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Séanadh Dlíthiúil

Tá an doiciméad seo á eisiúint ag an Rialálaí Carthanas faoi alt 14(1)(i) den Acht 
Carthanas 2009 ar mhaithe le feabhas ar riaradh agus bainistiú eagraíochtaí carthanúla 
a spreagadh agus a éascú. 

Níl an doiciméad seo ina ráiteas críochnúil, agus níl sé deartha chun a bheith ina 
ráiteas críochnúil, ar an dlí. Ní thugtar aon chomhairle dlí ann ach oiread. Níor cheart an 
doiciméad seo a úsáid in ionad comhairle ghairmiúil ó fhoinse atá cáilithe go cuí. Molann 
an Rialálaí Carthanas d’iontaobhaithe carthanais a ndoiciméad rialaithe a léamh agus a 
gcomhairle dlí neamhspleách féin a fháil nuair is gá. Ní ghlacann an Rialálaí Carthanas 
le freagracht ná dliteanas ar bith as aon earráidí, mhíchruinneas nó easnaimh sa 
doiciméad seo.
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1. Maidir leis an treoir seo
Tá méadú tagtha le déanaí ar an líon iontaobhaithe carthanais a dhéanann teagmháil linn 
chun comhairle a fháil faoi conas déileáil le saincheisteanna deacra agus géarchéimeanna 
laistigh dá n-eagraíocht. Cé gur féidir cuid den mhéadú sin a chur i leith phaindéim Covid-19, is 
léir gur fiú treoir a sholáthar ar an topaic. Chuireamar an treoir seo le chéile chun cabhrú leat a 
phleanáil conas freagairt d’aon ghéarchéim a thitfidh amach. 

An dóigh a bhfreagraíonn carthanas do ghéarchéim nach rabhthas ag súil léi agus a 
mbainistíonn sé í, is féidir léi tionchar suntasach a imirt ar an gcumas atá ag an gcarthanas a 
bhealach a dhéanamh tríd an ngéarchéim agus teacht slán aisti. Tá freagracht dhlíthiúil ort mar 
iontaobhaí carthanais as bainistíocht agus formhaoirseacht a dhéanamh ar do charthanas, cé 
gur oibrí deonach thú1. Ní mór duit bheith réidh le staid a mheasúnú go tapa, le gníomhú go 
mear agus le cinntí ríthábhachtacha a dhéanamh le linn amanna géarchéime.

Ní fhéadfaidh an Rialálaí Carthanas gníomhú chun na freagrachtaí atá ar iontaobhaithe 
carthanais a chomhlíonadh ach amháin i gcásanna eisceachtúla faoin Acht Carthanas 2009.

Tá súil againn go gcabhróidh an treoir seo leat na nithe seo a leanas a dhéanamh:

• pleanáil do ghéarchéim,

• géarchéim a bhainistiú,

• straitéis láidir cumarsáide géarchéime a chur i bhfeidhm,

• cloí le dea-rialachas le linn géarchéime, 

• foghlaim ó ghéarchéim.

Leagamar dhá chás amach níos déanaí sa treoir seo chun a léiriú conas a d’fhéadfadh 
iontaobhaithe carthanais freagairt do ghéarchéim.

1.1. Cad is géarchéim ann?

Is é is géarchéim ann ná aon staid a bhaineann le carthanas a d’fhéadfadh:

• leas-sealbhóirí nó maoin an charthanais a chur i mbaol, 

• cur isteach go mór ar obair an charthanais, 

• damáiste suntasach a dhéanamh do cháil an charthanais nó dá inmharthanacht 
airgeadais.

1 Treoir d’Iontaobhaithe Carthanais

https://www.charitiesregulator.ie/media/1078/guidance-for-charity-trustees-july-2017.pdf
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1.2 Samplaí de ghéarchéim 

• Damáiste dóiteáin nó damáiste suntasach stoirme d’fhoirgnimh charthanais,

• Cibirionsaí,

• Éagóiritheoireacht airgeadais,

• Paindéim nó tionchar na srianta paindéime,

• Iompraíocht mhíchuí ag iontaobhaí carthanais, fostaí, conraitheoir nó oibrí deonach, amhail 
gadaíocht nó gníomh coiriúil eile, 

• Iompraíocht mhí-eiticiúil ag iontaobhaí carthanais, fostaí nó oibrí deonach, amhail gaol leis/
léi a fhostú gan comórtas trédhearcach a reáchtáil don phost, 

• Saincheisteanna cumhdaigh a bhaineann le leanaí nó le haosaigh shoghonta,

• Sáruithe suntasacha sonraí,

• Mórchaillteanas tobann cistiúcháin,

• Imscrúdú ar an gcarthanas ag an nGarda Síochána, rialálaí nó comhlacht poiblí eile, mar 
shampla tar éis gearán a fháil,

• Tuairiscí diúltacha sna meáin nó tráchtaireacht dhiúltach sna meáin shóisialta a 
d’fhéadfadh damáiste a dhéanamh do cháil an charthanais.
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2. Pleanáil do ghéarchéim

2.1 An tábhacht a bhaineann le pleanáil géarchéime

Tá tábhacht ag baint le pleanáil géarchéime toisc gur féidir le géarchéimeanna difear mór a 
dhéanamh don chumas atá ag do charthanas a chuspóir carthanúil a chomhlíonadh. Is féidir 
leat cineálacha áirithe géarchéime a thuar agus bearta a chur i bhfeidhm chun ceann amháin 
de na nithe seo a leanas a dhéanamh: 

• an ghéarchéim a chosc sa chéad áit, nó 

• tionchar aon ghéarchéime a thiteann amach a mhaolú.

 

Cad atá le déanamh agat

1. Déan cinnte de go bhfuil beartais láidre rialachais agus nósanna imeachta láidre rialachais i 
bhfeidhm ag do charthanas. Athbhreithnigh agus nuashonraigh iad uair amháin ar a laghad 
in aghaidh na bliana. 

2. Sainaithin na saincheisteanna a d’fhéadfadh géarchéim a chruthú i do charthanas. Ní féidir 
leis na carthanais is fearr reáchtáil, fiú, gach géarchéim a thuar, mar a léirigh paindéim 
Covid-19. Is féidir le carthanais bheith ullmhaithe, áfach, trí shainaithint a dhéanamh ar na 
saincheisteanna a d’fhéadfadh géarchéim a chruthú. Ná déan dearmad go mbeidh freagairt 
do charthanais ag brath ar an gcineál géarchéime atá i gceist.

2.2 An tábhacht a bhaineann le córais  
bhainistíochta riosca

Agus breithniú á dhéanamh agat ar na cineálacha géarchéime a d’fhéadfadh difear a 
dhéanamh do do charthanas, is fiú féachaint ar na rioscaí atá i do chóras bainistíochta riosca 
agus i do chlár rioscaí 2.

Cad atá le déanamh agat

1. Cruthaigh clár rioscaí agus cuir gach cineál géarchéime féideartha a shainaithníonn tú ar 
áireamh ann.

 - Measúnaigh an dóchúlacht go dtitfidh gach ceann de na rioscaí sin amach. 

