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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.

Molaimid d’iontaobhaithe carthanais a ndoiciméad rialaithe a léamh agus comhairle dlí 
neamhspleách a fháil más gá.
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Maidir leis an treoir seo

Is acmhainn d’iontaobhaithe i gcarthanais bheaga í an treoir seo, ina bpléitear conas freagairt 
do ghéarchéim.

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. 

Samplaí de ghéarchéim: 

• Damáiste dóiteáin nó damáiste suntasach stoirme d’fhoirgnimh charthanais nó d’fheithiclí 
carthanais

• Gadaíocht cistí nó maoine carthanais

• Paindéim nó tionchar na srianta paindéime

• Iompraíocht mhíchuí ag iontaobhaí carthanais, ball foirne nó oibrí deonach

• Saincheisteanna cumhdaigh

• Sáruithe sonraí

• Imscrúdú ar an gcarthanas ag an nGarda Síochána, rialálaí nó comhlacht poiblí eile 

• Tuairiscí diúltacha sna meáin maidir leis an gcarthanas

Cad atá le déanamh agat le linn géarchéime – sé chéim

Céim 1: Tabhair tacaíocht chun do charthanas a chobhsú

Céim 2: Athbhreithnigh do chuspóir carthanúil

Céim 3: Téigh i dteagmháil le do leas-sealbhóirí

Céim 4: Téigh sé tóir ar bhealaí inar féidir leat airgead a chruinniú 

Céim 5: Tabhair ceannaireacht shoiléir

Céim 6: Cuir plean cumarsáide géarchéime le chéile
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Céim 1: Tabhair tacaíocht chun  
do charthanas a chobhsú
• Eagraigh cruinnithe de chuid d’iontaobhaithe. (Is féidir go dtabharfar ‘stiúrthóirí’, ‘comhaltaí 

boird’ nó ‘comhaltaí coiste’ ar iontaobhaithe freisin, ag brath ar cé acu is cuideachta nó 
cumann é do charthanas.) 

• Taifead aon chinntí a rinneadh agus cén fáth a ndearnadh na cinntí sin i miontuairiscí an 
chruinnithe. 

• Measúnaigh staid airgeadais do charthanais agus déan meastóireacht ar na seirbhísí 
ar féidir le do charthanas leanúint le hiad a oibriú. Déan cumarsáid le do bhaill foirne, 
d’oibrithe deonacha agus do thairbhithe. 

• Déan cinnte de go leanann do charthanas leis an gCód Rialachais do Charthanais a 
chur chun feidhme agus go bhfuil miontuairiscí i scríbhinn ann ar chruinnithe uile na 
n-iontaobhaithe, ar aon dul le Prionsabal 5 den Chód.

Tabhair aire do do dhaoine

Ní féidir leat do sheirbhís a sholáthar ina n-éagmais. 

• An bhfuil sé amhlaidh go mbraitheann baill foirne agus oibrithe deonacha go bhfuiltear ag 
tacú leo? 

• An bhfuil tacaíocht chúltaca agat mura bhfuil baill foirne agus oibrithe deonacha ar fáil?

• Cé na croíghníomhaíochtaí a thacaíonn le tairbhithe amhail úsáideoirí seirbhíse agus a 
dteaghlaigh?

Measúnaigh do staid airgeadais

• An bhfuil sé amhlaidh go ndearna an ghéarchéim difear d’ioncam an charthanais? 

• An bhfuil sé amhlaidh gur cuireadh gníomhaíochtaí cistiúcháin ar ceal? 

• An bhfuil aon chúlchistí ag an gcarthanas? 

• An bhfuil tú in ann iad a rochtain? 

• Cé na roghanna cistiúcháin eile atá ar fáil? 

• An bhfuil tú in ann gnáthghníomhaíochtaí laethúla a choinneáil ar bun? 

• An bhfuil ar an gcarthanas costais a chiorrú?

https://www.charitiesregulator.ie/en/information-for-charities/charities-governance-code
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Athbhreithnigh do sheirbhísí

• An bhfuil an carthanas in ann leanúint le seirbhísí a sholáthar? 

• Conas a oibreoidh tú má éiríonn an ghéarchéim níos measa? 

• An bhfuil tú in ann seirbhísí a cur ar sos nó a chur siar? 

• An bhfuil aon bhealaí eile ann inar féidir leat seirbhísí a sholáthar, amhail i gcomhar le 
carthanas eile nó le comhlacht poiblí sa limistéar? 

• Cé na príomhsheirbhísí ar gá duit tús áite a thabhairt dóibh? 

• An bhfuil aon seirbhísí ann nach bhfuil riachtanach?

Seiceáil do pholasaí árachais

• An bhfuil árachas ag an gcarthanas?

• An bhfuil an ghéarchéim a tháinig chun cinn cumhdaithe faoin bpolasaí?

• An bhfuil sé amhlaidh go gceanglaítear leis an bpolasaí ar an gcarthanas fógra a thabhairt 
don árachóir faoin eachtra géarchéime?
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Céim 2: Athbhreithnigh do chuspóir 
carthanúil
Cén fáth ar bunaíodh an carthanas? Cén cuspóir atá aige? Tacaigh le do charthanas ar aon dul 
leis na luachanna atá aige. 

• Conas is féidir leat tacú le do charthanas leanúint le freastal ar a chuspóir carthanúil?

• Cé na gníomhartha ríthábhachtacha is gá a dhéanamh chun cuspóir an charthanais a 
chomhlíonadh?

