
 Gnáth-

chomhfhreagras 
 Cáipéisíocht dhúblach 

Deireadh na 
bliana reatha 

1 bhliain Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

COM/2: SUÍOMH GRÉASÁIN 
Cód sraith thaifid Sraith Thaifid Samplaí comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíocht Nótaí 

AINM Suíomh Gréasáin  Leathanaigh HTML  Go dtí go n- 30 bliain Aistriú chuig an An tAcht um  
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ROINNE/COM/2/1 athfhorbrófar gCartlann 
Náisiúnta 

Chartlann 
Náisiúnta, 1986 

AINM 
ROINNE/COM/2/2 

Grianghraif don 
suíomh gréasáin 
agus foilseacháin 

 Grianghraif, idir 
fhoilsithe agus 
neamhfhoilsithe 

Deireadh na 
bliana reatha 

5 bliana Athbhreithniú i 
gcomhair na 
Cartlainne 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

Ba chóir gach 
grianghraf cartlainne 
a shábháil le 
meiteashonraí san 
fhormáid den 
chaighdeán is airde 

COM 3/: IMEACHTAÍ 
Cód sraith thaifid Sraith Thaifid Samplaí comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíocht Nótaí 

AINM 
ROINNE/COM/3/1 

Imeachtaí: 
rialta/leantach 

 Miontuairiscí 
cruinnithe 

 Pleanáil imeachtaí 
 Comhfhreagras 

Dáta an imeachta 30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/COM/3/1/
1 

Imeachtaí: 
rialta/leantach: taifid 
fhoirmiúla 

 Leabhair cuairteoirí 
 Liosta tinrimh 
 Grianghraif oifigiúla 
 Ábhair chlosfhuaime 
 Óráidí 

Dáta an imeachta 10 mbliana Athbhreithniú i 
gcomhair na 
Cartlainne 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/COM/3/1/
2 

Imeachtaí: 
rialta/leantach: 
pleanáil agus ullmhú 

 Dréacht-liostaí cuiridh 
 Gnáth-

chomhfhreagras 

Dáta an imeachta 3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/COM/3/2 

Imeachtaí:  
aon uaire/speisialta 
agus comórthaí 

 Miontuairiscí 
cruinnithe 

 Pleanáil imeachtaí 
 Comhfhreagras ina 

bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

Dáta an imeachta 30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/COM/3/2/
1 

Imeachtaí: Aon 
uaire/speisialta agus 
comórthaí: taifid 
fhoirmiúla 

 Leabhair cuairteoirí 
 Liosta tinrimh 
 Grianghraif oifigiúla 
 Ábhair chlosfhuaime 
 Óráidí 

Dáta an imeachta 30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

Mar shampla, Deich 
mBliana na 
gCuimhneachán, 
taispeántais nó 
imeachtaí 
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idirnáisiúnta 
 

AINM 
ROINNE/COM/3/2/
2 

Imeachtaí: Aon 
uaire/speisialta agus 
comórthaí: pleanáil 
agus ullmhú 

 Dréacht-liostaí cuiridh 
 Gnáth-

chomhfhreagras 
 Cáipéisíocht dhúblach 

 

Dáta an imeachta 7 mbliana Athbhreithniú i 
gcomhair na 
Cartlainne 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/COM/3/3 

Imeachtaí 
poiblíochta: 
cóipeanna áitiúla 

 Cóipeanna iomadúla 
d'ábhar poiblíochta a 
choinnítear in oifigí 
áitiúla 

Dáta an imeachta 5 bliana Le scriosadh, ní 
gá údarú ón 

gCartlann 
Náisiúnta 

Úsáid ghnó Nuair is í an rannóg 
atá freagrach go 
príomha as an 
imeacht atá i gceist, 
ba chóir cloí le treoir 
Chumarsáide na 
roinne. 

COM/4: CUMARSÁID SHEACHTRACH (POIBLÍ) 
Cód sraith thaifid Sraith Thaifid Samplaí comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíocht Nótaí 

AINM 
ROINNE/COM/4/1 

Cumarsáid eisithe  Comhfhreagras Dáta eisiúna 10 mbliana Athbhreithniú i 
gcomhair na 
Cartlainne 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

Comhfhreagras 
ar dócha go 
gcoinneofar é níos 
faide ná 5 bliana, ba 
chóir é a chur i 
gcomhad bainteach 
ábhair. 

AINM 
ROINNE/COM/4/2 

Cumarsáid faighte  Comhfhreagras 
 Aighneachtaí 
 Seisiúin eolais 

Dáta a fuarthas  5 bliana Athbhreithniú i 
gcomhair na 
Cartlainne 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

Cumarsáid ó 
chomhlachtaí 
seachtracha, 
ENRanna, grúpaí 
stocaireachta srl. 

AINM 
ROINNE/COM/4/3 

Fógraí  Dáta eisiúna 5 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/COM/4/4 

Comhfhreagras 
Ginearálta 

 Gnáthiarratais 
 Gnáth-

Go dtí go 
gcomhlánófar 

2 bhliain Le scriosadh 
faoi réir údarú 

Úsáid ghnó Comhfhreagras  
ar cheisteanna an-
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chomhfhreagras 
 Gnáthfhreagraí 

 

iarratas nó a 
thugtar 

achomharc chun 
críche 

ón gCartlann 
Náisiúnta 

choitianta nó 
ceisteanna ar 
ghníomhaíochtaí 
próiseála. 

COM/5: GEARÁIN 
Cód sraith thaifid Sraith Thaifid Samplaí comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíocht Nótaí 

AINM 
ROINNE/COM/5/1 

Comhaid cháis 
Gearán 

 Comhfhreagras 
 Miontuairiscí 

cruinnithe 
 Toradh fiosrúcháin 

Comhlánú 
fiosrúcháin nó 
achomhairc 

7 mbliana Athbhreithniú i 
gcomhair na 
Cartlainne 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Reacht na 

dTréimhsí, 1957 

Ceisteanna 
neamhghnácha, 
gearáin 
neamhchráiteacha 

AINM 
ROINNE/COM/5/2 

Staitisticí agus anailís 
Gearán 

 Deireadh na 
bliana reatha 

5 bliana Athbhreithniú i 
gcomhair na 
Cartlainne 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 
 

 

AINM 
ROINNE/COM/5/3 

Gearáin: polasaí  Polasaí deiridh 
 Miontuairiscí 

cruinnithe 
 Comhfhreagras ina 

bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

 Dréachtaí ina bhfuil 
athruithe 
substainteacha 

Dáta foilsithe 30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/COM/5/3/
1 

Gearáin: polasaí 
comhaid á ndréachtú 

 Dréachtaí gan aon 
athruithe 
substainteacha 

 Taighde cúlra 
Gnáth-
chomhfhreagras 

Dáta foilsithe  5 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó Ionchur ó rannóga 
laistigh den Roinn. 

AINM 
ROINNE/COM/5/3/
2 

Gearáin: polasaí tacú 
le riarachán 

 Gnáth-
chomhfhreagras 
maidir le pleanáil 
cruinnithe srl. 
Cáipéisíocht dhúblach 

Dáta foilsithe 5 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  
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AINM 
ROINNE/COM/5/4 

Gearáin: nósanna 
imeachta 

 Leagan deiridh 
 Miontuairiscí 

cruinnithe 
 Comhfhreagras ina 

bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

 Dréachtaí ina bhfuil 
athruithe 
substainteacha 

Go dtí go 
ndímholtar 

5 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/COM/5/4/
1 

Gearáin: nósanna 
imeachta, comhaid á 
ndréachtú 

 Dréachtaí gan aon 
athruithe 
substainteacha 

 Taighde cúlra 
 Gnáth-

chomhfhreagras 

Go dtí go 
ndímholtar 

5 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/COM/5/4/
2 

Gearáin: nósanna 
imeachta, tacú le 
riarachán 

 Gnáth-
chomhfhreagras 
maidir le pleanáil 
cruinnithe srl. 

 Cáipéisíocht dhúblach 

Go dtí go 
ndímholtar 

5 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

 
 

AONAD – CS: SEIRBHÍSÍ CORPARÁIDEACHA 
CS/1: BAINISTÍOCHT SLÁNDÁLA AGUS DAOINE 
Cód sraith thaifid Sraith Thaifid Samplaí comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíocht Nótaí 

AINM 
ROINNE/CS/1/1 

Grianghraif ID   Scor fostaíochta 
 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht um 
Chosaint Sonraí, 

2018 

 

AINM 
ROINNE/CS/1/2 

Iarratas ID agus 
imréiteach slándála 
 

 Scor fostaíochta 
 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

An tAcht um 
Chosaint Sonraí, 

2018 
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Náisiúnta 
AINM 
ROINNE/CS/1/3 

Leabhair sínithe 
isteach do 
chuairteoirí 

 Deireadh na 
bliana reatha 

 

5 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht um 
Chosaint Sonraí, 

2018 

 

AINM 
ROINNE/CS/1/4 

Íomhánna TCI   Dáta gabhála 1 mhí Le scriosadh  nó 
le forscríobh 

faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht um 
Chosaint Sonraí, 

2018 

 

AINM 
ROINNE/CS/1/5 

Slándáil mhaoine  Conarthaí 
 Miontuairiscí 

cruinnithe 
 Comhfhreagras ina 

bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

Deireadh na 
bliana reatha 

30 bliain Athbhreithniú i 
gcomhair na 
Cartlainne 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/CS/1/5/1 

Slándáil mhaoine: 
cigireacht agus 
forfheidhmiú 

 Comhlánú 
cigireachta 

2 bhliain Athbhreithniú i 
gcomhair na 
Cartlainne 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/CS/1/5/2 

Fiosrú teagmhas 
slándála 

 Comhlánú 
fiosrúcháin 

2 bhliain Athbhreithniú i 
gcomhair na 
Cartlainne 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/CS/1/5/3 

Slándáil mhaoine: 
cláir rochtana agus 
eochrach 
 

 Dáta a dímholadh 2 bhliain Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/CS/1/5/4 

Slándáil mhaoine:  
clár pasanna slándála 
a eisíodh le baill 
foirne 

 Scor pas 1 bhliain Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht um 
Chosaint Sonraí, 

2018 

 

AINM 
ROINNE/CS/1/5/6 

Slándáil mhaoine:  
clár pasanna slándála 
a eisíodh le 
cuairteoirí 

 Scor pas 1 mhí Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht um 
Chosaint Sonraí, 

2018 
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AINM 
ROINNE/CS/1/5/7 

Slándáil mhaoine:  
loga siogairlíní dorais 

 Cláir rochtana 
 Cláir eochrach 
 Logaí rochtana 

Dáta eisiúna 7 mbliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó Loga achomair 
rochtana isteach is 
amach as foirgnimh 
roinne le húsáid 
pasanna slándála. 

AINM 
ROINNE/CS/1/6/1 

Leabhair Cuairteoirí: 
Gnáthleabhair 

 Deireadh na 
bliana reatha 

 

5 bliana Athbhreithniú i 
gcomhair na 
Cartlainne 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chosaint Sonraí, 

2018 

 

AINM 
ROINNE/CS/1/6/2 

Leabhair Cuairteoirí: 
Leabhair 
Neamhghnácha 

 Deireadh na 
bliana reatha 

 

5 bliana Athbhreithniú i 
gcomhair na 
Cartlainne 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chosaint Sonraí, 

2018 

Leabhair cuairteoirí 
ag láithreáin stairiúla 
ina bhfuil ráitis srl. ag 
an bpobal. 

AINM 
ROINNE/CS/1/6/3 

Foirmeacha cláraithe 
cuairteoirí 

 Deireadh na 
bliana reatha 

 

5 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht um 
Chosaint Sonraí, 

2018 

 

CS/2: BAINISTÍOCHT FOIRGNIMH AGUS ÁISEANNA 
Cód sraith thaifid Sraith Thaifid Samplaí comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíocht Nótaí 

AINM 
ROINNE/CS/2/1 

Pleananna 
Foirgneamh 

 Deireadh 
tionscadail 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/CS/2/2 

Cothabháil agus 
athnuachan 
foirgneamh agus 
inneachair: conarthaí 

 Comhlánú 
conartha 

7 mbliana Athbhreithniú i 
gcomhair na 
Cartlainne 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Reacht na 

dTréimhsí, 1957 

 

AINM 
ROINNE/CS/2/3 

Inneachar foirgnimh  Miontuairiscí 
cruinnithe 

 Comhfhreagras 

Deireadh na 
bliana reatha 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/CS/2/3/1 

Taifid Inneachar 
foirgnimh: saothair 
ealaíne 

 Clár saothair ealaíne 
 Taifid cheannaigh 
 Caomhnú 

Deireadh na 
bliana reatha 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM Taifid Inneachar  Nithe eile, lena n- Deireadh na 6 bliana Le scriosadh Úsáid ghnó  
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ROINNE/CS/2/3/2 foirgnimh: ginearálta 
 

áirítear troscán agus 
feistis 

bliana reatha faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 
AINM 
ROINNE/CS/2/4 

Athnuachan agus 
cothabháil 
foirgneamh agus 
tailte 

 Miontuairiscí 
cruinnithe 

 Comhfhreagras ina 
bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

Deireadh na 
bliana reatha 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

Foirgnimh á 
mbainistiú ag an OOP 
Foirgnimh á 
mbainistiú ag tiarnaí 
talún príobháideacha 

AINM 
ROINNE/CS/2/4/1 

Athnuachan agus 
cothabháil 
foirgneamh agus 
tailte: 
mórthionscadail < 
€25K 

 Deireadh 
tionscadail 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/CS/2/4/2 

Athnuachan agus 
cothabháil 
foirgneamh agus 
tailte: 
miontionscadail < 
€25K 

 Deireadh 
tionscadail 

10 mbliana Athbhreithniú i 
gcomhair na 
Cartlainne 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/CS/2/4/3 

Taifid Chothabhála: 
gnáthchigireachtaí 

 Dáta cigireachta 5 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/CS/2/4/4 

Taifid Chothabhála: 
Cigireachtaí 
neamhghnácha 

 Dáta cigireachta 30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/CS/2/4/5 
 

Taifid Chothabhála: 
mionoibreacha  
cothabhála ar 
shócmhainní < €50K 

 Oibreacha i gcrích 7 mbliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/CS/2/4/6 

Taifid Chothabhála:  
móroibreacha  
cothabhála ar 
shócmhainní >  €50K 

 Oibreacha i gcrích 7 mbliana Athbhreithniú i 
gcomhair na 
Cartlainne 
Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM Gnáthchothabháil  Deireadh na 2 bhliain Le scriosadh Úsáid ghnó Réadmhaoin stáit  á 
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ROINNE/CS/2/4/7 agus deisiú 
daingneán agus 
feisteas agus 
maisithe 
inmheánacha 

bliana reatha faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

mbainistiú ag an OOP 
Athbhreithniú i 
gcomhair na 
Cartlainne Náisiúnta. 

AINM 
ROINNE/CS/2/5 

Idirbheartaíocht agus 
sealbhú maoine 

 Miontuairiscí 
cruinnithe 

 Comhfhreagras ina 
bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

Diúscairt maoine 30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/CS/2/6 

Gníomhais teidil 
maoine/sócmhainní 

 Diúscairt maoine Ní ann dó Le Coinneáil sa 
Roinn agus le 
haistriú chuig 

úinéir nua 

Úsáid ghnó Lena n-áirítear aon 
doiciméad atá de 
dhíth le cois na 
nGníomhas. 

AINM 
ROINNE/CS/2/7 

Sócmhainní seasta: 
cláir 

 Deireadh na 
bliana reatha 

airgeadais 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/CS/2/8/1 

Diúscairt sócmhainní 
níos mó ná €50K 

 I ndiaidh 
chomhlánú gach 
oibleagáide agus 

teidlíochta 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/CS/2/8/2 

Diúscairt sócmhainní 
níos lú ná €50K 

 I ndiaidh 
chomhlánú gach 
oibleagáide agus 

teidlíochta 

5 bliana Athbhreithniú i 
gcomhair na 
Cartlainne 
Náisiúnta 

Úsáid ghnó Taifid a bhaineann le 
gnáthshócmhainní a 
dhiúscairt. 

AINM 
ROINNE/CS/2/9 

Taifid pháirceála  Deireadh na 
bliana reatha 

 

5 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht um 
Chosaint Sonraí, 

2018 

 

AINM 
ROINNE/CS/2/10 

Comhshaol:  
bainistíocht agus 
monatóireacht 
éifeachtúlacht 
fuinnimh 

 Deireadh na 
bliana reatha 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/CS/2/10/1 

Comhshaol:  
éifeachtúlacht 

 Tuairiscí Sprice 
 Comhlíonadh 

Deireadh na 
bliana reatha 

10 mbliana Athbhreithniú i 
gcomhair na 

An tAcht um 
Chartlann 
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fuinnimh Cartlainne 
Náisiúnta 

Náisiúnta, 1986 

AINM 
ROINNE/CS/2/11 

Bainistíocht 
dramhaíola 

 Miontuairiscí 
cruinnithe 

 Comhfhreagras ina 
bhfuil cinntí, tuairimí, 
plé, barúlacha srl. 

