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Brollach ón bPríomhoifigeach 
Feidhmiúcháin
Le linn na bliana 2021, lean carthanais chláraithe le hoiriúnú do na dúshláin a tháinig as an 
bpaindéim dhomhanda agus don mhaolú a rinneadh de réir a chéile ar shrianta sláinte poiblí. Arís 
eile, léirigh an earnáil carthanas an cumas atá aici freastal ar athruithe agus leanúint ag an am 
céanna le seirbhísí ríthábhachtacha a sholáthar dóibh sin a bhfuil an gá is mó acu leo. 

Sa tuarascáil seo, atá ar an gcúigiú tuarascáil ón Rialálaí Carthanas maidir le comhlíonadh, tugtar 
mionsonraí faoin gcaidreamh a rinneamar le carthanais chláraithe le linn na bliana 2021 chun 
a chinntiú go dtugtar aghaidh ar dhúshláin chomhlíonta nuair a thagann siad chun cinn agus go 
ndéantar amhlaidh, nuair is féidir, ar bhealach a thacaíonn le carthanais a n-obair thábhachtach 
a chur i gcrích. Tá ár n-obair comhlíonta agus forfheidhmiúcháin ina cuid thábhachtach dár 
bhfeidhmeanna rialála foriomlána agus, le linn dúinn an obair sin a chur i gcrích, féachaimid le 
cothromaíocht chuí a chinntiú idir neamhspleáchas carthanas a urramú agus cuntasacht a chinntiú 
do shíntiúsóirí, do thairbhithe, d’oibrithe deonacha agus don phobal.

D’oibrigh baill foirne an Rialálaí Carthanas ar bhonn cianda ar feadh na coda is mó den bhliain 
2021, ar lena linn a lean an tAonad um Chomhlíonadh agus Forfheidhmiú le hoiriúnú chun go 
bhféadfadh sé a chuid oibre a chur i gcrích. Ceann amháin de na forbairtí is tábhachtaí sa bhliain 
2021 ba ea gur thosaigh carthanais chláraithe ar thuairisc a thabhairt ar a mhéid a bhí an Cód 
Rialachais do Charthanais á chomhlíonadh acu mar chuid den Tuarascáil Bhliantúil a chuir siad 
faoi bhráid an Rialálaí Carthanas. Tá an tAonad um Chomhlíonadh agus Forfheidhmiú ag déanamh 
faireachán ar na dearbhuithe a fuarthas ó charthanais chláraithe maidir le comhlíonadh an Chóid. 
Tugadh lenár gclár faireacháin léargais ríthábhachtacha ar an tiomantas laethúil atá ag carthanais 
chun na caighdeáin atá leagtha amach sa Chód a chur chun feidhme, agus ba dhearfach, tríd is 
tríd, a bhí an t-aiseolas a fuarthas ar an gCód. A bhuí leis an aiseolas sin, cuireadh ar chumas an 
Aonaid sainaithint a dhéanamh ar réimsí den Chód a d’fhéadfadh tairbhe a bhaint as treoir bhreise. 
Foilsíodh an treoir sin le linn na bliana 2021 mar fhreagairt don ionchur sin. 

Meastar gur ní tromchúiseach é dearbhú míchruinn maidir le comhlíonadh an Chóid Rialachais 
do Charthanais a chur isteach, agus tá baill foirne an Aonaid ag dul i dteagmháil go gníomhach 
le haon charthanais chláraithe ar cinneadh trínár gclár faireacháin gur chuir siad dearbhuithe 
míchruinne isteach.

Bhí méadú 22% ann ar an líon ábhar imní a fuarthas le linn na bliana 2021. Bhíothas ag súil 
leis an méadú sin, mar gheall ar an mbonnlíon íseal ábhar imní a fuarthas sa bhliain 2020 agus 
ar an méadú i ngníomhaíocht i measc carthanas sa bhliain 2021 mar thoradh ar an maolú 
ar shrianta sláinte poiblí. Bhí ábhair imní faoi rialachas ar an gcineál is coitianta ábhair imní a 
fuarthas, agus iad freagrach as 37% de na hábhair imní uile a fuarthas. Is fianaise eile é sin ar a 
thábhachtaí atá sé go gcloífeadh carthanais chláraithe leis an gCód Rialachais do Charthanais 
agus ar a thábhachtaí atá sé go dtuigfeadh iontaobhaithe carthanais na dualgais dhlíthiúla agus 
na freagrachtaí dlíthiúla atá orthu i ndáil le rialú agus bainistíocht na gcarthanas a ndéanann siad 
formhaoirseacht orthu. 

Leanadh le hábhair imní a chur in iúl faoi dhlisteanacht carthanas sa bhliain 2021, go háirithe 
i ndáil le bailiúcháin éadaigh. Foilsíodh treoir maidir le roinnt réimsí – bailiúcháin éadaigh san 
áireamh – le linn na bliana chun cabhrú le carthanais chláraithe agus le daoine den phobal a 
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chinntiú gur do charthanais chláraithe agus do na tairbhithe beartaithe a sholáthraítear aon éadach 
agus aon mhíreanna eile a thugtar mar thabhartais charthanúla.

Cé go bhfuil an chuid is mó dár n-obair comhlíonta dírithe ar obair i gcomhar le carthanais agus 
le heagraíochtaí eile chun iad a thabhairt i gcomhréir leis an gCód ar bhonn deonach nuair is 
féidir, b’amhlaidh a tionscnaíodh caidreamh foirmiúil reachtúil de bhun roinnt cásanna le linn na 
bliana 2021. Is féidir le caidreamh reachtúil a bheith sa raon idir ordacháin fhoirmiúla a eisiúint 
lena gceanglaítear ar charthanas faisnéis shonraithe a sholáthar don Rialálaí Carthanas agus 
cigirí a cheapadh chun imscrúdú a dhéanamh ar ghnóthaí carthanais. Osclaíodh imscrúduithe 
reachtúla ar dhá charthanas chláraithe le linn na bliana 2021, agus foilsíodh na tuarascálacha 
ar dhá imscrúdú reachtúla eile ar ár suíomh Gréasáin. Chomh maith leis sin, rinne an Rialálaí 
Carthanas iarratas chun na hArd-Chúirte chun carthanas cláraithe a fhoirceannadh in imthosca 
ina raibh gníomh den sórt sin ag teastáil chun na seirbhísí a sholáthraíonn an carthanas agus a 
chuid sócmhainní a chosaint. 

Aithnímid an iomad dúshlán atá le sárú ag carthanais chláraithe go fóill, lena n-áirítear iarmhairtí 
phaindéim Covid-19, an ghéarchéim leanúnach san Úcráin, agus na dúshláin airgeadais agus an 
ghéarchéim costas maireachtála a thagann as an éiginnteacht gheilleagrach reatha. Tá an Rialálaí 
Carthanas tiomanta go fóill don obair charthanúil ríthábhachtach a dhéanann carthanais a chothú 
trí threoir phraiticiúil a thabhairt dóibh, trí chúnamh a thabhairt, nuair is féidir, do charthanais atá ag 
teacht ar dheacrachtaí maidir le comhlíonadh a bhaint amach, agus trí chur chuige comhréireach 
cothrom a ghlacadh i leith an chaidrimh a dhéanaimid le carthanais chláraithe.

