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Séanadh

Cé go bhfuil gach cúram déanta in ullmhú
na faisnéise a soláthraíodh san fhoilseachán seo , 
ní chuireann sé ionann aon chomhairle ghairmiúil 
dhlíthiúil nó eile agus comhairle don Chomhairle 
Ealaíon léitheoirí chun comhairle shonrach a lorg i 
ndáil le haon chinneadh nó le linn gníomhaíochta.
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RÉAMHRÁ  

Is leagan athbhreithnithe é seo den cháipéis A Practical Guide for Board Members of Arts  
Organisations a d’fhoilsigh an Chomhairle Ealaíon ar dtús in 2006.

Cuirtear san áireamh san fhoilseachán athruithe a rinneadh le déanaí agus athruithe reatha 
ar an reachtaíocht, go háirithe trí Acht na gCuideachtaí, 2014 agus bunú an Údaráis Rialála 
Carthanas faoin Acht Carthanas 2009. Ba cheart go mbeadh na léitheoirí ar an eolas gurbh 
éigean athscríobh mór a dhéanamh ar réimsí áirithe don fhoilseachán athbhreithnithe.

Tá eagraíochtaí ealaíon éagsúil ó thaobh méide agus castachta de, ó ghrúpaí deonacha a 
eagraíonn féilte agus imeachtaí go heagraíochtaí corpraithe a fheidhmíonn ar scála náisiúnta. 
Cé go bhfuil na leibhéil chuntasaíochta agus trédhearcachta a éilítear ar na heagraíochtaí 
seo éagsúil, tá na prionsabail a bhaineann le heagraíocht dhea-stiúrtha an-chosúil le chéile.

Uaidh seo is é atá d’aidhm ag an bhfoilseachán seo a chur in iúl d’eagraíochtaí ealaíne  
an chaoi le cloí le héilimh reachtaíochta i bhformáid neamhtheicniúil sholéite. Ag an am 
céanna, tugann sé comhairle do chuideachtaí agus do ghrúpaí ar an gcaoi lena rialachas  
a eagrú ar bhealach a riarann ar na healaíona go héifeachtach agus go héifeachtúil.

Is gnách gur ealaíontóirí agus lucht gnó a bhíonn ar bhoird eagraíochtaí ealaíon. Is gnách 
gur daoine iad na comhaltaí a bhfuil saineolas nach beag acu féin. Ach ní i gcónaí a bhíonn 
taithí acu mar chomhaltaí boird ar eagraíocht ealaíon. Bíodh is go bhféadfaí faisnéis, oiliúint 
agus tacaíocht a lorg, ní i gcónaí a bhíonn a leithéid le fáil go réidh. Táthar súil leis go  
gcuirfidh an foilseachán seo na heasnaimh sin ina gceart. 

Meitheamh 2015
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STRUCHTÚIR DHLÍTHIÚLA

Buntáistí an struchtúir fhoirmiúil

Nuair a thagann daoine le chéile le comhsprioc a bhaint amach, féadfaidh siad a ngnóthaí a 
chur in ord ar bhealach neamhfhoirmiúil ar dtús. Ach, gan foirmiúlacht áirithe maidir le haid-
hmeanna agus nósanna imeachta, ní bheidh aon phointí tagartha soiléire ann mar threoir 
don chinnteoireacht. Is dócha go mbeidh an éiginnteacht seo ina fadhb ag pointe éigin, rud 
a léiríonn an gá le rialacha chun próisis inmheánacha a rialú. Ina theannta sin, de réir mar a 
fhásann eagraíocht agus mar a éiríonn idirbhearta níos casta, tá claonadh ag comhaltaí bheith 
buartha faoina bhfreagracht féin maidir le gníomhaíochtaí na heagraíochta. De bhrí go mbíonn 
a fhios acu go dtugann foirmeacha dlíthiúla áirithe dliteanas teoranta bíonn fonn ar ghrúpa 
struchtúr foirmiúil dlíthiúil a lorg go minic. 

Tá siad seo a leanas i measc buntáistí an struchtúir fhoirmiúil: 

• cuireann sé luachanna agus cuspóirí na heagraíochta in iúl; 

• tugann sé rialacha le haghaidh cinnteoireachta agus bainistíocht inmheánach; 

• éascaíonn sé idirbhearta idir an eagraíocht agus eagraíochtaí eile;

• tugann sé leanúnachas nuair a théann comhaltaí bunaidh ar scor;

• d’fhéadfadh sé, ag brath ar an struchtúr a roghnaítear, dliteanas teoranta a thabhairt 
do chomhaltaí.

Smaointe i dtaobh struchtúir

Nuair a shocraíonn grúpa glacadh le struchtúr foirmiúil, d’fhéadfadh sé gurbh fhearr le roinnt 
comhaltaí coincheap faoi leith. D’fhéadfadh sé gur comhlachas, comharchumann, iontaobhas 
nó cuideachta a bheadh ann. Go minic is smaoineamh nó dóchas is bun leis an rogha seachas 
mian d’fhoirm dhlíthiúil ar leith. Is í an chuideachta an rogha is coitianta, bunaithe, go minic, 
ar thaithí ghnó roinnt de na comhaltaí. Is fiú iniúchadh a dhéanamh ar smaointe na gcomhaltaí 
sula ndéantar cinneadh maidir le struchtúr. Féadfaidh roinn comhthuairimí – nó tuairimí contrártha 
– teacht chun cinn a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar rogha na foirme dlíthiúla nó ar an 
mbealach ba chóir í a chumrú.  

1
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Struchtúir Dhlíthiúla

An Eagraíocht “Neamhbhrabúis” 

Ceist bhunúsach maidir le heagraíocht ealaíon a bhunú is ea an gcomhdhéanfar í mar eagraíocht 
“neamhbhrabúis”. Is é atá i gceist leis an bhfrása ná go ndéantar cibé brabús a thuilltear a 
infheistiú san eagraíocht seachas é a íoc lena comhaltaí. 

Go ginearálta beidh ar eagraíocht ealaíon a bheartaíonn bheith maoinithe go rialta go hiomlán 
nó i bpáirt le cúnamh deontais nó le tabhartas deonach bheith comhdhéanta mar eagraíocht 
neamhbhrabúis. Tá seo amhlaidh nó ní dócha go bhfaighidh eagraíocht a íocann díbhinní dá 
tionscnóirí tacaíocht maoinithe.

Ar ndóigh, ní dhéanann sé seo beag is fiú de spreagthacht an bhrabúis atá ina lán fiontar 
ealaíon trádála. Tá sé tábhachtach, áfach, bheith soiléir faoin gceist. Tá sé de dhlúth agus 
d’inneach na heagraíochta agus is é a chinnfidh a foirm dhlíthiúil. Ba chóir go mbeadh sé soiléir 
freisin go gcuireann eagraíochtaí neamhbhrabúis cosc, de ghnáth, ar íocaíochtaí (seachas 
speansais) leo siúd atá páirteach ina rialáil. Féadann eagraíocht a chuireann líon beag daoine ar 
bun agus a bhfuil mar phríomhaidhm acu tuarastail a ghiniúint dóibh féin bheith ag dréim leis 
go séanfar bunús cineálacha cabhrach maoinithe. Gheobhaidh sí amach freisin nach féidir léi 
stádas carthanúil a bhaint amach chun críocha cánach.

Is féidir eagraíocht neamhbhrabúis a idirdhealú ó “carthanas” sa mhéid is go mbaineann sí le 
catagóir níos leithne. Cé gur eagraíochtaí neamhbhrabúis iad carthanais, faoi mar a thuigfeá, 
is féidir eagraíocht neamhbhrabúis a chomhdhéanamh ar mhaithe le haidhmeanna nach gá 
bheith carthanúil mar a shainmhínítear sa dlí. Tá méid áirithe coinbhéirseachta sa dá chatagóir 
de thoradh an Achta Carthanas 2009. Pléitear an cheist agus ceist an stádais charthanúil chun 
críocha cánach a thuilleadh i gCaibidil 3.

an foilseachán seo dírithe go príomha ar eagraíochtaí neamhbhrabúis, cé go bhféadfadh sé 
bheith úsáideach d’fhiontair ealaíon trádála freisin.    

Rogha struchtúir

Cé nach í an t-aon rogha í, is í an fhoirm dhlíthiúil a ghlacann formhór mór na n-eagras ealaíon 
ná cuideachta theoranta. Comhdhéantar mionlach eagraíochtaí i bhfoirm mhalartach amháin 
nó i bhfoirm eile a dtugtar breac-chuntas orthu thíos. I measc na bhfoirmeacha éagsúla, is é an 
toisc idirdhealaitheach is tábhachtaí ná go dtugann cuid acu stádas dlíthiúil ar leith and dliteanas 
teoranta do chomhaltaí, agus nach dtugann cuid eile é. 

Stádas dlíthiúil ar leith
Ciallaíonn sé seo go bhfuil a pearsantacht dhlíthiúil féin ag an eagraíocht, scoite ó na daoine 
aonaracha arb iad a comhaltaí iad. Féadann sí idirbhearta gnó a dhéanamh thar a ceann féin. 
Féadann comhaltaí agus stiúrthóirí teacht agus imeacht, ach leanann an eagraíocht ar aghaidh 
aisti féin. 
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Struchtúir Dhlíthiúla

Dliteanas teoranta do chomhaltaí
Ciallaíonn sé sin nach bhfuil dliteanas ar chomhaltaí eagraíochta go pearsanta maidir le fiacha 
nó oibleagáidí eile na cuideachta. 

Cé go bhfuil na buntáistí a bhaineann le stádas dlíthiúil ar leith agus dliteanas teoranta do 
chomhaltaí suntasach go maith, tá tosca ann ina bhféadfaidh struchtúr nach dtugann na  
buntáistí seo bheith cuí mar sin féin. 

Sula bpléifimid an réimse struchtúir fhéideartha, breathnaímis go hachomair ar an rogha is  
coitianta, an chuideachta faoi dhliteanas teoranta – a phléitear níos mine i gCaibidil  2.

An chuideachta
Tá na dlíthe a rialaíonn cruthú agus feidhmiú cuideachtaí in Éirinn in Achtanna na gCuideachtaí. 
Le deireanas athchóiríodh agus comhdhlúthaíodh na hAchtanna in aon phíosa reachtaíochta 
amháin, Acht na gCuideachtaí, 20141 (“Acht na gCuideachta”).2

I measc bhuntáistí iomadúla struchtúr na cuideachta tá a leanas:

• tugann sé stádas dlíthiúil ar leith don eagraíocht. 

• tá dliteanas na gcomhaltaí teoranta, rud a chiallaíonn nach bhfuil dliteanas orthu  
féin go pearsanta, le roinnt eisceachtaí, maidir le gníomhaíochtaí na cuideachta. 

• is é an meán is coitianta é le gnó a dhéanamh, agus bíonn formhór an phobail eolach air.

• mar gheall ar na hoibleagáidí clárú agus tuairisciú go rialta don Oifig um Chlárú 
Cuideachtaí tá eolas faoi chuideachtaí – faisnéis airgeadais go háirithe – san fhearann 
poiblí, agus spreagann sé seo muinín.

• spreagann dlíthe muinín freisin, toisc go gcuireann siad pionós ar thrádáil dhócmhain-
neach, chalaoiseach agus mhístuama a dhéanfadh oifigigh cuideachta. Cuidíonn siad seo 
le haon fhaitíos go bhféadfadh dliteanas teoranta iompar mífhreagrach a spreagadh  
a mhaolú. 

An “chuideachta ráthaíochta”
Tá an chuid is mó de na heagraíochtaí ealaíon in Éirinn a fhaigheann fóirdheontas poiblí corpraithe 
mar chuideachtaí faoi theorainn ráthaíochta gan scairchaipiteal3. Is é seo an cineál cuideachta is 
fearr a oireann d’fhiontar neamhbhrabúis, agus mar sin is é seo an meán roghnaithe d’fhaighteoirí 
fóirdheontais ón gComhairle Ealaíon. Pléitear an chuideachta faoi theorainn ráthaíochta gan 
scairchaipiteal níos mine i gCaibidil  2.

1 Stádas an Achta um an dáta foilsithe.
2 Síníodh Acht na gCuideachtaí isteach sa dlí ar an 23 Nollaig 2014, agus tosaíodh go foirmiúil é ar an 1  
 Meitheamh 2015.
3 I measc na n-eisceachtaí tá cuideachtaí atá eagraithe ar bhonn trádála a fhaigheann maoiniú ar bhonn  
 tionscadail.
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Struchtúir Dhlíthiúla

An “chuideachta gníomhaíochta sainithe” 
Ba chóir a lua go bhfuil foirm nua cuideachta teoranta tugtha isteach ag Acht na gCuideachtaí 
ar a dtugtar an chuideachta gníomhaíochta sainithe. D’fhéadfadh sí bheith ina cuideachta 
ráthaíochta freisin, ach le scairchaipiteal. De bhrí gurb annamh scairchaipiteal a bheith cuí i 
gcomhthéacs neamhbhrabúis, ní bheadh sé ina struchtúr oiriúnach de ghnáth d’eagraíocht 
ealaíon. 

An comhlachas neamhchorpraithe  
D’fhéadfadh sé nach bhfuil eagraíocht tagtha a fhad lena shocrú go bhfuil struchtúr foirmiúil ag 
teastáil, nó d’fhéadfadh sí a shocrú glacadh le bunreacht scríofa nó tacar rialacha mar bhealach 
an-bhunúsach le foirmiúlacht a thabhairt isteach san eagraíocht. Sa dá chás seo tá an t-eintiteas, 
ó thaobh an dlí de, ina “chomhlachas neamhchorpraithe comhaltaí”, ina bhfuil na comhaltaí 
go léir comhfhreagrach as gníomhartha an ghrúpa. Má ghlactar le bunreacht de chineál éigin 
cuirfear síos ann de ghnáth ar chuspóirí na heagraíochta, agus tabharfar rialacha ann faoi  
bhallraíocht agus faoi chinnteoireacht. Éascóidh an bunreacht seo feidhmiú na heagraíochta, 
ach ní athróidh sé a stádas dlíthiúil. 

Ní thugann an rogha seo stádas dlíthiúil ar leith ná dliteanas teoranta do chomhaltaí. Déanann 
na comhaltaí go léir aon rud a dhéanann an comhlachas, agus tá siad faoi dhliteanas pearsanta 
as a chuid oibleagáidí. Cé gur míbhuntáiste soiléir é seo nuair a bhíonn an comhlachas i mbun 
trádála, nuair a dhéanann sé conarthaí agus mar sin de, feidhmíonn mórán eagraíochtaí beaga, 
ar nós coistí féile, go rathúil sa bhealach seo ar feadh tréimhsí fada.

An t-iontaobhas
Ní mór iontaobhas a idirdhealú ó na roghanna eile, is é sin gur gléas cosantach atá ann trínar 
féidir sócmhainní nó caipiteal a chur i dtreo úsáid ar leith, agus nach bhfuil sé ceaptha a bheith 
ina struchtúr le heagraíocht a reáchtáil. Riartar iontaobhais ar bhealach is féidir a shainmhíniú 
go soiléir; ceaptar iontaobhaithe, agus tá d’oibleagáid orthu maoin an iontaobhais a riaradh de 
réir téarmaí a leagtar amach go sonrach i ngníomhas an iontaobhais. 

Is minic a chruthaítear iontaobhais le tabhartas a riaradh. Mar sin bíonn cuspóir statach acu 
agus, taobh amuigh den chomhthéacs bunaidh, féadann siad bheith ina n-uirlisí dolúbtha 
d’eagraíocht ealaíon atá i mbéal forbartha. Féadann sé bheith deacair nó dodhéanta téarmaí 
ghníomhas an iontaobhais a athrú. Féadann sé bheith an-deacair iontaobhaithe a bhaint tar éis 
a gceaptha. Tá an dlí a bhaineann le hiontaobhais doiléir agus casta; má thagann fadhbanna 
chun cinn d’fhéadfadh sé nach bhfuil de rogha ann ach dul chun na gcúirteanna. 

Tá tosca ann, áfach, inar dealraíodh gur meán éifeachtach é iontaobhas chun cuspóir ealaíon a 
chomhlíonadh. Ba shampla an-mhaith é Gailearaí Hugh Lane Chathair Bhaile Átha Cliath tráth 
dá raibh. D’fhág Sir Hugh Lane a bhailiúchán ealaíne le huacht ag Bardas Bhaile Átha Cliath 
(Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath anois) faoi théarmaí iontaobhais a chuir d’oibleagáid 
air áiseanna cuí dánlainne a chur ar fáil le cóiríocht a chur ar fáil don bhailiúchán agus lena 
thaispeáint don phobal saor in aisce. Bhí an gailearaí, go dtí blianta beaga anuas, á riaradh go 
díreach ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Is féidir an t-iontaobhas a fheiceáil anseo 
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Struchtúir Dhlíthiúla

i gcomhthéacs: níorbh é a chuspóir stádas dlíthiúil neamhspleách ná rialacha le haghaidh  
reáchtáil na heagraíochta a sholáthar. Ní raibh ann ach bealach éifeachtach leis na sócmhainní  
a chosaint agus an chaoi a raibh siad le húsáid a stiúradh.

In amanna cruthaíonn eagraíochtaí atá comhdhéanta i bhfoirm éigin eile iontaobhais chun na 
críche seo. Mar shampla, féadfaidh cuideachta theoranta nó comhlachas neamhchorpraithe 
comhaltaí iontaobhas a chur ar bun le leas maoine a choinneáil. 

Cé nach bhfuil stádas dlíthiúil ar leith ag iontaobhas, is féidir le hiontaobhas carthanúil iarratas 
a dhéanamh chuig an Údarás Rialála Carthanas le bheith ina chomhlacht corpraithe faoi scéim 
speisialta dá bhforáiltear san Acht Carthanas 19734. Is beag comhlacht mar sin atá ann, ach tá 
roinnt eagraíochtaí ealaíon ina measc.

Roghanna eile: an cara-chumann, nó an cumann tionscail & coigiltis
Is dhá fhoirm struchtúir chláraithe iad seo a tugadh isteach le reachtaíocht a achtaíodh sa ré 
Victeoiriach, ach atá i bhfeidhm fós. Tagraímid dóibh anseo mar go bhfuil líon beag eagraíochtaí 
ealaíon ar na cláir faoi seach (i.e. de chuid Cara-chumainn nó Cumainn Tionscail nó Coigiltis), 
atá á gcoinneáil ag an Oifig um Chlárú Cuideachtaí.  

Ceapadh an cara-chumann le faoiseamh carthanúil deonach a éascú. Cé go bhféadfaidh  
comhlacht ealaíon clárú mar chara-chumann, tá teorainn ar a tharraingtí is atá sé, nó ní thugann 
sé stádas dlíthiúil ar leith ná dliteanas teoranta dá comhaltaí.  

Ceapadh an cumann tionscail & coigiltis sa naoú haois déag le freastal ar riachtanais na gluaise-
achta comharchumann. De ghnáth, is comhlachais trádála iad comharchumainn a dhéanann 
gnó go príomha lena gcomhaltaí féin. Tugann an cumann tionscail & coigiltis an dá rud, stádas 
dlíthiúil ar leith and dliteanas teoranta, do chomhaltaí. Tá leathdhosaen cumann cláraithe a 
ndíríonn a bpríomhchuspóirí ar ghníomhaíochtaí ealaíon, cultúrtha agus oidhreachta. Ina measc 
tá comharchumann ealaíon grafach agus cúpla cumann féile a bhaineann leis na healaíona. 

An comhlacht reachtúil: catagóir speisialta

Le léargas iomlán a thabhairt ar an réimse struchtúir institiúideacha d’eagraíochtaí ealaíon, is fiú 
breathnú go hachomair ar an gcineál eagraíochta ealaíon atá curtha ar bun ag an reachtaíocht, 
i.e. an comhlacht reachtúil. Ní rogha na ndaoine atá páirteach san eagraíocht a shocraíonn 
struchtúr agus bunreacht na n-eagraíochtaí ealaíon seo, ach na reachtanna faoinar bunaíodh iad.

 Tá roinnt dár bhforais chultúir náisiúnta ina gcomhlachtaí reachtúla, agus a struchtúr féin ar 
leith ag gach ceann acu. Bhunaigh Acht de chuid an Oireachtais i 1951 an Chomhairle Ealaíon, 
méadaíodh é i 1973 agus nuashonraíodh é in Acht in 2004. An tAire atá freagrach as na 
healaíona a cheapann a comhaltaí go léir. Ba le hAcht a bunaíodh Gailearaí Náisiúnta na hÉire-
ann in 1854 agus faoi láthair tá sé á rialáil ag an Acht um Fhorais Chultúir Náisiúnta, 1997. 

4 Tá an tAcht Carthanas 1973 i bhfeidhm fós. Tá ról Choimisinéirí na dTabhartas agus na dTiomnachtaí  
 Carthanúla d’Éirinn faoin Acht aistrithe chuig an Údarás Rialála Carthanas.
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Struchtúir Dhlíthiúla

Tá Bord Gobharnóirí agus Caomhnóirí aige, agus ceapann an tAire Ealaíon a chomhaltaí freisin, 
agus bíonn siad freagrach don Aire. Is comhlachtaí reachtúla iad freisin Leabharlann Náisiúnta 
na hÉireann, Ard-Mhúsaem na hÉireann agus Cartlann Náisiúnta na hÉireann. 

Os a choinne sin, tá forais chultúir eile, lena n-áirítear Áras Nua-Ealaíne na hÉireann, Áiléar 
Crawford Chorcaí agus Amharclann na Mainistreach atá comhdhéanta mar chuideachtaí faoi 
theorainn ráthaíochta. 

Struchtúir hibrideacha      

Ní gá go mbeadh eagraíocht ealaíon teoranta d’aon fhoirm institiúideach amháin. Féadfaidh 
eintiteas trádála meán neamhbhrabúis a chur ar bun chun críche ealaíon, mar shampla. Is féidir 
lena mhalairt a bheith fíor freisin, le cuideachta neamhbhrabúis ag cur brainse trádála ar bun, 
atá faoina stiúir. Cuireann cuideachtaí iontaobhais ar bun freisin le haghaidh cuspóirí áirithe  
a bhaineann le leasa maoine a choinneáil de ghnáth. 

ACHOIMRE

Sa chaibidil seo tá cur síos déanta againn ar an réimse struchtúir institiúideacha atá ar fáil do 
dhaoine ar mian leo struchtúr a dhéanamh foirmiúil dá n-imeachtaí ealaíon. 

Cé gurb í an chuideachta ráthaíochta (a phléitear níos doimhne sa chéad chaibidil eile) an 
struchtúr is coitianta ar fad, agus an ceann is rogha leis an gComhairle Ealaíon le haghaidh 
maoiniú, ní hí sin an t-aon cheann atá in úsáid, agus mar gheall air sin bhreathnaíomar ar na 
príomhghnéithe a bhaineann le comhlachas neamhchorpraithe; iontaobhas; cara-chumann, nó 
cumann tionscail & coigiltis, agus an comhlacht reachtúil – cé gurb é an rialtas amháin a bhfuil 
de chumhacht acu an ceann deireanach acu seo a chruthú. 
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Is í an chuideachta faoi theorainn ráthaíochta gan scairchaipiteal (“an chuideachta ráthaíochta”) 
an fhoirm dhlíthiúil is coitianta ar fad d’eagraíochtaí ealaíon neamhbhrabúis, agus is í an 
struchtúr is rogha leis an gComhairle Ealaíon í le haghaidh eagraíochtaí ealaíon a fhaigheann 
maoiniú bliantúil.  