 Conarthaí 

Comhlánú 
conartha 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/CS/2/11/1 

Bainistíocht 
dramhaíola 

 Nósanna imeachta 
dramhaíl rúnda 

Go dtí go 
ndímholtar 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/CS/2/11/2 

Bainistíocht 
dramhaíola: tacú le 
riarachán 
 

 Gnáth-
chomhfhreagras 

Deireadh na 
bliana reatha 

5 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht 
Bainistíocht 

Dramhaíola, 1996 

 

AINM 
ROINNE/CS/2/12 

Glantóireacht  Conarthaí 
 Miontuairiscí 

cruinnithe 
 Comhfhreagras ina 

bhfuil cinntí, tuairimí, 
plé, barúlacha srl. 

Comhlánú 
conartha 

7 mbliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht um 
Reacht na 

dTréimhsí, 1957 

 

AINM 
ROINNE/CS/2/12/1 

Glantóireacht: tacú le 
riarachán 
 

 Gnáth-
chomhfhreagras 

Deireadh na 
bliana reatha 

5 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/CS/2/13 

Rialú lotnaidí agus 
míolraí 

 Miontuairiscí 
cruinnithe 

 Comhfhreagras ina 
bhfuil cinntí, tuairimí, 
plé, barúlacha srl. 

 Conarthaí 

Comhlánú 
conartha 

7 mbliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht um 
Reacht na 

dTréimhsí, 1957 
 

 

AINM 
ROINNE/CS/2/13/1 

Rialú lotnaidí agus 
míolraí: tacú le 
riarachán 

 Gnáth-
chomhfhreagras 

Deireadh na 
bliana reatha 

5 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  
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AINM 
ROINNE/CS/2/14 

Ceaintíní agus 
cistineacha 

 Gnáthriarachán Deireadh na 
bliana reatha 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/CS/2/14/1 

Ceaintíní agus 
cistineacha: trealamh 
 

 Lámhleabhair 
threorach 

 Barántas táirgí 

Diúscairt 
sócmhainne 

Ní ann dó  Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/CS/2/15 

Trealamh Oifige  Lámhleabhair 
threorach 
Barántas táirgí  

Diúscairt 
sócmhainne  

Ní ann dó Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/CS/2/16 

Taifid chothabhála  Loga gnáthdheisiú 
daingneán agus 
feisteas agus maisiú 
inmheánach 

Deireadh na 
bliana reatha 

2 bhliain Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/CS/2/17 

Comhlíonadh Maoine  Teastais 
sábháilteachta gáis 
agus eile 
 

Dáta seiceála 2 bhliain Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/CS/2/18 

Admhálacha ar 
phostas seachadadh 
cláraithe agus 
taifeadta 

 Comhlánú an 
iniúchta 

Ní ann dó Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

CS/3: BAINISTÍOCHT RIOSCA  
Cód sraith thaifid Sraith Thaifid Samplaí comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíocht Nótaí 

AINM 
ROINNE/CS/3/1 

Leanúnachas gnó 
agus pleananna 
téarnaimh ó 
thubaiste 

 Polasaí deiridh 
 Miontuairiscí 

cruinnithe 
 Comhfhreagras ina 

bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

 Dréachtaí ina bhfuil 
athruithe 

Dáta foilsithe 30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 
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substainteacha 
AINM 
ROINNE/CS/3/1/1 

Leanúnachas gnó 
agus pleananna 
téarnaimh ó 
thubaiste: comhaid á 
ndréachtú 

 Dréachtaí gan aon 
athruithe 
substainteacha 

 Taighde cúlra 
 Gnáth-

chomhfhreagras 

Dáta foilsithe  5 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/CS/3/1/2 

Leanúnachas gnó 
agus pleananna 
téarnaimh ó 
thubaiste: tacú le 
riarachán 

 Gnáth-
chomhfhreagras 
maidir le pleanáil 
cruinnithe srl. 

 Cáipéisíocht dhúblach 

Dáta foilsithe 5 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/CS/3/2 

Measúnuithe riosca  Comhlánú próisis 30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

Úsáid ghnó Measúnú an riosca 
go dtarlóidh 
éigeandáil a rachadh 
i bhfeidhm ar chumas 
roinne nó 
gníomhaireachta dul i 
mbun a cuid 
feidhmeanna. 

AINM 
ROINNE/CS/3/3 

Clár Rioscaí  Go dtí go 
ndímholtar 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/CS/3/4 

Plean 
mórtheagmhais 
/plean éigeandála 

 Go dtí go 
ndímholtar 

 

Ní ann dó Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

CS/4: SLÁINTE AGUS SÁBHÁILTEACHT 
Cód sraith thaifid Sraith Thaifid Samplaí comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíocht Nótaí 

AINM 
ROINNE/CS/4/1 

Coiste Sláinte agus 
Sábháilteachta 

 Miontuairiscí 
cruinnithe 

 Comhfhreagras 
 Ballraíocht 

Deireadh na 
bliana reatha 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM Polasaí Sláinte agus  Polasaí deiridh Dáta foilsithe 30 bliain Aistriú chuig an   
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ROINNE/CS/4/2 Sábháilteachta  Miontuairiscí 
cruinnithe 

 Comhfhreagras ina 
bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

 Dréachtaí ina bhfuil 
athruithe 
substainteacha 

gCartlann 
Náisiúnta 

 

AINM 
ROINNE/CS/4/2/1 

Polasaí sláinte agus 
sábháilteachta: 
comhaid á ndréachtú 

 Dréachtaí gan aon 
athruithe 
substainteacha 

 Taighde cúlra 
 Gnáth-

chomhfhreagras 

Dáta foilsithe 3 bliana Athbhreithniú i 
gcomhair na 
Cartlainne 
Náisiúnta 

 

Úsáid ghnó Ionchur ó rannóga 
laistigh den Roinn. 

AINM 
ROINNE/CS/4/2/2 

Polasaí sláinte agus 
sábháilteachta: tacú 
le riarachán 

 Gnáth-
chomhfhreagras 
maidir le pleanáil 
cruinnithe srl. 

 Cáipéisíocht dhúblach 

Dáta foilsithe 3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/CS/4/3 

Nósanna imeachta 
sláinte agus 
sábháilteachta: 

 Nósanna imeachta 
deiridh 

 Miontuairiscí 
cruinnithe 

 Comhfhreagras ina 
bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

 Dréachtaí ina bhfuil 
athruithe 
substainteacha e 

Go dtí go 
ndímholtar 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/CS/4/3/1 

Nósanna imeachta 
sláinte agus 
sábháilteachta: 
comhaid á ndréachtú 

 Dréachtaí gan aon 
athruithe 
substainteacha 

 Taighde cúlra 
Gnáth-
chomhfhreagras 

Go dtí go 
ndímholtar 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó Ionchur ó rannóga 
laistigh den Roinn. 

AINM Nósanna imeachta  Gnáth- Go dtí go 3 bliana Le scriosadh Úsáid ghnó  
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ROINNE/CS/4/3/2 sláinte agus 
sábháilteachta: tacú 
le riarachán 
 

chomhfhreagras 
maidir le pleanáil 
cruinnithe srl. 

 Cáipéisíocht dhúblach 

ndímholtar faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

AINM 
ROINNE/CS/4/4 

Sláinte agus 
sábháilteacht: 
fiosruithe timpistí nó 
teagmhas 

 Comhlánú 
fiosrúcháin 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/CS/4/5 

Garchabhair  Miontuairiscí 
cruinnithe 

 Comhfhreagras a 
bhaineann le soláthar 
oiliúna 

Deireadh na 
bliana reatha 

7 mbliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/CS/4/5/1 
 

Taifid fearas 
garchabhrach 

 Deireadh na 
bliana reatha 

 

1 bhliain Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/CS/4/5/2 

Liosta garchabhróirí  Ar éag don 
deimhniú 

 

7 mbliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht um 
Chosaint Sonraí, 

2018 

 

AINM 
ROINNE/CS/4/6 

Riarachán seomra 
leighis 
 

 Deireadh na 
bliana reatha 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/CS/4/7 

Dóiteán agus 
sábháilteacht 

 Miontuairiscí 
cruinnithe 

 Comhfhreagras a 
bhaineann le soláthar 
oiliúna 

 Lámhleabhair 

Deireadh na 
bliana reatha 

 

10 mbliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/CS/4/7/1 

Fógraí agus cláir 
sábháilteacht 
dóiteáin 

 Saolré na maoine 
 

Ní ann dó Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht um 
Sheirbhísí 

Dóiteáin, 1981 

 

AINM Logaí tástála aláraim  Deireadh na 7 mbliana Le scriosadh An tAcht um  
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ROINNE/CS/4/7/2 dhóiteáin bliana reatha faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Chartlann 
Náisiúnta, 1986 

AINM 
ROINNE/CS/4/7/3 

Cigireachtaí agus 
tuairiscí dóiteáin 

 Deireadh na 
bliana reatha 

5 bliana Athbhreithniú i 
gcomhair na 
Cartlainne 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/CS/4/7/4 

Cothabháil trealamh 
dóiteáin 

 Nuair a 
dhíchoimisiúnaíte

ar 
 

5 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/CS/4/8 

Timpistí agus 
teagmhais 

 Miontuairiscí 
cruinnithe 

 Comhfhreagras 

Deireadh na 
bliana reatha 

7 mbliana Athbhreithniú i 
gcomhair na 
Cartlainne 
Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/CS/4/8/1 

Clár Timpistí agus 
teagmhais 

 Go dtí go 
ndímholtar 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/CS/4/8/2 

Tuairiscí timpistí agus 
teagmhais (i 
gcomhair gnímh) 

 Dáta timpiste nó 
teagmhais 

7 mbliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht um 
Reacht na 

dTréimhsí, 1957 

 

AINM 
ROINNE/CS/4/9 

Neamhchosaint ar 
aspéist: taifid 
ghinearálta 

 Clabhsúr an 
teagmhais 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

Rialacháin 
Sábháilteachta, 

Sláinte agus 
Folláine ar an 
Láthair Oibre 

(Neamhchosaint 
ar Aspéist), 2006 

 

AINM 
ROINNE/CS/4/10 

Trealamh cosanta 
pearsanta 

 Deireadh na 
bliana reatha 

7 mbliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht um 
Reacht na 

dTréimhsí, 1957 
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CS/5: SOLÁTHAR 
Cód sraith thaifid Sraith Thaifid Samplaí comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíocht Nótaí 

AINM 
ROINNE/CS/5/1 

Taifid soláthraithe 
faofa 

 Miontuairiscí 
cruinnithe 

 Comhfhreagras ina 
bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

Deireadh na 
bliana reatha 

7 mbliana Athbhreithniú i 
gcomhair na 
Cartlainne 
Náisiúnta 

 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/CS/5/1/1 

Taifid critéir luachála 
soláthraithe faofa 
 

 Liostaí agus bunachair 
shonraí soláthraithe 

Comhlánú 
conartha 

7 mbliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/CS/5/2 

Comhaid tairisceana: 

AINM 
ROINNE/CS/5/2/1 

Comhad tairisceana: 
soláthar ginearálta 

 Dréachtú tairisceana 
 Iarratas ar thairiscint 
 Meastóireacht 

tairisceana 
 Tairiscint rathúil 
 Costáil 
 Comhfhreagras 

Comhlánú 
conartha 

7 mbliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó Soláthar riaracháin, 
gnáthsheirbhísí 

AINM 
ROINNE/CS/5/2/1/
1 

Comhad conartha: 
soláthar ginearálta 

 Conradh 
 Comhfhreagras 
 Ráiteas oibre 
 Éagsúluithe conartha 
 Comhaontuithe 

Leibhéal seirbhíse  

Comhlánú 
conartha 

7 mbliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó Soláthar riaracháin, 
gnáthsheirbhísí 

AINM 
ROINNE/CS/5/2/2 

Comhad tairisceana: 
soláthar speisialtóra 

 Dréachtú tairisceana 
 Iarratas ar thairiscint 
 Meastóireacht 

tairisceana 
 Tairiscint rathúil 
 Costáil 
 Comhfhreagras 

Comhlánú 
conartha 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

Úsáid ghnó Réimsí sainiúla oibre 
m.sh. caomhnú, 
bogearraí agus crua-
earraí sainiúla TFC, 
seirbhísí 
comhairleoireachta, 
feidhmiú cleachtais 
oibre nua 
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AINM 
ROINNE/CS/5/2/2/
1 

Comhad conartha: 
soláthar speisialtóra 

 Conradh 
 Comhfhreagras 
 Ráiteas oibre 
 Éagsúluithe conartha 
 Comhaontuithe 

Leibhéal seirbhíse 

Comhlánú 
conartha 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Reacht na 

dTréimhsí, 1957 

Réimsí sainiúla oibre 
m.sh. caomhnú, 
bogearraí agus crua-
earraí sainiúla TFC, 
seirbhísí 
comhairleoireachta 

AINM 
ROINNE/CS/5/2/3 

Tairiscintí nár éirigh 
leo 

 Doiciméid tairisceana 
 Comhfhreagras 

Fógra faoi 
chinneadh 

 

1 bhliain Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/CS/5/2/4 

Tairiscintí 
neamhsholáthair: 
taifid ar chomhairle 
 

 Comhlánú 
conartha 

7 mbliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht um 
Reacht na 

dTréimhsí, 1957 

 

CS/6: PLEANÁIL AGUS BAINISTÍOCHT TIONSCADAIL 
Cód sraith thaifid Sraith Thaifid Samplaí comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíocht Nótaí 

AINM 
ROINNE/CS/6/1 

Staidéir 
féidearthachta 

 Staidéar deiridh 
 Miontuairiscí 

cruinnithe 
 Comhfhreagras ina 

bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

 Measúnú riosca 

Comhlánú 
tionscadail 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/CS/6/1/1 

Staidéir 
féidearthachta: 
comhaid á ndréachtú 

 Dréachtaí gan aon 
athruithe 
substainteacha 

 Páipéir oibre 
 Gnáth-

chomhfhreagras 

Comhlánú 
tionscadail 

5 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/CS/6/1/2 

Staidéir 
féidearthachta: tacú 
le riarachán 

 Gnáth-
chomhfhreagras 
maidir le pleanáil 
cruinnithe srl. 

 Cáipéisíocht dhúblach 

Comhlánú 
tionscadail 

5 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 
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AINM 
ROINNE/CS/6/2 

Doiciméid Tionscanta 
Tionscadail (PIDS) 

 Leagan deiridh 
 Miontuairiscí 

cruinnithe 
 Comhfhreagras ina 

bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

 Dréachtaí ina bhfuil 
athruithe 
substainteacha  

 Cás gnó 
 Anailís Costais is 

Tairbhe 

Comhlánú 
tionscadail 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/CS/6/2/1 

Doiciméid Tionscanta 
Tionscadail (PIDS): 
comhaid á ndréachtú 

 Dréachtaí gan aon 
athruithe 
substainteacha 

 Páipéir oibre/taighde 
 Gnáth-

chomhfhreagras 

Comhlánú 
tionscadail 

5 bliana Athbhreithniú i 
gcomhair na 
Cartlainne 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/CS/6/2/2 

Doiciméid Tionscanta 
Tionscadail (PIDS): 
tacú le riarachán 

 Gnáth-
chomhfhreagras 
maidir le pleanáil 
cruinnithe srl. 

 Cáipéisíocht dhúblach 

Comhlánú 
tionscadail 

5 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/CS/6/3 

Comhad Tionscadail  Tuairisc dheiridh 
thionscadail 

 Tuairiscí ar Dhul chun 
Cinn 

 Tuairiscí ar Luach ar 
Airgead 

 Tuairiscí, aighneachtaí 
do shainréimsí  

 Comhfhreagras 
inmheánach maidir le 
forbairt tionscadail 
agus dul chun cinn 

 Treoir eolais do 

Comhlánú 
tionscadail 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

Nuair nach 
bhfostaítear 
comhairleoirí, ba 
chóir taifid 
inmheánacha ina 
leagtar amach 
forbairt agus 
feidhmiú tionscadail 
a choinneáil. 
 
Nuair a fhostaítear 
comhairleoirí, ba 
chóir do Ranna agus 
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chomhairleoirí 
 Moladh tionscadail ó 

chomhairleoirí 
 Tuairimí ar Thuairiscí 

comhairleoirí 
 Comhfhreagras le 

comhairleoirí 
 Miontuairiscí 

cruinnithe 

do 
Ghníomhaireachtaí 
riar ar ghabháil 
taifead ar fiú iad a 
choinneáil go buan in 
aon socrú conartha. 

AINM 
ROINNE/CS/6/3/1 

Riarachán Tionscadail  Cóip de thaifid 
airgeadais/íocaíochta  

 Cáipéisíocht dhúblach 
 Gnáth-

chomhfhreagras a 
bhaineann le 
ceisteanna riaracháin  

Comhlánú 
tionscadail 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó Cóipeanna áitiúla. Ba 
chóir taifid bhunaidh 
íocaíochta agus 
airgeadais a 
choinneáil go lárnach 
san Aonad 
Airgeadais. 