Tá sé ríthábhachtach go ndéanfadh carthanais chláraithe caidreamh dearfach i leith obair an 
Rialálaí Carthanas chun a chinntiú go gcuirfidh carthanais a ngníomhaíochtaí i gcrích agus go 
saothróidh siad na cuspóirí carthanúla atá acu i gcomhréir leis an gcreat rialála do charthanais in 
Éirinn. Dá bhrí sin, ba mhaith liom an deis seo a thapú buíochas a ghabháil le carthanais chláraithe 
as a gcaidreamh leantach agus as a dtiomantas leantach dá chinntiú go mbaintear caighdeáin 
rialachais amach agus go n-oibríonn carthanais ar bhealach cuntasach trédhearcach a chuireann 
feabhas ar iontaoibh agus muinín an phobail.

Helen Martin 
Príomhfheidhmeannach
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1. Achoimre Fheidhmeach 
Tarraingíodh 568 n-ábhar imní aonair anuas leis an Rialálaí Carthanas sa bhliain 2021, rud atá 
cothrom le méadú 22% ar na 466 ábhar imní aonair a fuarthas sa bhliain 2020. Is léiriú é sin ar an 
leibhéal méadaithe gníomhaíochta a sheol carthanais de réir mar a cuireadh deireadh le srianta 
Covid-19 le linn na bliana.

Tháinig méadú 29% ar an líon ábhar imní a tharraing eagraíochtaí anuas, agus é ag méadú ó 399 
n-eagraíocht sa bhliain 2020 go 516 eagraíocht sa bhliain 2021.

Dúnadh 543 ábhar imní aonair san iomlán le linn na bliana 2021. Is ionann an líon sin agus méadú 
6% ar an líon ábhar imní aonair a dúnadh sa bhliain 2020, ar lena linn a dúnadh 510 gcinn.

Bhí ábhair imní faoi rialachas ar an gcineál is coitianta ábhair imní a fuarthas sa bhliain 2021. Ba 
faoin gcatagóir sin a tháinig 37% de na hábhair imní uile a fuarthas, suas ó 22% sa bhliain 2020. 
Bhí ábhair imní faoi dhlisteanacht an charthanais freagrach as 35% de na hábhair imní uile a 
fuarthas sa bhliain 2021, síos ó 38% sa bhliain 2020.

Leanadh le hábhair imní a tharraingt anuas faoi rialú carthanas le linn na bliana 2021, agus méadú 
ag teacht ar an líon ábhar imní a fuarthas ina leith. Is ar iontaobhaithe an charthanais atá an 
fhreagracht as gach gné d’oibriú an charthanais. Tarraingíodh ábhair imní anuas leis an Rialálaí 
Carthanas i roinnt cásanna ina mbíonn duine aonair amháin, ar iontaobhaí nó ball foirne sinsearach 
den charthanas é/í i bhformhór na gcásanna, ag déanamh na gcinntí uile i ndáil leis an gcarthanas.

Fuair an Rialálaí Carthanas 15 thuairisc faoi alt 59 den Acht Carthanas 2009 sa bhliain 2021. 
Ceanglaítear le halt 59 ar iontaobhaithe carthanais agus ar dhaoine iomchuí eile tuairisc a 
thabhairt i gcás go dtiocfaidh faisnéis ina seilbh arb í faoi deara dóibh a theacht ar an tuairim go 
bhfuil forais réasúnacha ann lena chreidiúint go bhfuil cion faoin Acht um Cheartas Coiriúil (Cionta 
Gadaíochta agus Calaoise), 2001, déanta nó á dhéanamh.

Le linn na bliana 2021, ceapadh imscrúdaitheoirí reachtúla chun imscrúdú a dhéanamh ar 
ghnóthaí na gcarthanas seo a leanas agus chun tuarascáil a ullmhú ina leith:

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

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

Foilsíodh tuarascálacha imscrúdaithe reachtúil i ndáil leis na carthanais chláraithe seo a leanas le 
linn na bliana 2021:

• ChildFund Ireland (Uimhir Charthanais Chláraithe: 20032913)

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

Tá na tuarascálacha ar fáil ar ár suíomh Gréasáin.

Leanadh leis an gCód Rialachais do Charthanais a chur i bhfeidhm, agus bhí carthanais in ann 
a dhearbhú sa Tuarascáil Bhliantúil a cuireadh faoi bhráid an Rialálaí Carthanas sa bhliain 2021 
cé acu a bhí nó nach raibh an Cód á chomhlíonadh acu. Léirítear dearbhuithe in iontráil gach 
carthanais ar an gClár Carthanas, de réir mar is cuí. Thapaigh cuid mhór carthanas an deis sin chun 
a chur in iúl do shíntiúsóirí agus don phobal i gcoitinne go bhfuil an Cód Rialachais do Charthanais á 
chomhlíonadh go hiomlán nó go páirteach acu.

https://www.charitiesregulator.ie/en
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2. Téarmaí Tagartha na Tuarascála  
maidir le Comhlíonadh
Bunaíodh an tÚdarás Rialála Carthanas, nó an ‘Rialálaí Carthanas’ mar a thugtar air, 
mar chomhlacht reachtúil neamhspleách i mí Dheireadh Fómhair 2014 de réir an Achta 
Carthanas 2009.

Tá roinnt feidhmeanna reachtúla ag an Rialálaí Carthanas, lena n-áirítear an Clár Carthanas a 
bhunú agus a chothabháil, a chinntiú go gcomhlíonfaidh carthanais na hoibleagáidí dlíthiúla 
atá orthu, imscrúdú a dhéanamh ar ghnóthaí carthanas agus, nuair is cuí, treoir a eisiúint 
chuig carthanais agus chuig iontaobhaithe carthanais.

Eagraíochtaí neamhspleácha is ea carthanais. Is iad iontaobhaithe carthanais a reáchtálann 
iad. Imríonn siad ról ríthábhachtach inár sochaí agus gníomhaíonn siad chun leas an phobail ar 
bhealaí éagsúla do phobail in Éirinn agus ar fud an domhain. 

Tagann an Rialálaí Carthanas ar an eolas faoi sháruithe líomhnaithe ar an Acht Carthanas 
2009 (dá ngairtear “ábhair imní” sa tuarascáil seo) ar roinnt bealaí difriúla, mar shampla 
trí fhoirm ábhar imní ar líne an Rialálaí Carthanas, rud ar féidir le daoine den phobal é a 
chomhlánú, trí thuairiscí sna meáin agus tríd an obair faireacháin nó an obair eile a dhéanann 
an Rialálaí Carthanas.

Mar chuid den fheidhm comhlíonta agus forfheidhmiúcháin atá aige, féadfaidh an Rialálaí 
Carthanas fiosrúchán a oscailt ar aon ábhar imní a bhaineann le carthanas cláraithe nó le 
haon eagraíocht eile chun a chinneadh cé acu a rinneadh nó nach ndearnadh sárú ar an Acht 
Carthanas 2009.