Is iad seo a leanas bunghnéithe an chineáil seo cuideachta:

• bíonn na gnáthbhuntáistí a bhaineann le corprú aici, lena n-áirítear dliteanas teoranta 
agus stádas dlíthiúil ar leith.

• comhdhéantar í de ghnáth ionas nach ndáilfear brabús ar na comhaltaí.

• nuair a fhoirceanntar an chuideachta geallann na comhaltaí suim ainmniúil (€5 go 
minic) le haghaidh oibleagáidí na cuideachta. Is mar gheall ar an ráthaíocht íocaíochta 
seo a thugtar cuideachta ráthaíochta uirthi.

Tá struchtúr inmheánach ar leith ag an gcuideachta ráthaíochta, nach dtuigtear go maith i 
gcónaí. Tá sé úsáideach, mar sin, breathnú ar an gcaoi a n-oibríonn an chuideachta go praiticiúil. 
Sula ndéanfaimid sin, áfach, is gá roinnt athruithe sa dlí a thug Acht na gCuideachtaí, 2014 (“Acht 
na gCuideachtaí” nó “an tAcht”) isteach a mhíniú. Beidh tionchar acu seo ar chuideachtaí 
ráthaíochta atá ann faoi láthair agus orthu siúd a chorprófar tar éis fheidhmiú an Achta.5

Acht na gCuideachtaí  

Ceapadh Acht na gCuideachtaí leis an dlí cuideachtaí a shimpliú agus le gach píosa reachtaíochta 
cuideachtaí roimhe sin a chomhdhlúthú in aon Acht amháin. Tá tacar ginearálta rialacha 
ann a cruthaíodh mar chaighdeán, agus a bhaineann go huathoibríoch le gach cuideachta 
phríobháideach atá teoranta ag scaireanna. Pléann sé ansin le cineálacha eile cuideachta agus 
cuireann sé cuid de na rialacha céanna ach ní iad go léir i bhfeidhm, ag brath ar an gcineál 
cuideachta atá i gceist. I bhfocail eile, dífheidhmítear cuid de na rialacha ginearálta do chineála-
cha áirithe cuideachta, lena n-áirítear cuideachta ráthaíochta. Is iad seo a leanas na príomhath-
ruithe a théann i bhfeidhm ar an gcuideachta ráthaíochta:

• Caithfidh an chuideachta faoi theorainn ráthaíochta anois, seachas an focal “limited” 
nó an giorrúchán “Ltd” a chur tar éis a ainm, an frása “a company limited by guaranteed” 
nó an giorrúchán “CLG” a úsáid.

• Cé gur theastaigh seachtar ball ar a laghad ó chuideachta ráthaíochta roimhe seo, ní 
theastaíonn ach ball amháin anois. Is athrú suntasach é seo agus cuireann sé deireadh 
leis an ngá do roinnt eagraíochtaí daoine gan fíorspéis sa chuideachta a fháil chun 
gníomhú mar chomhaltaí ionadaíocha ar mhaithe leis an gcuideachta a chur ar bun. 
Níl aon uasteorainn ar an líon ball a fhéadfaidh bheith ag cuideachta ráthaíochta. 
Teastaíonn beirt stiúrthóirí agus rúnaí cuideachta, mar a bhí roimhe seo, cé gur féidir 
stiúrthóirí a cheapadh ó na comhaltaí, agus is féidir le duine amháin de na stiúrthóirí 
feidhmiú mar rúnaí cuideachta.

5  Tháinig an tAcht i bhfeidhm ar an 1 Meitheamh 2015

2
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• Cé nach mbeidh meabhrán comhlachais ná airteagail chomhlachais ag cuid de na 
 foirmeacha cuideachta sa réimeas nua, beidh an dá rud ag an gcuideachta ráthaíochta i 

gcónaí. Beidh siad, áfach, san aon doiciméad amháin, ar a tabharfar a “bunreacht”.

• Cruthaítear líon suntasach forálacha rialachais “réamhshocraithe” in Acht na gCuideachtaí 
a bheidh infheidhmithe ach amháin sa chás go bhfágtar amach go sonrach nó go leas-
aítear iad i mbunreacht na cuideachta. Tabhair faoi deara go mbeidh meamram agus 
airteagail chomhlachais roinnt cuideachtaí ráthaíochta reatha, faoi réir roinnt eisceachtaí, 
i bhfeidhm i gcónaí. Tapóidh formhór na gcuideachtaí, áfach, an deis a ndoiciméid 
bhunreachtúla a athbhreithniú, lena chinntiú go bhfuil siad de réir an Achta ar bhealach 
a fhóireann dóibh.  

Róil an chomhalta agus an stiúrthóra: an difear a thuiscint  

Mar a sonraíodh thuas, cé gur féidir stiúrthóirí cuideachta ráthaíochta a cheapadh ó na  
comhaltaí, níl róil an chomhalta agus an stiúrthóra i gcuideachta inmhalartaithe. Le tuiscint a 
fháil ar an gcaoi a n-oibríonn an chuideachta, tá sé tábhachtach an difear eatarthu a thuiscint.

Go teoiriciúil, tagann an chumhacht go léir sa chuideachta ó na comhaltaí. Nuair a bhunaítear 
an chuideachta is iad seo na tionscnóirí: iad siúd a bhunaíonn an chuideachta, ach ar ndóigh 
thar am féadann daoine eile teacht ina n-áit. Trí tharmligean cumhachta ag na comhaltaí,  
údaraítear an bord stiúrthóirí chun gnó na cuideachta a stiúradh. Bíonn raon leathan údaráis  
ag stiúrthóirí de ghnáth, ach feidhmíonn siad a gcuid cumhachtaí thar ceann na gcomhaltaí 
agus bíonn siad freagrach dóibh. 

Is é seo an fáth a bhforálann an dlí cuideachtaí nach féidir ach leis na comhaltaí bunchinntí 
áirithe maidir leis an gcuideachta a dhéanamh. Áirítear leis na bunchumhachtaí seo aon leasú  
a dhéanamh ar bhunreacht na cuideachta agus ainm na cuideachta a athrú.

Bíonn cumhachtaí áirithe ardleibhéil ag comhaltaí mar sin, cuid acu nach féidir a tharmligean. 
Ní minic a fheidhmítear na cumhachtaí seo. Go deimhin, is minic nach mbíonn comhaltaí ar 
an eolas fúthu. I dtéarmaí praiticiúla, ní bhíonn níos mó i gceist le ról comhalta cuideachta 
ráthaíochta ná freastal ar Chruinniú Ginearálta Bliantúil na cuideachta.

Is féidir a dhéanamh amach ón méid thuas go bhfuil dá fhóram ag an gcuideachta ráthaíochta 
le haghaidh cinnteoireachta – cruinniú na gcomhaltaí agus cruinniú na stiúrthóirí. Tugann ról 
ardleibhéal na gcomhaltaí, agus an chaoi a bhfuil na stiúrthóirí freagrach dóibh, méid áirithe 
maoirseachta do na comhaltaí ar ghníomhaíochtaí na stiúrthóirí. Feidhmítear seo ar a laghad go 
bliantúil ag an gcruinniú ginearálta bliantúil, nuair a thuairiscíonn na stiúrthóirí do na comhaltaí 
ar a maoirseacht le linn na bliana roimhe sin, agus nuair a thoghann nó a atoghann comhaltaí 
stiúrthóirí in áit na ndaoine a théann ar scor.6

Nuair a bhunaítear cuideachta ráthaíochta le haghaidh cuspóir ealaíon, d’fhéadfadh sé bheith 
furasta nó deacair a shocrú cé a bheidh ina gcomhaltaí den chuideachta, agus cé a bheidh  
ina stiúrthóirí. I gcás grúpa beag daoine a chomhroinnfidh go cothrom an fhreagracht as gach  

6  Tá seo amhlaidh i gcás fhormhór na gcuideachtaí ráthaíochta ach i gcás gach ceann díobh. I gcuid acu  
 ceaptar na stiúrthóir trí ainmniúchán, nó i gcaoi éigin eile.
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cinneadh, féadfaidh siad go léir feidhmiú mar chomhaltaí agus stiúrthóirí. Sa chás go bhfuil 
grúpa mór i gceist, féadann sé bheith praiticiúil dóibh go léir feidhmiú mar chomhaltaí, ag 
toghadh líon beag le freastal mar stiúrthóirí. 

Cé nach bhfuil aon rud contráilte leis an ngrúpa céanna daoine a bheith ag feidhmiú mar 
chomhaltaí agus mar stiúrthóirí, d’fhéadfadh mar thoradh air go rachadh an t-idirdhealú idir ról 
comhalta agus ról stiúrthóra i ndoiléire. Féadann seo bheith ina údar le fadhbanna. Mar shampla, 
d’fhéadfadh sé nach ngairfí nó nach stiúrfaí cruinnithe comhaltaí, a chaithfear a ghairm ar 
bhealach áirithe, rud a chaithfeadh amhras ar chinntí a dhéantar ag na cruinnithe sin. Níos  
tábhachtaí, b’fhéidir, bíonn de thoradh air go gcailltear an ról maoirseachta a thugann an 
struchtúr mar a bhíonn comhaltaí ag maoirsiú, fiú mura bhfuil ann ach uair sa bhliain, gníom-
haíochtaí na gcomhaltaí.

Tá d’oibleagáid ar chuideachta clár comhaltaí agus clár stiúrthóirí agus rúnaithe a choinneáil Tá 
sé tábhachtach nach ndéantar dearmad air seo. I gcásanna gurb ionann na comhaltaí agus na 
stiúrthóirí is féidir leis tarlú nuair a théann duine ar scor mar stiúrthóir go bhfanann sé nó sí ar 
an gclár comhaltaí. Thar am, mura gcoinnítear na cláir chun dáta is féidir mearbhall a bheith 
ann dá bharr maidir le cé atá go fírinneach ina gcomhaltaí den chuideachta, i dteideal freastal 
ar chruinniú ginearálta agus i dteideal vótála aige. Tá sé de fhreagracht ar rúnaí na cuideachta 
an clár comhaltaí a choinneáil chun dáta, agus is den chríonnacht é an liosta seo a athbhreithniú 
go bliantúil nuair atáthar ag ullmhú don chruinniú ginearálta bliantúil.7

Bunreacht na cuideachta      

 Is é atá i mbunreacht na cuideachta ráthaíochta a meabhrán comhlachais agus a hairteagail 
chomhlachais. Mar a luaitear thuas, éilíonn Acht na gCuideachtaí go mbeidh siad seo in aon 
doiciméad amháin, ar a dtugtar a “bunreacht”.

An meabhrán comhlachais
Sonraíonn Acht na gCuideachtaí go gcaithfidh an fhaisnéis seo a leanas bheith i meabhrán 
comhlachais cuideachta ráthaíochta:

• a hainm;

• gur comhlacht faoi theorainn ráthaíochta í;

• a cuspóirí;

• go bhfuil dliteanas na gcomhaltaí teoranta;

• go ngeallann gach comhalta suim ainmniúil a thabhairt má fhoirceanntar an  
chuideachta le linn dó nó di bheith ina c(h)omhalta, nó laistigh de bhliain ina  
dhiaidh sin. 

Is féidir breathnú ar an meabhrán comhlachais mar ráiteas misin na heagraíochta. Léiríonn na 
cuspóirí sa mheabhrán na haidhmeanna a threoróidh obair na heagraíochta. Is féidir breathnú 

7  Tá breac-chuntas ar eolas breise faoi choinneáil clár cuideachta i gCaibidil  6.
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ar an meabhrán freisin mar shainmhíniú, ar mhaithe le tríú páirtithe, ar an obair a bheartaíonn 
an eagraíocht a dhéanamh agus ar an mbunús ar a stiúrfaidh sí a cuid caidreamh (i.e. le dliteanas 
teoranta).

Na hairteagail chomhlachais
Ní hionann agus an meabhrán, ar féidir breathnú air mar shainmhíniú ar an gcaidreamh idir 
an chuideachta agus an saol mór amuigh, sainmhíníonn na hairteagail chomhlachais feidhmiú 
inmheánach na cuideachta. Cuimsíonn siad leabhar rialacha na heagraíochta. Sa dlí cuideachtaí 
cuirtear síos orthu mar “rialacháin” na cuideachta.  

Clúdóidh tacar caighdeánach airteagal do chuideachta ráthaíochta reatha na nithe seo a leanas:

• ballraíocht na cuideachta;

• tionól cruinnithe comhaltaí;

• vótáil agus nósanna imeachta eile le haghaidh cruinnithe comhaltaí;

• ceapadh agus scor stiúrthóirí;

• cumhachtaí agus dualgais stiúrthóirí;

• nósanna imeachta ag cruinnithe stiúrthóirí;

• coinneáil agus iniúchadh cuntas;

• ól rúnaí na cuideachta.

Tá athrú suntasach i bhfeidhm de bharr Acht na gCuideachtaí maidir le hairteagail chomhlachais. 
Seachas, mar a bhí roimhe, teimpléad d’fhorálacha roghnacha a thabhairt, arbh fhéidir iad  
a oiriúnú de réir mar ba ghá, tá 87 réamhshocrú reachtúla ann a bheidh i bhfeidhm, mura  
leasaítear nó mura gcuirtear as an áireamh iad. Ag an am céanna, tugtar saoirse nach beag  
do chuideachtaí ráthaíochta a rialacha féin a cheapadh.    

Is féidir na forálacha a achoimriú mar seo a leanas: 

• Féadfaidh na hairteagail chomhlachais rialacháin a chuimsiú. Ligeann seo don chuideachta 
ráthaíochta aon chineál rialacháin is mian léi a ghlacadh lena chur i bhfeidhm ar a rialachas, 
a fhad is nach bhfuil sé mídhleathach, nó nach sáraíonn sé foráil éigeantach den Acht.

• A fhad is nach gcuireann airteagail an chuideachta ráthaíochta foráil roghnach den 
Acht as an áireamh, nó nach leasaíonn siad í, beidh an fhoráil sin i bhfeidhm. Mar sin, 
mar shampla, sonraíonn an tAcht, mura ndéanann an bunreacht foráil dá mhalairt, 
go rachaidh aon trian de na stiúrthóir ar scor ar uainíocht ag gach cruinniú ginearálta 
bliantúil, ach beidh stiúrthóirí a théann ar scor i dteideal a n-atofa. 

• Faoi réir an riachtanais reachtúil go gcaithfidh airteagail chomhlachais líon na gcomhaltaí 
a bheartaíonn a chuideachta a bheith cláraithe a lua, féadfaidh siad a lua, go díreach, 
go bhfuil forálacha an Achta glactha, agus sa chás sin beidh na forálacha roghnacha  
go léir i bhfeidhm. Cé go bhfuil na forálacha seo cosúil leo siúd atá le fáil sna hairteagail 
atá formhór na gcuideachtaí, bíodh sin le roinnt éagsúlachta, ní dócha go mbainfidh 
mórán cuideachtaí leas as an rogha seo. Is léir gur fearr tacar airteagal atá sonrach  
agus sainoiriúnaithe a bheith ar fáil le tagairt dóibh ná bheith ag brath ar fhorálacha 
reachtúla nach bhfuil chomh hinrochtana céanna ar chor ar bith.
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• I gcás cuideachta a cláraíodh roimh thosach feidhme an Achta, leanfaidh an meabhrán
 agus na hairteagail reatha i bhfeidhm, faoi réir aon fhorála éigeantaí san Acht, agus faoi 

réir an riachtanais go gcaithfidh an chuideachta, laistigh de 18 mí ó thosach feidhme 
an Achta, a hainm a athrú le go mbeidh an frása “company limited by guarantee” nó an 
giorrúchán CLG san áireamh ann.8 Cé gur ábhar faoisimh í an fhoráil seo do chuideachtaí 
reatha, d’fhéadfadh sé gur mhian leo cuid de na forálacha réamhshocraithe nua a 
ghlacadh, mar shampla, an cumas cruinnithe a thionól ar ghlao comhdhála, foráil nach 
bhfuil ina n-airteagail reatha seans. I gcás cuideachtaí nua, beidh eolas ag teastáil ar na 
forálacha nua chun na hairteagail a dhréachtú, lena chinntiú go bhfuil na hairteagail ag 
cloí leo.

Cumhacht na stiúrthóirí

Cuirtear síos ar ról na stiúrthóirí sna hAilt, atá beagnach i gcónaí i bhfoirmle focal atá ciotach 
neamhéasca a leagadh amach de chéaduair in Acht na gCuideachtaí, 1963, dá ndearna an 
tAcht nua roinnt athruithe. Tá an fhoráil roghnach, agus is foráil réamhshocraithe seachas foráil 
éigeantach í, ach, mar “the foundation stone for the directors’ powers of management and 
delegation”, tá sí an-tábhachtach ar fad.9 Mar a leagtar amach san Acht, tá sí mar a leanas:

“The business of the company shall be managed by its directors…
who may exercise all such powers of the company as are not by this
Act or by the constitution required to be exercised by the company in general  
meeting, but subject to:
(a) any regulations contained in the constitution;
(b) the provisions of this Act; and
(c) such directions, being not inconsistent with the foregoing regulations or  
provisions, as the company in general meeting may (by special resolution) give.” 

Nuair a dhéantar í a dhíchódú, sainmhíníonn an fhoráil seo cothromaíocht na cumhachta idir 
comhaltaí agus stiúrthóirí. Bainistíonn an Bord gnó na cuideachta (cé gurb é an téarma rogh- 
naithe i dtéarmaíocht an ghnó ná “rialaíonn” seachas “bainistíonn”), ach tá sé faoi réir treoracha 
a d’fhéadfadh na comhaltaí a thabhairt trí rún speisialta i gcruinniú ginearálta comhaltaí, agus 
tá sé faoi réir freisin na cumhachta an bunreacht a rialú, cumhacht atá ag na comhaltaí de réir 
dlí agus nach féidir a bhaint uathu.

Is féidir leis na comhaltaí, mar sin, rialú in aghaidh na stiúrthóirí, cé gur chóir a rá gurb annamh 
a tharlaíonn sé seo. Tabhair faoi deara go bhforálann an tAcht, den chéad uair, go bhfuil rún 
speisialta (75% de vótaí caite ag cruinniú comhaltaí) ag teastáil.
 

8 Mura n-athraíonn an chuideachta a hainm, measfar go bhfuil sin déanta aici 18 mí tar éis thosach feidhme  
 an Achta. Mura ndéantar é beidh sin, go teoiriciúil cibé, ina loiceadh.
9 Bloomsbury Professional’s Guide to the Companies Act 2014, Eagarthóir Ginearálta Dr. Thomas B. Courtney,  
 Bloomsbury Professional Ltd., 2015.
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Oiriúnacht na cuideachta ráthaíochta mar struchtúr 
d’eagraíochtaí ealaíon

Deacracht choitianta a bhíonn ag eagraíochtaí neamhbhrabúis a úsáideann an chuideachta 
ráthaíochta is ea gur minic na doiciméid bhunreachtúla a bheith scríofa i dteanga dhlíthiúil 
dhoiléir, agus nach dtuigtear go soiléir iad. 

Is minic a shocraíonn daoine atá páirteach i gcur chun cinn tionscadail gur cheart dóibh corprú, 
le dliteanas teoranta a fháil. Tar éis a bheith corpraithe, caithfidh na comhaltaí agus na stiúrthóirí 
teacht chun réitigh leis na dualgais chuideachta bhunriachtanacha a bhaineann leis an cruinniú 
ginearálta bliantúil a thionól, le tuairisciú don Oifig um Chlárú Cuideachtaí agus le cloí le forálacha 
eile an dlí cuideachtaí. Ag an bpointe seo, tá an chuideachta feidhmiúil, agus tugann sí buntáistí 
an dliteanais theoranta chomh maith le stádas dlíthiúil ar leith.

Is féidir nach dtuigtear go maith, áfach, an bunchaidreamh idir comhaltaí agus stiúrthóirí, agus 
na meicníochtaí le haghaidh cinnteoireachta. D’fhéadfadh sé gur bheag an aird a tugadh ar 
dhréachtú an mheabhráin comhlachais agus na n-airteagal comhlachais, agus b’fhéidir nach 
léiríonn bunreacht na cuideachta an chaoi a bhfeidhmíonn an chuideachta i ndáiríre. 

Tá a lán eagraíochtaí neamhbhrabúis ann – eagraíochtaí ealaíon ina measc – nach ndearna foráil 
dhóthanach ina ndoiciméid bhunreachtúla dá bhfíor-riachtanais oibríochtúla, nó a d’fhulaing  
ó bheith ag feidhmiú ar bhealach nach bhfuil de réir fhorálacha a meabhráin agus a n-airteagal 
comhlachais. Is minice a thagann na rioscaí seo chun cinn nuair nach dtugtar go leor airde ar 
dhréachtú na ndoiciméad seo sa chéad dul síos, nó ar a gcoinneáil faoi athbhreithniú tréimhsiúil 
agus an eagraíocht ag fás agus ag athrú le linn a saolré.

Ar ndóigh, má bhreathnaítear ar an scéal ó dhearcadh cuideachta bheag léiriúcháin arb é a  
bunaitheoir fós a stiúrthóir ealaíne, mar shampla, nó comhlacht stiúideo ealaíontóirí a d’fhorbair 
ó shocrú ad hoc, d’fhéadfadh sé gur cosúil go bhfuil forálacha an dlí cuideachtaí i bhfad ar shiúl 
óna gcuspóirí mar ghnólachtaí ealaíon. Is é an fhírinne nár ceapadh an dlí cuideachtaí riamh  
le riar ar riachtanais comhlachtaí neamhbhrabúis. Tá sé riachtanach, agus bíonn i gcónaí,  
in ainneoin athruithe le déanaí ar an dlí cuideachtaí, an struchtúr a chur chun lánsochair. 

Cuideachta ráthaíochta a chur chun lánsochair

Bíodh struchtúr na cuideachta ráthaíochta foirfe nó ná bíodh, is é an fhoirm dhlíthiúil chaigh-
deánach d’eagraíochtaí neamhbhrabúis é agus is é an struchtúr roghnaithe é do chomhlachtaí 
reachtúla ar nós na Comhairle Ealaíon. Chun é a chur chun lánsochair, féadfaidh an chomhairle 
seo a leanas bheith cuidiúil: 

• Tabhair aird ar leith ar dhréachtú bhunreacht na cuideachta 
Cé gur féidir go bhfuil doiciméid chuideachta shamplacha ar fáil ó na Coimisinéirí 
Ioncaim,10 mar shampla, tá sé tábhachtach, agus níos tábhachtaí fós ó tugadh isteach   

10 Feic http://www.revenue.ie/en/business/charities.html le haghaidh Leagan Caighdeánaithe de Mheabhrán 
 agus Airteagail Chomhlachais do Chuideacha faoi Theorainn Ráthaíochta atá ag Iarraidh Diólúine Cánach  
 mar Charthanas faoi Fhorálacha alt 207 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997. 
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 forálacha réamhshocraithe in Acht na gCuideachtaí, comhairle saineolaí a bheith ag an 
 eagraíocht le cuidiú léi meabhrán agus aireagail chomhlachais na cuideachta a oiriúnú 

dá nádúr agus dá riachtanais ar leith. Ní gá go mbeadh seo róchostasach, nó ba chóir 
gur faoi na comhaltaí é cuid mhór den obair a bhaineann le cinneadh a dhéanamh 
faoin méid a theastaíonn.