AINM 
ROINNE/CS/6/4 

Treoirlínte Bainistiú 
Tionscadail 

 Leagan deiridh 
 Miontuairiscí 

cruinnithe 
 Comhfhreagras ina 

bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

 Dréachtaí ina bhfuil 
athruithe 
substainteacha 

Foilsiú treoirlínte 30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/CS/6/4/1 

Treoirlínte Bainistiú 
Tionscadail: comhaid 
á ndréachtú 

 Dréachtaí gan aon 
athruithe 
substainteacha 

 Páipéir oibre/taighde 
 Gnáth-

chomhfhreagras  

Foilsiú treoirlínte 5 bliana Athbhreithniú i 
gcomhair na 
Cartlainne 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/CS/6/4/2 

Treoirlínte Bainistiú 
Tionscadail: tacú le 
riarachán 

 Gnáth-
chomhfhreagras 
maidir le pleanáil 
cruinnithe srl. 

 Cáipéisíocht dhúblach 

Foilsiú treoirlínte 5 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  



  54 An Sceideal Coinneála Taifead 

AINM 
ROINNE/CS/6/5 

Moltaí Bainistiú 
Tionscadail: faofa 

 Cás gnó 
 Miontuairiscí 

cruinnithe 
 Comhfhreagras ina 

bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

Comhlánú 
tionscadail 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/CS/6/5/1 

Moltaí Bainistiú 
Tionscadail: faofa 
(comhaid á 
ndréachtú) 

 Dréachtaí gan aon 
athruithe 
substainteacha 

 Páipéir oibre/taighde 
 Gnáth-

chomhfhreagras  

Comhlánú 
tionscadail 

5 bliana Athbhreithniú i 
gcomhair na 
Cartlainne 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/CS/6/5/2 

Moltaí Bainistiú 
Tionscadail: faofa 
(tacú le riarachán) 

 Gnáth-
chomhfhreagras 
maidir le pleanáil 
cruinnithe srl. 

 Cáipéisíocht dhúblach 

Comhlánú 
tionscadail 

5 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/CS/6/6 

Moltaí Bainistiú 
Tionscadail: 
diúltaithe nó curtha 
siar 

 Cás gnó 
 Miontuairiscí 

cruinnithe 
 Comhfhreagras ina 

bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

Comhlánú 
tionscadail 

5 bliana Athbhreithniú i 
gcomhair na 
Cartlainne 
Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/CS/6/6/1 

Moltaí Bainistiú 
Tionscadail: 
diúltaithe nó curtha 
siar (comhaid á 
ndréachtú) 

 Dréachtaí gan aon 
athruithe 
substainteacha 

 Páipéir oibre/taighde 
 Gnáth-

chomhfhreagras 

Comhlánú 
tionscadail 

5 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/CS/6/6/2 

Moltaí Bainistiú 
Tionscadail: 
diúltaithe nó curtha 
siar (tacú le 
riarachán) 

 Gnáth-
chomhfhreagras 
maidir le pleanáil 
cruinnithe srl. 

 Cáipéisíocht dhúblach 

Comhlánú 
tionscadail 

5 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  
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AONAD – LEG: SEIRBHÍSÍ DLÍ 
LEG/1: SEIRBHÍSÍ DLÍ  
Cód sraith thaifid Sraith Thaifid Samplaí comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíocht Nótaí 

AINM 
ROINNE/LEG/1/1 

Comhaid cháis dlí  Clabhsúr cáis nó 
gnímh 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/LEG/1/2 

Comhairle dlí faighte  Comhairle ó 
chomhairleoir dlí na 
roinne 

 Comhairle ó Oifig an 
Ard-Aighne 

 Comhairle ó fhoinsí 
eile dlí 

Dáta a fuarthas 30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

Cóip le coinneáil mar 
chuid de chomhad 
bainteach roinne. 

AINM 
ROINNE/LEG/1/3 

Comhairle dlí eisithe  Comhairle do rannóga 
 Miontuairiscí 

cruinnithe 
 Meamraim  
 Comhfhreagras  

Dáta eisiúna 30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

Cóip le coinneáil mar 
chuid de chomhad 
bainteach roinne. 

AINM 
ROINNE/LEG/1/4 

Ionchur i 
reachtaíocht 

 

 Miontuairiscí 
cruinnithe 

 Meamraim  

Dáta eisiúna 30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

Cóip le coinneáil mar 
chuid de chomhad 
bainteach roinne. 

 
 
 

AONAD – FIN: AIRGEADAS 
FIN/1: BAINISTÍOCHT AIRGEADAIS 
Cód sraith thaifid Sraith Thaifid Samplaí comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíocht Nótaí 

AINM 
ROINNE/FIN/1/1 

Tuairiscí deiridh 
buiséid 

 Tuairisc dheiridh 
 Miontuairiscí 

cruinnithe 

Deireadh na 
bliana reatha 

airgeadais 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 
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 Comhfhreagras ina 
bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

 Dréachtaí ina bhfuil 
athruithe 
substainteacha 

 

AINM 
ROINNE/FIN/1/2 
 

Ullmhú buiséid 
bhliantúla 

 Aighneachtaí 
 Comhfhreagras a 

bhaineann le 
leithdháiltí 

 Próifílí caiteachais 
 Meastacháin 

bhliantúla 
 Líon foirne 

Deireadh na 
bliana reatha 

airgeadais 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

Aighneachtaí a 
fhaightear ó rannóga 
agus ó chomhlachtaí 
atá faoi choimirce 
roinne nó 
gníomhaireachta. 

AINM 
ROINNE/FIN/1/3 
 

Próisis pleanála 
buiséid 

 Miontuairiscí 
cruinnithe 

 Comhfhreagras ina 
bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

Deireadh na 
bliana reatha 

airgeadais 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/FIN/1/4 

Socruithe 
cuntasaíochta 
deireadh bliana 
 

 Go dtí go 
ndímholtar 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/FIN/1/5 

Comhshínitheoirí 
agus sínithe 
údaraithe 
 

 Go dtí go 
ndímholtar 

6 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/FIN/1/9 

Rátaí speansais  Deireadh na 
bliana reatha 

airgeadais 

6 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó Taisteal agus cothú 
san áireamh. 
 

FIN/2: TUAIRISCIÚ AIRGEADAIS 
Cód sraith thaifid Sraith Thaifid Samplaí comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíocht Nótaí 

AINM Tuairiscí   Deireadh na 30 bliain Aistriú chuig an An tAcht um  
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ROINNE/FIN/2/1 
 

leis an Roinn 
Caiteachais Phoiblí 
agus Athchóirithe 

bliana reatha 
airgeadais 

gCartlann 
Náisiúnta 

Chartlann 
Náisiúnta, 1986 

AINM 
ROINNE/FIN/2/2 
 

Cuntais 
leithghabhála: Ard-
Reachtaire Cuntas 
agus Ciste 

 Comhfhreagras le 
C&AG 

 Comhfhreagras 
inmheánach a 
bhaineann le 
ceisteanna a thagann 
aníos 

Foilsiú cuntas 30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/FIN/2/2/1 
 

Cuntais 
leithghabhála: Ard-
Reachtaire Cuntas 
agus Ciste (tacú le 
riarachán) 

 Páipéir oibre 
 Gnáth-

chomhfhreagras 

Foilsiú cuntas 1 bhliain Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 
 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

Cáipéisíocht 
dhúblach cóipeáilte ó 
thaifid mar chuid 
d'ullmhú cuntais 
leithghabhála. 

AINM 
ROINNE/FIN/2/3 
 

Cuntais 
leithghabhála: 
Seisiúin eolais PAC  

 Treoracha a 
ullmhaíodh i gcomhair 
teacht i láthair an 
Choiste um Chuntais 
Phoiblí 

Foilsiú cuntas 30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/FIN/2/4 

Cuntais bhliantúla  Cóip fhoilsithe de 
chuntais bhliantúla 
chomhdhlúite 

 Miontuairiscí 
cruinnithe 

 Comhfhreagras ina 
bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

 Dréachtaí ina bhfuil 
athruithe 
substainteacha  

Deireadh na 
bliana reatha 

airgeadais 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/FIN/2/4/1 

Cuntais bhliantúla: 
ullmhú agus tuairiscí 
(comhad á 
dhréachtú) 

 Dréachtaí gan aon 
athruithe 
substainteacha 

 Páipéir oibre/taighde 
 Gnáth-

Deireadh na 
bliana reatha 
airgeadais (ar 
iniúchadh a 

thabhairt chun 

5 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó Taifid ina léirítear 
ullmhú cuntais 
chomhdhlúite agus 
ráitis airgeadais na 
Roinne. 
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chomhfhreagras críche) 
AINM 
ROINNE/FIN/2/5 

Tuairiscí 
tréimhseacha 
airgeadais 

 Tuairiscí míosúla agus 
ráithiúla ar 
mhonatóireacht 
airgeadais agus 
páipéir oibre a 
ghabhann leo 

Deireadh na 
bliana reatha 

airgeadais 

Ní ann dó Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

FIN/3: CUNTASAÍOCHT AIRGEADAIS 
Cód sraith thaifid Sraith Thaifid Samplaí comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíocht Nótaí 

AINM 
ROINNE/FIN/3/1 

Riaráiste  Deireadh na 
bliana reatha 

airgeadais 

6 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht 
Comhdhlúite 

Cánacha 1997 
 

 

AINM 
ROINNE/FIN/3/2 

Iarmhéideanna  Deireadh na 
bliana reatha 

airgeadais 

6 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht 
Comhdhlúite 

Cánacha 1997 
 

 

AINM 
ROINNE/FIN/3/3 

Bainistiú cuntas 
bainc 

 Deireadh na 
bliana reatha 

airgeadais 

6 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht 
Comhdhlúite 

Cánacha 1997 
 

 

AINM 
ROINNE/FIN/3/4 

Ráitis bainc  Deireadh na 
bliana reatha 

airgeadais 

6 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht 
Comhdhlúite 

Cánacha 1997 
 

 

AINM 
ROINNE/FIN/3/5 

Billí, fáltais agus 
seiceanna imréitithe 

 Deireadh na 
bliana reatha 

airgeadais 

6 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht 
Comhdhlúite 

Cánacha 1997 
 

 

AINM 
ROINNE/FIN/3/6 

Sreafaí airgead tirim  Deireadh na 
bliana reatha 

airgeadais 

6 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht 
Comhdhlúite 

Cánacha 1997 
 

 

AINM Taifid cártaí  Deireadh na 6 bliana Le scriosadh An tAcht Cáipéisíocht a 
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ROINNE/FIN/3/7 creidmheasa bliana reatha 
airgeadais 

faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Comhdhlúite 
Cánacha 1997 

 

bhaineann le táillí 
agus muirir a íocadh 
de Chárta 
Creidmheasa. 

AINM 
ROINNE/FIN/3/7/1 

Taifid cártaí 
creidmheasa: 
cóipeanna ceannaí 
 

 I ndiaidh idirbhirt 3 mhí Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/FIN/3/8 

Aistrithe 
leictreonacha ciste 

 Deireadh na 
bliana reatha 

airgeadais 

6 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht 
Comhdhlúite 

Cánacha 1997 
 

 

AINM 
ROINNE/FIN/3/9 

Bailiú ioncaim  Deireadh na 
bliana reatha 

airgeadais 

6 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht 
Comhdhlúite 

Cánacha 1997 
 

Gníomhaíochtaí a 
bhaineann le bailiú 
airgid. 
 

AINM 
ROINNE/FIN/3/10 

Sonraisc  Deireadh na 
bliana reatha 

airgeadais 

6 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht 
Comhdhlúite 

Cánacha 1997 
 

 

AINM 
ROINNE/FIN/3/11 

Lóisteálacha  Deireadh na 
bliana reatha 

airgeadais 

6 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht 
Comhdhlúite 

Cánacha 1997 
 

 

AINM 
ROINNE/FIN/3/12 

Próiseáil éilimh 
speansais taistil agus 
cothaithe 

 Deireadh na 
bliana reatha 

airgeadais 

6 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht 
Comhdhlúite 

Cánacha 1997 
 

 

AINM 
ROINNE/FIN/3/13 

Íocaíochtaí  Deireadh na 
bliana reatha 

airgeadais 

6 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht 
Comhdhlúite 

Cánacha 1997 
 

 

AINM 
ROINNE/FIN/3/14 

Mionairgead  Deireadh na 
bliana reatha 

airgeadais 

6 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht 
Comhdhlúite 

Cánacha 1997 
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AINM 
ROINNE/FIN/3/15 

Orduithe ceannaigh  Deireadh na 
bliana reatha 

airgeadais 

6 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht 
Comhdhlúite 

Cánacha 1997 
 

 

AINM 
ROINNE/FIN/3/16 

Réitigh chuntais  Deireadh na 
bliana reatha 

airgeadais 

6 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht 
Comhdhlúite 

Cánacha 1997 
 

 

AINM 
ROINNE/FIN/3/17 

Próiseáil taifid 
díolachán agus 
ceannach 
réadmhaoine 

 A fhad is a 
choinnítear an 
infheistíocht 

6 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht 
Comhdhlúite 

Cánacha 1997 
 

 

AINM 
ROINNE/FIN/3/18 

Cíosanna agus 
fóntais 

 Deireadh na 
bliana reatha 

airgeadais 

6 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht 
Comhdhlúite 

Cánacha 1997 
 

 

AINM 
ROINNE/FIN/3/19 

Deimhnithe imréitigh 
cánach 

 Deireadh na 
bliana reatha 

airgeadais 

6 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht 
Comhdhlúite 

Cánacha 1997 
 

 

AINM 
ROINNE/FIN/3/20 

Taifid CBL   Deireadh na 
bliana reatha 

airgeadais 

6 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht 
Comhdhlúite 

Cánacha 1997 
 

 

AONAD – AD: ACMHAINNÍ DAONNA 
HR/1: BEARTAS AGUS PLEANÁIL 
Cód Sraith Taifid Sraith Thaifid Samplaí Comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíocht Nótaí 

AINM 
ROINNE/HR/1/1 

Straitéis AD  Straitéis deiridh 
 Miontuairiscí 

cruinnithe 
 Comhfhreagras ina 

bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

Dáta foilsithe 30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 
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 Dréachtaí ina bhfuil 
athruithe suntasacha 

AINM 
ROINNE/HR/1/1/1 

Straitéis AD: 
Comhaid a 
dhréachtú 

 Dréachtaí gan 
athruithe suntasacha 

 Taighde cúlra 
 Gnáth-

chomhfhreagras 

Dáta foilsithe 5 bliana Athbhreithniú le 
hAghaidh na 

Cartlainne 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

Ionchur ó rannóga 
laistigh den Roinn. 

AINM ROINNE/HR 
/1/1/2 

Straitéis AD: 
tacaíocht riaracháin 
a sholáthar 

 Comhfhreagras maidir 
le pleanáil cruinnithe 
srl. 

 Cáipéisíocht dhúblach 

Dáta foilsithe 3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM ROINNE/HR 
/1/2 

Pleananna bliantúla 
acmhainní 

 Plean deiridh 
 Miontuairiscí 

cruinnithe 
 Comhfhreagras ina 

bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

 Dréachtaí ina bhfuil 
athruithe suntasacha 

Dáta foilsithe 30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM ROINNE/HR 
/1/2/1 

Pleananna bliantúla 
acmhainní: comhad 
á dhréachtú 

 Dréachtaí gan 
athruithe suntasacha 

 Taighde cúlra 
 Gnáth-

chomhfhreagras 

Dáta foilsithe 5 bliana Athbhreithniú le 
hAghaidh na 
Cartlainne 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 
Náisiúnta, 1986 

Ionchur ó rannóga 
laistigh den Roinn. 

AINM ROINNE/HR 
/1/2/2 

Pleananna bliantúla 
acmhainní: tacaíocht 
riaracháin a 
sholáthar 

 Comhfhreagras maidir 
le pleanáil cruinnithe 
srl. 

 Cáipéisíocht dhúblach 

Dáta foilsithe 3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 
Náisiúnta, 1986 

 

AINM ROINNE/HR 
/1/3 

Polasaithe AD: 
 Beartas saoire 

bhreoiteachta 
 Tearcfheidhmíoc

ht a bhainistiú 
 Dínit san áit 

oibre 
 Scéimeanna 

 Polasaí deiridh 
 Miontuairiscí 

cruinnithe 
 Comhfhreagras ina 

bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

 Dréachtaí ina bhfuil 
athruithe suntasacha 

Dáta foilsithe 30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 
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saoire éagsúla 
srl. 

AINM ROINNE/HR 
/1/3/1 

Polasaithe AD: 
comhad á dhréachtú 

 Dréachtaí gan 
athruithe suntasacha 

 Taighde cúlra 
 Gnáth-

chomhfhreagras 

Dáta foilsithe 5 bliana Athbhreithniú le 
hAghaidh na 

Cartlainne 
Náisiúnta 

Úsáid ghnó Ionchur ó rannóga 
laistigh den Roinn.. 

