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2   An Rialálaí Carthanas

Cosúil le gach eagraíocht agus gach saoránach ar fud na 
tíre, b’amhlaidh i dtús na bliana 2021 a bhí an Rialálaí 
Carthanas ag obair faoi dhianghlasáil agus ag déileáil le 
roinnt mhaith éiginnteachta de réir mar a d’ullmhaíomar 
le haghaidh bliain dhúshlánach eile. Chun cabhrú linn na 
dúshláin sin a shárú, bhaineamar leas as ár dtiomantas 
mar eagraíocht dár dtosaíochtaí straitéiseacha a bhaint 
amach sa bhliain deiridh den Ráiteas Straitéise 2019 – 
2021, a bhí ar an dara ceann uainn, agus as an tacaíocht 
a fuaireamar ónár leas-sealbhóirí. D’fhág sé sin freisin 
go rabhamar dírithe fós ar ár misean chun an earnáil 
carthanas a rialáil chun leas an phobail. 

Agus muid ag obair go cianda sa bhliain 2021, thacaigh 
an Rialálaí Carthanas le thart ar 11,500 carthanas 
cláraithe trí ábhair threorach atá nua agus nuashonraithe 
a sholáthar, trí sheisiúin faisnéise agus seimineáir 
a reáchtáil agus trínár n-ionad teagmhála. Bhí sé 
ríthábhachtach a chinntiú go mbeimis ar fáil chun freagraí 
a thabhairt ar cheisteanna faoi chlárú agus ar cheisteanna 
gaolmhara eile le linn tréimhse chomh héiginnte sin don 
earnáil carthanas. Mar thoradh ar thiomantas ár bhfoirne, 
bhí ár n-aonad clárúcháin in ann leanúint le freagraí agus 
cabhair a thabhairt do charthanais chláraithe, d’iarratasóirí 
agus do dhaoine den phobal ar fud na bliana, ar lena linn a 
thug sé freagra ar bhreis agus 17,000 teagmháil.

De bhreis ar chabhair a thabhairt do charthanais chláraithe 
agus d’iarratasóirí trínár n-ionad teagmhála, lean an 
fhoireann freisin le measúnú a dhéanamh ar iarratais ar 
chlárú. Cláraíodh 282 charthanas nua, lenar áiríodh 98 
scoil, sa bhliain 2021. Ina theannta sin, phróiseáil ár 

bhfoireann clárúcháin 3,650 foirm a bhain le hathruithe is 
gá a dhéanamh ar an gclár sa bhliain chun é a nuashonrú. 
B’éacht suntasach é sin. 

Aithnímid an ról tábhachtach is féidir leis an gClár 
Carthanas a imirt maidir le hiontaoibh agus muinín 
an phobail a mhéadú trí fhoinse iontaofa faisnéise a 
thabhairt faoin earnáil carthanas. Le linn na bliana 2021, 
chuireamar tús le hobair ar chaighdeán aicmiúcháin 
carthanas a fhorbairt le haghaidh carthanais chláraithe. A 
luaithe a bheidh sé tugtha isteach, beidh carthanais in ann 
an caighdeán sin a úsáid chun iad féin a chur in aithne trí 
thagairt dá bpríomhghníomhaíochtaí, rud lena gcumasófar 
catagóiriú carthanas. Tríd an bhfaisnéis a fhoilsiú ar an 
gClár, éascófar tuiscint níos fearr ar an earnáil carthanas 
ar deireadh. Fágfaidh sé sin go mbeifear in ann staidreamh 
agus faisnéis níos fearr a tháirgeadh chun críocha 
comparáide agus staidéir. Fágfaidh sé freisin go mbeidh 
sé níos fusa don phobal agus do mhaoinitheoirí i gcoitinne 
a shainaithint cé na carthanais a dhíríonn ar chuspóirí 
carthanúla ar leith a bhfuil spéis acu iontu.

Mar a léirítear i misean an Rialálaí Carthanas, imríonn 
ár ngníomhaíochtaí comhlíonta agus forfheidhmiúcháin 
ról bunriachtanach maidir lena chinntiú go gcomhlíonann 
carthanais chláraithe agus eagraíochtaí eile an dlí 
carthanas, anuas ar thacú le carthanais a n-oibleagáidí 
rialála a thuiscint. Sa bhliain 2021, fuair ár n-aonad um 
chomhlíonadh agus forfheidhmiú 568 n-ábhar imní faoi 
charthanais chláraithe agus eintitis neamhchláraithe eile 
agus dhún sé 543 ábhar imní. Cé gurb ard fós a bhí an líon 
ábhar imní a bhaineann le heagraíochtaí neamhchláraithe, 

Helen Martin - PríomhfheidhmeannachPatrick Hopkins - Cathaoirleach

Ráiteas ón  
gCathaoirleach agus  
ón bPríomhfheidhmeannach
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“ Ar an iomlán, b’ábhar dóchais dúinn é an méid 
caidrimh dhearfaigh atá déanta ag carthanais 
chláraithe leis an gCód Rialachais do Charthanais.”

ba le rialachas agus le saincheisteanna maidir le rialú 
airgeadais agus trédhearcacht laistigh de charthanais 
chláraithe a bhain formhór na n-ábhar imní a fuarthas ón 
bpobal. D’osclaíomar dhá imscrúdú reachtúla sa bhliain 
2021 freisin. Cé go bhfuil imscrúduithe dian ar acmhainní, 
is cuid ríthábhachtach dár n-obair rialála iad.

Bhí an bhliain seo caite ina bliain thábhachtach do 
charthanais chláraithe toisc go raibh sí ar an gcéad bhliain 
inar thuairiscigh siad ar a mhéid a bhí an Cód Rialachais 
do Charthanais á chomhlíonadh acu.  Ag deireadh mhí 
na Nollag 2021, dhearbhaigh 69% de charthanais a chuir 
tuarascáil bhliantúil isteach go raibh an Cód Rialachais 
do Charthanais á chomhlíonadh go hiomlán acu. Bhí 
teagmháil ghníomhach ar bun againn le roinnt carthanas 
sa bhliain, ar lena linn a d’fhéachamar le tuiscint a 
ghnóthú ar na cúiseanna coiteanna le dearbhuithe maidir 
le neamhchomhlíonadh ar mhaithe le tuilleadh treorach 
a thabhairt do charthanais maidir leis na caighdeáin 
atá leagtha amach sa Chód a bhaint amach. Mar chuid 
dár gclár faireacháin ar chomhlíonadh, rinne ár n-aonad 
um chomhlíonadh agus forfheidhmiú measúnú freisin ar 
shamplaí de dhearbhuithe a chuir carthanais isteach sa 
bhliain 2021. Ar an iomlán, b’ábhar dóchais dúinn é an méid 
caidrimh dhearfaigh atá déanta ag carthanais chláraithe leis 
an gCód Rialachais do Charthanais agus táimid tiomanta 
d’oibriú i gcomhar le carthanais de réir mar a fhéachann 
siad le caighdeáin rialachais a fheabhsú ar fud na hearnála.

Sa bhliain 2021, tháinig laghdú ar an líon tuarascálacha 
bliantúla a cuireadh isteach in am. Níor chomhdaigh ach 
64% de charthanais iad laistigh de 10 mí ó dheireadh 
bliana airgeadais an charthanais mar is gá. Is doiciméad 
tábhachtach é sin maidir le hiontaoibh an phobail a 
mhéadú toisc go gcinntítear leis tuilleadh trédhearcachta 
ar fud na hearnála. Tá ár n-aonad clárúcháin agus ár 
n-aonad um chomhlíonadh ag déanamh measúnú ar cén
fáth a bhfuil ag teip ar roinnt carthanas comhdú in am.
Tá sé beartaithe ag an Rialálaí Carthanas cur chuige níos
déine a ghlacadh i leith comhlíonadh a fhorfheidhmiú sa
todhchaí chun a chinntiú go gcomhlíonfaidh gach carthanas
cláraithe an oibleagáid sin agus go léireoidh siad
cuntasacht mhéadaithe don phobal i ndáil lena ngnóthaí
airgeadais agus lena ngníomhaíochtaí sa bhliain roimhe.

Próiseálann ár n-aonad seirbhísí carthanais iarratais 
faoi na hAchtanna Carthanas níos sine, lena n-áirítear 
iarratais a bhaineann le maoin carthanais a dhíol agus 
le hiontaobhaithe nua a cheapadh maidir le hiontaobhais 
charthanúla. D’ainneoin fadhbanna le soláthar foirne, 

tháinig méadú sa bhliain 2021 ar an líon nithe ar dhéileáil 
ár n-aonad seirbhísí carthanais leo. Ba mhaith linn buíochas 
a ghabháil leis an aonad as a obair dhícheallach, d’ainneoin 
na ndúshlán ar chruthaigh na srianta leanúnacha sláinte 
poiblí agus na sriantachtaí acmhainní iad. 

I lár na bliana 2021, chuireamar tús le hobair ar an tríú 
Ráiteas Straitéise uainn, rud a cuireadh faoi bhráid an 
Aire Forbartha Tuaithe agus Pobail mar is cuí. Áiríodh 
leis an bpróiseas um an Straitéis sin a ullmhú seisiúin 
chomhairliúcháin agus aiseolais a sheoladh lena lán leas-
sealbhóirí. Táimid an-bhuíoch de gach duine a ghlac páirt 
iontu agus a thóg an t-am chun gabháil don phróiseas. 
Sainaithníodh gur chumasóir tábhachtach é an gá le 
caidreamh breisithe le leas-sealbhóirí agus cumarsáid 
bhreisithe. Táimid tiomanta d’éisteacht lenár leas-
sealbhóirí agus le gach duine a théann i dteagmháil lenár 
n-eagraíocht ar mhaithe le feabhas leanúnach a chur ar a
éifeachtúla, a inrochtana agus a éifeachtaí atá an rialáil a
dhéanaimid ar an earnáil carthanas.

Cé gur bhliain dhúshlánach eile í an bhliain 2021, 
leanamar fós lenár bplean chun tuilleadh neamhspleáchais 
chorparáidigh a bhaint amach. Rinneadh dul chun cinn 
suntasach, go háirithe i réimse an tsoláthair foirne agus na 
hearcaíochta, agus d’earcaigh an Rialálaí Carthanas roinnt 
ball foirne go díreach le linn na bliana. 

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil lenár mBord, lenár 
gCoistí Boird, lena n-áirítear ár gcomhaltaí seachtracha, 
lenár bhfoireann dhícheallach thiomanta, leis an Aire 
Forbartha Tuaithe agus Pobail agus a foireann, leis an 
Aire Stáit ar a bhfuil freagracht as Forbairt Pobail agus 
Carthanais agus le gach duine dár leas-sealbhóirí. De 
bharr bhur dtacaíochta leantaí don obair thábhachtach a 
dhéanaimid i gcarthanais a rialáil ar mhaithe le leas an 
phobail, táimid ag druidim níos gaire fós leis an bhfís atá 
ag an Rialálaí Carthanas a bhaint amach, mar atá earnáil 
carthanas a bheith ann 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 

Meitheamh 2022

Helen Martin
Príomhfheidhmeannach

Meitheamh 2022
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Ár 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.

Comhlacht reachtúil neamhspleách a dhéanann rialáil ar charthanais in Éirinn is ea an Rialálaí 
Carthanas. Oibrímid faoi choimirce na Roinne Forbartha Tuaithe agus Pobail.

Is é atá i gceist lenár gcuid oibre ná carthanais a chlárú, Clár Carthanas atá ar fáil go poiblí 
agus ar féidir amharc air ar ár suíomh Gréasáin ag www.charitiesregulator.ie a chothabháil, a 
chinntiú go gcomhlíontar an dlí carthanas agus go gcomhlíonann iontaobhaithe na dualgais 
atá orthu i ndáil le carthanais chláraithe a rialú agus a bhainistiú, imscrúduithe a dhéanamh ar 
ghnóthaí carthanas cláraithe, agus ábhair threorach agus faisnéis faoi charthanais chláraithe 
in Éirinn a fhoilsiú.

Na Nithe a Dhéanaimid

*An Dara Ráiteas Straitéise ón Rialálaí Carthanas don tréimhse 2019 - 2021

Ár Luachanna*

Neamhspleáchas: Déanaimid cinntí go neamhspleách agus chun 
leas an phobail. Seasaimid lenár ngníomhartha agus lenár gcinntí 
agus glacaimid freagracht astu.

Cothroime: Oibrímid go cothrom agus go neamhchlaon agus 
le hionracas. Cuirimid ár nósanna imeachta i bhfeidhm go 
comhsheasmhach agus tugaimid údar lenár ngníomhartha agus 
lenár gcinntí.

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. Glacaimid cur chuige comhoibríoch a mhéid is féidir. 

Trédhearcacht: Oibrímid ar bhealach oscailte trédhearcach. Bíonn 
ár ngníomhartha agus ár gcinntí bunaithe ar fhianaise. Cuirimid 
faisnéis ábhartha ar fáil faoin dóigh a n-oibrímid agus faoin earnáil 
a ndéanaimid rialáil uirthi.

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 ina bhfuil an 
tionchar is mó acu agus lena mbaineann an riosca is mó.

Ár 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.

Maidir linne

https://www.charitiesregulator.ie/ga


2021 – Príomh-Bhuaicphointí

*Suirbhé Poiblí an Rialálaí Carthanas don bhliain 2020, a foilsíodh sa bhliain 2021

568
an líon ábhar imní a 
tarraingíodh anuas

543
an líon ábhar imní a dúnadh

2 an líon imscrúduithe 
reachtúla a seoladh

7an líon treoirdhoiciméad 
nua do charthanais a foilsíodh ar ár 

suíomh Gréasáin

Foilsíodh an Ráiteas Straitéise 
2022 – 2024

69% 
an céatadán de  

charthanais chláraithe a dhearbhaigh 
go bhfuil an Cód Rialachais do 

Charthanais á chomhlíonadh go 
hiomlán acu

282
an líon carthanas nua a cláraíodh, 

lenar áiríodh 98 scoil

282
an líon carthanas a díchláraíodh

An 5ú Seachtain  
Iontaobhaithe Carthanais 

15 – 19 Samhain

Charity
   Trustees’
      Week36% 

an céatadán de dhaoine a bhfuil 
ardleibhéal iontaoibhe agus 
muiníne acu as carthanais*

86% 
an céatadán de dhaoine a chreideann 
gur tábhachtach atá carthanais agus 

an obair a dhéanann siad*

Seoladh feachtas feasachta poiblí 
inar tugadh spreagadh do dhaoine 
an Clár Carthanas a sheiceáil sula 

dtugann siad síntiús

45  an líon iarrataí saorála
faisnéise a fuarthas

        Beagnach

143,000 cuairteoir ar

www.charitiesregulator.ie

17,000+
an líon teagmhálacha ar dhéileáil 

baill foirne ár nIonaid Teagmhála leo

Caighdeán Aicmiúcháin Carthanas: tosaíodh tionscadal  
chun caighdeán atá láidir agus oiriúnach don fheidhm a chruthú

an céatadán de charthanais a chuir tuarascáil 
bhliantúil faoi bhráid an Rialálaí Carthanas in am64% 
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Foirm dhlíthiúil carthanas cláraithe
Fíor 1

  Cuideachta        Scoil        Cumann        Eile      

  Iontaobhas        Cara-Chumann (52)        Comharchumann (35)

  Eintiteas atá á Rialú faoi Chairt Ríoga (33)      

  Cuideachta atá Cláraithe ar an gCoigríoch (3)

4,670

3,681

1,622

731

599

Réamhrá
Déanann an Rialálaí Carthanas an Clár Poiblí Carthanas 
(an Clár) a chothabháil, rud ina bhfuil faisnéis faoi 11,426 
charthanas chláraithe. Tá an Clár ar fáil ar ár suíomh 
Gréasáin agus soláthraítear ann sonraí cuimsitheacha 
faoi charthanas, lena n-áirítear a chuspóir carthanúil 
agus a chuspóirí carthanúla, a iontaobhaithe, an líon ball 
foirne atá fostaithe aige, na tuarascálacha bliantúla atá 
comhdaithe aige, etc.

