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1. Réamhrá
1.1  Leagtar amach sa Chód Rialachais do Charthanais na híoschaighdeáin ar cheart 

d’iontaobhaithe carthanais iad a chomhlíonadh chun a gcarthanas a bhainistiú agus a 
rialú go héifeachtach. Tá an Cód deartha chun cabhrú le hiontaobhaithe carthanais na 
dualgais dhlíthiúla atá orthu faoin Acht Carthanas 2009 a chomhlíonadh.

1.2  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. 

1.3  Ceanglaítear ar charthanas a dhearbhú, mar atá an scéal ag an dáta a chomhdaíonn sé 
a Thuarascáil Bhliantúil leis an Rialálaí Carthanas –

• go bhfuil an Cód Rialachais do Charthanais á chomhlíonadh go hiomlán aige, nó

• go bhfuil an Cód Rialachais do Charthanais á chomhlíonadh go páirteach aige, agus 
bosca saorthéacs ann lena gcumasaítear don charthanas a mhíniú cé na caighdeáin 
nach bhfuil á gcomhlíonadh aige agus cén fáth nach bhfuil na caighdeáin sin á 
gcomhlíonadh aige, nó

• nár thosaigh sé go fóill ar an gCód Rialachais do Charthanais a chur chun feidhme, 
agus bosca saorthéacs ann lena gcumasaítear don charthanas a mhíniú cén fáth 
nach bhfuil an Cód á chomhlíonadh aige, nó

• gurbh fhearr leis gan a rá cé acu atá nó nach bhfuil an Cód Rialachais do Charthanais 
á chomhlíonadh aige.

1.4  Sa tuarascáil seo, leagaimid amach ár bpríomhfhionnachtana ó anailís a rinneadh ar na 
dearbhuithe maidir le comhlíonadh a cuireadh isteach sa bhliain 2021.
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2. Dearbhuithe maidir le 
Comhlíonadh 
2.1  Is leagtha amach i dTábla 1 thíos atá achoimre ar na dearbhuithe maidir le 

comhlíonadh an Chóid Rialachais do Charthanais a cuireadh isteach i dTuarascálacha 
Bliantúla a fuarthas sa bhliain 2021:

Tábla 1

De réir na dTuarascálacha Bliantúla  
a Cuireadh Isteach

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 comhlíonadh an  
Chóid Rialachais do Charthanais isteach

6,150 100%

2.2  I gcás go ndearbhóidh carthanas go bhfuil an Cód Rialachais do Charthanais á 
chomhlíonadh go hiomlán aige, cuirfear an dearbhú sin ar áireamh go huathoibríoch 
ina iontráil ar an gClár poiblí Carthanas. 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.

2.3  Ba cheart d’iontaobhaithe carthanais a thabhairt faoi deara gur chun tuilleadh 
trédhearcachta a thabhairt don phobal a chuirtear ar chumas carthanas a dhearbhú 
cé acu a chuir nó nár chuir siad an Cód Rialachais do Charthanais chun feidhme agus 
a roghnú go bhfoilseofaí an fhaisnéis sin ar an gClár Carthanas. Léirítear i dtaighde 
go bhfuil ceangal láidir ann idir trédhearcacht an charthanais agus an iontaoibh agus 
an mhuinín atá ag an bpobal as. Cuirtear an dearbhú ó charthanas maidir lena mhéid 
atá an Cód Rialachais do Charthanais á chomhlíonadh aige ar áireamh ina iontráil 
ar an gClár poiblí Carthanas, agus is modh tábhachtach é trínar féidir le carthanais 
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trédhearcacht mhéadaithe a thaispeáint don phobal. Is ar an gcúis sin a dhéanann 
an Rialálaí Carthanas dlúthfhaireachán ar na dearbhuithe a dhéanann carthanais 
chláraithe maidir leis an gCód Rialachais do Charthanais agus Tuarascáil Bhliantúil 
á cur isteach acu. Mar chuid dár n-obair faireacháin, iarrtar ar charthanais aonair a 
thaispeáint gur chuir siad an Cód Rialachais do Charthanais chun feidhme trí Fhoirm 
chomhlánaithe um Chomhlíonadh a Thaifeadadh a thabhairt in éineacht le haon 
fhaisnéis ghaolmhar eile a mheasfar a bheith riachtanach. 

2.4  Meastar gur ní an-tromchúiseach é dearbhú a fháil ó charthanas cláraithe á rá gur chuir 
sé an Cód Rialachais do Charthanais chun feidhme go hiomlán i gcás nach bhfuil sé 
in ann an méid sin a thaispeáint. I gcás go bhfaighfear amach go ndearna carthanas 
cláraithe dearbhú mícheart nó dearbhú nach bhfuil sé in ann tacú leis trí thagairt a 
dhéanamh d’fhianaise dhoiciméadach atá taifeadta san Fhoirm um Chomhlíonadh a 
Thaifeadadh uaidh, ceanglófar ar an gcarthanas an dearbhú a leasú. Cuirfear é faoi 
réir tuilleadh grinnscrúdaithe rialála ag an Rialálaí Carthanas freisin.