Is é cuspóir na Tuarascála seo maidir le Comhlíonadh faisnéis agus staitisticí a sholáthar i 
ndáil le gníomhaíocht na feidhme comhlíonta agus forfheidhmiúcháin laistigh den Rialálaí 
Carthanas. Ar an tslí sin, tabharfar tuiscint níos fearr do charthanais, d’oibrithe deonacha agus 
don phobal i gcoitinne ar na saincheisteanna a dtagann an Rialálaí Carthanas orthu le linn dó 
an fheidhm reachtúil atá aige maidir le comhlíonadh an Achta Carthanas 2009 a chinntiú a 
chur i gcrích.
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3. An Cód Rialachais do 
Charthanais 
Is gá dea-rialachas a bheith i bhfeidhm i gcarthanas chun go n-éireoidh leis agus, i bhfianaise 
an iomad dúshlán atá le sárú ag carthanais anois, tá dea-rialachas níos tábhachtaí anois 
ná riamh. De réir an dlí, tá freagracht aonair agus freagracht chomhpháirteach araon ar 
iontaobhaithe carthanais (i.e., aon duine atá ag fónamh ar Bhord nó ar Choiste de chuid 
carthanais) as a dtarlaíonn laistigh dá gcarthanas. Ní mór d’iontaobhaithe carthanais a 
chinntiú go mbaineann a gcarthanas a chuspóirí carthanúla amach le hionracas agus go 
mbainistítear é ar bhealach éifeachtach, éifeachtúil, cuntasach agus trédhearcach. 

Leagtar amach sa Chód Rialachais do Charthanais na híoschaighdeáin ar cheart 
d’iontaobhaithe carthanais a chinntiú go gcomhlíonann a gcarthanas iad ionas gur féidir leo a 
n-eagraíocht a bhainistiú agus a rialú go héifeachtach. Le linn na bliana 2020, bhíothas ag súil 
leis go gcuirfeadh gach iontaobhaí carthanais an Cód Rialachais do Charthanais chun feidhme 
laistigh dá gcarthanas.

Bhí an bhliain 2021 ar an gcéad bhliain riamh ina ndearna carthanais a stádas i ndáil le 
comhlíonadh an Chóid Rialachais do Charthanais a dhearbhú i dTuarascálacha Bliantúla 
a cuireadh faoi bhráid an Rialálaí Carthanas. Glacadh samhail ‘comhlíonadh nó míniú’ i 
ndáil leis an dearbhú maidir leis an gCód Rialachais do Charthanais, áit a dtugtar deis do 
charthanais chláraithe a dheimhniú cé acu a chuir nó nár chuir siad na caighdeáin sa Chód 
chun feidhme agus cá mhéad a chuir siad na caighdeáin sin chun feidhme. Ba dhearfach, tríd 
is tríd, a bhí an t-aiseolas a fuarthas ó charthanais a chuir an Cód Rialachais do Charthanais 
chun feidhme, agus roinnt díobh ag rá gurbh úsáideach an rud é creat rialachais a bheith acu 
lena gcabhraítear le hiad a threorú trí na réimsí agus na nithe atá le cumhdach de réir mar a 
fhéachann siad leis na dualgais atá orthu mar iontaobhaithe carthanais a chomhlíonadh.

I gcás go ndearbhóidh carthanas go bhfuil an Cód Rialachais do Charthanais á chomhlíonadh 
go hiomlán aige, beidh an dearbhú sin le feiceáil in iontráil an charthanais ar an gClár poiblí 
Carthanas ón dáta a rinneadh an dearbhú. I gcás carthanais a dhearbhóidh go bhfuil an Cód 
Rialachais do Charthanais á chomhlíonadh go páirteach acu, féadfaidh siad a roghnú cé acu 
a bheidh nó nach mbeidh an dearbhú, agus an chúis nach bhfuil an Cód á chomhlíonadh 
go hiomlán acu, le feiceáil in iontráil an charthanais ar an gClár poiblí Carthanas. Féadfaidh 
carthanais a dhearbhú freisin nach bhfuil an Cód Rialachais do Charthanais á chomhlíonadh 
acu, agus cúiseanna a thabhairt leis an neamhchomhlíonadh sin, nó féadfaidh siad a thabhairt 
le fios nach mian leo a dhearbhú cé acu atá nó nach bhfuil an Cód á chomhlíonadh acu. Níl an 
fhaisnéis sin le feiceáil ar an gClár Poiblí Carthanas faoi láthair.



7Tuarascáil maidir le Comhlíonadh 2021

Is leagtha amach i dTábla 1 thíos atá anailís ar na dearbhuithe maidir le comhlíonadh an Chóid 
Rialachais do Charthanais a cuireadh isteach i dTuarascálacha Bliantúla a fuarthas sa bhliain 
2021:

Tábla 1: Dearbhuithe maidir le comhlíonadh an Chóid Rialachais do Charthanais  
a cuireadh isteach sa bhliain 2021

De réir na dTuarascálacha Bliantúla a Cuireadh Isteach %

An céatadán de charthanais a dhearbhaigh go bhfuil an Cód á chomhlíonadh  
go hiomlán acu

69%

An céatadán de charthanais a dhearbhaigh go bhfuil an Cód á chomhlíonadh  
go páirteach acu

15%

An céatadán de charthanais nár thosaigh ar an gCód a chomhlíonadh go fóill  
nó arbh fhearr leo gan a rá

16%

Iomlán 100%

Is 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. Is ar an gcúis sin a 
dhéanann an Rialálaí Carthanas dlúthfhaireachán ar na dearbhuithe a dhéanann carthanais 
chláraithe maidir leis an gCód agus Tuarascáil Bhliantúil á cur isteach acu.

Mar chuid dár n-obair faireacháin, iarrtar gach mí ar thart ar dheich gcarthanas aonair a 
dhearbhaigh go bhfuil an Cód Rialachais do Charthanais á chomhlíonadh acu a léiriú gur 
chuir a gcarthanas an Cód chun feidhme trína bhFoirm chomhlánaithe um Chomhlíonadh 
a Thaifeadadh a chur faoi bhráid an Rialálaí Carthanas. 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. Bunaithe ar anailís 
ar na dearbhuithe maidir le comhlíonadh an Chóid Rialachais do Charthanais, tá seans níos 
fearr ann go ndéanfaidh carthanais inar mó meánfhad seirbhíse na n-iontaobhaithe carthanais 
ná naoi mbliana dearbhú míchruinn a chur isteach ná na carthanais sin inar lú meánfhad 
seirbhíse na n-iontaobhaithe carthanais ná naoi mbliana.