Tá na carthanais ar an gClár éagsúil lena chéile ó thaobh 
méide de. Tá siad éagsúil lena chéile freisin maidir lena 
bhfoinse ioncaim, maidir lena leibhéal caiteachais, maidir 
lena struchtúr dlíthiúil, maidir leis an líon fostaithe agus/nó 
oibrithe deonacha atá acu agus maidir le castacht a gcuid 
gníomhaíochtaí, lena n-áirítear cé acu a oibríonn nó nach 
n-oibríonn siad le daoine soghonta agus cé acu a oibríonn
nó nach n-oibríonn siad thar lear.

Earnáil Carthanas na  
hÉireann – Forbhreathnú

Cuspóir carthanúil carthanas
Tábla 1 

Cuspóir Carthanúil (grúpaí)1 Cuspóir Carthanúil Líon 
Oideachas Oideachas a chur ar aghaidh 5,982

Leas an phobail Leas an phobail a chur ar aghaidh, lena n-áirítear faoiseamh dóibh siúd atá i 

ngátar de dheasca a óige atá siad, a shine atá siad, drochshláinte, nó éagumais

2,150

Daoine faoi mhíbhuntáiste a 

imeascadh

Iad siúd atá faoi mhíbhuntáiste a imeascadh, agus iad a spreagadh chun 

rannpháirtíocht iomlán a dhéanamh sa tsochaí

1,570

An bhochtaineacht nó cruatan 

eacnamaíoch

An bhochtaineacht nó cruatan eacnamaíoch a mhaolú 1,331

Forbairt pobail Forbairt pobail a chur ar aghaidh, lena n-áirítear athbheochan tuaithe nó 

athbheochan uirbeach

1,294

Sláinte An tsláinte a chur chun cinn, lena n-áirítear breoiteacht, galair nó fulaingt 

daoine a chosc nó faoiseamh a thabhairt ar an gcéanna

1,247

Creideamh Creideamh a chur ar aghaidh 1,202

Na healaíona, an cultúr, an 

oidhreacht nó na heolaíochtaí

Na healaíona, an cultúr, an oidhreacht nó na heolaíochtaí a chur ar aghaidh 1,021

Freagracht chathartha nó obair 

shaorálach

Freagracht chathartha nó obair shaorálach a chur chun cinn 984

An comhshaol An timpeallacht nádúrtha a chosaint 386

An comhshaol Inchothaitheacht chomhshaoil a chur ar aghaidh 360

Maoin Úsáid éifeachtúil éifeachtach maoine eagraíochtaí carthanúla a chur ar aghaidh 260

Creideamh Síth idir creidimh agus ciní mar aon le caidreamh sítheach pobail a chur chun cinn 254

Fulaingt ainmhithe Fulaingt ainmhithe a chosc nó faoiseamh a thabhairt ar an gcéanna 207

Réiteach coinbhleachtaí nó an 

t-athmhuintearas

Réiteach coinbhleachtaí nó an t-athmhuintearas a chur ar aghaidh 198

1 Féadfaidh carthanais níos mó ná cuspóir carthanúil amháin a bheith acu.

http://www.charitiesregulator.ie
http://www.charitiesregulator.ie
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2 Bunaithe ar Thuarascálacha Bliantúla a bhaineann leis an mbliain 2020.

Bandaí Fostaithe laistigh de charthanais
Tábla 2

Bandaí Fostaithe An Líon Carthanas 

DUINE AR BITH 2604

1-9 1892

10-19 528

20-49 453

50-249 285

250-499 45

500-999 19

1000-4999 44

5000+ 2

Bandaí Oibrithe Deonacha laistigh de charthanais 
Tábla 3

Bandaí Oibrithe Deonacha An Líon Carthanas 

DUINE AR BITH 1079

1-9 2340

10-19 1107

20-49 758

50-249 438

250-499 79

500-999 28

1000-4999 31

5000+ 12

Iontaobhaithe Carthanais, Fostaithe Carthanais agus Oibrithe 
Deonacha a Oibríonn le Carthanais2

An líon carthanas de réir contae
Fíor 2

Is ag 27 gcarthanas eile ar an gClár 
Carthanas atá ceannoifig sa Bhreatain Mhór.

GAILLIMH
661

LIATROIM
112

MAIGH EO
427 ROS COMÁIN

218

SLIGEACH
211

CEATHARLACH
147

BAILE
ÁTHA

CLIATH
3140CILL

DARA
367

CILL
CHAINNIGH

232

LAOIS
139

AN
LONGFORT

125

LÚ
250

AN MHÍ
288

UÍBH FHAILÍ
176

AN
IARMHÍ

200

CILL
MHANTÁIN

329AN CLÁR
321

CORCAIGH
1177

CIARRAÍ
427

LUIMNEACH
491

TIOBRAID
ÁRANN

414

TÍR EOGHAIN
2

FEAR
MANACH

2

AN DÚN
3

DOIRE
2

ARD
MHACHA

3

AONTROIM
6

MUINEACHÁN
208

DÚN NA NGALL
511

AN CABHÁN
233

PORT
LÁIRGE

269

LOCH
GARMAN

308
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3 Bunaithe ar Thuarascálacha Bliantúla a bhaineann leis an mbliain 2020.

Ioncam Airgeadais3

Ioncam Iomlán
Fíor 3
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Clárú Carthanas
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Déanann an Rialálaí Carthanas an Clár Carthanas (an Clár) 
a chothabháil. De réir an dlí, ní mór do gach carthanas 
a oibríonn, nó atá ag iarraidh oibriú, sa Stát iarratas a 
dhéanamh ar a n-áireamh ar an gClár, beag beann ar a 
méid, ar a struchtúr dlíthiúil nó ar a n-ioncam. Is gá gur 
phróiseas láidir a bheadh sa phróiseas iarratais chun a 
chinntiú go bhfuil againn earnáil carthanas atá beoga, a 
bhfuil iontaoibh aisti agus a bhfuil meas uirthi mar gheall 
ar an leas pobail a chuireann sí ar fáil. 

Gabhann roinnt tairbhí lena bheith cláraithe go rathúil, mar 
shampla: 

•  De réir an dlí, ní fhéadfaidh ach carthanas cláraithe na
téarmaí “carthanas” nó “carthanas Éireannach” a úsáid
agus é ag cur síos ar a eagraíocht;

•  Tá sé de cheart ag carthanais chláraithe iarratas a
dhéanamh chuig na Coimisinéirí Ioncaim ar roinnt
díolúintí cánach, ar lacáistí cánach agus ar scéimeanna
tairbhiúla eile;

•  Féadfaidh carthanais chláraithe iarratas a dhéanamh ar
dheontais áirithe agus ar fhoinsí áirithe cistiúcháin;

•  Tráth a chláraíonn siad, tugtar do charthanais chláraithe
Uimhir Charthanais Chláraithe lena léirítear do
shíntiúsóirí agus don phobal gur eintiteas rialáilte iad;

•  Tá leathanach ag gach carthanas cláraithe ar an gClár
Carthanas, áit ar féidir le síntiúsóirí nó leis an bpobal
faisnéis thábhachtach a fháil faoin gcarthanas.

Tá ról ríthábhachtach ag an gClár maidir le hiontaoibh 
agus muinín an phobail as an earnáil carthanas a neartú 
freisin toisc go soláthraítear ann sonraí cuimsitheacha 
faoi charthanas, lena n-áirítear a chuspóir carthanúil 
agus a chuspóirí carthanúla, a iontaobhaithe, an líon ball 
foirne atá fostaithe aige, na tuarascálacha bliantúla atá 
comhdaithe aige, etc. 

Cosaint na timpeallachta nádúrtha a chur 
ar aghaidh agus inchothaitheacht 
chomhshaoil a chur ar aghaidh

Bunaíodh carthanas nua in iarthar na hÉireann 
chun cosaint na timpeallachta nádúrtha a chur ar 
aghaidh agus chun inchothaitheacht chomhshaoil 
a chur ar aghaidh. Is iad na spriocanna atá aige an 
luach bithéagsúlachta agus an t-ionracas éiceolaíoch 
a bhaineann le loch agus lena ghnáthóga cladaigh 
agus dobharcheantair a athbhunú, a chosaint agus a 
chaomhnú agus cáilíocht an uisce sa loch a chinntiú 
chun leas an phobail.

An Próiseas Clárúcháin 
Agus í ag déanamh iarratas ar chlárú, is gá d’eagraíocht 
a léiriú, tríd an bhfaisnéis riachtanach agus na doiciméid 
riachtanacha a chur isteach, go gcomhlíonann sí na 
ceanglais dhlíthiúla atá i bhfeidhm chun clárú mar 
charthanas in Éirinn. Áirítear leis sin a léiriú:

•  nach bhfuil ag an eagraíocht ach cuspóir carthanúil nó
cuspóirí carthanúla amháin;

•  go bhfuil pleananna soiléire i bhfeidhm ag an eagraíocht
i ndáil leis na gníomhaíochtaí a bhfuil sé beartaithe aici
iad a sheoladh chun an cuspóir sin agus gach ceann de
na cuspóirí atá aici a chur ar aghaidh;

•  go dtuigeann an eagraíocht cé na tairbhithe atá aici;

•  go bhfuil i bhfeidhm ag an eagraíocht aon nósanna
imeachta measúnaithe riosca, aon seiceálacha
sábháilteachta agus aon cheanglais chumhdaigh is
infheidhme a bhaineann le gníomhaíochtaí beartaithe na
heagraíochta;

•  go gcinntíonn an eagraíocht go bhfuil aon tairbhe
phríobháideach a thagann chun cinn ó thaobh tuarastal
de nó ó thaobh costas seirbhíse eile de réasúnach sna
himthosca uile agus go bhfuil sí cúntach agus riachtanach
maidir leis an tairbhe phoiblí atá luaite a sholáthar.

Díchlárú 
Ceanglaítear ar charthanas a bhfuil sé ar intinn aige 
a eagraíocht a fhoirceannadh fógra a thabhairt don 
Rialálaí Carthanas faoi sin roimh ré. Is é an aidhm atá 
leis an gceanglas sin ná a chinntiú nach n-úsáidfear aon 
sócmhainní atá fágtha ag an gcarthanas ach amháin le 
haghaidh cuspóirí carthanúla, mar a cheanglaítear leis an 

Chláraíomar 282 charthanas nua, lenar áiríodh 98 scoil, sa bhliain 2021. Fáiltítear roimh éagsúlacht 
mhéadaitheach na gcarthanas san earnáil mar gheall ar na gníomhaíochtaí agus ar an tairbhe phoiblí a 
chuireann siad ar fáil, mar atá le feiceáil sna samplaí atá tugtha anseo. 

Oideachas a Chur ar Aghaidh 

Bunaíodh carthanas eile chun oideachas a chur ar 
aghaidh i réimse na teicneolaíochta, go háirithe 
i measc pobail mhionlaigh agus pobail nach 
ndéantar freastal ceart orthu in Éirinn. Díreoidh an 
carthanas ar réimse na Teicneolaíochta Faisnéise, 
agus béim á cur ar an Néalteicneolaíocht. 
Soláthróidh sé tacaíocht trí theagasc, trí 
sheimineáir Ghréasáin, trí cheardlanna, trí oiliúint 
saotharlainne, trí shocrúcháin agus trí uirlisí eile 
cumhachtaithe chun leas pobal mionlaigh agus 
pobal nach ndéantar freastal ceart orthu. Beidh na 
nithe uile sin ar fáil saor in aisce. Soláthróidh an 
carthanas rochtain oscailte do dhaoine aonair nach 
bhfuil in ann teagasc den sórt sin a rochtain mar 
gheall ar a gcúlra.
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dlí carthanas, agus a chinntiú gur chloígh an carthanas leis 
na rialacha atá leagtha amach ina dhoiciméad rialaithe. 

Carthanais a Díchláraíodh 
Tábla 4

2020 2021

An Líon Carthanas 96 282

Cúiseanna leis an Díchlárú
Den 282 charthanas a díchláraíodh sa bhliain 2021, 
bhí 186 cinn (66%) ann cheana roimh bhunú an Rialálaí 
Carthanas i mí Dheireadh Fómhair 2014 agus measadh 
iad a bheith cláraithe ag an am sin de bhun alt 40 den 
Acht Carthanas 2009. Ceanglaíodh ar na carthanais 
uile a measadh a bheith cláraithe faoi alt 40 a sonraí 
a chomhlánú ar an gClár Carthanas trí phróiseas ar a 
dtugtar ‘dearbhú’ agus an chéad tuarascáil bhliantúil uathu 
a chomhdú leis an Rialálaí Carthanas faoin 16 Aibreán 
2016. Ba chuig na Coimisinéirí Ioncaim le haghaidh 
gníomh leantach a tarchuireadh na carthanais sin nach 
ndearna aon ‘dearbhú’. 

Féadfaidh carthanas a mheastar a bheith cláraithe fanacht 
ar an gClár fad a bheidh sé i dteideal díolúine charthanúil 
chánach a shealbhú. Más rud é go dtarraingeoidh na  
Coimisinéirí Ioncaim an teideal sin siar, tabharfaidh na 
Coimisinéirí Ioncaim fógra don Rialálaí Carthanas faoi sin 
agus díchlárófar an carthanas.

Rinne 96 charthanas eile iarratas ar dhíchlárú deonach. 
Tugadh cúiseanna éagsúla leis an gcinneadh chun 
carthanais a fhoirceannadh, lenar áiríodh cumaisc le 
carthanais eile, athruithe ar fhoirm dhlíthiúil an charthanais 
(mar shampla, cumann ag athrú ina chuideachta faoi 
theorainn ráthaíochta), agus dúshláin cruinniú airgid de 
dheasca phaindéim Covid-19. 

An tIonad Teagmhála

Bhí breis agus 17,000
teagmháil ag an Rialálaí Carthanas 
le tomhaltóirí sa bhliain 2021

Fuair ár n-ionad 

teagmhála 6,914
ghlao

Dhéileálamar le breis 

agus 10,124
cheist ghinearálta 
neamhfhoirmiúla a 

fuarthas trí ríomhphost 
sa bhliain 2021

An Clár a Chothabháil 
Tá oibleagáid dhlíthiúil ar gach carthanas an Rialálaí 
Carthanas a chur ar an eolas faoi aon athruithe ar a 
sonraí ar an gClár Poiblí. Áirítear leis sin aon athruithe 
ar iontaobhaithe carthanais, ar shonraí teagmhála, ar 
chuspóir carthanúil, ar ainm agus ar chuntais bhainc. 
Féadfaidh carthanais na sonraí sin a leasú trí na 
foirmeacha cuí a chur isteach trínár dtairseach ar líne. Sa 
bhliain 2021, rinne an t-aonad clárúcháin an fhaisnéis ar 
3,650 foirm a phróiseáil agus a fhíorú chun an fhaisnéis ar 
an gclár a nuashonrú agus chun cruinneas na faisnéise sin 
a chothabháil. 