AINM ROINNE/HR 
/1/3/2 

Polasaithe AD: 
tacaíocht riaracháin 
a sholáthar 

 Comhfhreagras maidir 
le pleanáil cruinnithe 
srl. 

 Cáipéisíocht dhúblach 

Dáta foilsithe 3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

HR/2: EARCAÍOCHT TRÍD AN TSEIRBHÍS UM CHEAPACHÁIN PHOIBLÍ (SCP) 
Cód Sraith Taifid Sraith Thaifid Samplaí Comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíocht Nótaí 

AINM 
ROINNE/HR/2/1 

Comhad comórtais  Fógraí 
 Cuir síos ar phoist 
 Foirmeacha iarratais 
 Tuairiscí moltóirí 
 Torthaí scrúduithe 

agus agallaimh 

Deireadh an 
chomórtais 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Taifid oifigiúla 
atá i seilbh na 
Seirbhíse um 
Cheapacháin 

Phoiblí 

Coinnigh cóip logánta 
ar feadh 3 bliana. 

AINM 
ROINNE/HR/2/1/1 

Comhad comórtais: 
tacaíocht riaracháin 
a sholáthar 

 Gnáth-
chomhfhreagras 
maidir le socruithe le 
haghaidh agallaimh, 
comhdhéanamh 
painéil, suíomhanna 
srl. 

Deireadh an 
chomórtais 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Taifid oifigiúla 
atá i seilbh na 
Seirbhíse um 
Cheapacháin 

Phoiblí  

 

AINM 
ROINNE/HR/2/2 

Iarratais ar phoist 
gan iarradh 
 

 Níor coinníodh é Náid Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 2018 

 

HR/3: EARCAÍOCHT DHÍREACH NÓ AR CHEADÚNAS ÓN GCOIMISIÚN UM CHEAPACHÁIN SEIRBHÍSE POIBLÍ 
Cód Sraith Taifid Sraith Thaifid Samplaí Comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíocht Nótaí 

AINM Comhad comórtais  Fógraí Deireadh an 30 bliain Aistriú chuig an An tAcht um Comórtas arna 
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ROINNE/HR/3/1 (Earcaíocht 
Dhíreach) 

 Cuir síos ar phoist 
 Foirmeacha iarratais 
 Tuairiscí moltóirí 
 Torthaí scrúdaithe 

agus agallaimh 

chomórtais gCartlann 
Náisiúnta 

Chartlann 
Náisiúnta, 1986 

reáchtáil go díreach 
ag an Roinn nó an 
Ghníomhaireacht. 

AINM 
ROINNE/HR/3/1/1 

Comhad comórtais 
(Earcaíocht 
Dhíreach): tacaíocht 
riaracháin a 
sholáthar 

 Gnáth-
chomhfhreagras 
maidir le socruithe le 
haghaidh agallaimh, 
comhdhéanamh 
painéil, suíomhanna 
srl. 

Deireadh an 
chomórtais 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

 Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/HR/3/2 

Nótaí do bhoird 
agallaimh (iarrthóirí 
rathúla agus 
neamhrathúla) 

 Lena n-áirítear nótaí 
agus marcanna an 
bhoird. 

Deireadh an 
chomórtais 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

Comórtas arna 
reáchtáil go díreach 
ag an Roinn nó an 
Ghníomhaireacht. 

AINM 
ROINNE/HR/3/3 

Foirmeacha iarratais 
iarrthóirí (iarrthóirí 
rathúla agus 
neamhrathúla nó 
iarrthóirí a tharraing 
sair) 

 Lena n-áirítear 
grianghraif 
d’iarrthóirí, nuair is 
infheidhme. 

Deireadh an 
chomórtais 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht um 
Chosaint Sonraí, 

2018 

Baineann sé seo le 
comhfhreagras nó CV 
nuair nach n-
úsáidtear foirm 
iarratais fhoirmiúil. 

HR/4: COMÓRTAIS INMHEÁNACHA 
Cód Sraith Taifid Sraith Thaifid Samplaí Comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíocht Nótaí 

AINM ROINNE/HR/ 
4/1 

Comhad comórtais 
(Earcaíocht nó ardú 
céime inmheánach) 

 Fógraí 
 Cuir síos ar phoist 
 Foirmeacha iarratais 
 Tuairiscí moltóirí 
 Torthaí scrúduithe 

agus agallaimh 

Deireadh an 
chomórtais 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

Comórtas arna 
reáchtáil go díreach 
ag an Roinn nó an 
Ghníomhaireacht. 
Coinnítear achoimre 
ar iarrthóirí ar éirigh 
leo ar chomhad 
pearsanra atá ann 
cheana féin. 

AINM ROINNE/HR/ Comhad comórtais  Gnáth- Deireadh an 3 bliana Le scriosadh Úsáid ghnó  
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4/1/1 (earcaíocht nó ardú 
céime inmheánach): 
tacaíocht riaracháin 
a sholáthar 

chomhfhreagras 
maidir le socruithe le 
haghaidh agallaimh, 
comhdhéanamh 
painéil, suíomhanna 
srl. 
 

chomórtais faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

AINM ROINNE/HR/ 
4/2 

Nótaí do bhoird 
agallaimh (iarrthóirí 
rathúla agus 
neamhrathúla) 

 Lena n-áirítear nótaí 
agus marcanna an 
bhoird. 

Deireadh an 
chomórtais 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

Comórtas arna 
reáchtáil go díreach 
ag an Roinn nó an 
Ghníomhaireacht. 

AINM ROINNE/HR/ 
4/3 

Foirmeacha iarratais 
d’iarrthóirí (iarrthóirí 
rathúla agus 
neamhrathúla nó 
iarrthóirí a tharraing 
siar) 

 Lena n-áirítear 
grianghraif 
d’iarrthóirí, nuair is 
infheidhme. 

Deireadh an 
chomórtais 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht um 
Chosaint Sonraí, 

2018 

Baineann sé seo 
freisin le 
comhfhreagras nó CV 
nuair nach n-
úsáidtear foirm 
iarratais fhoirmiúil. 

HR/5: CEAPACHÁIN AIRÍ 
Cód Sraith Taifid Sraith Thaifid Samplaí Comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíocht Nótaí 

AINM 
ROINNE/HR/5/1 

Comhad comórtais  Fógraí 
 Cuir síos ar phoist 
 Foirmeacha iarratais 
 Tuairiscí moltóirí 
 Torthaí scrúduithe 

agus agallaimh 

Deireadh an 
chomórtais 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/HR/5/1/1 

Comhad comórtais: 
tacaíocht riaracháin 
a sholáthar 

 Gnáth-
chomhfhreagras 
maidir le socruithe le 
haghaidh agallaimh, 
comhdhéanamh 
painéil, suíomhanna 
srl. 

Deireadh an 
chomórtais 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

HR/6: IMRÉITEACH IARRTHÓRA 
Cód Sraith Taifid Sraith Thaifid Samplaí Comhaid Truicear Tréimhse Gníomh Réasúnaíocht Nótaí 
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 Choinneála 
AINM 
ROINNE/HR/6/1 

Comhaid imréitigh 
iarrthóirí 

 Foirmeacha 
grinnfhiosrúcháin 
agus tuairisciú An 
Gharda Síochána 

 Comhfhreagras leis an 
nGarda Síochána 

 Seiceáil póilíní maidir 
le cónaí i ndlínsí eile 

 Tuairisc leighis 
 Dearbhú sláinte 
 Teistiméireachtaí 
 Foirm sannta do phost 

áirithe 
 Cóipeanna teastais 

breithe / pósta 
 Cóipeanna 

pas/ceadúnas 
tiomána 

 Cóipeanna teastais 
cháilíochtaí 

Imréiteach 
faighte agus 

oifigeach ceaptha 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht um 
Chosaint Sonraí, 

2018 

Áirítear achoimre ar 
chomhad pearsanra 
aonair. 

AINM 
ROINNE/HR/6/2 

Teidlíocht a bheith 
ag obair in Éirinn 

 Víosa, cead cónaithe ó 
INIS 

Tús an 
cheapacháin 

 

100 bliain 
nó 

saol an tairbhí 
dheireanaigh, 

cibé acu is 
faide 

Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

Coinnigh go buan ar 
chomhad pearsanra 
aonair. 

HR/7: COINNÍOLLACHA FOSTAÍOCHTA 
Cód Sraith Taifid Sraith Thaifid Samplaí Comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíocht Nótaí 

AINM 
ROINNE/HR/7/1 

Lámhleabhar 
d'fhostaithe nua 

 Foilsiú an 
lámhleabhair 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/HR/7/2 

Scéimeanna agus 
Sochair Fostaithe: 

 Go dtí go 
rachaidh socrú úr 

5 bliana Athbhreithniú le 
hAghaidh na 

An tAcht um 
Chartlann 
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coinníollacha, 
riarachán, srl. 

ina ionad Cartlainne 
Náisiúnta 

Náisiúnta, 1986 

HR/8: TAIFID FOSTAÍ 
Cód Sraith Taifid Sraith Thaifid Samplaí Comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíocht Nótaí 

AINM 
ROINNE/HR/8/1 

Comhaid phearsanra 
aonair 

 Féadfaidh na nithe 
seo a leanas a bheith i 
gcomhaid phearsanra: 

 Ainm agus seoladh 
 Dáta breithe 
 UPSP 
 Aicme/fo-aicme ÁSPC 
 Conradh, lena n-

áirítear téarmaí agus 
coinníollacha (pá, 
uaireanta oibre, 
teidlíochtaí saoire, 
sochair) 

 Athruithe ar théarmaí 
agus coinníollacha 

 Stádas pósta / 
sibhialta 

 Neasghaol / teagmháil 
éigeandála 

 Cleithiúnaithe (lena n-
áirítear sonraí faoi 
ainmneacha agus dáta 
(í) breithe, inscne) 

 Cód caighdeáin agus 
iompair sínithe 

 An tAcht um Rúin 
Oifigiúla Sínithe 

 Eitic i dtuairisceáin 
oifige poiblí sínithe 

 Imréiteach slándála 
 Grianghraf, nuair is 

Scor nó aistriú 
oifigigh laistigh 
den Státseirbhís 

100 bliain 
nó 

saol an tairbhí 
dheireanaigh, 

cibé acu is 
faide 

Athbhreithniú le 
haghaidh 
tréimhse 

choinneála 
bhreise laistigh 
den Roinn nó 

Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

Úsáid ghnó Sa chás go n-
aistrítear baill foirne 
chuig rannóg eile den 
Státseirbhís aistrítear 
a dtaifid leo. 
Féadfaidh sé go 
dteastóidh sonraí ó 
Oifig an Phámháistir 
Ghinearálta maidir le 
pinsean a íoc le 
céile/cleithiúnaí ar 
bhás an fhostaí. 
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ábhartha 
 Taifid saoire agus 

tinrimh 
 Cuid rátála CBFF 
 Dáta an cheapacháin 
 Próifíl róil/sainchuntas 

poist 
 Grád 
 Sonraí an chomórtais 

ónar ceapadh / ónar 
tugadh ardú céime 
dó/di 

 Achoimre ar 
cháilíochtaí 
(teastaíonn teastais 
bhunaidh seachas 
cóipeanna) 

 Taifid phromhaidh 
 Athruithe ar théarmaí 

agus ar choinníollacha 
(ardú céime srl.) 

 Achoimre ar iarmhéid 
na saoire bliantúla 

 Taifead comhdhlúite 
den ghairm bheatha 
agus de shuíomhanna 
oibre iomlán, lena n-
áirítear seirbhís thar 
lear, sosanna gairme, 
saoire cúramóirí / 
máithreachais / 
uchtaithe, saoire 
atharthachta, saoire 
do thuismitheoirí, 
force majeure, athrú 
patrún roinnte oibre, 
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uaireanta laghdaithe, 
saoire speisialta gan 
phá 

 Achoimre ar ardú 
céime/ghníomhú ag 
leibhéal níos airde 

 Taifead ar dhátaí 
seirbhíse roimhe sin 

 Achoimre ar aistriú / 
iasacht laistigh den 
Státseirbhís / Seirbhís 
Phoiblí 

 Achoimre ar shaoire 
breoiteachta 

 Achoimre ar aon 
ghníomh smachta a 
glacadh, lena n-
áirítear an toradh 

 Achoimre ar an 
oiliúint/cháilíocht a 
fuarthas agus mar 
fhostaí sa 
Státseirbhís/ Seirbhís 
Phoiblí 

 Achoimre ar 
neamhláithreachtaí 
nach mbaineann le 
cúrsaí leighis 

 Achoimre ar 
fhoirceannadh / scor 
fostaíochta (scor / 
dífhostú) 

 Achoimre ar an 
agallamh imeachta, 
nuair is ábhartha 

AINM Comhaid cásanna Cáipéisíocht atá i seilbh Deireadh na 2 bhliain Le scriosadh Úsáid ghnó Aistriú chuig comhad 
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ROINNE/HR/8/2 fostaithe áitiúla atá i 
seilbh an 
Bhainisteora Líne 

bainisteoirí líne a 
bhaineann le bainistíocht 
fostaithe, lena n-áirítear:  
 CBFF 
 Cáipéisíocht atá i 

seilbh bainisteoirí líne 
a bhaineann le 
bainistíocht fostaithe, 
lena n-áirítear  

 Bileoga Ama ragoibre 
 Coimhlintí leasa 
 Cruinnithe 
 Comhráite míosúla 

bliana féilire faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

pearsanra aonair na 
roinne, nuair is cuí. 
Sa chás gur dúbailtí 
de chomhaid iad 
taifid atá á gcoinneáil 
go lárnach ní 
theastaíonn údarú 
diúscartha ón 
gCartlann Náisiúnta.  

AINM 
ROINNE/HR/8/3 

Cásanna smachta: 
rabhaidh bhéil 

 Lena n-áirítear 
Imscrúduithe maidir le 
bulaíocht, ciapadh 
agus gearán 

Dáta an rabhaidh 6 mhí Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht um 
Chosaint Sonraí, 

2018 

Coinnítear comhaid 
cáis smachta le 
comhaid phearsanra 
aonair, ach amháin 
nuair a aistrítear ball 
foirne. 
Ciorclán DPE200-
006-2016 maidir le 
Bainistíocht ar 
Pholasaí 
Tearcfheidhmíochta 
agus Dínit san áit 
Oibre. 

AINM 
ROINNE/HR/8/4 

Cásanna smachta: 
rabhaidh bhéil 

 Lena n-áirítear 
Imscrúduithe maidir le 
bulaíocht, ciapadh 
agus gearán 

Dáta an rabhaidh 12 mhí Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht um 
Chosaint Sonraí, 

2018 

Ciorclán DPE200-
006-2016 maidir le 
Bainistíocht ar 
Pholasaí 
Tearcfheidhmíochta 
agus Dínit san áit 
Oibre. 

AINM 
ROINNE/HR/8/5 

Cásanna smachta: 
gníomh a rinneadh 

 Lena n-áirítear 
Imscrúduithe maidir le 

Deireadh an 
ghnímh smachta 

6 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 

An tAcht um 
Chosaint Sonraí, 

Coinnigh achoimre ar 
an ngníomh sa 

https://circulars.gov.ie/pdf/circular/per/2016/19.pdf
https://circulars.gov.ie/pdf/circular/per/2016/19.pdf
https://circulars.gov.ie/pdf/circular/per/2016/19.pdf
https://circulars.gov.ie/pdf/circular/per/2016/19.pdf
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bulaíocht, ciapadh 
agus gearán 

a thabhairt nó 
foirceannadh 
fostaíochta. 
Cibé acu is túisce 

ón gCartlann 
Náisiúnta 

2018 chomhad pearsanra. 
 
Ciorclán DPE200-
006-2016 maidir le 
Bainistíocht ar 
Pholasaí 
Tearcfheidhmíochta 
agus Dínit san áit 
Oibre. 

AINM 
ROINNE/HR/8/6 

Cásanna smachta: 
nuair atá leanaí nó 
daoine leochaileacha 
i gceist 
 

 Deireadh an 
phróisis smachta 

25 bliain Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht um 
Chosaint Sonraí, 

2018 

Coinnigh achoimre ar 
an ngníomh sa 
chomhad pearsanra. 
 
Ciorclán DPE200-
006-2016 maidir le 
Bainistíocht ar 
Pholasaí 
Tearcfheidhmíochta 
agus Dínit san áit 
Oibre. 

AINM 
ROINNE/HR/8/7 

Comhaid cásanna dlí  Nuair a 
chríochnófar cás 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

Ionchur AD i 
gcásanna dlí. 

AINM 
ROINNE/HR/8/8 
 

Uainchláir foirne  Deireadh na 
bliana reatha 

1 bhliain Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht um 
Chosaint Sonraí, 

2018 

 

AINM 
ROINNE/HR/8/9 

Intéirneachtaí (le 
híocaíocht) 

 Nuair a 
chríochnófar 
intéirneacht 

10 mbliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 
 

An tAcht um 
Chosaint Sonraí, 

2018 

Coinnigh sa chás go 
bhféadfadh seirbhís a 
bheith san áireamh 
maidir le seirbhís 
bhreise chun críocha 
pinsin. 