• Scaip cóipeanna de na doiciméid bhunreachtúla   
Ba chóir cóipeanna den mheabhrán agus de na hairteagail a thabhairt do gach stiúrthóir 
agus rúnaí den chuideachta nuair a cheaptar iad, agus ba chóir iad a chur ar fáil do 
chomhaltaí ar iarratas. Moltar go láidir nasc go dtí na doiciméid seo a chur i rannán de 
shuíomh gréasáin na cuideachta dar teideal “rialachas”. Léiríonn sin trédhearcacht, agus 
go dtugtar aird ar rialachas san eagraíocht. Ba chóir am a thabhairt freisin lena chinntiú 
go bhfuil gach comhalta boird agus na príomhfhostaithe eolach ar na doiciméid agus 
go dtuigeann siad iad. 

• Bain úsáid as bunreacht na cuideachta in obair na heagraíochta 
Nuair atá an chuideachta corpraithe, is faoin eagraíocht atá sé í féin a oiriúnú don chreat-
lach a thugann na doiciméid bhunreachtúla. Má rinneadh an dréachtú go cúramach, agus 
má tá gach duine eolach ar na doiciméid bhunreachtúla, tabharfaidh siad pointe tagartha 
bunriachtanach le haghaidh bunchinntí san eagraíocht. Soiléireoidh na hairteagail, mar 
shampla, cé atá in ann bheith mar chomhalta den chuideachta agus an chaoi a ligtear 
comhaltaí isteach, an chaoi a gceaptar agus a mbaintear amach stiúrthóirí; raon údaráis 
an Bhoird; tréimhse fógra le haghaidh cruinnithe comhaltaí; teidlíochtaí vótála ag cruin-
nithe, agus mar sin de.

• Tabhair aird ar chothabháil na cuideachta 
Is eintiteas orgánach í cuideachta. Ba chóir breathnú ar an athbhreithniú bliantúil ar a 
folláine airgeadais – cur i láthair na ráiteas airgeadais don chruinniú ginearálta bliantúil 
– ní amháin mar chomhlíonadh dlíthiúil go díreach, ach mar dheis do chomhaltaí agus 
do stiúrthóirí athbhreithniú iomlán a dhéanamh ar fheidhmíocht na cuideachta le linn na 
bliana a chuaigh thart, lena staid airgeadais a mheas, le stiúrthóirí agus rúnaí cuideachta  
a thoghadh nó a atoghadh in áit na ndaoine atá ag imeacht ar scor, agus le breathnú 
chun tosaigh ar a bhféadfar bheith ann sa bhliain úr. 

Tá sé tairbheach breathnú ar an struchtúr mar rud solúbtha. Níl an meabhrán ná na hairteagail 
chomhlachais greanta i gcloch. D’fhéadfadh sé gur gá iad a leasú le hathrú ar an eagraíocht a 
léiriú. Bíodh an gá le feiceáil nó ná bíodh, cuidíonn athbhreithniú tréimhsiúil ar na doiciméid bhun-
reachtúla iad a choinneáil oiriúnach don fheidhm agus de réir ghníomhaíochtaí na heagraíochta.

ACHOIMRE

Is í an chuideachta faoi theorainn ráthaíochta gan scairchaipiteal an fhoirm institiúideach is 
coitianta a ghlacann eagraíochtaí ealaíon in Éirinn. Leagtar amach sa chaibidil seo príomhghnéithe 
na cuideachta ráthaíochta maidir lena bunú; róil éagsúla an chomhalta agus an stiúrthóra; 
oiriúnacht an chineáil seo cuideachta d’eagraíochtaí ealaíon agus an chaoi an struchtúr 
a thugann sé a chur chun lánsochair. Breathnaítear ar chumhachtaí agus ar fhreagrachtaí 
stiúrthóirí, agus ar an ngá do stiúrthóirí bheith airdeallach ar bhunreacht na cuideachta, agus  
é a choinneáil faoi athbhreithniú rialta.
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Cé gur bhronn na Coimisinéirí Ioncaim “stádas carthanúil” ar roinnt eagraíochtaí ealaíon, ní 
bhreathnaíonn siad orthu mar “charthanais” i gciall ar bith eile den fhocal. Mar sin féin, de 
bhua an Achta Carthanas 2009 (ar thosaigh a fheidhm i nDeireadh Fómhair 2014) beidh a lán 
comhlachtaí ealaíon faoi réir réimeas rialála, mar go dtagann siad faoin sainmhíniú “eagraíocht 
charthanúil” san Acht. Measfar eagraíochtaí a bhfuil stádas carthanúil faighte ó na Coimisinéirí 
Ioncaim cheana a bheith ina n-eagraíochtaí carthanúla agus cuirfear iad go huathoibríoch ar 
chlár carthanas. Caithfidh cinn eile clárú má thagann a gcuspóirí faoi pharaiméadair an tsain-
mhínithe a leagtar amach in Alt 3 den Acht. 

Chun an chaoi a n-imríonn an reachtaíocht nua tionchar ar eagraíochtaí ealaíon a thuiscint,  
is gá ar dtús an coincheap “stádas carthanúil” chun críocha cánach a idirdhealú ó chiall  
“eagraíochta carthanúla” mar a shainmhínítear san Acht. Bheifí ag súil go mbeidís i bhfeidhm 
nó go n-imreoidís tionchar ar na heagraíochtaí céanna, ach ní gá go mbeadh seo amhlaidh. 

Stádas Carthanúil

Tugann seo pacáiste tarraingteach buntáistí cánach do chomhlacht ealaíon. Faightear é de 
bhun iarratas a chur chuig na Coimisinéirí Ioncaim. Le bheith incháilithe, caithfidh cuspóirí a 
bheith ag eagraíocht a mheasann na Coimisinéirí Ioncaim a bheith “carthanúil”. Ciallaíonn sé 
seo go gcaithfidh “ionstraim rialaithe” na heagraíochta, agus i gcás cuideachta faoi theorainn 
ráthaíochta is ionann seo agus a meabhrán comhlachas, a nochtadh, i dtuairim na gCoimisinéirí 
Ioncaim, gur bunaíodh an eagraíocht ar bhunús neamhbhrabúis, agus ar mhaithe le ceann 
amháin de na cuspóirí seo a leanas:

• faoiseamh bochtaineachta; 

• oideachas a chur ar aghaidh;

• creideamh a chur ar aghaidh;

• oibreacha eile de chineál carthanúil atá chun sochair don phobal.

Glactar leis go gcomhlíonann a lán comhlachtaí ealaíon an riachtanas seo. Tá a ndoiciméid 
bhunreachtúla oiriúnaithe ag cuid acu le cur síos ar a ngníomhaíochtaí i bhfriotal a dhéanann  
é níos dóchúla go gcáileoidh siad dó.

Tá riachtanais bhreise ann, lena n-áirítear a leanas: caithfidh an ionstraim rialaithe a shonrú nach 
féidir aon chomhalta den bhord rialaithe a bheith fostaithe ag an gcuideachta, ná bheith íoctha 
as feidhmiú amhlaidh; caithfidh sí a fhoráil go n-aistreofar aon bharrachas sócmhainní, má 
fhoirceanntar an eagraíocht, go comhlacht carthanúil eile; caithfidh sí a shonrú nach n-athrófar 
an bunreacht gan cead na gCoimisinéirí Ioncaim, agus go dtabharfaidh an eagraíocht a cuntais 
iniúchta do na Coimisinéirí Ioncaim ar iarratas11.

11 Ba chóir a thabhairt faoi deara ag an am a foilsíodh na Treoirlínte seo, níor chuir na Coimisinéirí Ioncaim aon
  athruithe in iúl ar a riachtanais chun stádas carthanúil a bhronnadh, tar éis thosach feidhme an Achta  
 Carthanas agus Acht na gCuideachtaí, 2014. D’fhéadfadh seo athrú
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Nuair a cheadaíonn na Coimisinéirí Ioncaim iarratas ar stádas carthanúil, bronntar uimhir  
thagartha ar an eagraíocht ar a dtugtar “uimhir CHY”. 

Faoisimh chánach

Féadfaidh eagraíochtaí le huimhir CHY díolúine a éileamh ó na cineálacha cánach seo a leanas: 

• Cáin Ioncaim

• Cáin Chorparáideach

• Cáin ar Ghnóthachain Chaipitiúla

• Cáin Choinneála ar Ús Taisce

• Cáin ar Ghnóthachain Chaipitiúla

• Dleacht Stampa, agus  

• Cáin Shiarchoinneálach ar Dhíbhinní

 Tabhair faoi deara nach gclúdaíonn an díolúine CBL.

Faoiseamh ar thabhartais

Ligeann stádas carthanúil d’eagraíochtaí freisin bheith sainithe mar “charthanais incháilithe” nó 
“comhlachtaí faofa” maidir le tabhartais. Chun cáiliú mar “charthanas incháilithe”, caithfidh ui-
mhir CHY a bheith ag eagraíocht ar feadh dhá bhliain ar a laghad agus ní mór di iarratas a dhé-
anamh leis na Coimisinéirí Ioncaim i bhfoirm fhorordaithe. Tagraíonn an téarma “comhlachtaí 
faofa” do liosta de chineálacha eagraíochta, lena n-áirítear “comhlacht atá faofa le haghaidh 
oideachas sna healaíona”. 

Faoin scéim atá infheidhmithe ar thabhartais a thugtar tar éis an 1 Eanáir 2013, is é seo a 
leanas toradh an ainmnithe:

• I gcás tabhartais don eagraíocht a thug cuideachta, pléitear leis mar mhír inasbhainte  
ó thaobh cánach. Mar sin, ní chosnaíonn tabhartas €1,000 ach €875 ar an gcuideachta 
a dhéanann an tabhartas, ag glacadh leis go n-íocann sí Cáin Chorparáideach ag an 
ráta 12.5%.

• I gcás tabhartas ó dhuine aonair, féadfaidh an eagraíocht íocaíocht dhíreach a fháil  
ó na Coimisinéirí Ioncaim. Má thugtar tabhartas €1,000, déantar é a chomhlánú suas 
ag an ráta seasta 31% go dtí €1,449.27. Má ghlactar leis go n-íocann an deontóir  
an méid seo ar a laghad i gcáin ioncaim, is féidir leis an eagraíocht an méid céanna  
a éileamh ó na Coimisinéirí Ioncaim tar éis dheireadh na bliana cánach, a fhad is go 
bhfuil tuairisceán cánach déanta ag an deontóir.

Le cáiliú, caithfear íosluach €250 agus uasluach €1 mhilliún a bheith i dtabhartas airgid in aon 
bhliain amháin. Caithfidh an deontóir bheith sásta an tabhartas a nochtadh do na Coimisinéirí 
Ioncaim agus foirm fhorordaithe a chomhlánú.
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An tAcht Carthanas

Is é cuspóir an Achta Carthanas eagraíochtaí carthanúla a rialú agus iad a dhéanamh níos cuntasaí 
don phobal agus níos trédhearcaí. Beidh réimse nua oibleagáidí agus tuairiscithe i bhfeidhm  
ar eagraíochtaí incháilithe, agus beidh siad faoi réir smachtbhannaí as neamhchomhlíonadh. 

Ceapadh an tÚdarás Rialála Carthanas ar an 16 Deireadh Fómhair 2014 chun maoirseacht 
a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an réimis nua. Cuid shuntasach den réimeas is ea an Clár 
Carthanas, bunachar sonraí inrochtana ag an bpobal de shleachta den fhaisnéis a bhfuil sé 
d’oibleagáid ar eagraíochtaí carthanúla a thabhairt don Rialálaí.

Is é an cheist do chomhlachtaí ealaíon an bhfuil an tAcht i bhfeidhm orthu, agus, má tá, cad iad 
na hoibleagáidí nua a chuireann seo in iúl.

Sula n-amharcfaimid ar na critéir cháilitheachta, tabhair faoi deara go ndéanann an tAcht soiléir 
é nach mbaineann a fhorálacha le ceist na cáilíochta ar son díolúine cáin a íoc. Mar sin, cé go 
nglactar leis go dtagann an eagraíocht faoin Acht má tá stádas carthanúil aici leis na Coimisinéirí 
Ioncaim, níl a mhalairt fíor: má tá an eagraíocht ar an gClár Carthanas ní thugann sin teidlíocht 
di stádas carthanúil a bheith aici chun críocha cánach.

Cad iad na heagraíochtaí atá i gceist?

Baineann an tAcht le gach eagraíocht a thagann faoin sainmhíniú “eagraíocht charthanúil”.  
Tá trí chuid sa sainmhíniú seo. 

Ar an gcéad dul síos, caithfidh an eagraíocht “cuspóir carthanúil” a chur ar aghaidh. Ciallaíonn 
seo aon cheann díobh seo a leanas:

• an bhochtaineacht nó cruatan eacnamaíoch a chosc nó a mhaolú;

• oideachas a chur ar aghaidh;

• creideamh a chur ar aghaidh;

• aon chuspóir eile a théann chun tairbhe don phobal.

Sainmhínítear an frása “chun tairbhe don phobal” san Acht. Cuimsíonn sé eagraíochtaí a  
bunaíodh chun na healaíona, cultúr, oidhreacht nó eolaíochtaí a chur ar aghaidh. Ciallaíonn  
seo go gcáilíonn gach comhlacht ealaíon faoin gcuid seo den sainmhíniú.

Is é seo an dara cuid den sainmhíniú a dhéanfaidh na heagraíochtaí ealaíon carthanúla a idird-
healú ó na heagraíochtaí ealaíon neamhcharthanúla. Chomh maith le “cuspóir carthanúil” a 
bheith ag eagraíocht caithfidh sí bheith “chun leas an phobail”. Ní mhínítear a chiall seo i gceart 
san Acht. Níl sé furasta a fheiceáil cén chiall atá le baint as seo. An bhfuil amharclann chun leas 
an phobail mar go gcuireann sí le saol cultúrtha na háite ina bhfuil sí (agus go bhfaigheann sí 
maoiniú poiblí mar gheall air seo), nó an eagraíocht í a chuireann drámaí ar siúl dóibh siúd a 
íocann as ticéid agus sin é, agus dá bhrí sin nach bhfuil a cuid imeachtaí chun leas an phobail? 
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Más “tá” an freagra ar an gcéad cheist, is cosúil go mbeidh beagnach gach eagraíocht ealaíon 
faoi réim an Achta.

Is féidir an chuid dheireanach den sainmhíniú a lua go hachomair, sa mhéid is nach n-éilíonn sé 
ach go mbeidh an eagraíocht ina hiontaobhas carthanúil nó bunaithe ar bhonn neamhbhrabúis. 

Is dócha go dtiocfaidh ciall an fhrása “chun leas an phobail” chun soiléireachta thar am. Go dtí 
sin, meastar aon chomhlacht ealaíon a bhfuil uimhir CHY aici a bheith cláraithe, ní mór di cloí le 
riachtanais an Rialaitheora Carthanas, agus gheobhaidh sí bunsonraí fúithi féin ar an gClár  
Carthanas. Beidh ar eagraíocht gan uimhir CHY cinneadh a dhéanamh an ndéanfaidh sí iarratas 
ar chlárúchán. Tá sé tábhachtach nach ndéantar dearmad air seo agus nach gcuirtear moill air. 
Ba chóir cabhair a lorg ón Údarás Rialála Carthanas má tá amhras ar an eagraíocht faoina stádas.

Tionchar an Achta ar eagraíocht incháilithe

Leagann an tAcht réimse nua dualgas ar eagraíochtaí incháilithe. Go hachomair, seo a leanas iad:

An oibleagáid clárú agus faisnéis a thabhairt  
Mar a leagtar béim air thuas, tá eagraíochtaí atá i seilbh uimhir CHY cheana ó na Coimisinéirí 
Ioncaim cláraithe go huathoibríoch. Caithfidh gach eagraíocht incháilithe eile clárú – i gcás  
carthanas nua, sula dtosaíonn sí ag feidhmiú; i gcás eagraíocht reatha, laistigh de shé mhí  
ó thosach feidhme an Achta.12 Tá táille iarratais le híoc.

I measc na faisnéise atá le tabhairt don Údarás Rialála Carthanas tá sonraí praiticiúla lena  
n-áirítear ainm agus seoladh; foirm dhlíthiúil, cuspóir agus aidhmeanna; uimhreacha CHY  
agus CRO (más cuí); eolas faoin mbord rialúcháin, imeachtaí na heagraíochta agus a gnóthaí 
airgeadais sna 12 mhí roimhe.

Freagrachtaí “iontaobhaithe carthanais”
Cuirtear síos ar aon duine a fhreastalaíonn ar an mBord nó mar oifigeach ar choiste bainistíochta 
eagraíochta carthanúla mar iontaobhaí carthanais. I measc freagrachtaí iontaobhaithe tá an 
oibleagáid a chinntiú go gcomhlíonann an carthanas na riachtanais tuairiscithe agus comhlíonta 
eile a shonraítear sa reachtaíocht. 

Tuarascáil bhliantúil agus cuntais
Leagann an tAcht síos caighdeáin áirithe le haghaidh coinneáil taifead agus déanann sé foráil 
do chuntais a bheith tugtha don Údarás Rialála Carthanas ar bhonn bliantúil. 

Go dtí tosach feidhme Acht na gCuideachtaí, 2014, bhí d’oibleagáid ar chuideachtaí ráthaíochta 
faoin dlí cuideachtaí ráitis airgeadais iniúchta a chur isteach go dtí an Oifig um Chlárú Cuideachtaí, 
mar aguisín lena dTuairisceán Bliantúil. Mar gheall ar seo, agus le nach bhforchuirfí oibleagáid 
ar chuideachtaí tuairisciú dúbailte a dhéanamh, cuireann an tAcht Carthanas d’oibleagáid ar an 

12 Tá an spriocdháta, an 16 Aibreán 2015, sínte de 12 mhí ag an Aire Dlí agus Cirt, atá freagrach as rialachas  
 carthanas.
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gCláraitheoir Cuideachtaí cóip de Thuairisceán Bliantúil cuideachtaí atá cláraithe leis an Údarás 
Rialála Carthanas a chur ar fáil don Údarás, in éineacht leis na cuntais iniúchta san aguisín. De 
bhrí go bhfuil an tÚdarás Rialála Carthanas chun na cuntais a fháil an chaoi seo, ní chaithfidh  
an chuideachta ráthaíochta cuntais a chur isteach go díreach go dtí an tÚdarás.

I gcás eagraíochtaí carthanúla nach cuideachtaí ráthaíochta iad, tá dualgas san Acht leabhar 
cuntas cuí a choimeád chun caighdeán leagtha síos, agus go ndéanfadh duine cáilithe iad  
a iniúchadh nó a dheimhniú ar bhonn bliantúil. I gcás carthanais níos lú tá riachtanas níos lú  
i bhfeidhm maidir le hiniúchadh/deimhniú.  

Beidh d’oibleagáid ar gach eagraíocht charthanúil, is cuma faoina chineál dlíthiúil, “Tuarascáil 
Bhliantúil” a thabhairt don Údarás Rialála Carthanas gach bliain. Cuimseoidh an tuarascáil sonraí 
a himeachtaí sa bhliain roimhe, agus cibé eolas eile a leagfaidh an tAire síos le reachtaíocht.

Cionta, pionóis agus smachtbhannaí
Tá líon agus réimse ollmhór cionta cruthaithe as gan cloí leis an reachtaíocht. Beidh an  
eagraíocht faoi dhliteanas as neamhchomhlíonadh, agus beidh na hiontaobhaithe carthanais 
faoi dhliteanas go pearsanta. I measc na bpionós tá fíneálacha agus téarmaí príosúnachta. Is 
féidir iontaobhaithe carthanais a dhícháiliú freisin ó bheith ag feidhmiú sa cháil sin amach anseo.

Ailt nár thosaigh a bhfeidhm fós

Ag am a scríofa seo (Meitheamh 2015) tá dhá chuid den Acht nár thosaigh a bhfeidhm fós. 
Táthar ag súil leis go dtiocfaidh siad seo i bhfeidhm nuair a bheidh an tÚdarás Rialála Carthanas 
níos daingnithe. Ina measc na n-alt seo tá: 

Cumhachtaí imscrúdaithe
I measc na gcumhachtaí a bronnadh ar an Údarás Rialála Carthanas tá cumhacht imscrúdaithe 
ar ghnóthaí eagraíochtaí carthanúla. Féadfaidh an tÚdarás imscrúdaitheoir a cheapadh a  
gcaithfidh iontaobhaithe carthanais agus a ngníomhaithe (lena n-áirítear baincéirí, dlíodóirí 
agus iar-iontaobhaithe) comhoibriú, ag tabhairt leabhar, taifead agus eolas eile a iarrtar dóibh. 
Chomh maith leis sin, ar iarratas an Údaráis, féadfaidh an Chúirt Dúiche a ordú go gcuardófaí 
áitreabh eagraíochta carthanúla, agus go n-urghabhfar leabhair agus taifid.

Beidh spéis ar leith ag eagraíochtaí ealaíon in dhá fhoráil bhreise nár thosaigh a bhfeidhm go fóill. 
Is iad sin:  

(i) Is féidir iontaobhaithe carthanais a íoc as seirbhísí don eagraíocht

 Cé go ndiúltaíonn na Coimisinéirí Ioncaim de ghnáth stádas carthanúil a bhronnadh 
ar eagraíocht nach dtoirmisceann íocaíochtaí do stiúrthóir nó do chomhalta eile den 
chomhlacht rialála lena hionstraim rialála, bogann an tAcht seo d’eagraíochtaí carthanúla 
atá cláraithe leis an Údarás Rialála Carthanas. Tá iontaobhaithe carthanais in ann, dá 
bharr, íocaíocht a fháil as seirbhísí gairmiúla nó eile a thugtar don eagraíocht, a fhad
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 is nach bhfuil seo toirmiscthe ag bunreacht na heagraíochta, go bhfuil an socrú 
 doiciméadaithe, agus go measann na hiontaobhaithe eile é a bheith réasúnta agus 

comhréireach.

(ii) Féadfaidh an eagraíocht costas árachais slánaíochta a íoc

 Foráil eile nár thosaigh a feidhm fós is ea ceann a ligeann d’eagraíochtaí carthanúla 
an costas a bhaineann le hárachas dá n-iontaobhaithe carthanais in aghaidh dliteanas 
pearsanta a íoc maidir le gníomhartha nó faillí a tharlaíonn agus iad ag cur de láimh a 
ndualgas.

Díolúine rátaí

Tá sé cuí plé sa chaibidil seo le díolúine ó rátaí trádála. Tá seo ar fáil do réimse eagraíochtaí 
ealaíon neamhbhrabúis faoi théarmaí an Achta Luachála, 2001.

I measc chineálacha na gcomhlachtaí dá mbaineann an tAcht tá:

• dánlann, iarsmalann, leabharlann, páirc nó séadchomhartha náisiúnta a bhíonn  
oscailte don phobal de ghnáth;

• an chuid is mó de na forais chultúir náisiúnta;

• comhlacht a ghlacann páirt i gcaomhnú na timpeallachta tógtha;

• cumann atá ag úsáid réadmhaoine ar mhaithe le cur chun cinn na heolaíochta,  
na litríochta nó na mínealaíon; 

 agus

• eagraíocht charthanúil a úsáideann réadmhaoin go heisiach ar son cuspóirí carthanúla 
seachas ar son brabúis.

