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Is é atá i gceist 
lenár Misean:
An earnáil carthanas a rialáil chun leas 
an phobail d’fhonn comhlíonadh an dlí a 
chinntiú agus d’fhonn tacú leis an dea-
chleachtas i rialachas, i mbainistíocht 
agus i riarachán carthanas.

Is é atá i gceist 
lenár bhFís:
Earnáil carthanas atá beoga, a bhfuil iontaoibh 
aisti agus a bhfuil meas uirthi mar gheall ar an 
leas pobail a chuireann sí ar fáil.
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An Rialálaí Carthanas

Iontaoibh agus muinín an phobail as bainistiú 
agus riaradh carthanas a mhéadú;

Comhlíonadh a ndualgas ag iontaobhaithe 
carthanas a chur chun cinn i rialú agus 
bainistiú carthanas;

Úsáid éifeachtach maoine carthanas a chur 
chun cinn;

Cuntasacht carthanas do dheontóirí agus do 
thairbhithe bronntanas carthanúil, agus don 
phobal, a chinntiú;

Tuiscint a chur chun cinn ar an gceanglas gur 
chun leas an phobail a bheidh aidhmeanna 
carthanúla;

Clár de charthanais a bhunú agus a 
chothabháil;

Comhlíonadh an Achta ag carthanais a 
chinntiú, agus faireachán a dhéanamh ar an 
gcéanna;

Imscrúduithe a dhéanamh de réir an Achta;

Feabhas ar riaradh agus bainistiú carthanas 
a spreagadh agus a éascú trí fhaisnéis nó 
comhairle a sholáthar, lena n-áirítear go 
háirithe ar mhodh treoirlínte, cód cleachtais 
agus doiciméad bunreachtúil eiseamláireach 
a eisiúint (nó, de réir mar is cuí leis, a 
cheadú);

Cibé gníomhaíochtaí a sheoladh nó cibé 
faisnéis (lena náirítear faisnéis staidrimh) 
a fhoilsiú a bhaineann le carthanais agus 
iontaobhais charthanúla agus is cuí leis;

Faisnéis (lena n-áirítear faisnéis staidrimh) 
nó comhairle a sholáthar don Aire, nó tograí 
a chur faoina bhráid nó faoina bráid, maidir 
le hábhair a bhaineann le feidhmeanna an 
Údaráis Rialála Carthanas.

Bunaíodh an tÚdarás Rialála Carthanas 
an 16 Deireadh Fómhair 2014 agus tá 
sé freagrach as iontaobhais charthanúla 
agus eagraíochtaí carthanúla (carthanais) 
a rialáil agus a chosaint. Tá roinnt 
feidhmeanna ginearálta aige faoin Acht 
Carthanas 2009 ('an tAcht'), is iad sin:



COTHROIME
Oibrímid go cothrom agus go 

neamhchlaon. Cuirimid ár 
nósanna imeachta i bhfeidhm 

go comhsheasmhach 
agus tugaimid údar lenár 
ngníomhartha agus lenár 

gcinntí. 

COMHRÉIREACHT
Aithnímid an éagsúlacht ó thaobh 

méide agus acmhainne de atá 
ann i measc na n-eagraíochtaí a 

ndéanaimid rialáil orthu. Déanaimid 
rialáil ar bhealach comhréireach agus 

dírímid na hacmhainní atá ar fáil 
dúinn ar na réimsí lena mbaineann 

an riosca is mó.

CAIDREAMH
Déanaimid cumarsáid 

lenár leas-sealbhóirí agus 
éistimid leo. Féachaimid le 
saincheisteanna rialála a 

chuireann imní orthu a réamh-
mheas agus le dul i ngleic leis 

na saincheisteanna sin. 

FOGHLAIM
Bíonn ár ngníomhartha 

agus ár gcinntí bunaithe ar 
fhianaise agus bíonn siad 

leabaithe i gcultúr foghlama. 
Bímid ag lorg bealaí i gcónaí 
chun feabhas a chur ar an 

dóigh a ndéanaimid ár gcuid 
oibre agus féachaimid le 

bheith údarásach  
inár réimse. 

NEAMHSPLEÁCHAS
Déanaimid cinntí go neamhspleách 

agus chun leas an phobail. 
 Seasaimid lenár ngníomhartha  

agus lenár gcinntí agus  
glacaimid freagracht astu. 

OSCAILTEACHT 
Glacaimid cur chuige oscailte 
agus trédhearcach i leith ár 

gcuid oibre. Cuirimid faisnéis 
ar fáil faoin dóigh a n-oibrímid 

agus faoin earnáil a ndéanaimid 
rialáil uirthi. 

Ár Luachanna
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Ráiteas an 
Chathaoirligh

Patrick Hopkins 
Cathaoirleach

Leagtar amach sa Tuarascáil Bhliantúil do 2018 
conas a lean an tÚdarás Rialála Carthanas agus 
a fhoireann leis an mbliain deiridh den chéad 
ráiteas straitéise uaidh a chomhlíonadh. Léirítear 
sa mhéadú ar ghníomhaíocht an tiomantas 
marthanach atá againn do charthanais a rialáil 
chun leas an phobail, do bhainistiú agus riar 
carthanas a fheabhsú, agus do chomhlíonadh an 
dlí a chinntiú.

Ghnóthaíomar léargas luachmhar agus tuiscint 
níos doimhne ar an earnáil carthanas tríd an 
taighde a rinne Indecon thar ár gceann ar mhéid 
na hearnála carthanas agus ar an tionchar 
eacnamaíoch agus sóisialta atá aici. D’fhoilsíomar 
an taighde fianaisebhunaithe tábhachtach sin 
i lár na bliana 2018 agus deimhníodh ann go 
n-imríonn carthanais in Éirinn ról ríthábhachtach
inár sochaí – tarraingíodh aird sa taighde ar an
tionchar suntasach eacnamaíoch agus sóisialta

atá ag carthanais agus ar an dóigh a dtéann a 
gcuid oibre chun mórthairbhe do phobail in Éirinn 
agus ar fud an domhain araon.  
Mar aon le rannchuidiú le beartas poiblí 
fianaisebhunaithe a fhorbairt chun tacú le 
carthanais in Éirinn, cabhróidh an taighde leis an 
Rialálaí Carthanas rialáil a dhéanamh ar bhealach 
comhréireach. Tugadh aird stuama ar an taighde 
le linn dúinn an chéad phlean straitéiseach trí 
bliana eile uainn a fhorbairt freisin.  

Tá sé an-tábhachtach do charthanais go bhfuil 
iontaoibh agus muinín ag an bpobal astu toisc go 
gcruinníonn cuid mhór díobh airgead ón bpobal 
chun freastal ar chostas a n-oibre carthanúla.  
Tá an tÚdarás tiomanta do thacú le carthanais 
an Cód Rialachais do Charthanais a chur 
chun feidhme trí threoir phraiticiúil, doiciméid 
theimpléadacha agus oiliúint a sholáthar dóibh.

Eochairsprioc straitéiseach faoin Ráiteas 
Straitéis uainn don tréimhse 2016-2018 ba ea 
an tÚdarás a fhorbairt ina eagraíocht éifeachtúil 
éifeachtach a chuireann luach ar airgead ar fáil 
don saoránach. 

Éacht suntasach  
eile don Rialálaí 

Carthanas ba ea foilsiú an 
Chóid Rialachais  

do Charthanais, rud a 
mbeidh ról ríthábhachtach 

aige in iontaoibh  
agus muinín an phobail as 
carthanais na hÉireann a  

mhéadú anois agus amach 
anseo araon.



7

Tuarascáil Bhliantúil 2018      An Rialálaí Carthanas

Rinneadh dul chun cinn suntasach i dtreo an 
sprioc sin a bhaint amach sa bhliain 2018 nuair 
a cuireadh an chéad chéim dár gCóras Ardáin 
Dhigitigh nua i bhfeidhm.  Mar chuid den obair 
sin, seoladh tairseach nua ar líne, ar a dtugtar 
‘Mo Chuntas’, do charthanais chláraithe agus 
dóibh sin atá ag iarraidh clárú mar charthanas.  
Soláthraíodh leagan feabhsaithe den Chlár 
Carthanas agus suíomh Gréasáin nua-aimseartha 
idirghníomhach mar chuid den Ardán nua freisin. 

Tosaíodh ar an dara Ráiteas Straitéise don 
tréimhse 2019 go 2021 a fhorbairt sa bhliain 
2018 tar éis dúinn dul i gcomhairle le leas-
sealbhóirí seachtracha agus inmheánacha. 
Díreofar sa dara ráiteas ar éachtaí na chéad 
straitéise a leabú agus ar fhorbairt a dhéanamh 
orthu. Leanfaimid lenár sainordú a chur i gcrích 
chun iontaoibh agus muinín an phobail as 
carthanais a mhéadú trí rialáil a dhéanamh ar 
bhealach comhréireach éifeachtach. Chun an ról 
sin a chomhlíonadh, leanfaimid ag obair chun 
tacú le hiontaobhaithe carthanais a n-oibleagáidí 
dlíthiúla a chomhlíonadh agus déanfaimid bearta 
chun dul i ngleic le neamhchomhlíonadh nuair is 
gá.

I mí Dheireadh Fómhair 2018, d’éirigh triúr 
comhaltaí den Údarás as ar dhul as feidhm a 
mbarántais cheapacháin. Athcheapadh ceathrar 
díobh, mé féin mar Chathaoirleach ina measc. Ba 
mhaith liom buíochas a ghabháil leis na comhaltaí 
a d’éirigh as mar gheall ar an díograis agus an 
tiomantas a thaispeáin siad chun an tÚdarás a 
thabhairt chuig céim reatha a fhorbartha. 

D’éirigh John Farrelly, ár bPríomhfheidhmeannach, 
as an eagraíocht i mí Dheireadh Fómhair 2018 
tar éis é a cheapadh mar Phríomhoifigeach 
Feidhmiúcháin ar an gCoimisiún Meabhair-
Shláinte. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil 
le John as an mbunchloch a leagan le haghaidh 
obair an Údaráis. D’éirigh beirt ardbhainisteoirí 
as a ról san Údarás ag deireadh na bliana 2018, 
tar éis dóibh ardú céime a fháil chuig poist nua sa 
tSeirbhís Phoiblí. Agus sinn ag obair lenár máthair-
Roinn, tá sé ríthábhachtach go gcoimeádfaí ár 
leibhéal soláthar foirne ag an leibhéal ceadaithe 
sa bhliain 2019.

Leanann an tÚdarás ag obair i gcomhar leis an 
Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail chun tacú 
le carthanais atá beoga, cuimsitheach agus 
inbhuanaithe ar fud na hÉireann. Ba mhaith liom 
aitheantas agus buíochas a thabhairt do Michael 
Ring TD, an tAire Forbartha Tuaithe agus Pobail, 
don Aire Kyne, an tAire roimhe, do Seán Canney 
TD, an tAire Stáit um Fhorbairt Pobail, Acmhainní 
Nádúrtha agus Forbairt Dhigiteach, agus d’oifigigh 
na Roinne as an gcúnamh a thug siad don Údarás 
agus as an tacaíocht a leanann siad ag tabhairt 
dó. 

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le baill foirne 
an Údaráis as an obair dhícheallach a rinne siad 
agus an tiomantas a thaispeáin siad sa bhliain 
2018. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis 
na comhaltaí den Bhord freisin as an gcomhairle 
agus an treoir a chuireann siad ar fáil. Agus sinn 
ag tarraingt ar thréimhse an dara ráiteas straitéise 
uainn, tá muinín agam go leanfaimid ag cur leis 
na héachtaí a baineadh amach thar na trí bliana 
seo a chuaigh thart de réir mar a bhogaimid níos 
gaire dár bhfís a bhaint amach, is é sin: earnáil 
carthanas atá beoga, a bhfuil iontaoibh aisti agus 
a bhfuil meas uirthi mar gheall ar an leas pobail a 
chuireann sí ar fáil.

Patrick Hopkins 
Cathaoirleach
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Ráiteas an 
Phríomhfheidhmeannaigh 
Eatramhaigh

Helen Martin 
Príomhfheidhmeannach Eatramhach

Bhí an bhliain seo caite ina ceann tábhachtach 
don Rialálaí Carthanas, agus í ar an mbliain 
deiridh den chéad Ráiteas Straitéise uainn. Lena 
linn, thugamar faoi chlár oibre uaillmhianach 
a raibh mar aidhm leis cur leis na héachtaí a 
baineadh amach sna blianta roimhe sin. Agus 
sinn ag obair i gcomhar lenár leas-sealbhóirí, 
d’fhorbraíomar Cód Rialachais do Charthanais, 
a seoladh i mí na Samhna 2018. Mar chuid den 
seoladh sin, ghabhamar orainn féin cúnamh 
a thabhairt do charthanais an Cód a chur 
chun feidhme thar na blianta atá le teacht trí 
threoirdhoiciméid phraiticiúla, teimpléid agus 
oiliúint a sholáthar dóibh. 

Choimisiúnaíomar taighde agus d’fhoilsíomar 
tuarascáil ar an tionchar sóisialta agus 
eacnamaíoch atá ag carthanais chláraithe le linn 
na bliana freisin. Bhí an saothar taighde sin ar an 
gcéad cheann dá chineál, agus táthar ag súil go 
ndéanfar forbairt air thar na blianta atá le teacht 
ionas gur féidir linn léargas níos fearr fós a fháil 
ar an ról tábhachtach a imríonn carthanais i saol 
laethúil ár saoránach.

Rinneadh tuilleadh dul chun cinn ar a 
thrédhearcaí atá airgeadas carthanas a mhéadú 
freisin. D’oibrigh baill foirne an Rialálaí Carthanas 
le sainchomhairleoirí seachtracha chun dréacht-
Rialacháin Chuntasaíochta agus Tuairiscithe 
a ullmhú in oirchill leasuithe a dhéanamh ar 
fhorálacha an Achta Carthanas 2009.

Cuireadh arís eile leis an treoir atá ar fáil 
d’iontaobhaithe carthanais agus d’iarratasóirí 
féideartha ar chlárú nuair a foilsíodh ábhair 
thábhachtacha amhail ‘Cad is Carthanas ann?’, 
‘Treoirlínte Clárúcháin’ agus ‘Treoir maidir le 
Cúiseanna Polaitíochta a bheith á gCur Chun Cinn 

ag Carthanais’. Tá ábhair den sórt sin ina bpointe 
tagartha tábhachtach d’iontaobhaithe carthanais 
agus dóibh sin atá ag smaoineamh ar charthanas 
a bhunú nó ar obair dheonach a dhéanamh mar 
iontaobhaí carthanais. 

Leanadh ag obair go sciobtha ar charthanais 
a chlárú sa bhliain 2018 agus bhí 9,799 
gcarthanas san iomlán ar an gClár Poiblí 
Carthanas ag deireadh na bliana. 

Tugadh faoi deara gur tháinig méadú ar an líon 
tuarascálacha bliantúla a cuireadh isteach in 
am tríd an tairseach nua agus gur tháinig laghdú 
28% ar an líon teagmhálacha agus ceisteanna a 
fuair an Rialálaí Carthanas freisin. Cuireadh cuid 
mhór de na forbairtí dearfacha sin síos don Ardán 
Digiteach nua, lena dtugtar rochtain níos éasca 
do charthanais agus do pháirtithe leasmhara eile 
ar an treoir atá ar fáil agus ar fhaisnéis eile atá 
ábhartha do charthanais in Éirinn. 

Is é an toradh atá ar ár nArdán Digiteach nua 
ón taobh oibríochta de go gcuirtear feabhas ar 
ár n-inniúlacht tuairiscithe inmheánaigh agus ar 
anailís sonraí agus ar an léargas a ghnóthaímid 
ina leith. Dá bharr sin, is féidir linn acmhainní 
a spriocdhíriú agus treochtaí tábhachtacha 
a shainaithint ar bhealach níos fearr. Nuair a 
bheidh sé curtha chun feidhme ina iomláine, 
meastar go gcruthófar leis an Ardán nua 
tuilleadh gnóthachan éifeachtúlachta i réimsí 
eile d’obair na heagraíochta, lena n-áirítear i 
dtaca le comhlíonadh agus forfheidhmiú agus i 
dtaca le hiarratais a dhéantar faoi na hAchtanna 
Carthanas roimhe sin. Rinne an fhoireann 
dianiarracht an dara céim den tionscadal a chur 
chun feidhme le linn na bliana 2018.

Tháinig méadú suntasach ar an líon ábhar imní 
a tarraingíodh anuas leis an Rialálaí Carthanas 
sa bhliain 2018. Trí anailís a dhéanamh ar 
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na hábhair imní sin, bhíomar in ann roinnt 
saincheisteanna coitianta a shainaithint iontu. 
Chumasaigh sé sin dúinn treoir thábhachtach 
a eisiúint i réimsí amhail coinbhleachtaí leasa 
a bhainistiú agus fógraí poiblí a scaipeadh 
faoi ábhair amhail bailiúcháin éadaigh de 
chuid eagraíochtaí neamhchláraithe. Cuireadh 
imscrúduithe reachtúla ar na gnóthaí de chuid 
dhá charthanas i gcrích freisin agus foilsíodh 
dhá thuarascáil cigire ina leith. Tarraingíodh aird 
sna tuarascálacha sin ar shaincheisteanna atá 
ábhartha d’iontaobhaithe carthanais i gcoitinne 
agus, dá bhrí sin, is foinse thábhachtach 
foghlama iad don earnáil carthanas ina 
hiomláine.

Leanamar le teachtaireachtaí tábhachtacha a 
chur in iúl trínár gcuid cumarsáide agus caidrimh 
le leas-sealbhóirí. Bhí sé mar aidhm leis an 
obair sin dul i dteagmháil ar roinnt bealaí difriúla 
leis an 60,866 iontaobhaí carthanais atá ar 
an gClár Carthanas agus leis an mórphobal, 
lenar áiríodh trí ríomhiris a sheoladh agus trí 
sheimineáir agus cainteanna a reáchtáil agus 
páirt a ghlacadh iontu – cruinnithe ‘Buail leis 
an Rialálaí Carthanas’ agus ‘Seachtain na 
nIontaobhaithe Carthanais’ ina measc. Leanamar 
le feasacht a mhéadú ar cé a thagann faoin 
téarma “iontaobhaí carthanais” freisin ionas go 
dtuigfeadh daoine den phobal gur “iontaobhaithe 
carthanais” chun críocha an Achta Carthanas 
2009 atá in aon duine atá ag gabháil do bhord 
nó d’aon choiste eile de chuid carthanais, lena 
n-áirítear stiúrthóirí ar chuideachtaí ar carthanais
iad.