Forbairt pobail a chur ar aghaidh, lena n-áirítear 
athbheochan tuaithe nó athbheochan uirbeach

Bunaíodh roinnt carthanas i láithreacha beaga 
tuaithe chun forbairt pobail a chur ar aghaidh, lena 
n-áirítear athbheochan tuaithe nó athbheochan
uirbeach. Bunaíodh carthanas amháin den sórt sin
in iardheisceart na tíre chun mol pobail shóisialta
a bhainistiú, rud a úsáidfear mar shaoráid chun
cabhrú le gníomhaíochtaí oideachais, cultúir agus
áineasa agus saoráidí cianoibre a chur chun cinn
laistigh den phobal. Beidh sé ar fáil do dhaoine
aonair, do ghrúpaí tacaíochta teaghlaigh agus grúpaí
tacaíochta leanaí, do ghrúpaí pobail agus cultúir, do
scoileanna áitiúla agus d’eagraíochtaí carthanúla
chun tacú leo leanúint lena ngníomhaíochtaí
carthanúla laistigh den phobal.

An tsláinte a chur ar aghaidh, lena n-áirítear 
breoiteacht, galair nó fulaingt daoine a chosc 
nó faoiseamh a thabhairt ar an gcéanna

Áirítear leis na carthanais nua a cuireadh leis an 
gClár freisin roinnt carthanas a bunaíodh chun an 
tsláinte a chur chun cinn, lena n-áirítear breoiteacht, 
galair nó fulaingt daoine a chosc nó faoiseamh a 
thabhairt ar an gcéanna. Tá díriú coiteann ag roinnt 
de na carthanais nuachláraithe sin ar líonraí agus 
grúpaí tacaíochta a fhorbairt agus ar fhaisnéis a 
sholáthar faoi riochtaí neamhchoitianta chun leas 
an phobail, lena n-áirítear daoine a bhfuil riochtaí 
sonracha orthu agus a dteaghlach. Tá sé mar aidhm 
ag carthanas amháin, mar shampla, sláinte daoine a 
bhfuil siondróm ó oidhreacht orthu a chur chun cinn 
agus a chosaint trí fhaisnéis a sholáthar do dhaoine 
atá thíos leis an riocht agus trí thaighde eolaíoch a 
chistiú agus a fhoilsiú ar na cúiseanna leis an riocht 
agus ar leigheasanna ar an riocht.
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Caighdeán Aicmiúcháin
Mar aon leis an bpríomhfheidhm atá againn clár 
eagraíochtaí carthanúla a chothabháil, ceanglaítear orainn 
cibé gníomhaíochtaí a sheoladh nó cibé faisnéis (lena 
n-áirítear faisnéis staidrimh) a fhoilsiú a bhaineann le
heagraíochtaí carthanúla agus iontaobhais charthanúla
agus is cuí linn. Chuige sin, creidimid go mbeadh sé
cuí agus tairbhiúil caighdeán aicmiúcháin a fhorbairt le
haghaidh eagraíochtaí carthanúla atá cláraithe in Éirinn. Is
é atá i gceist le haicmiúchán ná daoine nó rudaí a roinnt
ina gcatagóirí de réir cáilíochtaí nó saintréithe comhroinnte,
rud a chabhróidh le staidreamh agus faisnéis níos fearr a
tháirgeadh chun críocha staidéir agus comparáide. Is ann
d’aicmiúchán carthanas de chineál éigin ina lán dlínsí eile.

Le linn na bliana 2021, tosaíodh tionscadal chun 
caighdeán aicmiúcháin carthanas atá láidir agus oiriúnach 
don fheidhm a chruthú d’fhonn na sonraí sin a fhoilsiú ar 
an gClár. Táthar ag coinne leis go gcuirfear an tionscadal 
sin i gcrích ag deireadh na bliana 2022.

Tuairisciú Bliantúil 
Tá oibleagáid ar gach carthanas tuairisciú ar a 
ghníomhaíochtaí airgeadais sa bhliain roimhe de réir alt 52 
den Acht Carthanas 2009 trí fhoirm Tuarascála Bliantúla a 
chur isteach trínár dtairseach ar líne. Bíonn tuarascálacha 
bliantúla dlite 10 mí tar éis dheireadh bliana airgeadais 
an charthanais. Chomhdaigh 64% de charthanais a 
dtuarascáil bhliantúil in am sa bhliain 2021. Chomhdaigh 
15% eile de charthanais a dtuarascáil bhliantúil faoi 
dheireadh na bliana, a d’fhág gur chuir 79% san iomlán 
tuarascáil bhliantúil isteach don bhliain 2020. Tá an 
Rialálaí Carthanas ag déanamh caidreamh le carthanais 
chun a chinntiú go gcuirfear aon tuarascálacha bliantúla 
atá amuigh isteach agus go gcuirfear tuarascálacha 
bliantúla isteach in am sa todhchaí.

I dTuarascáil Bhliantúil ó charthanas, cuirtear síos ar 
a ghníomhaíochtaí sa bhliain airgeadais roimhe agus 
ar a ghnóthaí airgeadais sa tréimhse sin. Foilsítear an 
tuarascáil ar an gClár agus úsáidtear í chun cabhrú linn 
síntiúsóirí agus an pobal i gcoitinne a chur ar an eolas faoi 
na nithe seo a leanas:

•  Na nithe a rinne carthanas thar an 12 mhí seo a
chuaigh thart chun gach ceann dá chuspóirí carthanúla
a chur chun cinn;

•  Na daoine ar thug carthanas cabhair dóibh;

•  Conas a chruinnigh carthanas a chistí agus conas a
chaith sé iad; agus

•  An áit a raibh na tairbhí a bhain le hobair an charthanais
le brath.

Seachas an dlí a chomhlíonadh, is féidir le carthanais, 
trí Thuarascáil Bhliantúil a chur isteach, an dea-obair a 
dhéanann siad a chur i láthair agus a thaispeáint go bhfuil 
siad tiomanta do dhea-rialachas, do thrédhearcacht agus 
do chuntasacht. 

Carthanais a Chomhdaigh a dTuarascáil 
Bhliantúil in am
Fíor 4

  Carthanais a Chomhdaigh in Am
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Neamhchomhlíonadh ceanglas tuairiscithe bhliantúil
Chun cabhrú le carthanais a dtuarascáil bhliantúil a 
chur isteach in am, eisímid ríomhphoist sheachtainiúla 
mheabhrúcháin chucu maidir lena n-oibleagáidí 
tuairiscithe bhliantúil sé seachtaine sula mbíonn 
a dtuarascáil bhliantúil dlite. I gcás go mainneoidh 
carthanas a thuarascáil bhliantúil a chur isteach in am, 
eiseoimid meabhrúchán gach seachtain ar feadh an dá 
mhí ina dhiaidh sin. Déanfaimid caidreamh díreach leis 
an gcarthanas ansin chun a chinntiú go gcomhlíonfar an 
oibleagáid.

Ó tugadh isteach do charthanais chláraithe í, ghlac an 
Rialálaí Carthanas cur chuige comhlíonadhbhunaithe 
i leith na hoibleagáide tuairiscithe bhliantúil trí dhíriú 
ar thacaíocht a thabhairt do charthanais an ceanglas 
a chomhlíonadh. Cé go gcomhdaíonn formhór na 
gcarthanas cláraithe a dtuarascáil bhliantúil in am, i.e., 
laistigh de 10 mí ó dheireadh a mbliana airgeadais, 
leanann líon suntasach carthanas lena dtuarascáil 
bhliantúil a chomhdú go déanach. Tá sé beartaithe ag 
an Rialálaí Carthanas cur chuige níos déine a ghlacadh 
i leith comhlíonadh na hoibleagáide sin a fhorfheidhmiú 
sa todhchaí chun a chinntiú go gcomhlíonfaidh gach 
carthanas cláraithe an oibleagáid tuairiscithe bhliantúil 
atá orthu agus go léireoidh siad cuntasacht mhéadaithe 
don phobal i ndáil lena ngnóthaí airgeadais agus lena 
ngníomhaíochtaí sa bhliain roimhe.
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Comhlíonadh  
agus Forfheidhmiú
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Bíonn carthanais ag brath go mór ar an gcaidreamh 
atá acu leis an bpobal a thacaíonn lena gcuid oibre. Tá 
iontaoibh ina gné ríthábhachtach den chaidreamh sin.

Ceann amháin de na príomhfheidhmeanna atá ag an 
Rialálaí Carthanas is ea cur le hiontaoibh agus muinín an 
phobail as carthanais chláraithe. Ní féidir leis an Rialálaí 
Carthanas é sin a dhéanamh ina aonar, agus teastaíonn 
comhar agus tiomantas ó gach leas-sealbhóir freisin. 
Ónár dtaobh féin, tá an Rialálaí Carthanas tiomanta don 
earnáil carthanas a rialáil chun leas an phobail d’fhonn 
comhlíonadh an dlí carthanas a chinntiú agus d’fhonn tacú 
leis an dea-chleachtas i rialachas, i mbainistíocht agus i 
riarachán carthanas.

Déanann ár nAonad um Chomhlíonadh agus Forfheidhmiú 
comhlíonadh fhorálacha an Achta Carthanas 2009 a 
chothú agus a chur chun cinn agus déanann sé faireachán 
ar an gcéanna. Nuair a bhraitear neamhchomhlíonadh, 
déanaimid gníomh forfheidhmiúcháin cuí ina leith.

Ábhair imní
Is féidir go dtiocfaidh ábhair imní chun cinn i ndáil 
le carthanas ó am go ham. Tarraingítear formhór na 
n-ábhar imní anuas trí fhoirmeacha ábhar imní a bheith
á gcomhlíonadh ag daoine ar ár suíomh Gréasáin.
Tarraingíonn an Rialálaí Carthanas roinnt ábhar imní anuas
ar bhonn inmheánach freisin mar chuid den fhaireachán
leanúnach a dhéanaimid ar charthanais agus mar chuid
den chaidreamh leanúnach a dhéanaimid leo. Faighimid
ábhair imní ó chomhlachtaí reachtúla eile agus trí thuairiscí
sna meáin freisin.

I gcás go dtarraingeofar saincheist anuas, mar atá leagtha 
amach inár mBeartas maidir le hÁbhair Imní4, díreoimid 
go príomha ar a fháil amach cé acu a rinneadh nó nach 
ndearnadh aon sárú ar an Acht Carthanas 2009. Mar 
shampla: 

•  I gcás go mbeidh riosca ann go bhfulaingeoidh
carthanas, a shócmhainní nó a thairbhithe caillteanas
suntasach nó go ndéanfar damáiste suntasach dóibh;

•  I gcás go ndéanfaidh iontaobhaithe carthanais sárú
dualgais;

•  I gcás go mbeidh daoine atá freagrach as
formhaoirseacht a dhéanamh ar bhainistíocht agus riar
an charthanais ciontach i mí-iompar tromchúiseach nó
leanúnach;

•  I gcás go mainneoidh carthanas an ceanglas dlíthiúil
chun cáiliú mar charthanas a chomhlíonadh (i.e.,
cuspóir carthanúil a bheith aige agus tairbhe phoiblí a
chur ar fáil);

•  I gcás gur féidir go mbeidh comhlacht ag cur i gcéill
gur carthanas in Éirinn é nuair nach carthanas é ar
chor ar bith.

Glacaimid cur chuige fianaiseach, rioscabhunaithe agus 
comhréireach i leith carthanais a rialáil. Ciallaíonn sé sin 
go ndírímid ár n-acmhainní ar na réimsí lena mbaineann 
an riosca is mó agus ar na réimsí a measaimid go mbeidh 
an tionchar is mó ag ár n-idirghabháil orthu. Déantar gach 
ábhar imní a fhaightear a mheasúnú in aghaidh raon critéar 
éagsúil, lena n-áirítear na critéir seo a leanas: cé acu atá 
nó nach bhfuil sé de chumhacht dhlíthiúil againn gníomh 
a dhéanamh sna himthosca ar leith lena mbaineann; an 
riosca féideartha do shócmhainní an charthanais (lena 
n-áirítear an cháil atá air) agus/nó do thairbhithe an
charthanais; cé acu ba cheart nó nár cheart do rialálaí eile,
do chigireacht eile nó do chomhlacht poiblí eile déileáil leis
an ábhar imní; agus an leibhéal gníomhaíochta is gá ón
Rialálaí Carthanas.

Ábhair Imní a Tarraingíodh Anuas agus a Dúnadh 
Tábla 5

2020 2021 +/-%

Líon a Tar-

raingíodh Anuas

466 568 +22%

Líon a Dúnadh 510 543 +6%

Faoi mar a tharla i bhformhór na n-earnálacha, bhí laghdú 
suntasach ann i ngníomhaíocht san earnáil carthanas sa 
bhliain 2020 mar thoradh ar phaindéim Covid-19. Tháinig 
méadú ar an líon ábhar imní a fuarthas de réir mar a 
chuaigh carthanais i mbun gníomhaíochta an athuair sa 
bhliain 2021.

4 Tá ár mbeartas maidir le hábhair imní ar fáil ar ár suíomh Gréasáin.
5  Tairbhe phríobháideach: Is é atá i gceist leis seo tairbhe nach bhfuil ag teacht le cuspóir carthanúil an charthanais a bheith á fáil ag aon duine aonair, is 

cuma cé acu atá nó nach bhfuil baint aige/aici leis an gcarthanas.
6  Dul i mbun feachtas polaitíochta míchuí: Is é atá i gceist leis seo páirtí polaitíochta nó iarrthóir polaitíochta a chur chun cinn nó cúis pholaitíochta a chur 

chun cinn (ach amháin i gcás go mbaineann an chúis go díreach le cuspóirí carthanúla an chomhlachta a chur ar aghaidh).

https://www.charitiesregulator.ie/ga


Tuarascáil Bhliantúil 2021   15

Catagóirí na nÁbhar Imní a Tarraingíodh Anuas
Tábla 6

Catagóir

An Líon Ábhar 

Imní 2021 % 2021

An Líon Ábhar 

Imní 2020 % 2020

2020 - 2021

Comparáid 

Chéatadánach

Saincheisteanna rialachais 209 37% 103 22% +15%

Dlisteanacht an charthanais 196 35% 177 38% -3%

Rialú airgeadais agus trédhearcacht 107 19% 121 26% -7%

Ábhair imní mhíthreoraithe - saincheisteanna 
a bhí lasmuigh de shainchúram an Rialálaí 
Carthanas

28 5% 18 4% +2%

Dochar do thairbhithe 14 2% 21 5% -2%

Tairbhe phríobháideach5 13 2% 20 4% +1%

Dul i mbun feachtas polaitíochta míchuí6 1 0% 6 1% -1%

Imscrúduithe
Tar éis measúnú a dhéanamh ar ábhar imní, is féidir 
go lorgófar dearbhú agus faisnéis ón gcarthanas nó ón 
eagraíocht lena mbaineann. I gcás nach mbeidh an Rialálaí 
Carthanas ar a shuaimhneas go fóill tar éis faisnéis a fháil 
ó charthanas, féadfaimid leas a bhaint as na cumhachtaí 
atá againn 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. 