Tugann an cheannlíne dheireanach seo díolúine de ghnáth d’eagraíochtaí a bhfuil uimhir CHY 
acu, ach ar ndóigh d’fhéadfaidís cáiliú faoi cheann de na ceannlínte eile.

An ceart úsáid an fhocail “limited” nó “company limited by guarantee” a ligean thar ceal 
in ainm na cuideachta

Tá na rialacha sa dlí cuideachtaí a cheadaíonn do chuideachtaí neamhbhrabúis áirithe úsáid an 
fhocail “limited” a ligean thar ceal ina n-ainmneacha athshonraithe in Acht na gCuideachtaí, 2014. 
In áit na teidlíochta úsáid an fhocail “limited” a ligean thar ceal, beidh an díolúine i bhfeidhm  
i gcás na cuideachta ráthaíochta ar úsáid na hiarmhíre nua “company limited by guarantee”,  
nó a hacrainm, CLG.

Tá na rialacha nua i bhfeidhm ar an gcuideachta ráthaíochta sa chás:

• gurb iad a cuspóirí chur chun cinn na trádála, na healaíne, na heolaíochta, an 
oideachais, an chreidimh, carthanais nó cuspóir forordaithe eile;

• go n-éilíonn a bunreacht go gcaithfear a brabúis a chur i bhfeidhm chun a cuspóirí  
a chomhlíonadh, agus nach féidir iad a íoc dá comhaltaí; agus má fhoirceanntar í, go  
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 n-íocfar a sócmhainní iarmharacha d’eintiteas neamhbhrabúis eile agus ní dá comhaltaí;

 agus

• go seachadtar ráiteas i bhfoirm fhorordaithe chuig an gCláraitheoir Cuideachtaí, sínithe 
ag stiúrthóir nó rúnaí, go gcomhlíonann an chuideachta na riachtanais thuas.

Nuair a ghlacfar leis an iarratas tráth a chéadchláraítear an chuideachta, clárófar í gan an 
t-acrainm nua CLG a chur léi. Ní gá, áfach an t-iarratas a dhéanamh ag am an chorpraithe. Is 
féidir é a dhéanamh níos moille, mar iarratas ar athrú ainm.

I gcás cuideachtaí ráthaíochta reatha, leanfaidh ceadúnas a fuarthas cheana i bhfeidhm, tar éis 
thosach feidhme Acht na gCuideachtaí, ag díolmhú na cuideachta ón riachtanas an t-acrainm 
nua a úsáid ina hainm. I gcás cuideachtaí nach bhfuil ceadúnas acu cheana féin, beidh staid  
réamhshocraithe i bhfeidhm 18 mí tar éis thosach feidhme Acht na gCuideachtaí, ag cur 
d’iallach ar chuideachtaí mar sin an t-acrainm a úsáid. Bheadh sé de chríonnacht do chuideachta 
atá ag smaoineamh ar iarratas a dhéanamh é a dhéanamh a luaithe agus is féidir.  

ACHOIMRE  

Tar éis achtú an Achta Carthanas 2009 agus tosach a fheidhme in 2014, tá iallach ar a lán 
eagraíochtaí ealaíon den chéad uair clárú leis an Údarás Rialála Carthanas mar “eagraíochtaí 
carthanúla”, mar a shainmhínítear san Acht. Leis an réimeas nua a thugann an tAcht isteach 
tagann réimse riachtanas nua nochta agus tuairiscithe. Ní hionann stádas carthanúil a fháil ó 
na Coimisinéirí Ioncaim agus clárú leis an Údarás Rialála Carthanas, agus moltar d’eagraíochtaí 
ealaíon clárú, nó a shoiléiriú an bhfuil clárú cuí ina gcás-san, gan mhoill.  
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Chomh maith lena chinntiú go bhfuil a gcuideachta ag cloí le dlíthe agus rialacháin rialtais  
ábhartha, agus freastal ar bhunreacht na cuideachta féin, bíonn na stiúrthóirí ar bhord den scoth 
airdeallach ar a bhfeidhmíocht féin, agus ar an gcomhdhéanamh agus ar an gceannasaíocht  
a thugann siad i stiúradh an ghnó. 

Pléadh comhlíonadh an dlí agus aird ar an mbunreacht agus rialacha – an meabhrán agus  
airteagail chomhlachais i gcuideachta theoranta – i gcaibidlí 1 agus 2. Pléitear roinnt bunghnéithe 
eile d’fheidhmíocht boird anseo.

Comhdhéanamh boird  

Go traidisiúnta, ba iad daoine gairmiúla a raibh scileanna dlíthiúla agus airgeadais acu a bhí mar 
bhunchloch ina lán boird ealaíon. Sa lá atá inniu ann, féachann boird den scoth le cinntiú go 
bhfuil an rochtain is mó agus is féidir ar an réimse iomlán scileanna agus taithí atá ag teastáil  
ó stiúrthóirí agus an eagraíocht ag dul trí céimeanna a shaolré, ó óige go haibíocht. 

Creatlach inniúlachta boird
A board competency framework is one way of defining the range of skills and aptitudes 
needed. It should describe:

1 Na rialacha a bhaineann le ceapacháin don Bhord, lena n-áirítear an t-uaslíon stiúrthóirí, 
cumhacht comhlachtaí seachtracha stiúrthóirí a ainmniú (más cuí), foráil le haghaidh 
teorainn ar théarmaí agus scor ar uainíocht. (I gcuideachta theoranta, tá na rialacha  
seo le fáil sna hairteagail chomhlachais.)

2 Na prionsabail ghinearálta a threoróidh earcaíocht grúpa cothrom stiúrthóirí, lena  
n-áirítear éagsúlacht (aoise, inscne, taithí, suímh thíreolaíoch, etc.), ailíniú le luachanna 
an chomhlachta, taithí agus spéis san obair, agus mar sin de.

3 Na cumais, scileanna agus taithí ar leith a mheastar bheith inmhianta i dtosca reatha  
na cuideachta. Féadfaidh a leanas bheith san áireamh ansin, i measc cinn eile:

 • eolas nó spéiseanna a bhaineann go sonrach le foirm ealaíne;
 • taithí shonrach ghnó nó ghairmiúil (e.g. Acmhainní Daonna, bainistiú nó tuairisciú  

  airgeadais, teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide, dlí conarthaí);
 • cumarsáid agus caidreamh poiblí;
 • margaíocht and bainistíocht branda;
 • iomsú airgid.

4 An cur chuige a bheidh ag an mBord i leith earcaíochta, forbartha agus measúnú  
feidhmíochta. 

4
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Ba chóir ról agus freagrachtaí stiúrthóirí a leagan amach go sonrach i ndoiciméad atá mar chuid 
de chaighdeáin rialachais an Bhoird – a chomhdhlúthaítear de ghnáth in imleabhar ábhar ar a 
dtugtar an lámhleabhar rialachais. Tá liosta de mhíreanna féideartha ina leithéid de lámhleabhar 
san áireamh san Aguisín. Nuair a cheaptar iad ba chóir go bhfaigheadh gach stiúrthóir cóip  
den lámhleabhar seo, chomh maith le litir cheapacháin a leagann amach téarmaí a gceapacháin 
agus aon choinníollacha eile. 

An líon is fearr do bhord ealaíon  

Cé go gcaithfidh, de réir dlí, íosmhéid de bheirt a bheith ann, luaitear an t-uaslíon stiúrthóirí in 
amanna i meabhrán agus airteagail chomhlachais na cuideachta. Is líon é seo is féidir a athrú, 
agus ba chóir do gach bord a chomhdhéanamh féin a athbhreithniú go tréimhsiúil – uair gach 
cúig go seacht mbliana mar shampla. Tá amanna i bhforbairt eagraíochta nuair atá sé cuí méid 
an bhoird a athrú. Tar éis tréimhse fáis, d’fhéadfadh sé go meastar é a bheith cuí an Bord a  
mhéadú le glacadh le tuilleadh scileanna atá ag teastáil, nó díreach le daoine breise a earcú le 
cuidiú le freagracht na gníomhaíochta méadaithe a chomhroinnt. Ar an gcaoi chéanna, tar éis 
féin-bhreithmheas a dhéanamh, d’fhéadfadh an Bord a shocrú go bhfuil barraíocht comhaltaí ann.

De ghnáth bíonn idir seachtar agus deichniúr comhaltaí ag eagraíochtaí ealaíon a mhaoiníonn 
an Chomhairle Ealaíon, agus tá a fhios againn ó thaighde ar na mallaibh13 gurb é an meánlíon 
stiúrthóirí i gcuideachtaí neamhbhrabúis in Éirinn ná seachtar.

San am a chuaigh thart, bhí na boird i roinnt eagraíochtaí ealaíon níos mó – os cionn 15  
chomhalta – ag léiriú in amanna oidhreacht ó chomhairle dheonach a chur ar bun a raibh a 
comhaltaí páirteach i ngnéithe de reáchtáil na heagraíochta ó lá go lá. Ar an gcaoi chéanna, 
bíonn boird níos mó ag teastáil in amanna nuair a dhéanann fochoistí cuid mhóir de ghnó an 
Bhoird, agus bíonn stiúrthóir ag teastáil le dul orthu seo.

Roimh athchóirithe níos déanaí ar an dlí cuideachtaí, tháinig stiúrthóirí isteach ar bhoird ealaíon 
mar chomhartha dea-thola, gan glacadh leis go raibh iallach orthu freastal ar gach cruinniú. Ní 
ghlactar leis a thuilleadh go bhfuil sé seo ina chleachtas inghlactha, agus d’fhéadfadh de thoradh 
air sin go sáraítear forálacha Acht na gCuideachtaí a éilíonn ar gach stiúrthóir an fhreagracht 
a chomhroinnt as gach cinneadh don chuideachta. Ba chóir amanna agus dátaí cruinnithe a 
bheith socraithe ag na stiúrthóirí le bheith oiriúnach dóibh féin, agus má fhaigheann stiúrthóirí 
amach nach bhfuil siad in ann cloí leis an sceideal seo ba chóir dóibh dul ar scor.  

Is léir go bhfuil nasc idir inniúlacht boird agus méid boird, agus ba chóir don Bhord bheith mór 
go leor le slí a thabhairt do gach gné den scil agus den taithí atá ag teastáil uaidh. Maidir leis 
an “líon foirfe”, is riail ghinearálta mhaith é ceist a chur an féidir gach glór a chloisteáil le linn 
cruinnithe laistigh de chreat ama inghlactha. Maidir le boird bheaga, déarfadh roinnt daoine  
i gcomhthéacs deonach gur ar éigean go bhfuil bord ar a bhfuil níos lú ná cúigear ina bhord  
ar chor ar bith (cé go bhfuil a lán gnólachtaí príobháideacha ag feidhmiú le bord ar a bhfuil 
ceathrar comhaltaí nó níos lú). 

13 Patricia Quinn et al. Irish Nonprofits: what do we know? INKEx (Dublin 2012).
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Teorainneacha téarma, scor stiúrthóirí  

Tá sé ag éirí níos coitianta i measc cuideachtaí ráthaíochta go socraítear teorainn ar an líon 
blianta, nó níos minice an líon téarmaí le líon seasta blianta, is féidir a bheith ag stiúrthóir as  
a chéile, le trí théarma de thrí bliana socraithe de ghnáth mar uaslíon. Tá cúiseanna maithe  
leis seo, agus níor chóir imeacht ón ngnáthchleachtas seo ach amháin i dtosca eisceachtúla.

Rud nach bhfuil chomh coitianta sin, féadfaidh na hairteagail foráil a dhéanamh do scor  
uathoibríoch stiúrthóra nach bhfreastalaíonn ar aon chruinniú den Bhord ar feadh tréimhse 
shonraithe – trí nó sé mhí mar shampla – ach amháin má mheasann na stiúrthóirí asláithreachtaí 
mar seo a bheith inghlactha sa chás sin.

Cur chuige de réir inniúlachta maidir le ceapadh stiúrthóirí  

Cuirfidh na hairteagail chomhlachais síos ar an gcaoi a gceapfar stiúrthóirí. Cibé caoi ceaptha 
atá ann, is áit mhaith í an Chreatlach Inniúlachta Boird ar a gcuirtear síos thuas leis an bpróiseas 
earcaíochta a thosú. Mar gheall uirthi sin is féidir na cáilíochtaí atáthar á lorg a phlé go teibí 
(seachas i leith daoine áirithe), agus spreagann sí an Bord le smaoineamh as an úr, ag seachaint, 
b’fhéidir, ]é féin a bhunú bliain i ndiaidh bliana gan aird ar riachtanais athraitheacha na 
cuideachta.

Sa chás go bhfuil ról ag comhaltaí na cuideachta, nó ag gníomhaireacht sheachtrach (ar nós 
údarás áitiúil) i gceapacháin a dhéanamh don Bhord, is féidir an Chreatlach Inniúlachta Boird  
a úsáid fós chun tuairim an Bhoird a chur in iúl maidir leis na cineálacha folúntais a cheapann  
sé a bheith ann. Ciallaíonn sé seo go bhfuil tuairim á léiriú ag an mBord ar cad é a phróifíl is 
fearr ag aon am, seachas an cheist thábhachtach seo a fhágáil – fiú cuid di – ag daoine eile.  

Is é an comhthoradh ar ndóigh, tar éis dó a shocrú cad é a chomhdhéanamh is fearr, go 
bhfiafraíonn bord den scoth de féin cad é an méid a luíonn seo leis an bhfírinne reatha, agus 
ansin tugann sé faoi chlár scor agus earcaíochta de réir mar is gá chun an fhírinne a oiriúnú do 
riachtanais iarbhír reatha na cuideachta. Pléitear an chaoi a ndéantar seo a thuilleadh i gCaibidil 
5 (feic Measúnú agus Forbairt Boird).

Earcaíocht stiúrthóirí    

Tá trí bhealach ghinearálta inar féidir le stiúrthóirí nua teacht isteach sa Bhord:

• toghchán (ag comhaltaí na cuideachta, ag an gcruinniú ginearálta bliantúil); 

• ainmniú ag comhlacht eile (ar nós an údaráis áitiúil) nó  

• comhthoghadh ag an mbord.
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Is minic a dhéanann na hairteagail foráil do mheascán díobh seo: go líonfar roinnt áiteanna ar 
an mbord le toghchán, agus roinnt eile le hainmniúchán. D’fhéadfadh an chumhacht a bheith 
ag an mBord líon beag stiúrthóirí dá rogha féin a chomhthoghadh. De ghnáth, féadfaidh sé 
folúntas ócáideach a líonadh go dtí an chéad chruinniú ginearálta bliantúil eile, nuair is féidir  
an duine a roghnaíodh é féin nó í féin a chur chun tosaigh i dtoghchán.  

Cibé acu a ghlacfaidh nó nach nglacfaidh bord le cur chuige na creatlaí inniúlachta boird, ba 
chóir tosaíochtaí an Bhoird agus a bhealaí oibre a chur in iúl d’aon duine a bhfuil cumhacht 
acu stiúrthóirí a thoghadh nó a ainmniú. Maidir le comhthoghadh, agus i dtosca ina n-iarrtar 
ar dhuine folúntas ócáideach a líonadh nó é féin nó í féin a chur chun tosaigh i dtoghchán ag 
cruinniú ginearálta bliantúil, ba chóir an chúis leis an gcuireadh a mhíniú, agus ba chóir an méid 
a bheidh an Bord ag súil leis ón té a iarradh a dhéanamh soiléir. Tá sé go hiomlán míchothrom 
cuireadh a thabhairt do dhuine a bheith ar bhord gan a mhíniú don duine cén fáth a bhfuil  
na scileanna, inniúlachtaí nó tionchar féideartha ar leith atá ag an duine luachmhar i dtuairim 
an Bhoird, agus gan bheith soiléir faoin méid ama agus iarrachta ba mhaith leis mBord go 
ngeallfadh an stiúrthóir nua don eagraíocht. 

Tá sé úsáideach seo an faisnéisiú, nó malartú tuairimí, seo a dheimhniú i scríbhinn. Is féidir seo 
a dhéanamh ar bhealach cairdiúil dearfach, agus féadann sé an deis a thabhairt le tagairt do 
na buntáistí a bhaineann le bheith ar an mbord. B’fhéidir nach mbeadh níos mó i gceist leo seo 
ach an deis shimplí bheith páirteach in eagraíocht ealaíon, agus rud beag níos mó a fhoghlaim 
faoi na healaíona agus faoi shaol an bhoird. Más amhlaidh, ba chóir seo a dhéanamh soiléir.  

Tá sé amhlaidh in amanna go bhfuil príomhfheidhmeannach nó stiúrthóir cuideachta ealaíon 
páirteach sa phróiseas le stiúrthóirí nua a aimsiú, agus/nó go dtugtar an tasc dóibh a fháil amach 
an bhfuil siad ar fáil nó an bhfuil spéis acu freastal air. Cé gur féidir leis na stiúrthóirí feidhmeanna 
mar seo a tharmligean ar mhaithe le caoithiúlacht riaracháin, tá sé tábhachtach gurb é/í an 
cathaoirleach (nó stiúrthóir eile a d’ainmnigh sé/sí chun na críche seo), seachas bainisteoir,  
ag a bhfuil ról ceannasach ag dul in araicis daoine le hiarraidh orthu dul ar bhord deonach. 

Ionduchtú stiúrthóirí nua  

Tá sé ríthábhachtach go dtugtar faisnéis chuí do stiúrthóirí nua, agus ba chóir don Bhord an 
chaoi a láimhseálfar an t-ábhar seo a phlé agus a shocrú. Chomh maith le faisnéisiú ó bhéal ón 
gcathaoirleach (nó ó chomhalta boird eile a ainmníodh chun na críche seo) agus na bainisteoirí 
is sinsearaí san eagraíocht (stiúrthóir ealaíne agus/nó príomhfheidhmeannach nó a gcomhionann), 
ba chóir go mbeadh an deis ag stiúrthóirí nua cuairt a thabhairt ar áitreabh na heagraíochta 
agus tuiscint a fháil ar a obair phraiticiúil, ag glacadh leis go bhfuil siad nua chuici. 

Tabharfaidh an faisnéisiú ó bhéal an deis cur síos a dhéanamh ar struchtúr na heagraíochta 
agus ar aon saincheisteanna atá ag imirt tionchair ar a cuid feidhmeanna ag an am – go 
háirithe aon saincheisteanna airgeadais, nó gníomhaíochtaí dlíthiúla a bhaineann léi. Tá sé ní 
amháin míchothrom, ach d’fhéadfadh sé faoi thosca áirithe bheith inghníomhaithe, iarraidh  
ar dhuine dul ar bhord deonach gan aon rún náireach a nochtadh.
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Ba chóir doiciméid bhunreachtúla na cuideachta a chur ar fáil, i dteannta na gcuntas bainistíochta 
deireanach (má tá siad ar fáil), ráitis airgeadais iniúchta agus aon ábhair scríofa ábhartha eile,  
i bhfoirm doiciméid bheartais, pleananna cuideachta agus mar sin de. Is féidir na doiciméid seo 
a chur le Lámhleabhar Rialachais an Bhoird, má tá ceann ag an eagraíocht.

Breithmheas agus forbairt boird    

Seachas a fhiafraí díobh féin an bhfuil siad ag comhlíonadh na mbunchaighdeán comhlíonta a 
leagtar amach i reachtaíocht ábhartha (lena n-áirítear go háirithe an tAcht Carthanas 2009 agus 
Acht na gCuideachtaí, 2014), glacann formhór na mBord seal ó am go chéile le machnamh a 
dhéanamh ar a bhfeidhmíocht agus ar a gcaighdeán féin.

Bealach amháin le breathnú air seo is ea a leagan amach cad iad na caighdeáin agus na 
gnáthchleachtais atá i réim san eagraíocht, agus ansin iad seo a dhoiciméadú i Lámhleabhar 
Rialachais an Bhoird. 

Rogha eile is ea cleachtas féin-bhreithmheasa Boird a ghabháil de láimh. Is fearr seo a dhéanamh 
ar bhonn rúnda le gach stiúrthóir ag freagairt ceistneora a ndéanfar a thorthaí a chomhiomlánú 
agus a thuairisciú ar ais go dtí an Bord iomlán, agus a mbeidh an Bord (nó duine seachtrach  
má bhí a leithéid páirteach) in ann ina dhiaidh sin clár gníomhaíochtaí a chomhaontú le tabhairt 
faoi na saincheisteanna nó na hábhair imní ar leagadh béim orthu. 

Is iomaí sin teimpléad den scoth atá ann d’fhéin-bhreithmheas boird, agus clúdaíonn an chuid 
is mó acu ábhair mar:  

1 Comhdhéanamh boird, caighdeáin agus feidhmíocht. 

2 Maoirseacht airgeadais, iniúchadh and riosca. 

3 Eitic agus comhlíonadh (lena n-áirítear coinbhleacht leasa nó dílseacht).

4 Caidreamh le páirtithe leasmhara. 

5 Próisis agus nósanna imeachta an Bhoird. 

6 Dinimic an Bhoird. 

7 Aon smaointe eile a bheadh ag comhaltaí Boird le cuidiú leo agus leis an mBord  
forbairt agus a gcumas a bhfeidhmeanna a chur i gcrích a fheabhsú. 

Ba chóir do stiúrthóirí ceisteanna struchtúrtha a chur a bhaineann le hobair ar leith na heagraíochta 
agus lena riachtanais agus lena tosaíochtaí straitéiseacha reatha, agus ba chóir go leor deiseanna 
a thabhairt do gach stiúrthóir a ráitis féin a dhéanamh ar gach ábhar, nó ar aon ábhar eile is mian 
leo a tharraingt anuas.

Ba chóir go luafadh an ceistneoir ceist faoi fheidhmíocht an chathaoirligh, agus an caidreamh 
idir an Bord agus ceannasaíocht fheidhmeannach agus ealaíne na heagraíochta. Féadfaidh  
na nithe seo s bheith leochaileach, ach féadfaidh siad bheith ina n-údar tearcfheidhmíochta  
in eagraíocht ar bith.
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Tar éis dó an chaoi ar mian leis tabhairt faoni bpróiseas seo a shocrú, ba chóir don Bhord am 
a chur ar leataobh lena thátail a phlé agus le gníomhú orthu. Déanfaidh bord a bhfuil spéis  
aige san fheabhsú leanúnach cleachtas féin-bhreithmheasa go tréimhsiúil, uair amháin gach  
trí go cúig bliana mar shampla. 

Oiliúint stiúrthóirí agus forbairt Boird  

De ghnáth leagfaidh tátail cleachtas féin-bhreithmheasa Boird amach sraith gníomhaíochtaí 
a chaithfidh an Bord a dhéanamh chun a chumais agus a fheidhmíocht féin a fheabhsú. 
D’fhéadfadh a leanas bheith san áireamh: 

• athruithe ar chomhdhéanamh an Bhoird (scoir chomh maith le hearcaíocht); 

• cruthú nó feabhsú coistí Boird; 

• beartais nó caighdeáin shonracha rialachais a chur in iúl, nó  

• an riachtanas don Bhord comhairle nó tacaíocht shonrach éigin a fháil. 

Éilíonn oibleagáidí muiníne stiúrthóirí go nglacann siad cúram chun iad féin a chur ar an eolas 
faoi gach ní ar a mbeifear ag súil leo breithiúnas nó cinneadh a dhéanamh: ní cosaint ar bith  
sa dlí é do stiúrthóir neamheolas ar ghnóthaí airgeadais nó rialachais a mhaíomh, mar shampla. 