 - Cuir in ord tosaíochta na heachtraí féideartha géarchéime a bhfuil an seans is mó ann go 
dtitfidh siad amach. 

 - Déan cinnte de go bhfuil clár rioscaí an charthanais ar an gclár oibre do gach cruinniú boird.

2 An treoir ón Rialálaí Carthanas maidir le “Bainistíocht Riosca do Charthanais” agus “Clár Rioscaí Teimpléadach”

https://www.charitiesregulator.ie/media/1693/risk-management-for-charities.pdf
https://www.charitiesregulator.ie/media/1698/risk-register-template.docx
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2. Breithnigh conas is féidir tionchar gach eachtra géarchéime a mhaolú. Cabhróidh sé sin le 
Plean Bainistíochta Géarchéime an charthanais a mhúnlú. Ba cheart na nithe seo a leanas 
a dhéanamh sa phlean:

 - aghaidh a thabhairt ar na bearta praiticiúla is féidir leis an gcarthanas a dhéanamh sula 
dtitfidh géarchéim amach agus, sa chás is fearr, 

 - aon ghéarchéim a chosc sa chéad áit, 

2.3 Ullmhú do ghéarchéim

Is é an bealach is fearr chun ullmhú do ghéarchéim ná:

• plean a chruthú sula dtitfidh an ghéarchéim amach, agus 

• foireann freagartha a chur i bhfeidhm, rud ag a bhfuil an trealamh agus an oiliúint a 
theastaíonn chun déileáil leis an ngéarchéim. Ba cheart don fhoireann géarchéime 
sin bheith ar an eolas faoi na freagrachtaí atá uirthi i ndáil leis an ngéarchéim agus ba 
cheart di rochtain a bheith aici ar an bhfaisnéis a theastaíonn uaithi chun an ghéarchéim 
a bhainistiú. Má tá acmhainní ar fáil, reáchtáil ionsamhluithe oiliúna chun foghlaim 
luachmhar a sholáthar don fhoireann géarchéime.

Seicliosta de na ceisteanna atá le cur

Cé na rialálaithe agus na húdaráis forfheidhmiúcháin ar dóigh go mbeidh an carthanas 
ag déileáil leo? Is féidir go n-áireofar iad seo a leanas leo sin: an Rialálaí Carthanas; 
an Garda Síochána; TUSLA (an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach), an 
tÚdarás Rialála Comhlachtaí Tithíochta Ceadaithe, agus araile.

Cé na hoibleagáidí tuairiscithe atá ar an gcarthanas i leith gach rialálaí nó údaráis 
forfheidhmiúcháin?

Cé hiad leas-sealbhóirí an charthanais?

Conas a bhainisteoidh an carthanas a chuid cumarsáide le linn géarchéime? (féach 
rannán 4, Cumarsáid Géarchéime)

Conas a chomhlíonfaidh an carthanas a chuspóir carthanúil do gach cineál géarchéime?

Conas is féidir leis an gcarthanas freagairt do shaincheist a bhaineann leis an 
gcibearshlándáil? (féach an treoir ón Rialálaí Carthanas maidir le Do charthanas a 
chosaint ar an gcibearchoireacht)

Cén ról atá ag na hiontaobhaithe carthanais le linn géarchéime? (féach rannán 5, 
Rialachas le linn Géarchéime)

Cén ról atá ag lucht ardbhainistíochta an charthanais le linn géarchéime?

https://www.charitiesregulator.ie/media/1925/protecting-your-charity-from-cybercrime.pdf
https://www.charitiesregulator.ie/media/1925/protecting-your-charity-from-cybercrime.pdf
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3. Seicliosta Géarchéime

3.1 Déan gníomh tapa cinntitheach

I dtús aon ghéarchéime, is gá do charthanas gníomhú go tapa chun an staid a thabhairt faoi 
smacht. Is é a d’fhéadfadh a bheith i gceist leis sin, mar shampla:

• fógra a thabhairt do na seirbhísí éigeandála, 
• tuairisc a thabhairt don Gharda Síochána, 
• na seirbhísí carthanais lena mbaineann a chur ar sos, nó 
• speisialtóirí cibearshlándála a fhostú.

Cad atá le déanamh agat

Tá sé tábhachtach fanacht socair le linn na luathchéime de ghéarchéim:

1. Déan cinnte de gur cuí atá aon ghníomhartha a dhéanfar.
2. Faigh comhairle ghairmiúil dlí sula gcuirfidh tú ar fionraí aon bhaill foirne nó aon oibrithe 

deonacha a bhfuil drochamhras ann go ndearna siad éagóiritheoireacht.
3. Breathnaigh ar Phlean Bainistíochta Géarchéime an charthanais chun a chinntiú go gcloífear 

leis na beartais agus na nósanna imeachta atá i bhfeidhm don chineál eachtra géarchéime 
atá i gceist.

3.2 Tabhair fógra do rialálaithe agus do leas-sealbhóirí

Ag brath ar chineál na géarchéime, is féidir go mbeidh ort fógra a thabhairt do rialálaithe 
ábhartha, d’údaráis ábhartha nó don Gharda Síochána. Fiú amháin i gcás go seolfaidh do 
charthanas a imscrúdú féin, beidh sé tábhachtach idirchaidreamh dlúth a dhéanamh leis na 
comhlachtaí sin toisc nach mór dóibh cloí lena nósanna imeachta féin. 

Cé na daoine ar cheart fógra a thabhairt dóibh

1. De réir an dlí 3, ní mór do charthanais aon drochamhras faoi ghadaíocht agus calaois a thuairisciú 
don Rialálaí Carthanas. Ba cheart dóibh fógra a thabhairt don Gharda Síochána freisin4.

2. Is féidir go mbeidh ort fógra a thabhairt do mhaoinitheoirí, síntiúsóirí agus comhpháirtithe i 
gcás go bhféadfadh an ghéarchéim tionchar rialála nó cáile a imirt orthu. Tá sé tábhachtach 
freisin na leas-sealbhóirí sin a chur ar a suaimhneas chun cabhrú le socruithe tábhachtacha 
cistiúcháin a choinneáil ar bun ionas go mbeidh tú in ann gníomhaíochtaí an charthanais a 
sheoladh. Tá sé sin pléite ar bhealach níos mine i rannán 3.6.

3 Alt 59 den Acht Carthanas 2009

4 https://www.irishstatutebook.ie/eli/2009/act/6/section/59/enacted/en/html

https://www.irishstatutebook.ie/eli/2009/act/6/section/59/enacted/en/html
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3.3 Seiceáil do pholasaí árachais 

Agus an Plean Bainistíochta Géarchéime á ullmhú agat, seiceáil cé acu a cheanglaítear nó 
nach gceanglaítear ar an gcarthanas fógra a thabhairt dá árachóir nuair a thiteann teagmhas 
géarchéime amach. Tá sé sin tábhachtach, toisc gur féidir go ndiúltófar do chumhdach 
árachais i gcás nach dtabharfar fógra don árachóir ar aon dul le téarmaí an pholasaí árachais.