Dúshlán suntasach ba ea Ardán Digiteach nua 
a fhorbairt agus a chur chun feidhme agus, 
ag an am céanna, tabhairt faoi obair rialála 
thábhachtach amhail an Cód Rialachais do 
Charthanais a fhoilsiú, carthanais a chlárú agus 
déileáil le hábhair imní ón bpobal. Ní bheimis 
in ann an dúshlán sin a shárú gan an tacaíocht 
a fuarthas ón mBord ná gan an dianobair a 
rinne baill foirne an Rialálaí Carthanas, atá le 
moladh as an tiomantas, an dúthracht agus 
an ghairmiúlacht a thaispeáin siad.  Ba mhaith 
liom an deis seo a thapú freisin chun buíochas 
a ghabháil le gach duine a bhfuil baint acu le 
carthanais agus leis an bpobal as an gcaidreamh 
dearfach a rinne siad le baill foirne an Rialálaí 
Carthanas ar shaincheisteanna a bhaineann le 
carthanais.

Amhail i gcás comhlachtaí poiblí eile, bhí sé an-
deacair dúinn baill foirne ag a bhfuil scileanna 
cuí agus taithí chuí ar leibhéal sinsearach a 
mhealladh agus a choinneáil sa bhliain 2018. 
Mar rialálaí, is gá dúinn bheith in ann baill 
foirne shinsearacha agus saineolaithe rialála a 
mhealladh ionas gur féidir linn cur le hinniúlacht 
na heagraíochta agus a chinntiú go mbainfimid 
sármhaitheas rialála amach. 

Tá sé chun leas an phobail, mar sin, go leanfaimid 
ag díriú ar na hacmhainní a theastaíonn uainn 
a áirithiú ionas gur féidir linn ár misean a bhaint 
amach, is é sin: comhlíonadh an dlí a chinntiú 
agus tacú leis an dea-chleachtas i rialachas, i 
mbainistíocht agus i riarachán carthanas.

Helen Martin 
Príomhfheidhmeannach Eatramhach 
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Buaicphointí 2018

An líon carthanas ar  
an gClár Carthanas 
ag deireadh na  
bliana 2018

9,799
An líon eagraíochtaí 
a ghnóthaigh stádas 
carthanúil

1,321 

Glanmhéadú

sa líon carthanas ar 
an gClár Carthanas i 
gcomparáid leis an  
mbliain roimhe

An líon carthanas ar 
baineadh a sonraí ón 
gClár Carthanas

742579
An líon 
Tuarascálacha 
Cigire a 
foilsíodh  

2

An líon cruinnithe 
caidrimh phoiblí 

7
An céatadán d’ábhair 
imní a bhain le 
saincheisteanna 
rialachais

32%An líon ábhar 
imní a fuarthas 

ar an mbliain 2017

686
MÉADÚ 29%

Seoladh 
suíomh 
Gréasáin 
nua

4

Bhreithnigh an 
Coiste Seirbhísí 
Carthanais

ábharar an mbliain 2017

326MÉADÚ 18%

An líon cuairteoirí ar ár 
suíomh Gréasáin

118,673 
An líon  
ríomhirisí a foilsíodh

10
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Forbhreathnú ar an Eagraíocht

1. Clárú agus Tuairisciú – Áirítear iad seo a leanas leis na príomhfheidhmeanna atá ag an aonad
seo: measúnú agus próiseáil a dhéanamh ar iarratais ar chlárú agus ar iarratais ghaolmhara;
an Clár Carthanas a chothabháil; na córais tuairiscithe bhliantúil a bhainistiú; agus treoir a
thabhairt d’eagraíochtaí maidir le hábhair chlárúcháin agus thuairiscithe bhliantúil.

2. Comhlíonadh agus Forfheidhmiú – Áirítear iad seo a leanas leis na príomhfheidhmeanna atá
ag an aonad seo: comhlíonadh an Achta a chur chun cinn agus faireachán a dhéanamh air;
fiosrúcháin agus imscrúduithe a sheoladh nuair is cuí; gníomh forfheidhmiúcháin a dhéanamh
nuair is gá; agus feabhas ar riar agus bainistiú carthanas a spreagadh trí fhaisnéis agus
comhairle a sholáthar.

3. Seirbhísí Carthanais agus Gnóthaí Dlí – Áirítear leis na príomhfheidhmeanna atá ag an aonad
seo i dtaca le seirbhísí carthanais measúnú agus próiseáil a dhéanamh ar iarratais a chuirtear
faoi bhráid an Rialálaí Carthanas faoi na hAchtanna Carthanas, 1961 agus 1973, lena n-áirítear
iarratais ar iontaobhaithe nua a cheapadh agus iarratais ar údarú chun tailte atá á sealbhú thar
ceann iontaobhas carthanúil a dhiúscairt. Is iad na príomhfheidhmeanna atá ag an bhfoireann
gnóthaí dlí comhairle dlí a chur ar gach ceann de na haonaid ghnó ar shaincheisteanna rialála
laethúla, ar ábhair a bhaineann le gnóthaí corparáideacha agus ar thionscadail shonracha eile.

4. Gnóthaí Corparáideacha – Áirítear iad seo a leanas leis na príomhfheidhmeanna atá ag an
aonad seo: seirbhísí tacaíochta inmheánacha a sholáthar agus comhlíonadh na n-oibleagáidí
rialachais is infheidhme a chinntiú; beartais chorparáideacha agus nósanna imeachta
corparáideacha a fhorbairt agus maoirseacht a dhéanamh ar a gcur chun feidhme; tacaíocht
rúnaíochta a thabhairt don Bhord agus dá choistí; maoirseacht a dhéanamh ar acmhainní
airgeadais, acmhainní TFC agus acmhainní daonna; déileáil le hiarrataí saorála faisnéise agus
cosanta sonraí; agus an chóiríocht oifige a bhainistiú.

5. Cumarsáid agus Caidreamh le Leas-Sealbhóirí – Áirítear iad seo a leanas leis na feidhmeanna
atá ag an aonad seo: ceisteanna ó na meáin agus preaseisiúintí a láimhseáil; bainistiú a
dhéanamh ar an ábhar ar an suíomh Gréasáin agus sna meáin shóisialta; agus imeachtaí
comhairliúcháin phoiblí agus imeachtaí eile do leas-sealbhóirí a eagrú.

Tá an Rialálaí Carthanas comhdhéanta de na haonaid ghnó seo a leanas:
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An líon carthanas ar an  
gClár Carthanas 
 ag deireadh na  

bliana 2018

9,799

An líon carthanas ar 
baineadh a sonraí 

ón gClár Carthanas

579

Glanmhéadú

sa líon carthanas ar 
an gClár Carthanas 
i gcomparáid leis an 

mbliain roimhe

742

An líon eagraíochtaí 
a ghnóthaigh stádas 

carthanúil

1,321 

Clárú agus 
Tuairisciú 

1
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An Clár Poiblí Carthanas
Bhí 9,799 gCarthanas ann ar an gClár Poiblí 
Carthanas1 ag an 31 Nollaig 2018. B’ionann é sin 
agus glanmhéadú 742 charthanas2 ar an bhfigiúr 
ag deireadh na bliana 2017. 

Ní mór do gach carthanas a oibríonn, nó atá ag 
iarraidh oibriú, iarratas a dhéanamh ar a n-áireamh 
ar an gClár Carthanas, beag beann ar a méid, ar a 
struchtúr dlíthiúil nó ar a n-ioncam. Tá carthanais 
a cláraíodh le breith faoi alt 39 den Acht freagrach 
as 32% den líon iomlán carthanas ar an gClár, 
méadaithe ó 20% den líon iomlán ag deireadh na 
bliana 2017. 

Tá leagan inchuardaithe de Chlár Poiblí Charthanais 
na hÉireann ar fáil ar shuíomh Gréasáin an Rialálaí 
Carthanas – www.charitiesregulator.ie

Chun cabhrú leo sin atá ag smaoineamh ar 
eagraíocht charthanúil a bhunú a fháil amach 
cé acu ba cheart nó nár cheart dóibh bheith 
cláraithe, d’fhoilsigh an Rialálaí Carthanas dhá 
threoirdhoiciméad sa bhliain 2018, ba iad sin: ‘Cad 
is Carthanas ann?’ agus ‘Treoirlínte Clárúcháin’. 

Ag deireadh na bliana 2018, bhí 68% de na 
heagraíochtaí ar an gClár Carthanas, nó 6,641 
cheann, cláraithe faoi alt 40 den Acht Carthanas 
2009. Foráladh leis an alt sin go gclárófaí go 
huathoibríoch aon eagraíochtaí a raibh díolúine 
bhailí charthanúil chánach agus uimhir charthanais 
ghaolmhar arna heisiúint ag na Coimisinéirí Ioncaim 
acu ag an 16 Deireadh Fómhair 2014. Measfar 
carthanais den sórt sin a bheith cláraithe leis an 
Rialálaí Carthanas fad a bheidh siad i dteideal an 
díolúine charthanúil chánach ábhartha a shealbhú. 

Rinneadh 8,452 charthanas san iomlán a chlárú go 
huathoibríoch tríd an modh seo i mí Dheireadh Fómhair 
2014.

Ag deireadh na bliana 2018, ní raibh 1,811 charthanas 
a measadh a bheith cláraithe go huathoibríoch sa bhliain 
2014 faoi alt 40 den Acht i dteideal an díolúine charthanúil 
chánach sin a shealbhú a thuilleadh. Baineadh na sonraí de 
chuid 579 gcarthanas ón gClár Carthanas.

Córas Ardáin Dhigitigh
Seoladh Céim a hAon den Chóras Ardáin Dhigitigh nua 
an 27 Iúil 2018. Mar chuid de Chéim a hAon, seoladh 
tairseach nua ar líne, ar a dtugtar ‘Mo Chuntas’ freisin, 
do charthanais chláraithe agus dóibh sin atá ag iarraidh 
clárú mar charthanas. Seoladh leagan feabhsaithe den 
Chlár Carthanas, suíomh Gréasáin nua agus córas cúloifige 
nua mar chuid den Ardán nua. Cuireadh feabhas ar an 
inniúlacht tuairiscithe inmheánaigh agus ar anailís sonraí 
freisin. 

Is féidir le carthanais chláraithe an tairseach ar líne a úsáid 
freisin chun a dTuarascálacha Bliantúla a uaslódáil ar an 
gClár Carthanas agus chun faisnéis carthanais, amhail 
sonraí iontaobhaithe, a nuashonrú, de réir mar is cuí.

1 Tá an Clár Poiblí Carthanas ar fáil ag: https://www.charitiesregulator.ie/ga/faisn%C3%A9is-don-phobal/cuardaigh-an-cl%
C3%A1r-carthanas.
2 Rinne an Rialálaí Carthanas a ardán a ascnamh chuig an Ardán Digiteach nua le linn na bliana 2018. Ba é an toradh a bhí air 

sin gur athluadh an líon carthanas a bhí cláraithe. Bhí 9,057 gcarthanas cláraithe ag deireadh na bliana 2017, i gcodarsnacht 
leis na 9,061 cheann a tuairiscíodh roimhe sin.

1,321
An líon eagraíochtaí 
a ghnóthaigh stádas 

carthanúil sa  
bhliain 2018.

Seoladh tairseach nua ar líne, ar a dtugtar ‘Mo 
Chuntas’ freisin, do charthanais chláraithe agus 
dóibh sin atá ag iarraidh clárú mar charthanas. 

http://www.charitiesregulator.ie
https://www.charitiesregulator.ie/ga/faisn%C3%A9is-don-phobal/cuardaigh-an-cl%C3%A1r-carthanas
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Foirm dhlíthiúil Carthanas Cláraithe  
Is iad na trí phríomhchineál foirme dlíthiúla ná comhlacht corpraithe, comhlacht neamhchorpraithe agus 
iontaobhas carthanúil. Is é seo a leanas an miondealú ar charthanais chláraithe de réir foirm dhlíthiúil 
amhail an 31 Nollaig 2018:

Ginearálta Cineál Carthanais % den 
Iomlán

2017

Corpraithe Cuideachtaí 4,413 45.0% 51.1%

Neamhchorpraithe Cumann 1,518 15.5%

Bord Bainistíochta 2,403 24.5%

Eile 851 8.7%

Fo-iomlán 4,772 48.7% 41.4%

Iontaobhas 
Carthanúil

Iontaobhas 614 6.3% 7.5%

Iomlán 9,799 100.0%

Carthanais de réir Cuspóir Carthanúil

Leagtar catagóirí sonracha de chuspóirí carthanúla amach san 
Acht Carthanas 2009. 

✓ An bhochtaineacht nó cruatan eacnamaíoch a chosc nó a
mhaolú

✓ Oideachas a chur ar aghaidh

✓ Creideamh a chur ar aghaidh

✓ Aon chuspóir eile a théann chun tairbhe don phobal

Folaíonn ‘cuspóir ar bith eile a théann chun tairbhe don phobal’ cuspóirí sonracha, lena n-áirítear 
iad siúd atá faoi mhíbhuntáiste a imeascadh; an tsláinte agus obair shaorálach a chur chun cinn; 
leas an phobail agus forbairt pobail a chur ar aghaidh; cosaint agus inchothaitheacht chomhshaoil 
a chur ar aghaidh; síth idir creidimh agus ciníocha a chur chun cinn; réiteach coinbhleachtaí a 
chur ar aghaidh; leas ainmhithe a chur ar aghaidh; agus na healaíona a chur ar aghaidh. Is féidir 
go mbeidh níos mó ná cuspóir carthanúil sonrach amháin ag carthanais agus is minic is amhlaidh 
sin. Léirítear sa tábla ar an gcéad leathanach eile an miondealú ar charthanais chláraithe de réir 
cuspóir carthanúil.

Carthanais Chláraithe in Éirinn



An Rialálaí Carthanas      Tuarascáil Bhliantúil 2018

16

Cuspóir carthanúil de réir catagóire

38%

12%

40% 10%

oideachas a chur ar aghaidh

creideamh a chur ar aghaidh

cuspóir eile a théann chun tairbhe don phobal

an bhochtaineacht nó cruatan eacnamaíoch 
a mhaolú
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Tá ceithre chatagóir de chuspóirí carthanúla 
ann, mar atá leagtha amach san Acht. Is féidir 
go mbeidh níos mó ná cuspóir carthanúil 
amháin ag carthanais. Mar shampla, is féidir go 
dtacóidh carthanais a thugann cistiú deontais 
do charthanais eile le gach ceann de na cuspóirí 
carthanúla san Acht. Tá údarás ag carthanais a 
gcuspóirí carthanúla a chur i gcrích chun tairbhe 
don phobal. Taispeántar sa léaráid ar dheis 
miondealú ar na 9,799 gcarthanas chláraithe de 
réir na gceithre chatagóir de chuspóirí carthanúla.     

Cineálacha eile ‘cuspóra a théann chun tairbhe don phobal’, agus iad 
miondealaithe de réir catagóire

Déantar sa léaráid thíos miondealú eile 
ar an gcatagóir ‘cuspóir eile a théann 
chun tairbhe don phobal’. Tá 12 chuspóir 
den sórt sin ann. 
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Faisnéis airgeadais faoi 
charthanais in Éirinn

15%

53%

32%

Suas go €10,000

€10,001 - €100,000

€100,000 +

> €5 mhilliún

> €1 mhilliún

> €0.5 milliún

> €0.25 milliún

Léirítear in anailís ar thuarascálacha bliantúla don bhliain 
2018 gur dhearbhaigh 2,175 charthanas chláraithe gur 
mhó a n-ioncam ná €250,000. Léirítear sa chairt thíos 
céatadán na gcarthanas sin de réir banda ioncaim.

Ioncam na gcarthanas >€250,000

13%

26%

24%

Carthanais de réir an lín fostaithe

2%

42%

43%

8%
5%

0

1 - 19

20 - 49

50 - 249

250 +

Is é atá sa rannán ‘Carthanais de réir Ioncaim’ 
(féach thíos) ná miondealú ar na tuarascálacha 
bliantúla a chomhdaigh carthanais sa bhliain 
2018.  

Sna tuarascálacha bliantúla a comhdaíodh 
do charthanais chláraithe, tugtar faisnéis faoi 
ghníomhaíochtaí na gcarthanas i dtréimhse ar 
leith, léirítear conas a chuir gach carthanas a 
gcuspóir carthanúil ar aghaidh chun leas an 
phobail agus tugtar sonraí faoina n-ioncam, 
faoina gcaiteachas agus faoin líon fostaithe, faoi 
na cineálacha tairbhithe agus faoin líon measta 
tairbhithe a bhí acu sa tréimhse tuairiscithe.

Carthanais de réir ioncaim, mar atá 
sna tuarascálacha bliantúla uathu

Ceanglaítear ar charthanais faisnéis a thabhairt 
faoin líon fostaithe atá acu sna bandaí atá leagtha 
amach thíos. Ní raibh aon fhostaithe ar bith ag 42% 
de na carthanais a chuir tuarascáil bhliantúil isteach 
sa bhliain 2018. Bhí níos lú ná 20 fostaí ag 85% 
de na carthanais sin agus níor thuairiscigh ach 7% 
díobh go raibh níos mó ná 50 fostaí acu. 

37%
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Laighin

Iontaobhaithe carthanais agus láthair gheografach na 
gcarthanas
Is iad iontaobhaithe carthanais na daoine a bhfuil freagracht dhlíthiúil orthu as bainistiú carthanais. Cé gur 
oibrithe deonacha iad, gabhann freagracht shuntasach leis an ról mar iontaobhaí carthanais. Bhí 60,866 
iontaobhaí carthanais ann ar an gClár Carthanas amhail an 31 Nollaig 2018, lenar áiríodh stiúrthóirí 
cuideachta, comhaltaí coiste agus iontaobhaithe de chuid iontaobhas carthanúil - féach an léaráid thíos.  

Carthanais Iontaobhaithe 
Carthanais

         Scoileanna 2,403 18,930 

 Carthanais eile    7,396 41,936 

         Iomlán 9,799 60,866

Laighin

An Mhumhain

Connachta/Ulaidh

Connachta/Ulaidh 
(Muineachán, Dún na nGall agus an Cabhán) Láthair Eile (Tuais-

ceart Éireann/an 
Ríocht Aontaithe)

An Mhumhain

Carthanais

Iontaobhaithe 
Carthanais

1,463  

7,705   

Baile Átha Cliath

Carthanais

Iontaobhaithe 
Carthanais

1,893  

10,624   

Carthanais

Iontaobhaithe 
Carthanais

57  

714   

Carthanais

Iontaobhaithe 
Carthanais

2,466  

14,857   

Carthanais

Iontaobhaithe 
Carthanais

1,517  

8,036   



19

Tuarascáil Bhliantúil 2018      An Rialálaí Carthanas

Ceisteanna 
Bainistíochta 
Teagmhálacha
Fuair an tAonad um Chlárú agus 
Tuairisciú 21,521 cheann de 
theagmhálacha agus de cheisteanna 
tosaigh ó charthanais, ón bpobal, ó 
thairbhithe agus ó leas-sealbhóirí eile. 
Ba é an teileafón an modh is coitianta 
cumarsáide go fóill, agus é freagrach 
as 51% den teagmháil ar fad. Ba iad 
ríomhphost (44%) agus an suíomh 
Gréasáin (5%) na príomh-mhodhanna 
cumarsáide eile.