AINM 
ROINNE/HR/8/10 

Socrúcháin (gan 
íocaíocht)/Daltaí 

 Nuair a 
chríochnófar 

Bliain féilire Le scriosadh 
faoi réir údarú 

An tAcht um 
Chosaint Sonraí, 

 

https://circulars.gov.ie/pdf/circular/per/2016/19.pdf
https://circulars.gov.ie/pdf/circular/per/2016/19.pdf
https://circulars.gov.ie/pdf/circular/per/2016/19.pdf
https://circulars.gov.ie/pdf/circular/per/2016/19.pdf
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idirbhliana  
 

socrúchán ón gCartlann 
Náisiúnta 

2018 

HR/9: PÁROLLA FHOSTAITHE AGUS TAIFID PHINSIN 
Cód Sraith Taifid Sraith Thaifid Samplaí Comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíocht Nótaí 

AINM 
ROINNE/HR/9/1 

Clár na nOifigeach in 
aois an phinsin 

 Deireadh na 
bliana reatha 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/HR/9/2 

Tuairiscí faoin Scéim 
pinsin 

 Cuntais 
 Tuairisceáin 
 Luacháil 
 

Deireadh na 
bliana reatha 

6 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/HR/9/3 

Comhaid aonair baill 
foirne aonair 

D’fhéadfadh na nithe seo a 
leanas a bheith sa 
chomhad pinsin: 
 Luacháil 
 Ainm agus Seoladh 
 Dáta breithe 
 UPSP 
 Stádas 

pósta/sibhialta, lena 
n-áirítear cóip den 
deimhniú pósta / 
foraithne cholscartha 

 Neasghaol/Cleithiúnai
the, lena n-áirítear 
cóip de theastais 
bhreithe, ordú 
uchtaithe 

 Sonraí cuntas bainc, 
lena n-áirítear foirm 
shainordú bainc 

 Mionsonraí faoi 
bhallraíocht na scéime 
pinsin 

Scor 100 bliain 
nó 

saol an tairbhí 
dheireanaigh, 

cibé acu is 
faide 

Athbhreithniú le 
haghaidh 
tréimhse 

choinneála 
bhreise laistigh 
den Roinn nó 

Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

Úsáid ghnó  
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 Comhartha 
aitheantais cás pinsin 

 Tréimhse dhílseacháin 
pinsin 

 Dáta an cheapacháin, 
lena n-áirítear roinn / 
gníomhaireacht a 
fhostú 

 Aicme an fhostaí, 
aicme UPSP agus 
taifid árachais 
shóisialta 

 Creidmheas 
incriminteach a 
tugadh i seirbhís 
roimhe seo 

 Pá riarthóra 
 Incrimintí riarthóra 
 Liúntais riarthóra, 

lena n-áirítear 
smachtbhanna 

 Treoracha Párolla 
 Achoimre ar stair an 

phárolla, lena n-
áirítear sonraí pá, pá 
feidhmíochta, pá 
ragoibre, liúntais, 
feabhsuithe pá, 
liúntais inchánaithe 
eile, íocaíocht as 
saoire a dhéantar, pá 
laghdaithe, am saor 
ón bpá, pá 
máithreachais 

 Treoir chun CBFF 
neamh-incriminte a 
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thabhairt 
 Iarratas ar íocaíocht 

bhreise 
 Taifid ró-íocaíochta, 

lena n-áirítear 
ceisteanna ó 
PeoplePoint 

 Taifead ar 
fhorchúiteamh ar ró-
íocaíocht 

 Dámhachtainí 
seirbhíse fada 

 Taifead ar shaoire 
bhliantúil / laethanta 
saoire phoiblí, lena n-
áirítear saoire 
bhliantúil a tugadh ar 
aghaidh 

 Taifead ar shaoire 
cúramóirí / saoire do 
thuismitheoirí / force 
majeure / saoire 
mháithreachais / 
saoire atharthachta / 
saoire uchtaithe 

 Taifead ar gach 
tréimhse shaoire gan 
phá 

 Taifead ar shosanna 
gairme 

 Taifead ar bhliain 
oibre níos giorra 

 Taifead ar 
phostroinnt/ ar 
phatrún oibre le 
huaireanta laghdaithe 
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 Taifead ar shaoire 
speisialta gan phá 

 Taifead ar 
ráigeanna/bloic 
neamhláithreachtaí  

 Achoimre ar an 
seasamh ardú 
céime/post ag 
leibhéal níos airde 

 Taifead ar dhátaí 
seirbhíse roimhe seo 

 Taifead ar 
dhámhachtain blianta 
breise gairmiúla / 
dámhachtain 
ionchasach 

 Taifead ar sheirbhís 
cheannaithe/ar 
sheirbhís bharúlach 

 teidlíochtaí ar aon 
bhónais 

 Aisíocaíochtaí a 
íocadh le ball na 
scéime, lena n-áirítear 
bónas pósta 

 Taifead ar aon 
tarscaoileadh a 
bhaineann le 
hachomhairc 
laghdaithe 

 Taifead ar bhallraíocht 
scéim bhunaidh / 
athbhreithnithe na 
gcéilí agus na leanaí  

 Cóip de dheimhniú 
tairsí an chiste 
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phearsanta 
 Taifead ar an tseirbhís 

aistrithe 
isteach/amach 

 Mionsonraí pinsin 
caomhnaithe 

 Mionsonraí maidir le 
haisíocaíocht a 
bhaineann le pinsin 

 Taifead ar 
theidlíochtaí pinsin 
seachas seirbhís 
phoiblí státseirbhíse 
lena n-áirítear 
Rannaíocht 
Shaorálach Bhreise  
pinsean forlíontach 

 Litreacha chuig 
faighteoirí pinsin 

 Taifead ar 
theidlíochtaí leasa 
shóisialaigh, lena n-
áirítear ráiteas sochair 
leasa shóisialaigh 

 Taifead ar aisce bháis 
 Taifead ar aistriú nó 

iasacht laistigh den 
tSeirbhís Poiblí/ 
Státseirbhís  

 Taifead ar shaoire 
breoiteachta 

 Taifead ar 
neamhláithreachtaí 
neamhúdaraithe a 
bhfuil tionchar acu ar 
phá 
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 Taifead ar iarratas dul 
ar scor, ar éirí as, nó 
ar fhoirceannadh 
fostaíochta 

 Taifead ar scor 
drochshláinte, lena n-
áirítear aon tuarascáil 
ar thimpiste, ar 
thuarascáil ón 
bPríomh-Oifigeach 
Leighis, ar chomhairle 
dlí, ar chomhfhreagras 
ábhartha, nó ar 
thoradh cásanna 
cúirte 

 Teastas deiridh 
éagumais don obair 

 Dearbhú 
iomarcaíochta 

 Foirmeacha imeachta 
 Dáta deiridh na 

seirbhíse 
 Achoimre ar an 

tseirbhís inphinsin, 
lena n-áirítear ráiteas 
seirbhíse pinsin 

 Taifead ar na 
ranníocaíochtaí a 
asbhaineadh 

 Fógra chuig 
iontaobhaithe 

 Ráiteas maidir le 
sochair dlí teaghlaigh 

 Ráiteas maidir le 
sochair scéime aonair  

 Figiúirí deiridh 
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iomarcaíochta agus  
 Cigire cánach 
 CE - luach achtúireach 
 Mionsonraí 

athbhreithnithe ar 
údaruithe chuig an 
bPámháistir 
Ginearálta 

 Litir ghealltanais 
 Ordú Coigeartaithe 

Pinsin agus Litir 
Cheadaithe Ordú 
Coigeartaithe Pinsin 

 Litir chuig ball / 
neamhbhall maidir 
leis an Ordú 
Coigeartaithe Pinsin 

 Ordú Coigeartaithe 
Pinsean deimhnithe 
ag an gCúirt 

 Treoir don 
Phámháistir maidir 
leis an Ordú Coigeartú 
Pinsin 

 Litreacha Dlíodóirí 
 Treoir nó litreacha ón 

gCúirt 
 Mionsonraí faoi 

fhoinsí ioncaim eile 
 Mionsonraí faoi dhálaí 

leighis le haghaidh 
dearbhú 38 (B) 

 Cóip den Deimhniú 
Báis 

 Sonraí maidir le 
neamhbhall a 
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fhaigheann íocaíocht  
 Dáta an bháis 
 Mionsonraí a 

bhaineann le pinsin a 
bhronnadh 

AINM 
ROINNE/HR/9/4 

Ríomh na scéime 
pinsin 

 Ríomh mionsonraí na 
scéime pinsin 

 Ríomh laghdaithe 
 Ríomh seirbhíse a 

cheannach 
 Ríomh luach a aistriú 
 Ríomh Aisce Pósta 
 Ríomh Sochair 

Iomarcaíochta 
 Ríomh Bás i Seirbhís 
 Ríomh Céilí agus 

Leanaí 
 Ríomh ráta an Phinsin 

(ball foirne príosúin) 
 Ríomh sochar 

iomarcaíochta   
 Iarratas ar 

tharscaoileadh 
laghdaithe 

 Iarratais ar bhlianta 
breise gairmiúla 

 Iarratas ar bharántas 
díobhála 

 Iarratais ar 
achomhairc phinsin 

 Teastas Tairsí Ciste 
Pearsanta agus 
cáipéisíocht 
tacaíochta 

 Faisnéis ata ábhartha 
a bhaineann le 

Scor 100 bliain 
nó 

saol an tairbhí 
dheireanaigh, 

cibé acu is 
faide 

Athbhreithniú le 
haghaidh 
tréimhse 

choinneála 
bhreise laistigh 
den Roinn nó 

Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

Úsáid ghnó  
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hachomhairc pinsin 
(mar sampla comhairlí 
dlí, comhfhreagras 
ábhartha, torthaí 
cásanna cúirte srl.)  

 Teidlíochtaí Leasa 
Shóisialaigh 

AINM 
ROINNE/HR/9/5 

Bainistiú na scéime 
pinsin 

 Ráiteas faoi 
phrionsabail a 
rialaíonn cinntí faoi 
infheistíochtaí 

Go dtí go 
rachaidh socrú úr 

ina ionad 

10 mbliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/HR/9/6 

Tuairiscí faoin Acht 
um Eagrú Ama Oibre 

 Ar chríochnú na 
tuarascála  

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/HR/9/7 

Taifid Dlí Teaghlaigh  Luach Achtúire  - 
Ainm, Dáta Breithe, 
Luach Achtúire, Luach 
Aistriú Pinsin 

 Litir Ghealltanais – 
Ainm, Seoladh, Ainm 
an Tairbhí agus PPSC  

 Ordú Coigeartaithe 
Pinsin agus litir 
cheadaithe an 
Ordaithe  
Choigeartaithe Pinsin 
– Ainm, Seoladh, 
UPSP, Ainm an Chéile, 
An chuid den 
phinsean atá le híoc 
leis an tairbhí 

 Litir Cheadaithe – 
Ainm, Seoladh, UPSP 
Litir chuig Neamhbhall 
– Ainm, Seoladh, 
Faisnéis faoin 

Scor 100 bliain 
nó 

saol an tairbhí 
dheireanaigh, 

cibé acu is 
faide 

Athbhreithniú le 
haghaidh 
tréimhse 

choinneála 
bhreise laistigh 
den Roinn nó 

Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

Úsáid ghnó  
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bpinsean 
 Litir chuig Ball – Ainm, 

Seoladh, Faisnéis 
faoin bpinsean 

 Ordú Coigeartaithe 
Pinsean deimhnithe 
ag Cúirt - Mar an 
gcéanna leis an Ordú 
um Choigeartú 
Pinsean thuas, 
Mionsonraí thairbhí 
an Ordaithe 
Choigeartaithe 

 
AINM 
ROINNE/HR/9/8 
 

Taifid párolla:  Deireadh na 
bliana reatha 

6 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/HR/9/9 

Cóipeanna de 
dhuillíní pá 

 Deireadh na 
bliana reatha 

 

6 bliana  Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/HR/9/10 

Foirm cáin ioncaim: 
P35 

 Deireadh na 
bliana airgeadais 

reatha 

6 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht um 
Chomhar 

Creidmheasa, 
2012: Riail 146 

(6) 

 

AINM 
ROINNE/HR/9/11 

Foirm cáin ioncaim: 
P45 
 

 Scor 100 bliain 
nó 

saol an tairbhí 
dheireanaigh, 

cibé acu is 
faide 

Athbhreithniú le 
haghaidh 
tréimhse 

choinneála 
bhreise laistigh 
den Roinn nó 

Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

Úsáid ghnó  
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AINM 
ROINNE/HR/9/12 

Foirm cáin ioncaim: 
P60 
 

 Deireadh na 
bliana airgeadais 

reatha 

2 bhliain Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/HR/9/13 

Priontaí dheireadh 
na bliana agus 
míosúla 

 Deireadh na 
bliana reatha 

6 bliana  Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/HR/9/14 

Socrú párolla maidir 
le táillí ad-hoc 
 

 Deireadh na 
bliana reatha 

6 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/HR/9/15 

Iarratais ar tháillí ad-
hoc 

 Oideachas 
 Forbairt Ghairmiúil 

Leanúnach 

Deireadh na 
bliana reatha 

6 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/HR/9/16 

Iarratais ar an scéim 
dhul chun na hoibre 
ar an rothar 

 Íocaíocht 
dheireanach  

1 bhliain Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/HR/9/17 

Iarratais ar phas 
taistil 

 Deireadh na 
bliana reatha 

1 bhliain Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/HR/9/18 

Údaruithe maidir le 
hasbhaintí tuarastail 

 Sainordú Cumann 
Creidmheasa 

 Síntiús Ceardchumann 
 Sábháil chánach in 

aghaidh na bliana 

Údarú faighte Náid Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

HR/10: TAIFID LEIGHIS 
Cód sraith thaifid Sraith Thaifid Samplaí comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíocht Nótaí 

AINM 
ROINNE/HR/10/1 

Prótacal 
breoiteachta 
criticiúla 

 Go dtí go 
rachaidh socrú úr 

ina ionad 

Deireadh na 
tréimhse 

saoire 

Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Úsáid ghnó  
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breoiteachta Náisiúnta 
AINM 
ROINNE/HR/10/2 

Atreorú chuig an 
bPríomhoifigeach 
Leighis 

 Dáta an tarchuir Deireadh na 
tréimhse 

saoire 
breoiteachta 

Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht um 
Chosaint Sonraí, 

2018 

Coinnítear achoimre 
ar shaoire 
breoiteachta 
dheimhnithe ar 
chomhad pinsin 
aonair. 

AINM 
ROINNE/HR/10/3 

Atreoruithe chuig an 
tSeirbhís Cúnaimh 
d'Fhostaithe sa 
Státseirbhís (CSEAS) 

 Atreorú AD / 
Bainistíochta i gcás go 
bhfuil riosca saoil / 
atreoraithe ar 
chomhairle an 
Phríomhoifigigh 
Leighis 

Dáta an tarchuir 10 mbliana  Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht um 
Chosaint Sonraí, 

2018 

 

AINM 
ROINNE/HR/10/4 

Saoire bhreoiteachta 
féin-deimhnithe: 
-Folláine chun atosú 
- Taifid saoire 
neamhdheimhnithe 

 Saoire breoiteachta 
féin-deimhnithe 5/6 lá 

 Saoire breoiteachta 
féin-deimhnithe 7 lá 

 Folláine chun atosú 

An dáta chun dul 
ar ais ag obair 

Deireadh na 
tréimhse 

saoire 
breoiteachta 

Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht um 
Chosaint Sonraí, 

2018 

Ba cheart achoimre 
ar shaoire 
breoiteachta 
neamhdheimhnithe a 
choinneáil ar 
chomhad pinsin 
aonair. 

AINM 
ROINNE/HR/10/5 

Saoire bhreoiteachta 
deimhnithe: 
-Teastais leighis 
- Taifead d’fhoirm 
leighis Leasa 
Shóisialaigh 
-Iarratais ar theastais 
leighis 
- Cinneadh an 
Phríomhoifigigh 
Leighis don fhostaí 
- Taifid saoire 
dheimhnithe 
- Folláine chun atosú 
-Filleadh ar an áit 

 14 lá sa bhliain 
 Ag tarraingt ar 183 lá 

saoire breoiteachta 
 Ag tarraingt ar 365 lá 

saoire breoiteachta 
 Níos mó ná 183 lá 

saoire breoiteachta 
 Níos mó ná 365 lá 

saoire breoiteachta 
 Saoire dheimhnithe 

(promhadh) 
 Folláine chun atosú 
 Taifead nó tuarascáil 

ar 4 bliana saoire 
breoiteachta 

An dáta chun dul 
ar ais ag obair 

Deireadh na 
tréimhse 

saoire 
breoiteachta 

Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht um 
Chosaint Sonraí, 

2018 

Ba cheart achoimre 
ar shaoire 
breoiteachta 
neamhdheimhnithe a 
choinneáil ar 
chomhad pinsin 
aonair. 
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oibre 
 

AINM 
ROINNE/HR/10/6 

Neamhchosaint ar 
aispeist: taifid a 
bhaineann le daoine 
aonair 

 Clabhsúr an 
teagmhais 

70 bliain Athbhreithniú le 
hAghaidh na 

Cartlainne 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

HR/11:MÍCHUMAS AGUS SLÁINTE CHEIRDE 
Cód Sraith Taifid Sraith Thaifid Samplaí Comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíoch

t 
Nótaí 

AINM 
ROINNE/HR/11/1 

Taifid a choinnítear 
ag Oifigigh 
Míchumais 
Ainmnithe 

 Deireadh na 
bliana reatha 

7 mbliana Le scriosadh faoi 
réir údarú ón 

gCartlann 
Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/HR/11/2 

Suirbhé ar 
Mhíchumas 

 Críochnú na 
tsuirbhé 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 
Náisiúnta, 

1986 

 

AINM 
ROINNE/HR/11/3 

Measúnaithe ar 
shláinte cheirde 

 Lena n-áirítear 
measúnuithe riosca 
toirchis, iarratais faoin 
mbeartas beathú cíche, 
seiceálacha 
eirgeanamaíochta 

 7 mbliana Le scriosadh faoi 
réir údarú ón 

gCartlann 
Náisiúnta 

Úsáid ghnó Ba cheart achoimre a 
chur leis an gcomhad 
pearsanra aonair, 
nuair is iomchuí. 