Dá bhrí seo, ba chóir do Bhord aon eagraíochta a bhfuil méid inti machnamh a dhéanamh ar  
a leanas:

– ábhair ionduchtúcháin bhunúsacha agus oiliúint a thairiscint do stiúrthóirí má tá siad ag 
teastáil, lena chinntiú go dtuigeann gach stiúrthóir a f(h)reagrachtaí faoin dlí cuideachtaí;14

– deiseanna speisialaithe forbartha boird a aithint ó na cláir phoiblí a thairgtear don 
earnáil neamhbhrabúis go ginearálta; 

– cuireadh a thabhairt do shaineolaí rialachais seisiún nó seisiúin oiriúnaithe a thabhairt 
ar fhorbairt Boird. (Tá de bhuntáiste aige seo go mbeidh sé oiriúnaithe do riachtanais 
shonracha na heagraíochta.)

– Rochtain ar comhairle saineolaí a chur ar fáil d’aon stiúrthóir a mheasann go bhfuil  
sin ag teastáil15 ar aon ábhar atá ríthábhachtach do shaol nó d’obair na heagraíochta. 

ACHOIMRE

Tá gach bord ealaíon freagrach as a chinntiú go bhfuil sé ag feidhmiú de réir a lánfhéidear-
thachta le ceannasaíocht a thabhairt don eagraíocht atá á rialú aige. Cé go bhféadfadh a lán 
tosca seachtracha bheith lasmuigh de smacht an Bhoird, tá dualgas air breathnú ar a chomhd-
héanamh, iompar agus feidhmíocht leanúnach féin. Is dea-chleachtas é a chaighdeáin féin  
agus a chomhdhéanamh is fearr a dhoiciméadú, fiú nuair atá comhlachtaí seachtracha ann  
a bhfuil an chumhacht acu ceapacháin a dhéanamh ar an mBord.

14 Foilsíonn Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach ábhair faisnéisithe den scoth, agus tá a lán  
 cláir phoiblí ar an ábhar ann arna dtairiscint ag, mar shampla, institiúidí tríú leibhéil, an Institiúid Stiúrthóirí  
 in Éirinn, an Foras Riaracháin, Cumann Dlí na hÉireann etc.
15 De ghnáth éilítear ar stiúrthóir iarratas ar chomhairle mar seo a chur tríd an gcathaoirleach nó rúnaí, le go  
 mbeadh sé faoi réir rialuithe costas airgeadais.
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Tá formhór na n-eagraíochtaí ealaíon a fhaigheann maoiniú poiblí comhdhéanta mar chuideachtaí 
faoi theorainn ráthaíochta, agus tá boird ag beagnach gach ceann acu atá comhdhéanta  
beagnach go hiomlán de stiúrthóirí neamhfheidhmeannacha. Beidh tionchar ag cáilíocht an 
chaidrimh idir an bord neamhfheidhmeannach agus an fhoireann fheidhmeannach (stiúrthóir 
ealaíne, príomhfheidhmeannach, bainisteoir ginearálta) ar fheidhmíocht na heagraíochta. 

Is é an toisc aonair is mó a mhilleann an caidreamh idir an bord agus an príomhfheidhmeannach 
ná teorainn nach bhfuil sainmhínithe go maith ar a róil agus ar a bhfreagrachtaí faoi seach. Is 
í an teorainn seo, chomh maith, an líne idir rialachas agus bainistíocht. Ní eolaíocht chruinn é 
ciall a bhaint as seo, ach má éiríonn leis na páirtithe tosú amach ag teacht le chéile go ginearálta 
maidir le prionsabail áirithe, agus má tá siad toilteanach plé lena chéile agus iad ag cur na  
bprionsabal seo i bhfeidhm, beidh bunús leagtha síos le haghaidh dea-chaidrimh.

Faoi gach eagraíocht atá sé teacht ar a réiteach féin maidir le cén áit go díreach ba chóir an  
líne a tharraingt idir cumhachtaí agus dualgais an Bhoird agus an Phríomhfheidhmeannaigh, 
agus faoin gcathaoirleach atá sé a chinntiú go gcloítear leis an líne seo. Leagfaidh bunreacht  
na cuideachta – mar atá feicthe againn cheana – dualgas ar an mBord as “bainistiú” ghnó na 
heagraíochta. Seo “bainistiú” i gciall leathan – “rialachas” sa bhéarlagair reatha. Ag an mBord 
atá an ról rialachais seo. Féadfaidh an Bord gnéithe den ról a tharmligean don phríomhfheidh-
meannach nó do na ceannairí ealaíne, ach ní féidir éirí as an bhfreagracht as rialachas na hea-
graíochta. Faoin fhoireann ghairmiúil atá bainistiú ó lá go lá, faoi cheannas an phríomhfheidh-
meannaigh agus/nó an stiúrthóra ealaíne.

Ina lán eagraíochtaí ealaíon, roinntear ceannasaíocht fheidhmeannach: in amanna bíonn an 
ceannasaí ealaíne i gceannas agus in amanna eile an bainisteoir ginearálta – cibé teideal atá aige 
nó aici. Tá de fhreagracht ar an mBord a chinntiú go bhfuil línte agus freagrachtaí tuairiscithe 
soiléir, go háirithe má chomhroinntear feidhmeanna ceannasaíochta. Déantar seo trí mheascán 
de dhá rud: cumhachtaí forchoimeádta an Bhoird a shainmhíniú – na cinntí nach féidir ach leis 
an mBord a dhéanamh – ar láimh amháin agus ról nó róil an phríomhfheidhmeannaigh/stiúrthora 
ealaíne nó bainistíochta a shonrú go soiléir ar an láimh eile.

Príomhfheidhmeannach a earcú

Deirtear in amanna gurb é an tomhas is tábhachtaí ar fheidhmíocht Boird pleanáil le haghaidh 
comharbas príomhfheidhmeannaigh agus é a bhainistiú go rathúil. Go cinnte, in eagraíocht 
ealaíon, tá tionchar níos mó ar rath na heagraíochta ag an ról ceannasaíochta nó na róil  
cheannasaíochta a shainmhíniú go héifeachtach agus a líonadh ná aon ghné eile.

Ba chóir an próiseas roghnúcháin a phleanáil go cúramach. Is é an chéad tasc raon feidhme an 
róil a athbhreithniú, go háirithe má tá go leor ama imithe ón uair dheireanach a líonadh é. Ná 
glac leis gan smaoineamh go bhfuil an ról gan athrú. An bhfuil gnéithe den ról ann ar gá iad  

5
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a fhorbairt nó, os a choinne sin, arbh fhéidir iad a shannadh do bhall eile den fhoireann? An ról 
lánaimseartha nó páirtaimseartha é? Cén téarma ceapacháin ba chóir a roghnú? Ba chóir don 
Bhord sonraíocht poist mhionsonraithe agus próifíl pearsa a fhaomhadh, tar éis na ceisteanna 
seo agus ceisteanna gaolmhara a bhreithniú go críochnúil. 

Ba chóir don Bhord a shocrú an bpléifidh sé féin leis na próisis fógraíochta agus roghnúcháin, 
nó an lorgófar cúnamh saineolaí. Más ea go bhféadfadh an ról iarratais a mhealladh ó laistigh 
den eagraíocht, ba chóir go gcinnteodh an próiseas rúndacht na n-iarratas seo.

D’fhéadfaí go gceapfaí coiste Boird chun an tasc a ghabháil de láimh, a mbíonn cathaoirleach 
an Bhoird i gceannas air in amanna ach ní i gcónaí. Má chuirtear a leithéid de choiste ar bun, 
ba chóir méid an údaráis tharmligthe atáthar a bhronnadh, agus an chaoi a ndéanfaidh an coiste 
tuairisc don Bhord, a shocrú. Mar shampla, an bhfuiltear ag súil go nglacfaidh an fochoiste le 
freagracht as an bpróiseas agus go dtiocfaidh sé ar ais chuig an mBord le hiarrthóir molta, nó an 
bhfuil an Bord iomlán ag iarraidh agallamh a chur ar na hiarrthóirí gearrliostaithe? I gceachtar 
cás, ba chóir an próiseas a ghabháil de láimh le meas ar gach iarrthóir, lena n-áirítear rúndacht 
a n-iarratais.

Cibé próiseas atá ann, ba chóir é a phlé, a chomhaontú agus a chur sna miontuairiscí ag  
cruinniú Boird.

Más ea go bhfuil gníomhaí earcaíochta seachtrach á áirithiú, molfaidh sé agus ansin bainisteoidh 
sé an próiseas (lena n-áirítear rannpháirtíocht an Bhoird). 

Má dhéantar tarmligean go fochoiste le tabhairt faoin bpróiseas, beidh na céimeanna seo a 
leanas san áireamh de ghnáth:

1 Ról agus sonraíocht faoin bpearsa.

2 Fógra poiblí agus iarrthóirí a spreagadh le cur isteach ar an bpost.

3 Athbhreithniú iarratas agus gearrliostú iarrthóirí le haghaidh agallaimh.

4 An painéal inmheánach agallaimh le critéir roghnaithe a chomhaontú (scéim ‘mharcála’).

5 Agallamh ar iarrthóirí gearrliostaithe, in dhá bhabhta in amanna.

6 Iarrthóir roghnaithe a mholadh don Bhord le haghaidh a gcomhaontaithe faoi réir  
teistiméireachtaí agus comhaontú téarmaí.

7 Dul i gcomhairle le moltóirí agus téarmaí a chomhaontú leis an iarrthóir ar éirí leis nó léi.

8 Na téarmaí sin a léiriú i gconradh.

Toirmeascann an dlí fostaíochta idirdhealú. Ba chóir don eagraíocht a bheith cúramach lena 
chinntiú go seachnaíonn sí an gaiste seo san fhógra, i ndréachtú foirmeacha iarratais agus in 
agallaimh. Bí cúramach go háirithe maidir le ceisteanna mar aois, reiligiún, cine, míchumas,  
stádas pósta nó tuismitheora, agus claonadh gnéis. Tá sé cuidiúil gan díriú ar an gcineál duine 
atá á lorg agaibh, ach ar na scileanna agus ar na cáilíochtaí atá riachtanach don tasc. Ar mhaithe 
libh a chosaint má bhíonn aighneas ann ina dhiaidh sin, ba chóir don bhord agallaimh duine  
a ainmniú le nótaí mionsonraithe a ghlacadh d’agallaimh agus an bunús ar a ndearnadh cinntí  
a thaifeadadh.
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Conradh fostaíochta

De réir dlí, tá eolas áirithe a bhaineann leis na téarmaí fostaíochta le tabhairt i scríbhinn do gach 
fostaí. Cé go bhféadfadh litir ina bhfuil na téarmaí seo a bheith dóthanach do mhórán fostaithe, 
tá conradh iomlán fostaíochta, dréachtaithe ag dlíodóir na heagraíochta, níos oiriúnaí i gcás an 
phríomhfheidhmeannaigh.
 
Is den chríonnacht é comhairle dhlíodóir na heagraíochta a ghlacadh sula ndéantar agallaimh. 
Tá saincheisteanna tábhachtacha ann a bhfuil impleachtaí áirithe dlí acu, lena n-áirítear ar chóir 
an ceapachán a dhéanamh ar théarma seasta, agus cá fhad ar chóir an téarma sin a bheith. Ba 
chóir tuiscint a bheith ag an mBord ar na ceisteanna seo sula bpléitear an post leis na hiarrthóirí. 

Ionchais a leagan amach, feidhmíocht a bhainistiú

Cé go bhféadfaidh dlíodóir na heagraíochta treoir a thabhairt do na stiúrthóirí ar inneachar 
conartha fostaíochta oiriúnaigh, faoin mBord atá sé cinneadh a dhéanamh ar raon údaráis an 
phríomhfheidhmeannaigh/an stiúrthóra ealaíne. Déanann sé é seo ar bhonn a thuisceana ar an 
gcaoi is fearr ar féidir an líne idir rialachas agus bainistíocht a tharraingt i gcomhthéacs uathúil  
a eagraíochta féin. 

Ba chóir an tsaincheist seo a phlé go hoscailte agus go críochnú leis an iarrthóir ar éirigh leis/
léi. Is minic a chuirtear síos ar shainchúram príomhfheidhmeannaigh chun críoch conartha mar 
bainistiú ghnó na heagraíochta ó lá go lá, faoi réir rialú iomlán agus stiúir an Bhoird. Is den 
chríonnacht, a fhad agus is féidir, bheith níos follasaí, ar a laghad trí fhreagrachtaí an  
phríomhfheidhmeannaigh/an stiúrthóra ealaíne a shainmhíniú sa chonradh, agus trína chinntiú 
go bhfuil ráiteas comhaontaithe ag an mBord ar na cumhachtaí sin atá forchoimeádta aige  
dó féin. Áiríonn siad seo de ghnáth straitéis a leagan amach, conarthaí thar leibhéal airgeadais 
sonraithe a fhaomhadh, cruthú post nua a fhaomhadh, etc., chomh maith leis na cumhachtaí  
a bhíonn forordaithe ag an dlí (mar shampla, ceapadh an iniúchóra nó glacadh na ráiteas  
airgeadais iniúchta).

Ról an fheidhmeannais i gceapadh straitéise

Caithfidh beartais eagraíocht ar bith a bheith dírithe sa deireadh i dtreo a aidhmeanna sonraithe 
a chur i gcrích, agus d’fhéadfadh sé go gcaithfear dul i ngleic le haon athrú mór treo mar athrú 
féideartha ar an mbunreacht. I gcuideachta faoi theorainn ráthaíochta, éileoidh seo athrú ar an 
bhforáil maidir le cuspóirí sa mheabhrán comhlachais. 

Is feidhm lárnach den Bhord é cinneadh ar fhócas agus ar threoir straitéise, fiú má tharmligtear 
cur i bhfeidhm straitéiseach don fheidhmeannas ó lá go lá. In eagraíochtaí ealaíon le ceanna-
saíocht ghairmiúil, beidh ról lárnach ag an bpríomhfheidhmeannach/stiúrthóir ealaíne ag tacú 
le forbairt straitéise, ach caithfear údarás an Bhoird a bheith aige seo má tá sé le cur i bhfeidhm 
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go muiníneach. Sa chás gur foinse shuntasach cúnamh deontais í an Chomhairle Ealaíon, beifear 
ag súil leis gur fhaomh an Bord an t-iarratas ar mhaoiniú bliantúil nó tionscadail.

Is féidir le comhaontú straitéise, lena n-áirítear breithmheas riosca, a bheith ina ábhar plé beoga, 
le tuairimí éagsúla, agus go deimhin ba chóir go mbeadh, agus ba chóir go gceadófaí na 
tuairimí sin a chur in iúl gan bhac ag cruinnithe Boird. Ba chóir na torthaí a bheadh ar roghanna 
straitéiseacha éagsúla, agus na tuiscintí a chuireann taca fúthu, a thuiscint go soiléir agus ba 
chóir iarraidh ar an bpríomhfheidhmeannach/stiúrthóir ealaíne an chaoi a gcuirfear an straitéis  
i bhfeidhm a chur in iúl.

Tacú leis an bpríomhfheidhmeannach agus a f(h)eidhmíocht 
a athbhreithniú

Tar éis straitéis agus plean oibriúcháin a chomhaontú, ba chóir ligean don phríomhfheidhmean-
nach ansin iad a chur i bhfeidhm gan cur isteach ó chomhaltaí Boird, ag glacadh leis go bhfuil 
socruithe éifeachtacha i bhfeidhm ag an mBord le haghaidh cruinnithe eatramhacha le treoir 
agus tacaíocht a chur ar fáil, agus le héisteacht le tuairiscí ar fheidhmiú.

Idir cruinnithe, is minic a bheidh an príomhfheidhmeannach agus an cathaoirleach ag plé le 
torthaí chinntí an Bhoird. Feidhmeoidh an cathaoirleach mar bhonn braite agus mar thaca  
ginearálta don phríomhfheidhmeannach, agus beidh sé/sí ag súil le bheith ar an eolas faoi aon 
ghéarchéim nó fadhb neamhghnách a bhaineann le gnó na heagraíochta ó lá go lá. Tá sé  
tábhachtach go mbeidh an cathaoirleach in ann an tacaíocht seo a thabhairt gan cur isteach  
ar an ról bainistíochta, agus gan údarás an phríomhfheidhmeannaigh nó an Bhoird a shrianadh 
ná a lagú.

Leanann sé uaidh sin nach mbeidh an Bord in ann athbhreithniú a dhéanamh ar an bpríomhf-
heidhmeannach ach amháin má comhaontaíodh ionchais roimh ré, agus go ndearnadh  
maoirseacht agus gur tugadh tacaíocht mar a bhí riachtanach i bhfeidhmiú na bpleananna. 

Tuairisciú don bhord

Is ábhar eile é an chaoi a dtuairiscíonn an príomhfheidhmeannach don Bhord ar chóir é a phlé 
agus a chomhaontú, ionas gur féidir leis an dá pháirtí cleachtais a thuiscint. Mar shampla, más 
mian leis an mBord tuairisc scríofa a fheiceáil roimh chruinniú, tá sé go hiomlán réasúnta é a lorg.

Is dea-chleachtas é don Bhord a leagan amach i scríbhinn cad iad na nithe ar a bhforchoimeádann 
sé an chumhacht cinntí a dhéanamh i leith. Chomh maith leis sin, d’fhéadfadh sé bheith den 
chríonnacht a chomhaontú gur chóir ceisteanna mar seo a chur ar aghaidh go dtí an Bord:

• aon rud lena mbaineann éileamh in éadan na heagraíochta nó a cistí nach rabhthas  
ag súil leis nó nár tuaradh; 

• aon aighneas idir an eagraíocht agus aon tríú páirtí;
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• aon easaontú suntasach, nó deacracht le fostaí;

• gach ní a bhaineann le hárachas;

• aon rud a bhaineann le húinéireacht maoine nó aon sócmhainne eile de chuid  
na heagraíochta;

• conarthaí molta suntasacha, nó téarmaí agus coinníollacha conarthaí suntasacha  
(ar féidir iad a shainmhíniú de réir luacha);

• aon rud a bhagródh clú na heagraíochta;

• gach comhfhreagras neamhghnách le banc, cuntasóirí nó dlíodóirí na heagraíochta;

• nithe a bhaineann le cúnamh deontais agus tabhartais, lena n-áirítear Coinníollacha 
maidir le Cúnamh Airgeadais na Comhairle Ealaíon, agus comhfhreagras neamhghnách 
ó mhaoinitheoirí;

• aon rud lena mbainfeadh athrú suntasach ar bheartas, ar phlean nó ar chleachtas  
bunaithe de chuid na heagraíochta.

Níos ginearálta, ba chóir go dtabharfadh an plean bliantúil an chreatlach do thuairiscí don Bhord, 
agus go mbeadh am ar fáil sa chlár oibre le haghaidh athbhreithniú eatramhach. Ba chóir go luafaí 
sa chlár ama an bhfuil nithe á dtabhairt go dtí an Bord ar mhaithe le heolas nó le haghaidh cinnidh.

Beifear ag dréim leis ón bpríomhfheidhmeannach freisin an Bord a choinneáil ar an eolas, go 
ginearálta, faoi imeachtaí na heagraíochta, faoina héachtaí suntasacha agus faoina teipeanna. 
Tá tuairiscí airgeadais soiléire, rialta ríthábhachtach. Tá sé cuidiúil formáid tuairiscithe airgeadais 
a bheith ag an eagraíocht, a cheadóidh cuntasóir na heagraíochta. Bíodh seo déanta nó ná bíodh, 
tá sé ríthábhachtach go bhfaomhfadh an Bord an chaoi a dtiomsaítear agus a dtuairiscítear na 
figiúirí, agus go mbeadh an Bord sásta leis na próisis le haghaidh rialú airgeadais inmheánach.

Ar a laghad, ba chóir don phríomhfheidhmeannach buiséad bliantúil a shocrú roimh thús gach 
bliana airgeadais, agus go bhfaomhfadh an Bord é. Ba chóir don phríomhfheidhmeannach/
Oifigeach Airgeadais cuntais mhíosúla bhainistíochta a ullmhú, agus a thabhairt do chomhaltaí 
Boird in am don Bhord a machnamh a dhéanamh orthu roimh an gcéad chruinniú Boird eile. 
Ba chóir don Bhord bheith in ann feidhmíocht na heagraíochta a thomhas de réir buiséid, ag 
tréimhsí rialta, i rith na bliana. 

An príomhfheidhmeannach mar rúnaí cuideachta
 
Níl sé neamhghnách go mbeadh an príomhfheidhmeannach ag feidhmiú mar rúnaí eagraíochta 
i gcásanna ina bhfuil an eagraíocht corpraithe mar chomhlacht. Is socrú praiticiúil é seo, agus 
is é nó í an príomhfheidhmeannach an duine is fearr, go minic, don phost. Ach d’fhéadfadh sé 
bheith ina údar le coinbhleacht leasa ag pointe éigin, agus is é an toradh atá air oifigeach atá 
freagrach dóibh ar nithe rialachais agus rialaithe amháin a cheilt ar an mBord – ról nach féidir 
lena thábhacht agus lena chastacht ach méadú in am seo an athraithe reachtúil agus rialaithe 
do chuideachtaí agus do charthanais. 
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Is oifigeach de chuid na cuideachta rúnaí na cuideachta, cosúil leis na stiúrthóirí. Cuireann seo 
an príomhfheidhmeannach/rúnaí na cuideachta in áit chiotach, is é sin bheith ina shearbhónta 
den chuideachta agus bheith ar dhuine dá hoifigigh ag an am céanna. Is féidir a mhaíomh go 
bhfuil sé míchothrom bheith ag súil go dtabharfadh an príomhfheidhmeannach faoin dá ról seo 
le chéile, agus gur fearr i ndáiríre go gcomhlánódh comhalta Boird, ball eile den fhoireann, nó 
duine seachtrach nó gníomhaireacht sheachtrach an ról seo. Sa chás go bhfuil an ról á imirt ag 
ball foirne a fhéadfaidh, ina f(h)reagrachtaí ó lá go lá (mar shampla, mar bhainisteoir airgeadais) 
tuairisciú don phríomhfheidhmeannach, ba chóir don duine seo tuairisciú mar rúnaí cuideachta 
do chathaoirleach an Bhoird.

ACHOIMRE

Tá foireann agus bainistíocht ghairmiúil ag formhór na n-eagraíochtaí ealaíon, agus braitheann 
an Bord orthu seo lena straitéisí agus pleananna a chur i bhfeidhm. Tá sé bunriachtanach go 
gcuirfeadh an Bord meicníochtaí cuí i bhfeidhm chun na ceannasaithe sinsearacha a earcú, 
chun treoir agus tacaíocht chuí a thabhairt dóibh, agus chun monatóireacht a dhéanamh ar  
a bhfeidhmíocht. Go praiticiúil, tá an caidreamh idir an Bord agus an príomhfheidhmeannach/
stiúrthóir ealaíne ag brath ar shoiléire maidir le róil agus ionchais. In eagraíochtaí níos mó agus 
níos casta, is tacú don tsoiléire seo scaradh idir ról an phríomhfheidhmeannaigh agus ról rúnaí 
na cuideachta.
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Bíonn comhaltaí boird eolach de gnáth go mbaineann réimse dualgais dhlíthiúla leo mar 
stiúrthóirí comhlachta, agus bíonn siad díocasach chun an neamhchomhlíonadh a sheachaint. 
Ag an am céanna, d’fhéadfadh sé nach eol dóibh cad iad go díreach na dualgais sin. San am  
a chuaigh thart, ba é an dlí ar an ábhar meascán de dhualgais faoin dlí coiteann, a d’fhorbair trí 
chinntí cuairteanna, agus dualgais reachtúla san iliomad ionstraimí dlíthiúla éagsúla. Tá an staid 
athraithe ag Acht na gCuideachtaí, 2014 (“Acht na gCuideachtaí”), a chódaigh gach dualgas 
stiúrthóirí, ag déanamh an dlí níos inrochtana.   