Bhí laghdú 28% ann ar an líon 
foriomlán teagmhálacha agus 
ceisteanna sa bhliain, i gcomparáid 
leis an bhfigiúr don bhliain 2017. Is 
dóigh go bhfuil cuid mhór den laghdú 
sin inchurtha síos do sheoladh rathúil 
na bhfoirmeacha nua clárúcháin ar 
líne, an chórais ‘Mo Chuntas’ agus an 
tsuímh Ghréasáin nua.

Fuair an tAonad 
um Chlárú agus 

Tuairisciú 21,521 
cheann de 

theagmhálacha 
agus de 

cheisteanna 
tosaigh. 

5%

51%

44%

Teileafón         

Ríomhphost       

Suíomh Gréasáin



Comhlíonadh 
agus 

Forfheidhmiú

2
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An céatadán d’ábhair 
imní a bhain le 

saincheisteanna 
rialachais 

32%

An líon ábhar imní 
a fuarthas 

An meánlíon ábhar 
imní a tarraingíodh 

anuas gach mí 

ar an 
mbliain 
2017 

686

57

MÉADÚ 
29%



21

Tuarascáil Bhliantúil 2018      An Rialálaí Carthanas

3 Tá an Beartas maidir le hÁbhair Imní ar fáil ag: www.charitiesregulator.ie

Comhlíonadh agus 
Forfheidhmiú 
Ceann de phríomhfheidhmeanna an Rialálaí 
Carthanas is ea faireachán a dhéanamh ar 
an dóigh a bhfuil carthanais ag comhlíonadh 
fhorálacha na reachtaíochta carthanas, go 
háirithe an tAcht Carthanas 2009, agus 
comhlíonadh na bhforálacha sin a chinntiú. Tá ár 
mBeartas maidir le hÁbhair Imní, atá ar fáil don 
phobal ar ár suíomh Gréasáin3, mar bhonn agus 
thaca ag ár bpróiseas ábhar imní. Rinneadh ár 
mBeartas maidir le hÁbhair Imní a athbhreithniú 
agus a nuashonrú le linn na bliana 2018 chun 
an t-eispéireas oibríochtúil a léiriú. Foilsíodh an 
leagan leasaithe den Bheartas i mí Aibreáin.

Tar éis dúinn ábhar imní a fháil, scrúdaímid an 
fhaisnéis a tugadh dúinn, déanaimid measúnú 
riosca ar an ábhar agus, má bhíonn údar ann 
le déanamh amhlaidh, iarraimid dearbhú/
faisnéis ón gcarthanas nó ón eagraíocht lena 
mbaineann. I gcás nach gcuirfidh an carthanas 
lena mbaineann an Rialálaí Carthanas ar a 
shuaimhneas i leith an ábhair, féadfaidh sé 
leas a bhaint as na cumhachtaí atá aige faoin 
Acht Carthanas 2009 chun faisnéis a éileamh, 
ordacháin a eisiúint, smachtbhannaí a chur i 
bhfeidhm agus, nuair is gá, cigirí a cheapadh 
chun gnóthaí an charthanais a imscrúdú.
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Tábla 1 - Ábhair imní a tarraingíodh anuas de réir bliana, 2014 go 2018

Ábhair imní a tarraingíodh anuas 

Sa bhliain 2018, tarraingíodh 686 ábhar imní 
aonair anuas leis an Rialálaí Carthanas i ndáil 
le 423 eagraíocht. Is ionann an líon ábhar imní 
aonair a tarraingíodh anuas agus méadú 29% ar 
an líon ábhar imní a tarraingíodh anuas sa bhliain 
2017, ar lena linn a fuarthas 532 cheann. 

Tabhair faoi deara: Rinneadh na figiúirí a foilsíodh roimhe sin do na hábhair imní a tarraingíodh anuas sna blianta 
2016 agus 2017 a athbhreithniú tar éis leasuithe a dhéanamh ar an dóigh ar taifeadadh an fhaisnéis bhunaidh a 
fuarthas.

http://www.charitiesregulator.ie
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Tábla 2 - An líon ábhar imní a tarraingíodh anuas gach mí sa bhliain 2018

Ábhair imní a tarraingíodh anuas de réir 
míosa 

Ba é 57 gcinn an meánlíon ábhar imní a tarraingíodh 
anuas in aghaidh na míosa sa bhliain 2018 agus 
ba é 83 cinn an líon is airde ábhar imní aonair a 
tarraingíodh anuas in aon mhí ar leith. Fuarthas na 
hábhair imní sin i mí na Bealtaine 2018. 

I gcodarsnacht leis sin, ba i mí an Mheithimh a 
tarraingíodh an líon is ísle ábhar imní anuas. Fuarthas 
33 ábhar imní an mhí sin. 

Catagóirí na saincheisteanna a tarraingíodh 
anuas

Tá cineál éagsúil na saincheisteanna a tarraingíodh 
anuas leis an Rialálaí Carthanas mar fhianaise ar an raon 
leathan eagraíochtaí, cuspóirí carthanúla agus tairbhithe 
atá ann laistigh den earnáil carthanas in Éirinn. Is féidir 
roinnt catagóirí leathana a shainaithint sna hábhair imní a 
tarraingíodh anuas, áfach.

Maidir leis na hábhair imní a fuair an Rialálaí Carthanas sa 
bhliain 2018, tarraingíodh saincheisteanna a bhain leis na 
catagóirí comhcheangailte ‘Saincheisteanna Rialachais’, 
‘Dlisteanacht an Charthanais’ agus ‘Rialú Airgeadais 
agus Trédhearcacht’ anuas i thart ar 83% díobh. Leagtar 
amach i dTábla 3 miondealú iomlán ar chatagóirí na 
saincheisteanna a tarraingíodh anuas sa bhliain 2018.

Ba cheart a thabhairt faoi deara go bhfuil seans ann 
go bhfuil roinnt saincheisteanna a bhaineann leis an 
aon eagraíocht amháin leagtha amach san aon ábhar 
imní amháin agus go bhfuil roinnt nó gach ceann de na 
saincheisteanna sin catagóirithe ar leithligh óna chéile. 
I gcásanna den sórt sin, tagann difríocht chun cinn idir 
an líon ábhar imní a tarraingíodh anuas agus an líon 
saincheisteanna a tarraingíodh anuas.

Maidir leis na hábhair imní  
a fuair an Rialálaí Carthanas 
sa bhliain 2018, tarraingíodh 
saincheisteanna a bhain leis 

na catagóirí comhcheangailte 
‘Saincheisteanna Rialachais’, 
‘Dlisteanacht an Charthanais’ 
agus ‘Rialú Airgeadais agus 

Trédhearcacht’ anuas i  
thart ar 83% díobh.

Is féidir an líon ard ábhar imní a tarraingíodh anuas i mí 
na Bealtaine a chur go páirteach i leith na n-ábhar imní a 
cuireadh in iúl faoi dhul i mbun feachtas polaitíochta don 
reifreann le haghaidh an tOchtú Leasú ar an mBunreacht 
a aisghairm. Maidir leis an líon foriomlán ábhar imní a 
tarraingíodh anuas sa bhliain 2018, is féidir iad a chur 
go páirteach i leith méadú suntasach ar an líon ábhar 
imní a fuarthas faoina dhlisteanaí a bhí bailiúcháin 
éadaigh. Leagtar amach i dTábla 2 thíos an líon ábhar 
imní a tarraingíodh anuas gach mí sa bhliain 2018.
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Spriocanna próiseála ábhar imní 

Tá na spriocanna a leagadh síos don bhliain 2018 agus an fheidhmíocht chomhfhreagrach iarbhír ón 1 
Eanáir 2018 go dtí an 31 Nollaig 2018 leagtha amach sa tábla thíos.

Mar thoradh ar a phróisis fheabhsaithe agus ar infheistíocht in oiliúint agus forbairt na foirne san Aonad 
um Chomhlíonadh agus Forfheidhmiú, dúnadh 722 ábhar imní san iomlán sa bhliain 2018. Is ionann 
an líon sin agus méadú 57% ar an líon foriomlán ábhar imní a dúnadh sa bhliain 2017, ar lena linn a 
cuireadh 461 cheann chun críche.

Bhí 294 ábhar imní a bhain le 158 n-eagraíocht ar oscailt amhail an 31 Nollaig 2018.

Tábla 3 - Catagóirí na saincheisteanna a tarraingíodh anuas sa bhliain 2018

Catagóir An Líon Ábhar 
Imní

%

Saincheisteanna Rialachais 309 32.0%

Dlisteanacht an Charthanais 287 29.7%

Rialú Airgeadais agus Trédhearcacht 205 21.2%

Dul i mbun Feachtas Polaitíochta Míchuí 61 6.3%

Ábhair Imní Mhíthreoraithe - Saincheisteanna a bhí lasmuigh de 
shainchúram an Rialálaí Carthanas 

55 5.7%

Tairbhe Phríobháideach 29 3.0%

Dochar do Thairbhithe 19 1.9%

Tábla 5 - Spriocanna agus an fheidhmíocht chomhfhreagrach iarbhír ón 1 Eanáir 2018 go dtí an 31 
Nollaig 2018

An Príomhghníomh a rinneadh / an Chloch 
Mhíle a baineadh amach ón dáta a fuarthas an 
t-ábhar imní

Táscairí Feidhmíochta Feidhmíocht Iarbhír

Taifeadadh an t-ábhar imní 85% laistigh de 5 lá 
100% laistigh de 10 lá 

99% laistigh de 5 lá 
100% laistigh de 10 lá

Eisíodh admháil go bhfuarthas an t-ábhar imní 85% laistigh de 5 lá 
100% laistigh de 10 lá

98% laistigh de 5 lá 
100% laistigh de 10 lá

Rinneadh measúnú riosca tosaigh 75% laistigh de 15 lá 
100% laistigh de 20 lá

89% laistigh de 15 lá 
99% laistigh de 20 lá

Leithdháileadh cás don ábhar imní 75% laistigh de 20 lá 
100% laistigh de 30 lá

97% laistigh de 20 lá 
100% laistigh de 30 lá

Dúnadh an t-ábhar imní 75% laistigh de 180 lá 91% laistigh de 180 lá

Catagóir 2018 2017 Difríocht mar %

An líon ábhar imní a fuarthas 686 532 Méadú 28.9%

An líon ábhar imní a dúnadh 722 461 Méadú 56.6%

An líon ábhar imní a bhí ar oscailt ag deireadh na bliana

de réir ábhar imní aonair 294 328 Méadú 10.4%

de réir eagraíochta 158 187 Laghdú 15.5%

Tábla 4 - Catagóirí Ábhar Imní 2018
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Cumhachtaí Chuid 4 – Eagraíochtaí 
Carthanúla a Chosaint 

Achtaíodh Cuid 4 den Acht Carthanas 2009 i mí 
Mheán Fómhair 2016 agus tugtar léi cumhachtaí 
imscrúdaitheacha agus cosantacha don Rialálaí. 
Áirítear leis na cumhachtaí sin an cumas chun 
smachtbhannaí a fhorchur i gcás go sáróidh carthanas 
oibleagáidí áirithe amhail an ceanglas chun cuntais 
chuí a choimeád nó tuarascáil bhliantúil a chur isteach. 
Rud eile de, tugtar an t-údarás don Rialálaí Carthanas 
leis cigirí a cheapadh chun imscrúduithe reachtúla a 
dhéanamh ar ghnóthaí carthanas. 

Rinne an Rialálaí Carthanas a chumhachtaí faoi Chuid 
4 a fheidhmiú i roinnt cásanna le linn na bliana 2018, 
lenar áiríodh: 

 Tuarascálacha cigire a fhoilsiú ar na nithe seo a 
leanas: 

- Solas - Galway Picture Palace CLG4, agus

- G.L.E.N. CLG5;

 Smachtbhannaí idirmheánacha a fhorchur ar 
charthanas amháin i leith mainneachtain leabhair 
chuntais chuí a choimeád;

 Ordacháin a thabhairt d’iontaobhaithe carthanais 
faoi alt 53 den Acht Carthanas 2009 faisnéis a 
sholáthar don Rialálaí Carthanas;

 Ordacháin a thabhairt d’iontaobhaithe carthanais 
faoi alt 68 den Acht Carthanas 2009 leabhair, 
doiciméid agus taifid eile a thabhairt ar aird.

Tuarascáil maidir le Comhlíonadh 2017

Rinne an Rialálaí Carthanas Tuarascáil maidir le 
Comhlíonadh 20176 a ullmhú agus a fhoilsiú le linn 
na bliana 2018. Rinneadh anailís sa Tuarascáil 
sin ar na gníomhaíochtaí comhlíonta a sheol an 
Rialálaí Carthanas sa bhliain 2017, a bhí ar an gcéad 
bhliain iomlán ina raibh sé in ann leas a bhaint as a 
chumhachtaí faoi Chuid 4 den Acht Carthanas 2009.  

Rinneadh anailís sa Tuarascáil freisin ar na hábhair 
imní a tarraingíodh anuas le linn na bliana 2017 agus 
tugadh tuairisc inti ar na gníomhaíochtaí comhlíonta 
eile a seoladh le linn na bliana, lenar áiríodh na 
fógraí poiblí a scaipeadh faoi ábhair chomhlíonta, 
na gníomhartha reachtúla a rinneadh, agus na 
tuarascálacha téamacha a eisíodh. 

Luadh sa Tuarascáil gurbh amhlaidh, le linn 
dó bainistiú a dhéanamh ar na hábhair imní a 
tarraingíodh anuas faoi charthanais agus faoi 
eagraíochtaí le linn na bliana 2017, gur shainaithin 
an Rialálaí Carthanas roinnt saincheisteanna 
coitianta a théann i bhfeidhm ar an gcumas atá ag 
iontaobhaithe carthanais na dualgais dhlíthiúla atá 
orthu a chomhlíonadh i dtaca lena gcarthanas a 
bhainistiú agus a rialú go héifeachtach. Bhain na 
saincheisteanna sin leis na réimsí seo a leanas:

 Na dualgais agus na freagrachtaí atá ar 
iontaobhaithe;

 Coinbhleachtaí leasa a bhainistiú;

 Rialuithe inmheánacha airgeadais;

 Trédhearcacht;

 Eagraíochtaí carthanúla neamhchláraithe. 

Leagadh amach sa Tuarascáil freisin cuid den treoir 
agus den tacaíocht atá ar fáil do charthanais chun 
cabhrú leo aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna 
sna réimsí a sainaithníodh.

‘Athbhreithniú ar Rátaí Comhlíonta 
na gCeanglas Tuairiscithe Bhliantúil i 
measc Carthanais Chláraithe 2017’

A luaithe a bheidh a shonraí comhlánaithe aige ar 
an gClár Carthanas, ní mór do charthanas tuarascáil 
bhliantúil a chomhdú laistigh de dheich mí ó 
dheireadh a bhliana airgeadais. I mí na Nollag 2018, 
d’fhoilsigh an Rialálaí Carthanas a ‘Athbhreithniú ar 
Rátaí Comhlíonta na gCeanglas Tuairiscithe Bhliantúil 
i measc Carthanais Chláraithe 20177’. 

4 Tuarascáil Cigire maidir le Solas – Galway Picture Palace CLG – atá ar fáil ó: https://www.charitiesregulator.ie/media/1416/inspectors-
report-solas-galway-picture-palace-may-2018.pdf

5 Tuarascáil Cigire maidir le G.L.E.N CLG – atá ar fáil ó: https://www.charitiesregulator.ie/media/1419/inspectors-report-glen-april-2018.pdf

6 Tuarascáil maidir le Comhlíonadh 2017 – atá ar fáil ó: https://www.charitiesregulator.ie/media/1553/compliance-report-2017-
august-2018.pdf

7 Tá an Tuarascáil ar fáil ó: https://www.charitiesregulator.ie/media/1631/annual-reporting-compliance-review-2017.pdf 

https://www.charitiesregulator.ie/media/1416/inspectors-report-solas-galway-picture-palace-may-2018.pdf
https://www.charitiesregulator.ie/media/1416/inspectors-report-solas-galway-picture-palace-may-2018.pdf
https://www.charitiesregulator.ie/media/1419/inspectors-report-glen-april-2018.pdf
https://www.charitiesregulator.ie/media/1553/compliance-report-2017-august-2018.pdf
https://www.charitiesregulator.ie/media/1553/compliance-report-2017-august-2018.pdf
https://www.charitiesregulator.ie/media/1631/annual-reporting-compliance-review-2017.pdf
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8 Treoir maidir le Cúiseanna Polaitíochta a bheith á gCur Chun Cinn ag Carthanais – atá ar fáil ó: 
       https://www.charitiesregulator.ie/media/2276/guidance-on-charities-and-the-promotion-of-political-causes-ga.pdf
9 Cad is Carthanas ann? – atá ar fáil ó: https://www.charitiesregulator.ie/media/1544/what-is-a-charity-rev-001.pdf
10 Treoirlínte Clárúcháin – atá ar fáil ó: https://www.charitiesregulator.ie/media/1470/registration-guidelines-reduced-size-final-

accessible-for-web.pdf

11 Coinbhleachtaí Leasa a Bhainistiú - atá ar fáil ó: https://www.charitiesregulator.ie/media/1417/managing-conflicts-of-interest-
may-2018.pdf

12 An Tuarascáil ón bPainéal Comhairleach ar Rialachas Eagraíochtaí Carthanúla – atá ar fáil ó: https://www.charitiesregulator.
ie/media/1389/report-of-the-consultative-panel-may-2018.pdf

13 An Cód Rialachais do Charthanais – atá ar fáil ó: https://www.charitiesregulator.ie/en/information-for-charities/charities-
governance-code

Ba é príomhfhionnachtain an athbhreithnithe gur 
chuir 98% de charthanais chláraithe a dtuarascáil 
bhliantúil don bhliain 2017 isteach (chomhdaigh 
54% díobh í in am, chomhdaigh 28% díobh í laistigh 
de thrí mhí tar éis an spriocdháta comhdúcháin 
agus chomhdaigh an chuid eile í níos mó ná trí mhí 
tar éis an spriocdháta). Bhí 95 thuarascáil bhliantúil 
don bhliain 2017 fós amuigh. Is ionann é sin agus 
2% den líon iomlán tuarascálacha bliantúla a bhí le 
cur isteach sa tréimhse sin.