 
Cad atá le déanamh agat 

1. Seiceáil raon feidhme do pholasaí árachais chun a chinntiú go gcumhdaítear leis an 
bpolasaí an raon cineálacha géarchéime atá sainaitheanta sa chlár rioscaí. 

2. Déan cinnte de go gcumhdaítear leis an bpolasaí gach speansas a bhaineann leis an 
ngéarchéim, amhail comhairle dlí, saineolas cumarsáide agus speisialtóirí cibirfhreagartha. 

3. Athbhreithnigh téarmaí an pholasaí árachais maidir le fógra a thabhairt agus maidir 
le cumarsáid, imscrúdú agus tuairisciú. Cabhróidh sé sin leat nósanna imeachta agus 
treoracha soiléire a chur i bhfeidhm sa Phlean Bainistíochta Géarchéime le haghaidh 
comhlíonadh polasaí árachais, i gcás go dtitfidh teagmhas géarchéime amach. 

Seicliosta Samplach maidir le Feasacht Árachais

An bhfuil sé amhlaidh gur sheiceáil tú raon feidhme agus téarmaí do pholasaí 
árachais agus an leibhéal cumhdaigh?

An bhfuil sé amhlaidh go gceanglaítear ort fógra a thabhairt do d’árachóir ar aon 
dul le do pholasaí? Má tá, beidh sé tábhachtach fógra a thabhairt dó go luath agus 
coinneáil i dteagmháil thráthrialta leis. 

An bhfuil sé amhlaidh go ndéanfar do pholasaí árachais neamhbhailí mar thoradh 
ar aon ghníomhartha atá beartaithe?

An bhfuil sé amhlaidh go gcumhdaítear le raon feidhme do chumhdaigh polasaí 
árachais aon dliteanas a bhaineann le teagmhais ghéarchéime agus, má tá, cé na 
cineálacha teagmhas géarchéime a chumhdaítear?

An bhfuil sé amhlaidh go gcumhdaítear leis éilimh a thagann chun cinn le linn 
thréimhse an teagmhais?

An bhfuil sé amhlaidh go gcumhdaítear leis comhairle cumarsáide?

An bhfuil sé amhlaidh go gcumhdaítear leis comhairle agus ionadaíocht dlí?

An bhfuil sé amhlaidh go gcumhdaítear leis comhairle agus saineolas 
cibirfhreagartha?

An bhfuil sé amhlaidh go gcumhdaítear leis gadaíocht agus calaois?

An bhfuil sé amhlaidh go gcumhdaítear leis comhairle d’iontaobhaithe carthanais, 
don lucht ardbhainistíochta agus d’fhostaithe?
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3.4 Faigh comhairle sheachtrach

Is minic a athraíonn rudaí go tapa le linn eachtraí géarchéime, agus is féidir daoine a 
bhfuil aithne ag iontaobhaithe nó lucht ardbhainistíochta an charthanais orthu a bheith 
i gceist leo. Bíonn sé dúshlánach d’iontaobhaithe carthanais cinntí a dhéanamh nuair a 
thagann saincheisteanna casta cultúrtha, rialála nó cumhdaigh rompu. Is é atá i gceist le 
saincheisteanna cultúrtha anseo ná an cultúr oibríochtúil laistigh den charthanas. Mar 
shampla, is féidir go mbeidh nós ann na rialacha a lúbadh nó gan an Príomhoifigeach 
Feidhmiúcháin a cheistiú.
Trí chomhairleoir seachtrach a fhostú nach bhfuil aon bhaint roimhe aige/aici le hoibríochtaí an 
charthanais, is féidir cabhrú leat na nithe seo a leanas a dhéanamh:
• tuiscint níos fearr a ghnóthú ar mhéid agus suntasacht na heachtra géarchéime, 
• cinntí níos fearr a dhéanamh bunaithe ar na roghanna uile atá ar fáil agus ar na hiarmhairtí 

is dócha a bheith ag gníomhartha difriúla, 
• cothromaíocht a bhaint amach idir na riachtanais atá ag tairbhithe an charthanais (amhail 

teaghlaigh le húsáideoirí seirbhíse) agus na riachtanais atá ag grúpaí éagsúla leas-
sealbhóirí.

Cén cineál comhairle 
Beidh an cineál comhairle a theastóidh ó charthanas ag brath ar an gcineál géarchéime atá 
i gceist. Is féidir go n-áireofar léi comhairle maidir leis an dlí, maidir leis an gcuntasaíocht 
fhóiréinseach, maidir leis an teicneolaíocht, maidir leis an gcibearshlándáil nó maidir le 
caidreamh poiblí. 

Cad atá le déanamh agat
1. Déan liosta de chomhairleoirí féideartha agus dá sonraí teagmhála, rud a mbeidh fáil réidh 

air i gcás go dtitfidh teagmhas amach. Is féidir leis sin am luachmhar a shábháil agus strus 
neamhriachtanach a sheachaint.
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3.5 Breithnigh cé acu is gá nó nach gá imscrúdú  
a dhéanamh

Is féidir go mbeidh ort imscrúdú a dhéanamh ar chineálacha áirithe teagmhas géarchéime, 
amhail éagóiritheoireacht airgeadais, saincheisteanna cumhdaigh nó teipeanna cultúrtha 
amhail iompraíocht mhí-eiticiúil nó teip luachanna an charthanais a chomhlíonadh.

Cad atá le déanamh agat

1. Bí cúramach agus tú ag breithniú cé acu a dhéanfaidh nó nach ndéanfaidh tú imscrúdú 
inmheánach nó cé acu a dhéanfaidh nó nach ndéanfaidh tú gníomh mar thoradh ar imscrúdú 
inmheánach. Téigh i gcomhairle le rialálaithe nó leis an nGarda Síochána chun a chinntiú 
nach mbainfidh tú d’aon imscrúduithe forfheidhmiúcháin dlí ná d’aon imscrúduithe rialála.

2. Smaoinigh faoi imscrúdaitheoir neamhspleách seachtrach a fhostú. Is féidir, mar gheall ar 
chineál na géarchéime, go mbeidh sain-imscrúdaitheoirí amhail cuntasóirí fóiréinseacha nó 
saineolaithe teicneolaíochta fóiréinsí ag teastáil. Cuir costais, téarmaí tagartha agus amlíne 
aon imscrúdaithe in iúl go han-soiléir do shaineolaithe seachtracha.

3. Ná déan dearmad gur féidir go mbeifear ag súil leis go bhfoilseofar saintuarascáil 
neamhspleách ar an ní. Cinn roimh ré conas a dhéileálfaidh tú le haon éilimh go 
bhfoilseofaí an tuarascáil. 
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Seicliosta Samplach maidir le hImscrúduithe

An bhfuil sé amhlaidh go bhféadfaidh an carthanas an teagmhas géarchéime a 
imscrúdú leis féin nó an bhfuil sé amhlaidh go gceanglaítear air fógra a thabhairt 
don Gharda Síochána, don Rialálaí Carthanas nó do chomhlacht rialála eile?

An bhfuil an cumas agus an saineolas ag an gcarthanas chun imscrúdú a 
dhéanamh nó an bhfuil imscrúdaitheoir neamhspleách nó saineolaí seachtrach 
ag teastáil?