2.5	 	Mar	an	gcéanna,	i	gcás	go	dtabharfaidh	carthanas	le	fios	nár	thosaigh	sé	go	fóill	ar	
an gCód a chomhlíonadh nó gurbh fhearr leis gan a rá, is féidir go gcuirfear é faoi réir 
tuilleadh grinnscrúdaithe rialála chun an méid sin a fhiosrú.

2.6  Ba cheart d’iontaobhaithe carthanais a chinntiú freisin go ndéantar aon chinneadh a 
bhaineann leis an dearbhú maidir le comhlíonadh uathu a thaifeadadh i miontuairiscí ar 
a gcruinnithe boird. 
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3. Clár Faireacháin ar 
Chomhlíonadh - Modheolaíocht
3.1  Ba é a bhí i gceist leis an gClár Faireacháin ar Chomhlíonadh don Chód Rialachais 

do Charthanais sa bhliain 2021 ná cleachtadh samplála randamaí a sheoladh agus 
anailís dheascbhunaithe ardleibhéil a dhéanamh ar na dearbhuithe maidir leis an 
gCód Rialachais do Charthanais a cuireadh isteach sa bhliain 2021. Ceanglaíodh ar na 
carthanais chláraithe a bhí sa sampla cóip den Fhoirm um Chomhlíonadh a Thaifeadadh 
uathu a thabhairt, rud a chuir ar chumas an Rialálaí Carthanas a chinneadh cé acu a 
comhlánaíodh nó nár comhlánaíodh an Fhoirm. 

3.2  Bhí formhór na bhFoirmeacha um Chomhlíonadh a Thaifeadadh a fuarthas 
comhlánaithe de réir ardchaighdeáin, agus tá carthanais chláraithe le moladh ar an 
iarracht a rinne siad plé leis an gCód Rialachais do Charthanais. 

3.3  Ordaíodh do charthanais a chuir dearbhú míchruinn isteach an dearbhú uathu a leasú. 
Tá faireachán á dhéanamh ar na carthanais sin chun a chinntiú go gcomhlíonfaidh siad 
an t-ordú. Cuireadh na carthanais sin faoi réir tuilleadh grinnscrúdaithe freisin, agus 
pléadh mar chuid de phróiseas ábhar imní an Rialálaí Carthanas le saincheisteanna 
eile a tháinig chun solais i ndáil leis na carthanais sin. Is é atá i gceist leis an bpróiseas 
sin ná caidreamh a dhéanamh le hiontaobhaithe an charthanais chun a chinntiú go 
réitítear gach ní ar bhealach sásúil.

3.4  Is féidir le carthanais an dearbhú maidir leis an gCód Rialachais do Charthanais uathu a 
leasú tráth ar bith trí logáil isteach i ‘Mo Chuntas’. Moltar do gach iontaobhaí carthanais a 
sheiceáil cé acu atá nó nach bhfuil an dearbhú óna gcarthanas cruinn agus moltar dóibh 
gníomh a dhéanamh i gcás nach bhfuil an dearbhú cruinn. Tá tuilleadh treorach maidir le 
stádas comhlíonta an chóid rialachais a chothabháil ar fáil ar ár suíomh Gréasáin.

https://portal.charitiesregulator.ie/login
https://www.charitiesregulator.ie/media/2143/maintain-governance-code-status-user-guide-bilingual.pdf
https://www.charitiesregulator.ie/media/2143/maintain-governance-code-status-user-guide-bilingual.pdf
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4. Clár Faireacháin ar 
Chomhlíonadh - Fionnachtana
4.1	 	Bunaithe	ar	ár	bhfionnachtana,	níor	chosúil	go	raibh	aon	difear	ann	idir	carthanais	atá	

comhdhéanta d’oibrithe deonacha amháin (i.e., carthanais nach bhfuil aon fhostaithe 
acu) agus carthanais eile i ndáil le cé acu a chomhdaigh siad dearbhú cruinn nó 
dearbhú míchruinn maidir leis an gCód Rialachais do Charthanais. Mar an gcéanna, níor 
chosúil gur imir ioncam bliantúil an charthanais aon tionchar ar cé acu a chomhdaigh 
sé dearbhú cruinn nó dearbhú míchruinn maidir leis an gCód Rialachais.