Cé gur fháiltigh an Rialálaí Carthanas roimh an 
gcéatadán ard (98%) de charthanais chláraithe a 
chuir an próiseas clárúcháin i gcrích agus a chuir 
tuarascáil bhliantúil faoina bhráid, tugann sé faoi 
deara go leanann líon suntasach carthanas lena 
dtuarascáil bhliantúil a chomhdú go déanach, beag 
beann ar an bhfíric go gceanglaítear ar charthanais 
faoi alt 52(1) den Acht a dtuarascáil bhliantúil a 
chur faoi bhráid an Rialálaí Carthanas tráth nach 
déanaí ná 10 mí tar éis dheireadh gach bliana 
airgeadais. Is cion faoi alt 52(8) den Acht Carthanas 
2009 é mainneachtain tuarascáil bhliantúil a chur 
isteach nuair a bhíonn sí dlite. Príomhfheidhm 
de chuid an Rialálaí Carthanas is ea faireachán 
a dhéanamh ar chomhlíonadh an Achta agus 
déanfaidh sé bearta cuí chun a chinntiú go gcloífear 
le ceanglais an Achta. Dá bhrí sin, leanfaidh an 
Rialálaí Carthanas le caidreamh a dhéanamh le 
carthanais d’fhonn a chinntiú go dtiocfaidh méadú 
ar an líon carthanas a chomhdaíonn a dtuarascáil 
bhliantúil in am.

Treoir a eisíodh 

Ceann amháin de phríomhfheidhmeanna an 
Rialálaí Carthanas is ea comhlíonadh a ndualgas 
ag iontaobhaithe carthanais a chur chun cinn i 
rialú agus bainistiú carthanas. Rinne an Rialálaí 
Carthanas na treoirdhoiciméid seo a leanas a 
fhorbairt agus a fhoilsiú chun na críche sin le linn 
na bliana 2018, atá i dteannta na treorach do 
charthanais a bhí forbartha againn cheana:

 Treoir maidir le Cúiseanna Polaitíochta a bheith á 
gCur Chun Cinn ag Carthanais8;

 Cad is Carthanas ann?9; 

 Treoirlínte Clárúcháin10; 

 Coinbhleachtaí Leasa a Bhainistiú11. 

An Cód Rialachais

I mí an Mhárta 2017, chuir an Rialálaí Carthanas 
Painéal Comhairleach Reachtúil ar Rialachas 
Eagraíochtaí Carthanúla ar bun. Foilsíodh an 
‘Tuarascáil ón bPainéal Comhairleach ar Rialachas 
Eagraíochtaí Carthanúla’12 i mí na Bealtaine 2018 
agus rinneadh roinnt moltaí inti. Ina measc sin, 
moladh gur cheart Cód Rialachais nua a bheith ann 
do charthanais, rud a n-eiseodh an Rialálaí Carthanas 
é agus a mbeadh mar aidhm leis feabhas ar riar, 
bainistiú agus rialachas eagraíochtaí carthanúla a 
éascú. 

Sheol an Rialálaí Carthanas an Cód Rialachais do 
Charthanais13 i mí na Samhna 2018. Leagtar síos 
ann na caighdeáin íosta ar cheart d’iontaobhaithe 
carthanais (e.g. aon duine atá ag fónamh ar Bhord 
nó ar Choiste de chuid carthanais) a chinntiú go 
gcomhlíonann a gcarthanas iad ionas gur féidir leo a 
n-eagraíocht a bhainistiú agus a rialú go héifeachtach.

https://www.charitiesregulator.ie/media/1544/what-is-a-charity-rev-001.pdf
https://www.charitiesregulator.ie/media/1470/registration-guidelines-reduced-size-final-accessible-for-web.pdf
https://www.charitiesregulator.ie/media/1470/registration-guidelines-reduced-size-final-accessible-for-web.pdf
https://www.charitiesregulator.ie/media/1417/managing-conflicts-of-interest-may-2018.pdf
https://www.charitiesregulator.ie/media/1417/managing-conflicts-of-interest-may-2018.pdf
https://www.charitiesregulator.ie/media/1389/report-of-the-consultative-panel-may-2018.pdf
https://www.charitiesregulator.ie/media/1389/report-of-the-consultative-panel-may-2018.pdf
https://www.charitiesregulator.ie/en/information-for-charities/charities-governance-code
https://www.charitiesregulator.ie/en/information-for-charities/charities-governance-code
https://www.charitiesregulator.ie/media/2276/guidance-on-charities-and-the-promotion-of-political-causes-ga.pdf
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Tá sé phrionsabal rialachais leagtha amach sa Chód Rialachais do Charthanais: Is iad sin: 

Aithnítear sa Chód Rialachais do Charthanais an 
éagsúlacht ollmhór atá le fáil i measc charthanais 
na hÉireann, agus iad sa raon idir eagraíochtaí a 
bhfuil a láimhdeachas sna milliúin euro agus a 
bhfuil na céadta ball foirne acu agus carthanais 
atá faoi stiúir ag oibrithe deonacha agus a bhfuil 
ioncam an-íseal acu. Tá an Cód Rialachais do 
Charthanais deartha chun bheith comhréireach 
agus cuireadh carthanais atá comhdhéanta 
d’oibrithe deonacha amháin agus carthanais a 
bhfuil líon beag ball foirne íoctha acu san áireamh 
nuair a bhí sé á ullmhú.

Leagtar amach sa Chód an 32 chroíchaighdeán 
ar cheart do gach carthanas iad a chomhlíonadh 
agus na prionsabail á gcur i ngníomh acu. Tá 
17 gcaighdeán bhreise ann freisin lena léirítear 
an dea-chleachtas do charthanais ag a bhfuil 
ardleibhéil ioncaim agus/nó struchtúir chasta 
eagrúcháin agus chistiúcháin agus/nó líon 
suntasach fostaithe.

Ghabh an Rialálaí Carthanas air féin obair i 
gcomhar le carthanais agus le hiontaobhaithe 
carthanais chun cabhrú leo an Cód a chur chun 
feidhme, lena n-áirítear trí ábhair threorach 
agus doiciméid theimpléadacha a sholáthar ar 
leathanach tiomnaithe ar a shuíomh Gréasáin14. 
Beidh an bhliain 2019 ina bliain foghlama agus 
ullmhúcháin do charthanais. Beifear ag súil leis 

go gcomhlíonfaidh carthanais an Cód sa bhliain 
2020.  Ón mbliain 2021 i leith, beifear ag súil 
leis go dtabharfaidh carthanais tuairisc don 
Rialálaí Carthanas ar an dóigh a bhfuil an Cód á 
chomhlíonadh acu.

Déanfaidh an Rialálaí Carthanas faireachán ar 
chomhlíonadh an Chóid nua agus beifear ag 
súil leis go gcomhlíonfaidh carthanais an Cód 
nó go míneoidh siad cén fáth nach bhfuil an 
Cód á chomhlíonadh acu. Beifear ag súil leis go 
gcoinneoidh carthanais ‘foirmeacha taifid maidir 
le comhlíonadh15’ ar comhad agus féadfaidh 
an Rialálaí Carthanas iad sin a iarraidh ag aon 
am. Sna blianta atá romhainn, is é an rún atá 
ag an Rialálaí Carthanas go léireofar in iontráil 
gach carthanais ar an gClár Carthanas cé acu 
atá nó nach bhfuil an Cód á chomhlíonadh ag an 
gcarthanas lena mbaineann.

Seachtain na nIontaobhaithe 
Carthanais 2018

Thionóil an Rialálaí Carthanas cruinnithe poiblí 
i mBaile Átha Cliath agus i gCorcaigh le linn 
Sheachtain na nIontaobhaithe Carthanais i mí 
na Samhna 2018. Le linn na gcruinnithe sin, 
tugadh láithreoireachtaí ar an gCód, reáchtáladh 
seisiúin Cheisteanna agus Freagraí agus tugadh 
deis d’iontaobhaithe foghlaim faoin gCód roimh 
thabhairt isteach na dtreoirdhoiciméad agus na 
seisiún faisnéise atá beartaithe don bhliain 2019.

14 An leathanach tiomnaithe maidir leis an gCód Rialachais do Charthanais ar an suíomh Gréasáin – atá ar fáil ag https://www.
charitiesregulator.ie/en/information-for-charities/charities-governance-code

15 Tá leagan in-íoslódáilte agus inchurtha in eagar den Fhoirm Taifid maidir le Comhlíonadh, ar cuid den Chód Rialachais do 
Charthanais í, ar fáil ó:  
https://www.charitiesregulator.ie/en/information-for-charities/charities-governance-code

https://www.charitiesregulator.ie/en/information-for-charities/charities-governance-code
https://www.charitiesregulator.ie/en/information-for-charities/charities-governance-code
https://www.charitiesregulator.ie/en/information-for-charities/charities-governance-code
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Ar dháta a bhunaithe, ghlac an Rialálaí Carthanas 
na róil agus na feidhmeanna a chuir Coimisinéirí 
na dTabhartas agus na dTiomnachtaí Carthanúla 
i gcrích roimhe sin. Tá an comhairleoir dlí um 
rialáil agus seirbhísí carthanais i gceannas ar an 
bhfoireann seirbhísí carthanais. Ar na freagrachtaí 
atá uirthi tá próiseáil a dhéanamh ar iarrataí ó 
charthanais agus óna gcomhairleoirí dlí faoi na 
hAchtanna Carthanas, 1961 agus 1973, agus 
tacaíocht a thabhairt don Rialálaí Carthanas i leith 
feidhmeanna eile a chuir na Coimisinéirí i gcrích 
roimhe sin.

Tacaíonn an fhoireann seirbhísí carthanais le hobair 
an Choiste Seirbhísí Carthanais, a bhreithníonn 
iarratais a dhéantar faoi Acht 1961 agus faoi Acht 
1973.

Áirítear na nithe seo a leanas leis na hiarrataí agus 
na hiarratais a bpróiseálann an fhoireann seirbhísí 
carthanais iad:

 Diúscairt tailte atá á sealbhú thar ceann 
iontaobhas carthanúil a údarú

 Féadfaidh an Rialálaí Carthanas diúscairt 
tailte atá á sealbhú thar ceann iontaobhais 
charthanúla a údarú i gcás nach bhfuil 
cumhacht den sórt sin ag na hiontaobhaithe 
carthanais ar shlí eile.

 Iontaobhaithe nua a cheapadh

 Ar iarratas ó iontaobhaí (nó ó aon duine eile ag 
a bhfuil leas) trí dhearbhú reachtúil a thabhairt, 
féadfaidh an Rialálaí Carthanas iontaobhaí nó 
iontaobhaithe nua a cheapadh, ar iarratas a 
fháil agus i gcás nach ann d’aon iontaobhaithe 
ar marthain de chuid iontaobhas carthanúil 
nó i gcás nach féidir ionadaí pearsanta an 
iontaobhaí deiridh atá ar marthain a aimsiú. 

 Scéimeanna Cy-Près a cheapadh lena 
gcuirtear maoin carthanais i bhfeidhm

 Tá an chumhacht ag an Rialálaí Carthanas 
scéimeanna Cy-Près lena gcuirtear maoin 
carthanais i bhfeidhm a shocrú (is é sin, Scéim 
a bheidh chomh gar agus is féidir do rún an 
deontóra bhunaidh), i gcás gur theip ar na 
cuspóirí bunaidh nó nach féidir iad a chur chun 
feidhme.

 Teacht ar chomhréiteach i leith éilimh ó 
charthanas nó ina aghaidh 

 Ar iarratas ó na hiontaobhaithe carthanais, 
féadfaidh an Rialálaí Carthanas comhréiteach 
a cheadú i leith éilimh ó charthanas nó ina 
aghaidh. 

 Comhairle a chur ar iontaobhaithe carthanais 
nuair a bhíonn deacracht acu iontaobhas 
carthanúil a riar 

 Féadfaidh an Rialálaí Carthanas comhairle a chur 
ar iontaobhaithe carthanais a bhfuil deacracht 
acu iontaobhas carthanúil a riar nó ar sheiceadóirí 
uachta a bhfuil deacracht acu réadtiomnú 
carthanúil nó tiomnacht charthanúil a riar. 

 Orduithe dílseacháin a dhéanamh i ndáil le 
léasanna

 Féadfaidh an Rialálaí Carthanas orduithe 
dílseacháin a dhéanamh lena scaoiltear maoin 
carthanais ó fheidhmiú cúnant dochraideach i 
léasanna arna ndéanamh de bhun an Leases for 
Schools (Ireland) Act, 1881, agus léasanna eile 
chun críocha carthanúla i gcás nach eol cé atá i 
dteideal leas an léasóra nó i gcás nach féidir an 
duine sin a aimsiú.

 Scrúdú a dhéanamh ar fhoirmeacha a fhaightear 
ón Oifig Probháide

 Déanann an Rialálaí Carthanas scrúdú ar 
fhoirmeacha achoimre a fhaightear ón Oifig 
Probháide, a sholáthraíonn sonraí faoi gach 
tiomnacht charthanúil, chun a dhéanamh 
amach cé acu a fuarthas fáltais le haghaidh na 
dtiomnachtaí sin nó nach bhfuarthas.

Bhreithnigh an Coiste Seirbhísí Carthanais 326 ábhar 
sa bhliain 2018. Is féidir na hábhair ar déileáladh leo 
a mhiondealú mar seo a leanas: 

Cineál Ábhair An líon 
ábhar ar 
déileáladh 
leo sa 
bhliain 2018

Iarratais nach gnáthiarratais 
iad (ábhair ilghnéitheacha, e.g. 
cásanna ina n-iarrtar tuairim nó 
comhairle ón Rialálaí Carthanas; 
iarratais Cy-Près) 

93

Dlíthíocht 8

Gnáthiarratais - diúscairtí maoine 
(e.g. morgáistí, díolacháin, 
aistrithe, léasanna a cheadú)  

140

Iontaobhaithe nua a cheapadh 52

Míreanna foirmiúla  33
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Bhreithnigh an 
Coiste Seirbhísí 
Carthanais 326 
ábhar sa bhliain 

2018.

Gnóthaí Dlí
Tugann an fhoireann gnóthaí dlí tacaíocht dlí 
inmheánach ar fud na heagraíochta.

Sa bhliain 2018, thug an fhoireann seirbhísí dlí 
comhairle dlí ar shaincheisteanna laethúla rialála 
mar aon le comhairle shonrach maidir le roinnt 
tionscadal agus roinnt ábhar eile a bhaineann le 
gnóthaí corparáideacha. 

An Comhchiste 
Infheistíochta
Tá freagracht ar an Rialálaí Carthanas as 
maoirseacht a dhéanamh ar Chomhchiste 
Infheistíochta atá á bhainistiú ag Davy Asset 
Management Ltd. Bhí luach €34,568,751.06 ar 
an gComhchiste ag an 31 Nollaig 2018.

Chuir Coimisinéirí na dTabhartas agus na 
dTiomnachtaí Carthanúla d'Éirinn an Comhchiste 
Infheistíochta (“Ciste”) ar bun i mí Aibreáin 1985 
trí bhíthin Scéim faoi alt 46 den Acht Carthanas, 
1961. De bhua alt 82 den Acht Carthanas 2009, 
ba chuig an Rialálaí Carthanas a aistríodh na 
feidhmeanna go léir a bhí dílsithe do Choimisinéirí 
na dTabhartas agus na dTiomnachtaí Carthanúla 
d’Éirinn roimhe sin.

Tá thart ar 334 chuntas ann sa Chiste faoi láthair. 
Is iad na hinfheisteoirí sa Chiste ná carthanais 
a bhfuil díolúine bhailí charthanúil chánach 
acu ó na Coimisinéirí Ioncaim nó iontaobhais 
charthanúla eile a ligeann na Coimisinéirí 
isteach ann dá rogha féin. Níltear ag ligean aon 
charthanas breise isteach sa Chiste i láthair na 
huaire.

Tá scéim athinfheistíochta díbhinne i bhfeidhm 
lena dtugtar rogha do shealbhóirí aonaid 
ioncam díbhinne a fháil mar airgead tirim dhá 
uair sa bhliain nó é a athinfheistiú ar ais sa 
Chiste. Má chinntear é a athinfheistiú sa Chiste, 
beidh méadú comhfhreagrach ann ar an líon 
aonad breise a bheidh ann ag deireadh mhí an 
Mheithimh nó ag deireadh mhí na Nollag. Déantar 
infheistíocht trí aonaid a cheannach, bunaithe 
ar phraghsanna aonaid a shocraítear ag an 30 
Meitheamh agus ag an 31 Nollaig nó ag aon am 
is cuí leis an Rialálaí Carthanas.

Tá thart ar 334 
chuntas ann sa 
Chomhchiste 

Infheistíochta faoi 
láthair. 
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Ceann amháin de chuspóirí straitéiseacha 
an Rialálaí Carthanas is ea caidreamh agus 
cumarsáid éifeachtach a dhéanamh le gach leas-
sealbhóir chun tacú leis an ról rialála atá aige. 
Rinne an tAonad um Chumarsáid agus Caidreamh 
le Leas-Sealbhóirí dul chun cinn ar an gcuspóir 
sin a bhaint amach trí roinnt gníomhaíochtaí agus 
forbairtí le linn na bliana 2018. Áiríodh iad seo a 
leanas leo sin: suíomh Gréasáin soláimhsithe nua 
a sheoladh; ríomhiris (nuachtlitir leictreonach) 
nua a sheoladh; sraith cruinnithe réigiúnacha 
‘Buail leis an Rialálaí Carthanas’ a óstáil; agus an 
líon leantóirí ar ardáin mheán sóisialta an Rialálaí 
Carthanas a mhéadú go mór.

Na Meáin

D’fhoilsigh an Rialálaí Carthanas 35 
phreaseisiúint sa bhliain (méadú 40% ar an 
bhfigiúr don bhliain 2017). Mheall an Rialálaí 
Carthanas spéis fhairsing sna meáin náisiúnta 
agus réigiúnacha araon de bharr roinnt fógraí 
sonracha uaidh.  

Pléadh go fairsing leis an Rialálaí Carthanas 
freisin mar gheall ar a chuid oibre chun scála an 
tionchair a bheadh ag leachtú Pembroke Dynamic 
Internet Services Ltd a mheas. 

I measc na saincheisteanna eile a cumhdaíodh sna 
meáin bhí seoladh an Chóid Rialachais do Charthanais 
i mí na Samhna, foilsiú na Tuarascála Bliantúla don 
bhliain 2017 i mí an Mheithimh agus seoladh na 
Treorach uainn maidir le Cúiseanna Polaitíochta a 
bheith á gCur Chun Cinn ag Carthanais i mí Feabhra.