An bhfuil sé amhlaidh gur gá duit a chinneadh anois cén duine ar cheart dó/di 
an próiseas seo a bhainistiú?

An bhfuil sé amhlaidh gur gá duit dul i gcomhairle leis an nGarda Síochána nó 
leis an rialálaí ábhartha ionas go bhféadfaidh tú imscrúdú a dhéanamh gan cur 
as d’imscrúduithe foirmiúla rialála nó d’imscrúduithe eile?

An bhfuil sé amhlaidh gur shainaithin tú painéal imscrúdaitheoirí 
neamhspleácha seachtracha? Trí na seirbhísí sin a chur amach ar tairiscint 
roimh ré, tabharfar soiléire maidir le raon feidhme, costais agus téarmaí 
tagartha aon imscrúdaithe.

Cé a chinnfidh an raon feidhme agus na téarmaí tagartha le haghaidh aon 
imscrúdaithe?

An bhfuil an raon feidhme agus na téarmaí tagartha soiléir agus imscrúdaitheoirí 
neamhspleácha á bhfostú?

Labhair le do chomhairleoirí dlí nuair a bhíonn téarmaí tagartha aon 
imscrúdaithe á gcur le chéile agat.

An bhfuil sé amhlaidh gur comhaontaíodh costais agus amlínte le 
himscrúdaitheoirí roimh ré?

An bhfuil sé amhlaidh gur bailíodh fianaise ó fhostaithe agus ó oibrithe  
deonacha ag an gcéim is luaithe is féidir?

An bhfuil sé amhlaidh gur comhaontaíodh nótaí agallaimh le hagallaithe?

An bhfuil tú ar an eolas gur féidir go gceanglófar ort aon nótaí a tógadh a sholáthar 
don Gharda Síochána nó do rialálaithe nó, b’fhéidir, le linn imeachtaí dlí?

An bhfuil tú ar an eolas gur féidir go ndéanfar aon nótaí a tógadh a úsáid mar 
chuid d’aon nósanna imeachta araíonachta inmheánacha amach anseo?
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3.6 Déileáil le leas-sealbhóirí

Mar chuid de do Phlean Bainistíochta Géarchéime, ba cheart duit leas-sealbhóirí uile an 
charthanais a shainaithint ionas gur féidir plean cuí a ullmhú le haghaidh cumarsáid a 
dhéanamh leo i gcás géarchéime. Is féidir go n-áireofar na daoine seo a leanas le leas-
sealbhóirí an charthanais:

• iontaobhaithe carthanais 
• baill foirne 
• oibrithe deonacha 
• úsáideoirí seirbhíse 
• tairbhithe (mar shampla, teaghlaigh le húsáideoirí seirbhíse)
• rialálaithe
• síntiúsóirí
• daoine den phobal
• na meáin

Cad atá le déanamh agat

1. Smaoinigh faoi conas a d’fhéadfadh cineálacha difriúla géarchéime difear a dhéanamh 
do gach grúpa leas-sealbhóirí agus faoi conas is féidir leat an tionchar ar na grúpaí sin a 
mhaolú. 

2. Measúnaigh na hiarmhairtí a bheidh ag cinntí a bhaineann leis an ngéarchéim do leas-
sealbhóirí soghonta.

3. Nuair is féidir, déan iarracht ról a thabhairt do leas-sealbhóirí soghonta sa phróiseas 
cinnteoireachta géarchéime.  

4. Breathnaigh ar an gCód Rialachais do Charthanais, go háirithe Prionsabal 6: Bheith 
cuntasach agus trédhearcach, ina mínítear na dualgais agus na freagrachtaí atá ort.

https://www.charitiesregulator.ie/media/1609/charities-governance-code.pdf
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Seicliosta Samplach maidir le Leas-sealbhóirí

An bhfuil rannán tiomnaithe maidir le bainistíocht leas-sealbhóirí ar áireamh i do 
Phlean Géarchéime?

An bhfuil sé amhlaidh gur shainaithin tú na leas-sealbhóirí uile sa phlean?

An bhfuil liosta de shonraí teagmhála leas-sealbhóirí ann, rud a mbeidh fáil réidh 
air i gcás go dtitfidh staid géarchéime amach?

An bhfuil sé amhlaidh go dtugtar aghaidh sa phlean ar na riachtanais atá ag 
fostaithe, ag oibrithe deonacha, ag úsáideoirí seirbhíse, ag tairbhithe carthanais, 
ag maoinitheoirí agus ag an bpobal?

An bhfuil sé amhlaidh gur smaoinigh tú faoi conas a d’fhéadfadh an eachtra 
géarchéime, agus freagairt an charthanais don eachtra, difear a dhéanamh do 
na grúpaí difriúla leas-sealbhóirí?

An bhfuil sé amhlaidh go dtugtar aird sa phlean ar na tionchair a bheadh ag 
eachtraí féideartha géarchéime ar ghrúpaí atá imeallaithe, atá soghonta nó atá 
faoi thearcionadaíocht?

Conas is féidir leis an gcarthanas tionchair dhiúltacha na géarchéime a mhaolú?

An bhfuil sé amhlaidh gur nuashonraigh tú an clár rioscaí chun na tosca sin a léiriú?

3.7 Forbair straitéis cumarsáide géarchéime

Le linn ráflaí géarchéime, is gnách go dtagann líomhaintí agus píosaí nua faisnéise chun cinn 
agus go dtéann siad isteach san fhearann poiblí. Tá sé tábhachtach gan aon ráitis phoiblí 
a dhéanamh faoi dheifir. Tá sé tábhachtach freisin breithniú cúramach a dhéanamh ar aon 
fhreagairtí (féach rannán 4, Cumarsáid Géarchéime ar leathanach 18).

Cad atá le déanamh agat

1. Smaoineamh faoi conas a d’fhéadfadh do chumarsáid le linn géarchéime difear a 
dhéanamh do dhaoine eile, go háirithe grúpaí soghonta agus tairbhithe a bhfuil tionchar ag 
an ngéarchéim orthu. 

2. Coinnigh rúndacht ar bun agus comhlíon dlíthe cosanta sonraí agus tú ag déileáil le 
cumarsáid le linn géarchéime.
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3.8 Comhoibrigh le rialálaithe

Cad atá le déanamh agat

1. Comhoibrigh le rialálaithe ag gach céim le linn na géarchéime. Is féidir go gcabhróidh sé sin 
le cáineadh a laghdú tráth níos déanaí. 

2. Má leagann rialálaithe ceanglais ar an gcarthanas, cuir in iúl dóibh láithreach mura féidir le 
do charthanas na spriocdhátaí lena mbaineann a chomhlíonadh.

3.9 Coinnigh taifid shoiléire

Tá sé tábhachtach bheith in ann taifid, doiciméid agus sonraí an charthanais a aimsiú go 
tapa éasca, go háirithe le linn géarchéime. Ní mór duit bheith in ann na hoibleagáidí dlíthiúla 
atá ort taifid agus doiciméid a thabhairt ar aird do rialálaithe agus don Gharda Síochána a 
chomhlíonadh.