I gcás go bhfaighfear amach go ndearna carthanas cláraithe dearbhú mícheart nó 
dearbhú nach bhfuil sé in ann tacú leis trí thagairt a dhéanamh do mhiontuairiscí 
Boird agus d’fhianaise dhoiciméadach eile atá taifeadta i bhFoirm um Chomhlíonadh a 
Thaifeadadh, ceanglófar ar an gcarthanas an dearbhú a leasú agus cuirfear é faoi réir 
tuilleadh grinnscrúdaithe rialála ag an Rialálaí Carthanas.
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4. Treoirdhoiciméid an Chóid 
Rialachais do Charthanais
Mar thoradh ar an anailís a rinneadh ar dhearbhuithe maidir le comhlíonadh an Chóid 
Rialachais do Charthanais a fuarthas ó charthanais ina dTuarascálacha Bliantúla, agus 
bunaithe ar cheisteanna a cuireadh chuig ár seoladh ríomhphoist tiomnaithe don Chód 
Rialachais do Charthanais, governancecode@charitiesregulator.ie, foilsíodh roinnt 
treoirdhoiciméad nua le linn na bliana 2021 mar a leanas:

• Carthanais Chasta agus Carthanais Neamhchasta. Sa doiciméad seo, tugadh treoir do 
charthanais chun cabhrú leo a chinneadh cé acu atá siad casta nó neamhchasta maidir 
leis an gCód Rialachais do Charthanais a chomhlíonadh.

• Breithmheas Boird le haghaidh Carthanais Chasta.
• Breithmheas Boird le haghaidh Carthanais Neamhchasta.
• Leagan Samplach Comhlánaithe den Fhoirm um Chomhlíonadh a Thaifeadadh.
• Leagan Samplach Comhlánaithe den Fhoirm um Chomhlíonadh a Thaifeadadh do 

Charthanais Neamhchasta.

Ba cheart do charthanais neamhchasta bheaga, fiú, breithniú a dhéanamh ar riosca agus ar 
conas é a bhainistiú. Is é an chéad chéim i mbainistíocht riosca ná sainaithint a dhéanamh ar 
na rioscaí atá roimh charthanas. Tugtar sa treoirdhoiciméad dar teideal ‘Bainistíocht Riosca do 
Charthanais’ uainn tuilleadh faisnéise i ndáil le bainistíocht riosca do charthanais chasta agus 
do charthanais neamhchasta araon, agus tá sé ar fáil ar ár suíomh Gréasáin. 

Le linn na bliana 2021, dhéileáil an tAonad um Chomhlíonadh agus Forfheidhmiú le 1,118 
gceist san iomlán a cuireadh chuig seoladh ríomhphoist an Chóid Rialachais do Charthanais.

mailto:governancecode%40charitiesregulator.ie?subject=
https://www.charitiesregulator.ie/media/1693/risk-management-for-charities.pdf


9Tuarascáil maidir le Comhlíonadh 2021

5. Treoir Eile a Eisíodh 
Le linn na bliana 2021, d’eisigh an tAonad um Chomhlíonadh agus Forfheidhmiú 
treoirdhoiciméid eile chun aghaidh a thabhairt ar réimsí leasa.

Ceann amháin de na cineálacha is coitianta ábhair imní a fhaigheann an Rialálaí Carthanas is 
ea ábhair imní faoi dhlisteanacht an charthanais, is é sin cé acu atá nó nach bhfuil eagraíocht 
atá ag lorg cistiúcháin nó atá ag airbheartú gur carthanas í ina carthanas cláraithe i ndáiríre. 
Is é an bealach is éasca chun a sheiceáil cé acu atá nó nach bhfuil eagraíocht ina carthanas 
cláraithe ná an méid sin a sheiceáil ar an gClár Carthanas ar líne. 

Is le bailiúcháin éadaigh a bhaineann cuid mhór de na hábhair imní a fhaightear sa chatagóir 
sin, agus eisíodh fógra poiblí do dheontóirí maidir le bailiúcháin lipéid éadaigh agus bailiúcháin 
bhainc éadaigh chun treoir a sholáthar ina leith sin sa bhliain 2021.

Ag teacht sna sála air sin, eisíodh treoirnóta do charthanais chláraithe maidir le cruinniú airgid 
trí bhailiúcháin lipéid éadaigh agus trí bhailiúcháin bhainc éadaigh freisin chun cabhrú le 
carthanais atá ag iarraidh bailiúcháin éadaigh a úsáid mar mhodh chun airgead a chruinniú.

Nuashonraíodh an “Treoir maidir le carthanas a fhoirceannadh” uainn le linn na bliana 2021 freisin.

Tá gach ceann de na treoirdhoiciméid sin ar fáil ar ár suíomh Gréasáin.

https://www.charitiesregulator.ie/en/information-for-the-public/search-the-register-of-charities
https://www.charitiesregulator.ie/en/information-for-charities/guidance-for-charities
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6. Gníomhartha Reachtúla
Tá an líon gníomhartha reachtúla a rinne an Rialálaí Carthanas sa bhliain 2021 leagtha amach 
i dTábla 2 thíos. Ba cheart a thabhairt faoi deara gur ar bhonn riaracháin mar fhiosrúcháin 
neamhreachtúla ar dtús a dhéileálann an tAonad um Chomhlíonadh agus Forfheidhmiú le 
formhór na n-ábhar imní a tharraingítear anuas leis an Rialálaí Carthanas. Más gá faisnéis a 
fháil ó charthanas nó ó eagraíocht eile ionas gur féidir ábhar imní a phróiseáil, is gnách go 
n-iarrfaidh an tAonad um Chomhlíonadh an fhaisnéis ar bhonn deonach sula ndéanfar aon 
bhreithniú ar threoir reachtúil a eisiúint chun an fhaisnéis a sholáthar. I bhformhór mór na 
gcásanna, is ar bhonn deonach a sholáthraítear an fhaisnéis a iarrann an Rialálaí Carthanas. 
Féadfar faisnéis a éileamh, áfach, trí iarraidh reachtúil a dhéanamh nuair is cuí déanamh 
amhlaidh. Mar shampla, i gcás go bhfaighfear ábhar imní de chineál tromchúiseach nó i gcás 
go ndiúltóidh iontaobhaithe carthanais faisnéis a sholáthar ar bhonn deonach.

Tábla 2: Na Gníomhartha Reachtúla a rinne an Rialálaí Carthanas sa bhliain 2021 

Alt den Acht Carthanas 2009 2020 2021

Alt 28 - Faisnéis a nochtadh maidir le cionta 1 7

Alt 32 - Faisnéis a sholáthar do dhaoine iomchuí 14 12

Alt 53 - Ceanglas faisnéis a sholáthar Ceann ar bith 7

Alt 64 - Cigirí a cheapadh maidir le himscrúdú 3 2

Alt 68 - Ceanglas leabhair, doiciméid nó taifid eile  
a thabhairt ar aird

1 4

Alt 73 - Smachtbhannaí idirmheánacha a fhorchur Ceann ar bith 1

Iomlán 19 33

I dteannta na ngníomhartha thuas, féadfaidh cigirí arna gceapadh ag an Rialálaí Carthanas 
de bhun alt 64 den Acht Carthanas 2009 gníomhartha reachtúla a dhéanamh freisin. Mar 
shampla, féadfaidh siad gníomhartha reachtúla a dhéanamh faoi alt 65, lena bpléitear leis an 
gceanglas leabhair, doiciméid agus taifid eile a thabhairt ar aird agus freastal os comhair cigire 
nó cúnamh a thabhairt do chigire. Ós rud é go gcuireann cigirí a gcuid feidhmeanna i gcrích 
go neamhspleách mar chuid dá n-imscrúduithe, níl na gníomhartha sin léirithe sna figiúirí a 
bhaineann leis na gníomhartha reachtúla a rinne an Rialálaí Carthanas.