An suíomh Gréasáin agus na meáin 
shóisialta

Bhain 118,673 dhuine úsáid as an suíomh Gréasáin 
sa bhliain 2018 (méadú 18% ar an mbliain 2017). 
Thug siad cuairt ar an suíomh 230,082 uair (méadú 
18% ar an mbliain 2017) agus d’amharc siad ar 
689,559 leathanach (laghdú 11% ar an mbliain 
2017). Mhair an mheánchuairt 3:22 nóiméad (laghdú 
9% ar an mbliain 2017). Is dóigh go bhfuil an laghdú 
ar an líon leathanach ar amharcadh orthu agus ar 
fhad na gcuairteanna inchurtha síos do sheoladh 
an tsuímh Ghréasáin nua i mí Iúil 2018. Mar aon le 
tairseach nua ar líne a sholáthar chuig an gcóras 
clárúcháin uasghrádaithe, dearadh an suíomh chun 
go mbeadh sé níos éasca don dá ghrúpa úsáideoirí 
is mó (carthanais agus carthanais fhéideartha, agus 
daoine den phobal) rochtain a fháil ar na rannáin a 
theastaíonn uathu. 

D’imir ár n-ardáin mheán sóisialta ról méadaitheach 
inár gcuid cumarsáide le linn na bliana 2018. Tháinig 
méadú 50% ar an líon comhcheangailte leantóirí atá 
againn ar Twitter16 agus ar LinkedIn le linn na bliana 
2018. 

Suíomh Gréasáin nua an Rialálaí Carthanas, atá freagrúil d’fhóin phóca – www.charitiesregulator.ie

16 Twitter – atá ar fáil ó: https://twitter.com/Charities_Reg

http://www.charitiesregulator.ie
https://twitter.com/Charities_Reg
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Oibríonn an eagraíocht i bPoblacht na 

hÉireann

Is ann don eagraíocht chun cuspóir 

carthanúil/cuspóirí carthanúla a 

chomhlíonadh

Cuireann an eagraíocht an cuspóir 

carthanúil/na cuspóirí carthanúla sin, 

agus é/iad sin amháin, chun cinn

Cuireann an eagraíocht gach 

gníomhaíocht i gcrích chun an cuspóir 

carthanúil sin a chur chun cinn

Is ann don eagraíocht chun dul chun 

tairbhe don phobal nó do chuid den 

phobal in Éirinn, nó in áit eile, tríd an 

gcuspóir carthanúil/trí na cuspóirí 

carthanúla atá aici

Níl an eagraíocht ina comhlacht 

eisiata

Foilseacháin

Rinne an Rialálaí Carthanas ceithre 
threoirdhoiciméad a sheoladh agus a phoibliú le 
linn na bliana. Seoladh ‘Cad is Carthanas ann?’ 
i mí Eanáir; seoladh ‘Treoir maidir le Cúiseanna 
Polaitíochta a bheith á gCur Chun Cinn ag 
Carthanais’ i mí Feabhra; agus seoladh ‘Treoirlínte 
Clárúcháin’ agus ‘Coinbhleachtaí Leasa a Bhainistiú’ 
i mí na Bealtaine17.

Bhainistigh an t-aonad an obair deartha, foilsithe 
agus poiblíochta do chúig thuarascáil le linn 
na bliana 2018. Ba iad sin an ‘Tuarascáil ón 
bPainéal Comhairleach ar Rialachas Eagraíochtaí 
Carthanúla’18, an ‘Cód Rialachais do Charthanais’19, 
Tuarascáil Bhliantúil an Rialálaí Carthanas 2017, 
an ‘Tuarascáil ar an Tionchar Sóisialta agus 
Eacnamaíoch atá ag Carthanais Chláraithe na 
hÉireann 2018’ ó Indecon20, agus an ‘Tuarascáil 
maidir le Comhlíonadh 2017’21.

17 Tá na treoirdhoiciméid uile ón Rialálaí Carthanas ar fáil ó: https://www.charitiesregulator.ie/en/information-for-charities/guidance-for-charities

18 ‘Tuarascáil ón bPainéal Comhairleach ar Rialachas Eagraíochtaí Carthanúla’ – atá ar fáil ó:  
https://www.charitiesregulator.ie/media/1389/report-of-the-consultative-panel-may-2018.pdf

19 ‘An Cód Rialachais do Charthanais’ – atá ar fáil ó:  
https://www.charitiesregulator.ie/media/1609/charities-governance-code.pdf

20 An Tuarascáil ar an Tionchar Sóisialta agus Eacnamaíoch atá ag Carthanais Chláraithe na hÉireann – atá ar fáil ó: https://www.
charitiesregulator.ie/media/1564/indecon-social-and-economic-impact-report-2018.pdf

21 An ‘Tuarascáil maidir le Comhlíonadh 2017’ – atá ar fáil ó: https://www.charitiesregulator.ie/media/1553/compliance-report-2017-
august-2018.pdf

An Seicliosta Carthanais, a bhfuil mar aidhm leis cabhrú le carthanais a chinneadh cé acu a chomhlíonfaidh nó nach 
gcomhlíonfaidh a n-eagraíocht na ceanglais chlárúcháin – sliocht as leathanach 15 den treoirdhoiciméad ‘Cad is Carthanas 
ann?’.

Sa phictiúr, ó chlé go deas, ag seoladh an Chóid 
Rialachais do Charthanais: Seán Canney, an tAire Stáit ag 
an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail; Patrick Hopkins, 
Cathaoirleach an Údaráis Rialála Carthanas; agus Helen 
Martin, Príomhfheidhmeannach Eatramhach an Rialálaí 
Carthanas.

https://www.charitiesregulator.ie/en/information-for-charities/guidance-for-charities
https://www.charitiesregulator.ie/media/1389/report-of-the-consultative-panel-may-2018.pdf
https://www.charitiesregulator.ie/media/1609/charities-governance-code.pdf
https://www.charitiesregulator.ie/media/1564/indecon-social-and-economic-impact-report-2018.pdf
https://www.charitiesregulator.ie/media/1564/indecon-social-and-economic-impact-report-2018.pdf
https://www.charitiesregulator.ie/media/1553/compliance-report-2017-august-2018.pdf
https://www.charitiesregulator.ie/media/1553/compliance-report-2017-august-2018.pdf
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An ríomhiris nua ón Rialálaí 
Carthanas

Sheol an Rialálaí Carthanas an ríomhiris 
dar teideal ‘Nuacht an Rialálaí Carthanas’23 
uaidh i mí Mheán Fómhair.  Foilsíodh ceithre 
eagrán den ríomhriris le linn na bliana. Seoltar 
an ríomhiris chuig carthanais agus chuig 
iontaobhaithe carthanais a bhfuil a sonraí ar 
an gClár Carthanas. Seoltar í freisin chuig aon 
daoine den phobal a chláraíonn léi ar líne trí 
shuíomh Gréasáin an Rialálaí Carthanas24.

22 An ‘Tuarascáil ar an Tionchar Sóisialta agus Eacnamaíoch atá ag Carthanais na hÉireann 2018’ – atá ar fáil ó: https://www.
charitiesregulator.ie/media/1489/social-and-economic-impact-report-2018.pdf

23 Ríomhiris an Rialálaí Carthanas – atá ar fáil ó: https://www.charitiesregulator.ie/en/information-for-the-public/email-updates-
and-newsletter

24 Ibid

Go luath sa bhliain 2018, choimisiúnaigh an Rialálaí Carthanas Indecon International Economic Consultants chun an ‘Tuarascáil 
ar an Tionchar Sóisialta agus Eacnamaíoch atá ag Carthanais na hÉireann 2018’22 a tháirgeadh. Baineadh úsáid sa tuarascáil 
as sonraí ón gClár Poiblí Carthanas ag deireadh na bliana 2017, lenar áiríodh faisnéis ó thuarascálacha bliantúla a soláthraíodh 
don Rialálaí Carthanas. Rinneadh anailís inti ar fhaisnéis airgeadais faoi 5,746 charthanas agus ar shonraí ón bPríomh-Oifig 
Staidrimh freisin.

An Tionchar Sóisialta agus 
Eacnamaíoch atá ag Carthanais 

Chláraithe na hÉireann 2018

www.charitiesregulator.ie 

Ioncam iomlán 
CHARTHANAIS CHLÁRAITHE NA 
HÉIREANN

An líon daoine atá 
fostaithe i GCARTHANAIS 
CHLÁRAITHE NA 
HÉIREANN

An tsuim a thugtar do  
CHARTHANAIS CHLÁRAITHE 
NA HÉIREANN gach bliain

Caiteachas díreach, 
indíreach agus spreagtha 

Tacú le

Meánsíntiús seachtainiúil  

A THUG 

DAR LUACH 
MILLIÚN

MILLIÚN 

BILLIÚN 

FOSTAÍ

AN LÍON  
UAIREANTA 
INA MILLIÚIN  
A OIBRÍODH  
GO DEONACH 

AN LÍON OIBRITHE 
DEONACHA

IN AGHAIDH 
NA BLIANA

BILLIÚN  
€14.5  

189,000   

€649   

€350   

€24.98    

€3.75    
300,000   

68   

Ioncam Fostaíocht  Síntiúis

An tionchar atá ag 
carthanais na hÉireann  

Obair dheonach

Ioncam de réir cineál carthanais (a bhfuil ioncam 
os cionn €10m acu) 
€3,105.7 

€1,011.6 €998.7 €1,740.3 

€2,964.0 €1,683.7 
MILLIÚN 

MILLIÚN MILLIÚN MILLIÚN 

MILLIÚN MILLIÚN 

An líon eagraíochtaí de réir ioncaim

226 
HUAIRE    

€

IN AGHAIDH AN 
TEAGHLAIGH

€

289,000

160164

€0

€1 - €49,999

€50,000 - €249,999

€250,000 - €999,999

€1,000,000 - €9,999,999

€10,000,000 +

Gan tuairisc

2

1,821

1,601

699

1,298

Ospidéil agus 
Eagraíochtaí 
Eile Sláinte 

Institiúidí Teicneolaíochta/
Ollscoileanna agus Eagraíochtaí 
Eile Ardoideachais/Eagraíochtaí 
Taighde 

Boird  
Oideachais  
agus Oiliúna 

Carthanais Mhíchumais agus 
Carthanais Eile a Chistítear 
go Príomha trí FSS nó trí 
Chistiú Eile Rialtais 

Seirbhísí 
Eile Rialtais/
Gníomhaireachtaí 
Forbartha 

Eile 

https://www.charitiesregulator.ie/media/1489/social-and-economic-impact-report-2018.pdf
https://www.charitiesregulator.ie/media/1489/social-and-economic-impact-report-2018.pdf
https://www.charitiesregulator.ie/en/information-for-the-public/email-updates-and-newsletter
https://www.charitiesregulator.ie/en/information-for-the-public/email-updates-and-newsletter
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Cruinnithe le Leas-Sealbhóirí agus Cruinnithe Caidrimh

D’óstálamar sraith cruinnithe ‘Buail leis an Rialálaí Carthanas’ i mí Mheán Fómhair agus i mí Dheireadh 
Fómhair i bPort Láirge, i mBaile Átha Luain, i Sligeach agus i Luimneach. Reáchtáladh cruinnithe eile le 
carthanais agus lena n-iontaobhaithe i gCill Mhantáin (i gcomhar le Líonra Rannpháirtíochta Poiblí Chill 
Mhantáin) agus i mBaile Átha Cliath le linn na bliana freisin. 

Caidreamh le leas-sealbhóirí trí chruinnithe réigiúnacha ‘Buail leis an Rialálaí 
Carthanas’ agus le linn ‘Sheachtain na nIontaobhaithe Carthanais 2018’

Aiseolas ó iontaobhaithe carthanais a d’fhreastail ar sheimineár in Ionad Acmhainní San Aindrias.

Sarah Taylor, Deoise na Cille Móire, Ail Finn agus 
Ardach, Eaglais na hÉireann, agus Andrew Elliott, 
Paróiste Chill Laighneach, Eaglais na hÉireann, 
agus iad ag freastal ar an gcruinniú i Sligeach an 10 
Deireadh Fómhair 2018.

Tom Malone, Ceann um Chomhlíonadh agus 
Forfheidhmiú, agus é ag labhairt ag imeacht ‘Buail leis 
an Rialálaí Carthanas’ i Luimneach an 24 Deireadh 
Fómhair 2018.

Pádraig McKeown, Clann Shíomóin Bhaile Átha 
Cliath, Sarah Watson, Aware, agus Margaret Foley, 
‘Fondúireacht Taighde Ailse Néarablastóma Conor 
Foley’. Mar iontaobhaithe carthanais, bhí siad ina 
n-aoichainteoirí sa Phainéal Ceisteanna agus Freagraí 
ag an imeacht a tionóladh i mBaile Átha Cliath le linn 
Sheachtain na nIontaobhaithe Carthanais 2018.

Ann Breen, Cairde na Rannóige Oinceolaíochta, 
Ospidéal Portiuncula, agus Tadhg Furlong, Cumann na 
Sagart, agus iad ag freastal ar imeacht ‘Buail leis an 
Rialálaí Carthanas’ i mBaile Átha Luain an 4 Deireadh 
Fómhair 2018.
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Bhí an seimineár an-chuidiúil 
agus chuir sé muinín 
ionam as an bhfreagracht 
riaracháin atá orm. 

Is ábhar misnigh dúinn é an ról tacúil 
a imríonn an Rialálaí Carthanas. Is 
cosúil go bhfuil an suíomh Gréasáin 
agus na doiciméid an-soiléir agus an-
fhaisnéiseach freisin.  
Míle buíochas. 
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Ó chlé go deas: Melanie 
Croce agus Evelyn Byrne, an 
Cumann Tarrthála Rónta, 
Éire; Lisa Kelleher, Ionad 
Acmhainní San Aindrias; agus 
Lisa Kelleher, Líne Dóchais 
Shannon. Bhí siad ag freastal 
ar Sheimineár an Rialálaí 
Carthanas in Ionad Acmhainní 
San Aindrias i mBaile Átha 
Cliath an 27 Meitheamh 
2018.

Ó chlé go deas: Denis Healy, An Tearmann Asal; 
Tom Butler, Coiste Bailte Slachtmhara Bhaile an 
Chollaigh; agus Mark Nolan, Fondúireacht Cope. Mar 
iontaobhaithe carthanais, bhí siad ina n-aoichainteoirí 
sa Phainéal Ceisteanna agus Freagraí ag an imeacht 
a tionóladh i gCorcaigh le linn Sheachtain na 
nIontaobhaithe Carthanais 2018.

Kevin Mitchell agus Kay Murphy, Féile Loch Garman, 
agus iad ag freastal ar an imeacht ‘Buail leis an 
Rialálaí Carthanas’ i bPort Láirge an 26 Meán Fómhair 
2018. 

Aiseolas ó iontaobhaithe carthanais a d’fhreastail ar an imeacht ‘Buail leis an Rialálaí Carthanas’ i Luimneach. 35

D’fhoghlaim mé cuid 
mhór. Cé go bhfuilim i 
mo Stiúrthóir le 6 bliana 
anuas, d’fhoghlaim mé 
níos mó sa dá uair seo 
a chuaigh thart ná ag 
na cruinnithe uile ar 
fhreastail mé orthu roimhe 
sin. Coinnígí oraibh leis  
na láithreoireachtaí.  
Go raibh maith agaibh. 

Ba láithreoireacht an-fhaisnéiseach 
í. Tá feasacht mhéadaithe 
agam anois ar na fadhbanna a 
d’fhéadfadh teacht chun cinn.  
Go raibh maith agaibh.
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Seoladh na Tuarascála ar an Tionchar Sóisialta agus Eacnamaíoch atá 
ag Carthanais Chláraithe na hÉireann agus na Tuarascála ón bPainéal 
Comhairleach ar Rialachas Eagraíochtaí Carthanúla 

Ó chlé go deas: Stephanie Manahan, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, an Clinic Lárnach Íocshláinteach; Patrick 
Hopkins, Cathaoirleach an Údaráis Rialála Carthanas; Senan Turnbull, Cathaoirleach an Phainéil Chomhairligh 
agus iarchomhalta den Údarás Rialála Carthanas; Seán Kyne, an tAire Stáit ag an Roinn Forbartha Tuaithe agus 
Pobail; John Farrelly, Príomhfheidhmeannach an Rialálaí Carthanas; agus Patricia Cronin, comhalta den Údarás. 
Bhí siad ag freastal ar sheoladh na Tuarascála ón bPainéal Comhairleach.

Seán Kyne, an tAire Stáit ag an Roinn 
Forbartha Tuaithe agus Pobail, agus é 
ag seoladh na Tuarascála ar an Tionchar 
Sóisialta agus Eacnamaíoch atá ag 
Carthanais Chláraithe na hÉireann ó 
Indecon go hoifigiúil. 

Patrick Hopkins, Cathaoirleach an Rialálaí Carthanas, an tAire 
Seán Kyne, agus John Farrelly, Príomhfheidhmeannach, agus iad 
ag freastal ar sheoladh na Tuarascála ar an Tionchar Sóisialta agus 
Eacnamaíoch atá ag Carthanais Chláraithe na hÉireann ó Indecon.
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Ag teacht sna sála ar Sheachtain na nIontaobhaithe 
Carthanais 2018, reáchtáil an Rialálaí Carthanas 
feachtas fógraíochta dar teideal ‘Cé atá ina 
Iontaobhaí Carthanais?’ i mí na Nollag chun feasacht 
a mhéadú ar an sainmhíniú ar iontaobhaí carthanais 
agus ar na dualgais dhlíthiúla atá ar iontaobhaithe 
carthanais. Mar chuid de sin, cuireadh fógraí ar an 
raidió agus i nuachtáin agus soláthraíodh leathanach 
tiomnaithe25 maidir leis an bhfeachtas ar shuíomh 
Gréasáin an Rialálaí Carthanas.

Seachtain na nIontaobhaithe 
Carthanais 2018

Bhí an dara Seachtain Iontaobhaithe Carthanais 
ar siúl ón 12-16 Samhain. Rinne an Rialálaí 
Carthanas cathaoirleacht ar choiste stiúrtha, a 
raibh Boardmatch, Institiúid Carthanas Éireann, 
Ionad Carmichael, Dóchas, Obair Dheonach 
Éireann agus The Wheel páirteach ann. 