 

Cad atá le déanamh agat

1. Seiceáil cé acu atá nó nach bhfuil taifid in eagar agus inrochtana. 

2. Faigh sainchomhairle, más gá, agus faisnéis á comhroinnt agat. Cinnteoidh sé sin go bhfuil 
coimircí i bhfeidhm chun prionsabail an Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí 
agus prionsabail phríobháideachta sonraí a chomhlíonadh.

 

Cé na taifid atá le coinneáil 

• Beartais agus nósanna imeachta 

• Taifid airgeadais

• Miontuairiscí ar chruinnithe iontaobhaithe carthanais (lena n-áirítear taifid ar chinntí)

• Measúnuithe riosca agus clár rioscaí

• Faisnéis faoi earcaíocht foirne

• Taifid ar ghrinnfhiosrúchán an Gharda Síochána

• Sonraí faoi acmhainní daonna

• Taifid ar oiliúint foirne

• Cás-nótaí

• Taifeadtaí TCI

• Logaí agus tuairiscí teagmhais
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Seicliosta Samplach maidir le Coinneáil Taifead

An bhfuil sé amhlaidh gur choinnigh an carthanas na doiciméid, na sonraí agus 
na taifid uile? An bhfuil faisnéis inrochtana agus so-aimsithe, má theastaíonn í?

An bhfuil plean athshlánaithe ó thubaiste ann?

An bhfuil sé amhlaidh go gcúltacaítear sonraí ag láthair shlán lasmuigh den 
láthair?

An bhfuil na beartais agus na nósanna imeachta uile doiciméadaithe?

An bhfuil aon taifid ann ar oiliúint ball foirne agus oibrithe deonacha?

An bhfuil aon taifeadtaí TCI nó aon taifeadtaí trealaimh eile ann a d’fhéadfadh a 
bheith ábhartha do theagmhas géarchéime?

An bhfuil miontuairiscí ann ar chruinnithe agus príomhchinntí uile na 
n-iontaobhaithe carthanais?

An bhfuil sé amhlaidh gur bhreithnigh tú oibleagáidí príobháideachta faoin 
Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí? (Is féidir go mbeidh ort 
sainchomhairle a fháil sula nochtfaidh tú sonraí amhail taifeadtaí TCI.) 

An bhfuil sé amhlaidh gur thuairiscigh tú drochamhras faoi ghadaíocht nó 
calaois don Rialálaí Carthanas (mar a cheanglaítear faoin Acht Carthanas 2009) 
agus don Gharda Síochána?
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3.10 Cás géarchéime 1: Gadaíocht foirne

Léirítear sa chás seo, agus sa dara sampla atá tugtha níos déanaí sa doiciméad seo, conas a 
d’fhéadfadh iontaobhaithe carthanais freagairt do staideanna hipitéiseacha géarchéime.  Is 
chun críocha treorach atá siad tugtha. Ní ionann gach géarchéim, agus ní mór d’iontaobhaithe 
carthanais a chinneadh cé na gníomhartha is cuí a dhéanamh chun freagairt dá staid ar leith.
 
Cén ghéarchéim atá i gceist?

Tá Carthanas A lonnaithe i bpobal áitiúil Bhaile Átha Cliath agus tugann sé tacaíocht do theaghlaigh 
le leanaí faoi mhíchumas. Nuair a d’athbhreithnigh sé ráitis bhainc an charthanais an tseachtain 
seo caite, fuair an bainisteoir oifige amach go raibh Máire, leabharchoimeádaí an charthanais, ag 
scríobh seiceanna dar luach iomlán €40,000 ar a laghad chuici féin thar na hocht mí seo a chuaigh 
thart. Tá Máire fostaithe mar leabharchoimeádaí an charthanais le 12 bhliain anuas.

Cad ba cheart don charthanas a dhéanamh?

1. Gair cruinniú éigeandála de chuid an bhoird iontaobhaithe carthanais a luaithe is féidir. 
Ba cheart don bhord socruithe a dhéanamh teacht le chéile go minic le linn na tréimhse 
géarchéime seo. 

2. Ba cheart do na hiontaobhaithe carthanais breathnú ar Phlean Bainistíochta Géarchéime 
an charthanais chun a fháil amach cé na nósanna imeachta atá le leanúint acu chun 
freagairt don ghéarchéim seo.

 
Cé na gníomhartha tosaigh a d’fhéadfadh na hiontaobhaithe carthanais a 
dhéanamh (ar aon dul leis an bPlean Bainistíochta Géarchéime)? 

Gníomhartha láithreacha

• Téigh i gcomhairle le comhairleoirí dlí an charthanais agus déan breithniú ar fhostaíocht 
Mháire a chur ar fionraí. Faigh comhairle uathu freisin maidir le cé acu ba cheart nó nár 
cheart í a chur faoi agallamh, agus gníomhaigh de réir na comhairle sin.

• Bain ainm Mháire den liosta sínitheoirí ar chuntas bainc an charthanais.
• Iarr ar an mbainisteoir oifige an oiread faisnéise is féidir a fháil faoina raibh ag tarlú agus a 

fhionnachtana a chur in iúl do na hiontaobhaithe carthanais ansin. 
• Tabhair fógra don Rialálaí Carthanas gur féidir go raibh cás calaoise nó gadaíochta ann. 

Tabhair na cúiseanna leis an gcreideamh sin. 
• Tuairiscigh an ghadaíocht atá faoi dhrochamhras don Gharda Síochána.
• Déan breithniú ar imscrúdú a thosú agus ar imscrúdaitheoirí seachtracha a fhostú. Sula 

ndéanfaidh tú é sin:
 - téigh i gcomhairle le comhairleoirí dlí an charthanais; 
 - cinn an raon feidhme agus na téarmaí tagartha le haghaidh aon imscrúdaithe;
 - comhaontaigh costais agus amlíne;
 - téigh i gcomhairle leis an nGarda Síochána chun a chinntiú nach mbainfidh d’imscrúdú 

d’aon imscrúdú coiriúil.
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• Tabhair fógra d’árachóirí an charthanais agus deimhnigh go gcumhdaítear leis an bpolasaí 
árachais an ghadaíocht atá faoi dhrochamhras.

• Dréachtaigh ráiteas lena scaipeadh ar bhaill foirne, oibrithe deonacha, úsáideoirí seirbhíse 
agus maoinitheoirí (féach rannán 4, Cumarsáid Géarchéime).

Na chéad ghníomhartha eile

• Athbhreithnigh airgeadas an charthanais go práinneach chun a fháil amach cén cúlchistiú 
atá fágtha.

• Cinn cé acu is féidir nó nach féidir leis an gcarthanas leanúint le seirbhísí a sholáthar do 
gach tairbhí.

• Mura féidir leis an gcarthanas seirbhísí reatha a chistiú, déan breithniú ar na roghanna 
cruinnithe airgid atá ann, ar na roghanna costchiorraithe atá ann, ar sheirbhísí a shrianadh 
nó a laghdú, agus ar thacaíocht a lorg ó charthanais den chineál céanna.