• An bhfuil sé amhlaidh gur imir ionchais maoinitheoirí aon tionchar ar do rogha seirbhísí?  
An bhfuil sé sin ag teacht le do chuspóir carthanúil?

• An bhfuil tú ag soláthar aon seirbhísí nach bhfreastalaíonn ar do chuspóir carthanúil ná ar 
do thairbhithe a thuilleadh? 

• Má tá, an bhfuil sé amhlaidh gur cheart duit na seirbhísí sin a chur ar sos nó deireadh a 
chur leo?

Céim 3: Téigh i dteagmháil le do 
leas-sealbhóirí
Sainaithin leas-sealbhóirí an charthanais. Is iad sin na daoine a bhfuil spéis acu i do 
charthanas nó a bhféadfadh do charthanas difear a dhéanamh dóibh. Déan cinnte de go 
dtéann tú i dteagmháil le haon daoine aonair nó aon ghrúpaí ar cuid de do charthanas iad.

• Tabhair tús áite do do thairbhithe.

• Labhair le do mhaoinitheoirí, do chomhpháirtithe, do sholáthraithe agus d’úsáideoirí 
seirbhíse. Is gá iad a chur ar a suaimhneas le linn amanna géarchéime.

• Déan teagmháil le carthanais a thairgeann seirbhísí comhchosúla agus ar féidir go mbeidh 
siad in ann tacaíocht a thabhairt.

• Fiafraigh díot féin cé na riachtanais atá ag do leas-sealbhóirí agus cén difear a dhéanfaidh 
an ghéarchéim dóibh. 

• Comhoibrigh leis na hiontaobhaithe eile chun tacaíocht a thabhairt do na daoine a bhfuil an 
gá is mó acu léi.
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Céim 4: Téigh sé tóir ar bhealaí inar 
féidir leat airgead a chruinniú 
Is gnách go dtiocfaidh laghdú suntasach ar ioncam carthanais le linn géarchéime. 

• Comhoibrigh le d’fhostaithe agus d’oibrithe deonacha a phléann le gníomhaíochtaí 
cruinnithe airgid chun teacht ar bhealaí cruthaitheacha inar féidir cistiú a choinneáil ar bun. 

• Déan caidreamh le do shíntiúsóirí chun cabhrú le hiad a chur ar a suaimhneas.

Céim 5: Tabhair ceannaireacht 
shoiléir
Is gá ceannaireacht a léiriú le linn géarchéime. 

• Déan cumarsáid ar bhealach soiléir. Beidh daoine ag iarraidh teachtaireachtaí soiléire 
trédhearcacha a fháil ó chathaoirleach an bhoird nó uathu sin atá i gceannas ar do charthanas. 

• Léirigh comhthuiscint agus bá. Tá sé ríthábhachtach ceannaireacht a thabhairt le comhbhá 
toisc gur féidir go mbeidh scaoll agus mearbhall ar thairbhithe agus fostaithe. 

• Tabhair an oiread faisnéise agus is féidir leat, fiú amháin i gcás nach bhfuil na freagraí uile agat. 

• Inis do do leas-sealbhóirí faoi na bearta atá á ndéanamh agat chun an ghéarchéim a 
réiteach ionas go mbeidh a fhios acu cad a tharlóidh.
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Céim 6: Cuir plean cumarsáide 
géarchéime le chéile
Tá sé tábhachtach pleananna a chur i bhfeidhm do conas a dhéanfaidh do charthanas 
cumarsáid agus a fhreagróidh sé le linn géarchéime. Cabhróidh sé sin lena chinntiú go 
gcuirfear teachtaireachtaí cruinne soiléire in iúl le linn géarchéime. 

• Breithnigh na heachtraí géarchéime a bhfuil an seans is mó ann go dtitfidh siad amach.

• Faigh sainchomhairle sheachtrach cumarsáide, má tá acmhainní ar fáil.

• Déan cinnte de go dtugann tú freagra cruinn pras ar aon iarrataí foirmiúla ar fhaisnéis  
ó rialálaithe, ón nGarda Síochána nó ó chomhlachtaí poiblí eile.

• Ullmhaigh agus soláthair teachtaireachtaí soiléire do leas-sealbhóirí agus do dhaoine  
den phobal. 

• Cuir gach tairbhí, ball foirne agus oibrí deonach a bhfuil imní orthu ar a suaimhneas.

• Déan cumarsáid dhíreach le leas-sealbhóirí a mhéid is féidir, agus glaonna teileafóin, 
teachtaireachtaí téacs, teachtaireachtaí agus ríomhphoist á n-úsáid agat chun dul i 
dteagmháil leo.

• Déan cinnte de go bhfuil smacht agat ar cé a fhéadfaidh faisnéis a phostáil ar shuíomh 
Gréasáin agus ardáin meán sóisialta an charthanais. 

• Bí cúramach agus tú ag tabhairt freagra ar phostálacha nó ar cheisteanna ar do shuíomh 
Gréasáin nó ar d’ardáin meán sóisialta. Bí soiléir agus fíorasach agus an t-eolas is deireanaí 
á phostáil agat.

Achoimre
Mar iontaobhaí, tá freagracht ort as gníomh cuí a dhéanamh chun freagairt d’aon ghéarchéim 
a thagann roimh do charthanas. Trí phlean a chur i bhfeidhm anois, beidh tú i riocht maith chun 
freagairt go tapa agus go héifeachtach i gcás go dtiocfaidh géarchéim chun cinn.

Cuireadh an treoir seo le chéile trí úsáid a bhaint as na treoirlínte ón Áisíneacht 
Náisiúnta Litearthachta d’Aosaigh maidir le Béarla simplí.
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