Ach cé go bhfuil an staid feabhsaithe ag Acht na gCuideachtaí, tá castacht curtha léi ag an Acht 
Carthanas. Tá réimse nua dualgas leagtha ar “iontaobhaithe carthanais”, nó daoine ar comhaltaí 
iad de Bhord rialaithe eagraíochta carthanúla laistigh de chiall an Achta. Leagtar iad seo amach 
i gCaibidil 3. Mar sin, chomh maith lena bhfreagrachtaí mar stiúrthóirí, beidh ar na comhaltaí 
Boird atá freisin ina n-iontaobhaithe carthanais a bheith airdeallach ar na hoibleagáidí nua seo.

Tabhair faoi deara go bhfuil an chaibidil ceaptha le forbhreathnú a thabhairt ar dhualgais 
dhlíthiúla stiúrthóirí cuideachta, le tagairt ar leith do riachtanais cuideachta ealaíon. Níl sé  
ceaptha le teacht in ionad comhairle dhlíthiúil in aon chúinse áirithe.   

D’fhéadfadh sé bheith cuidiúil a thabhairt faoi deara gur foinse luachmhar eolais maidir le 
comhlíonadh chorparáideach is ea Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Chorparáideach. Is 
é príomhról na hOifige Achtanna na gCuideachtaí a chur i bhfeidhm. Foilsíonn an Oifig roinnt 
leabhráin chuidiúla ar ghnéithe éagsúla an chomhlíonta, ag míniú oibleagáidí oifigigh aonaracha 
agus chomhaltaí na cuideachta chomh maith le hoibleagáidí na cuideachta féin.    

Cad é stiúrthóir?
Sula mbreathnóimid ar dhualgais an stiúrthóra, ba chóir roinnt ceisteanna a bhaineann le ciall 
an téarma a shoiléiriú.

Cathain atá stiúrthóir ina stiúrthóir? Cathain a cheaptar é nó í? Cad faoin stiúrthóir nár cuireadh 
a c(h)eapachán in iúl riamh don Oifig um Chlárú Cuideachtaí? Agus cad iad scáthstiúrthóirí agus 
stiúrthóirí de facto, agus an bhfuil a ndualgais éagsúil ó dhualgais stiúrthóirí eile?

Mar phrionsabal ginearálta, nuair a thairgtear post stiúrthóra, nuair a ghlactar leis agus nuair  
a fheidhmítear dá réir, tá an stiúrthóireacht “dleathach”, is é sin le rá go bhfuil an té a ceapadh 
freagrach mar stiúrthóir ón bpointe sin ar aghaidh, is cuma faoin dáta a cuireadh in iúl don 
Oifig um Chlárú Cuideachtaí.

Sainmhínítear na téarmaí scáthstiúrthóir agus stiúrthóir de facto in Acht na gCuideachtaí. 
Déanann an tAcht soiléir é go bhfuil na stiúrthóirí sin freagrach, sa bhealach céanna is atá 
stiúrthóirí eile, as a gcionta féin agus as cionta na cuideachta. 
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Sainmhínítear scathstiúrthóir mar a person in accordance with whose directions or instructions 
the directors of a company are accustomed to act. Seo duine nó comhlacht a leanann an Bord 
a dtreoracha de ghnáth. Eisítear comhairleoirí gairmiúla nuair a fheidhmíonn siad sa cháil sin. 
Eisítear freisin corparáidí a bhfuil an chuideachta ina fochuideachta díobh. 

Sainmhínítear stiúrthóir de facto mar a person who occupies the position of director of a  
company but who has not formally been appointed as such director. D’fhéadfadh sé gurb é seo 
an duine a raibh a c(h)eapachán a bheag nó a mhór neamhfhoirmiúil agus nár cuireadh in iúl 
riamh é don Oifig um Chlárú Cuideachtaí. Thairis sin, áfach, d’fhéadfadh sé gur duine atá ann nár 
tairgeadh post stiúrthóra dó/di riamh, ach – cibé cúis atá leis – a fhreastalaíonn ar chruinnithe 
Boird agus a ghlacann páirt sa chinnteoireacht amhail is go raibh sé nó sí ina stiúrthóir. 

Ceapadh stiúrthóra
Forordóidh bunreacht na cuideachta na bealaí ina gceapfar stiúrthóirí. Déanfar seo de ghnáth 
trí thoghchán ag cruinniú ginearálta bliantúil na cuideachta, nó trí ainmniú comhlachta ag a 
bhfuil teidlíocht faoin mbunreacht an t-ainmniú a dhéanamh. Féadfaidh an bunreacht foráil a 
dhéanamh freisin do chomhthoghadh stiúrthóir amháin nó níos mó ag an mBord. Féidearthacht 
eile is ea gur féidir leis an mBord folúntas ócáideach i measc stiúrthóirí tofa a líonadh, go dtí an 
chéad cruinniú ginearálta bliantúil eile de ghnáth, nuair a thairgfear an post trí thoghchán.

Cuireann Acht na gCuideachtaí roinnt forálacha ar fáil ar fiú iad a thabhairt faoi deara. 

• Beidh aon cheapachán gan toiliú an stiúrthóra mholta ar neamhní.

• Má thairgtear dhá phost nó níos mó ag cruinniú ginearálta, caithfear vótáil orthu  
ina gceann agus ina gceann, ach amháin má chomhaontaítear a mhalairt d’aon toil.

Dualgais stiúrthóra

Tá achoimre ar dhualgais stiúrthóra, mar atá luaite in Acht na gCuideachtaí, thíos.  

• Tá gach stiúrthóir freagrach as a chinntiú go gcloíonn an chuideachta le hAcht  
na gCuideachtaí.

 Is ráiteas ginearálta é seo a dhéanann, i measc nithe eile, gach stiúrthóir ar leith  
freagrach as aon loiceadh de chuid na cuideachta agus í ag tabhairt faoi rud ar  
a dtugtar a “dualgais reachtúla” go minic. Mínítear iad seo thíos.

 Ina theannta sin, tá na dualgais seo a leanas dlite ó stiúrthóir don chuideachta. Cuirtear 
síos orthu seo in Acht na gCuideachtaí mar dhualgais “fiduciary” an stiúrthóra. Níl an 
téarma “fiduciary” sainmhínithe san Acht, ach tuigtear go coitianta go dtagraíonn sé  
do chaidreamh muiníne idir páirtithe. Seo a leanas na hoibleagáidí:

• Feidhmeoidh stiúrthóir, go macánta, ar son leas na cuideachta mar a fheictear dó  
nó di é.

 Is cinneadh suibiachtúil é seo agus aithníonn sé gur féidir le beirt stiúrthóirí teacht go 
dlisteanach ar chinntí éagsúla maidir le leas na cuideachta. Luann an tAcht freisin, a fhad
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 is go bhfeidhmíonn an stiúrthóir ar leas na cuideachta, féadfaidh sé nó sí aird a bheith 
acu ar leas comhalta áirithe den chuideachta a d’ainmnigh nó a cheap é nó faoi 
bhunreacht na cuideachta. Cuireann seo líne faoin bprionsabal bunaithe gurb é leas na 
cuideachta is tábhachtaí, agus nach ceadmhach do stiúrthóir tús áite a thabhairt d’aon 
duine nó eintiteas eile. Ag an am céanna, áfach, déanann sé é soiléir nach gá don 
stiúrthóir bheith dall ar leas comhlacht ceapacháin ar comhalta den chuideachta é. Tá 
saoirse ag an stiúrthóir na leasanna sin a tharraingt anuas go hoscailte lena bplé leis an 
mBord. Ba chóir go gcuideodh an plé seo leis an gcinneadh a léiríonn leas na cuideachta 
a aithint. Níor chóir go mbeadh drogall ar an stiúrthóir leas an chomhalta a phlé leis  
an mBord, ná a shoiléiriú don chomhalta go gcaithfidh leas na cuideachta an chaoi  
a bhfeidhmeoidh an stiúrthóir a rialú.

• Feidhmeoidh stiúrthóir go hionraic agus go freagrach maidir le stiúradh gnóthaí  
na cuideachta.

 Cuirtear an fhoráil seo in iúl i bhfriotal soiléir agus ní éilíonn sí aon mhíniú. 

• Feidhmeoidh stiúrthóir de réir bhunreacht na cuideachta agus ní fheidhmeoidh  
sé nó sí a c(h)umhachtaí ach ar son cuspóirí atá ceadaithe ag an dlí.

 Bhí sé seo amhlaidh riamh. Caithfidh gníomhaíochtaí na stiúrthóirí bheith de réir 
fhorálacha a bunreachta, agus caithfidh siad bheith de réir an dlí.

• Ní úsáidfidh stiúrthóir maoin, eolas ná deiseanna na stiúrthóireacht chun a leasa  
féin nó chun leas aon duine eile, ach amháin má cheadaítear seo sa bhunreacht  
nó go gceadaítear an úsáid ag cruinniú ginearálta de chomhaltaí na cuideachta.

 Léiríonn an riail seo go bhfuil stiúrthóirí cosúil le hiontaobhaithe, le maoin daoine eile 
faoina smacht (sa chás seo, maoin na cuideachta). Ní ceadmhach do stiúrthóirí an 
mhaoin sin a úsáid ná tairbhe phearsanta a bhaint aisti, ná gnóthú pearsanta a lorg  
óna bpost. Ní ceadmhach dóibh ach oiread, mar shampla, deiseanna gnó a chur ó  
dhoras na cuideachta chucu féin nó chuig cuideachtaí atá faoina smacht.

• Ní ceadmhach do stiúrthóir laincis a chur ar a b(h)reithiúnas neamhspleách.

 Ciallaíonn sé seo nach ceadmhach do stiúrthóir comhaontú a dhéanamh maidir leis 
an gcaoi a bhfeidhmeoidh sé no sí amach anseo, rud a choiscfeadh an stiúrthóir ó 
mheasúnú feasach a dhéanamh faoi cad a fhéadfaidh bheith chun leas na cuideachta 
ag an am sin. Ní srian absalóideach é. D’fhéadfadh sé bheith ceadaithe ag bunreacht  
na cuideachta nó faofa ag rún comhaltaí ag cruinniú ginearálta.

• Ní mór do stiúrthóir coinbhleachtaí leasa a sheachaint.

 Is é an cineál coinbhleacht leasa a dtagraítear dó coinbhleacht idir leasa pearsanta an 
stiúrthóra agus a d(h)ualgais don chuideachta, mar a chuirtear síos orthu sa chaibidil 
seo. Choiscfeadh an dualgas seo ar stiúrthóir, mar shampla, ó pháirt a ghlacadh i 
gcinneadh thar ceann na cuideachta conradh a dhéanamh a mbainfeadh an stiúrthóir 
tairbhe dhíreach nó indíreach as. Seo dualgas eile nach bhfuil absalóideach, sa mhéid  
is gur féidir an stiúrthóir a scaoileadh ón riachtanas, bíodh sin mar gheall ar bhunreacht 
na cuideachta nó mar gheall ar chinneadh na gcomhaltaí ag cruinniú ginearálta.   
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 Ba chóir a thabhairt faoi deara go bhfuil oibleagáid shonrach ar stiúrthóir a bhfuil leas 
díreach nó neamhdhíreach aige nó aici i gconradh nó i gconradh beartaithe leis an 
gcuideachta a leas a fhógairt ag cruinniú ginearálta de na stiúrthóirí. Tá roinnt cáilithe  
ar an riail seo: ar an gcéad dul síos, ní bhaineann sí le mionchinntí nach dtiocfadh a fhad  
eis an mBord, agus, ar an dara dul síos, ní bhaineann sí le leas nárbh fhéidir a bheith  
ag súil leis go réasúnta go mbeadh sé ina údar le coinbhleacht leasa. 

 Is minic a thagann an cheist aníos do Bhoird dheonacha an féidir le stiúrthóir seirbhísí  
a chur ar fáil don chuideachta ar tháille. D’fhéadfadh sé gur mian leis an mBord dlíodóir 
nó cuntasóir nó comhalta gairmiúil eile den Bhord a fhostú le seirbhísí a chur ar fáil a 
bheadh thar an méid arbh fhéidir bheith ag súil go réasúnta ón duine a thabhairt ina  
ról mar stiúrthóir.

 I gcás gach cuideachta luann Acht na gCuideachtaí go bhféadfaidh stiúrthóir, a fhad 
is nach bhfuil aon chosc i mbunreacht na cuideachta, feidhmiú i gcáil ghairmiúil agus 
íocaíocht a fháil ar son a s(h)eirbhísí. Ní bhaineann sé seo, áfach, le stiúrthóir, ná lena 
g(h)nólacht, a bheith ag feidhmiú mar iniúchóir. 

 Ach d’fhéadfadh sé bheith toirmiscthe ag an mbunreacht an stiúrthóir a fhostú le 
haghaidh an chuspóra seo. De bhrí go n-éilíonn na Coimisinéirí Ioncaim toirmeasc  
ar íocaíochtaí do stiúrthóirí mar choinníoll le stádas carthanúil a bhronnadh, beidh ar 
aon chuideachta ag a bhfuil an stádas seo toirmeasc mar seo a bheith ina meabhrán 
comhlachais. D’fhéadfadh tuairim na gCoimisinéirí Ioncaim athrú maidir leis seo, toisc 
go ndéanann an tAcht Carthanas foráil (in alt nach bhfuil i bhfeidhm fós) gur féidir le 
hiontaobhaithe carthanais íocaíocht a fháil as seirbhísí gairmiúla nó eile a thugtar don 
eagraíocht, a fhad is nach bhfuil seo toirmiscthe ag bunreacht na heagraíochta, go 
bhfuil an socrú doiciméadaithe, agus go measann na hiontaobhaithe eile é a bheith 
réasúnta agus comhréireach.

 Go hachomair, má tá amhras ort maidir leis an gceist seo, breathnaigh ar dtús ar an 
meabhrán comhlachais. Mura bhfuil stádas carthanúil ag an gcuideachta agus mura 
dtoirmeascann an meabhrán íocaíochtaí do stiúrthóirí, is féidir stiúrthóir a fhostú le 
seirbhísí a thabhairt. Ach, cibé faoin staid dhlíthiúil, déan machnamh an mbeadh sé 
níos fearr don chuideachta seirbhísí seachtracha a fhostú. Féadann seo an Bord a chur 
san áit is fearr agus is féidir, le comhairle atá, go doshéanta, neamhspleách, agus an 
buntáiste ann go bhfuil duine ar an mBord atá in ann an chomhairle sin a mheasúnú.  

 Ceist eile is ea speansais a íoc (mar shampla, chun taisteal chuig cruinnithe agus ar ais, 
agus costais dhlisteanacha eile a thabhaíonn stiúrthóir ag freastal ar ghnó na cuideachta). 
Féadfaidh bunreacht na cuideachta é a dhéanamh soiléir go bhfuil íocaíochtaí mar seo 
incheadaithe, bíodh stádas carthanúil ag an gcuideachta nó ná bíodh. Mura ndéanann 
an bunreacht foráil mar seo, tagann Acht na gCuideachtaí isteach anois le híocaíochtaí 
mar seo a cheadú, ach amháin má tá sin toirmiscthe go sonrach ag an mbunreacht. 

• Caithfidh stiúrthóir aire, scil agus dúthracht a chleachtadh.

 Caithfidh an stiúrthóir an méid céanna scile, aire agus dúthrachta a chleachtadh agus a 
chleachtfadh duine réasúnta leis an eolas céanna agus an taithí chéanna agus atá ag an 
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 stiúrthóir. Bheifí ag súil le stiúrthóir atá ina c(h)untasóir, mar shampla, é/í féin a iompar 
mar a dhéanfadh duine réasúnta ag a bhfuil eolas agus scileanna cuntasóra.

• Caithfidh stiúrthóir aird a bheith aige/aici ar leasanna áirithe.

 Mar a mhínítear thuas, caithfidh stiúrthóir gníomhú ar son leas na cuideachta. Ach, 
agus machnamh á dhéanamh ar chinneadh, caithfidh an stiúrthóir aird a bheith aige/
aici ar leas chomhaltaí na cuideachta agus fhostaithe na cuideachta. I gcás ina bhfuil,  
i dtuairim an stiúrthóra, gné de choinbhleacht idir leas na gcomhaltaí nó na bhfostaithe 
ar thaobh amháin agus an chuideachta ar an taobh eile, caithfear tús áite a thabhairt 
do leas na cuideachta.   

Iarmhairtí sáraithe dualgais
Tá na hocht ndualgas a shonraítear thuas dlite, mar a luaitear, ón stiúrthóir don chuideachta. 
Má sháraíonn an stiúrthóir aon cheann de na dualgais seo, tá sé/sí faoi dhliteanas don 
chuideachta as aon ghnóthú mar gheall ar an sárú, agus/nó an chuideachta a shlánú as aon 
chaillteanas nó damáiste mar gheall ar an sárú. 

Dualgais reachtúla
Tá gach stiúrthóir agus rúnaí na cuideachta, mar oifigigh den chuideachta, freagrach as a 
chinntiú go gcomhlíonann an chuideachta a “dualgais reachtúla”: Is rialacha iad seo a bhaineann 
le riaradh agus oibriú cuideachtaí, ar cuid den dlí cuideachtaí iad le fada, ach a luaitear as an nua 
in Acht na gCuideachtaí. Tá siad scartha ó na dualgais mhuiníne don chuideachta a ndéantar 
breac-chuntas orthu thuas, agus sa bhreis orthu. Tá siad an-sonrach agus ní mór cloí go dlúth leo.

Caithfidh oifigigh cuideachta ról gníomhach a imirt ag cinntiú go gcomhlíonann an chuideachta 
a dualgais reachtúla. Tá aon oifigeach a “cheadaíonn” loiceadh ciontach as an gcion a bhaineann 
leis. Ciallaíonn an téarma “ceadaíonn” go raibh an duine eolach ar bhunfhíricí an loicthe, agus 
nár ghlac sé/sí gach céim réasúnta lena chosc. Is féidir milleán as aon teip de chuid na cuideachta 
a chur ar aon stiúrthóir nó rúnaí cuideachta nach féidir a thaispeáin gur fhéach sé/sí go gníom-
hach lena chosc mar sin.

Is féidir plé leis na “dualgais reachtúla” is ábhartha ó thaobh eagraíocht ealaíon faoi na 
ceannteidil seo a leanas:

• An oifig chláraithe

• Foilsiú faisnéis cuideachta

• Leabhair chuntais

• An t-iniúchadh  

• Cruinnithe ginearálta

• Taifid chuideachta

• Códú leis an Oifig um Chlárú Cuideachtaí

• Nochtadh coinbhleachta leasa
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• An oifig chláraithe

 Caithfidh oifig chláraithe sa Stát a bheith ag gach cuideachta. Caithfear láthair na hoifige 
cláraithe a chur in iúl don Oifig um Chlárú Cuideachtaí laistigh de 14 lá ón gcorprú, 
agus ní mó aon athrú a chur in iúl laistigh de 14 lá ón athrú.

• Foilsiú faisnéis cuideachta

 Caithfidh gach cuideachta a hainm a bheith ar taispeáint taobh amuigh dá oifigí cláraithe 
agus aon áit eile ina ndéantar a gnó. Caithfidh gach litir, fógra, sonrasc, páipéarachas, 
foilseachán, seic agus ionstraimí airgeadais eile den chuideachta a hainm a lua ina 
iomláine. Áirítear leis seo an focal “Teoranta” nó an giorrúchán “Tta” (agus ó thosach 
feidhme Acht na gCuideachtaí, na focail “company limited by guarantee” nó a  
ghiorrúchán “CLG”, mura bhfuil cead faighte úsáid na bhfocal seo a ligean thar ceal). 
Caithfidh an páipéarachas ainmneacha stiúrthóirí na cuideachta a thaispeáint chomh 
maith, agus a náisiúntacht, murar Éireannaigh iad; an áit a cláraíodh (e.g., Baile Átha 
Cliath, Éire); uimhir na cuideachta (an uimhir a shann an Oifig um Chlárú Cuideachtaí 
don chuideachta nuair a cláraíodh í, agus atá le feiceáil ar an Deimhniú Corpraithe); 
agus an oifig chláraithe.

 Má tá suíomh gréasáin ag an gcuideachta, caithfidh sí ainm agus foirm dhlíthiúil na 
cuideachta (e.g. cuideachta faoi theorainn ráthaíochta gan scairchaipiteal); an áit a 
cláraíodh; uimhir na cuideachta agus seoladh na hoifige cláraithe a thaispeáint in áit 
shuntasach agus inrochtana ar an suíomh. 

 

• Taifid chuntasaíochta agus ráitis airgeadais

 Caithfidh gach cuideachta “taifid chuntasaíochta imleor” a choinneáil. Cuirtear síos ar 
chiall “imleor” sa chomhthéacs seo go mionsonrach in Acht na gCuideachtaí. Cé go 
mbeidh na stiúrthóirí ag brath ar a gcuntasóirí le cuidiú leo le comhlíonadh, moltar go 
láidir do stiúrthóirí Ailt 282-286 agus Ailt 289-291 den Acht a léamh ar a laghad uair 
amháin. Cuireann an chéad chuid síos, i dteanga shothuigthe, ar na bunriachtanais a 
bhaineann le taifid chuntasaíochta. Sonraíonn siad cén áit ba chóir taifid chuntasaíochta 
a choinneáil; cé a fhéadfaidh rochtain a bheith acu orthu, agus cá fhad is gá iad a 
choinneáil. Cuireann na hailt dheireanacha oibleagáid ar na stiúrthóirí ráitis airgeadais 
a ullmhú ag deireadh bhliain airgeadais na cuideachta; cuireann siad síos ar an méid 
ba chóir a bheith san áireamh i ráitis airgeadais bhliantúla, agus na caighdeáin agus na 
prionsabail chuntasaíochta nach mór cloí leo nuair atáthar ag dréachtú na ráiteas. Tá na 
stiúrthóirí faoi dhiandualgas a bheith sásta go dtugann na ráitis airgeadais léargas fíor 
agus cothrom ar staid airgeadais na cuideachta. 

 I dteannta ráitis airgeadais a chur ar fáil, caithfidh na stiúrthóirí “tuarascáil stiúrthóirí” 
a ullmhú. Caithfidh faisnéis a bheith san áireamh inti seo ar nós príomhimeachtaí na 
cuideachta le linn na bliana agus na bearta a rinne na stiúrthóirí lena chinntiú gur  
comhlíonadh na rialacháin a bhaineann le taifid chuntasaíochta a choinneáil. 

 Caithfidh “athbhreithniú gnó” a bheith i dtuarascáil na stiúrthóirí. Leagann Acht na 
gCuideachtaí amach líon riachtanas maidir lena inneachar. Caithfidh athbhreithniú 
cothrom a bheith ann ar ghnó na cuideachta agus cur síos ar phríomhthascanna agus 
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 éiginnteachtaí atá roimpi sa bhliain ag teacht. Ba chóir go n-áireofaí anseo anailís 
 chothrom chuimsitheach ar fhorbairt agus ar fheidhmíocht ghnó na cuideachta le linn 

na bliana airgeadais, agus sócmhainní agus dliteanais agus staid airgeadais na cuideachta 
ag deireadh na bliana.