• Breithnigh na roghanna atá ar fáil chun an t-airgead goidte a aisghabháil.
• Athbhreithnigh rialuithe airgeadais an charthanais trí úsáid a bhaint as na seicliostaí atá sa 

doiciméad ‘Treoirlínte do Charthanais maidir le Rialuithe Inmheánacha Airgeadais’, atá ar 
fáil ó shuíomh Gréasáin an Rialálaí Carthanas.

Ná déan dearmad nach bhfuil iontu sin ach samplaí de conas a d’fhéadfadh iontaobhaithe 
carthanais freagairt do ghéarchéim. I ndáiríre, cinnfidh na hiontaobhaithe carthanais cé na 
gníomhartha a dhéanfaidh siad bunaithe ar imthosca sonracha na géarchéime agus ar na 
treoirlínte atá leagtha amach ina bPlean Bainistíochta Géarchéime.

https://www.charitiesregulator.ie/media/1081/financial-controls-guidelines-june-2017.pdf
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4. Cumarsáid géarchéime

4.1 Pleanáil

Tá sé tábhachtach pleananna a chur i bhfeidhm do conas a dhéanfaidh do charthanas 
cumarsáid agus a fhreagróidh sé le linn géarchéime. Ba cheart an phleanáil do chumarsáid 
géarchéime a bheith ina mír tosaíochta ar an gclár rioscaí.

Na saincheisteanna a bhíonn roimh charthanais nuair a thiteann géarchéim amach, is dóigh go 
ndéanfaidh siad difear d’oibríochtaí, go háirithe cruinniú airgid. Toisc bhunúsach le linn duit do 
Phlean Bainistíochta Géarchéime a fhorbairt is ea aghaidh a thabhairt ar an damáiste cáile a 
dhéanfaidh aon ghéarchéim.

 

Cad atá le déanamh agat

1. Déan cinnte de go n-athbhreithnítear agus go nuashonraítear do phlean le haghaidh 
cumarsáid géarchéime uair amháin ar a laghad in aghaidh na bliana.

2. Breathnaigh ar an Treoir maidir le Cumarsáidí Carthanais ón Rialálaí Carthanas.

4.2 Ullmhúchán

Tá sé tábhachtach cumarsáid géarchéime a chur ar áireamh i do Phlean Bainistíochta 
Géarchéime. Sa ghné sin de do phlean, ba cheart breac-chuntas a thabhairt ar straitéisí agus 
freagairtí cumarsáide do gach cineál géarchéime atá ar áireamh sa chlár rioscaí.

 

Cad atá le déanamh agat

1. Cuir in ord tosaíochta na heachtraí géarchéime a bhfuil an seans is mó ann go dtitfidh  
siad amach. 

2. Cinn conas a láimhseálfaidh tú cumarsáidí agus freagairtí de réir mar a fhorbraíonn an 
ghéarchéim, lena n-áirítear:

 - cé a dhréachtóidh na cumarsáidí, 

 - conas a cheadóidh iontaobhaithe na cumarsáidí.

Cabhróidh sé sin lena chinntiú go dtiocfaidh teachtaireacht shoiléir amháin amach as 
an gcarthanas agus laghdóidh sé an riosca go gcuirfear teachtaireachtaí míchruinne nó 
measctha in iúl.

https://www.charitiesregulator.ie/media/1749/guidance-on-charity-communications.pdf
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4.3 Saineolaithe seachtracha cumarsáide

Is féidir le géarchéim poiblíocht dhiúltach a ghiniúint do charthanas. Is féidir léi an bonn 
a bhaint d’iontaoibh agus muinín i measc baill foirne, oibrithe deonacha agus leas-
sealbhóirí seachtracha freisin. Is beag carthanas a bhfuil taithí ag a iontaobhaithe nó ag 
a ardbhainisteoirí ar chumarsáid géarchéime. Is féidir le saineolaí seachtrach cumarsáide 
géarchéime cabhrú leat teorainn a chur leis an damáiste cáile is féidir le géarchéim a 
dhéanamh agus tacaíocht a thabhairt maidir le cur teachtaireachtaí, maidir le caidreamh leis 
na meáin, agus maidir le cumarsáid inmheánach agus cumarsáid sheachtrach.

Cad atá le déanamh agat

1. Déan breithniú ar shaineolaí seachtrach cumarsáide géarchéime a fhostú, má tá cistiú ar fáil.

4.4 Cur teachtaireachtaí

Tá sé tábhachtach na daoine is mó tábhacht a shainaithint, agus tús áite a thabhairt dóibh, 
le linn duit freagairt do ghéarchéim. Is dóigh go mbeidh do thairbhithe agus d’úsáideoirí 
seirbhíse ar na daoine is mó tábhacht. Ba cheart duit baill foirne, oibrithe deonacha, síntiúsóirí 
agus comhpháirtithe a chur san áireamh in aon chumarsáidí freisin. Ná déan dearmad go 
bhféadfadh aird shuntasach a bheith ann sna meáin.

Cad atá le déanamh agat 

1. Tá ríthábhacht ag baint le teachtaireachtaí soiléire. Ba cheart do charthanais aird a bheith 
acu ar a luachanna agus teachtaireachtaí á gcur amach acu. 

2. Ná déan dearmad go ndéanfaidh géarchéim difear do dhaoine. Mar sin, déan cumarsáid ar 
bhealach tuisceanach comhbhách.

3. Cuir daoine ar a suaimhneas. Is gá do thairbhithe, baill foirne agus oibrithe deonacha a 
bhfuil imní nó scaoll orthu a fheiceáil go bhfuil ceannaireacht á léiriú agat agus go bhfuil 
gníomh á dhéanamh agat. 

4.5 Cainéil meán

Is gá duit a bhreithniú conas is fearr is féidir cumarsáid a dhéanamh le do leas-sealbhóirí 
inmheánacha agus do leas-sealbhóirí seachtracha.

Cad atá le déanamh agat

1. Cinn cé na cainéil chumarsáide ba cheart a úsáid chun dul i bhfeidhm ar do leas-sealbhóirí 
is tábhachtaí. Is féidir go n-áireofar leo sin ríomhphoist, glaonna teileafóin, teachtaireachtaí 
téacs agus córais cur teachtaireachtaí. 
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2. Bí cúramach agus faisnéis agus an t-eolas is deireanaí á soláthar agat ar do shuíomh 
Gréasáin agus ar do chainéil meán sóisialta, go háirithe agus tú ag tabhairt freagra ar 
phostálacha nó ar cheisteanna ar na meáin shóisialta. 

3. Déan cinnte de go bhfuil smacht agat ar chinntí chun faisnéis a phostáil ar chainéil meán 
sóisialta. Tá tábhacht ag baint le cruinneas fíorasach le linn faisnéis a chomhroinnt agus 
freagraí a bhreithniú.

 

4.6 Ceannaireacht

Is gá do charthanais ceannaireacht a léiriú chun gur féidir leo géarchéim a shárú. Bíonn 
leas-sealbhóirí agus daoine den phobal ag iarraidh cluinstin uathu sin atá freagrach as an 
gcarthanas agus atá cuntasach as.