Ba iad seo a leanas na haidhmeanna a bhí leis an 
tseachtain: 

 Iontaobhaithe carthanais a cheiliúradh 
agus buíochas a ghabháil leo as an ról 
ríthábhachtach a imríonn siad maidir le 
carthanais na hÉireann a rialú agus a 
stiúradh;

 Béim a leagan ar a thábhachtaí atá dea-
rialachas ar na boird agus aird a tharraingt 
ar an ngá atá le grinneolas a bheith ann 
ar róil agus freagrachtaí iontaobhaithe, le 
hoideachas a chur orthu agus le iad a uas-
sciliú;

 Béim a leagan ar an ngá atá le hiontaobhaithe 
nua agus aird a tharraingt ar na bealaí inar 
féidir iontaobhaithe nua a chur i dteagmháil le 
carthanais a dteastaíonn iontaobhaithe uathu;

 Tuiscint agus feasacht a mhéadú i measc an 
phobail i gcoitinne ar ról na n-iontaobhaithe 
agus ar an bhfíric gur daoine den phobal iad.

D’eagraigh na grúpaí a ndearnadh ionadaíocht 
dóibh ar an gcoiste stiúrtha sraith imeachtaí 
ar feadh na seachtaine. D’eagraigh an 
Rialálaí Carthanas é féin cruinnithe poiblí le 
hiontaobhaithe carthanais i mBaile Átha Cliath 
agus i gCorcaigh le linn na seachtaine. 

Reáchtáil an Rialálaí Carthanas feachtas 
náisiúnta fógraíochta raidió chun an tseachtain 
a phoibliú. D’óstáil sé leathanach acmhainní 
d’iontaobhaithe carthanais ar a shuíomh 
Gréasáin freisin. 

Tugadh faoi fheachtais faisnéise poiblí i dtaca 
le bailiúcháin éadaigh agus i dtaca le síntiúis a 
thabhairt do charthanais um Nollaig. Reáchtáladh 
feachtas eile chun feasacht a mhéadú ar ‘cé atá 
ina iontaobhaí carthanais?’ chun críocha an dlí 
carthanas.

25 Tá acmhainní ábhartha le fáil ar an leathanach Gréasáin tiomnaithe ‘Cé atá ina Iontaobhaí Carthanais?’ ag  
https://www.charitiesregulator.ie/en/information-for-charities/who-is-a-charity-trustee

https://www.charitiesregulator.ie/en/information-for-charities/who-is-a-charity-trustee
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Ceisteanna Parlaiminte

Fuair an Rialálaí Carthanas 30 Ceist Pharlaiminte le linn na bliana 2018, lenar áiríodh ceisteanna a 
bhain le caiteachas agus buiséad an Rialálaí Carthanas. Fuarthas ceisteanna freisin maidir le stádas na 
n-iarratas agus na saincheisteanna rialachais a bhain le heagraíochtaí aonair. 

Cruinnithe leis an bpobal

Labhair an Príomhfheidhmeannach agus baill foirne ón Rialálaí Carthanas ag roinnt comhdhálacha agus 
cruinnithe le linn na bliana. 

John Farrelly, Príomhfheidhmeannach an Rialálaí Carthanas, agus é ag freastal mar chainteoir ag an 
gcomhdháil ‘Carthanais ag Obair Trasna Teorainneacha’ in Ard Mhacha an 6 Feabhra 2018.
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Áiríodh leo sin an t-imeacht ‘Carthanais Trasteorann’, rud a reáchtáil Comhairle Thuaisceart Éireann 
um Ghníomhaíocht Dheonach; seimineár carthanas na Scéime um Chúnamh Deonach, rud a reáchtáil 
Comhairle Barra na hÉireann; Comhdháil Bhliantúil Institiúid na Rúnaithe agus na Riarthóirí Cairte; 
Comhdháil Community Connect 2018 i gCill Chainnigh i mí Dheireadh Fómhair; Cruinniú Mullaigh The 
Wheel; agus an Chomhdháil Carthanas/Eagraíochtaí Neamhbhrabúis de chuid Tilman Brewin Dolphin. 

An Dr Ang Hak Seng (ina shuí sa lár), Coimisinéir Carthanas Shingeapór, agus Nadia Lajam (ina seasamh 
sa lár). Bhí siad ag bualadh le John Farrelly (sa líne tosaigh ar dheis), Príomhfheidhmeannach an Rialálaí 
Carthanas, agus le comhaltaí dá fhoireann bainistíochta feidhmiúcháin i mBaile Átha Cliath an 30 Iúil 2018.



Eagraíocht atá 
éifeachtach agus 

éifeachtúil a 
fhorbairt

5
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Seoladh an chéad chéim 
den Chóras Ardáin 
Dhigitigh nua agus 

tosaíodh ag obair ar an 
dara céim 

Rinneadh athruithe 
ar chumraíocht agus 
bainistíocht chóras 

teileafóin an Rialálaí 
Carthanas 

Tosaíodh ar an dara 
Ráiteas Straitéise don 
tréimhse 2019-2021 

a fhorbairt 
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Príomhchuspóir straitéiseach ar aon dul leis an 
gcéad Ráiteas Straitéise ón Údarás ba ea an 
Rialálaí Carthanas a fhorbairt ina Údarás rialála 
neamhspleách atá éifeachtach agus éifeachtúil.

Comhaontaíodh Comhaontú Maoirseachta agus 
Dearbhaithe idir an Rialálaí Carthanas agus an 
Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail. Leagadh 
amach sa doiciméad an leibhéal comhaontaithe 
seirbhíse a chuirfí ar fáil don Rialálaí Carthanas. 
Leagadh amach ann freisin na ceanglais a bhí 
ar an Rialálaí Carthanas éifeachtúlacht agus 
éifeachtacht a fheabhsú ar bhonn leanúnach 
agus ceanglais ábhartha an Chóid Chleachtais 
do Rialachas Comhlachtaí Stáit (2016) a 
chomhlíonadh.

Thosaigh an Rialálaí Carthanas ar an dara Ráiteas 
Straitéise uaidh don tréimhse 2019 go 2021 a 
fhorbairt sa dara cuid den bhliain 2018. 

Ar mhaithe le hullmhú an Ráitis Straitéise sin a 
éascú, d’fhostaigh an Rialálaí Carthanas soláthraí 
seirbhíse seachtrach chun tacú leis an bpróiseas 
pleanála straitéisí. Gné ríthábhachtach den 
phróiseas pleanála straitéisí sin ba ea na tuairimí 
a fháil ó leas-sealbhóirí inmheánacha (baill foirne) 
laistigh den Rialálaí Carthanas agus ó leas-
sealbhóirí seachtracha araon. 

Comhaltaí an Údaráis agus forbairt

Ceapadh triúr comhaltaí nua chuig an Údarás i 
mí Eanáir 2018. I mí Dheireadh Fómhair 2018, 
tháinig an téarma oifige chun deiridh do thriúr 
comhaltaí den Údarás agus athcheapadh ceathrar 
comhaltaí eile chuig an Údarás.

Chomhlánaigh comhaltaí an Údaráis suirbhé 
féinmheastóireachta don bhliain 2018 agus 
sainaithníodh roinnt gníomhartha dá bhun. 
Déanfar breithniú ar na gníomhartha sin mar 
chuid d’obair an Údaráis sa bhliain 2019.

An t-athbhreithniú ar acmhainní 
eagraíochta agus airgeadais

Le linn na bliana 2018, lean an tÚdarás leis na 
hacmhainní daonna agus airgeadais, agus na 
struchtúir a ghabhann leo, a chur i bhfeidhm a 
theastaíonn chun sainchúram reachtúil an Rialálaí 
Carthanas a chur chun feidhme agus a chuspóirí 
straitéiseacha a bhaint amach. D’oibrigh an Rialálaí 
Carthanas go dlúth leis an Roinn Forbartha Tuaithe 
agus Pobail chun baill foirne a bhfuil scileanna cuí 
agus taithí chuí acu a shainaithint ar mhaithe le 
folúntais laistigh den eagraíocht a líonadh. 

Bhí 39 mball foirne ag an Rialálaí Carthanas ag 
deireadh na bliana 2018.

Córas Bainistíochta Cáilíochta

Tosaíodh ar Chóras Bainistíochta Cáilíochta a fhorbairt 
sa bhliain 2016. Cé gur leanadh ag obair ar an gCóras 
a chur chun feidhme le linn na bliana 2018, cuireadh 
an plean chun deimhniú ISO 9001:2015 a lorg siar 
de dheasca srianta acmhainní agus toisc gur ghá na 
hacmhainní a bhí ar fáil a úsáid le haghaidh an Córas 
Ardáin Dhigitigh nua a chur chun feidhme. 

Tá sé ar intinn ag an Rialálaí Carthanas filleadh ar an 
tionscadal le linn na bliana 2019.

An tseirbhís do leas-sealbhóirí

D’fhoilsigh an Rialálaí Carthanas an ‘Chairt um 
Sheirbhís don Phobal’ uaidh i mí Lúnasa 2018.  

Bainistíodh cúig ghearán faoin mBeartas maidir le 
Gearáin ó Chustaiméirí sa bhliain 2018.

Saoráidí

Tá an tAonad um Ghnóthaí Corparáideacha freagrach 
as áitreabh atá sábháilte agus oiriúnach don fheidhm 
a chothabháil agus as socruithe a éascú le haghaidh 
cruinnithe inmheánacha, cruinnithe le leas-sealbhóirí 
agus imeachtaí eile. 

Leanann an Rialálaí Carthanas ag oibriú amach as 
oifigí atá lonnaithe ag 3 Duga Sheoirse, an Lárionad 
Seirbhísí Airgeadais Idirnáisiúnta, Baile Átha Cliath 1. 
Tá léas 10 mbliana aige do na hoifigí sin. Tá dearadh 
plean oscailte ar na hoifigí agus is é is aidhm dóibh 
freastal ar oibriú neamhspleách agus ar oibriú mar 
fhoireann araon. Tá sách spáis ann chun cóiríocht 
a chur ar fáil d’aon bhaill foirne nua a bheidh ag 
teastáil.
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Ardán digiteach

Tá an tArdán Digiteach nua ina acmhainn 
thábhachtach don fhoireann agus dóibh sin 
atá ag iarraidh idirghníomhú leis an Rialálaí 
Carthanas. Leanadh le Córas Ardáin Dhigitigh nua 
an Rialálaí Carthanas a chur i bhfeidhm sa bhliain 
2018. 

Tosaíodh ag obair ar Chéim a Dó den Chóras 
Ardáin Dhigitigh i ráithe 3 den bhliain 2018 agus 
rinneadh dul chun cinn suntasach ar an Ardán 
a fhorbairt chun go n-áireofaí leis córas nua-
aimseartha bainistíochta cásanna agus saoráid 
nua iarratais ar líne lena nglactar le hiarratais faoi 
na hAchtanna Carthanas, 1961 agus 1973. 

Tá na haonaid ghnó éagsúla á n-aontú lena 
chéile a bhuí leis an gCóras Ardáin Dhigitigh. 
Mar aon le tuilleadh éifeachtúlachtaí a thabhairt 
isteach i bpróisis rialála, soláthraítear leis an 
gCóras inniúlacht tuairiscithe agus anailíse 
bainistíochta ar éileamh, rud a thacóidh ar 
deireadh le comhlíonadh, le faireachán agus le 
príomhghníomhaíochtaí rialála eile.

Córas Teileafóin

I gcomhthráth le seoladh an Chórais Ardáin 
Dhigitigh nua ag deireadh mhí Iúil 2018, rinneadh 
roinnt athruithe ar chumraíocht agus bainistíocht 
chóras teileafóin an Rialálaí Carthanas, a mhéid a 
bhaineann sé le glaonna isteach a láimhseáil.

 Fadaíodh na huaireanta cumhdaigh ó 12:30 
– 17:00 go 10:00 – 17:00, an Luan go dtí an 
Aoine; 

 Bunaíodh deasc chabhrach shonrach chun 
cabhrú le húsáideoirí an Chórais Ardáin 
Dhigitigh nua;

 Baineadh leas as uirlisí anailíseacha nua chun 
gníomhaíochtaí agus feidhmíocht láimhseála 
glaonna a thomhas ar mhaithe le feabhas a 
chur ar agaí freagartha agus ar an eispéireas 
foriomlán do ghlaoiteoirí;

 Gabhadh sonraí sa chéad trí mhí tar éis 
sheoladh an Chórais Ardáin Dhigitigh agus 
úsáideadh na sonraí sin chun beachtú a 
dhéanamh ar na Treoracha Úsáideora agus 
na rannáin Cheisteanna Coitianta a chuirtear 
ar fáil d’úsáideoirí an Chórais Ardáin Dhigitigh 
agus ar na hábhair oiliúna ghaolmhara agus 
an treoir ghaolmhar a thugtar do na baill foirne 
de chuid an Rialálaí Carthanas atá freagrach 
as an gcóras nua a oibriú.

Bainistíocht riosca

Is é an Coiste Airgeadais, Iniúchóireachta, Riosca 
agus Rialachais a dhéanann maoirseacht ar na 
feidhmeanna riosca agus rialaithe. 

Tá Clár Rioscaí Corparáideacha i bhfeidhm ag an 
Rialálaí Carthanas agus tá a Chreat Bainistíochta 
Riosca ar chomhréim leis na treoirlínte ón Roinn 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe maidir le 
Bainistíocht Riosca.

Iontaobhaithe carthanais, agus iad ag baint triail 
as an suíomh Gréasáin agus as an ardán digiteach 
sular seoladh iad.

Tá leagan 
amach simplí 
ar an suíomh 
agus ní thugtar 
an iomarca 
faisnéise air.  

Is suíomh an-soiléir den 
scoth é agus tá faisnéis an-
chuidiúil le fáil air.  
Maith sibh!
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Áiríodh iad seo a leanas leis na Rioscaí 
Corparáideacha Straitéiseacha a sainaithníodh sa 
bhliain 2018:

1. Ní bheadh dóthain ball foirne a bhfuil na 
hinniúlachtaí cuí agus na tacair scileanna 
chuí acu ag obair i bpoist thábhachtacha, rud 
a rachadh i bhfeidhm ar an gcumas atá ag 
an Rialálaí Carthanas forbairt agus seirbhís 
éifeachtach a sholáthar;

2. Thiocfadh ‘móreachtra’ chun cinn san earnáil 
carthanas, rud nach mbeadh an Rialálaí 
Carthanas in ann freagairt go héifeachtach di 
de bharr baill foirne a bhfuil scileanna cuí acu 
a bheith in easnamh air;

3. Theipfeadh ar an Rialálaí Carthanas 
caidreamh éifeachtach a dhéanamh le 
leas-sealbhóirí, rud a rachadh i bhfeidhm 
ar an gcumas atá aige seirbhís inghlactha a 
sholáthar.

Cuireadh pleananna agus gníomhartha i 
bhfeidhm chun maolú a dhéanamh ar na rioscaí a 
sainaithníodh sa bhliain 2018.

Soláthar

Chuir an tAonad um Ghnóthaí Corparáideacha 
roinnt comórtas soláthair i gcrích go rathúil sa 
bhliain 2018. Rud eile a thacaigh le sceideal 
soláthair an Rialálaí Carthanas a chur chun 
feidhme ba ea rochtain ar chonarthaí agus creataí 
de chuid na hOifige um Sholáthar Rialtais. Áiríodh 
iad leis na comórtais soláthair phoiblí a cuireadh i 
gcrích sa bhliain 2018:

 Creat le haghaidh Seirbhísí Dlí a Sholáthar do 
Chomhlachtaí Earnála Poiblí;

 Seirbhísí le haghaidh ábhar ar an suíomh 
Gréasáin a aistriú go Gaeilge;

 Seirbhís le haghaidh Cód Rialachais do 
Charthanais a tháirgeadh;

 Seirbhís le haghaidh sraith treoirdhoiciméad 
a bhaineann leis an gCód Rialachais do 
Charthanais a tháirgeadh;

 Seirbhís taighde le haghaidh tuarascáil a 
tháirgeadh ar an acmhainneacht atá ann 
Scéim ‘Pasanna Carthanais’ a thabhairt 
isteach in Éirinn.

Tuairisciú airgeadais

Cuireadh cumarsáidí agus tuairiscí airgeadais inar 
léiríodh sonraí faoin gcaiteachas i gcomparáid 
leis an mbuiséad faoi bhráid an Údaráis Rialála 
Carthanas lena bhreithniú ag a chruinnithe uile le 
linn na bliana 2018.

Lean an Rialálaí Carthanas ar aghaidh sa bhliain 
2018 ag cloí leis na gnéithe ábhartha den Chód 
Caiteachais Phoiblí arna fhoilsiú ag an Roinn 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Cuireadh 
dréachtchuntais faoi bhráid na Roinne Forbartha 
Tuaithe agus Pobail laistigh den amscála atá 
leagtha amach sa Chód Cleachtais do Rialachas 
Comhlachtaí Stáit (2016). 

Ullmhaíodh Ráitis Airgeadais an Údaráis Rialála 
Carthanas don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 
2018 de réir FRS 102, an Caighdeán Tuairiscithe 
Airgeadais is infheidhme sa Ríocht Aontaithe 
agus in Éirinn arna eisiúint ag an gComhairle 
Tuairiscithe Airgeadais (FRC) agus arna fhógairt 
ag Cuntasóirí Cairte Éireann. Is iad sin an tríú 
tacar de ráitis airgeadais ón Údarás Rialála 
Carthanas a ullmhaíodh de réir FRS 102.

Cuireadh cuntais bhliantúla an Rialálaí Carthanas 
don bhliain 2018 faoi bhráid an Ard-Reachtaire 
Cuntas agus Ciste de réir alt 30 den Acht 
Carthanas 2009.

Iniúchóireacht inmheánach

Rinneadh iniúchadh ar rialuithe inmheánacha 
an Rialálaí Carthanas sa bhliain 2018. Níor 
sainaithníodh aon saincheisteanna ábhartha lena 
linn. 

Fuair an Rialálaí Carthanas an Tuarascáil ar an 
Athbhreithniú Iniúchta ar Chlárú agus Tuairisciú 
freisin, rud a rinneadh ag deireadh na bliana 
2017. Rinneadh dhá mholadh tosaíochta sa 
Tuarascáil agus tugadh aghaidh orthu sin le linn 
na bliana 2018. 

Nochtadh leasa

De réir an Chóid Chleachtais do Rialachas 
Comhlachtaí Stáit (2016), tá Cód Iompair Ghnó 
ag an Rialálaí Carthanas ina dtugtar treoir maidir 
le nochtadh leasa ag comhaltaí an Údaráis. 
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Is stiúrthóirí ainmnithe iad comhaltaí an Údaráis 
chun críche na nAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, 
1995 agus 2003, agus tá oibleagáidí orthu i 
dtaca le leasanna ábhartha a nochtadh agus 
le ráiteas bliantúil leasanna a chur isteach faoi 
théarmaí na nAchtanna.

Sláinte agus sábháilteacht

Tá an Rialálaí Carthanas tiomanta d’áit 
shábháilte oibre a chur ar fáil de réir an Achta um 
Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, 
2005. Reáchtáladh druil dóiteáin amháin in Oifigí 
an Rialálaí Carthanas sa bhliain 2018. Ní raibh 
aon timpistí intuairiscithe ann sa bhliain 2018.