 

• An t-iniúchadh

 Bhí ceangaltas ar chuideachtaí faoi theorainn ráthaíochta go stairiúil a leabhair chunt-
asaíochta a bheith iniúchta agus na cuntais iniúchta a thabhairt don Chláraitheoir 
Cuideachtaí ar bhonn bliantúil leis an Tuairisceán Bliantúil. Athrú tábhachtach é go bhfuil 
an díolúine iniúchta nach raibh ar fáil roimhe seo ach do chuideachtaí beaga príob-
háideacha sínte ag Acht na gCuideachtaí go cuideachtaí ráthaíochta. Déanann an tAcht 
foráil freisin, áfach, má chuireann aon chomhalta fógra isteach chuig an gcuideachta  
a chuireann in iúl nach mian leis an gcomhalta go mbainfeadh an chuideachta tairbhe 
as an díolúine sa bhliain airgeadais sin, nach mbeidh an díolúine ar fáil don chuideachta 
an bhliain sin. Táthar ag súil leis go leanfaidh formhór na gcuideachtaí ráthaíochta 
ar aghaidh ag fáil iniúchadh ar a gcuntais.16  Má bhaineann cuideachta tairbhe as an 
díolúine, caithfidh na stiúrthóirí urrúis áirithe maidir leis na ráitis airgeadais a thabhairt 
agus caithfidh siad seo a bheith san áireamh sna ráitis airgeadais.

 Ag glacadh leis go bhfuil na ráitis airgeadais iniúchta, caithfidh an t-iniúchóir tuairisciú 
do chomhaltaí na cuideachta ag an gcruinniú ginearálta bliantúil. Sa tuairisc, caithfidh 
an t-iniúchóir tuairim a thabhairt ar roinnt ábhar, lena n-áirítear an dtugann cuntais na 
cuideachta léargas fíor agus cothrom ar staid gnóthaí agus oibríochtaí na cuideachtaí. 

• Cruinnithe ginearálta

 Is cruinnithe de chomhaltaí na cuideachta iad na cruinnithe ginearálta, agus is féidir iad 
a idirdhealú mar sin ó chruinnithe stiúrthóirí (nó cruinnithe Boird) .

 (i) An Cruinniú Ginearálta Bliantúil

 Caithfidh an chuideachta Cruinniú Ginearálta Bliantúil a thionól laistigh de 18 mí ón 
gcorprú, agus uair sa bhliain ar a laghad ina dhiaidh sin. Ní ceadmhach tréimhse níos 
mó ná 15 mhí idir aon chruinniú agus an chéad cheann eile.17

 Cé gur cruinniú comhaltaí atá sa chruinniú ginearálta bliantúil, is dualgas de chuid na 
stiúrthóirí é a chinntiú go dtarlaíonn an cruinniú ginearálta bliantúil. Tá oibleagáid ar 
na stiúrthóir páirt a ghlacadh freisin, sa mhéid is go gcaithfidh siad ráitis airgeadais 
na cuideachta don bhliain roimhe a chur i láthair na gcomhaltaí, agus tuarascáil na 
stiúrthóirí agus an t-athbhreithniú gnó dá dtagraítear thuas a chur i láthair.  

 Cathaoirleach an Bhoird a dhéanann cathaoirleacht de ghnáth ar an gcruinniú. Áireoidh 
gnó an chruinnithe breithniú ar ráitis airgeadais, tuarascáil na stiúrthóirí, toghchán 
oifigeach, agus, murar bhain an chuideachta tairbhe as an díolúine iniúchta atá anois 
ar fáil do chuideachtaí ráthaíochta, tuairisc na n-iniúchóirí don bhliain roimhe agus 
ceapadh iniúchóra don bhliain ag teacht. 

16 Éileoidh an Chomhairle Ealaíon ar gach eagraíocht a fhaigheann maoiniú go ndéanfar iniúchadh orthu.  
 Táthar ag súil leis, freisin, go n-éileoidh na Coimisinéirí Ioncaim ar aon eagraíocht atá ag baint tairbhe as  
 stádas carthanúil go ndéanfar iniúchadh orthu ar bhonn bliantúil.
17 Tugann Acht na gCuideachtaí, 2014 díolúine do chuideachtaí ráthaíochta aon chomhalta ón oibleagáid  
 cruinniú ginearálta bliantúil a thionól, faoi thosca áirithe.



40

TREOIR PHRAITICIÚIL DO CHOMHALTAÍ BOIRD EAGRAÍOCHTAÍ EALAÍNE

Dualgais Dhlíthiúla na Stiúrthóiri Cuideachta

 (ii) An Cruinniú Ginearálta Urghnách

 Is cruinniú ginearálta é an Cruinniú Ginearálta Urghnách freisin, is é sin le rá, cruinniú 
de chomhaltaí na cuideachta. Tionóltar an cruinniú ginearálta urghnách de ghnáth 
chun plé le nithe a éilíonn vóta comhaltaí agus nach féidir leo fanacht go dtí an chéad 
chruinniú ginearálta bliantúil eile. Féadfaidh na stiúrthóirí cruinniú ginearálta urghnách 
a thionól cibé am a fheictear dóibh a bheith oiriúnach. Tá d’oibleagáid orthu ceann a 
thionól má iarrann comhaltaí arb ionann agus aon deichiú de na cearta vótála iomlána 
orthu é a dhéanamh.

 (iii) Fógra a thabhairt ar chruinniú ginearálta

 Sonraíonn Acht na gCuideachtaí gurb iad seo a leanas na daoine atá i dteideal freastal 
ar chruinniú ginearálta (cruinniú ginearálta bliantúil nó cruinniú ginearálta urghnách) 
agus a gcaithfear mar sin fógra ar an gcruinniú a thabhairt dóibh:

 • gach comhalta;

 • na stiúrthóirí agus rúnaí na cuideachta;

 • ionadaí pearsanta comhalta éagtha;

 • an t-iniúchóir reachtúil (murar bhain an chuideachta tairbhe as an díolúine iniúchta). 

 Mura sonraíonn an bunreacht a mhalairt, is é an tréimhse fógra do chruinniú ginearálta 
bliantúil 21 lá. Tá an tréimhse mar an gcéanna do chruinniú ginearálta urghnách ag a 
bhfuil sé molta rún speisialta a rith (féach thíos). D’aon chruinniú ginearálta urghnách 
eile, is é seacht lá an tréimhse. Is féidir fógra níos giorra a thabhairt, má aontaíonn na 
comhaltaí go léir agus an t-iniúchóir (más ann dá leithéid) leis agus sa chás sin amháin. 
Nuair atáthar ag ríomh na tréimhse cirte fógra, caithfear an lá seirbheála agus lá an 
chruinnithe a chur as an áireamh. 

 Caithfidh an fógra ar chruinniú ginearálta a thionól a leanas a shonrú: áit, am agus dáta  
an chruinnithe; cineál ginearálta an ghnó atá le déanamh ag an gcruinniú; i gcás rún  
speisialta, téacs nó substaint an rúin. Má tá seachvótálaithe ceadaithe faoin mbunreacht, 
ba chóir go luafaí freisin gur féidir le comhalta seachvótálaí a cheapadh (nach gá gur 
comhalta é/í) agus an dáta agus an t-am faoina gcaithfidh foirm seachvótála a bheith 
ag an gcuideachta le bheith éifeachtach. 

• Taifid chuideachta

 Caithfidh an chuideachta taifid áirithe a choinneáil. I gcás eagraíocht ealaíon ar 
cuideachta ráthaíochta í, seo a leanas iad:

 e	Clár comhaltaí;

 e	Clár stiúrthóirí agus rúnaithe;

 e	 Leabhair miontuairiscí;

 e	Conarthaí seirbhíse stiúrthóirí (más ann dá leithéid).

 Tá an t-eolas atá le bheith sna taifid seo leagtha amach thíos. Féadfar na taifid seo 
a choinneáil trí iontrálacha a chur isteach i leabhair cheangailte nó tríd an bhfaisnéis 
ábhartha a thaifeadadh i gcaoi sholéite ar bith eile, lena n-áirítear taifid ríomhaire. Ach, 
i gcás taifid ríomhaire, is gá cóipeanna crua a choinneáil nó céimeanna eile a ghlacadh 
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lena chinntiú nach gcaillfear na taifid nó nach ndéanfar iad a fhalsú agus le rúndacht  
na faisnéise a chosaint, nuair is cuí.

 Ba chóir na taifid a choinneáil ag an oifig chláraithe nó i bpríomháit ghnó na cuideachta, 
agus ba chóir iad a bheith ar fáil lena scrúdú ag comhaltaí na cuideachta le linn uaireanta 
gnó. Ta baill den phobal i dteideal dhá cheann de na cláir a scrúdú agus sin é: an clár 
stiúrthóirí agus rúnaithe agus an clár comhaltaí.

 e	Clár comhaltaí

 Caithfidh an chuideachta clár comhaltaí a choinneáil, a thaispeánann ainm, seoladh, an 
dáta a tosaíodh an bhallraíocht agus an dáta ar stad an bhallraíocht do gach comhalta. 
Ba chóir na sonraí seo a chur isteach laistigh de 28 lá ón lá a thosaíonn an duine mar 
chomhalta. 

 Ta sé cuí foláireamh a thabhairt anseo do na cuideachtaí sin ina bhfuil ról comhalta agus 
ról stiúrthóra ag na daoine céanna. Nuair a théann stiúrthóir ar scor nó nuair a éiríonn 
sé/sí as, taifeadtar deireadh na stiúrthóireachta mar is ceart de ghnáth, ach is minic 
a dhéantar neamart i dtaifeadadh dheireadh na ballraíochta. Má fhanann sé/sí ar na 
leabhair mar chomhalta den chomhlacht, féadann sin bheith ina údar le deacrachtaí 
níos faide anonn, chomh maith leis na Tuairisceáin Bhliantúla chuig an Oifig um Chlárú 
Cuideachtaí a dhéanamh míchruinn.

 e	Clár stiúrthóirí agus rúnaithe

 Ba chóir don chlár seo ainm, seoladh cónaithe, náisiúntacht, slí bheatha ghnó agus 
dáta breithe gach stiúrthóra a thaifeadadh, sin agus aon stiúrthóireachtaí eile atá acu. 
Ba chóir an dáta ceaptha agus an dáta scoir nó an dáta a d’éirigh sé/sí as a thaifeadadh 
chomh maith.

 Maidir leis an rúnaí, ba chóir don chlár a (h)ainm agus a s(h)eoladh cónaithe a  
thaifeadadh, agus sa chás gur cuideachta é an rúnaí, a hainm agus a hoifig chláraithe. 

 e	Leabhair mhiontuairiscí

 Ba chóir miontuairiscí cruinnithe ginearálta agus rúin a ritheadh ag na cruinnithe seo 
a choinneáil agus a iontráil i leabhair mhiontuairiscí. Caithfear miontuairiscí cruinnithe 
stiúrthóirí a choinneáil chomh maith, ag taifeadadh ceapadh oifigeach, ainmneacha na 
ndaoine i láthair ag gach cruinniú agus “gach rún agus imeacht” ag an gcruinniú. Mar 
a chuirtear in iúl thuas, níl aon rud draíochtach faoin “leabhar miontuairiscí” féin. Is 
féidir leis bheith ina leabhar le clúdach crua, fillteán le leathanaigh scaoilte, nó taifead 
ríomhaire. 

 Is minic a thagann ceist chun cinn maidir leis an méid den phlé a tharlaíonn roimh  
chinneadh ba chóir a thaifeadadh i miontuairiscí cruinnithe. Is fearr lena lán eagraíochtaí 
gan ach na cinntí a rinneadh ag an gcruinniú a thaifeadadh. Leis an méid is féidir a  
iarraidh ar stiúrthóirí a thuairisciú anois, d’fhéadfadh sé gur ábhar sóláis do roinnt daoine 
a dtuairimí a bheith ar taifead sna miontuairiscí. D’fhéadfadh daoine eile a bheith den 
tuairim go mbeadh stiúrthóirí róchúramach dá bharr faoin méid a deir siad, agus go 
mbeidís róbhuartha faoi fhriotal na miontuairiscí. Is ábhar do gach Bord é le plé agus  
le socrú, agus le treoir a thabhairt don mhiontuairisceoir dá réir. 
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 Caithfear an leabhar nó na leabhair ina bhfuil miontuairiscí cruinnithe ginearálta  
(comhaltaí) a choinneáil ag an oifig chláraithe agus a bheith ar fáil lena scrúdú ag  
comhaltaí na cuideachta le linn uaireanta oifige. 

 Caithfear miontuairiscí de chruinnithe comhaltaí agus de chruinnithe stiúrthóirí araon  
a chur ar fáil, ar iarratas, don Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach.

 e	Conarthaí seirbhíse stiúrthóirí

 Ní bheidh conarthaí seirbhísí ag eagraíochtaí neamhbhrabúis de ghnáth. Sa chás go  
bhfuil, tá d’oibleagáid ar an gcuideachta taifead a choinneáil d’aon chonradh dá 
leithéid agus a chur ar fáil do chomhaltaí na cuideachta. Is é ba chóir a bheith i gceist 
leis seo ná cóip den chonradh, má tá sé i scríbhinn, agus mura bhfuil, meabhrán scríofa 
a leagann amach téarmaí an chonartha. 

• Códú leis an Oifig um Chlárú Cuideachtaí

 Is é seo an charraig ar ar cailleadh, go fírinneach, a lán cuideachtaí. Gach Luan cluintear 
achainí san Ard-Chúirt ó stiúrthóirí cuideachtaí ag lorg athbhunú cuideachtaí a baineadh 
den chlár cuideachtaí de bhrí nár cuireadh isteach na Tuairisceáin Bhliantúla. 

Is iad seo a leanas na príomhdhoiciméid a chaithfidh cuideachtaí a chur isteach:

 (i) Tuairisceán Bliantúil

 Caithfidh gach cuideachta “Tuairisceán Bliantúil” a chur isteach chuig an Oifig um Chlárú 
Cuideachtaí ar a laghad uair sa bhliain. Caithfidh faisnéis áirithe faoin gcuideachta a 
bheith sa tuairisceán seo, atá ar fhoirm réamhchlóite arna chur ar fáil ag an Oifig um 
Chlárú Cuideachtaí, liosta de chomhaltaí na cuideachtaí agus sonraí na stiúrthóirí agus 
an rúnaí cuideachta. Ag glacadh leis go bhfuil a cuntais iniúchta ag an gcuideachta 
(féach thíos), caithfidh cuntais iniúchta na cuideachta a bheith faoi iamh mar aguisín 
leis an tuairisceán, agus deimhniú gur fíorchóipeanna iad de na ráitis airgeadais agus 
tuairisc an iniúchóra a cuireadh i láthair chomhaltaí na cuideachta.

 Baineann an nós imeachta seo a leanas leis na rialacha:

 • Tá “Dáta Tuairisceáin Bhliantúil” ag gach cuideachta, arna chur in iúl don  
 chuideachta ag an Oifig um Chlárú Cuideachtaí.

 • Caithfear an Tuairisceán Bliantúil a chur chuig an Oifig um Chlárú Cuideachtaí  
 laistigh de 28 lá ón dáta tuairisceáin bhliantúil.

 • Caithfear na cuntais a chuirtear isteach leis an tuairisceán a thabhairt chun dáta  
 ar dháta nach deireanaí ná naoi mí roimh an dáta tuairisceáin bhliantúil.

 Beidh ar an gcuideachta aird a bheith aici ar an am den bhliain is rún léi an cruinniú 
ginearálta bliantúil a thionól, ar an dáta tuairisceáin bhliantúil agus ar dheireadh na 
bliana airgeadais. Caithfear go leor ama a fhágáil d’ullmhú na gcuntas tar éis dheireadh 
na bliana, an cruinniú ginearálta bliantúil a thionól agus an Tuairisceán Bliantúil a chur 
isteach in am. Ar mhaithe leis an ríomh seo caithfear a chur san áireamh nach ceadmhach 
na cuntais a chuirtear faoi bhráid an chruinnithe ghinearálta bhliantúil a bheith níos  
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 mó ná naoi mí d’aois ag am an chruinnithe ghinearálta bhliantúil, agus nach ceadmhach 
 cuntais a chuirtear isteach leis an tuairisceán bheith níos mó ná ní mí d’aois ag dáta 
 an dáta tuairisceáin bhliantúil. Is é an tréimhse ama is fearr idir deireadh bliana na 

cuideachta agus an dáta tuairisceáin bhliantúil ná naoi mí. Má tá an bhearna eatarthu 
róghairid, féadfar an dáta tuairisceáin bhliantúil a athrú, ach ní féidir seo a dhéanamh 
ach uair amháin in aon tréimhse cúig bliana. 

 Maidir le cuideachta le deireadh bliana ar an 31 Nollaig, is é an dáta tuairisceáin  
bhliantúil is fearr ná an 30 Meán Fómhair. Is féidir na cuntais a ullmhú agus a iniúchadh 
sa tréimhse Eanáir go Lúnasa, agus is féidir an cruinniú ginearálta bliantúil a thionól  
am ar bith roimh an 30 Meán Fómhair, tar éis na cuntais a chuir i gcrích. Beidh go dtí 
an 28 Deireadh Fómhair ag an gcuideachta chun an Tuairisceán Bliantúil a chur isteach. 

 Cuireann roinnt cuideachtaí a dtuairisceáin féin isteach, ach treoraíonn an chuid is mó 
acu a gcuntasóirí é a dhéanamh thar a gceann. Tá sé tábhachtach bheith soiléir cé a 
thabharfaidh faoin tasc. Ní ghlacfaidh cuntasóirí cuideachta leis gur cuid dá bhfeidhm 
é. Ba chóir é a chomhaontú leo, agus ba chóir an socrú a dhearbhú i scríbhinn. 

 Tá na pionóis i leith tuairisceán a chur isteach go mall trom. Tá pionós de €100 iníoctha 
ar an lá tar éis an dáta tuairisceáin bhliantúil, le €3 in aghaidh an lae ag fabhrú ina 
dhiaidh sin, suas go huasmhéid de €1,200 do gach tuairisceán. Má tharlaíonn sé nár 
cuireadh tuairisceáin ó roinnt blianta isteach, cuirtear uasteorainn ar an bpionós ag trí 
bliana, i.e., €3,600. 

 Leanann an Oifig um Chlárú Cuideachtaí ar aghaidh ag baint a lán cuideachtaí nár chuir 
isteach a dTuairisceáin Bhliantúla den chlár. Má tharlaíonn sé seo, is amhlaidh nach ann 
don chuideachta a thuilleadh agus dílsítear a sócmhainní san Aire Airgeadais. Is féidir 
an chuideachta a chur ar ais i réim, ach tá an próiseas costasach. Is féidir é a dhéanamh 
trí phróiseas de chuid na hOifige um Chlárú Cuideachtaí laistigh de bhliain ó baineadh 
an chuideachta den chlár. Nuair atá bliain imithe thart, is gá Achainí a thabhairt i láthair 
na hArd-Chúirte.

 Sa chás is measa, má bhaintear an chuideachta den chlár toisc nár cuireadh Tuairisceáin 
Bhliantúla isteach, tá sé tábhachtach aghaidh a thabhairt ar an bhfadhb a luaithe  
agus a thagtar uirthi; dá fhad an mhoill, is mó an costas a bhaineann leis an bhfadhb  
a réiteach.

 (ii) Rúin speisialta

 Ní féidir gníomhartha áirithe den chuideachta a dhéanamh ach ar údarás rúin speisialta 
na gcomhaltaí, i gcruinniú ginearálta. Áirítear leo seo athruithe ar bhunreacht na 
cuideachta agus ar ainm na cuideachta. Ní ritear rún speisialta mura bhfaigheann sé 
tacaíocht ó thrí cheathrú de na vótaí a chaitear ag an gcruinniú. Caithfear cóip phrion-
táilte de gach rún speisialta a ritheann an chuideachta a chur in iúl don Oifig um Chlárú 
Cuideachtaí laistigh de 15 lá ón gcruinniú inar ritheadh é.

 (iii) Athruithe ar Stiúrthóirí nó Rúnaí

 Caithfear aon athrú ar Stiúrthóirí nó Rúnaí na cuideachta a chur in iúl don Oifig um 
Chlárú Cuideachtaí laistigh de 14 lá ón athrú.
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• Pionóis as neamh-chomhlíonadh dualgas reachtúil

 Tá teip ar bith de chuid na stiúrthóirí a chinntiú go gcomhlíontar na dualgais reachtúla 
ina chion coiriúil go hiondúil. Rangaítear cionta i gceithre chatagóir, de réir a dtábhachta. 
Tá na cionta is tromchúisí, cionta Chatagóir 1, inphionóis le fíneáil suas le €500,000 agus 
uastéarma príosúnachta 10 mbliana. Tá na cionta is lú, cionta Chatagóir 4, inphionóis  
le fíneáil suas le €5,000 agus uastéarma príosúnachta de shé mhí.   

 Tá foráil i leith roinnt cionta lena mbaineann neamh-mhacántacht in Acht na 
gCuideachtaí.Ina measc seo tá scrios míchuí nó neamhúdaraithe iontrála ar chlár 
cuideachtaí; ráitis bhréagacha a dhéanamh le hiniúchóirí na cuideachta; faisnéis  
bhréagach a thabhairt i gcomhlíonadh, mar dhea, Achtanna na gCuideachtaí; scrios, 
milleadh nó falsú doiciméad. Breathnaítear orthu sin go léir mar chionta tromchúiseacha 
agus tá siad inphionóis dá réir. Tá teip taifid chearta chuntasaíochta a choinneáil faoi 
réir na smachtbhannaí féideartha céanna. 

Srianadh agus dícháiliú stiúrthóirí
Dícháilítear aon duine a chiontaítear i gcion tromchúiseach a bhaineann le cuideachta ó 
ghníomhú mar oifigeach cuideachta. Chomh maith leis sin, tá de rogha ag an Ard-Chúirt  
duine a dhícháiliú ar feadh cibé tréimhse a fheictear di a bheith cuí ma chiontaítear an duine  
i gcalaois, sárú dualgais, iompar a fhágann an duine neamhoiriúnach le gníomhú, nó má tá dhá 
loiceadh nó níos mó déanta ag an duine maidir le coimeád cuntais cuideachta, nó trí loiceadh 
nó níos mó maidir le dualgais ghinearálta cuideachta.

I gcás aon stiúrthóra cuideachta a leachtaíodh nó a chuaigh i nglacadóireacht, agus nach bhfuil 
in ann a chur ina luí ar an gcúirt gur ghníomhaigh sé/sí go hionraic agus go freagrach mar 
stiúrthóir, beidh sé nó sí srianta ó aon ról a imirt maidir le cuideachta ar feadh tréimhse suas le 
cúig bliana mura gcomhlíontar coinníollacha áirithe. Coinníonn an Cláraitheoir Cuideachtaí clár 
de dhaoine dícháilithe agus srianta. Tá sé seo ar oscailt lena scrúdú ag aon bhall den phobal..

Dualgais rúnaí na cuideachta

Tá ról rúnaí na cuideachta scartha ó ról an phríomhfheidhmeannaigh, agus mar atá feicthe 
againn is dea-chleachtas é an dá ról a bheith ag beirt éagsúil. Tá sé cuí, áfach, sa chaibidil seo 
tagairt do na dualgais dhlíthiúla a bhaineann leis an ról. 