4.2  Ba chosúil gur imir tionacht iontaobhaithe carthanais tionchar ina leith sin, áfach. 
Fuarthas amach gur chruinne na dearbhuithe a fuarthas ó iontaobhaithe a raibh níos 
lú ná deich mbliana curtha isteach acu ná iad sin a fuarthas ó iontaobhaithe a raibh 
tionacht níos faide fós curtha isteach acu. Moltar i gCaighdeán 5.5 den Chód Rialachais 
do Charthanais go ndéanfadh carthanais breithniú ar theorainneacha téarma a 
thabhairt isteach do gach iontaobhaí carthanais, á moladh go gcuirfeadh siad naoi 
mbliana ar a mhéad isteach. Tá an moladh sin bunaithe ar chaighdeáin dea-chleachtais 
a bhfuil glacadh leo. Mura ndéantar aon tagairt do theorainneacha téarma i nDoiciméad 
Rialaithe do charthanais, ba cheart duit breithniú a dhéanamh ar iad a thabhairt 
isteach ar aon dul le moltaí an Chóid Rialachais do Charthanais.

Cúiseanna le Neamhchomhlíonadh
4.3  I gcás aon charthanais a dheimhnigh nár thosaigh sé go fóill ar an gCód Rialachais do 

Charthanais a chur chun feidhme nó nach raibh an Cód Rialachais do Charthanais á 
chomhlíonadh go hiomlán aige, ceanglaíodh air cúis le neamhchomhlíonadh a roghnú ó 
liosta a tugadh dó. 
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Tábla 2: Roinnt de na cúiseanna is coitianta a tugadh le 
neamhchomhlíonadh/ comhlíonadh páirteach

Cúiseanna le  
neamhchomhlíonadh 

Níor thosaigh an 
carthanas go fóill  
ar an gCód a chur 

chun feidhme

Ní raibh 
an Cód á 

chomhlíonadh 
go hiomlán ag 
an gcarthanas

Tá an carthanas á 
fhoirceannadh

9% 2%

Níl dóthain acmhainní ag 
an gcarthanas

22% 19%

Níl tuiscint dhóthanach ag 
an gcarthanas ar an gCód 
Rialachais do Charthanais

26% 10%

Is carthanas nua é 
an carthanas agus tá 
struchtúir fós á mbunú 
aige

11% 8%

Eile 32%* 61%**

* Luaigh thart ar 25% de na carthanais seo go raibh paindéim Covid-19 ar cheann amháin de na cúiseanna le 
neamhchomhlíonadh

** Luaigh thart ar 20% de na carthanais seo go raibh paindéim Covid-19 ar cheann amháin de na cúiseanna le 
neamhchomhlíonadh

4.4  Tuigeann an Rialálaí Carthanas go leanann paindéim Covid-19 le tionchar a imirt 
ar iontaobhaithe carthanais agus iad ag cinneadh cé acu is féidir nó nach féidir leo 
cruinnithe a thionól agus conas is féidir leo cruinnithe a thionól. Bheifí ag súil leis, 
áfach, go mbeadh a gcuid oibríochtaí coigeartaithe ag gach carthanas faoin am seo 
chun déileáil leis sin. Tá freagracht chomhchoiteann ar iontaobhaithe carthanais as 
an gcarthanas a reáchtáil, agus is gá Cruinnithe Boird a thionól chun a chinntiú go 
gcoinnítear gach iontaobhaí carthanais ar an eolas agus chun cinntí a dhéanamh. Is 
féidir le hiontaobhaithe carthanais breithniú a dhéanamh ar chruinniú a óstáil ar bhonn 
cianda nó hibrideach. Beidh rialacha ar leith ag carthanais áirithe maidir le cruinnithe. 
Mar sin, ba cheart doiciméad rialaithe an charthanais a sheiceáil ar dtús. I gcás go 
gcinnfidh	na	hiontaobhaithe	teacht	le	chéile	go	fíorúil,	áfach,	beidh	sé	tábhachtach,	i	
gcomhréir le prionsabail an dea-rialachais, go ndoiciméadófaí an cinneadh sin agus 
go dtógfaí miontuairiscí faoi mar a tharlódh i gcás cruinnithe aghaidh ar aghaidh. Tá 
Treoirnóta maidir le Breacadh Miontuairiscí ar fáil ar ár suíomh Gréasáin.

https://www.charitiesregulator.ie/media/1980/guidance-note-on-minute-taking-irish.pdf
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4.5  Leagtar amach sa Chód Rialachais do Charthanais na híoschaighdeáin ar cheart 
d’iontaobhaithe carthanais iad a chomhlíonadh chun a gcarthanas a bhainistiú agus a 
rialú go héifeachtach. Sainaithníodh na caighdeáin seo a leanas den Chód Rialachais 
do Charthanais a bheith ar na caighdeáin is mó ar theip ar charthanais chláraithe iad 
a chomhlíonadh agus dearbhuithe maidir leis an gCód Rialachais do Charthanais á 
ndéanamh acu:

• Caighdeán 4.5 - Sainaithin aon rioscaí a d’fhéadfadh dul i bhfeidhm ar do charthanas 
agus conas a bhainisteofar iad;

• Caighdeán 5.5 - Déan breithniú ar theorainneacha téarma a thabhairt isteach do 
d’iontaobhaithe carthanais. Moltar go gcuirfeadh siad naoi mbliana ar a mhéad 
isteach;

• Caighdeán 5.9 - Ó am go chéile, athbhreithnigh an dóigh a n-oibríonn do Bhord agus 
déan aon fheabhsuithe a theastaíonn;

• Caighdeán 5.14 - Déan iniúchadh go rialta ar scileanna agus cuir oiliúint agus forbairt 
chuí ar fáil d’iontaobhaithe carthanais. Más gá, earcaigh daoine chun aon bhearnaí 
inniúlachta a líonadh ar bhord do charthanais.

4.6  D’fhoilsigh an Rialálaí Carthanas ábhair threorach agus teimpléid chun cabhrú le 
carthanais plé leis na réimsí atá leagtha amach thuas. 

• Bainistíocht Riosca do Charthanais  
Tá iontaobhaithe carthanais freagrach as a chinntiú go gcuirtear córas bainistíochta 
riosca i bhfeidhm chun an carthanas a chosaint ar aon díobháil a d’fhéadfadh teacht 
chun cinn trí laghdú a dhéanamh ar an dóchúlacht go dtiocfadh gach riosca chun 
cinn agus trí íoslaghdú a dhéanamh ar an tionchar a bheadh ag gach riosca, nuair is 
féidir. Leis an doiciméad seo, ba cheart go gcabhrófaí le hiontaobhaithe carthanais 
sainaithint, meastóireacht agus bainistiú a dhéanamh ar gach ceann de na rioscaí 
atá ann laistigh den charthanas.

• Teorainneacha Téarma Iontaobhaithe agus Pleanáil Chomharbais 
Ar mhaithe leis an gCód Rialachais do Charthanais a chomhlíonadh, ba cheart 
d’iontaobhaithe carthanais breithniú a dhéanamh ar theorainneacha téarma a 
thabhairt isteach ar aon dul le moltaí an Chóid Rialachais do Charthanais. Mínítear 
sa doiciméad seo an tábhacht a bhaineann le dea-mheascán scileanna, taithí 
agus eolais a bheith ann i measc iontaobhaithe carthanais agus an dóigh ar féidir 
le teorainneacha téarma cabhrú le hathnuachan fhorchéimnitheach an Bhoird 
Iontaobhaithe a chinntiú.

• Breithmheas Boird le haghaidh carthanais chasta agus carthanais neamhchasta 
Ceann de na bealaí is éifeachtaí inar féidir le carthanais feabhas a chur ar rialachas 
agus barr a gcumais a bhaint amach is ea a mbord iontaobhaithe carthanais a 
fheabhsú agus a fhorbairt. Soláthraítear sna doiciméid seo treoir maidir le conas cultúr 
meastóireachta/foghlama boird a bhaint amach ar leibhéal an bhoird agus áirítear leo 
teimpléad le haghaidh breithmheas boird agus iniúchadh ar scileanna a dhéanamh.

https://www.charitiesregulator.ie/media/1986/risk-management-for-charities-irish.pdf
https://www.charitiesregulator.ie/media/1995/guidance-note-succession-planning-irish.pdf
https://www.charitiesregulator.ie/media/2307/guidance-document-board-appraisal-for-complex-charities-ga.pdf
https://www.charitiesregulator.ie/media/2308/guidance-document-board-appraisal-for-non-complex-charities-ga.pdf
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5. Conclúid
5.1  Ba mhaith leis an Rialálaí Carthanas buíochas a ghabháil leis na mílte carthanas a chuir 

dea-rialachas i bhfeidhm tríd an gCód Rialachais do Charthanais. Is mórúdar misnigh é an 
bealach dearfach inar pléadh leis an gCód Rialachais do Charthanais ar fud na hearnála 
ar fad. Is próiseas leanúnach é dea-rialachas a bhaint amach. Mholfaimis do charthanais 
leanúint le leas a bhaint as na hacmhainní atá ar fáil ar ár suíomh Gréasáin agus páirt a 
ghlacadh in aon suirbhéanna a reáchtálfaimid sa todhchaí chun a chinntiú go gcloisfear 
a nguth. Tá rún daingean againn éisteacht le carthanais agus an t-ionchur a fhaightear 
uathu a léiriú inár n-ábhair threorach agus i bhfoilseacháin ábhartha eile uainn. 

https://www.charitiesregulator.ie/ga
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