
Coiste Creidmheasa 

Téarmaí Tagartha 
 
 

1. Comhdhéanamh an Choiste 

 
Beidh an Príomhfheidhmeannach, an Ceannasaí Cistíochta, Rúnaí na 

Cuideachta agus líon chomh mór le ceathrar comhaltaí 
neamhfheidhmiúcháin neamhspleácha den Bhord ar an gCoiste 
Creidmheasa.   

 
Is iad seo a leanas comhaltaí an Choiste Creidmheasa reatha: 

 
 Dr M. Norris, an tUas. B. O’Leary, an tUas. P. Cafferty, an tUas. T. 
Conroy, an tUas. S. Cremen, an tUas. B. Fitzpatrick, A. Hayden 

Uasal, an tUas. W. Johnston, an tUas. M. Murray, agus J. Ward 
Uasal. 

 
2. Minicíocht na gCruinnithe 

 
Reáchtálfar cruinnithe an Choiste ar bhonn ad-hoc, de réir mar a 
bheidh gá leo chun na cumhachtaí a fheidhmiú, nó feidhmeanna nó 

freagrachtaí an Choiste a chomhlíonadh, ag cibé am agus áite a 
chuirfidh na Comhaltaí in iúl. 

 
3. Dualgais  
 

Is iad seo a leanas dualgais an Choiste Creidmheasa: 
 

i. rioscaí creidmheasa a chothabháil, faoi réir cibé srianta, más 
ann dóibh, a fhéadfaidh Bord na Gníomhaireachta a fhorchur 
ar an gCoiste Creidmheasa ó am go chéile; 

ii. acmhainneacht creidmheasa gach CTC a bhreithniú agus a 
cheadú sula gcuirfidh an Ghníomhaireacht Máistir-Chomhaontú 

Iasachta i gcrích; 
iii. aon iasachtaí a thabharfar ar airleacan do CTCanna faoi 

théarmaí Alt 17 d'Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha) 

2002 a cheadú agus a chinntiú go mbeidh gach iasacht dá 
dtabharfar ar airleacan de réir Bheartas Creidmheasa na 

Gníomhaireachta;   
iv. cinntiú go mbeidh gach cáipéis ábhartha a bhaineann leis an 

iarratas ar chreidmheas faighte aige;  

v. gach gníomhaíocht riachtanach eile a dhéanamh i gcoitinne, 
lena n-áirítear cáipéisí a chur i gcrích, de réir mar a theastóidh 

nó a bheidh inmhianaithe chun cumhachtú don Choiste 
Creidmheasa nó cabhrú leis na cumhachtaí arna dtarmligean 
dó faoi mhíreanna i. agus ii. thuas a fheidhmiú go hiomlán; 

vi. athbhreithniú a dhéanamh ar bheartais um bainistíocht rioscaí 
creidmheasa agus beartais dá leithéid a mholadh, lena 

n-áirítear i leith punainn a chomhchruinniú;  



vii. athbhreithniú agus maoirseacht a dhéanamh ar fhobairt an 

bheartais um soláthar i leith caillteanas ar iasachtaí agus 
measúnacht a dhéanamh go rialta (.i. gach ráithe) ar 

oiriúnacht agus ar fheidhmiú an bheartais sin, i bhfianaise na 
rioscaí creidmheasa atá neadaithe i bpunann na n-iasachtaí do 
CTCanna;  

viii. athbhreithniú agus monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtacht 
agus ar fheidhmiú na mbeartas um bainistíochta rioscaí 

creidmheasa, ar chaighdeáin agus ar nósanna imeachta 
gaolmhara agus ar thimpeallacht na rialuithe i leith cinntí 
maidir le cúrsaí creidmheasa;  

ix. cinntiú go mbeidh na córais a chuir an Bord ar bun le 
hiasachtaí a aithint, a mheasúnú, a bhainistiú agus le 

monatóireacht a dhéanamh orthu, deartha go héifeachtach 
agus ag obair go héifeachtach;  

x. cinntiú go gcuirfear aon chásanna ina dtéitear amach ó 

bheartais nó aon chásanna eisceachtaí maidir leis an gcéanna, 
in iúl don Bhord, a fhéadfaidh a mholadh go ndéanfar 

gníomhartha ceartúcháin; agus,  
xi. beidh sé d'údarás ag an gcoiste imscrúdú a dhéanamh ar aon 

ghnó a thagann faoi chuimsiú a théarmaí tagartha chomh 
maith leis na hacmhainní agus an fhaisnéis a theastaíonn 
uaidh a bheith aige. (Féadfaidh an Coiste, le ceadú an Bhoird, 

comhairle ghairmiúil neamhspleách sheachtrach a fháil agus  
freastal sainchomhairleoirí, ag a bhfuil an taithí agus saineolas 

ábhartha, a dhaingniú, más gá iad a bheith i láthair dar leis.); 
 

agus, gurb iad na rialacháin seo a leanas is infheidhme maidir le 

himeachtaí an Choiste Creidmheasa:- 
 

a. Is é triúr comhaltaí den Choiste an córam le haghaidh 
cruinnithe den Choiste agus iad i láthair go fisiciúil, agus duine 
díobh ina Stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin.  

b. Ní mheasfar aon rún a bhith rite ag aon chruinniú de chuid an 
Choiste Creidmheasa ach amháin sa chás go mbeidh vóta i 

bhfabhar a leithéid de rún caite ag gach comhalta den choiste 
a bheidh i láthair ag an gcruinniú sin. 

c. Déanfaidh comhaltaí an Choiste uainíocht ar ról Chathaoirleach 

an Choiste Creidmheasa mura mbeidh Cathaoirleach ceaptha 
ag an mBord. 

d. Beidh feidhm ag forálacha Airteagal 92 de na hAirteagail 
Chomhlachais (a bhaineann le rúnta i scríbhinn) ar bhonn 
mutatis mutandis. 

e. Scaipfear miontuairiscí ar chruinnithe an Choiste chuig an 
mBord ag an chéad chruinniú eile de chuid an Bhoird.  

 
Coimhlintí Leasa 
Ní mór do chomhaltaí aonair den Choiste Creidmheasa aird ar leith 

a thabhairt ar a bheith ag seachaint comhlintí leasa (nó coimhlintí 
leasa a d'fhéadfadh a bheith ann) in aon ghnó de chuid an Choiste. 

Sa chás go dtiocfadh rud chun cinn a d'fhéadfadh a bheith ina 
choimhlint leasa, ba chóir sin a chur in iúl don Choiste Creidmheasa.  



 

 
Taifid an Choiste Creidmheasa 

Déanfaidh Rúnaí an Choiste, a cheapfaidh an Coiste Creidmheasa, 
na taifid seo a leanas a bhunú agus a chothabháil:  

 

i. miontuairiscí dearbhaithe gach cruinniú de chuid an Choiste 
Creidmheasa;  

ii. cóipeanna de gach ábhar scríofa a chuirtear faoi bhráid an 
Choiste Creidmheasa don Bhord; 

iii. taifead ar chomhaltaí reatha an Choiste Creidmheasa agus aon 

athruithe ar chomhdhéanamh an Choiste Creidmheasa; agus  
iv. gach páipéar de chuid an Choiste Creidmheasa a chuirfear faoi 

bhráid an Choiste Creidmheasa go ndéanfaidh lucht an Choiste 
cinneadh ina leith.  
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