Nochtadh cosanta

De réir alt 21(1) den Acht um Nochtadh Cosanta, 
2014, ghlac an tÚdarás Beartas um Nochtadh 
Cosanta lena dtugtar próiseas don Údarás le 
haghaidh ábhair imní arna nochtadh ag baill 
foirne dó a láimhseáil.

Ní dhearna aon bhall foirne nochtadh, mar atá 
sainmhínithe san Acht um Nochtadh Cosanta, 
2014, don Údarás le linn na bliana 2018.

Rochtain ar Fhaisnéis

Tá an Rialálaí Carthanas tiomanta dá bheith ina 
eagraíocht oscailte inrochtana. Is leis an Acht 
um Shaoráil Faisnéise, 2014, a thugtar ceann 
amháin de na modhanna trínar féidir le duine den 
phobal rochtain a iarraidh ar fhaisnéis i gcás nach 
raibh sé/sí in ann teacht ar an bhfaisnéis sin ar 
aon bhealach eile.

Réitíomar 50 iarraidh saorála faisnéise 
neamhphearsanta, aon iarraidh saorála faisnéise 
pearsanta agus ceithre iarraidh saorála faisnéise 
measctha (inar iarradh meascán d’fhaisnéis 
phearsanta agus d’fhaisnéis neamhphearsanta 
araon) san iomlán le linn na bliana 2018. De 
na 55 iarraidh sin, fuaireamar 8 n-iarraidh ar 
athbhreithniú inmheánach ina leith ina dhiaidh 
sin. Ní raibh aon iarrataí fós ar oscailt ag deireadh 
na bliana.

An líon iomlán 
Iarrataí a fuarthas 
sa bhliain 2018

Iomlán
Géilleadh 

don 
iarraidh

Géilleadh 
go 

páirteach 
don 

iarraidh

Diúltaíodh 
géilleadh 

don 
iarraidh

Tarraingíodh 
an iarraidh 

siar

Athbhreithniú 
Inmheánach

Pearsanta 1

Neamhphearsanta 50 7 15 19 14 8

Measctha 4

Ar Oscailt 0

Iomlán 55

Tábla 6 - Iarrataí Saorála Faisnéise
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Iarrataí Cosanta Sonraí

Fuair an Rialálaí Carthanas dhá iarraidh ar fhaisnéis faoin Acht um Chosaint Sonraí sa bhliain 2018. 
Eisíodh ceann amháin de na tacair thaifead agus coinníodh an ceann eile siar. 

An líon iomlán 
Iarrataí a 
fuarthas sa 
bhliain 2018

Iomlán
Eisíodh 

an 
fhaisnéis

Géilleadh don 
iarraidh agus 

coinníodh 
roinnt 

faisnéise siar

Coinníodh 
an 

fhaisnéis 
siar

Níor 
soláthraíodh 
aitheantas

Níor 
cuireadh 

an iarraidh 
isteach i 
gceart

Faisnéis 
Phearsanta

2 1 1

Iomlán 2

Tábla 7 - Iarrataí Cosanta Sonraí



Rialachas agus Bainistíocht

Tá an tÚdarás Rialála Carthanas ina údarás reachtúil neamhspleách, a bunaíodh sa 
bhliain 2014.  

Is é atá san Údarás Rialála Carthanas ná Údarás (a raibh deichniúr comhaltaí aige 
ag an 31 Nollaig 2018), ceithre fhochoiste, Príomhfheidhmeannach Eatramhach, 
foireann bainistíochta feidhmiúcháin agus aonaid ghnó ar leith.
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Patrick Hopkins 
(Cathaoirleach) 
(A athcheapadh an 16 Deireadh 

Fómhair 2018)

Bhí Patrick ina Rúnaí 
Cuideachta agus ina 
bhainisteoir i Rannóg na 
Seirbhísí Corparáideacha i 
bhFiontraíocht Éireann sular 
éirigh sé as i mí na Samhna 
2013. 

Patricia Cronin 

Tá Patricia ina dlíodóir ag 
a bhfuil taithí ar obair san 
earnáil phríobháideach 
agus san earnáil phoiblí, 
lena n-áirítear taithí breis 
agus 25 bliana ar obair i 
róil éagsúla le GFT Éireann.

Fergus Finlay 
(A athcheapadh an 16 Deireadh 

Fómhair 2018)

D’éirigh Fergus 
Finlay as an ról mar 
Phríomhfheidhmeannach 
ar Barnardo’s i mí 
Dheireadh Fómhair 2018.

Katie Cadden 
(A athcheapadh an 16 Deireadh Fómhair 

2018)

Tá Katie ina dlíodóir ag a bhfuil 
taithí ar chomhairle a thabhairt ar 
ábhair amhail an dlí carthanas, 
an dlí poiblí agus an dlíthíocht. 
Tá saineolas aici ar rialachas 
corparáideach freisin agus chuir 
sí comhairle ar raon eagraíochtaí 
maidir le saincheisteanna éagsúla 
rialachais. Tugann Katie léachtaí 
rialta sa dlí carthanas ag Dlí-
Chumann na hÉireann.

Niamh Cahill 
(A ceapadh an 17 Eanáir 2018)

Tá Niamh Cahill ina 
habhcóide ag a bhfuil taithí 
fhairsing i réimse an dlí. Tá 
spéis ar leith aici i rialachas 
corparáideach.  

Tá sí ina comhalta den 
Choimisiún Meabhair-
Shláinte.

Tom Costello

Shealbhaigh Tom poist 
cheannaireachta i réimse an 
daonchairdis, sna hearnálacha 
neamhbhrabúis agus poiblí agus i 
réimse na forbartha bainistíochta. 
San am i láthair, tugann sé 
comhairle ar bheartas agus 
cleachtas sna hearnálacha leanaí 
agus daoine scothaosta go háirithe.

Comhaltaí agus Cruinnithe
An tÚdarás Rialála Carthanas (“An tÚdarás”).
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Sandra Chambers 
(Ar tháinig a téarma 

oifige chun deiridh an 15 

Deireadh Fómhair 2018)

Tá Sandra 
ina stiúrthóir 
cuideachta agus ina 
comhairleoir cánach 
cairte. 

Noel Wardick 
(Ar tháinig a théarma oifige 

chun deiridh an 15 Deireadh 

Fómhair 2018) 

D’oibrigh Noel mar 
ghairmí sinsearach 
san earnáil cúnaimh 
thar lear ar feadh 16 
bliana. Tá sé ar an 
bPríomhfheidhmeannach 
ar Chomharchumann 
Pobail Chathair Bhaile 
Átha Cliath faoi láthair.

Graham Richards 
(A athcheapadh an 16 Deireadh Fómhair 2018) 

Tá Graham ina Nótaire Poiblí agus 
ina aturnae ar scor. Bhí sé ar dhuine 
de Choimisinéirí na dTabhartas agus 
na dTiomnachtaí Carthanúla d’Éirinn 
ón mbliain 2004 go dtí díscaoileadh 
na gCoimisinéirí agus aistriú a 
bhfeidhmeanna chuig an Rialálaí 
Carthanas sa bhliain 2014.

Ercus Stewart SC 
(A ceapadh an 17 Eanáir 2018) 

Tá Ercus Stewart SC ag 
cleachtadh ag an mBarra 
le breis agus 40 bliain 
anuas. Tá sé ina eadránaí 
agus ina idirghabhálaí 
freisin.

Máire McMahon 
(A ceapadh an 17 Eanáir 2018) 

Tá Máire McMahon ina dlíodóir 
i dTiobraid Árann agus ina 
hiontaobhaí de chuid carthanais 
bhig. Tá sí ina hiar-iontaobhaí 
de chuid Chumann Naomh 
Uinseann de Pól agus is minic a 
dhéanann sí obair dheonach don 
Chumann.

Cynthia Clampett 
(Ar tháinig a téarma oifige chun 

deiridh an 15 Deireadh Fómhair 

2018)

Tá taithí breis agus 20 
bliain ag Cynthia (iar-
Phríomhfheidhmeannach 
ar Fhondúireacht Ospíse 
Mhaigh Eo-Ros Comáin) 
ar chruinniú cistí, ar 
bhainistíocht agus 
ar fhorbairt i measc 
eagraíochtaí carthanúla. 

David Brady

Tá David Brady 
ina Chuntasóir 
Cairte, ina 
shainchomhairleoir 
agus ina 
chomhairleoir don 
earnáil carthanas. 
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Freastal ar Chruinnithe Boird  
Eanáir go Samhain 2018

Comhaltaí 
Boird 

Iomlán 25 
Ean. 
2018 

01** 
Feabh. 
2018

22 
Feabh. 
2018

26 
Aib. 

2018

24 
Beal. 
2018

28 
Meith. 
2018

23 
Lún. 
2018

27 
MF 

2018

25 
DF 

2018

29 
Samh. 
2018

Patrick 
Hopkins***

10 
gcinn 
as 10 
gcinn

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sandra 
Chambers*

7 gcinn 
as 8 
gcinn

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Patricia  
Cronin

9 gcinn 
as 10 
gcinn

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Graham 
Richards***

9 gcinn 
as 10 
gcinn

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

David  
Brady

9 gcinn 
as 10 
gcinn

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Noel  
Wardick*

7 gcinn 
as 8 
gcinn

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Tom  
Costello 

9 gcinn 
as 10 
gcinn

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Katie 
Cadden***

9 gcinn 
as 10 
gcinn

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Fergus 
Finlay***

9 gcinn 
as 10 
gcinn

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Cynthia 
Clampett*

6 cinn 
as 8 
gcinn

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Máire 
McMahon****

9 gcinn 
as 10 
gcinn

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ercus 
Stewart****

9 gcinn 
as 10 
gcinn

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Niamh 
Cahill**** 

9 gcinn 
as 10 
gcinn

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

* Tháinig téarma oifige an chomhalta Boird chun deiridh an 15 Deireadh Fómhair 2018
** Ba go leictreonach a tionóladh an cruinniú Boird    
*** Athcheapadh Patrick Hopkins, Graham Richards, Katie Cadden agus Fergus Finlay an 16 Deireadh Fómhair 2018
**** Ceapadh Niamh Cahill, Máire McMahon agus Ercus Stewart chuig an mBord an 17 Eanáir 2018
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Táillí agus Speansais Chomhaltaí an Údaráis
Bhí 10 gcruinniú ag an Údarás sa tréimhse idir an 1 Eanáir 2018 agus an 31 Nollaig 2018. 
B’ionann na táillí gaolmhara agus €60,846 sa bhliain 2018. Tá sonraí leagtha amach thíos faoi 
fhreastal na gcomhaltaí agus faoi na suimeanna a íocadh leo. Íocadh táillí ag an ráta caighdeánach 
ceadaithe ar shocraigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe é. 

Comhaltaí Boird Táillí Boird sa 
bhliain 2018 

Taisteal agus 
Cothú sa bhliain 
2018

An Líon Cruinnithe 
Boird ar 
Freastalaíodh Orthu 
sa bhliain 2018

Patrick Hopkins €8,978.00
€3,260.00

10 gcinn as 10 
gcinn

Sandra Chambers €4,733.00 - 7 gcinn as 8 gcinn

Patricia Cronin €5,985.00 - 9 gcinn as 10 gcinn

Graham Richards* - - 9 gcinn as 10 gcinn

David Brady €5,985.00 - 9 gcinn as 10 gcinn

Noel Wardick* - - 7 gcinn as 8 gcinn

Tom Costello €5,985.00 - 9 gcinn as 10 gcinn

Katie Cadden €5,985.00 €583.00 9 gcinn as 10 gcinn

Fergus Finlay** €1,251.00 - 9 gcinn as 10 gcinn

Cynthia Clampett €4,733.00 €649.00 6 cinn as 8 gcinn

Máire McMahon €5,737.00 - 9 gcinn as 10 gcinn

Ercus Stewart €5,737.00 - 9 gcinn as 10 gcinn

Niamh Cahill €5,737.00 - 9 gcinn as 10 gcinn

*  Comhaltaí ar tharscaoil a dtáillí sa bhliain 2018
** Bhain an prionsabal ‘Duine amháin, Tuarastal amháin’, 2016, leis an gcomhalta ar feadh cuid den bhliain 

2018
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Bhunaigh an tÚdarás ceithre choiste, is iad sin:

An Coiste Airgeadais, Iniúchóireachta agus Riosca*
Tá an Coiste Airgeadais, Iniúchóireachta, Riosca agus Rialachais freagrach as a chur in iúl do Bhord an 
Údaráis cé acu atá nó nach bhfuil córas cuí rialaithe inmheánaigh, córas cuí airgeadais agus córais chuí 
eile i bhfeidhm. Níl sé freagrach as córais den sórt sin a cheapadh ná a chur chun feidhme, áfach. Is 
faoi fhoireann bainistíochta feidhmiúcháin an Údaráis atá sé é sin a dhéanamh. 

*Chuir an Coiste Airgeadais, Iniúchóireachta agus Riosca saincheisteanna Rialachais lena shainchúram i mí an 
Mheithimh 2018. Leathnaíodh ról an Choiste chun go n-áireofaí leis faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme 
an Chóid Chleachtais do Rialachas Comhlachtaí Stáit (2016).

Tháinig an Coiste le chéile cúig huaire sa bhliain 2018. Ba iad seo na comhaltaí den Choiste: 

 David Brady (Cathaoirleach agus Comhalta den Údarás);

 Noel Wardick (Comhalta den Údarás, ar tháinig a théarma oifige chun deiridh an 15 Deireadh 
Fómhair 2018);

 Máire McMahon (Comhalta den Údarás, a tháinig isteach sa Choiste an 2 Iúil 2018);

 Adrian Clements (Comhalta Seachtrach); 

 Nuala Comerford (Comhalta Seachtrach).

Comhaltaí an 
Choiste 

Iomlán 15  
Ean. 
2018 

16 
Már. 
2018

11  
Meith. 
2018

02  
Iúil 

2018

03 
Noll. 
2018

David Brady 5 cinn as 
5 cinn

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Noel Wardick 4 cinn as 
4 cinn

✓ ✓ ✓ ✓

Máire McMahon 2 cheann 
as 2 
cheann

✓ ✓

Adrian Clements 5 cinn as 
5 cinn

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Nuala Comerford 5 cinn as 
5 cinn

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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An Coiste Rialála*
Is é ról an Choiste Rialála maoirseacht a dhéanamh ar a éifeachtaí atá an dóigh a gcomhlíonann an 
tÚdarás na feidhmeanna clárúcháin, na feidhmeanna tuairiscithe agus na feidhmeanna eile rialála 
atá aige agus ar na rialuithe atá i bhfeidhm aige ina leith sin.

*Rinne an Coiste Rialála agus Rialachais an fhreagracht as maoirseacht a dhéanamh ar shaincheisteanna 
Rialachais a aistriú chuig an gCoiste Airgeadais, Iniúchóireachta agus Riosca i mí an Mheithimh 2018.

Ba iad seo na comhaltaí den Choiste: 

 Katie Cadden (Cathaoirleach agus Comhalta den Údarás);

 Tom Costello (Comhalta den Údarás);

 Patrick Hopkins (Comhalta den Údarás, a d’éirigh as an gCoiste i mí an Mheithimh 2018);

 Patricia Cronin (Comhalta den Údarás, a ceapadh chuig an gCoiste i mí an Mheithimh 2018).

Comhaltaí an 
Choiste 

Iomlán 22 
Feabh. 
2018 

26  
Aib. 

2018

28  
Meith. 
2018

23 
Lún. 
2018

29 
Samh. 
2018

Katie Cadden 5 cinn as 
5 cinn

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Tom Costello 4 cinn as 
5 cinn

✓ ✓ ✓ ✓

Patrick Hopkins 2 cheann 
as 2 
cheann

✓ ✓

Patricia Cronin 3 cinn as 
3 cinn

✓ ✓ ✓
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An Coiste um Fheidhmíocht agus Pleanáil Acmhainní
Bunaíodh an Coiste chun cabhrú leis an Údarás earcú an Phríomhfheidhmeannaigh a bhainistiú, 
chun an próiseas bainistíochta feidhmíochta a mhaoirsiú don lucht ardbhainistíochta agus chun 
téarmaí agus coinníollacha bhaill foirne an Rialálaí Carthanas a bhreithniú, lena n-áirítear na 
téarmaí faoina ndéantar baill foirne a shannadh don Rialálaí Carthanas/a thabhairt ar iasacht dó/a 
leithdháileadh air/a aistriú chuige. Tá ceathrar comhaltaí ann ar an gCoiste, a bhfuil gach duine 
díobh ina gcomhaltaí den Údarás.

Tháinig an Coiste le chéile cúig huaire sa bhliain 2018. Ba iad seo na comhaltaí den Choiste: 

 Patrick Hopkins (Cathaoirleach agus Comhalta den Údarás);

 Tom Costello (Comhalta den Údarás);

 Patricia Cronin (Comhalta den Údarás);

 Fergus Finlay (Comhalta den Údarás).

Comhaltaí an Choiste Iomlán 13 
Feabh. 
2018 

14 
Beal. 
2018

23 Lún. 
2018

25 DF 
2018

07 Noll. 
2018

Patrick Hopkins 5 cinn as 
5 cinn

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Tom Costello 5 cinn as 
5 cinn

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Patricia Cronin 4 cinn as 
5 cinn

✓ ✓ ✓ ✓

Fergus Finlay 5 cinn as 
5 cinn

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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An Coiste Seirbhísí Carthanais
Bunaíodh an Coiste chun cabhrú leis an Údarás na feidhmeanna a dílsíodh do Choimisinéirí na 
dTabhartas agus na dTiomnachtaí Carthanúla roimhe sin a chomhlíonadh. Áirítear leo sin diúscairt 
maoine carthanais a údarú, iontaobhaithe carthanais nua a cheapadh agus maoin carthanais a 
dhílsiú d’iontaobhaithe carthanais, scéimeanna corpraithe agus scéimeanna Cy-près a cheapadh, 
agus deontais agus scoláireachtaí a cheadú. 

Ba iad seo na comhaltaí den Choiste: 

 Graham Richards (Cathaoirleach agus Comhalta den Údarás);

 Katie Cadden (Comhalta den Údarás, a d’éirigh as an gCoiste i mí na Bealtaine 2018);

 Sandra Chambers (Comhalta den Údarás, ar tháinig a téarma oifige chun deiridh an 15 
Deireadh Fómhair 2018);

 Patricia Cronin (Comhalta den Údarás, a d’éirigh as an gCoiste i mí na Bealtaine 2018);

 Niamh Cahill (Comhalta den Údarás, a ceapadh chuig an gCoiste i mí na Bealtaine 2018);

 Ercus Stewart (Comhalta den Údarás, a ceapadh chuig an gCoiste i mí na Bealtaine 2018);

 An Breitheamh John O’Connor (Comhalta Seachtrach).