Le linn na bliana 2021, chuir an Rialálaí Carthanas achainí faoi bhráid na hArd-Chúirte chun 
leachtaitheoir sealadach a cheapadh chuig North Inner City Homeless, atá ag trádáil mar 
Chabhair Ionchathrach do Dhaoine gan Dídean (Uimhir Charthanais Chláraithe: 20101848). 
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Bhí an Rialálaí Carthanas i dteagmháil leis an gcarthanas ar feadh tréimhse ama i ndáil le 
roinnt saincheisteanna agus, tar éis d’fhormhór iontaobhaithe an charthanais éirí as, cinneadh 
gur ghá iarratas a dhéanamh chun na hArd-Chúirte chun na seirbhísí a sholáthraítear do na 
húsáideoirí seirbhíse a chosaint agus chun sócmhainní an charthanais a chosaint.

Le linn na bliana 2021, ceapadh imscrúdaitheoirí reachtúla chun imscrúdú a dhéanamh ar 
ghnóthaí na gcarthanas seo a leanas agus chun tuarascáil a ullmhú ina leith:

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

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

Foilsíodh tuarascálacha imscrúdaithe reachtúil i ndáil leis na carthanais chláraithe seo a 
leanas le linn na bliana 2021:

• ChildFund Ireland (Uimhir Charthanais Chláraithe: 20032913)

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

Tá na tuarascálacha ar fáil ar ár suíomh Gréasáin.

Tar éis imscrúdú reachtúil a chur i gcrích, leanfaidh an Rialálaí Carthanas le faireachán a 
dhéanamh ar ghníomhaíocht an charthanais lena mbaineann chun a chinntiú go ndéantar 
bearta chun aghaidh a thabhairt ar aon saincheisteanna a sainaithníodh.

 

7. Fógraí faoi alt 59 den  
Acht Carthanas 2009
Ceanglaítear le halt 59 den Acht Carthanas 2009 ar iontaobhaithe carthanais agus ar dhaoine 
iomchuí eile tuairisc a thabhairt don Rialálaí Carthanas i gcás go dtiocfaidh faisnéis ina seilbh 
arb í faoi deara dóibh a theacht ar an tuairim go bhfuil forais réasúnacha ann lena chreidiúint 
go bhfuil cion faoin Acht um Cheartas Coiriúil (Cionta Gadaíochta agus Calaoise), 2001, déanta 
nó á dhéanamh.

Tugadh 15 thuairisc don Rialálaí Carthanas de bhun alt 59 den Acht Carthanas 2009 le linn na 
bliana 2021 (2020: 13 thuairisc).

https://www.charitiesregulator.ie/en
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8. Anailís ar Ábhair Imní sa  
bhliain 2021

8.1 Tús eolais ar an Anailís ar Ábhair Imní

Chun próiseáil ábhar imní a éascú agus chun a léiriú cén dóigh a dtarraingítear ábhair imní anuas 
leis an Rialálaí Carthanas, taifeadtar ábhair imní agus tuairiscítear orthu ar dhá bhealach:

1. De réir ábhar imní aonair a tarraingíodh anuas
Déantar ábhair imní a tarraingíodh anuas leis an Rialálaí Carthanas a mheasúnú, a phróiseáil 
agus a thaifeadadh bunaithe ar na saincheisteanna a tarraingíodh anuas san ábhar imní.

2. De réir na heagraíochta ar ina leith a tarraingíodh ábhar imní anuas
Déantar ábhair imní aonair a tarraingíodh anuas faoi eagraíocht a bhreithniú i gcomhthéacs 
aon ábhar imní eile a tarraingíodh anuas faoin eagraíocht chéanna. 

Foinsí ábhar imní
Tarraingítear ábhair imní anuas leis an Rialálaí Carthanas trí roinnt foinsí éagsúla, idir fhoinsí 
seachtracha agus fhoinsí inmheánacha. Áirítear leo na foinsí seo a leanas:

• daoine den phobal (lena n-áirítear iontaobhaithe carthanais, oibrithe deonacha agus 
fostaithe),

• comhlachtaí/rialálaithe eile rialtais, agus 

• an faireachán réamhghníomhach a dhéanann an Rialálaí Carthanas.

Tá táscairí riosca ar cheann amháin de na huirlisí a úsáideann an Rialálaí Carthanas chun 
faireachán réamhghníomhach a dhéanamh ar charthanais. Sampla amháin de sin is ea 
cásanna inar lú ná triúr an líon iontaobhaithe atá liostaithe ag carthanas ar an gClár Carthanas. 
Mheasfaí gur riosca é sin, toisc nach bhfuil carthanas a bhfuil níos lú ná triúr iontaobhaithe 
aige ar aon dul le dea-rialachas agus toisc go méadaíonn sé sin an acmhainneacht atá ann 
go ndéanfadh duine aonair amháin na cinntí eile gan aon agóid ná aon fhormhaoirseacht 
dhóthanach ó iontaobhaithe carthanais eile.

Roinnt saincheisteanna in ábhar imní aonair
Is féidir go n-áireofar le hábhar imní roinnt saincheisteanna a bhaineann le heagraíocht aonair. 
Ós rud é gur féidir go dtiocfaidh na saincheisteanna difriúla a tarraingíodh anuas faoi chatagóirí 
difriúla, beidh an líon catagóirí saincheisteanna a tarraingíodh anuas agus a taifeadadh níos 
airde ná an líon ábhar imní a tarraingíodh anuas. 

Is é a d’fhéadfadh a bheith in ábhar imní aonair, mar shampla, ná saincheisteanna a 
bhaineann le rialuithe airgeadais na heagraíochta agus saincheisteanna a bhaineann le 
hiontaobhaí a cheapadh. I gcás den sórt sin, dhéanfaí an t-ábhar imní a thaifeadadh mar 
ábhar imní amháin agus dhéanfaí an dá shaincheist aonair a thaifeadadh faoi dhá chatagóir 
saincheisteanna ar leith.
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Ábhair imní faoi roinnt eagraíochtaí
D’fhéadfadh duine den phobal saincheisteanna a tharraingt anuas faoi roinnt eagraíochtaí 
difriúla i bpíosa comhfhreagrais aonair. I gcás den sórt sin, dhéanfaí an píosa comhfhreagrais 
aonair a thaifeadadh mar ábhar imní a tarraingíodh anuas faoi gach ceann de na heagraíochtaí 
dá dtagraítear sa chomhfhreagras. Mar shampla, d’fhéadfadh duine ábhar imní a tharraingt 
anuas faoi bheartais chomhchosúla a bheith á nglacadh ag grúpa sonraithe carthanas a bhfuil 
an cuspóir carthanúil céanna acu agus a sheolann gníomhaíochtaí carthanúla comhchosúla, 
mar shampla carthanais a dhíríonn ar an mbochtaineacht nó cruatan eacnamaíoch a mhaolú 
trí sheirbhísí a sholáthar do dhaoine gan dídean.