 

Cén duine ar cheart dó/di gníomhú mar ‘urlabhraí’ le linn géarchéime?

1. Má tá príomhoifigeach feidhmiúcháin ag an gcarthanas, ba cheart don duine sin bheith 
chun tosaigh i gcumarsáidí a bhaineann le nithe oibríochtúla an charthanais. 

2. Ba cheart do chathaoirleach an bhoird iontaobhaithe déileáil le cumarsáidí a bhaineann le 
rialachas an charthanais. 

3. Mura bhfuil príomhoifigeach feidhmiúcháin ag an gcarthanas, ba cheart do chathaoirleach an 
bhoird iontaobhaithe cumarsáidí a stiúradh do nithe oibríochtúla agus do nithe rialachais araon.

 

4.7 Cás géarchéime 2: Míchuibheas airgeadais 

Cén ghéarchéim atá i gceist?

Tá Carthanas B lonnaithe i gCúige Mumhan agus soláthraíonn sé sainseirbhísí oideachais. Ar 
maidin, fuair an príomhoifigeach feidhmiúcháin glao teileafóin ó iriseoir. Dúirt an t-iriseoir go 
ndearna iarfhostaí de chuid an charthanais teagmháil leis, á líomhain go raibh míchuibheas 
airgeadais ar bun ag an gcarthanas.  Rud sonrach, dúirt an t-iarfhostaí gur dhámh an 
carthanas conarthaí a raibh luach os cionn €100,000 orthu do bhall teaghlaigh le duine de na 
hiontaobhaithe. Sháraigh sé sin beartas soláthair an charthanais. 

Tá an t-iriseoir ag lorg freagraí ar roinnt ceisteanna. Rinne an t-iriseoir teagmháil le príomh-
mhaoinitheoir an charthanais freisin, toisc go dtuigeann sé go bhfuil an maoinitheoir ar an eolas 
faoin líomhain agus go bhfuil sé ag smaoineamh faoi chistiú don charthanas a chur ar fionraí. 

Níl aon eolas ag an bpríomhoifigeach feidhmiúcháin ná ag an gcathaoirleach ar aon sárú 
ar bheartas soláthair an charthanais agus níor inis an maoinitheoir dóibh ach oiread go 
bhféadfadh go gcuirfí cistiú ar fionraí.
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Conas ba cheart don charthanas freagairt?

Ba cheart do Charthanas B cruinniú éigeandála de chuid an bhoird iontaobhaithe a ghairm. Ba 
cheart dó a fháil amach ar dtús cé acu atá nó nach bhfuil coinbhleacht leasa a eascraíonn as na 
líomhaintí ag aon iontaobhaí carthanais. Má tá, ba cheart cloí le beartas coinbhleachta leasa an 
charthanais. Ba cheart dó a chinneadh ansin conas ba cheart dó freagairt do na líomhaintí. Ba 
cheart do na hiontaobhaithe breathnú ar Phlean Bainistíochta Géarchéime Charthanas B ionas gur 
féidir leis an gcarthanas a nósanna imeachta cumarsáide géarchéime a chur i gcrích. 

Cén gníomh a d’fhéadfadh an carthanas a dhéanamh?

1.  Faigh cabhair sheachtrach. 
Fostaigh sainchomhairleoir cumarsáide láithreach chun comhairle agus treoir a thabhairt 
maidir le conas freagairt do na ceisteanna ó na meáin nó d’aon alt a fhoilseofar.

2.  Ordaigh do phríomhoifigeach feidhmiúcháin nó lucht ardbhainistíochta an 
charthanais gníomh a dhéanamh. 
Ordaigh don phríomhoifigeach feidhmiúcháin nó don lucht ardbhainistíochta na nithe seo a 
leanas a dhéanamh:
- a fháil amach cé acu atá nó nach bhfuil aon fhírinne ar na líomhaintí
- a fháil amach cé acu a bhí nó nach raibh aon chumarsáid ann ón bpríomh-mhaoinitheoir, agus
- teagmháil a dhéanamh leis an maoinitheoir láithreach chun an staid a shoiléiriú.

3.  Téigh i dteagmháil le do shaineolaí cumarsáide. 
Cabhróidh sé leat déileáil le ceisteanna ó na meáin agus ráiteas a ullmhú do na meáin, rud 
ina dtabharfar aghaidh ar an tsaincheist lena mbaineann. Cinn freisin cé a ghníomhóidh mar 
urlabhraí an charthanais, más gá.

4.  Tabhair fógra do bhaill foirne agus oibrithe deonacha 
Dréachtaigh meamram do bhaill foirne agus oibrithe deonacha chun iad a chur ar a suaimhneas.

5.  Tabhair fógra do thairbhithe 
Ullmhaigh cumarsáid do na tairbhithe. Beidh sé mar aidhm leis an gcumarsáid sin iad a chur 
ar a suaimhneas agus a choinneáil socair má tá an tsaincheist á cumhdach sna meáin. Cinn 
conas is fearr is féidir teagmháil a dhéanamh le tairbhithe (ríomhphost, teileafón nó córais 
cur teachtaireachtaí).

6.  Pleanáil ábhar do chainéil an charthanais féin (suíomh Gréasáin agus cainéil meán 
sóisialta).

7.  Cinn cén duine a sholáthróidh faisnéis a bhaineann leis an ngéarchéim ar 
shuíomh Gréasáin agus cainéil meán sóisialta an charthanais agus conas a 
cheadófar an fhaisnéis sin. 
Ba cheart d’iontaobhaithe smacht a bheith acu ar na postálacha a dhéantar ar chuntais 
meán sóisialta an charthanais.  Breithnigh conas is fearr is féidir cumarsáid a dhéanamh 
le maoinitheoirí, síntiúsóirí agus comhpháirtithe an charthanais maidir leis an ngéarchéim i 
gcás go bhfoilseofar alt sna meáin.

Ná déan dearmad nach bhfuil iontu sin ach samplaí de conas a d’fhéadfadh iontaobhaithe 
carthanais freagairt do ghéarchéim. I ndáiríre, cinnfidh na hiontaobhaithe carthanais cé na 
gníomhartha a dhéanfaidh siad bunaithe ar imthosca sonracha na géarchéime agus ar na 
treoirlínte atá leagtha amach ina bPlean Bainistíochta Géarchéime. 
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5. Rialachas le linn géarchéime
Is féidir le cuid mhór cineálacha difriúla géarchéime teacht roimh charthanas. Ní mór 
d’iontaobhaithe carthanais bheith réidh le staid a mheasúnú go tapa, le gníomhú go mear agus 
le cinntí ríthábhachtacha a dhéanamh.

5.1 Do charthanas a thuiscint

Tá freagracht dhlíthiúil ort mar iontaobhaí carthanais as rialachas do charthanais. Le linn 
géarchéime, áfach, teastaíonn uait freisin dea-thuiscint ar oibríochtaí do charthanais ionas gur 
féidir leat na cinntí cuí a dhéanamh. 