Le linn na bliana 2021, d’osclaíomar dhá imscrúdú 
reachtúla i ndáil leis na carthanais chláraithe seo a leanas:

•  Irish Wildbird Conservancy CLG, atá ag trádáil mar
Chairde Éanlaith Éireann (Uimhir Charthanais Chláraithe:
20008963)

•  North Inner City Homeless CLG, atá ag trádáil mar
Chabhair Ionchathrach do Dhaoine gan Dídean (Uimhir
Charthanais Chláraithe: 20101848)

D’fhoilsíomar dhá thuarascáil imscrúdaithe reachtúil, atá 
ar fáil ar ár suíomh Gréasáin, i ndáil leis na carthanais 
chláraithe seo a leanas le linn na bliana freisin:

•  ChildFund Ireland (Uimhir Charthanais Chláraithe:
20032913)

•  Cabhrú Housing Association Services (Uimhir
Charthanais Chláraithe: 20008543)

7 Tá an Cód Rialachais do Charthanais ar fáil ar ár suíomh Gréasáin.

An Cód Rialachais do Charthanais
Seoladh an Cód Rialachais do Charthanais7 sa bhliain 
2018 agus leagtar amach ann na híoschaighdeáin ar 
cheart iad a chomhlíonadh chun carthanas a bhainistiú 
agus a rialú go héifeachtach. Tá an Cód deartha chun 
cabhrú le hiontaobhaithe carthanais (dá ngairtear 
comhaltaí boird nó coiste de charthanas uaireanta) na 
dualgais dhlíthiúla atá orthu faoin Acht Carthanas 2009 a 
chomhlíonadh. Aithnítear ann próifíl na hearnála carthanas 
in Éirinn, áit a bhfuil formhór na gcarthanas comhdhéanta 
d’oibrithe deonacha amháin nó nach bhfuil ach líon 
beag ball foirne íoctha acu. Cuireadh caighdeáin bhreise 
rialachais ar áireamh sa Chód freisin. Is caighdeáin iad 
sin a bhfuilimid ag súil go gcomhlíonfaidh na carthanais is 
casta iad.

Tar éis bliain a chaitheamh ag foghlaim agus ag ullmhú 
sa bhliain 2019, tosaíodh ar an gCód Rialachais do 
Charthanais a chur i bhfeidhm ar bhonn céimnithe sa 
bhliain 2020. Ón mbliain 2021 i leith, tá ceanglas ar 
charthanais tuairisciú ar a mhéid atá an Cód Rialachais do 
Charthanais á chomhlíonadh acu trí dhearbhú a dhéanamh 
ina dTuarascáil Bhliantúil. I gcás go ndearbhóidh carthanas 
go bhfuil an Cód á chomhlíonadh go hiomlán aige, cuirfear 
an dearbhú sin ar áireamh go huathoibríoch ina iontráil ar 
an gClár. Maidir le carthanais a dhearbhóidh go bhfuil an 
Cód á chomhlíonadh go páirteach acu, féadfaidh siad a 
roghnú go léireofaí an stádas sin ar an gClár. Thapaigh cuid 
mhór carthanas an deis sin chun síntiúsóirí agus an pobal 
a chur ar an eolas faoin dul chun cinn atá á dhéanamh acu 
ar an gCód Rialachais do Charthanais a chomhlíonadh. 

https://www.charitiesregulator.ie/ga
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Dearbhuithe maidir le Comhlíonadh an Chóid 
Rialachais do Charthanais 2021
Tábla 7

An Líon 

Carthanas

%

A dhearbhaigh go bhfuil an Cód á 
chomhlíonadh go hiomlán acu

4,245 69

A dhearbhaigh go bhfuil an Cód á 
chomhlíonadh go páirteach acu

912 15

A dhearbhaigh nach bhfuil an Cód 
á chomhlíonadh acu

967 16

Arbh fhearr leo gan an dearbhú 
maidir le comhlíonadh a chomhlánú

26 0

A chuir dearbhú maidir le com-
hlíonadh an Chóid Rialachais do 
Charthanais isteach

6,150

Tá an tAonad um Chomhlíonadh agus Forfheidhmiú 
ag déanamh faireachán ar na dearbhuithe maidir le 
comhlíonadh a fuarthas ó charthanais. Iarradh ar shampla 
randamach carthanas a bhFoirm um Chomhlíonadh a 
Thaifeadadh a chur faoi bhráid an Rialálaí Carthanas chun 
go bhféadfaí cruinneas a ndearbhaithe a fhíorú. 

Leagtar amach sa Chód Rialachais do Charthanais na 
sé phríomhphrionsabal um rialachas, mar aon leis an 
32 chroíchaighdeán ar cheart do gach carthanas iad a 
chomhlíonadh agus na prionsabail á gcur i ngníomh acu. 
Bunaithe ar an tsampláil a rinneadh, fuarthas amach gur 
chruinn chun críocha an chleachtaidh faireacháin a bhí 
63% de na dearbhuithe maidir le comhlíonadh iomlán. 

Bhí formhór na bhFoirmeacha um Chomhlíonadh a 
Thaifeadadh a tugadh don Rialálaí Carthanas mar 
chuid dá chleachtadh faireacháin comhlánaithe de réir 
ardchaighdeáin, rud a thugann le fios gur tháinig feabhas 
suntasach ar an tuiscint atá ag carthanais chláraithe ar an 
gCód agus ar an bhfeidhm atá aige maidir leo. I gcás go 
bhfuaireamar amach gur cuireadh dearbhuithe míchruinne 
maidir le comhlíonadh faoi bhráid an Rialálaí Carthanas, 
ordaíodh do na carthanais lena mbaineann a ndearbhú 
a leasú dá réir sin. Tá faireachán á dhéanamh ar na 
carthanais sin chun a chinntiú go gcomhlíonfaidh siad  
an Cód.

8 Tá cóipeanna dár dtreoirnótaí uile ar fáil ar ár suíomh Gréasáin.

Treoir agus Tacaíocht8

Féachaimid i gcónaí le treoir agus comhairle a sholáthar 
i ndáil le gach gné dár gcuid oibre agus leis an dea-
chleachtas ó thaobh rialachas, bainistíocht agus riarachán 
carthanas de a chothú agus a chur chun cinn.

Le linn na bliana 2021, rinneamar treoir a fhorbairt agus 
a eisiúint chuig carthanais agus chuig an bpobal maidir le 
roinnt réimsí tábhachtacha, lenar áiríodh treoir maidir leis na 
codanna sin den Chód Rialachais do Charthanais ar chosúil 
gur tháinig carthanais ar na dúshláin is mó ina leith.

•  An Cód Rialachais do Charthanais
-  Carthanais Chasta agus Carthanais Neamhchasta, ina
dtugtar treoir chun cabhrú le carthanais a chinneadh cé
acu atá a gcarthanas casta nó neamhchasta maidir leis
an gCód Rialachais do Charthanais a chomhlíonadh.

-  Leagan Samplach Comhlánaithe den Fhoirm um
Chomhlíonadh a Thaifeadadh i ndáil leis an gCód
Rialachais do Charthanais.

-  Leagan Samplach Comhlánaithe den Fhoirm um
Chomhlíonadh a Thaifeadadh do Charthanais
Neamhchasta i ndáil leis an gCód Rialachais do
Charthanais.

-   Breithmheas Boird le haghaidh Carthanais Chasta.

-  Breithmheas Boird le haghaidh Carthanais
Neamhchasta

Soláthraítear sna doiciméid sin treoir maidir le conas 
cultúr meastóireachta/foghlama boird a bhaint amach i 
ndáil leis na príomhréimsí, lena n-áirítear athbhreithnithe 
ar fheidhmíocht iontaobhaithe agus meastóireacht ar an 
gCathaoirleach.

•  Bailiúcháin Éadaigh
-  Treoirnóta do Charthanais Chláraithe maidir le
Cruinniú Airgid trí Bhailiúcháin Lipéid Éadaigh agus trí
Bhailiúcháin Bhainc Éadaigh

-  Fógra Poiblí do Dheontóirí maidir le Bailiúcháin Lipéid
Éadaigh agus Bailiúcháin Bhainc Éadaigh

•  Foirceannadh
-  Treoir nuashonraithe maidir le carthanas a
fhoirceannadh.

https://www.charitiesregulator.ie/ga/faisn%C3%A9is-do-charthanais/treoir-do-charthanais
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Seirbhísí Carthanais 
agus Gnóthaí Dlí
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Tá an tAonad Seirbhísí Carthanais freagrach as bainistiú 
a dhéanamh ar iarrataí ar thoiliú nó ordú ón Rialálaí 
Carthanas i ndáil le nithe praiticiúla a dhéanann difear 
don dóigh a ndéileálann carthanais lena maoin, lena 
sócmhainní nó lena rialachas inmheánach nó don dóigh a 
leanann carthanais le seirbhísí a sholáthar dá dtairbhithe. 
Is féidir na nithe seo a leanas a bheith i gceist le hiarrataí 
den sórt sin:

•  Maoin carthanais a dhíol;

•  Iontaobhaithe nua a cheapadh;

•  Oibríochtaí a fhoirceannadh;

•  Cumaisc idir carthanais;

•  Imeachtaí dlíthiúla a thionscnamh;

•  Scrúdú a dhéanamh ar Fhoirmeacha Tiomnachta
Carthanúla a fhaightear ón Oifig Phrobháide; agus

•  Scéimeanna lena gcuirtear maoin carthanais i bhfeidhm
Cy-Près a shocrú9.

9  Tá sé mar aidhm leis an bpróiseas reachtúil Cy-Près tiomnachtaí carthanúla nó maoin carthanais eile a úsáid ar bhealach atá chomh gar agus is féidir do 
rún an tsíntiúsóra bhunaidh in imthosca áirithe atá leagtha amach i reacht, amhail i gcás nach ann a thuilleadh don charthanas atá ainmnithe mar thairbhí 
nó i gcás gur theip ar an iontaobhas carthanúil bunaidh.

Féadfaidh carthanais agus daoine eile iarratais a dhéanamh 
faoi na hAchtanna Carthanas, 1961 agus 1973, arna leasú.

Tacaíonn an tAonad Seirbhísí Carthanais le hobair Choiste 
Seirbhísí Carthanais an Bhoird. Tá ag an Aonad na 
feidhmeanna a dílsíodh do Choimisinéirí na dTabhartas 
agus na dTiomnachtaí Carthanúla (“na Coimisinéirí”) 
roimhe sin. Aistríodh na feidhmeanna sin chuig an Rialálaí 
Carthanas tráth a bhunaithe, de bhun alt 82 den Acht 
Carthanas 2009 tar éis dhíscaoileadh na gCoimisinéirí.

Bhreithnigh an Coiste Seirbhísí Carthanais 261 ní san 
iomlán sa bhliain 2021. Fuair sé 174 iarratas nua san 
iomlán (gan Foirmeacha Tiomnachta Carthanúla a áireamh) 
trí ardán ar líne an Rialálaí Carthanas le linn na bliana. 
B’ionann é sin agus méadú 12% (18 n-iarratas) ar an líon 
iarratas a fuarthas sa bhliain 2020 (156 iarratas).

Nithe a bhreithnigh an Coiste Seirbhísí Carthanais
Tábla 8

Cineál Ní An líon nithe

Nithe a Breithníodh (nár séalaíodh) 2021 2020 +/-% sa bhli-
ain 2021

Iarratais nach gnáthiarratais iad – Tuairim nó Comhairle (alt 21) 10 16 (38%)

Iarratais nach gnáthiarratais iad – Cy-Près (alt 29) 54 32 69%

Iarratais nach gnáthiarratais iad – Tuairim nó Comhairle/Scéim Alt 2 1 1 -

Iarratais nach gnáthiarratais iad – Comhréiteach 2 0 200%

Scéimeanna Corpraithe Alt 2 2 1 100%

Dlíthíocht  15  5 300%

Nithe Feidhmiúcháin 27 15 80%

Iontaobhaithe Nua a Cheapadh 24 11 118%

Iarratais alt 34 a breithníodh (nár séalaíodh) 9 6 50%

Táillí/Deontais a Cheadú 2 2 -

Cumhacht Díola 19 22 (14%)

Iarratais ar aistarraingt ón gComhchiste Infheistíochta 2 2 -

Aon Ghnó Eile 7 N/B N/B

Fo-iomlán 174 113 54%

Nithe a Séalaíodh 2021 2020 +/-%

Foirmiúil - Tuairim nó Comhairle 9 5 80%

Foirmiúil - Cy-Près 17 11 55%

Foirmiúil - Ordú Leasúcháin 1 3 (67%)

Foirmiúil - Scéimeanna Corpraithe Alt 2 1 2 (50%)

Gnáthiarratais - diúscairtí maoine (e.g., morgáistí, díolacháin, aistrithe, 
sásamh a údarú.)

48 82 (41%)

Iontaobhaithe Nua a Cheapadh (alt 43) 11 12 (8%)

Fo-iomlán 87 115 (24%)

Iomlán 261 228 15%
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Treoir agus Tacaíocht
Déanaimid faireachán leanúnach ar na hiarratais agus na 
ceisteanna a sheoltar chuig an Aonad Seirbhísí Carthanais 
chun sainaithint a dhéanamh ar nithe ar ina leith is féidir 
go mbeidh treoir nó faisnéis bhreise úsáideach dóibh sin 
a bhíonn i dteagmháil leis an Aonad. Nuashonraíomar an 
fhaisnéis atá ar fáil ar raon topaicí ar shuíomh Gréasáin  
an Rialálaí Carthanas le linn na bliana, lenar áiríodh iad 
seo a leanas:

•  Rannán nua a chruthú maidir leis an bPróiseas um
Iarratais a Athbhreithniú;

•  Ceisteanna coitianta ar thopaicí nua a chur leis an
suíomh Gréasáin, lenar áiríodh Tiomnachtaí Carthanúla,
Iontaobhais Charthanúla, agus an Clár Lárnach um
Úinéireacht Thairbhiúil Iontaobhas; agus

•  Treoir nuashonraithe maidir le hIontaobhaithe Nua a
Cheapadh agus maidir le hIarratas a Dhéanamh ar
Mhaoin Carthanais a Dhiúscairt.

Gnóthaí Dlí
Tá foireann gnóthaí dlí i bhfeidhm ag an Rialálaí Carthanas, 
rud a thugann tacaíocht dlí inmheánach ar fud na 
heagraíochta. Thug an fhoireann comhairle dlí ar raon 
éagsúil nithe rialála agus nithe eile le linn na bliana 2021.

Meabhráin Tuisceana
Aithnímid an ról tábhachtach a imríonn eagraíochtaí eile, 
comhlachtaí stáit san áireamh, maidir le hiontaoibh agus 
muinín a dhearbhú as earnáil carthanas na hÉireann. 
I mí Aibreáin 2021, shíníomar Meabhrán Tuisceana 
athbhreithnithe leis na Coimisinéirí Ioncaim. Shíníomar 
Meabhrán Tuisceana leis an Údarás um Fhaisnéis agus 
Cáilíocht Sláinte (HIQA) ina dhiaidh sin i mí Dheireadh 
Fómhair freisin. Soláthraítear leis na Meabhráin Tuisceana 
sin creat le haghaidh dlúthchaidreamh oibre a chothú 
idir an Rialálaí Carthanas agus an dá chomhlacht lena 
mbaineann. Leis na Meabhráin Tuisceana, tacaítear le 
comhar agus comhoibriú chun comhroinnt chuí faisnéise 
a chinntiú chun ionracas eagraíochtaí carthanúla agus 
iontaobhas carthanúil in Éirinn a chothú agus chun tacú 
leis an muinín atá ag an bpobal as carthanais a oibríonn in 
Éirinn nó faoi dhlí na hÉireann.
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Cumarsáid agus Caidreamh 
le Leas-Sealbhóirí
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Tá iontaoibh an phobail mar bhonn agus thaca ag earnáil 
carthanas na hÉireann, agus cabhraíonn rialáil leis an 
iontaoibh sin a mhéadú. Tá dea-chumarsáid ina cuid dhílis 
de chur leis an tuiscint ar ról an Rialálaí Carthanas agus ar 
na tairbhí a bhaineann le córas éifeachtach comhréireach 
rialála a bheith ann i measc leas-sealbhóirí tábhachtacha, 
lena n-áirítear carthanais agus a dtairbhithe mar aon le 
síntiúsóirí agus leis an bpobal i gcoitinne. De bhreis air 
sin, tá dea-chumarsáid ina cuid thábhachtach de chur 
leis an bhfeasacht ar na hoibleagáidí reachtúla atá ar 
iontaobhaithe carthanais agus de threoir a thabhairt dóibh 
maidir leis an dea-chleachtas agus le comhlíonadh.