8.2 Ábhair Imní a Tarraingíodh Anuas

Sa bhliain 2021, tarraingíodh 568 n-ábhar imní aonair anuas leis an Rialálaí Carthanas i 
ndáil le 516 eagraíocht. Is ionann an líon ábhar imní aonair a tarraingíodh anuas agus méadú 
22% ar an líon ábhar imní a tarraingíodh anuas sa bhliain 2020, ar lena linn a fuarthas 
466 cinn. Tháinig méadú 29% ar an líon eagraíochtaí a bhfuarthas ábhair imní fúthu, ó 399 
gcinn sa bhliain 2020 go 516 cinn sa bhliain 2021. Is léiriú é sin ar an leibhéal méadaithe 
gníomhaíochta a sheol carthanais de réir mar a cuireadh deireadh le srianta Covid-19 le linn 
na bliana.

Tábla 3: Ábhair imní a tarraingíodh anuas ón 16 Deireadh Fómhair 2014 go dtí an 
31 Nollaig 2021
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Ba é 47 gcinn an meánlíon ábhar imní a tarraingíodh anuas in aghaidh na míosa sa bhliain 
2021 agus ba é 76 cinn an líon is airde ábhar imní aonair a tarraingíodh anuas in aon mhí ar 
leith. Fuarthas na hábhair imní sin i mí an Mheithimh 2021. Léirítear sa chairt thíos an líon 
ábhar imní a tarraingíodh anuas gach mí sa bhliain 2021.

Tábla 4: An líon ábhar imní a tarraingíodh anuas gach mí sa bhliain 2021

  Ábhair Imní Aonair a Dúnadh        Ábhair Imní a Dhún Eagraíochtaí
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8.3 Catagóirí na Saincheisteanna a  
Tarraingíodh Anuas 

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

Maidir leis na hábhair imní a fuair an Rialálaí Carthanas sa bhliain 2021, tarraingíodh 
saincheisteanna a bhain leis na catagóirí comhcheangailte ‘Dlisteanacht an Charthanais’, 
‘Saincheisteanna Rialachais’ agus ‘Rialú Airgeadais agus Trédhearcacht’ anuas i thart ar 
86% díobh. 

Bhí an chatagóir ‘Saincheisteanna Rialachais’ amháin freagrach as 37% de na hábhair 
imní uile a fuarthas. Tá sé sin ina léiriú ar an bhfeasacht mhéadaithe atá ag geallsealbhóirí 
carthanais agus ag an bpobal araon ar a thábhachtaí atá rialachas maidir le hoibriú carthanas. 
Tá sé ina léiriú ar an bhfeasacht mhéadaithe atá ann ar na caighdeáin atá leagtha amach sa 
Chód Rialachais do Charthanais freisin.
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Tábla 5: Miondealú ar na hábhair imní a tarraingíodh anuas sa bhliain 2021 agus 
comparáid eatarthu – Catagóir na saincheisteanna a tarraingíodh anuas

Catagóir An Líon 
Ábhar Imní 

2020

% 
2020 

An Líon 
Ábhar Imní 

2021

% 
2021

2020 - 2021 
Comparáid 

Chéatadánach

Saincheisteanna 
Rialachais

103 22% 209 37% +15%

Dlisteanacht an 
Charthanais 

177 38% 196 35% -3%

Rialú Airgeadais agus 
Trédhearcacht

121 26% 107 19% -7%

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

18 4% 28 5% +2%

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

Tairbhe Phríobháideach 20 4% 13 2% +1%

Dul i mbun Feachtas 
Polaitíochta Míchuí

6 1% 1 0% -1%

8.4 Stádas na hEagraíochta 

I dteannta an róil atá aige maidir le carthanais chláraithe, imríonn an Rialálaí Carthanas ról 
maidir lena chinntiú go gcomhlíonfaidh eagraíochtaí eile forálacha áirithe den Acht Carthanas 
2009 freisin. Cé gur le heagraíochtaí carthanúla cláraithe a bhain formhór na n-ábhar imní a 
tarraingíodh anuas, léirítear i bhFíor 1 thíos gur bhain sciar suntasach de na hábhair imní le 
heagraíochtaí nach carthanais chláraithe iad.

De na 568 n-ábhar imní aonair a tarraingíodh anuas sa bhliain 2021, bhain 383 cinn (67%) le 
carthanais chláraithe agus bhain 185 cinn (33%) le heagraíochtaí eile. Tá sé sin an-chosúil leis 
na figiúirí don bhliain 2020, ar ina leith a bhain 64% de na hábhair imní a tarraingíodh anuas le 
carthanais chláraithe agus a bhain 36% díobh le heagraíochtaí eile.
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Cairt 1: Ábhair Imní Aonair a Tarraingíodh Anuas sa bhliain 2021 - Carthanais 
Chláraithe/Eagraíochtaí Eile

  Carthanais Chláraithe (52%)        Eagraíochtaí Eile (36%)

36%52%

Áirítear iad seo a leanas leis na cineálacha ábhar imní a tarraingíodh anuas faoi eagraíochtaí 
nach carthanais chláraithe iad, mar atá i gCairt 1: 

• ábhair imní faoi eagraíochtaí nach carthanais iad de réir bhrí Acht 2009 agus nach 
bhfuil aon ról ag an Rialálaí Carthanas ina leith, mar shampla cruinnitheoirí airgid a 
ghníomhaíonn chun tairbhe do dhuine aonair amháin agus nach gcomhlíonann an 
ceanglas go mbeadh tairbhe phoiblí ann nó cruinniú airgid ag eagraíocht nach bhfuil 
cuspóir carthanúil de réir bhrí an Achta Carthanas 2009 á chur ar aghaidh aige; agus 

• ábhair imní faoi eagraíochtaí nach carthanais chláraithe iad agus nach bhfuil aon ról ag 
an Rialálaí Carthanas ina leith, e.g., eagraíochtaí carthanúla a sheolann gníomhaíochtaí 
sa Stát gan a bheith cláraithe agus eagraíochtaí a airbheartaíonn gur eagraíochtaí 
carthanúla iad. Maidir leis an gcatagóir sin, baineann cuid mhór d’obair an Aonaid um 
Chomhlíonadh agus Forfheidhmiú lena chinntiú go dtabharfar eintitis neamhchláraithe 
den sórt sin i gcomhréir le hAcht 2009. Mar chuid den obair sin, is féidir go mbeidh ar an 
eagraíocht lena mbaineann scor de ghníomhaíochtaí ar leith a dhéanamh nó iarratas a 
dhéanamh chuig an Rialálaí Carthanas ar a cuimsiú sa Chlár Carthanas, nuair is cuí.