Comhaltaí 
an Choiste 

Iomlán 12 
Ean. 
2018 

08 
Feabh.  
2018

12 
Aib.  

2018

10 
Beal.  
2018

14 
Meith.  
2018

02 
Lún.  
2018

13 
MF  

2018

11 
DF  

2018

15  
Samh.  
2018

Graham 
Richards

9 gcinn as 
9 gcinn

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Katie 
Cadden

3 cinn as 
3 cinn

✓ ✓ ✓

Sandra 
Chambers

7 gcinn as 
7 gcinn

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Patricia 
Cronin*

3 cinn as 
3 cinn

✓ ✓ ✓

Niamh  
Cahill

5 cinn as 
6 cinn

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ercus 
Stewart

3 cinn as 
6 cinn

✓ ✓ ✓

An 
Breitheamh 
John 
O’Connor

7 gcinn as 
9 gcinn

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Soláthar Foirne

Chuir an Rialálaí Carthanas Straitéis Acmhainní Daonna le chéile sa bhliain 2016, 
rud a bhí á chur i bhfeidhm aige go fóill sa bhliain 2018. Bhí sé dúshlánach arís eile 
sa bhliain 2018 baill foirne a earcú a bhfuil na hinniúlachtaí agus na tacair scileanna 
riachtanacha acu. Leanadh le seirbhísí tacaíochta breise a úsáid ar bhonn sealadach 
sa bhliain 2018 chun cabhrú le roinnt príomhghníomhaíochtaí oibriúcháin a chur ar 
bun.

Mhéadaigh an líon foirne sa Rialálaí Carthanas go 47 nduine go luath sa bhliain 2018. 
Thit sé go 39 nduine ag deireadh na bliana 2018, áfach. 
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Chuimsigh an fhoireann bainistíochta feidhmiúcháin na daoine seo a leanas:

(*D’éirigh John Farrelly, Eamon O’Halloran agus Meiread Ashe as a ról an 30 Deireadh Fómhair 2018, an 29 
Bealtaine 2018 agus an 15 Samhain 2018 faoi seach.)

John Farrelly* 

Ceapadh John mar Phríomhfheidhmeannach ar an Rialálaí 
Carthanas i mí na Bealtaine 2016.

Bhí sé ina Leas-Phríomhchigire ar Sheirbhísí Sóisialta roimhe sin, 
áit ar stiúir sé an obair chun tithe altranais agus seirbhísí do leanaí 
a rialáil.

Helen Martin 

Chuaigh Helen isteach sa Rialálaí Carthanas mar Stiúrthóir Rialála i mí an Mhárta 
2017. Ceapadh í mar Phríomhfheidhmeannach Eatramhach ar an Rialálaí Carthanas 
i mí Dheireadh Fómhair 2018. Tá Helen ina dlíodóir a d’oibrigh roimhe seo in Oifig an 
Ard-Aighne. Bhí sí ina comhlach sinsearach san aonad um an dlí Rialála agus an dlí 
Iomaíochta i ndlíghnólacht mór roimhe seo freisin.

Chomh maith leis sin, d’oibrigh Helen san earnáil phríobháideach ar feadh níos mó ná 10 
mbliana mar chomhairleoir inmheánach dlí agus rialála le haghaidh roinnt cuideachtaí 
teileachumarsáide.

Meiread Ashe* 

Chuaigh Meiread isteach sa Rialálaí Carthanas i mí Mheán Fómhair 2016 mar Cheann 
Gnóthaí Corparáideacha. Ghníomhaigh sí mar Rúnaí don Údarás freisin.

Roimhe sin, bhí Meiread ar an gCeann ar an Láraonad Beartais sa Roinn Caiteachais 
Phoiblí agus Athchóirithe. Tá taithí fhairsing aici ar sheirbhísí corparáideacha agus ar an 
airgeadas a bhainistiú i raon eagraíochtaí difriúla san earnáil phríobháideach agus san 
earnáil phoiblí araon.

 

Eamon O’Halloran* 

Ceapadh Eamon mar Cheann Clárúcháin agus Tuairiscithe i mí an Mheithimh 2015. 

Tá taithí shuntasach ag Eamon san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach 
araon. Bhí ról bainistíochta ag Eamon in Oifig an tSannaí Oifigiúil i bhFéimheacht sula 
ndeachaigh sé isteach sa Rialálaí Carthanas.
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Tom Malone 

Chuaigh Tom isteach sa Rialálaí Carthanas i mí Lúnasa 2016 mar Cheann ar 
Chomhlíonadh agus Forfheidhmiú.

Ceapadh é mar Stiúrthóir Rialála gníomhach i mí Dheireadh Fómhair 2018. Sula 
ndeachaigh sé isteach sa Rialálaí Carthanas, chaith Tom 10 mbliana le hOifig 
an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste, áit ar sheol sé iniúchtaí airgeadais agus 
scrúduithe luach ar airgead.

Eamon Timmins 

Chuaigh Eamon isteach sa Rialálaí Carthanas mar Cheann ar Fhorbairt 
Cumarsáide agus Leas-Sealbhóirí i mí na Bealtaine 2017. Roimhe sin, chaith sé 
11 bhliain le hAoisghníomhaíocht Éireann, an carthanas do dhaoine scothaosta, 
mar Cheann Cumarsáide agus, ina dhiaidh sin, mar Phríomhfheidhmeannach.

Bhí sé ina Iriseoir ar feadh tréimhse 19 mbliana, agus é ag obair le roinnt 
nuachtán náisiúnta agus réigiúnach.

Ciara Cahill 

Chuaigh Ciara isteach sa Rialálaí Carthanas mar chomhairleoir dlí i mí Lúnasa 
2015 agus bainistíonn sí feidhm Seirbhísí Carthanais an Rialálaí Carthanas 
anois. 

Leanann Ciara le comhairle dlí a chur ar fáil maidir le feidhmeanna Clárúcháin, 
Comhlíonta agus Gnóthaí Corparáideacha an Rialálaí Carthanas.

Oifig: 3 Duga Sheoirse, LSAI, Baile Átha Cliath 1, D01 X5X0
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Innéacs leis na  
Ráitis Airgeadais
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An tÚdarás Rialála Carthanas
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2018

Riarachán

Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2018

An tÚdarás Rialála Carthanas  
(“An tÚdarás”)

Patrick Hopkins (Cathaoirleach, a athcheapadh i mí Dheireadh Fómhair 
2018) 

David Brady

Katie Cadden (a athcheapadh i mí Dheireadh Fómhair 2018)

Niamh Cahill (a ceapadh i mí Eanáir 2018)

Sandra Chambers (ar tháinig a téarma oifige chun deiridh i mí Dheireadh 
Fómhair 2018)

Cynthia Clampett (ar tháinig a téarma oifige chun deiridh i mí Dheireadh 
Fómhair 2018)

Tom Costello 

Patricia Cronin 

Fergus Finlay (a athcheapadh i mí Dheireadh Fómhair 2018)

Máire McMahon (a ceapadh i mí Eanáir 2018)

Graham Richards (a athcheapadh i mí Dheireadh Fómhair 2018)

Ercus Stewart (a ceapadh i mí Eanáir 2018)

Noel Wardick (ar tháinig a théarma oifige chun deiridh i mí Dheireadh 
Fómhair 2018)

Príomhfheidhmeannach 
John Farrelly (16 Bealtaine 2016 - 29 Deireadh Fómhair 2018)

Helen Martin (a ceapadh mar Phríomhfheidhmeannach Eatramhach an 
30 Deireadh Fómhair 2018)

Oifig 
3 Duga Sheoirse, LSAI, Baile Átha Cliath 1, D01 X5X0
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Ráitis Airgeadais
Is tógtha ó na cuntais Iniúchta ón Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste atá an fhaisnéis 
achoimrithe airgeadais sa tuarascáil seo.

Cuntas Achoimrithe Ioncaim agus Caiteachais don Rialálaí Carthanas  
An bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2018.

Ioncam €’000

An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail 3,960

Ioncam Iomlán 3,960

Caiteachas €’000

Costais Foirne 2,132

Riarachán 1,465

Iniúchóireacht 17

Dímheas 63

Caiteachas Iomlán 3,677

Barrachas Ioncaim thar Chaiteachas 283

Aistriú chuig an gCuntas Caipitil (236)

Barrachas don bhliain 47

Cúlchistí tosaigh 83

Cúlchistí deiridh 130

Tá faisnéis níos mine ar fáil sna cuntais iomlána don tréimhse dar críoch an 31 Nollaig 2018 
agus sa deimhniú ón Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste do na cuntais sin. Is féidir cóipeanna 
de na cuntais a fháil ón suíomh Gréasáin - www.charitiesregulator.ie.26

26 Suíomh Gréasáin an Rialálaí Carthanas – atá ar fáil ag: www.charitiesregulator.ie

http://www.charitiesregulator.ie
http://www.charitiesregulator.ie
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Ráitis Airgeadais – An Comhchiste Infheistíochta 
Is tógtha ó na cuntais Iniúchta ón Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste atá an fhaisnéis achoimrithe 
airgeadais sa tuarascáil seo. 

€’000

An Comhchiste Infheistíochta/Fáltais eile 2,031

Ús 3

Cistí Carthanas Nua 0

Ioncam Iomlán 2,034

Caiteachas €’000

Aistrithe chuig an gComhchiste Infheistíochta agus íocaíochtaí eile (1,930)

Caiteachas Iomlán (1,930)

Barrachas Ioncaim thar Chaiteachas 104

Cúlchistí tosaigh 1,278

Cúlchistí deiridh 1,382

Tá faisnéis níos mine ar fáil sna cuntais iomlána don tréimhse dar críoch an 31 Nollaig 2018 agus 
sa deimhniú ón Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste do na cuntais sin. Is féidir cóipeanna de na 
cuntais a fháil ón suíomh Gréasáin  - www.charitiesregulator.ie.

http://www.charitiesregulator.ie
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Ráiteas faoi Rialú Inmheánach 

Réimse freagrachta 

Thar ceann an Údaráis Rialála Carthanas, 
aithnímid leis seo an fhreagracht atá orainne 
as a chinntiú go ndéantar córas éifeachtach 
rialaithe inmheánaigh airgeadais a chothabháil 
agus a fheidhmiú. Agus an fhreagracht sin á 
comhlíonadh againn, tugtar aird ar cheanglais an 
Chóid Chleachtais do Rialachas Comhlachtaí Stáit 
(2016). 

Cuspóir an Chórais Rialaithe 
Inmheánaigh 

Tá an córas rialaithe inmheánaigh deartha chun 
riosca a choinneáil ar leibhéal inghlactha, seachas 
deireadh a chur leis. Dá bhrí sin, ní fhéadann an 
córas ach dearbhú réasúnach agus ní dearbhú 
iomlán a chur ar fáil go gcosnaítear sócmhainní, 
go n-údaraítear idirbhearta agus go dtaifeadtar 
iad go cuí agus go gcoisctear earráidí ábhartha 
agus mírialtachtaí nó go mbraitear iad ar bhealach 
tráthúil. 

Bhí córas rialaithe inmheánaigh, atá ag teacht leis 
an treoir arna heisiúint ag an Roinn Caiteachais 
Phoiblí agus Athchóirithe, i bhfeidhm san Údarás 
Rialála Carthanas don bhliain dar críoch an 
31 Nollaig 2018 agus suas go dtí an dáta a 
ceadaíodh na ráitis airgeadais.

Cumas le Riosca a Láimhseáil 

Tá Coiste Airgeadais, Iniúchóireachta agus Riosca 
i bhfeidhm ag an Údarás Rialála Carthanas, 
rud a chuimsíonn triúr comhaltaí Boird a bhfuil 
saineolas airgeadais agus iniúchóireachta acu. Tá 
duine amháin díobh ina Chathaoirleach agus tá an 
bheirt eile ina gcomhaltaí seachtracha. Tháinig an 
Coiste Airgeadais, Iniúchóireachta agus Riosca le 
chéile cúig huaire sa bhliain 2018. 

Chuir an tÚdarás Rialála Carthanas feidhm 

iniúchóireachta inmheánaí ar bun tríd an Roinn 
Dlí agus Cirt agus Comhionannais freisin. Tugadh 
sách acmhainní don fheidhm sa bhliain 2018, ar 
lena linn a sheol sí clár oibre a comhaontaíodh 
leis an gCoiste Airgeadais, Iniúchóireachta agus 
Riosca. 

Chuir an Coiste Airgeadais, Iniúchóireachta agus 
Riosca beartas bainistíochta riosca le chéile, rud 
ina leagtar amach an fonn riosca atá air agus 
na próisis bhainistíochta riosca atá i bhfeidhm 
aige agus ina sonraítear na róil atá ag baill foirne 
agus na freagrachtaí atá orthu ó thaobh riosca 
de. Eisíodh an beartas chuig gach ball foirne agus 
táthar ag súil leis go gcloífidh siad leis.  

An Creat Riosca agus Rialaithe 

Chuir an tÚdarás Rialála Carthanas córas 
bainistíochta riosca chun feidhme, rud lena 
sainaithnítear agus lena dtuairiscítear na 
príomhrioscaí atá ann agus na gníomhartha 
bainistíochta atá á ndéanamh chun dul i ngleic 
leis na rioscaí sin agus, a mhéid is féidir é, chun 
na rioscaí sin a mhaolú. 

Tá clár rioscaí i bhfeidhm ina leagtar amach 
na príomhrioscaí atá roimh an Údarás 
Rialála Carthanas. Rinneadh na rioscaí sin a 
shainaithint, a mheas agus a ghrádú bunaithe 
ar a shuntasaí atá siad. Déanann an Coiste 
Airgeadais, Iniúchóireachta agus Riosca an 
clár a athbhreithniú agus a thabhairt cothrom 
le dáta ar bhonn ráithiúil. Úsáidtear an toradh 
ar an obair sin chun acmhainní a phleanáil 
agus a leithdháileadh agus chun a chinntiú go 
gcoinnítear rioscaí ar leibhéal inghlactha. 

Mionsonraítear sa chlár rioscaí na rialuithe agus 
na gníomhartha a theastaíonn chun maolú a 
dhéanamh ar rioscaí agus ar an bhfreagracht a 
leagtar ar bhaill foirne shonracha as rialuithe a 
oibriú. Deimhnímid go bhfuil timpeallacht rialaithe 
i bhfeidhm a bhfuil na gnéithe seo a leanas mar 
chuid di: 
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 taifeadadh nósanna imeachta le haghaidh 
gach príomhphróisis ghnó;

 sannadh freagrachtaí airgeadais ar 
leibhéal bainistíochta, agus cuntasacht 
chomhfhreagrach ag gabháil leo;

 tá córas buiséadaithe cuí i bhfeidhm, rud lena 
ngabhann buiséad bliantúil a choinnítear faoi 
athbhreithniú ag an lucht ardbhainistíochta;

 tá córais i bhfeidhm a bhfuil mar aidhm leo 
slándáil na gcóras teicneolaíochta faisnéise 
agus cumarsáide a chinntiú; agus

 tá córais i bhfeidhm chun na sócmhainní a 
chosaint.

Faireachán agus Athbhreithniú 
Leanúnach 

Cuireadh nósanna imeachta foirmiúla ar bun le 
haghaidh faireachán a dhéanamh ar phróisis 
rialaithe agus cuirtear easnaimh rialaithe in iúl go 
tráthúil dóibh sin atá freagrach as gníomhaíocht 
cheartaitheach a dhéanamh agus don lucht 
bainistíochta agus don Bhord, nuair is iomchuí. 
Deimhnímid go bhfuil na córais faireacháin 
leanúnaigh seo a leanas i bhfeidhm: 

 sainaithníodh príomhrioscaí agus rialuithe 
gaolmhara agus cuireadh próisis i bhfeidhm 
chun faireachán a dhéanamh ar oibriú na 
bpríomhrialuithe sin agus chun aon easnaimh 
shainaitheanta a thuairisciú,

 bunaíodh socruithe tuairiscithe ar gach 
leibhéal mar ar sannadh freagracht as 
bainistíocht airgeadais, agus

 déanann an lucht ardbhainistíochta 
athbhreithnithe rialta ar thuarascálacha 
tréimhsiúla agus bliantúla feidhmíochta agus 
airgeadais ina gcuirtear an fheidhmíocht 
iarbhír i gcomparáid leis an mbuiséad nó leis 
an bhfeidhmíocht thuartha.

Soláthar 

Deimhnímid go bhfuil nósanna imeachta i 
bhfeidhm ag an Údarás Rialála Carthanas chun 
a chinntiú go gcomhlíontar na rialacha agus 
na treoirlínte reatha de chuid na hOifige um 
Sholáthar Rialtais.

Athbhreithniú ar Éifeachtacht 

Deimhnímid go bhfuil nósanna imeachta i 
bhfeidhm ag an Údarás Rialála Carthanas 
chun faireachán a dhéanamh ar éifeachtacht 
a nósanna imeachta bainistíochta riosca agus 
rialaithe. Obair na n-iniúchóirí inmheánacha 
agus seachtracha, an Coiste Airgeadais, 
Iniúchóireachta agus Riosca a dhéanann 
maoirseacht ar a gcuid oibre, agus an lucht 
ardbhainistíochta laistigh den Údarás Rialála 
Carthanas atá freagrach as an gcreat rialaithe 
inmheánaigh airgeadais a fhorbairt agus a 
chothabháil, déanann siad eolas d’fhaireachán 
agus athbhreithniú an Údaráis Rialála Carthanas 
ar éifeachtacht an chórais rialaithe inmheánaigh 
airgeadais. 

Deimhnímid gur thug an Bord faoi athbhreithniú 
bliantúil ar éifeachtacht na rialuithe inmheánacha 
don bhliain 2018. 

Saincheisteanna Rialaithe 
Inmheánaigh

Neartaíodh na rialuithe inmheánacha laistigh 
den Údarás Rialála Carthanas chun a chinntiú go 
mbeadh fianaise chúltaca iomchuí ag gabháil le 
gach íocaíocht agus go mbeadh fianaise ar údarú 
agus ceadú ón gCeann Gnóthaí Corparáideacha/
ón gCuntasóir/ón bPríomhfheidhmeannach ag 
teastáil chun íocaíochtaí earráideacha a chosc 
agus chun íoslaghdú a dhéanamh ar an mbaol go 
mbeadh caillteanas ann sna ráitis airgeadais.

Sochair Fostaithe

Ní rabhthas ag súil go mbeadh aon sochair 
fhadtéarmacha le glanadh tar éis 12 mhí ón 
tréimhse tuairiscithe bhliantúil.
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