Ós rud é go raibh na treoirlínte sláinte poiblí i bhfeidhm 
fós, ba ghá dúinn an-chuid dár ngníomhaíocht sa bhliain 
2021 a chur ar siúl ar líne fós. Dá ainneoin sin, chuireamar 
clár gnóthach chun feidhme ar fud na bliana.

Treoir agus Faisnéis10

Tacaíonn an tAonad um Chumarsáid agus Caidreamh 
le Leas-Sealbhóirí le hobair na n-aonad ar fud na 
heagraíochta, lena n-áirítear an tAonad Seirbhísí 
Carthanais, an tAonad um Chomhlíonadh agus 
Forfheidhmiú agus an tAonad Clárúcháin, agus é ag cabhrú 
leis an bhfeasacht agus an tuiscint ar rialacháin a mhéadú, 
agus an dea-chleachtas agus comhlíonadh á gcur chun 
cinn agus á gcur ar aghaidh. 

Le linn na bliana, d’fhoilsíomar treoir agus comhairle maidir 
le nithe éagsúla. Áirítear leo sin:

•  Breithmheas Boird le haghaidh Carthanais Chasta;

•  Breithmheas Boird le haghaidh Carthanais
Neamhchasta;

•  An Cód Rialachais do Charthanais – Carthanais Chasta
agus Carthanais Neamhchasta;

•  Leagan Samplach Comhlánaithe den Fhoirm um
Chomhlíonadh a Thaifeadadh;

•  Leagan Samplach Comhlánaithe den Fhoirm um
Chomhlíonadh a Thaifeadadh do Charthanais
Neamhchasta;

•  Treoir maidir le Cúiseanna Polaitíochta a bheith á gCur
Chun Cinn ag Carthanais (nuashonraithe);

•  Treoir maidir le Carthanas a Fhoirceannadh
(nuashonraithe);

•  Nóta Faisnéise - Athruithe ar an bhFoirm Tuarascála
Bliantúla;

•  Treoir do Dhaoine atá ag iarraidh Nochtadh Cosanta a
dhéanamh don Rialálaí Carthanas.

De bhreis air sin, d’fhoilsíomar leagan nuashonraithe de 
bheartas an Rialálaí Carthanas maidir le gearáin, rud trína 
bhféadfaidh an pobal, carthanais, soláthraithe seirbhíse 
agus gníomhaireachtaí reachtúla gearáin a chur isteach 
agus aiseolas a thabhairt dúinn faoinár bhfeidhmíocht 
agus faoinár n-iompar agus muid ag comhlíonadh ár 
ndualgas reachtúil agus ár bhfreagrachtaí reachtúla. 

Ar na doiciméid chorparáideacha a d’fhoilsíomar bhí an 
Tuarascáil Bhliantúil 2020 ón Rialálaí Carthanas agus an 
Tuarascáil maidir le Comhlíonadh 2020 uainn, rud inar 
tugadh forbhreathnú ar chomhlíonadh rialála i measc 
carthanais chláraithe in Éirinn.

Aithnímid gur bealach tábhachtach cumarsáide do 
charthanais agus dá n-iontaobhaithe é suíomh Gréasáin an 
Rialálaí Carthanas agus gur acmhainn luachmhar dóibh é 
agus iad ag iarraidh an dea-chleachtas agus comhlíonadh 
rialála a bhaint amach. Le linn na bliana, leanamar ar aghaidh 
ag forbairt ár rannán Ceisteanna Coitianta. I measc nithe eile, 
treoraíodh an obair sin leis na ceisteanna a fuair an tAonad 
Seirbhísí Carthanais, an tAonad um Chomhlíonadh agus 
Forfheidhmiú agus an tAonad Clárúcháin ó leas-sealbhóirí. 
Chomh maith leis sin, d’fhoilsíomar treoir don phobal agus 
do charthanais maidir le bailiúcháin éadaigh de réir mar a 
lean siad lena bheith ina n-ábhar imní a tharraing daoine den 
phobal anuas leis an Rialálaí Carthanas.

Le linn na bliana, thugamar freisin faoi dhornán feachtas 
ríomhphoist spriocdhírithe mar chuid de ghníomhaíochtaí 
an Rialálaí Carthanas a bhfuil mar aidhm leo comhlíonadh 
a chur chun cinn i measc iontaobhaithe. Ar na topaicí a 
pléadh bhí an líon íosta iontaobhaithe ba cheart a bheith 
ag carthanais chláraithe. Is é triúr an líon sin. 

Taighde ar Leas-Sealbhóirí
Le linn na bliana 2021, d’fhoilsíomar tuarascálacha 
ar na fionnachtana ó na chéad suirbhéanna náisiúnta 
neamhspleácha uainn riamh ar an bpobal agus ar 

10  Tá cóipeanna de na treoirdhoiciméid agus na foilseacháin chorparáideacha uile uainn ar fáil ar ár suíomh Gréasáin.

“Seimineár Gréasáin den 
scoth a bhí ann. Bhí sé an-
fhaisnéiseach.”
Rannpháirtí sa seimineár Gréasáin ‘An Cód 
Rialachais do Charthanais – An Bealach i  
dTreo Comhlíonadh’ 

https://www.charitiesregulator.ie/ga
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charthanais. Soláthraíodh léargas luachmhar agus 
ceachtanna luachmhara iontu ar shaincheisteanna éagsúla 
atá ábhartha do rialáil carthanas in Éirinn sa lá atá inniu 
ann. Soláthraíodh iontu freisin roinnt tagarmharcanna 
tábhachtacha ar ina n-aghaidh is féidir linn an dul 
chun cinn atá á dhéanamh againn ar bhaint amach 
príomhchuspóirí straitéiseacha sa tréimhse ón mbliain 
2022 go dtí an bhliain 2024 a rianú.

Aimsíodh sa suirbhé poiblí go gcreideann formhór na ndaoine 
in Éirinn (86%) gur tábhachtach atá carthanais agus an obair 
a dhéanann siad agus go bhfuil tionchar suntasach ag an 
obair sin ar shochaí na hÉireann (78%). Dá ainneoin sin, ní 
raibh ardleibhéal iontaoibhe agus muiníne as carthanais ach 
ag pas beag níos mó ná trian amháin (36%) de fhreagraithe, 
rud a leag béim gur gá don Rialálaí Carthanas, agus do na 
carthanais iad féin, dlús a chur lena n-iarrachtaí ina leith sin. 
Leagadh béim sa suirbhé freisin gur mian leis an bpobal 
leibhéal méadaithe trédhearcachta agus cuntasachta a bheith 
ag carthanais maidir lena ngnóthaí airgeadais agus lena 
ngníomhaíochtaí, rud a dheimhnigh an ról lárnach a imríonn 
an trédhearcacht maidir le hiontaoibh agus muinín an phobail 
as carthanais aonair agus as an earnáil i gcoitinne.

Maidir leis an Rialálaí Carthanas, bhí pas beag níos mó 
ná leath na bhfreagraithe (56%) ar an eolas faoin Rialálaí 
cheana féin. Bhí mearbhall ar roinnt freagraithe faoi ról 
agus sainchúram an Rialálaí Carthanas, á thaispeáint gur 
gá dó feasacht agus tuiscint a mhéadú go ginearálta i 
measc an phobail ar an Rialálaí a bheith ann, ar na réimsí 
éagsúla a thagann faoinár sainchúram agus ar conas 
ábhar imní a chur in iúl faoi charthanas.

Ba é cistiú an dúshlán ba mhó do charthanais a tháinig 
chun solais as ár suirbhé náisiúnta ar an earnáil. Mheas 
gach cineál carthanais, beag beann ar a méid, ar a 
struchtúr, ar a leibhéal ioncaim nó ar a réigiún, gurb é 
cistiú an tsaincheist is tromchúisí. Bhí éagsúlacht ann 
sna freagraí ar an measúnú ar iontaoibh agus muinín an 
phobail as carthanais. Chreid 44% de fhreagraithe go 
bhfuil iontaoibh agus muinín an phobail as carthanais 
ag méadú, agus chreid an céatadán céanna, a bheag nó 
a mhór, go bhfuil an iontaoibh agus an mhuinín sin ag 
fanacht mar a bhí.

Aithníodh go soiléir sna fionnachtana go ndeachaigh rialáil 
mhéadaithe agus tabhairt isteach an Chóid Rialachais 
do Charthanais chun tairbhe don earnáil. Tá sé á chruthú 
go bhfuil an fhíric go bhfuil an Rialálaí ann ina cuid 
thábhachtach de thrédhearcacht agus cuntasacht a chur 
chun cinn san earnáil agus, trí chabhrú le dea-rialachas 
agus caighdeáin níos fearr a chur chun cinn i measc 
carthanas, tá sé ag imirt ról luachmhar i sárú a dhéanamh 

ar an dúshlán leanúnach atá roimh charthanais ó thaobh 
iontaoibh an phobail a mhéadú agus a chosaint de. 

Táthar ag baint leas as fionnachtana an dá shuirbhé agus 
as na léargais luachmhara a fuarthas ó leas-sealbhóirí 
lena linn chun eolas a dhéanamh d’obair an Rialálaí 
Carthanas ar an leibhéal straitéiseach agus ar an leibhéal 
oirbheartaíoch araon ar fud na heagraíochta.

Imeachtaí
Cuid dhílis d’obair an Aonaid um Chumarsáid agus 
Caidreamh le Leas-Sealbhóirí is ea ár gclár seimineár agus 
cainteanna. Ós rud é gurbh í an bhliain 2021 an chéad 
bhliain inar ceanglaíodh ar charthanais chláraithe tuairisciú 
ar a mhéid atá an Cód Rialachais do Charthanais á 
chomhlíonadh acu, d’óstálamar roinnt seimineár Gréasáin 
chun comhlíonadh a chur chun cinn agus chun tacú le 
carthanais comhlíonadh a bhaint amach. 

D’óstálamar seimineár Gréasáin le linn na bliana freisin chun 
fionnachtana ár suirbhé ar charthanais a chomhroinnt. De 
bhreis air sin, sholáthraíomar seimineár Gréasáin i gcomhar 
leis an nGarda Síochána chun cabhrú le carthanais cosaint 
ar an riosca a bhaineann le sciúradh airgid agus maoiniú 
sceimhlitheoireachta. Chomh maith leis sin, d’óstálamar 
seimineár Gréasáin do charthanais maidir le tairbhe 
phríobháideach i gcomhar leis an Scéim um Chúnamh 
Deonach a reáchtálann Comhairle Bharra na hÉireann í. 

Charity
   Trustees’
      Week

Seachtain na  
nIontaobhaithe Carthanais 
Le linn an imeachta bhliantúil seo, déantar obair na 
76,000 iontaobhaí carthanais, beagnach, atá ann ar 
fud na hÉireann a cheiliúradh agus tugtar tacaíocht don 
obair sin. Sa bhliain 2021, cuireadh an cúigiú Seachtain 
bhliantúil Iontaobhaithe Carthanais ar siúl ón 15 Samhain 
go dtí an 19 Samhain, ar lena linn a d’eagraigh an Rialálaí 
Carthanas sraith struchtúrtha imeachtaí fadréimseacha i 
gcomhpháirt le seacht mbratchomhlacht eile a oibríonn le 

“Bhí an láithreoireacht ar fad seo ina cabhair mhór.” 
Rannpháirtí sa seimineár Gréasáin ‘Buail leis an Rialálaí’ le linn Sheachtain na nIontaobhaithe Carthanais
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“Ceapaimse go mbíonn carthanais á gcoinneáil
  trédhearcach de bharr na rialála.”  Freagraí ar an suirbhé poiblí

hiontaobhaithe carthanais agus a dhéanann ionadaíocht 
dóibh: Boardmatch Ireland; Ionad Carmichael; Institiúid 
Carthanas Éireann; Dóchas; Pobal; Obair Dheonach 
Éireann; agus The Wheel. 

Ós rud é go raibh na treoirlínte sláinte poiblí i bhfeidhm 
fós, cuireadh na himeachtaí uile ar siúl ar líne sa bhliain 
2021. Ba é an toradh a bhí air sin ná gur tugadh tuilleadh 
solúbthachta do na rannpháirtithe, ag cur ar a gcumas 
páirt a ghlacadh iontu ó chompord agus caoithiúlacht 
a dtí nó a n-oifige. Táimid tiomanta do bheartas 
comhdheiseanna a shaothrú agus tá bearta i bhfeidhm 
againn chun a chinntiú gur cuimsitheach agus inrochtana 
araon atá ár n-imeachtaí uile le leas-sealbhóirí (agus 
ár suíomh Gréasáin), lena n-áirítear ateangairí Theanga 
Chomharthaíochta na hÉireann a úsáid nuair is gá. 

D’óstálamar trí imeacht le linn Sheachtain na 
nIontaobhaithe Carthanais. Sa seimineár Gréasáin uainn 
dar teideal ‘Buail leis an Rialálaí Carthanas: An obair a 

dhéanaimid agus an tábhacht a bhaineann lena bheith i do 

Charthanas cláraithe’, tugadh forbhreathnú ar ár gcuid oibre 
agus ar na ceanglais reachtúla agus na tairbhí a bhaineann 
le clárú. Den chéad uair riamh, d’óstálamar dhá cheardlann 
ar an gCód Rialachais do Charthanais – ceann amháin do 
charthanais neamhchasta bheaga agus an ceann eile do 
charthanais mhóra – inar threoraigh ár saineolaithe na 
rannpháirtithe tríd an bpróiseas um an gCód Rialachais do 
Charthanais a chomhlíonadh. 

Ar an iomlán, tháinig laghdú ar an líon daoine a ghlac páirt 
in imeachtaí na seachtaine ó 1,376 dhuine sa bhliain 
2020 go 997 nduine sa bhliain 2021. Ceann de na tosca 
a bhí taobh thiar de sin ba ea an gá le teorainn 30 duine 
a chur leis an líon daoine a bhí in ann páirt a ghlacadh 
sa dá cheardlann uainn chun a chinntiú go mbeadh na 
rannpháirtithe in ann caidreamh fiúntach a bheith acu le 
hionadaithe an Rialálaí agus leis na rannpháirtithe eile. 

Bealaí Cumarsáide
Caidreamh leis na Meáin agus Feachtais 
Fógraíochta.
D’fhoilsigh an Rialálaí Carthanas 10 bpreasráiteas 
san iomlán sa bhliain 2021, rud as ar tháinig clúdach 
sna meáin náisiúnta agus réigiúnacha ar roinnt fógraí 
sonracha. Ar na topaicí bhí fionnachtana taighde ar 
thionchar féideartha phaindéim Covid-19 ar an earnáil 

carthanas, mar aon le fógraí faoi imscrúduithe ar dhá 
charthanas ar leith. 