8.5 Caidreamh idir an Duine a Tharraing an tÁbhar 
Imní Anuas agus an Eagraíocht

Le linn dó/di ábhar imní a tharraingt anuas trí fhoirm ábhar imní ar líne an Rialálaí Carthanas 
a úsáid, iarrtar ar dhuine a shonrú cén cineál caidrimh atá aige/aici leis an eagraíocht a bhfuil 
an t-ábhar imní á thabhairt anuas fúithi. Ina theannta sin, i gcás aon ábhar imní a gheofar trí 
mhodhanna eile seachas an fhoirm ábhar imní – mar shampla le casadh an phoist, tríd an 
ríomhphost, agus araile – déanfaidh baill foirne an Aonaid um Chomhlíonadh agus Forfheidhmiú 

https://www.charitiesregulator.ie/en/information-for-the-public/raise-a-concern


17Tuarascáil maidir le Comhlíonadh 2021

an caidreamh idir an duine agus an carthanas a thaifeadadh bunaithe ar an bhfaisnéis a 
thabharfaidh sé/sí, nuair is féidir déanamh amhlaidh. Bíonn an fhaisnéis sin úsáideach don 
fhoireann maidir le teagmháil leantach a dhéanamh leis an duine a tharraing an t-ábhar imní 
anuas (i gcás gur chinn sé/sí ainm a thabhairt) toisc gur féidir léi a bheith ina léiriú ar an gcineál 
faisnéise ar a bhfuil an t-ábhar imní bunaithe. Mar shampla, ba cheart go mbeadh iontaobhaí 
carthanais in ann fianaise dhoiciméadach a thabhairt chun tacú le hábhair imní a tharraingítear 
anuas. Ní bheadh an fhaisnéis sin ar fáil do thairbhí ná do dhuine den phobal.

I gcás na n-ábhar imní a tarraingíodh anuas leis an Rialálaí Carthanas sna blianta 2020 agus 
2021 araon, thug formhór na ndaoine a tharraing ábhair imní anuas le fios nach raibh aon 
chaidreamh acu leis an gcarthanas ab ábhar don ábhar imní. 

Tá miondealú eile leagtha amach i dTábla 6 thíos.

Tábla 6: Miondealú ar na hábhair imní a tarraingíodh anuas sa bhliain 2021 – An 
caidreamh idir an duine a tharraing an t-ábhar imní anuas agus an Eagraíocht

Caidreamh leis an Eagraíocht Líon sa 
bhliain 
2020

%  
2020

Líon sa 
bhliain 
2021

%  
2021

Ceann ar bith 180 39% 189 33%

Ball Foirne Inmheánach de chuid  
an Rialálaí Carthanas

55 12% 127 22%

Caidreamh Neamhshonraithe 72 15% 70 12%

Fostaí/Iar-Fhostaí 31 7% 45 8%

Eile 33 7% 40 7%

Stiúrthóir/Iontaobhaí nó  
Iar-Stiúrthóir/Iar-Iontaobhaí

26 6% 27 5%

Síntiúsóir/Tacadóir 16 2% 25 4%

Oibrí Deonach/Iar-Oibrí Deonach 17 4% 18 3%

Tairbhí/Úsáideoir Seirbhíse 18 4% 17 3%

Comhalta 18 4% 10 2%

Iomlán 466 100% 568 100%
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8.6 Ábhair imní a dúnadh

Dúnadh 543 ábhar imní aonair san iomlán le linn na bliana 2021. Is ionann an líon sin agus 
méadú 6% ar an líon foriomlán ábhar imní aonair a dúnadh sa bhliain 2020, ar lena linn a 
dúnadh 510 gcinn.

Tábla 7: Ábhair imní a dúnadh sa bhliain 2021

  Ábhair Imní Aonair a Dúnadh        Ábhair Imní a Dhún Eagraíochtaí
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Mar gheall ar an raon leathan saincheisteanna is féidir a tharraingt anuas leis an Rialálaí 
Carthanas faoi eagraíocht, is féidir ábhair imní a dhúnadh ar roinnt cúiseanna éagsúla.
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Tábla 8: Miondealú ar na cúiseanna ar dúnadh ábhair imní sa bhliain 2021

Cúis leis an Ábhar Imní a Dhúnadh Líon 
2021

% 
2021

Ní féidir an cás a chur ar aghaidh – féach thíos 100 18%

Níor chosúil, tar éis measúnú a dhéanamh, go ndearnadh aon 
sárú ar an Acht nó ar an dea-chleachtas

126 23%

Is deimhin leis an mbainisteoir cásanna gur féidir an t-ábhar imní 
a dhúnadh, bunaithe ar na dearbhuithe a thug an t-eintiteas

146 27%

Tá na saincheisteanna lena mbaineann lasmuigh de 
shainchúram an Rialálaí Carthanas

41 8%

Tá an eagraíocht neamhchláraithe ag gabháil don phróiseas 
clárúcháin

26 5%

Thug an t-eintiteas aghaidh ar na saincheisteanna lena 
mbaineann cheana féin/tá an t-eintiteas ag tabhairt aghaidh  
ar na saincheisteanna lena mbaineann

22 4%

Chomhlíon an t-eintiteas na gníomhartha ar iarr an bainisteoir 
cásanna iad

54 10%

Tá an tAcht Carthanas 2009 á chomhlíonadh ag an  
eintiteas anois

8 1%

Eisíodh comhairle/treoir ábhartha chuig an eintiteas 20 4%

Iomlán 543

Is iad na príomhchúiseanna nach féidir cásanna a chur ar aghaidh ná nár sholáthair an duine a 
tharraing an t-ábhar imní anuas go leor faisnéise maidir leis an ábhar imní agus nár sholáthair 
sé/sí aon sonraí teagmhála nó nach bhfuil faisnéis dhóthanach ar fáil chun na daoine nó na 
heagraíochtaí lena mbaineann a shainaithint. Tarlaíonn sé sin go minic i ndáil le bailiúcháin éadaigh 
is ábhar d’ábhair imní ón bpobal, i gcás nach bhfuil aon mhodh ar fáil don Rialálaí Carthanas chun 
teagmháil a dhéanamh le heagraithe na mbailiúchán. I mí an Mhárta 2021, eisíodh fógra poiblí 
do dheontóirí maidir le bailiúcháin lipéid éadaigh agus bailiúcháin bhainc éadaigh chun aghaidh a 
thabhairt ar an tsaincheist sin. Tá an fógra sin ar fáil ar ár suíomh Gréasáin.

Bhí 340 ábhar imní faoi 227 n-eagraíocht ar oscailt amhail an 31 Nollaig 2021, suas ó na 315 
ábhar imní faoi 222 eagraíocht a bhí ar oscailt amhail an 31 Nollaig 2020. Is léiriú é sin ar an 
méadú i ngníomhaíocht i measc carthanas de réir mar a cuireadh deireadh le srianta Covid-19 le 
linn na bliana.
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Tábla 10: An líon ábhar imní a bhí ar oscailt amhail an 31 Nollaig

Ábhair Imní a bhí ar Oscailt

Tréimhse Duine aonair Ag eagraíocht

Amhail an 31 Nollaig 2020 315 222

Amhail an 31 Nollaig 2021 340 227

Méadú/(Laghdú) +25 +5

Athrú Céatadánach +8% +2%

8.7 Cruinnithe le heagraíochtaí

Thionóil an tAonad um Chomhlíonadh agus Forfheidhmiú cruinnithe aghaidh ar aghaidh agus 
cruinnithe fíorúla le roinnt eagraíochtaí maidir le nithe comhlíonta le linn na bliana 2021. 