HR/12: FOGHLAIM AGUS FORBAIRT 
Cód Sraith Taifid Sraith Thaifid Samplaí Comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíoch

t 
Nótaí 

AINM 
ROINNE/HR/12/1 

Oiliúint: Seicliosta do 
thosaitheoirí nua 
 

 Dáta eisiúna 5 bliana Le scriosadh faoi 
réir údarú ón 

gCartlann 
Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/HR/12/2 

Anailís agus pleanáil 
riachtanas oiliúna 

 Go dtí go 
rachaidh socrú 

úr ina ionad 

5 bliana Le scriosadh faoi 
réir údarú ón 

gCartlann 
Náisiúnta 

Úsáid ghnó  
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AINM 
ROINNE/HR/12/3 

Log oiliúna, 
ionduchtú san 
áireamh 

 Go dtí go 
rachaidh socrú 

úr ina ionad 

5 bliana Le scriosadh faoi 
réir údarú ón 

gCartlann 
Náisiúnta 

Úsáid ghnó Cuntas achomair ar 
na baill foirne a 
fhreastalaíonn ar 
chúrsaí 
inmheánacha. 
 
Achoimre ar 
cháilíochtaí, ar 
thorthaí scrúduithe 
agus ar oiliúint le 
coinneáil ar chomhad 
pearsanra aonair. 

AINM 
ROINNE/HR/12/4 

Iarratais ar oiliúint  Deireadh na 
bliana reatha 

 

1 bhliain Le scriosadh faoi 
réir údarú ón 

gCartlann 
Náisiúnta 

Úsáid ghnó Achoimre ar 
cháilíochtaí, ar 
thorthaí scrúduithe 
agus ar oiliúint le 
coinneáil ar chomhad 
pearsanra aonair. 

AINM 
ROINNE/HR/12/5 

Aiseolas ar oiliúint  Foirmeacha 
measúnaithe 

Deireadh na 
bliana reatha 

 

1 bhliain Le scriosadh faoi 
réir údarú ón 

gCartlann 
Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/HR/12/6 

Ábhair oiliúna  Lámhleabhair agus 
ábhar cúrsa 

 

Críochnú an 
chúrsa 

1 bhliain Le scriosadh faoi 
réir údarú ón 

gCartlann 
Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/HR/12/7 

Tuairisciú agus 
staitisticí 

 Deireadh na 
bliana reatha 

5 bliana Le scriosadh faoi 
réir údarú ón 

gCartlann 
Náisiúnta 

Úsáid ghnó D’fhéadfadh baint a 
bheith acu le 
himeachtaí oiliúna a 
sholáthraítear go 
hinmheánach nó go 
seachtrach. 

AINM 
ROINNE/HR/12/8 

Aisíocaíochtaí táillí 
agus iarratais ar 
shaoire staidéir 

 Foirmeacha agus 
comhfhreagras 

Críochnú an 
chúrsa 

6 bliana 

 

Le scriosadh faoi 
réir údarú ón 

gCartlann 

Úsáid ghnó Achoimre ar 
cháilíochtaí, ar 
thorthaí scrúduithe 
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Náisiúnta agus ar oiliúint le 
coinneáil ar chomhad 
pearsanra aonair. 

AINM 
ROINNE/HR/12/9 

Tionscnaimh mac 
léinn 

 Tráchtais, Tuairiscí Críochnú an 
chúrsa 

Nuair is 
ábhartha, 
aistrigh go 

leabharlann 
na Roinne 

Athbhreithniú le 
hAghaidh na 

Cartlainne 
Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

HR/13: CAIDREAMH TIONSCLAÍOCH 
Cód Sraith Taifid Sraith Thaifid Samplaí Comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíoch

t 
Nótaí 

AINM 
ROINNE/HR/13/1 

Cruinnithe le 
Ceardchumainn 

 Deireadh na 
bliana reatha 

7 mbliana Athbhreithniú le 
hAghaidh na 

Cartlainne 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 
Náisiúnta, 

1986 

Coinnigh taifid a 
bhaineann le 
comhráite nó aighnis 
shuntasacha. 

AINM 
ROINNE/HR/13/2 

Comhaontuithe le 
Ceardchumainn 

 Go dtí go 
rachaidh socrú 

úr ina ionad 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 
Náisiúnta, 

1986 

 

AINM 
ROINNE/HR/13/3 

Teagmháil 
ghnáthaimh le 
Ceardchumainn 

 Deireadh na 
bliana reatha 

3 bliana Le scriosadh faoi 
réir údarú ón 

gCartlann 
Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/HR/13/4 

Taifid Chaidrimh 
Thionsclaíoch 

 Deireadh na 
bliana reatha 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 
Náisiúnta, 

1986 
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AONAD– TFC: TEICNEOLAÍOCHT FAISNÉISE AGUS CUMARSÁIDE 
ICT/1: STRAITÉIS AGUS PLEANÁIL 
Cód Sraith Taifid Sraith Thaifid Samplaí Comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíoch

t 
Nótaí 

AINM 
ROINNE/ICT/1/1 

Straitéis TFC  Straitéis deiridh 
 Miontuairiscí cruinnithe 
 Comhfhreagras ina 

bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. Dréachtaí 
ina bhfuil athruithe 
suntasacha 

Dáta foilsithe 30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 
Náisiúnta, 

1986 

 

AINM 
ROINNE/ICT/1/1/1 

Straitéis TFC: 
comhad á dhréachtú 

 Dréachtaí gan athruithe 
suntasacha 

 Taighde cúlra 
 Gnáth-chomhfhreagras 

Dáta foilsithe 5 bliana Athbhreithniú le 
hAghaidh na 

Cartlainne 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 
Náisiúnta, 

1986 

Ionchur ó rannóga 
laistigh den Roinn. 

AINM 
ROINNE/ICT/1/1/2 

Straitéis TFC: 
tacaíocht riaracháin 
a sholáthar 

 Comhfhreagras maidir 
le pleanáil cruinnithe 
srl. 

 Cáipéisíocht dhúblach 

Dáta foilsithe 5 bliana Le scriosadh faoi 
réir údarú ón 

gCartlann 
Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/ICT/1/2 

Tionscnaimh TFC      Féach freisin Soláthar 
(CS/5) agus Pleanáil 
(CS/6)  Bainistíochta 
Tionscadail  
Ba cheart taifid a 
bhaineann le 
tionscadail 
speisialaithe TFC a 
choinneáil go buan. 

ICT/2: OIBRIÚCHÁIN 
Cód Sraith Taifid Sraith Thaifid Samplaí Comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíoch

t 
Nótaí 

AINM 
ROINNE/ICT/2/1 

Forbairt agus 
riarachán 
feidhmchlár 

 Doiciméid agus 
sonraíochtaí dearaidh 

 Taighde cúlra 

Saolré úsáid an 
fheidhmchláir 

 

5 bliana Athbhreithniú le 
hAghaidh na 

Cartlainne 

An tAcht um 
Chartlann 
Náisiúnta, 

Feidhmchláir nua nó 
atá ann cheana féin a 
fhorbairt. 
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 Náisiúnta 1986 
AINM 
ROINNE/ICT/2/2 

Deasc chabhrach  Taifid fóin 
 Comhfhreagras 

Clabhsúr an 
cháis 

 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó Ba cheart taifeadtaí a 
theastaíonn mar 
chuid de phróiseas 
achomhairc a 
choinneáil leis an 
gcomhad Achomhairc 
a bhaineann leo. 
 

AINM 
ROINNE/ICT/2/3 

Mion-taifid 
riaracháin 
 

 Gnáth-chomhfhreagras Deireadh na 
bliana reatha 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/ICT/2/4 

Bainistíocht Líonra 
agus Córas 

 Treoracha deiridh 
 Miontuairiscí cruinnithe 
 Comhfhreagras ina 

bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. Dréachtaí 
ina bhfuil athruithe 
suntasacha 

Saolré úsáid an 
chórais 

 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 
Náisiúnta, 

1986 

 

AINM 
ROINNE/ICT/2/4/1 

Bainistíocht Líonra 
agus Córas 

 Dréachtaí gan athruithe 
suntasacha 

 Taighde cúlra 
 Gnáth-chomhfhreagras 

Saolré úsáid an 
chórais 

 

5 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/ICT/2/5 

Oscailt agus 
cothabháil cuntais 
úsáideora 

 Clabhsúr an 
chuntais 

1 bhliain Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó Ba cheart ríomhphost 
a shábháil sa 
chomhad gaolmhar 
ar fhreastalaí na 
Roinne nó ar an 
gcóras leictreonach 
bainistíochta taifead. 

AINM 
ROINNE/ICT/2/6 

Monatóireacht agus 
tástáil gnáthamh ar 
chóras TFC 

 Deireadh na 
bliana reatha 

1 bhliain Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM Logaí gnáthaimh  Logaí rochtana ar an Dáta a ghabhála 3 bliana Le scriosadh Úsáid ghnó  
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ROINNE/ICT/2/7 rochtana agus úsáide 
chórais 

gcóras 
 Logaí úsáide teileafón 
 Logaí úsáide an Idirlín  
 Logaí rochtana ó chian 
 Logaí Prótacail Aistrithe 

Comhad 
 Logaí ó thaobh 

freastalaí/líonra 

faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

AINM 
ROINNE/ICT/2/8 

Córais agus líonraí 
teileafóin 

 Saolré úsáid an 
chórais 

 

5 bliana Athbhreithniú le 
hAghaidh na 

Cartlainne 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 
Náisiúnta, 

1986 

Cáipéisí a bhaineann 
le suiteáil agus 
cumraíocht na gcóras 
aonair agus dearadh 
agus cumraíocht an 
líonra ina iomlán. 

AINM 
ROINNE/ICT/2/9 

Forbairt gréasáin  Saolré úsáid an 
chórais 

 

5 bliana Athbhreithniú le 
hAghaidh na 

Cartlainne 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 
Náisiúnta, 

1986 

Féach freisin suíomh 
gréasáin COM/2. 

ICT/3: CRUA-EARRAÍ AGUS BOGEARRAÍ 
Cód Sraith Taifid Sraith Thaifid Samplaí Comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíoch

t 
Nótaí 

AINM 
ROINNE/ICT/3/1 
 

Bainistíocht 
sócmhainní 
 

 Diúscairt 
sócmhainne 

7 mbliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/ICT/3/2 

Sócmhainní níos mó 
ná €50K 

 Tar éis gach 
oibleagáid agus 

teidlíocht a 
thabhairt i 

gcrích 

20 bliain Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/ICT/3/3 

Sócmhainní níos lú 
ná €50K 

 Tar éis gach 
oibleagáid agus 

teidlíocht a 
thabhairt i 

gcrích 

5 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  
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AINM 
ROINNE/ICT/3/4 

Cúltacaí córais  Deireadh na 
bliana reatha 

Gach lá: 1 
bhliain  

Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 
(athchúrsáil) 

Úsáid ghnó Coinneofar an 
caighdeán tionscail ar 
feadh tréimhse 
ghearr.  
Ba chóir cúltacaí a 
choinneáil lasmuigh 
den láthair. 

Ar bhonn 
míosúil: 3 bliana 

AINM 
ROINNE/ICT/3/5 

Córais chothabhála  Nuair nach 
mbeidh an 

córas in úsáid 
níos mó 

5 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó Cáipéisí a bhaineann 
le cothabháil agus 
tacú le bogearraí 
agus córais, lena n-
áirítear seiceálacha 
agus rótaí laethúla. 

AINM 
ROINNE/ICT/3/6 

Lámhleabhair agus 
nósanna imeachta 
oibríochta 

 Lámhleabhair úsáideora 
 Faisnéis tacaíochta a 

bhaineann le bogearraí 
nó córais chrua-earraí 
ar leith 

Nuair nach 
mbeidh an 

córas in úsáid 
níos mó 

5 bliana Athbhreithniú le 
hAghaidh na 

Cartlainne 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 
Náisiúnta, 

1986 

D’fhéadfadh sé go 
mbeadh gá le 
máistirchóipeanna 
chun córais agus 
feidhmchláir a aimsiú 
sa todhchaí. 

AINM 
ROINNE/ICT/3/7 

Polasaithe crua-
earraí TFC  

 Polasaí foilsithe 
 Tuairiscí TFC ar dhul 

chun cinn 
 Miontuairiscí cruinnithe 
 Comhfhreagras ina 

bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

 Dréachtaí ina bhfuil 
athruithe suntasacha  

Dáta foilsithe 7 mbliana Athbhreithniú le 
hAghaidh na 

Cartlainne 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 
Náisiúnta, 

1986 

 

AINM 
ROINNE/ICT/3/7/1 

Polasaithe crua-
earraí TFC: comhad á 
dhréachtú 

 Dréachtaí gan athruithe 
suntasacha 

 Taighde cúlra 
 Gnáth-chomhfhreagras  

Dáta foilsithe 7 mbliana Athbhreithniú le 
hAghaidh na 

Cartlainne 
Náisiúnta 

Úsáid ghnó Ionchur ó rannóga 
laistigh den Roinn. 

AINM 
ROINNE/ICT/3/7/2 

Polasaithe crua-
earraí TFC: tacaíocht 
riaracháin a 
sholáthar 

 Comhfhreagras maidir 
le pleanáil cruinnithe 
srl. 

 Cáipéisíocht dhúblach  

Dáta foilsithe 3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  
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AINM 
ROINNE/ICT/3/8 

Log faoi chrua-earraí 
agus bhogearraí 
córais shoghluaiste 
TFC a bhaint agus a 
thabhairt ar ais 

 Aischur an 
trealaimh  

5 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/ICT/3/9 
 

Ceadúnais 
bhogearraí 

 Saolré na 
mbogearraí 

5 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/ICT/3/10 
 

Barántas  Saolré an 
bharántais  

Náid Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

ICT/4: COSAINT SONRAÍ AGUS SÁBHÁILTEACHT 
Cód Sraith Taifid Sraith Thaifid Samplaí Comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíoch

t 
Nótaí 

AINM 
ROINNE/ICT/4/1 

Sáruithe slándála ar 
chóras TFC a bhrath 
agus a imscrúdú, 
agus na bearta a 
rinneadh 

 Críochnú an 
ghnímh 

7 mbliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó Coinnigh taifid i gcás 
go n-aithnítear sárú 
tromchúiseach nó má 
theastaíonn taifid 
mar chuid 
d’imscrúdú breise. 

AINM 
ROINNE/ICT/4/2 

Tuairiscí Freastalaí 
Monatóireachta 
Cosanta 

 Dáta na 
tuairisce  

7 mbliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó Tuairiscí iniúchtaí 
agus anailís ar 
ghníomhaíocht TFC. 

AINM 
ROINNE/ICT/4/3 

Tuairiscí iniúchta 
neamhspleácha 

 Dáta na 
tuairisce 

7 mbliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  Tuairiscí iniúchtaí ar 
Ríomhairí Pearsanta 
aonair sa Roinn. 

AINM 
ROINNE/ICT/4/4 

Saincheisteanna  Deireadh na 
bliana reatha 

5 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó Saincheisteanna agus 
fadhbanna 
gnáthaimh a 
ardaíodh le TFC. 
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ICT/5: LEANÚNACHAS GNÓ 
Cód Sraith Taifid Sraith Thaifid Samplaí Comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíoch

t 
Nótaí 

AINM 
ROINNE/ICT/5/1 

Pleanáil maidir le 
Leanúnachas Gnó  

 Go dtí go 
rachaidh socrú 

úr ina ionad 

5 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó Baineann sé seo le 
pleanáil don Roinn 
ina hiomláine. 
 