I mí Mheán Fómhair 2021, thugamar faoi fheachtas chun 
béim a leagan ar na tairbhí tábhachtacha a bhaineann 
le síntiúis a thabhairt ar bhealach stuama. Trí fheachtas 
náisiúnta fógraíochta raidió a sheoladh, thugamar 
spreagadh don phobal an Clár Carthanas a sheiceáil nuair 
a bhíonn siad ag tabhairt ama nó airgid chun a chinntiú go 
mbíonn siad ag tacú le carthanais chláraithe. 

An Suíomh Gréasáin agus na Meáin Shóisialta 
D’fhan an trácht chuig an suíomh Gréasáin seasmhach sa 
bhliain 2021, ar lena linn a thug 143,000 cuairteoir uathúil 
cuairt air. Déanaimid faireachán leanúnach ar an 
idirghníomhaíocht, lena n-áirítear na leathanaigh agus na 
doiciméid a bhfuil an spéis is mó ag ár leas-sealbhóirí 
iontu, agus cabhraíonn sé sin le heolas a dhéanamh dár 
n-obair cumarsáide.

Imríonn ár n-ardáin meán sóisialta ról méadaitheach 
inár ngníomhaíocht cumarsáide. Leagtar béim leo ar 
phríomhthionscnaimh, ar threoir agus ar theachtaireachtaí 
os comhair raon éagsúil leas-sealbhóirí, agus tháinig 
méadú sa bhliain 2021 ar an líon leantóirí atá ag ár 
gcainéil meán sóisialta. 

Ríomhiris an Rialálaí Carthanas
Scaipimid ríomhiris (nuachtlitir dhigiteach) ar bhonn 
ráithiúil chun carthanais chláraithe agus daoine den phobal 
a bhfuil spéis acu inár gcuid oibre a choinneáil cothrom 
le dáta faoina bhfuil ag tarlú i réimse na rialála carthanas 
agus faoi imeachtaí agus faoin treoir atá ar fáil. Rinneamar 
ceithre eagrán den ríomhiris a fhoilsiú agus a sheoladh 
amach chuig breis agus 26,000 faighteoir, idir shíntiúsóirí 
agus charthanais, sa bhliain 2021.

Cumarsáid Inmheánach
Cosúil le heagraíochtaí ar fud na tíre, lean an Rialálaí 
Carthanas le hobair go cianda sa bhliain 2021, ar aon dul 
le treoirlínte sláinte poiblí. D’fhéachamar go diongbháilte le 
haghaidh a thabhairt ar aon dúshláin a d’fhéadfadh sé sin 
a chruthú do bhaill foirne trí thabhairt faoi chlár ilsrathach 
caidrimh a bhí bunaithe ar shuirbhéanna tráthrialta ar an 
bhfoireann. Ar na tionscnaimh bhí cruinnithe tráthrialta le 
baill foirne agus idir foirne, Clár Folláine Foirne, agus an 
t-eolas is deireanaí a thabhairt go minic ar nithe ábhartha 
a bhaineann le paindéim Covid-19.

https://www.boardmatch.ie/
https://www.carmichaelireland.ie/
https://www.charitiesinstituteireland.ie/
https://www.charitiesinstituteireland.ie/
https://www.dochas.ie/
https://www.pobal.ie/
https://www.volunteer.ie/
https://www.volunteer.ie/
https://www.wheel.ie/
https://www.charitiesregulator.ie/ga
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Rochtain ar Fhaisnéis
Cé go gcuireann sainchúram rialála an Rialálaí Carthanas 
teorainn riachtanach leis an leibhéal mionsonraí a fhéadfar 
a fhoilsiú maidir le gníomhaíochtaí áirithe comhlíonta 
agus forfheidhmiúcháin, táimid tiomanta do leibhéil 
inrochtaineachta agus trédhearcachta a mhéadú tuilleadh 

nuair is féidir. Sa bhliain 2021, rinne an Bord cinneadh 
go bhfoilseodh sé a mhiontuairiscí, atá ar fáil ar shuíomh 
Gréasáin an Rialálaí Carthanas. Dhéileálamar leis na 
hiarrataí seo a leanas ar fhaisnéis freisin:

Saoráil Faisnéise
Is leis an Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014, a thugtar 
ceann amháin de na bealaí ina bhféadfaidh daoine rochtain 
a iarraidh ar fhaisnéis i gcás nach raibh siad in ann teacht 
ar an bhfaisnéis sin ar aon bhealach eile. Fuaireamar 45 
iarraidh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise le linn na bliana 

2021. Ba le nithe neamhphearsanta a bhain a bhformhór. 
Tugadh gach iarraidh i gcrích faoi dheireadh na bliana.

Is féidir liosta iomlán de na hiarrataí uile ar fhaisnéis 
neamhphearsanta a fuarthas faoin Acht um Shaoráil 
Faisnéise a fháil ar shuíomh Gréasáin an Rialálaí Carthanas. 

Iarrataí a Fuarthas sa bhliain 2021
Tábla 9

Iomlán Géilleadh 

don iarraidh 

Géilleadh go 

páirteach 

don iarraidh 

Diúltaíodh 

géilleadh don 

iarraidh 

Tarraingíodh an 

iarraidh siar nó 

déileáladh léi 

lasmuigh den 

réim saorála 

faisnéise

Athbhreithniú 

Inmheánach 

Pearsanta 5 3 1 1 0 1

Neamhphearsanta 39 6 18 12 3 2

Measctha 1 0 1 0 0 0

Iomlán 45 9 20 13 3 3

Ar oscailt ag deireadh 
na bliana

0 0 0 0 0 0

Iarrataí a Fuarthas
Fíor 5

  Saoráil Faisnéise

  Cosaint Sonraí

  Sonraí Oscailte (1) 

  Ceisteanna Ginearálta

  Ceisteanna Parlaiminte

  Ionadaí Poiblí

45

54

33

15

https://www.charitiesregulator.ie/ga
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Fuair an Rialálaí Carthanas trí iarraidh ar Athbhreithniú 
Inmheánach le linn na bliana 2021. Seasadh le dhá 
cheann de na breitheanna bunaidh. Athraíodh breith 
amháin, ar ina leith a eisíodh dhá dhoiciméad bhreise inar 
cuireadh faisnéis áirithe in eagar.

Iarrthóirí
Tábla 10

Iomlán

Iriseoirí 11

Daoine den Phobal 31

Carthanais 3

Iarrataí eile ar fhaisnéis
Cosaint Sonraí 
Fuair an Rialálaí Carthanas cúig iarraidh ar fhaisnéis faoin 
Acht um Chosaint Sonraí, 2018, sa bhliain 2021. Géilleadh 
go páirteach do thrí iarraidh, áit nár eisíodh ach an 
fhaisnéis a bhain leis an iarrthóir, agus diúltaíodh géilleadh 
do dhá iarraidh ar an mbonn nár sealbhaíodh na taifid 
a bhain leis an iarraidh. Tugadh freagra ar gach iarraidh 
laistigh den chreat ama riachtanach, lenar áiríodh dhá 
iarraidh ar theastaigh síneadh ama ina leith faoi Airteagal 
12(3) den Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí.

Iarraidh ar Shonraí Oscailte
Fuair an Rialálaí Carthanas iarraidh amháin ar Shonraí 
Oscailte faoi alt 6(2)(a) d’Ionstraim Reachtúil Uimh. 376 
de 2021 - Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Sonraí Oscailte 

agus Faisnéis ón Earnáil Phoiblí a Athúsáid), 2021. Bhain 
an iarraidh leis an dóigh ar úsáid an t-iarrthóir an Clár 
Carthanas ar ár suíomh Gréasáin agus le deacrachtaí 
áirithe ar tháinig an t-iarrthóir orthu agus é/í ag iarraidh 
faireachán a dhéanamh ar athruithe ar an gClár. Chuir 
an Rialálaí Carthanas socrú i bhfeidhm lenar réitíodh an 
ní don iarrthóir. Maidir leis an tsaincheist ar tháinig an 
t-iarrthóir uirthi, níor tharraing aon úsáideoirí eile anuas í.

Nochtadh Cosanta
Is “Duine Forordaithe” faoin Acht um Nochtadh Cosanta, 
2014, atá i bPríomhfheidhmeannach an Rialálaí Carthanas 
i gcás gach ní a bhaineann le rialáil carthanas de bhun an 
Achta Carthanas 2009. Cuireadh ocht nochtadh chosanta 
faoi bhráid an Rialálaí Carthanas sa bhliain 2021. Rinne 
foireann an Rialálaí Carthanas um Chomhlíonadh agus 
Forfheidhmiú measúnú ar gach ceann díobh i gcomhréir 
lenár nós imeachta um nochtadh cosanta. Ní bhfuarthas 
aon nochtaí cosanta inmheánacha.

Sáruithe Sonraí
Bhí cúig mhionsárú sonraí ann le linn na bliana 2021, 
agus iad ag teacht as earráidí an duine. Ba mar sháruithe 
ísealriosca a taifeadadh iad.

Ceisteanna Ginearálta
Fuarthas ceithre cheist ghinearálta sa bhliain 2021, lenar 
áiríodh dhá cheann a bhain le Cosaint Sonraí. Tugadh 
comhairle ghinearálta do na ceistitheoirí, agus iad á 
dtarchur chuig an gCoimisinéir Cosanta Sonraí chun 
freagraí níos doimhne a fháil nuair ab iomchuí.
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Cuimsíonn an Rialálaí Carthanas cúig aonad gnó a 
thuairiscíonn don Phríomhfheidhmeannach. Tá an 
Príomhfheidhmeannach freagrach as gnáthobair laethúil 
agus oibriú na heagraíochta a stiúradh agus as a chinntiú 
go gcuirtear straitéis agus cinntí an Údaráis chun feidhme 
ar bhealach éifeachtach éifeachtúil. 

Soláthraíodh leis an dara Ráiteas Straitéise uainn don 
tréimhse 2019-2021 (Tosaíocht Straitéiseach 4) dár 
n-éifeachtúlacht oibríochtúil agus dár soláthar seirbhíse
a fheabhsú. Leanamar le tionscnaimh a chur ar aghaidh
le linn na bliana 2021 chun a chinntiú go mbainfí é sin
amach. Áiríodh leo sin:

•  obair i gcomhar leis an Roinn Forbartha Tuaithe agus
Pobail chun ár struchtúir rialachais inmheánaigh a
fheabhsú agus chun an Rialálaí Carthanas a chumasú
dul chun cinn a dhéanamh ar na pleananna atá i
bhfeidhm aige i ndáil le neamhspleáchas corparáideach
méadaithe a bhaint amach, go háirithe maidir le baill
foirne a earcú agus maidir le próisis agus córais a
fhorbairt chun tacú le feidhmeanna acmhainní daonna
agus feidhmeanna párolla;

•  a chinntiú go bhfuil ag an Rialálaí Carthanas baill
foirne atá cáilithe go cuí agus a bhfuil taithí chuí agus
scileanna cuí acu; agus

•  acmhainní a úsáid ar aon dul le tosaíochtaí rialála.

D’oibrigh an Rialálaí Carthanas agus an Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail le chéile le linn na bliana 2021 
chun an Rialálaí Carthanas a chumasú neamhspleáchas 
corparáideach a bhaint amach11.

Chun a chinntiú go bhfuil ag an Rialálaí Carthanas baill 
foirne atá cáilithe go cuí agus a bhfuil taithí chuí agus 
scileanna cuí acu, leanamar le baill foirne a earcú go 
díreach trí chomórtais oscailte. Faoi dheireadh na bliana, 
mhéadaigh an líon ball foirne atá fostaithe go díreach 
againn ó ochtar go cúig dhuine dhéag. 

Neartaíodh an fhoireann bhainistíochta le linn na bliana trí 
dhaoine a cheapadh chuig na róil seo a leanas:

Rialachas  
agus Bainistíocht

•  Stiúrthóir Gnóthaí Dlí agus Clárúcháin;

•  Ceann Clárúcháin;

•  Ceann Seirbhísí Carthanais; agus

•  Comhairleoir Dlí

Tacaíonn an Rialálaí Carthanas go gníomhach le forbairt 
tallainne agus tugtar spreagadh do chomhghleacaithe 
barr a gcumais a bhaint amach agus cumasaítear dóibh 
déanamh amhlaidh. Mar aon le freastal ar na riachtanais 
ábhartha oiliúna a bhí ag daoine aonair, sholáthraíomar 
cúig sheisiún inmheánacha oiliúna le linn na bliana 2021:

•  Sáruithe Sonraí Pearsanta agus Prionsabail um Chosaint
Sonraí;

•  Sláinte agus Sábháilteacht – agus díriú á leagan ar
phaindéim Covid-19 agus ar ullmhú don fhilleadh ar an oifig;

•  Iarrataí Saorála Faisnéise agus Iarrataí ar Rochtain
d’Ábhair Sonraí;

•  An tAcht um Míchumas agus ról an Oifigigh Rochtana; agus

•  Nochtadh Cosanta.

Covid–19 
Tá an Rialálaí Carthanas lántiomanta do chur chun 
cinn a dhéanamh ar thimpeallacht oibre dhearfach ina 
gcuirtear riachtanais daoine aonair san áireamh, le linn dó 
riachtanais na heagraíochta a chomhlíonadh. Leanamar le 
cloí le samhail cianoibre ar fud na bliana 2021, i gcomhréir 
le treoirlínte sláinte poiblí a tugadh isteach mar fhreagairt 
do phaindéim Covid-19. D’oibrigh na baill foirne uile go 
cianda, cé is moite de líon beag ball foirne a d’fhreastail 
ar an oifig ar líon teoranta laethanta gach seachtain chun 
tabhairt faoi obair bhunriachtanach a bhain le roinnt 
riachtanas leanúnach sonrach gnó. 

Leanamar le húsáid a bhaint as áiseanna físchomhdhála ar 
líne agus as bogearraí cruinnithe freisin, rud a chumasaigh 
do Bhord an Údaráis, do Choistí, don lucht bainistíochta 
agus don fhoireann bualadh le chéile ar bhealach 

11  Sannadh státseirbhísigh don Rialálaí Carthanas nuair a bunaíodh é, agus é beartaithe ag an am go ndéanfadh an Rialálaí a bhaill foirne féin a cheapadh 

agus a fhostú mar sheirbhísigh phoiblí in am is i dtráth. Tá an phróifíl soláthar foirne ag athrú le blianta beaga anuas agus, le linn na bliana 2021, 

bhí meascán ann go fóill de státseirbhísigh a bhí sannta don Rialálaí Carthanas agus de sheirbhísigh phoiblí a bhí fostaithe go díreach ag an Rialálaí 

Carthanas. Ciallaíonn Neamhspleáchas Corparáideach go nglacfaidh an Rialálaí Carthanas freagracht agus rialú iomlán air féin i leith a sheirbhísí 

acmhainní daonna, párolla agus pinsin agus i leith bhainistíocht neamhspleách a fhórsa saothair féin. Meastar go mbainfear é sin amach sa bhliain 2022.
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tráthrialta struchtúrtha. Chinntigh sé sin gur éirigh leis 
an Rialálaí Carthanas na feidhmeanna reachtúla atá aige 
a chomhlíonadh agus díriú ag an am céanna ar shláinte 
agus sábháilteacht ball foirne agus ar a bhfolláine trí 
thimpeallacht oibre dhearfach thacúil a chothabháil.

