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Réamhrá

Leagtar amach sa nóta faisnéise seo conas a thuairisceoidh 

carthanais chláraithe don Rialálaí Carthanas le linn na 

bliana 2021 ar an dóigh a bhfuil an Cód Rialachais do 

Charthanais (“an Cód”) á chomhlíonadh acu. 

Ón tús, is mian leis an Rialálaí Carthanas a fhocal 

a thabhairt do charthanais chláraithe go nglacfaidh 

sé freagairt chothromaithe chomhréireach i leith aon 

charthanais nár chomhlíon an Cód ina iomláine sa bhliain 

2021, agus é ag féachaint le tuiscint a ghnóthú ar na 

cúiseanna coiteanna le neamhchomhlíonadh ar mhaithe 

le tuilleadh treorach a thabhairt do charthanais maidir 

leis na caighdeáin atá leagtha amach sa Chód a bhaint 

amach ar an gcéad ásc.

Glacann an Rialálaí Carthanas leis go mbainfidh 

carthanais chláraithe áirithe comhlíonadh iomlán an 

Chóid amach de réir a chéile, go háirithe carthanais 

bheaga atá comhdhéanta d’oibrithe deonacha amháin.  

Beag beann ar an dúshlán ar leith atá rompu, tá cinntí 

tromchúiseacha le déanamh ag iontaobhaithe carthanais 

faoi láthair mar thoradh ar an ngéarchéim sláinte poiblí.  

Ina fhianaise sin, ba mhaith linn an deis seo a thapú 

chun a mheabhrú d’iontaobhaithe carthanais go bhfuil 

líon suntasach de na caighdeáin atá leagtha amach sa 

Chód á gcomhlíonadh ag a gcarthanas cheana féin i gcás 

go mbíonn siad ag teacht le chéile go rialta chun plé a 

dhéanamh ar shaincheisteanna tábhachtacha a théann 

i bhfeidhm ar a gcarthanas agus i gcás go mbíonn a 

gcinntí uile á dtaifeadadh i scríbhinn acu i miontuairiscí 

ar chruinnithe.  
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Cé na dátaí tábhachtacha a bhaineann  
leis an gCód?

Seoladh an Cód an 7 Samhain 2018. Tá sé 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. Tá an amlíne le haghaidh 

an Cód a chur chun feidhme leagtha amach mar a leanas:

2019 bliain na foghlama agus an ullmhúcháin do 

charthanais chun cabhrú leo éirí cleachta leis an gCód. 

Cuireadh ábhair threorach agus teimpléid ar an gCód ar 

fáil mar chuid de Thacar Uirlisí an Chóid Rialachais ón 

Rialálaí Carthanas, rud atá ar fáil anseo.

2020 an chéad bhliain ina mbeifear ag súil leis go 

gcomhlíonfaidh carthanais an Cód.

2021 an chéad bhliain ina dtabharfaidh carthanais 

tuairisc ar an dóigh a bhfuil an Cód á chomhlíonadh acu.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go gceanglófar ar charthanais a stádas comhlíonta amhail an dáta a 

chomhdóidh siad an Tuarascáil Bhliantúil uathu a dhearbhú, agus ní amhail an dáta a chríochnóidh a mbliain 

airgeadais. Tabharfaidh sé sin deis do charthanais cur chun feidhme an Chóid Rialachais do Charthanais a chur i 

gcrích suas go dtí an dáta a chomhdóidh siad an Tuarascáil Bhliantúil uathu sa bhliain 2021.

https://www.charitiesregulator.ie/ga/faisn%C3%A9is-do-charthanais/an-c%C3%B3d-rialachais-do-charthanais


Information Note  |  Charities Governance Code – Reporting on Compliance in 2021

4

Conas comhlíonadh an Chóid a thaispeáint

Leagtar amach sa Chód na híoschaighdeáin ar cheart 

d’iontaobhaithe carthanais iad a chomhlíonadh chun a 

gcarthanas a bhainistiú agus a rialú go héifeachtach. Is ar 

bhonn ‘comhlíonadh nó míniú’ a oibrítear an Cód. Fágann 

sé sin nach mór do charthanais an Cód a chomhlíonadh 

nó a mhíniú cén fáth nár chomhlíon siad é. 