D’fhéadfadh aon ghéarchéim difear a dhéanamh do chistiú, seirbhísí agus cáil do charthanais. 
Is gá duit bheith ar an eolas faoin gcúis leis an ngéarchéim agus faoina bhfuil le déanamh 
agat chun aghaidh a thabhairt uirthi. Agus cinntí a bhaineann leis an ngéarchéim á ndéanamh 
agat, teastóidh faisnéis chruinn iomlán uait ionas gur féidir leat an carthanas a stiúradh tríd an 
ngéarchéim.

Más rud é gur Cuideachta faoi Theorainn Ráthaíochta (CTR) é an carthanas agus gur 
stiúrthóir de chuid na cuideachta thú, is féidir go mbeidh oibleagáidí sonracha ort faoi dhlí 
na gcuideachtaí. Fiafraigh de do chomhairleoirí dlí faoi na hoibleagáidí sin agus faoin difear a 
d’fhéadfadh siad a dhéanamh don charthanas.

5.2 Cruinnithe boird a thionól 

Le linn géarchéime, is féidir go mbeidh ort cruinnithe breise a thionól i dteannta na 
ngnáthchruinnithe boird. 

Cad atá le déanamh agat

1. Coinnigh miontuairiscí i scríbhinn ar gach cruinniú a thionóltar le linn géarchéime 
(cruinnithe i bpearsa agus cruinnithe fíorúla araon). 

2. Taifead gach cinneadh, faoi mar a dhéanfá ag aon chruinniú boird eile, lena n-áirítear na 
tosca a ndearna an bord breithniú orthu agus é ag teacht ar an gcinneadh. Cruthóidh sé 
sin taifead soiléir trédhearcach ar an bpróiseas cinnteoireachta. Tá Treoirnóta maidir le 
breacadh miontuairiscí ar fáil ón Rialálaí Carthanas. 

3. Scaip na miontuairiscí a luaithe is féidir tar éis an chruinnithe. Cuir aon bharúlacha nó aon 
leasuithe ar áireamh iontu sula ndéanfar na miontuairiscí a thabhairt chun críche agus a 
chomhaontú. Tá sé sin tábhachtach toisc gur féidir go scrúdófar na miontuairiscí i gcás go 
ndéanfar imscrúdú rialála. 

https://www.charitiesregulator.ie/media/1688/guidance-note-on-minute-taking.pdf
https://www.charitiesregulator.ie/media/1688/guidance-note-on-minute-taking.pdf
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4. Breathnaigh ar an gCód Rialachais do Charthanais chun a chinntiú go dtuigeann tú na 
freagrachtaí agus na dualgais atá ort agus go gcomhlíonann tú iad, go háirithe Prionsabal 
5: Obair go hÉifeachtach. 

5. Seiceáil na rialacha do do chruinnithe boird chun a fháil amach:
 - cá mhéad comhalta boird nach mór dóibh bheith i láthair chun go mbeidh cruinniú bailí,
 - cé acu a fhéadfar nó nach bhféadfar cruinnithe a thionól trí mhodhanna cianda, amhail 

físchomhdháil nó thar an teileafón. 

Tá sé sin tábhachtach, toisc gur féidir go mbeidh sé riachtanach cruinnithe boird a ghairm ar 
gearrfhógra le linn géarchéime. I bhformhór na gcásanna, tá na rialacha do chruinnithe boird 
leagtha amach i ndoiciméad rialaithe an charthanais.

5.3 Cuspóir do charthanais a chomhlíonadh

Mar iontaobhaí carthanais, is é an dualgas atá ort cabhrú le do charthanas an cuspóir atá 
aige a chomhlíonadh. Tá feidhm ag an dualgas sin le linn géarchéime freisin. Féach an Cód 
Rialachais do Charthanais, go háirithe Prionsabal 1: Cuspóir carthanúil a chur ar aghaidh. 

https://www.charitiesregulator.ie/media/1609/charities-governance-code.pdf
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6. Foghlaim ó ghéarchéim 

6.1 Tar éis géarchéime 

Cé go gcruthaíonn gach géarchéim strus agus gur féidir léi damáiste a dhéanamh do 
charthanas, is féidir le carthanas teacht slán aisti go fóill. Is féidir le carthanais foghlaim, fás 
agus éirí níos láidre tar éis géarchéime. Tá sé tábhachtach struchtúir a chur i bhfeidhm ionas 
gur féidir leis na ceachtanna a foghlaimíodh treisiú leis an gcarthanas dá bhfuil i ndán dó.

Cad atá le déanamh agat

1. Déan na ceachtanna a foghlaimíodh ó ghéarchéim ina mír tosaíochta ar an gclár oibre do 
chruinnithe boird. Tá sé tábhachtach é sin a dhéanamh nuair atá na ceachtanna fós úr in 
intinn daoine.

2. Téigh i dteagmháil leis an rialálaí ábhartha tar éis na géarchéime chun aghaidh a thabhairt 
ar na saincheisteanna a tháinig chun cinn agus chun a léiriú gur chuir an carthanas córais 
agus nósanna imeachta i bhfeidhm chun teagmhais den chineál céanna a sheachaint sa 
todhchaí.

3. Mura féidir leis an gcarthanas an cuspóir carthanúil atá aige a chomhlíonadh a thuilleadh, 
ba cheart é a fhoirceannadh ar bhealach rianúil. Tá sé sin an-tábhachtach i gcás go 
bhfostaíonn an carthanas baill foirne, go soláthraíonn sé seirbhísí líne tosaigh do 
thairbhithe nó go sealbhaíonn sé sócmhainní suntasacha a d’fhéadfaí a chur ar fáil do 
charthanas a bhfuil cuspóir comhchosúil aige5.

6.2 Athbhreithniú inmheánach nó athbhreithniú 
seachtrach

Breithnigh cé acu ba cheart athbhreithniú inmheánach nó athbhreithniú seachtrach a 
dhéanamh, rud ina dtabharfar aghaidh ar na nithe seo a leanas: 

• conas a tháinig an teagmhas géarchéime chun cinn,

• conas a láimhseáladh é,

• na ceachtanna a foghlaimíodh,

• moltaí, 

• na gníomhartha atá beartaithe.

5 Tá Treoir maidir le carthanas a fhoirceannadh ar fáil ar ár suíomh Gréasáin

https://www.charitiesregulator.ie/media/1670/guidance-on-winding-up-a-charity.pdf
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6.3 Athruithe a chur chun feidhme

Cad atá le déanamh agat

1. Déan na hathruithe molta ar bheartais agus nósanna imeachta an charthanais chun a 
chinntiú nach dtitfidh géarchéim den chineál céanna amach arís. 

2. Athbhreithnigh beartais agus nósanna imeachta go tráthrialta chun a chinntiú go 
ndearnadh na hathruithe molta go cuí.

6.4 Iontaobhaithe carthanais breise

Cad atá le déanamh agat

1. Breithnigh cé acu is gá nó nach gá don charthanas iontaobhaithe carthanais breise a earcú 
ag a bhfuil taithí atá ábhartha don chineál géarchéime a thit amach. Is féidir go gcabhróidh 
sé sin leis an gcarthanas géarchéim den chineál céanna a sheachaint sa todhchaí.
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