Ráiteas Straitéise 2022 - 202412

Le linn na bliana 2021, d’fhorbraíomar an tríú Ráiteas 
Straitéise uainn, de réir alt 29 den Acht Carthanas 2009. 
Leis an Ráiteas Straitéise 2022 - 2024, ar cheadaigh 
an Bord é i mí Mheán Fómhair 2021, treoraítear 
gníomhaíochtaí agus tosaíochtaí an Rialálaí Carthanas. 

Chun tús a chur leis an bpróiseas, bunaíodh Coiste 
Pleanála Straitéisí de chuid an Bhoird agus Grúpa 
Straitéise Bainistíochta agus earcaíodh sainchomhairleoir 
neamhspleách chun cabhrú linn. Rinneamar caidreamh 
fairsing le leas-sealbhóirí ó thús agus ag amanna éagsúla 
sa phróiseas chun a shainaithint cé na príomhréimsí a 
bheadh mar bhonn agus thaca ag ár gcuid oibre sna trí 
bliana atá le teacht. 

Aithníodh gurbh é iontaoibh agus muinín an phobail as 
carthanais chláraithe a mhéadú an phríomhthosaíocht, 
agus leagadh béim freisin ar an ngá le tuilleadh tacaíochta 
a thabhairt do charthanais. Léirítear iad sin sa ráiteas 
straitéise, rud a n-áirítear leis cuspóir straitéiseach 
nua go mbeadh an treoir riachtanach agus na hábhair 
riachtanacha ar fáil do charthanais chláraithe chun gur 
féidir iad a rialú go maith. Leagtar béim sa straitéis freisin 

ar rialáil chomhréireach agus ar níos mó cumarsáide 
agus caidrimh le carthanais, leis an bpobal agus le leas-
sealbhóirí tábhachtacha eile. 

I measc na bpríomhthionscnamh atá beartaithe tá 
caighdeán aicmiúcháin nua le haghaidh carthanas. Is é an 
toradh a bheidh air sin ná go ndéanfar an Clár Carthanas 
a fhorbairt tuilleadh mar fhoinse údarásach aonair le 
haghaidh sonraí faoin earnáil, agus tuiscint níos fearr ar an 
earnáil carthanas ina hiomláine á héascú i measc na leas-
sealbhóirí tábhachtacha uile.

Rianú Plean Gnó
Gach bliain, ullmhaíonn an fhoireann bhainistíochta plean 
gnó atá ag teacht le baint amach na gcuspóirí sa Ráiteas 
Straitéise trí bliana uainn. Ceadaíonn an Bord an plean 
gnó sin. Sa phlean gnó, miondealaítear na cuspóirí sin 
ina nGníomhartha, ina nGarspriocanna, ina dTáscairí 
Feidhmíochta, ina spriocdhátaí agus ina bhfreagrachtaí.

Déanann an fhoireann bhainistíochta Rianaire Plean Gnó 
a ullmhú agus a nuashonrú gach mí, agus faireachán á 
dhéanamh ar an dul chun cinn ar spriocanna an phlean 
gnó a bhaint amach agus sainaithint á déanamh ar 
ghníomhartha atá i mbaol gan a bheith curtha i gcrích 
in am. Fágann sé sin gur féidir bearta maolaithe a 
bhreithniú agus a dhéanamh de réir mar is cuí. Déanann 
an Bord measúnú ar an Rianaire Plean Gnó freisin, agus 
athbhreithníodh é ceithre huaire sa bhliain 2021.

12  Tá Ráiteas Straitéise an Rialálaí Carthanas don tréimhse 2022 - 2024 ar fáil ar ár suíomh Gréasáin. 

Rialachas Corparáideach

Stiúrthóir Gnóthaí Dlí 
agus Clárúcháin

Stiúrthóir um 
Chomhlíonadh agus 

Forfheidhmiú

Príomhfheidhmeannach

Comhaltaí an Údaráis An Coiste Seirbhísí 
Carthanais

An Coiste Airgeadais, 
Iniúchóireachta, Riosca 

agus Rialachais

An Coiste  
Rialála

An Coiste 
Feidhmíochta, Pleanála  

Acmhainní agus 
Comhairleach

Gnóthaí  
Corparáideacha

AirgeadasCumarsáid agus 
Caidreamh le Leas-

Sealbhóirí

Comhlíonadh agus 
Forfheidhmiú

Gnóthaí  
Dlí

Seirbhísí 
Carthanais

Clárú

https://www.charitiesregulator.ie/media/2358/cra-statement-of-strategy-2022-2024-ga.pdf
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Tá an Rialálaí Carthanas ina chomhlacht reachtúil 
neamhspleách a bunaíodh faoin Acht Carthanas 2009 
agus a rialaítear leis an Acht sin. Mar chomhlacht poiblí, 
oibrímid i gcónaí chun a chinntiú go gcomhlíonaimid na 
ceanglais atá leagtha amach sa Chód Cleachtais chun 
Comhlachtaí Stáit a Rialú (2016).

Faoin Acht Carthanas 2009, is é atá san Údarás Rialála 
Carthanas ná líon nach lú ná naonúr comhaltaí agus nach 
mó ná 20 comhalta. Is é/í an tAire Forbartha Tuaithe 
agus Pobail a cheapann comhaltaí de réir an Achta agus 
sealbhaíonn siad raon leathan scileanna agus taithí ar aon 
dul leis an Acht agus leis an gCód Cleachtais. 

Bhí dháréag comhaltaí ann i mí Eanáir 2021. Thit an líon 
sin go haon chomhalta dhéag i mí an Mheithimh 2021 tráth 
a d’éirigh comhalta as agus thit sé tuilleadh go hochtar 
comhaltaí i mí Dheireadh Fómhair 2021 tráth a tháinig 
téarma triúr comhaltaí eile chun deiridh. Níor líonadh na 
folúntais ábhartha sa bhliain 2021. Mar sin féin, cheap an 
tAire cúigear comhaltaí nua ag deireadh mhí Aibreáin 2022.

Chuir an Rialálaí Carthanas Scéim um Tharmligean le 
chéile, rud ina leagtar amach príomhfheidhmeanna an 
Rialálaí Carthanas, lena n-áirítear na róil agus feidhmeanna 
a forchoimeádadh don Bhord agus iad sin a tarmligeadh 
chuig an bPríomhfheidhmeannach.

Soláthar
Chuir ár nAonad um Ghnóthaí Corparáideacha roinnt 
comórtas soláthair i gcrích go rathúil sa bhliain 2021, lenar 
áiríodh na comórtais seo a leanas:

1.  Seirbhís Chomhairleach Cuntasaíochta, Iniúchóireachta
agus Airgeadais (Imscrúduithe Cuntasaíochta Fóiréinsí)
a sholáthar;

2.  Seirbhís Chomhairleach Cuntasaíochta, Iniúchóireachta
agus Airgeadais (Iniúchóireacht Inmheánach) a
sholáthar;

3.  Cuntasaíocht, Iniúchóireacht agus Athbhreithniú ar an
gComhchiste Infheistíochta a sholáthar;

4.  Seirbhís Chomhairleach Cuntasaíochta, Iniúchóireachta
agus Airgeadais (Imscrúduithe Cuntasaíochta Fóiréinsí)
a sholáthar, de bhreis ar an bpríomhchonraitheoir a
ceapadh faoi chomórtas Uimh. 1 thuas;

5.  Seirbhísí Tástála Cibearshlándála a sholáthar;

6.  Sainchomhairleoireacht Pleanála Straitéise a sholáthar;

7.  Seirbhísí aistriúcháin ó Bhéarla go Gaeilge agus ó
Ghaeilge go Béarla a sholáthar;

8.  Seirbhísí Faisnéise Cuideachtaí a sholáthar; agus

9.  Seirbhísí Tacaíochta Saoráidí a sholáthar.

Baineann an Rialálaí Carthanas úsáid as Creat-
Chomhaontuithe reatha na hOifige um Sholáthar Rialtais 
nuair is féidir. I gcás nach mbeidh creataí de chuid na 
hOifige um Sholáthar Rialtais ar fáil le haghaidh seirbhísí 
riachtanacha, déanann an Rialálaí Carthanas iarrataí 
iomaíocha ar mheastacháin agus seolann sé próisis 
tairisceana iomaíocha chun seirbhísí ábhartha a fháil trí 
sholáthar de réir na rialacha soláthair phoiblí.

Bainistíocht Riosca
Áirítear le Creat Bainistíochta Riosca an Rialálaí Carthanas 
Beartas Bainistíochta Riosca, Ráiteas faoi Fhonn 
Riosca agus Clár Rioscaí Corparáideacha. Tá ár gCreat 
Bainistíochta Riosca ag teacht leis na treoirlínte ón Roinn 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe maidir le Bainistíocht 
Riosca. Tá an Creat sin mionsonraithe sa rannán Ráiteas 
Airgeadais den Tuarascáil Bhliantúil. 

Déanann an Bord an Beartas Bainistíochta Riosca agus 
an Ráiteas faoi Fhonn Riosca a athbhreithniú agus a 
cheadú ar bhonn bliantúil, mar a cheanglaítear leis an 
gCód Cleachtais.  Déanann an Fhoireann Bhainistíochta 
Feidhmiúcháin agus an Coiste Airgeadais, Iniúchóireachta, 
Riosca agus Rialachais athbhreithniú ar an gClár Rioscaí, 
agus ceadaíonn an Bord an Clár Rioscaí ar bhonn 
tráthrialta ar fud na bliana.

Iniúchóireacht Inmheánach
Bhunaigh an Rialálaí Carthanas a fheidhm iniúchóireachta 
inmheánaí féin de réir an Chóid Cleachtais chun 
Comhlachtaí Stáit a Rialú (2016) trí sheirbhísí a shocrú ó 
iniúchóir inmheánach tríú páirtí. Sheol an soláthraí seirbhíse 
clár oibre a comhaontaíodh leis an gCoiste Airgeadais, 
Iniúchóireachta, Riosca agus Rialachais sa bhliain 2021. 

Cuireadh na hathbhreithnithe seo a leanas i gcrích sa 
bhliain 2021:

•  Athbhreithniú ar Éifeachtacht Rialuithe Inmheánacha
Airgeadais;

•  Athbhreithniú ar an Aonad um Chomhlíonadh agus
Forfheidhmiú;

•  Athbhreithniú ar Bhainistíocht Bhuiséadach;

•  Athbhreithniú ar Chórais TF agus ar Shlándáil TF; agus

•  Athbhreithniú ar Rialachas Corparáideach agus ar
Bhainistíocht Riosca.

https://www.gov.ie/en/publication/7adff-governance/?referrer=http://www.govacc.per.gov.ie/governance-of-state-bodies/
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Chleacht Ercus ag an 
mBarra le breis agus 40 
bliain. Tá sé ina eadránaí 
agus ina idirghabhálaí 
freisin.

Ercus Stewart SC

Tá Máire 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.

Máire McMahon

Agus é ina dhlíodóir ó 
thaobh ceirde, chaith 
Martin an chuid is mó 
dá ghairm i réimse na 
rialála, rialáil airgeadais 
san áireamh. Tá sé ina 
Chathaoirleach ar Údarás 
Maoirseachta Iniúchta agus 
Cuntasaíochta na hÉireann 
agus tá sé ina chomhalta 
de Bhord Chonradh  
na hÉireann de Chomhair 
Chreidmheasa freisin.

Martin Sisk

Is cuntasóir cáilithe í 
Rosemary agus tá sí 
ina Príomhoifigeach 
Feidhmiúcháin ar Chumann 
Cathaoireacha Rothaí na 
hÉireann faoi láthair. Tá 
sí ina Cathaoirleach ar 
an gCumann Náisiúnta 
um Sheirbhísí do Dhaoine 
faoi Mhíchumas faoi 
láthair freisin agus bhí 
sí ina Príomhoifigeach 
Feidhmiúcháin ar Ord 
Mhálta roimhe seo.

Rosemary Keogh

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 
laistigh de GFT Éireann.

Patricia CroninTom Costello

Shealbhaigh Tom poist 
cheannaireachta san earnáil 
daonchairdis, san earnáil 
neamhbhrabúis agus san 
earnáil phoiblí. Tá sé ina 
chomhairleoir don earnáil 
neamhbhrabúis agus don 
earnáil phoiblí faoi láthair.

David Brady

Tá David Brady ina 
Chuntasóir Cairte, ina 
shainchomhairleoir agus 
ina chomhairleoir don 
earnáil carthanas.

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.

Patrick Hopkins - 
Cathaoirleach

An tÚdarás  
Rialála Carthanas
Na comhaltaí den Údarás: 
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* D’éirigh Fergus Finlay as a ról ar an mBord an 15 Deireadh Fómhair 2021.   ** D’éirigh Katie Cadden as a ról ar an mBord an 15 Deireadh Fómhair 2021.

*** D’éirigh Graham Richards as a ról ar an mBord an 15 Deireadh Fómhair 2021.   **** D’éirigh Niamh Cahill as a ról ar an mBord an 24 Meitheamh 2021.

Cuireadh cruinnithe an Údaráis Rialála Carthanas (an tÚdarás) agus a fhochoistí ar siúl go fíorúil le linn na bliana 2021.

Freastal ar chruinnithe an Údaráis – Eanáir go Nollaig 2021
Tábla 11

Comhaltaí Boird Iomlán

Patrick Hopkins 10 / 10

David Brady 10 / 10

Katie Cadden 7 / 8

Niamh Cahill 5 / 5

Tom Costello 9 / 10

Patricia Cronin 10 / 10

Comhaltaí Boird Iomlán

Fergus Finlay 7 / 8

Máire McMahon 10 / 10

Graham Richards 8 / 8

Ercus Stewart 9 / 10

Martin Sisk 10 / 10

Rosemary Keogh 10 / 10

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

Niamh Cahill****

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 
suas le díscaoileadh na 
gCoimisinéirí agus aistriú 
a bhfeidhmeanna chuig 
an Rialálaí Carthanas sa 
bhliain 2014.

Graham Richards***

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 go tráthrialta sa dlí 
carthanas ag Dlí-Chumann 
na hÉireann.

Katie Cadden**

Bhí Fergus ina 
Phríomhfheidhmeannach 
ar Barnardo’s, carthanas 
leanaí, ar feadh tréimhse 
13 bliana. Chuir sé roinnt 
eagraíochtaí ar bun atá 
i mbun feachtais ar son 
chearta na ndaoine faoi 
mhíchumas. Chomh maith 
leis sin, bhí sé ar an 
gCathaoirleach ar Chluichí 
Oilimpeacha Speisialta 
Éireann ar feadh ceithre 
bliana.

Fergus Finlay*
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Ceadaítear leis an Acht Carthanas 2009 don Údarás Coistí 
a bhunú chun na nithe seo a leanas a dhéanamh:
(a)  cúnamh agus comhairle a thabhairt don Údarás i ndáil

lena chuid feidhmeanna go léir nó aon cheann dá chuid
feidhmeanna a chomhlíonadh, agus

(b)  (b) cibé feidhmeanna de chuid an Údaráis a bheidh
arna dtarmligean chucu a chomhlíonadh.

Féadfaidh an tÚdarás téarmaí tagartha coiste a chinneadh 
agus a nós imeachta a rialáil agus féadfaidh sé, le toiliú an 
Aire, roinnt dá chuid feidhmeanna is cuí leis a tharmligean 
chuig coiste. Tá an tÚdarás freagrach as daoine aonair a 
cheapadh chun fónamh ar Choistí. Déantar ainmniúcháin 
tar éis próiseas léiriú spéise. 