Chun comhlíonadh an Chóid a thaispeáint, ní mór do 

charthanais an Fhoirm um Chomhlíonadh a Thaifeadadh 

(“an Fhoirm”) a chomhlánú agus an Fhoirm a nuashonrú 

gach bliain ansin. Ar an bhFoirm, is gá do gach carthanas: 

• a thaifeadadh cé na gníomhartha a rinne sé chun

gach caighdeán den Chód a chomhlíonadh; agus

• tagairt don fhianaise lena dtacaítear leis an obair sin.

Is féidir an Fhoirm a úsáid freisin chun a mhíniú cén 

fáth nach bhfuil aon chaighdeán ar leith sa Chód á 

chomhlíonadh ag carthanas.

Tá tuilleadh treorach agus teimpléid úsáideacha agus 

doiciméid shamplacha úsáideacha a bhaineann leis an 

bhFoirm um Chomhlíonadh a Thaifeadadh ar fáil anseo: 

https://www.charitiesregulator.ie/ga/faisn%C3%A9is-do-
charthanais/an-c%C3%B3d-rialachais-do-charthanais

https://www.charitiesregulator.ie/ga/faisn%C3%A9is-do-charthanais/an-c%C3%B3d-rialachais-do-charthanais
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Tuairisciú ar Chomhlíonadh an Chóid 
sa bhliain 2021

Faoin Acht Carthanas 2009, ceanglaítear ar gach 

carthanas atá cláraithe i bPoblacht na hÉireann 

Tuarascáil Bhliantúil a chomhdú leis an Rialálaí 

Carthanas tráth nach déanaí ná deich mí tar éis 

dheireadh bhliain airgeadais an charthanais.  Má 

chríochnaíonn bliain airgeadais an charthanais an 

31 Nollaig 2020, mar shampla, beidh an Tuarascáil 

Bhliantúil don charthanas sin le comhdú leis an Rialálaí 

Carthanas roimh an 31 Deireadh Fómhair 2021.   

Nuair a chomhdóidh carthanas an Tuarascáil Bhliantúil 

uaidh sa bhliain 2021, ceanglófar ar an gcarthanas a 

dhearbhú, mar a bhí an scéal ag dáta comhdaithe na 

Tuarascála Bliantúla – 

• go bhfuil an Cód Rialachais do Charthanais á

chomhlíonadh go hiomlán aige (Dearbhú A), nó

• go bhfuil an Cód Rialachais do Charthanais á

chomhlíonadh go páirteach aige, agus bosca

saorthéacs ann lena gcumasaítear don charthanas

a mhíniú cé na caighdeáin nach bhfuil á

gcomhlíonadh aige agus cén fáth nach bhfuil na

caighdeáin sin á gcomhlíonadh aige (Dearbhú B), nó

• nár thosaigh sé go fóill ar an gCód Rialachais

do Charthanais a chur chun feidhme, agus

bosca saorthéacs ann lena gcumasaítear don

charthanas a mhíniú cén fáth nach bhfuil an Cód á

chomhlíonadh aige (Dearbhú C).

Is ar fáil anseo atá treoir úsáideora mhionsonraithe maidir le conas rannán an Chóid Rialachais do Charthanais den 
Tuarascáil Bhliantúil a chomhlánú.

https://www.charitiesregulator.ie/media/2351/annual-report-form-user-guide-bilingual.pdf
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Cad a bheidh le feiceáil ar an gClár Carthanas?

Samhlaítear faoi láthair go mbeidh stádas comhlíonta na 

gcarthanas atá le feiceáil ar an gClár Carthanas (“an Clár”) 

ag brath ar an dearbhú a chuirfear isteach ar an Tuarascáil 

Bhliantúil a chomhdóidh gach carthanas le linn na bliana 

2021 mar a leanas:

• Maidir le haon charthanas a dhearbhóidh ar an

Tuarascáil Bhliantúil a chomhdóidh sé sa bhliain

2021 go bhfuil an Cód á chomhlíonadh aige (Dearbhú

A), beidh dearbhú an charthanais sin le feiceáil go

poiblí ar an gClár ó dháta comhdaithe na Tuarascála

Bliantúla. Fágann sé sin gurb amhlaidh, le linn na

bliana 2021, go léireofar ar an gClár comhlíonadh

na gcarthanas sin atá ag obair chun comhlíonadh a

bhaint amach ó seoladh an Cód i mí na Samhna 2018. 