Táthar ag súil leis go bhfreastalóidh iontaobhaithe carthanais ar chruinnithe den sórt sin toisc 
go bhfuil siad freagrach as na gníomhartha agus na cinntí uile a dhéanann an carthanas. 
I gcás go bhfuil baill foirne íoctha ag carthanas, lena n-áirítear bainisteoir sinsearach nó 
bainisteoirí sinsearacha, féadfar cead a thabhairt do na baill foirne sin freastal ar an gcruinniú 
i gcomhar le hiontaobhaithe carthanais ó Bhord an charthanais i gcásanna áirithe. Tionóladh 
cruinnithe freisin le heagraíochtaí ionadaíocha agus le heagraíochtaí eile a oibríonn go dlúth 
le carthanais chláraithe, amhail an Garda Síochána, na Coimisinéirí Ioncaim agus ranna agus 
gníomhaireachtaí eile rialtais, chun réimsí leasa fhrithpháirtigh a phlé.

8.8 Ceisteanna ginearálta

Ar bhonn leanúnach, déileálfaidh ár nAonad um Chomhlíonadh agus Forfheidhmiú le 
teagmhálacha a thagann ón bpobal agus ó eagraíochtaí agus nach ionann iad agus ábhar 
imní faoi neamhchomhlíonadh féideartha na nAchtanna Carthanas. Dhéileáil an tAonad le 241 
cheist den sórt sin sa bhliain 2021. 

Ina lán cásanna, cabhróidh an corp méadaitheach treoirdhoiciméad foilsithe uainn le haghaidh 
a thabhairt ar na ceisteanna a gheofar. I gcásanna eile, déanfaimid anailís ar an tsaincheist a 
tarraingíodh anuas agus tabharfaimid treoir nuair is cuí.
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9. Conclúid 

9.1 Comhairle do Charthanais agus  
Comhlíonadh an Achta Carthanas 2009

Molann an Rialálaí Carthanas go gcuirfeadh gach iontaobhaí carthanais eolas ar na 
treoirdhoiciméid uainn, go háirithe an ‘Treoir d’Iontaobhaithe Carthanais’ agus na ‘Treoirlínte 
do Charthanais maidir le Rialuithe Inmheánacha Airgeadais’.

Tá sé ríthábhachtach freisin go gcinnteodh gach iontaobhaí carthanais go bhfuil socruithe 
rialachais cuí i bhfeidhm sa charthanas a bhfuil siad freagrach as, faoi mar a cheanglaítear 
leis an gCód Rialachais do Charthanais. Tá treoir phraiticiúil ar fáil trí Thacar Uirlisí agus 
Ceisteanna Coitianta an Chóid Rialachais do Charthanais, ina bhfuil ábhair threorach agus 
teimpléid. Is féidir teacht ar thuilleadh faisnéise agus treorach trí na físeáin d’oiliúint agus de 
láithreoireachtaí foirne atá ar fáil ar ár suíomh Gréasáin, lena n-áirítear láithreoireachtaí ar an 
gCód Rialachais do Charthanais agus ar obair Aonad an Rialálaí Carthanas um Chomhlíonadh 
agus Forfheidhmiú.

Bunaithe ar ár gcaidreamh díreach le carthanais chláraithe sa bhliain 2021, tá sé an-
tábhachtach go mbeadh iontaobhaithe carthanais agus gach duine a oibríonn do charthanais 
chláraithe agus a dhéanann obair dheonach leo ar an eolas faoi na nithe seo a leanas:

• Ba cheart aird Bhord an charthanais chláraithe nó aon choiste dá chuid a dhíriú ar 
aon chomhfhreagras ina n-iarrfaidh an Rialálaí Carthanas freagra ón gcarthanas agus 
ba cheart freagra a thabhairt ar an gcomhfhreagras sin laistigh den tréimhse ama atá 
sonraithe sa chumarsáid;

• Ba cheart d’iontaobhaithe carthanais a chinntiú go bhfuil an fhianaise a theastaíonn 
chun a thaispeáint gur chuir a gcarthanas an Cód Rialachais do Charthanais chun 
feidhme, go hiomlán nó go páirteach, taifeadta ina bhFoirm um Chomhlíonadh a 
Thaifeadadh, rud ar cheart don charthanas é a choinneáil. Féadfaidh an Rialálaí 
Carthanas an Fhoirm um Chomhlíonadh a Thaifeadadh a iarraidh mar chuid de na 
seiceálacha a dhéanann sé chun a chinntiú go bhfuil na caighdeáin atá leagtha amach  
sa Chód Rialachais do Charthanais á gcur chun feidhme ag carthanais.

Is ní tromchúiseach í mainneachtain ag carthanas cláraithe freagra tráthúil a thabhairt ar 
chomhfhreagras foirmiúil ón Rialálaí Carthanas nó fianaise chuí a thabhairt chun tacú le 
ráiteas nó dearbhú scríofa a cuireadh faoi bhráid an Rialálaí Carthanas, agus is féidir go 
ndéanfar tuilleadh grinnscrúdaithe agus gnímh rialála dá bharr sin.
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9.2 Comhairle do Mhaoinitheoirí, Síntiúsóirí  
agus Oibrithe Deonacha Féideartha

I gcás go bhfuil duine ag smaoineamh faoi shíntiús a thabhairt d’eagraíocht atá ag airbheartú 
gur carthanas í nó faoi obair dheonach a dhéanamh le heagraíocht den sórt sin, molann an 
Rialálaí Carthanas don duine sin an Clár Carthanas a sheiceáil ar ár suíomh Gréasáin chun a 
chinntiú go bhfuil an eagraíocht cláraithe.

Ina theannta sin, ba cheart do mhaoinitheoirí, síntiúsóirí agus oibrithe deonacha féideartha 
iarracht a dhéanamh iad féin a chur ar an eolas go hiomlán faoin eagraíocht agus faoina cuid 
gníomhaíochtaí agus a chinntiú gur deimhin leo go bhfuil struchtúir chuí, beartais chuí agus 
nósanna imeachta cuí i bhfeidhm ag an eagraíocht chun a chinntiú go mbainfear an chuid is 
fearr as an síntiús uathu, cibé acu is am nó airgead é an síntiús sin. 

Is gá gur phróiseas dlíthiúil láidir a bheadh sa phróiseas chun clárú mar charthanas. Is féidir go 
mairfidh an próiseas roinnt míonna, ag brath ar chastacht an iarratais agus ar an bhfaisnéis a 
sholáthair an t-iarratasóir. Ní ionann iarratas ar chlárú mar charthanas agus clárú. Beidh aon 
ghrúpa nó aon eagraíocht a sheolann gníomhaíochtaí carthanúla gan a bheith cláraithe ar dtús 
ciontach i gcion. Níor cheart d’eagraíocht neamhchláraithe airgead ná síntiúis a lorg ón bpobal 
ná glacadh leo. 
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Foirm Ábhar Imní ar Líne 
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https://www.charitiesregulator.ie/en/information-for-charities/charities-governance-code
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