Bhunaigh an tÚdarás ceithre choiste, is iad sin: an Coiste 
Rialála; an Coiste Feidhmíochta, Pleanála Acmhainní agus 
Comhairleach; an Coiste Airgeadais, Iniúchóireachta, Riosca 
agus Rialachais; agus an Coiste Seirbhísí Carthanais.

An Coiste Rialála
Déanann an coiste seo formhaoirseacht 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. Tháinig sé le chéile ceithre 
huaire sa bhliain 2021. 

Bhí na daoine seo a leanas ina gComhalta den Choiste le 
linn na bliana 2021: 
•  Tom Costello (Cathaoirleach agus Comhalta den Údarás)
•  Patricia Cronin (Comhalta den Údarás) *
•  Martin Sisk (Comhalta den Údarás)
•  Katie Cadden (Comhalta den Údarás) **
•  David Brady (Comhalta den Údarás)***

* D’éirigh Patricia Cronin as an ról mar chomhalta den Choiste an 23 Meán

Fómhair 2021.

** D’éirigh Katie Cadden as an ról mar chomhalta den Údarás agus mar

Chathaoirleach ar an gCoiste an 15 Deireadh Fómhair 2021; athcheapadh 

Katie mar Chomhalta Seachtrach den Choiste an 1 Nollaig 2021.

*** Ceapadh David Brady mar chomhalta den Choiste an 23 Meán Fómhair 

2021.

Freastal ar chruinnithe an Choiste Rialála
Tábla 12

Comhaltaí den Choiste Iomlán

Katie Cadden 3 / 3 

Tom Costello 4 / 4

Martin Sisk 4 / 4

David Brady 1 / 1

Patricia Cronin 3 / 3

An Coiste Feidhmíochta, Pleanála 
Acmhainní agus Comhairleach
Déanann an Coiste Feidhmíochta, Pleanála Acmhainní 
agus Comhairleach athbhreithniú ar fheidhmíocht an 
Phríomhfheidhmeannaigh agus an lucht ardbhainistíochta, 
déanann sé meastóireacht ar leordhóthanacht na 
n-acmhainní atá i bhfeidhm, agus cuireann sé comhairle
ar an bPríomhfheidhmeannach agus ar an lucht
ardbhainistíochta maidir le nithe gaolmhara. Tháinig an
Coiste le chéile ceithre huaire sa bhliain 2021.

Bhí na daoine seo a leanas ina gComhalta den Choiste le 
linn na bliana 2021: 
• Patrick Hopkins (Cathaoirleach agus Comhalta den
Údarás)
• Tom Costello (Comhalta den Údarás)
• Patricia Cronin (Comhalta den Údarás)
• Fergus Finlay (Comhalta den Údarás)*

*  D’éirigh Fergus Finlay as an ról mar chomhalta den Údarás agus mar

chomhalta den choiste seo an 15 Deireadh Fómhair 2021.

Freastal ar chruinnithe an Choiste Feidhmíochta, 
Pleanála Acmhainní agus Chomhairligh
Tábla 13

Comhaltaí den Choiste Iomlán

Patrick Hopkins 4 / 4

Tom Costello 4 / 4

Patricia Cronin 4 / 4

Fergus Finlay 2 / 3



Tuarascáil Bhliantúil 2021   33

An Coiste Airgeadais, Iniúchóireachta, 
Riosca agus Rialachais
Tugann an Coiste Airgeadais, Iniúchóireachta, Riosca agus 
Rialachais comhairle ar nithe a bhaineann le Tuairisciú 
Airgeadais, le Bainistíocht Riosca, le Córais Rialaithe 
Inmheánaigh, le hIniúchóireacht agus leis an bpróiseas atá 
i bhfeidhm ag an Rialálaí Carthanas le haghaidh faireachán 
a dhéanamh ar chomhlíonadh a oibleagáidí reachtúla. 
Tháinig an Coiste le chéile cúig huaire sa bhliain 2021. 

Bhí na daoine seo a leanas ina gComhalta den Choiste le 
linn na bliana 2021: 
•  Rosemary Keogh (Cathaoirleach agus Comhalta den

Údarás)
•  Martin Sisk (Comhalta den Údarás)*
•  Máire McMahon (Comhalta den Údarás)
•  Adrian Clements (Comhalta Seachtrach)
•  Nuala Comerford (Comhalta Seachtrach)
•  Fergus Finlay (Comhalta Seachtrach)**

* Ceapadh Martin Sisk mar chomhalta den Choiste an 23 Meán Fómhair

2021;

** D’éirigh Fergus Finlay as an ról mar chomhalta den Údarás agus mar

chathaoirleach ar an gcoiste an 15 Deireadh Fómhair 2021.

Freastal ar chruinnithe an Choiste Airgeadais, 
Iniúchóireachta, Riosca agus Rialachais
Tábla 14

Comhaltaí den Choiste Iomlán

Rosemary Keogh 5 / 5

Fergus Finlay 3 / 4

Máire McMahon 4 / 5

Adrian Clements 5 / 5

Nuala Comerford 4 / 5

Martin Sisk 1 / 1

An Coiste Seirbhísí Carthanais
Cabhraíonn an Coiste seo 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. 

Tháinig an Coiste le chéile deich n-uaire sa bhliain 2021. 

Bhí na daoine seo a leanas ina gComhalta den Choiste le 
linn na bliana 2021: 
• Ercus Stewart (Cathaoirleach)
• Graham Richards (Comhalta den Údarás) *
• David Brady (Comhalta den Údarás)
• Patricia Cronin (Comhalta den Údarás)
• Niamh Cahill (Comhalta den Údarás)
• An Breitheamh John O’Connor (Comhalta Seachtrach)
• John Gill (Comhalta Seachtrach).

*  Cé gur éirigh Graham Richards as a ról ar an mBord an 15 Deireadh

Fómhair 2021, d’fhan sé ar an gCoiste Seirbhísí Carthanais mar

Chomhalta Seachtrach.

Freastal ar chruinnithe an Choiste Seirbhísí 
Carthanais
Tábla 15

Comhaltaí den Choiste Iomlán

Ercus Stewart 9 / 10

Niamh Cahill 4 / 5

Graham Richards 10 / 10

David Brady 2 / 2

Patricia Cronin 2 / 2

An Breitheamh John O’Connor 8 / 10

John Gill 10 / 10
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Jelena Griscenko  
Ceann um Fhaireachán 

ar Chomhlíonadh

Seán O’Connor  
Ceann Seirbhísí Carthanais

Meagan Gill   
Ceann Clárúcháin

Niall Scanlon  
Ceann Airgeadais

Heidee Kealy  
Ceann um Chumarsáid agus  
Caidreamh le Leas-sealbhóirí

Malachy Cardiff  
Ceann Gnóthaí Corparáideacha agus  
Rúnaí do Bhord an Rialálaí Carthanas

Tom Mulholland  
Stiúrthóir um Chomhlíonadh 

agus Forfheidhmiú

Madeleine Delaney  
Stiúrthóir Gnóthaí Dlí agus Clárúcháin

Helen Martin  
Príomhfheidhmeannach

An Fhoireann  
Bhainistíochta 
Feidhmiúcháin
Bhí na daoine seo a leanas ina gcomhaltaí den Fhoireann Bhainistíochta 
Feidhmiúcháin sa bhliain 2021:
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Comhaltaí Boird 
Patrick Hopkins (Cathaoirleach)
David Brady
Katie Cadden (A d’éirigh as an ról an 15 Deireadh  
Fómhair 2021)
Niamh Cahill (A d’éirigh as an 24 Meitheamh 2021)
Tom Costello
Patricia Cronin
Fergus Finlay (A d’éirigh as an ról an 15 Deireadh  
Fómhair 2021)
Máire McMahon 
Graham Richards (A d’éirigh as an ról an 15 Deireadh 
Fómhair 2021)
Ercus Stewart 
Martin Sisk 
Rosemary Keogh

Ráitis Airgeadais

Príomhfheidhmeannach
Helen Martin 

Oifig: 
3 Duga Sheoirse, LSAI, Baile Átha Cliath 1, D01 X5X0

An tÚdarás Rialála Carthanas 
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2021

Riarachán 
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2021
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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 2021.

Tá faisnéis níos mine ar fáil sna Ráitis Airgeadais iomlána don tréimhse dar críoch an 31 Nollaig 2021 agus sa deimhniú 
ón Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste do na cuntais. Tá na nithe sin ar fáil ar ár suíomh Gréasáin.

2021 2020

€’000 €’000

Ioncam

An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail 4,084 4,050

Ioncam Iomlán 4,084 4,050

Caiteachas €’000 €’000

Costais Foirne 2,317 2,038

Riarachán 1,778 1,987

Iniúchóireacht 17 17

Dímheas 185 183

Caiteachas Iomlán 4,297 4,226

(Easnamh)/Barrachas Ioncaim thar Chaiteachas (213) (175)

Aistriú chuig an gCuntas Caipitil 169 175

Barrachas/(Easnamh) don bhliain (44) -

Cúlchistí tosaigh (29) (29)

Cúlchistí deiridh (73) (29)

https://www.charitiesregulator.ie/ga
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Ráitis Airgeadais 
- Cistí Carthanas
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  
do na Cistí Carthanas
An bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2021.

Tá faisnéis níos mine ar fáil sna Ráitis Airgeadais iomlána don tréimhse dar críoch an 31 Nollaig 2021 agus sa deimhniú 
ón Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste do na cuntais. Tá na nithe sin ar fáil ar ár suíomh Gréasáin.

2021 2020

Fáltais €’000 €’000

An Comhchiste Infheistíochta/Fáltais eile 1,570 1,036

Ús - 1

Fáltais Iomlána 1,570 1,037

Íocaíochtaí €’000 €’000

Aistrithe chuig an gComhchiste Infheistíochta agus íocaíochtaí eile (1,296) (1,057)

Caiteachas Iomlán (1,296) (1,057)

Barrachas/(Easnamh) Ioncaim thar Chaiteachas 274 (20)

Cúlchistí tosaigh 850 870

Cúlchistí deiridh 1,124 850

https://www.charitiesregulator.ie/ga
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Ráiteas faoi  
Rialú Inmheánach
Raon Freagrachta 
Tá an tÚdarás freagrach as a chinntiú go ndéantar córas 
éifeachtach rialaithe inmheánaigh a chothabháil agus a 
fheidhmiú. Agus an fhreagracht sin á comhlíonadh, tugtar 
aird ar cheanglais an Chóid Cleachtais chun Comhlachtaí 
Stáit a Rialú (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 thabhairt 
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 don bhliain dar críoch 
an 31 Nollaig 2021 agus suas go dtí an dáta a ceadaíodh 
na ráitis airgeadais.

Cumas le Riosca a Láimhseáil 
Tá Coiste Airgeadais, Iniúchóireachta, Riosca agus Rialachais 
i bhfeidhm ag an Údarás, rud a chuimsíonn triúr comhaltaí 
Boird a bhfuil saineolas airgeadais agus iniúchóireachta acu 
agus a bhfuil duine amháin díobh ina C(h)athaoirleach, mar 
aon le beirt eile atá ina gcomhaltaí seachtracha. Tháinig an 
Coiste Airgeadais, Iniúchóireachta, Riosca agus Rialachais le 
chéile cúig huaire sa bhliain 2021. 

Bhunaigh an tÚdarás a fheidhm iniúchóireachta inmheánaí 
féin freisin trí sheirbhísí a shocrú ó iniúchóir inmheánach 
tríú páirtí. Sheol an soláthraí seirbhíse clár oibre a 
comhaontaíodh leis an gCoiste Airgeadais, Iniúchóireachta, 
Riosca agus Rialachais sa bhliain 2021. 

Chuir an tÚdarás beartas bainistíochta riosca le chéile, rud 
a ndéanann an Coiste Airgeadais, Iniúchóireachta, Riosca 
agus Rialachais athbhreithniú air. Leagtar amach ann an 
fonn riosca atá ar an Údarás agus na próisis bhainistíochta 
riosca atá i bhfeidhm aige agus mionsonraítear ann 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. Chuir an tÚdarás 
próiseas bainistíochta riosca ar bun freisin chun an lucht 
bainistíochta a chur ar an eolas faoi rioscaí atá ag teacht 
chun cinn agus faoi laigí rialaithe ionas gur féidir leo 
freagracht a ghlacadh as rioscaí agus rialuithe laistigh dá 
réimse oibre féin.

An Creat Riosca agus Rialaithe 
Chuir an tÚdarás 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. Rinneadh na rioscaí 
sin a shainaithint, a mheas agus a ghrádú bunaithe ar a 
shuntasaí atá siad. Ar bhonn ráithiúil, déanann an lucht 
ardbhainistíochta an Clár a athbhreithniú agus a thabhairt 
cothrom le dáta agus athbhreithníonn an Coiste Airgeadais, 
Iniúchóireachta, Riosca agus Rialachais é. Úsáidtear na 
hathbhreithnithe 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: 

•  taifeadadh nósanna imeachta le haghaidh gach
príomhphróisis gnó;
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•  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.

Oiriúnaíodh gnéithe áirithe den timpeallacht rialaithe 
laistigh den eagraíocht chun maolú a dhéanamh ar rioscaí 
a eascraíonn as na srianta áit oibre a forchuireadh de 
bharr phaindéim Covid-19. 

Faireachán agus Athbhreithniú 
Leanúnach 
Cuireadh nósanna imeachta foirmiúla ar bun le haghaidh 
faireachán a dhéanamh ar phróisis rialaithe. 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. 
Deimhníonn an tÚdarás 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
tráthrialta ar thuarascálacha tréimhsiúla agus bliantúla
feidhmíochta agus airgeadais ina gcuirtear an
fheidhmíocht iarbhír i gcomparáid leis an mbuiséad nó
leis an bhfeidhmíocht thuartha.

Soláthar 
Tá nósanna imeachta i bhfeidhm ag an Údarás chun a 
chinntiú go gcomhlíontar na rialacha agus na treoirlínte 
reatha ón Oifig um Sholáthar Rialtais. Chomhlíon sé na 
nósanna imeachta sin le linn na bliana 2021.

Athbhreithniú ar Éifeachtacht 
Tá nósanna imeachta i bhfeidhm ag an Údarás chun 
faireachán a dhéanamh ar éifeachtacht a nósanna 
imeachta bainistíochta riosca agus rialaithe. Obair na 
n-iniúchóirí inmheánacha agus seachtracha, an Coiste
Airgeadais, Iniúchóireachta, Riosca agus Rialachais a
dhéanann maoirseacht ar a gcuid oibre, agus an lucht
ardbhainistíochta laistigh den Údarás atá freagrach as an
gcreat rialaithe inmheánaigh airgeadais a fhorbairt agus a
chothabháil, déanann siad eolas don fhaireachán agus don
athbhreithniú a dhéanann an tÚdarás ar éifeachtacht an
chórais rialaithe inmheánaigh airgeadais.

Ba sa cheathrú ráithe den bhliain 2021 a rinneadh 
an t-athbhreithniú bliantúil ar éifeachtacht na rialuithe 
inmheánacha don bhliain 2020. Ba sa chéad ráithe den 
bhliain 2022 a rinneadh an t-athbhreithniú bliantúil ar 
éifeachtacht na rialuithe inmheánacha don bhliain 2021.

Saincheisteanna Rialaithe 
Inmheánaigh
Níor sainaithníodh sa rialú inmheánach i dtaca leis 
an mbliain 2021 aon laigí is gá a nochtadh sna ráitis 
airgeadais.
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