• Maidir le haon charthanas a dhearbhóidh ar an

Tuarascáil Bhliantúil a chomhdóidh sé sa bhliain

2021 go bhfuil an Cód á chomhlíonadh go páirteach

aige (Dearbhú B), ní bheidh stádas comhlíonta an 

charthanais sin le feiceáil go poiblí ar an gClár, 

ach amháin i gcás go n-iarrfaidh sé go sonrach 

go dtaispeánfaí an dearbhú agus an chúis leis 

an gcomhlíonadh páirteach. Fágann sé sin gurb 

amhlaidh, i gcás aon charthanais a bhfuil dul 

chun cinn déanta aige i dtreo comhlíonadh iomlán 

an Chóid a bhaint amach agus a bhfuil srian 

air comhlíonadh iomlán a bhaint amach ar aon 

chúis atá ar tí a réiteach, go mbeidh an carthanas 

sin in ann an méid sin a chur in iúl ar an gClár. 

• Maidir le haon charthanas a dhearbhóidh sa

Tuarascáil Bhliantúil a chomhdóidh sé sa bhliain

2021 nár thosaigh sé go fóill ar an gCód a

chur chun feidhme agus nach bhfuil an Cód á

chomhlíonadh aige (Dearbhú C), ní bheidh stádas

comhlíonta an charthanais sin le feiceáil ar an gClár.

Samhlaítear freisin go mbeidh carthanais in ann a stádas comhlíonta a nuashonrú ar an gClár tar éis an Tuarascáil 

Bhliantúil uathu a chur isteach sa bhliain 2021. Fágann sé sin gurb amhlaidh, maidir le haon charthanais a bhainfidh 

comhlíonadh iomlán an Chóid amach tar éis an Tuarascáil Bhliantúil uathu don bhliain 2021 a chur isteach, go mbeidh 

siad in ann an comhlíonadh sin a léiriú ar an gClár.
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An ndéanfar faireachán ar chomhlíonadh 
an Chóid?

aghaidh an leibhéil chomhlíonta a dearbhaíodh.  Beidh sé 

mar phríomhchuspóir leis an athbhreithniú sin an Rialálaí 

Carthanas a chur ar an eolas faoi aon fhadhbanna a bhíonn 

ag teacht roimh charthanais i gcoitinne ionas gur féidir leis 

tuilleadh ábhar treorach agus teimpléad a cheapadh nuair 

is cuí chun cabhrú le carthanais chláraithe.

Mar atá tugtha faoi deara thuas, glacfaidh an Rialálaí 

Carthanas freagairt chothromaithe chomhréireach i leith 

aon charthanais chláraithe nár chomhlíon an Cód ina 

iomláine sa bhliain 2021, agus é ag féachaint le comhairle 

agus treoir a thabhairt do charthanais maidir leis na 

caighdeáin atá leagtha amach sa Chód a bhaint amach ar 

an gcéad ásc.

Le linn na bliana 2021, déanfaidh an Rialálaí 

Carthanas faireachán ar chomhlíonadh an Chóid 

agus ar aon mhíniúcháin a thabharfaidh carthanais ar 

neamhchomhlíonadh chun a fháil amach cé acu atá 

nó nach bhfuil aon chúiseanna coiteanna ann leis an 

mainneachtain comhlíonadh an Chóid a bhaint amach.  

Féachfaimid le haghaidh a thabhairt ar na cúiseanna sin 

trí chaidreamh a dhéanamh le carthanais, trí thuilleadh 

treorach a thabhairt mar chuid de Thacar Uirlisí an Chóid 

Rialachais do Charthanais agus tríd an rannán Ceisteanna 

Coitianta ar an suíomh Gréasáin a nuashonrú.

Tá sé beartaithe go ndéanfaidh an Rialálaí Carthanas 

athbhreithniú ar na Foirmeacha um Chomhlíonadh a 

Thaifeadadh a gheofar ó roinnt carthanas le linn na bliana 

2021 chun caighdeáin iarbhír chomhlíonta a sheiceáil in 

Athbhreithniú

Déanfaidh an Rialálaí Carthanas athbhreithniú ar 

chomhlíonadh tuairiscithe an Chóid i dtreo dheireadh 

na bliana 2021. Déanfar breithniú ag an am sin ar an 

acmhainneacht atá ann tuilleadh forbartha a dhéanamh 

ar an bpróiseas le haghaidh comhlíonadh an Chóid a 

thuairisciú.

https://www.charitiesregulator.ie/ga/faisn%C3%A9is-do-charthanais/an-c%C3%B3d-rialachais-do-charthanais
https://www.charitiesregulator.ie/ga/faisn%C3%A9is-do-charthanais/ceisteanna-coitianta
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