Féach freisin an 
plean Bainistíochta 
Riosca CS/3  agus 
Tubaiste IM/1 

AINM 
ROINNE/ICT/5/2 

Pleanáil maidir le 
Leanúnachas Gnó: 
soláthar plean 
forbartha 

 Go dtí go 
rachaidh socrú 

úr ina ionad 

5 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/ICT/5/3 

Pleanáil maidir le 
Leanúnachas Gnó: 
soláthar plean 
forbartha 

 Go dtí go 
rachaidh socrú 

úr ina ionad 

1 bhliain Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

 
 
 

AONAD – POL: POLASAÍ 
POL /1: FORBAIRT POLASAITHE (BA CHEART COMHAID POLASAITHE A RANGÚ DE RÉIR NA FEIDHME REACHTÚLA AGUS NA RANNÓIGE A DTACAÍONN SIAD LEO) 
Cód Sraith Taifid Sraith Thaifid Samplaí Comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíocht Nótaí 

AINM 
ROINNE/POL/1/1 

Comhaid pholasaí  Miontuairiscí cruinnithe 
 Tuairiscí 
 Achoimrí 
 Aighneachtaí 
 Meamraim 
 Comhfhreagras ina 

bhfuil cinntí, tuairimí, 

Dáta foilsithe 30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

Ba cheart comhaid 
pholasaí a rangú de 
réir na feidhme 
reachtúla agus na 
rannán a dtacaíonn 
siad leo. 
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barúlacha srl. 
 Dréachtaí ina bhfuil 

athruithe suntasacha. 
AINM 
ROINNE/POL/1/1/1 

Comhaid pholasaí: 
dréachtú chomhaid 

 Dréachtaí gan athruithe 
suntasacha 

 Taighde cúlra 
 Gnáth-chomhfhreagras  

Dáta foilsithe 7 mbliana Athbhreithniú le 
hAghaidh na 

Cartlainne 
Náisiúnta 

Úsáid ghnó Ionchur ó rannóga 
laistigh den Roinn. 

AINM 
ROINNE/POL/1/1/2 

Comhaid pholasaí: 
tacaíocht riaracháin 

 Gnáth-chomhfhreagras 
maidir le cruinnithe a 
phleanáil srl. 

 Cáipéisíocht dhúblach  

Dáta foilsithe 3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/POL/1/2 

Cruinnithe Idir-
Rannacha agus 
meithleacha 

 Miontuairiscí cruinnithe 
 Tuairiscí 
 Achoimrí 
 Aighneachtaí 
 Meamraim 
 Comhfhreagras ina 

bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

 Dréachtaí ina bhfuil 
athruithe suntasacha 

Dáta an 
chruinnithe 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

Ionchur i bhforbairt 
polasaithe agus 
teacht chun cinn na 
Roinne. 

AINM 
ROINNE/POL/1/3 

Cruinnithe Idir-
Ghníomhaireachta 
agus meithleacha  

 Miontuairiscí cruinnithe 
 Tuairiscí 
 Treoracha 
 Aighneachtaí 
 Meamraim 
 Comhfhreagras ina 

bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

 Dréachtaí ina bhfuil 
athruithe suntasacha 

Dáta an 
chruinnithe 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

Ionchur i bhforbairt 
polasaithe agus 
teacht chun cinn na 
Roinne. 

AINM 
ROINNE/POL/1/4 

Tuairiscí ó 
chomhlachtaí faoi 
choimirce na Roinne 

 Tuarascáil deiridh 
 Miontuairiscí cruinnithe 
 Comhfhreagras ina 

bhfuil cinntí, tuairimí, 

Dáta foilsithe 30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 
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barúlacha srl. 
 Dréachtaí ina bhfuil 

athruithe suntasacha 
AINM 
ROINNE/POL/1/5 

Tuairiscí chuig 
comhlachtaí 
seachtracha 

 Leagan deiridh 
Miontuairiscí cruinnithe 

 Comhfhreagras ina 
bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

 Dréachtaí ina bhfuil 
athruithe suntasacha 

Dáta foilsithe 30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

Ionadaíocht nó 
ionchur ón Roinn nó 
gníomhaireacht do 
chomhlachtaí 
Náisiúnta, Eorpacha 
nó Idirnáisiúnta. 

AINM 
ROINNE/POL/1/6 

Rannpháirtíocht 
páirtithe leasmhara 

 Aighneachtaí 
 Tuairiscí 
 Miontuairiscí cruinnithe 
 Meamraim 
 Comhfhreagras ina 

bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

Dáta na 
rannpháirtíochta 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

Ionchur i bhforbairt 
polasaithe agus 
teacht chun cinn na 
Roinne. 

AINM 
ROINNE/POL/1/6/1 

Rannpháirtíocht 
páirtithe leasmhara: 
An Rialtas 

 Aighneachtaí 
 Tuairiscí 
 Miontuairiscí cruinnithe 
 Meamraim 
 Comhfhreagras ina 

bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

Dáta na 
rannpháirtíochta 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

Ionchur i bhforbairt 
polasaithe. 
 
Idirghníomhú le 
Rannóga Stáit, agus 
le gníomhaireachtaí 
agus comhlachtaí 
poiblí. 

AINM 
ROINNE/POL/1/6/2 

Rannpháirtíocht 
páirtithe leasmhara:  
Comhlachtaí 
Náisiúnta 

 Aighneachtaí 
 Tuairiscí 
 Miontuairiscí cruinnithe 
 Meamraim 
 Comhfhreagras ina 

bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

Dáta na 
rannpháirtíochta 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

Ionchur i bhforbairt 
polasaithe. 
 
Idirghníomhú le 
comhlachtaí 
náisiúnta, ENRanna 
srl. maidir le réimsí 
polasaithe ar leith. 

AINM 
ROINNE/POL/1/6/3 

Rannpháirtíocht 
páirtithe leasmhara: 

 Aighneachtaí 
 Tuairiscí 

Dáta na 
rannpháirtíochta 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 

An tAcht um 
Chartlann 

Ionchur i bhforbairt 
polasaithe. 
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Comhlachtaí 
Eorpacha 

 Miontuairiscí cruinnithe 
 Meamraim 
 Comhfhreagras ina 

bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

Náisiúnta 
 

Náisiúnta, 1986  
Idirghníomhú le 
comhlachtaí 
Eorpacha, maidir le 
réimsí polasaithe ar 
leith.  
 
Comhlachtaí 
Eorpacha ina bhfuil 
an Roinn Stáit nó an 
Ghníomhaireacht ag 
gníomhú thar ceann 
na hÉireann. 

AINM 
ROINNE/POL/1/6/4 

Rannpháirtíocht 
páirtithe leasmhara: 
Comhlachtaí 
Idirnáisiúnta 

 Aighneachtaí 
 Miontuairiscí cruinnithe 
 Meamraim 
 Comhfhreagras ina 

bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

Dáta an 
chruinnithe 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

Ionchur i bhforbairt 
polasaithe. 
 
Idirghníomhú le 
comhlachtaí 
Idirnáisiúnta, maidir 
le réimsí polasaithe 
ar leith.  
 
Comhlachtaí 
Náisiúnta ina bhfuil 
an Roinn Stáit nó an 
Ghníomhaireacht ag 
gníomhú thar ceann 
na hÉireann. 
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AONAD – PRO: PLEANÁIL AGUS BAINISTÍOCHT TIONSCADAIL 
PRO/1: FORBAIRT TIONSCADAIL (BA CHEART COMHAID BHAINISTÍOCHTA TIONSCADAIL A RANGÚ LAISTIGH DEN FHEIDHM REACHTÚIL AGUS AN RANNÓG A DTACAÍONN SIAD LEO) 
Cód Sraith Taifid Sraith Thaifid Samplaí Comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíocht Nótaí 

AINM 
ROINN/PRO/1/1 

Staidéir 
fhéidearthachta 

 Staidéar deiridh 
 Miontuairiscí 

cruinnithe 
 Comhfhreagras ina 

bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 
Measúnú riosca 

Críochnú an 
Tionscadail 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/PRO/1/1/
1   

Staidéir 
féidearthachta: 
comhad á dhréachtú 

 Dréachtaí gan 
athruithe suntasacha 

 Páipéir oibre/taighde 
 Gnáth-

chomhfhreagras 

Críochnú an 
Tionscadail 

5 bliana Athbhreithniú le 
hAghaidh na 

Cartlainne 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/PRO/1/1/
2 

Staidéir 
féidearthachta: 
tacaíocht riaracháin a 
sholáthar 

 Gnáth-
chomhfhreagras 
maidir le cruinnithe a 
phleanáil srl. 

 Cáipéisíocht dhúblach 

Críochnú an 
Tionscadail 

5 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/PRO/1/2 

Doiciméid 
Tionscnaimh 
Tionscadail (PIDS) 

 Leagan deiridh  
 Miontuairiscí 

cruinnithe 
 Comhfhreagras ina 

bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

 Dréachtaí ina bhfuil 
athruithe 
substainteacha 

 Cás gnó 
 Anailís ar Shochair 

Costas 

Críochnú an 
Tionscadail 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/PRO/1/1/

Doiciméid 
Tionscnaimh 

 Dréachtaí gan 
athruithe 

Críochnú an 
Tionscadail 

5 bliana Athbhreithniú le 
hAghaidh na 

An tAcht um 
Chartlann 
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1 Tionscadail (PIDS): 
comhad á dhréachtú 

substainteacha 
 Páipéir oibre/costas 
 Gnáth-

chomhfhreagras 

Cartlainne 
Náisiúnta 

Náisiúnta, 1986 

AINM 
ROINNE/PRO/1/1/
2 

Doiciméid 
Tionscnaimh 
Tionscadail (PIDS): 
tacaíocht riaracháin a 
sholáthar 

 Gnáth-
chomhfhreagras 
maidir le cruinnithe a 
phleanáil srl. 

 Cáipéisíocht dhúblach 

Críochnú an 
Tionscadail 

5 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/PRO/1/3 

Comhad tionscadail  Tuairisc deiridh an 
tionscadail 

 Tuairiscí ar dhul chun 
cinn 

 Tuairisc ar luach ar 
airgeadas 

 Tuairiscí/aighneachtaí
Do réimsí speisialaithe  

 Comhfhreagras 
inmheánach maidir le 
forbairt agus dul chun 
cinn tionscadail 

 Treoir do 
chomhairleoirí 

 Moladh tionscadail ó 
chomhairleoirí 

 Tuairimí ar thuairiscí 
comhairleoirí 

 Comhfhreagras le 
comhairleoirí  

 Miontuairiscí 
cruinnithe 

Críochnú an 
Tionscadail  

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

I gcás nach bhfuil 
comhairleoirí 
fostaithe, ba cheart 
taifid inmheánacha a 
dhoiciméadú ar 
fhorbairt agus ar chur 
i bhfeidhm 
tionscadail. 
I gcás go bhfuil 
comhairleoirí 
fostaithe Ba cheart 
do Ranna agus 
Gníomhaireachtaí 
foráil a dhéanamh in 
aon socruithe 
conarthacha chun 
taifid ar fiú iad a 
choinneáil go buan a 
ghabháil. 

AINM 
ROINNE/PRO/1/3/
1 

Riarachán tionscadail  Cóipeanna de thaifid 
airgeadais/íocaíochta 

 Cáipéisíocht dhúblach 
 Gnáth-

chomhfhreagras 

Críochnú an 
Tionscadail 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó Cóipeanna logánta. 
Ba cheart máistir-
thaifid maidir le  
híocaíochtaí agus 
airgeadas a 
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maidir le 
saincheisteanna 
riaracháin 

choinneáil go lárnach 
san Aonad 
Airgeadais. 

AINM 
ROINNE/PRO/1/4 

Riarachán tionscadail 
Treoirlínte 

 Leagan deiridh 
 Miontuairiscí 

cruinnithe 
 Comhfhreagras ina 

bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

 Dréachtaí ina bhfuil 
athruithe suntasacha 

Foilsiú na 
dTreoirlínte 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/PRO/1/4/
1 

Treoirlínte Riaracháin 
tionscadail: comhad 
á dhréachtú 

 Dréachtaí gan 
athruithe suntasacha 

 Páipéir oibre/taighde 
 Gnáth-

chomhfhreagras  

Foilsiú na 
dTreoirlínte 

5 bliana Athbhreithniú le 
hAghaidh na 

Cartlainne 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/PRO/1/4/
2 

Treoirlínte Riaracháin 
tionscadail: tacaíocht 
riaracháin a sholáthar 

 Gnáth-
chomhfhreagras 
maidir le cruinnithe a 
phleanáil srl. 

 Cáipéisíocht dhúblach 

Foilsiú na 
dTreoirlínte 

5 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/PRO/1/5 

Moltaí Bainistíochta 
Tionscadail Moltaí 
formheasta 

 Cás gnó 
 Miontuairiscí 

cruinnithe 
 Comhfhreagras ina 

bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

Críochnú an 
Tionscadail 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/PRO/1/5/
1 

Moltaí Bainistíochta 
Tionscadail 
formheasta: (comhad 
á dhréachtú) 

 Dréachtaí gan 
athruithe suntasacha 

 Páipéir oibre/taighde 
 Gnáth-

chomhfhreagras  

Críochnú an 
Tionscadail 

5 bliana Athbhreithniú le 
hAghaidh na 

Cartlainne 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 

Náisiúnta, 1986 

 

AINM 
ROINNE/PRO/1/5/
2 

Moltaí Bainistíochta 
Tionscadail: 
formheasta 
(tacaíocht riaracháin 

 Gnáth-
chomhfhreagras 
maidir le cruinnithe a 
phleanáil srl. 

Críochnú an 
Tionscadail 

5 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  
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a sholáthar)  Cáipéisíocht dhúblach 
AINM 
ROINNE/PRO/1/6 

Moltaí Bainistíochta 
Tionscadail: cuireadh 
i leith nó cuireadh 
siar 

 Cás gnó 
 Miontuairiscí 

cruinnithe 
 Comhfhreagras ina 

bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

Críochnú an 
Tionscadail 

5 bliana Athbhreithniú le 
hAghaidh na 

Cartlainne 
Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/PRO/1/6/
1 

Moltaí Bainistíochta 
Tionscadail: cuireadh 
i leith nó cuireadh 
siar (comhad á 
dhréachtú) 

 Dréachtaí gan 
athruithe suntasacha 

 Páipéir oibre/taighde 
 Gnáth-

chomhfhreagras 

Críochnú an 
Tionscadail 

5 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

DEPT 
NAME/PRO/1/6/2 

Moltaí Bainistíochta 
Tionscadail cuireadh i 
leith nó cuireadh siar 
(tacaíocht riaracháin 
a sholáthar) 

 Gnáth-
chomhfhreagras 
maidir le cruinnithe a 
phleanáil srl. 

 Cáipéisíocht dhúblach 

Críochnú an 
Tionscadail 

5 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

 
 
 

AONAD– GS: SCÉIMEANNA DEONTAIS 
GS/1: POLASAITHE AGUS NÓSANNA IMEACHTA 
Cód Sraith Taifid Sraith Thaifid Samplaí Comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíoch

t 
Nótaí 

AINM 
ROINNE/GS/1/1 

Forbairt na scéime 
deontais 

   30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 
Náisiúnta, 

1986 

Féach PRO/1 Pleanáil 
agus Bainistíocht 
Tionscadail. 

AINM 
ROINNE/GS/1/2 

Polasaithe na scéime 
deontais 

 Beartas foilsithe 
 Aighneachtaí 
 Cás gnó 
 Tuairiscí ar dhul chun 

cinn 
 Miontuairiscí cruinnithe 

Críochnú na 
Scéime 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 
Náisiúnta, 

1986 

 



  99 An Sceideal Coinneála Taifead 

 Comhfhreagras ina 
bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

 Dréachtaí ina bhfuil 
athruithe suntasacha  

AINM 
ROINNE/GS/1/2/1 

Polasaithe na scéime 
deontais: comhad á 
dhréachtú 

 Dréachtaí gan athruithe 
suntasacha 

 Taighde cúlra 
Gnáth-chomhfhreagras  

Críochnú na 
Scéime 

7 mbliana Athbhreithniú le 
hAghaidh na 

Cartlainne 
Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/GS/1/2/2 

Polasaithe na scéime 
deontais: tacaíocht 
riaracháin a 
sholáthar 

 Gnáth-chomhfhreagras 
maidir le cruinnithe a 
phleanáil srl. 

 Cáipéisíocht dhúblach  

Críochnú na 
Scéime 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/GS/1/3 

Nósanna imeachta 
agus sruthanna oibre 

 Rialacha maidir le 
próiseáil agus íocaíocht 
iarratas ar dheontas. 

Go dtí go 
rachaidh socrú úr 

ina ionad 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 
Náisiúnta, 

1986 

 

AINM 
ROINNE/GS/1/3/1 

Nósanna imeachta 
agus sruthanna 
oibre: comhad á 
dhréachtú 

 Dréachtaí gan athruithe 
suntasacha 

 Taighde cúlra 
Gnáth-chomhfhreagras 

Go dtí go 
rachaidh socrú úr 

ina ionad 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/GS/1/3/2 

Nósanna imeachta 
agus sruthanna 
oibre: tacaíocht 
riaracháin a 
sholáthar 

 Gnáth-chomhfhreagras 
maidir le cruinnithe a 
phleanáil srl. 