Níl aon cháilíocht ar leith ag teastáil do phost rúnaí na cuideachta, ach tá d’oibleagáid ar na 
stiúrthóirí a chinntiú go bhfuil an t-eolas agus an taithí ag an duine a cheaptar chun na dualgais 
a bhaineann leis an ról a chomhlíonadh.      

Féadfaidh rúnaí na cuideachta miontuairiscí cruinnithe a ghlacadh agus féadfaidh sé/sí bheith 
freagrach as páipéir Bhoird a scaipeadh, nó féadfaidh duine eile na dualgais seo a chomhlíonadh 
– ach ba chóir iad a bheith faoi mhaoirseacht rúnaí na cuideachta. Ach is mó ná cúntóir riaracháin 
rúnaí na cuideachta. Is oifigeach de chuid na cuideachta é/í, agus mar sin tá d’oibleagáid air/uirthi 
cuid de na dualgais dhlíthiúla chéanna agus atá ar na stiúrthóirí a chomhlíonadh. Go príomha:
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• Caithfidh rúnaí na cuideachta aire chuí, scil agus dúthracht a chleachtadh maidir lena 
t(h)ascanna, agus is féidir an fhreagracht a chur air/uirthi as caillteanas nó neamart ina 
leith seo.

• Tá rúnaí na cuideachta comhfhreagrach leis na stiúrthóirí as “dualgais reachtúla” na 
cuideachta a chomhlíonadh.

Foilsíonn Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Chorparáideach eolas faoi ról an rúnaí cuideachta. 
Ach, cuidiúil is uile is atá seo, níl go leor eolais ann d’fhíorthosaitheoir. Cuireann roinnt institiúidí 
oiliúint i ndualgais rúnaíochta cuideachta ar fáil anois, agus tá sin riachtanach d’aon duine atá 
ag teacht isteach sa phost den chéad uair.

ACHOIMRE

Forbraíodh agus athraíodh dualgais dlíthiúla stiúrthóirí cuideachta thar mhórán blianta agus tá 
siad códaithe le deireanas in Acht na gCuideachtaí, 2014. I gcás iontaobhaithe eagraíochtaí 
carthanúla, tá na dualgais seo méadaithe faoi riachtanais bhreise an Achta Carthanas, a pléadh 
cheana i gCaibidil 3.

Déanann an chaibidil seo achoimre ar phríomhdhualgais dhlíthiúla stiúrthóirí cuideachtaí, lena 
n-áirítear na riachtanais taifid chearta a choimeád, nochtuithe cuí a dhéanamh agus caighdeáin 
chearta a choimeád. Tagraíonn sé freisin do na pionóis as neamhchomhlíonadh, ar féidir leo 
tionchar a imirt ar chumas duine freastal ar chuideachtaí eile mar stiúrthóir. Chomh maith leis 
sin, baineann sé le freagrachtaí an rúnaí cuideachta – feidhm thábhachtach ar chóir acmhainn 
cheart a thiomnú di.
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I bhformhór na n-eagraíochtaí, tarraingítear na comhaltaí Boird ó róil agus ó earnálacha éag-
súla. Glacann siad le rannpháirtíocht atá spéisiúil agus tairbheach de ghnáth, cé go mbíonn sí 
dúshlánach uaireanta. Bíonn foghlaim i gceist i gcónaí, chomh maith le comhroinnt eolas agus 
thaithí na gcomhaltaí Boird féin. Ar ndóigh, caithfear comhlíonadh dlíthiúil agus rialála a bhain-
istiú, ach níor chóir go millfeadh seo taitneamh an chleachtais. Le méid measartha iarrachta, 
agus an toil a bheith ag obair le chéile mar fhoireann, thig le Bord atá inniúil, fiú, méid luachm-
har a chur le cobhsaíocht eagraíochta. Is féidir le Bord den scoth i bhfad níos mó a dhéanamh.

Baintear brí na comhairle seo ón treoir sna caibidlí roimhe seo. 

• Tabhair aire ar ghnó an Bhoird

 Ná tabhair faoi ról an chomhalta Boird ach má tá tú díograiseach faoi, agus toilteanach 
am agus fuinneamh a thiomnú don tasc. Aon chomhalta Boird a bhfuil sé dodhéanta 
aige/aice, ar cibé cúis, aire a thabhairt ar ghnóthaí na heagraíochta, nó nach bhfuil in 
ann spéis cheart a chothú ann, níor chóir don chomhalta sin fanacht sa phost. Is é is 
ciall le “haird a thabhairt” sa chomhthéacs seo ná fanacht ar an eolas trí pháipéir Bhoird 
a chuirtear ar fáil roimh chruinnithe a léamh, trí fhreastal ar chruinnithe Boird agus trí 
ról gníomhach a imirt i bplé an Bhoird, ag cur d’eolais agus do thaithí ar fáil don Bhord. 
Níos ginearálta, bíonn sé deacair ar chomhalta Boird ról úsáideach a imirt mura bhfuil 
spéis ghníomhach aige/aici i saothar ealaíne na heagraíochta. Tá sé úsáideach go háirithe 
do chomhaltaí Boird freastal ar imeachtaí arna reáchtáil ag an eagraíocht, ag léiriú 
tacaíochta agus ag fáil tuisceana ar an obair iarbhír atá á déanamh; tá sé rófhurasta 
don Bhord a bheith i bhfad ar shiúl uaidh seo. 

• Bí eolach ar bhonn leanúnach ar staid airgeadais na heagraíochta

 Ba chóir go mbeadh gach comhalta boird sásta i gcónaí go bhfuil an chuideachta sóc-
mhainneach agus in ann a cuid fiach a íoc de réir mar a bhíonn siad dlite. Ní amháin go 
mbeidh seo chun leas na heagraíochta féin, ach is ar mhaithe le cosaint na gcomhaltaí 
Boird ina gcáil phearsanta freisin é. Má tá cuideachta ag trádáil agus í dócmhainneach, 
tá dálaí tagtha chun cinn inar féidir go mbeidh na stiúrthóirí faoi réir dliteanas pearsanta 
as a fiacha. 

 Cé mhéad ba chóir a chur in iúl do chomhaltaí Boird faoi airgeadas? Cúram an phríom-
hfheidhmeannaigh de ghnáth is ea eolas airgeadais a sholáthar don Bhord. Tá a leanas, 
ar a laghad, riachtanach:

 • go n-ullmhaítear buiséad bliantúil agus go bhfaomhann an Bord é;

 • go bhfaigheann an Bord cuntais bhainistíochta rialta ón bpríomhfheidhmeannach,  
  ina dtomhaistear feidhmíocht na heagraíochta sa tréimhse roimhe de réir an  
  bhuiséid;

 • go gcuirtear cuntais bhainistíochta i láthair i bhfoirm a thuigeann comhaltaí Boird;

7
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 • go gcinntíonn an Bord go dtugtar faisnéisiú don iniúchóir go pras tar éis dheireadh  
  gach bliana airgeadais, agus go gcoinníonn an príomhfheidhmeannach é ar an eolas 
  maidir le dul chun cinn an iniúchta agus aon cheisteanna a chuireann an t-iniúchóir;

 • go dtuigeann comhaltaí Boird go hiomlán na dréachtchuntais iniúchta agus go  
  n-aontaíonn siad leo sula síníonn siad iad. 

 Ní féidir barraíocht béime a chur air gur chóir go dtuigfeadh gach comhalta boird an 
fhaisnéis airgeadais a thugtar don Bhord. Is iomaí sin comhalta Boird a cheapann nach 
bhfuil scileanna láidre airgeadais acu, ach níor chóir glacadh le haon mhian gnóthaí air-
geadais a fhágáil faoi dhaoine eile ar cosúil go bhfuil siad níos eolaí. Níl aon urrús ann 
nach bhfuil a leithéid de thuairim acusan.  

 Má bhíonn tréimhse airgeadais dheacair ag an gcuideachta (agus feidhmíonn a lán 
eagraíochtaí ealaíon cóngarach don chorrlach de ghnáth), tá sé ríthábhachtach na dálaí 
a phlé go hoscailte agus chomh luath agus is féidir. Glaoigh isteach cuntasóirí na hea-
graíochta le cuidiú. Ceap plean chun teacht slán. Buail leis an gComhairle Ealaíon. Téigh 
i gcomhairle le baincéirí na heagraíochta agus, más gá, le creidiúnaithe. Má tá cuntas 
teiste inchreidte ag an eagraíocht ina gnóthaíocht agus más féidir plean a thaispeáint 
chun trádáil a úsáid chun deireadh a chur lena cuid deacrachtaí, is minic bainc agus 
creidiúnaithe toilteanach an tacaíocht riachtanach a chur ar fáil.

• Cuir ceannasaíocht ar fáil don eagraíocht

 Ta spriocanna ag gach fiontar, agus tá ceannasaíocht ag teastáil uatha lena mbaint 
amach. Is í an cheannasaíocht príomhról an Bhoird. Caithfidh sé iarracht a dhéanamh 
a chinntiú go seastar le fís agus le luachanna na heagraíochta mar a chuirtear in iúl iad 
ina doiciméid bhunreachtúla agus go bhformhínítear iad i mbealaí éagsúla, go príomha 
trí phleananna straitéiseacha a ghlacadh agus a chur i bhfeidhm. Taispeánann an Bord 
an bealach chun tosaigh, i gcomhairle leis an bhfeidhmeannas. Tugann sé ceanna-
saíocht freisin trína chinntiú go bhfuil straitéisí curtha in iúl go dóthanach i bpleananna 
oibriúcháin, agus trí mhaoirseacht a dhéanamh ar a bhfeidhmiú.

 In amanna éiríonn Boird spadánta nó réchúiseach. Féadann seo tarlú, mar shampla, de 
bhrí go bhfuil príomhfheidhmeannach ardchumasach ann agus gur cosúil go bhfuil sé/sí 
in ann an eagraíocht a reáchtáil gan chúnamh, nó má tá comhdhéanamh an Bhoird gan 
athrú le roinnt blianta agus fuil úr agus smaointe nua ag teastáil uaidh. Is féidir fáinne 
fí a bheith ann mar gheall air, ina gcailleann an Bord inniúlacht agus ina n-éiríonn sé 
neamhábhartha. Is é an rud is tábhachtaí a aithint gur féidir seo a athrú nuair a aith-
nítear agus nuair a thugtar aitheantas don fhadhb. Is féidir infheistíocht éigin i gcumais 
an Bhoird féin, mar shampla trí sheisiún forbartha nó próiseas féinmheasúnaithe Boird, 
plean a dhúiseacht le ról ceannasaíochta an Bhoird a athnuachan.     

• Cleacht an chomhfhreagracht

 Ba chóir go mbeadh comhfhreagracht an Bhoird ina ábhar sóláis do chomhaltaí Boird. 
Cé go bhféadfaidís réimsí saineolais a bheith acu ar féidir glao orthu ó am go ham, 
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comhfheidhmíonn comhaltaí Boird mar chomhlacht, agus déanann siad a gcinntí mar 
ghrúpa. Níor chóir go mothódh aon chomhalta Boird, agus baineann seo go háirithe 
leis an gcathaoirleach, freagrach leo féin – nó fiú go príomha – as aon chinneadh Boird. 
Is iad na réitigh is fearr na cinn a léiríonn chomhchríonnacht an Bhoird ina iomláine.

 Comhthoradh leis seo is ea gur chóir don ghrúpa cinntí a dhéanamh. Lagaítear an Bord, 
mar shampla, má dhéanann comhaltaí Boird canbhasáil phríobháideach ar a chéile le 
haghaidh tacaíocht do chinntí. Is gá do gach duine a bheith muiníneach go dtiocfaidh 
an Bord ina iomláine ar an toradh is fearr, agus gníomhú de réir na tuairime sin. 

• Bunaigh cinntí ar leas na heagraíochta

 In amanna tá sé deacair a fheiceáil cén fáth is fearr linn cur chuige ar leith. Is féidir le 
comhaltaí Boird nós a dhéanamh go ngéilltear don phríomhfheidhmeannach i gcónaí. 
Féadfaidh cathaoirleach ceannasach an deis ar fhíordhíospóireacht a mhúchadh. Is dea-
nós le forbairt é ceisteanna mar seo a chur sula dtugtar tacaíocht do chinneadh:

 • An bhfuil mo dhóthain eolais agam faoin cheist seo?

 • An dtuigim na buntáistí agus na míbhuntáistí?

 • Cad é an buntáiste gearrthéarmach/fadtéarmach don eagraíocht?

 • An bhfuil an moladh de réir aidhmeanna na heagraíochta mar a leagtar amach  
  iad ina bunreacht?

 • An bhfuil sé de réir a héitis?

 • An mbeidh sé ina údar coinbhleachta leasa nó dílseachta domsa nó d’aon  
  chomhalta Boird?

 • An dócha go gcuirfear ina aghaidh go hinmheánach, nó ar chúis éigin an gá  
  é a láimhseáil go cúramach?

 • An bhfuil tionchair dhiúltacha ann d’fhostaithe, nó, i gcás cuideachta, do na  
  comhaltaí?

 • An gcuireann sé an eagraíocht i gcontúirt ar bhealach ar bith?

 Tá ceisteanna mar seo cuidiúil le comhaltaí Boird a threorú chun teacht ar réitigh atá 
chun leas na heagraíochta. 

• Ná déan dearmad ar phleanáil comharbais

 Is rud í an phleanáil comharbais ar a ndéantar dearmad go minic agus is féidir, mar 
gheall air sin, le tréimhsí tearcfheidhmíochta sa Bhord a theacht chun cinn. Tá baint 
aige leis na fadhbanna a bhaineann le comhaltaí Boird a bheith ag fanacht rófhada sa 
phost. Tá athruithe rialta pearsanra ag teastáil ó Bhord le fanacht fuinniúil agus úr agus 
le riachtanais agus dálaí athraitheacha a léiriú. Ag an am céanna, ba chóir dó caillteanas 
tobann daoine a chuireann príomhfheidhmeanna i gcrích a sheachaint, mar shampla an 
cathaoirleach nó rúnaí na cuideachta.

 Is ceist é seo ba chóir a bheith faoi bhráid an Bhoird lena plé ar a laghad uair sa bhliain. 
Cuimsíonn formhór na n-airteagal comhlachas forálacha le haghaidh athnuachan Boird 
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anois. Tá sé úsáideach iad seo a athbhreithniú roimh an gcruinniú ginearálta bliantúil, 
lena fháil amach cé is dócha a bheadh ag éirí as, agus cén chaoi a líonfar folúntais. Mar 
a luadh i gCaibidil 6, thug Acht na gCuideachtaí, 2014 isteach uainíocht trí bliana mar 
staid réamhshocraithe, ach leis an gceart do dhaoine a théann ar scor iad féin a chur 
chun tosaigh le haghaidh athcheapacháin. Tá Bord atá in ann bogadh ó staid ina  
gcoinníonn a chomhaltaí greim ar a bpost ar feadh tréimhsí fada, go staid ina n-aithníonn 
siad an luach le hathruithe pearsanra; bíonn Bord mar sin ag cur seirbhís luachmhar ar 
fáil don eagraíocht.   

 Tugann an chuideachta ráthaíochta an deis do stiúrthóirí atá ag dul ar scor leanúint ar 
aghaidh a bheith páirteach sa phróiseas cinnteoireachta, trí fhanacht mar chomhalta 
den chuideachta. Mar a míníodh i gCaibidil 2, tá ról tábhachtach le himirt ag comhaltaí. 
Féadann siad críonnacht ó rannpháirtíocht níos luaithe mar stiúrthóirí a thabhairt chuig 
cinntí a dhéantar i gcruinnithe ginearálta. Feictear do roinnt eagraíochtaí gur “droichead” 
cuidiúil é seo idir dul ar scor mar stiúrthóir agus deireadh a chur le gach baint fhoirmiúil 
leis an eagraíocht.   

• Bí ionraic agus neamhbhalbh i d’idirbhearta leis an eagraíocht

 Go ginearálta, má tá inniúlacht bhunúsach ann, is beag seans go mbeidh Bord atá ionraic 
agus neamhbhalbh ina idirbhearta in aon trioblóid thromchúiseach, a fhad, ar ndóigh, 
go gcleachtar na suáilcí go seasta agus nach n-úsáidtear iad mar an rogha dheiridh. 
Baineann an t-ionracas, is léir, le cleachtais mhímhacánta nó iompar mímhacánta 
a sheachaint. Rud nach bhfuil chomh soiléir céanna, b’fhéidir, is ea an gá le bheith 
neamhbhalbh maidir le coinbhleachtaí leasa féideartha. Mar a luadh i gCaibidil 6, 
caithfidh stiúrthóir cuideachta aon leas pearsanta a nochtadh in aon idirbheart de chuid 
na cuideachta, agus ní ceadmhach dó/di a stiúrthóireacht a úsáid ar mhaith le gnóthú 
pearsanta. Caithfidh stiúrthóir bheith scrupallach faoi é/í féin a thabhairt amach as aon 
phlé ar nithe ina bhfuil leas pearsanta ag an stiúrthóir sin. 

 Caithfidh comhaltaí boird a bheith ar an eolas freisin faoin ngá don eagraíocht  
coinbhleachtaí leasa a sheachaint. D’fhéadfadh sé bheith riachtanach, mar shampla,  
a bheith cúramach faoi choinníollacha “folaithe” urraíochta. Tá sé níos measa ná bheith 
neamhchríonna glacadh le tabhartas gan bheith soiléir faoi ionchais an deontóra. Cúis 
le deacrachtaí amach anseo is ea é sa chaidreamh leis an deontóir. 

 Is féidir gach saghas léirmhínithe a thabhairt ar an ionracas. Ní amháin gur dócha go 
bhfanfaidh Bord a dhéanann a ghnóthaí ar bhealach soiléir, oscailte agus trédhearcach 
amach as trioblóid, ach is dócha go mbeidh cruinnithe Boird beoga aige agus  
dea-chaidreamh leis an saol lasmuigh.

• Cleacht an chuntasacht ar ardchaighdeán

 Tá an timpeallacht oibriúcháin do gach eagraíocht neamhbhrabúis – agus ní amháin iad 
siúd atá gníomhach sna healaíona – athraithe. Tá dualgais chuntasachta ar stiúrthóirí 
cuideachtaí laistigh den eagraíocht agus lasmuigh di. Go hinmheánach, tá stiúrthóir 
cuideachta cuntasach don chuideachta féin, do na comhaltaí agus don fhoireann.  
Lasmuigh den eagraíocht, tá an Bord cuntasach do rialtóirí, chomh maith le maoinitheoirí, 
deontóirí agus páirtithe leasmhara eile a bhfuil leas acu in obair na heagraíochta. 
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 Beidh an comhlíonadh mar chuid den ghnáthobair ag Bord maith, ach tabharfaidh sé 
an chuntasacht go leibhéal níos airde. Beidh tuiscint ghníomhach aige orthu siúd go léir 
a bhfuil leas acu in obair na heagraíochta, ag forbairt modh éifeachtach cumarsáide leo 
agus ag éisteacht lena spéiseanna agus lena n-ábhair imní.

• Bí ar an eolas faoin gcleachtas is fearr

 Cé go bhfuil riachtanais rialachais gach eagraíochta uathúil, tá iarracht sheasta ann le 
blianta beaga anuas dea-chaighdeáin rialachais a chódú chun sochair gach eagraíochta 
neamhbhrabúis. 

 Tugann “an cód rialachais” mar a thugtar go simplí air a lán treorach, a oiriúnaítear  
do riachtanais eintitis neamhbhrabúis bheaga, mheasartha agus mhóra  
(www.governancecode.ie).18 

 Tá caighdeáin tuairiscithe airgeadais éagsúla ar fáil, agus go deimhin d’fhéadfadh ceann 
amháin a bheith á fhorfheidhmiú ag an Údarás Rialála Carthanas go luath, a chead-
aíonn tuairiscí airgeadais a chur i láthair ar bhealach atá níos oiriúnaí d’eagraíochtaí 
neamhbhrabúis. 

 Leagtar amach in Statement of Good Guidance for Fundraising na caighdeáin 
chleachtais is fearr le haghaidh oibriúcháin tiomsaithe airgid.19 

 Cé gur ceapadh cuid de na cóid le haird ar an earnáil carthanas, is mór an buntáiste iad 
do chomhlachtaí ealaíon. Is féidir le heagraíochtaí na cinn is ábhartha dá gcuspóirí féin 
a roghnú, agus iad a oiriúnú de réir mar is cuí. Níos mó agus níos mó, tá maoinitheoirí 
institiúideacha, lena n-áirítear an Chomhairle Ealaíon, ag lorg go gcomhlíonfar cuid de 
na caighdeáin nó iad go léir.20 Gineann siad iontaoibh san eagraíocht agus tá siad an-
luachmhar d’oibriúcháin tiomsaithe airgid; cuireann siad oideachas ar chomhaltaí Boird 
agus déanann siad gnó an Bhoird an oiread sin níos fusa.

18 Code of Practice for Good Governance of Community, Voluntary and Charitable Organisations in Ireland:  
 feic http://www.governancecode.ie.
19 Arna fhorbairt ag an Irish Charities Tax Reform Group: feic http://www.ictr.ie/content/fundraising-codes-

practice
20 Le héifeacht ó Eanáir 2015, éilíonn an Chomhairle Ealaíon ar eagraíochtaí a fhaigheann maoiniú bliantúil  

cloí le cód trédhearcachta
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Aguisín

Lámhleabhar Rialachas Boird: liosta ábhar samplach

Is féidir na hábhair seo a roinnt go leictreonach ar limistéar Boird le logáil isteach príobháideach 
ar shuíomh gréasáin na cuideachta nó i seirbhís shaor ar nós Google Apps.

1.  Róil agus freagrachtaí stiúrthóirí  _________________________

2.  Cód iompair eiticiúil agus gnó

3.  Orduithe Seasta/bealaí oibre an bhoird agus coistí boird

4.  Ról an chathaoirligh

5.  Ról rúnaí na cuideachta

6.  Creatlach inniúlachta boird

7.  Rialaithe agus nósanna imeachta airgeadais: beartais cuideachta

8.  Téarmaí tagartha d’fhochoistí Boird/do ghrúpaí oibre de réir mar atá ábhartha

9.  Beartas maidir le féinmheasúnú Boird

10.  Beartas do stiúrthóirí le speansais a éileamh

11.  Beartas maidir le hárachas stiúrthóirí agus oifigeach

12.  Beartas maidir le rochtain stiúrthóirí ar chomhairle ghairmiúil sheachtrach

13.  Ráiteas boird maidir le comhlíonadh an Chóid Rialachais (más ábhartha)

14.  Ráiteas boird maidir le comhlíonadh fhorálacha an Ráitis ar Threoirphrionsabail um 
Thiomsú Airgid

Iatáin

15.  Meabhrán agus airteagail chomhlachais/Bunreacht agus rialacha

16.  Na ráitis airgeadais iniúchta is deireanaí

17.  Clár de chomhaltaí cuideachta

18.  Príomh-chomhaontuithe, ceadúnais, tuairiscí nó doiciméid eile ar chóir go mbeadh 
gach stiúrthóir eolach orthu e.g. toradh na tuairisce féinmheasúnaithe is deireanaí

19.  Liosta teagmhála do stiúrthóirí agus príomhbhaill foirne
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