 Cáipéisíocht dhúblach  

Go dtí go 
rachaidh socrú úr 

ina ionad 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

GS/2: RIARACHÁN, PRÓISEÁIL AGUS TUAIRISCIÚ 
Cód Sraith Taifid Sraith Thaifid Samplaí Comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíoch

t 
Nótaí 

AINM 
ROINNE/GS/2/1 

Íocaíochtaí deontais  Tuairiscí achoimre 
 Achoimrí bliantúla 

Deireadh na 
bliana reatha 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 
Náisiúnta, 

1986 

 

AINM 
ROINNE/GS/2/2 

Scóip, critéir 
mheasúnaithe a 

 Críochnú na 
Scéime 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 

An tAcht um 
Chartlann 
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bhaineann le 
scéimeanna aonair 

Náisiúnta Náisiúnta, 
1986 

AINM 
ROINNE/GS/2/3 

Dearbhú cáilíochta, 
luach ar airgead agus 
iniúchtaí eile 

 Críochnú an 
Iniúchta 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

National An 
tAcht um 
Chartlann 
Náisiúnta, 

1986 

Iniúchadh 
Inmheánach 
Iniúchadh C&AG 
Chúirt Iniúchóirí na 
hEorpa do 
scéimeanna a 
bhaineann le maoiniú 
ón AE. 
 
Féach CG/3 
Iniúchadh 
inmheánach agus 
CG/4 Ard-Reachtaire 
Cuntas agus Ciste 

AINM 
ROINNE/GS/2/4 

Iarratais ar dheontais 
nár éirigh leo 
 

 Foirmeacha iarratais 
 Cáipéisíocht 

tacaíochta/cruthúnas 
aitheantais 

 Gnáth-chomhfhreagras 
agus ceisteanna 

 Taifid teileafóin  

Críochnú an 
bhabhta 

maoinithe 

2 bhliain Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/GS/2/5 

Próiseáil agus 
íocaíocht iarratas ar 
dheontais ar éirigh 
leo 

 Foirmeacha iarratais 
 Cáipéisíocht 

tacaíochta/cruthúnas 
aitheantais 

 Gnáth-chomhfhreagras 
agus ceisteanna 

 Taifid teileafóin 

Críochnú an 
bhabhta 

maoinithe 

7 mbliana Athbhreithniú le 
hAghaidh na 

Cartlainne 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 
Náisiúnta, 

1986 

Ba cheart deontais 
d’iarratasóirí a bhfuil 
cáil náisiúnta nó 
idirnáisiúnta orthu, 
nó scéimeanna a 
bhaineann le 
hoibreacha a bhfuil 
tábhacht ar leith leo a 
choinneáil ar mhaithe 
le leas stairiúil. 

AINM 
ROINNE/GS/2/6 

Íocaíocht deontas: 
bunachair shonraí 

 Sonraí achoimre a 
bhaintear as 
foirmeacha iarratais, 

Críochnú na 
Scéime 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

National An 
tAcht um 
Chartlann 
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lena n-áirítear sonraí 
pearsanta 

 Sonraí staitistiúla a 
gabhadh mar chuid den 
phróiseas iarratais agus 
achomhairc 

 Tuairiscí achoimre 

Náisiúnta, 
1986 

SD/3: ACHOMHAIRC 
Cód Sraith Taifid Sraith Thaifid Samplaí Comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíoch

t 
Nótaí 

AINM 
ROINNE/GS/3/1 

Forbairt na scéime 
deontais achomharc 
tionscadail 

 Críochnú na 
Scéime 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 
Náisiúnta, 

1986 

Féach PRO/1 Pleanáil 
agus Bainistíocht 
Tionscadail. 

AINM 
ROINNE/GS/3/2 

Polasaithe na scéime 
achomhairc deontas 

 Polasaí foilsithe 
 Aighneachtaí 
 Cás gnó 
 Tuairiscí ar dhul chun 

cinn 
 Miontuairiscí cruinnithe 
 Comhfhreagras ina 

bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

 Dréachtaí ina bhfuil 
athruithe suntasacha  

Críochnú na 
Scéime 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 
Náisiúnta, 

1986 

 

AINM 
ROINNE/GS/3/2/1 

Polasaithe na scéime 
achomhairc deontas: 
comhad á dhréachtú 

 Dréachtaí gan athruithe 
suntasacha 

 Taighde cúlra 
 Gnáth-chomhfhreagras 

Críochnú na 
Scéime 

3 bliana Athbhreithniú le 
hAghaidh na 

Cartlainne 
Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/GS/3/2/2 

Polasaithe na scéime 
achomhairc deontas: 
tacaíocht riaracháin 
a sholáthar 

 Gnáth-chomhfhreagras 
maidir le cruinnithe a 
phleanáil srl. 

 Cáipéisíocht dhúblach  

Críochnú na 
Scéime 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/GS/3/3 

Nósanna imeachta 
agus sruthanna oibre 

 Rialacha maidir le 
próiseáil agus íocaíocht 

Go dtí go 
rachaidh socrú úr 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 

An tAcht um 
Chartlann 
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na scéime 
achomhairc deontas 

iarratas ar dheontas. ina ionad Náisiúnta Náisiúnta, 
1986 

AINM 
ROINNE/GS/3/3/1 

Nósanna imeachta 
agus sruthanna oibre 
na scéime 
achomhairc deontas: 
comhad á dhréachtú 

 Dréachtaí gan athruithe 
suntasacha 

 Taighde cúlra 
 Gnáth-chomhfhreagras  

Go dtí go 
rachaidh socrú úr 

ina ionad 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/GS/3/3/2 

Nósanna imeachta 
agus sruthanna oibre 
na scéime 
achomhairc deontas: 
tacaíocht riaracháin 
a sholáthar 

 Gnáth-chomhfhreagras 
maidir le cruinnithe a 
phleanáil srl. 

 Cáipéisíocht dhúblach  

Go dtí go 
rachaidh socrú úr 

ina ionad 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/GS/3/4 

Comhaid na scéime 
achomhairc deontas 

 Foirm iarratais 
 Tuarascáil an Oifigigh 

Achomhairc 
 Taifeadtaí tras-

scríbhinne/teileafóin 
 Comhfhreagras leis an 

achomharcóir 
 Comhfhreagras 

inmheánach ina bhfuil 
cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

Críochnú an 
achomhairc 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 
Náisiúnta, 

1986 

 

AINM 
ROINNE/GS/3/5 

An scéim achomhairc 
deontas: bunachair 
shonraí 

 Sonraí staitistiúla a 
gabhadh mar chuid den 
phróiseas achomhairc 

 Tuairiscí achoimre 

Críochnú na 
Scéime 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 
Náisiúnta, 

1986 
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UNIT – PS: SCÉIMEANNA ÍOCAÍOCHTA 
PS/1: POLASAITHE AGUS NÓSANNA IMEACHTA 
Cód Sraith Taifid Sraith Thaifid Samplaí Comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíoch

t 
Nótaí 

AINM 
ROINNE/PS/1/1 

Forbairt thionscadail 
na scéime íocaíochta 

  30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 
Náisiúnta, 

1986 

Féach PRO/1 
Pleanáil agus 
Bainistíocht 
Tionscadail. 

AINM 
ROINNE/PS/1/2 

Polasaithe na scéime 
íocaíochta 

 Polasaí foilsithe 
 Aighneachtaí 
 Cás gnó 
 Tuairiscí ar dhul chun 

cinn 
 Miontuairiscí cruinnithe 
 Comhfhreagras ina 

bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

 Dréachtaí ina bhfuil 
athruithe suntasacha  

Críochnú na 
Scéime 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 
Náisiúnta, 

1986 

 

AINM 
ROINNE/PS/1/2/1 

Polasaithe na scéime 
íocaíochta: comhad á 
dhréachtú 

 Dréachtaí gan athruithe 
suntasacha 

 Taighde cúlra 
 Gnáth-chomhfhreagras  

Críochnú na 
Scéime 

3 bliana Athbhreithniú le 
hAghaidh na 

Cartlainne 
Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/PS/1/2/2 

Polasaithe na scéime 
íocaíochta: tacaíocht 
riaracháin a 
sholáthar 

 Comhfhreagras maidir 
le pleanáil cruinnithe 
srl. 

 Cáipéisíocht dhúblach  

Críochnú na 
Scéime 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/PS/1/3 

Nósanna imeachta 
agus sruthanna oibre 

 Rialacha maidir le 
próiseáil agus íocaíocht 
iarratas ar dheontas. 

Go dtí go 
rachaidh socrú úr 

ina ionad 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 
Náisiúnta, 
1986 

 

AINM 
ROINNE/PS/1/3/1 

Nósanna imeachta 
agus sruthanna 
oibre: comhad á 
dhréachtú 

 Dréachtaí gan athruithe 
suntasacha 

 Taighde cúlra 
 Gnáth-chomhfhreagras  

Go dtí go 
rachaidh socrú úr 

ina ionad 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  
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AINM 
ROINNE/PS/1/3/2 

Nósanna imeachta 
agus sruthanna 
oibre: tacaíocht 
riaracháin a 
sholáthar 

 Gnáth-chomhfhreagras 
maidir le cruinnithe a 
phleanáil srl. 

 Cáipéisíocht dhúblach  

Críochnú na 
Scéime 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

PS/2: RIARACHÁN, PRÓISEÁIL AGUS TUAIRISCIÚ 
Cód Sraith Taifid Sraith Thaifid Samplaí Comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíoch

t 
Nótaí 

AINM 
ROINNE/PS/2/1 

Oibriú na scéime 
íocaíochta 

 Tuairiscí achoimre 
 Achoimrí bliantúla 

Deireadh na 
bliana reatha 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 
Náisiúnta, 

1986 

 

AINM 
ROINNE/PS/2/2 

Scóip, critéir 
mheasúnaithe a 
bhaineann le 
scéimeanna aonair  

 Críochnú na 
Scéime 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 
Náisiúnta, 

1986 

 

AINM 
ROINNE/PS/2/3 

Dearbhú cáilíochta, 
luach ar airgead agus 
iniúchtaí eile 
 

 Críochnú an 
iniúchta 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 
Náisiúnta, 

1986 

Iniúchadh 
Inmheánach 
Iniúchadh C&AG 
Chúirt Iniúchóirí na 
hEorpa do 
scéimeanna a 
bhaineann le maoiniú 
ón AE. 
 
Féach CG/3 
Iniúchadh 
inmheánach agus 
CG/4 Ard-Reachtaire 
Cuntas agus Ciste 

AINM 
ROINNE/PS/2/4 

Próiseáil iarratais 
aonair 
 

 Foirmeacha iarratais 
neamhbhailí nó 
neamhiomlán 

 Cáipéisí tacaíochta 
 Gnáth-chomhfhreagras 

Críochnú na 
Scéime nó 

Deireadh na 
bliana reatha 

2 bhliain Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  
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agus ceisteanna 
 Taifeadtaí teileafóin 

AINM 
ROINNE/PS/2/5 

Iarratais rathúla a 
phróiseáil agus a íoc 

 Foirm iarratais 
 Cáipéisí tacaíochta  
 Gnáth-chomhfhreagras 

agus ceisteanna 
 Taifeadtaí teileafóin 

Críochnú na 
Scéime or 

Deireadh na 
bliana reatha 

7 mbliana Athbhreithniú le 
hAghaidh na 

Cartlainne 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 
Náisiúnta, 

1986 

 

AINM 
ROINNE/PS/2/6 

An scéim íocaíochta: 
bunachar sonraí 

 Sonraí achoimre a 
bhaintear as 
foirmeacha iarratais, 
lena n-áirítear sonraí 
pearsanta 

 Sonraí staitistiúla a 
gabhadh mar chuid den 
phróiseas achomhairc 

 Tuairiscí achomair 

Críochnú na 
Scéime 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 
Náisiúnta, 

1986 

 

PS/3: ACHOMHAIRC 
Cód Sraith Taifid Sraith Thaifid Samplaí Comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíoch

t 
Nótaí 

AINM 
ROINNE/PS/3/1 

Forbairt tionscadail 
próiseas achomhairc 
na scéime íocaíochta 

 Críochnú na 
Scéime 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 
Náisiúnta, 

1986 

Féach PRO/1 
Pleanáil agus 
Bainistíocht 
Tionscadail. 

AINM 
ROINNE/PS/3/2 

Polasaithe próiseas 
achomhairc na 
scéime íocaíochta 

 Polasaí foilsithe 
 Aighneachtaí 
 Cás gnó 
 Tuairiscí ar dhul chun 

cinn 
 Miontuairiscí cruinnithe 
 Comhfhreagras 

inmheánach ina bhfuil 
cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

 Dréachtaí ina bhfuil 
athruithe suntasacha  

Críochnú na 
Scéime 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 
Náisiúnta, 

1986 
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AINM 
ROINNE/PS/3/2/1 

Polasaithe próiseas 
achomhairc na 
scéime íocaíochta: 
comhad á dhréachtú 

 Dréachtaí gan athruithe 
suntasacha 

 Taighde cúlra 
 Gnáth-chomhfhreagras  

Críochnú na 
Scéime 

3 bliana Athbhreithniú le 
hAghaidh na 

Cartlainne 
Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/PS/3/2/2 

Polasaithe próiseas 
achomhairc na 
scéime íocaíochta: 
tacaíocht riaracháin 
a sholáthar 

 Gnáth-chomhfhreagras 
maidir le cruinnithe a 
phleanáil srl. 

 Cáipéisíocht dhúblach  

Críochnú na 
Scéime 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/PS/3/3 

Nósanna imeachta 
agus sruthanna oibre 
na scéime íocaíochta 

 Rialacha maidir le 
próiseáil agus íocaíocht 
iarratas ar dheontas. 

Go dtí go 
rachaidh socrú úr 

ina ionad 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 
Náisiúnta, 

1986 

 

AINM 
ROINNE/PS/3/3/1 

Nósanna imeachta 
agus sruthanna oibre 
na scéime 
íocaíochta: comhad á 
dhréachtú 

 Dréachtaí gan athruithe 
suntasacha 

 Taighde cúlra 
 Gnáth-chomhfhreagras  

Go dtí go 
rachaidh socrú úr 

ina ionad 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/PS/3/3/2 

Nósanna imeachta 
agus sruthanna oibre 
na scéime 
íocaíochta: tacaíocht 
riaracháin a 
sholáthar 

 Gnáth-chomhfhreagras 
maidir le cruinnithe a 
phleanáil srl. 

 Cáipéisíocht dhúblach  

Go dtí go 
rachaidh socrú úr 

ina ionad 

3 bliana Le scriosadh 
faoi réir údarú 
ón gCartlann 

Náisiúnta 

Úsáid ghnó  

AINM 
ROINNE/PS/3/4 

Comhaid achomhairc 
na scéime Íocaíochta  

 Foirm iarratais 
 Tuarascáil an Oifigigh 

Achomhairc 
 Taifeadtaí tras-

scríbhinne/ teileafóin 
 Comhfhreagras leis an 

achomharcóir 
 Comhfhreagras ina 

bhfuil cinntí, tuairimí, 
barúlacha srl. 

Críochnú an 
achomhairc 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 
Náisiúnta 

An tAcht um 
Chartlann 
Náisiúnta, 

1986 

 

AINM 
ROINNE/PS/3/5 

Achomhairc na 
scéime Íocaíochta: 

 Sonraí staitistiúla a 
gabhadh mar chuid den 

Críochnú na 
Scéime 

30 bliain Aistriú chuig an 
gCartlann 

An tAcht um 
Chartlann 
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bunachair shonraí phróiseas achomhairc 
 Tuairiscí achoimre 

Náisiúnta Náisiúnta, 
1986 

 
 
 

AONAD – REF: ÁBHAR TAGARTHA 
REF/1: ÁBHAR TAGARTHA 
Cód Sraith Taifid Sraith Thaifid Samplaí Comhaid Truicear 

 
Tréimhse 

Choinneála 
Gníomh Réasúnaíoch

t 
Nótaí 

AINM 
ROINNE/REF/1/1 

Ábhar tagartha 
ginearálta 

 Go dtí an t-am 
nach mbeidh 

faisnéis ag 
teastáil níos mó 

Náid Le scriosadh gan 
aon údarú ón 

gCartlann 
Náisiúnta ag 

teastáil 

Úsáid ghnó Ní taifid iad seo agus 
níl siad faoi réir Acht 
na Cartlainne 
Náisiúnta, 1986.  

AINM 
ROINNE/REF/1/2 

Leabharlann  N/B N/B N/B N/B Níl áiseanna 
leabharlann lárnacha, 
más ann dóibh, faoi 
réir Acht na 
Cartlainne Náisiúnta, 
1986. 

AINM 
ROINNE/REF/1/3 

Faisnéis fhoilsithe  N/B N/B Coinnigh chun 
críocha 

oibríochtúla 
 

Úsáid ghnó Ábhar foilsithe nach 
raibh aon ionchur ná 
tacaíocht ón Roinn 
ann. Sa chás go 
ndéantar foilseacháin 
a mhaoiniú nó go 
mbíonn ionchur acu 
ó oifigigh roinne ba 
chóir iad a aistriú 
chuig an gCartlann 
Náisiúnta. 
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