
Coiste Airgeadais an Bhoird  

Téarmaí Tagartha 
 

 
1. Comhdhéanamh an Choiste 

 
Tá an Coiste comhdhéanta de Stiúrthóirí neamhfheidhmiúcháin go 

príomha le neamhspleáchas a chinntiú. Ba cheart go mbeadh an 
Cathaoirleach agus an Príomhfheidhmeannach ina gcomhaltaí air, 
agus beidh líon nach lú ná cúigear comhaltaí air. 

 
Is iad seo a leanas comhaltaí an Choiste Airgeadais reatha: 

 
Dr M. Norris, an tUas. B. O’Leary, C. Curley Uasal, an tUas. W. 
Johnston agus an tUas. D. Rafferty. 

 
2. Minicíocht na gCruinnithe 

 
 Reáchtálfar cruinnithe de réir mar a bheidh gá leo.  

 
3. Dualgais 
 

 Is iad seo a leanas dualgais an Choiste Airgeadais: 
 

i. cumhachtaí uile na Gníomhaireachta a fheidhmiú chun airgead 
a fháil ar iasacht agus a thiomsú, lena n-áirítear (gan dochar 
do ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo) cumhacht chun 

bannaí, bintiúir agus urrúis eile a chruthú agus a eisiúint agus 
áiseanna eisithe nótaí agus glactha creidmheasa a chur chun 

feidhme, agus chun na críche thuas idirbheartaíocht, socrú 
agus/nó ceadú a dhéanamh maidir le téarmaí agus 
coinníollacha a bhaineann le haon áiseanna nó seirbhísí 

iasachtaithe nó tiomsaithe airgid a lorgóidh an 
Ghníomhaireacht nó a thairgfidh aon bhanc, teach eisiúna nó 

institiúid eile, nó aon sindeacáit díobh, nó aon daoine ábhartha 
eile, a sholáthraíonn aon cheann de na háiseanna nó na 
seirbhísí sin, don Ghníomhaireacht, agus údarú don 

Ghníomhaireacht idirbheartaíocht nó socrú a dhéanamh i leith 
aon tairiscintí dá leithéid, agus/nó glacadh leo agus don 

Ghníomhaireacht aon chomhaontuithe nó cáipéisí eile (lena n-
áirítear cumhachtaí aturnae) a chur i gcrích (lena n-áirítear a 
gcur i gcrích faoi shéala) a bhaineann le háiseanna nó seirbhísí 

dá leithéid lena n-áirítear (gan dochar mar a dúradh roimhe) 
socruithe, maidir le hurrúis a eiseoidh an Ghníomhaireacht, 

eisiúint na n-urrús a shocrú nó a fhrithghealladh; 
ii. aon áiseanna nó seirbhísí den sórt sin, faoi mar a shamhlaítear 

le mír i. thuas, a chur i ngníomh, leas a bhaint astu agus a 

fheidhmiú, chun na críche sin a shamhlaítear (ach gan dochar 
do ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo) chun 

idirbheartaíocht, socrú agus/nó ceadú a dhéanamh maidir le 



treoracha agus údaruithe a eisiúint d'aon bhancanna ábhartha, 

tithe eisiúna ábhartha nó institiúidí ábhartha eile dá leithéid 
mar a dúradh roimhe i dtaca leis na háiseanna nó na seirbhísí 

sin agus cibé cuntais bhainc a bheidh riachtanach nó áisiúil a 
oscailt agus a fheidhmiú chun leas a bhaint as aon áiseanna dá 
leithéid agus go mbeidh aon rúnta a leagfar amach i nó a 

bhainfidh le haon sainordú maidir le cuntas bainc, a mbeidh ar 
an nGníomhaireacht a shíniú i dtaca le hoscailt aon cheann de 

na cuntais a bheartaítear a bheith ag an nGníomhaireacht agus 
a phléitear sna miontuairiscí seo, nó a chinnfidh an Coiste 
Airgeadais a bheith riachtanach nó inmhianaithe i dtaca leis na 

hidirbhearta a shamhlaítear anseo, go rithfear na rúnta sin 
amhail is dá mbeidís leagtha amach sna miontuairiscí seo, 

agus gan teorainn a chur le ginearáltacht an mhéid sin roimhe 
seo, go mbeidh sé údaraithe d'aon chomhaltaí den Choiste 
Airgeadais aon sainordú nó cáipéis eile i dtaca leis a chur i 

gcrích; 
iii monatóireacht a dhéanamh ar chaidreamh na Gníomhaireachta 

le Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta i ndáil 
le hairgeadas a thiomsú, fiachas a bhainistiú agus aon 

saincheist ghaolmhar eile; 
iv. rátaí úis ar airleacain a shocrú, a chomhaontú, idirbheartaíocht 

a dhéanamh ina leith nó a leagan síos, chomh maith leis na 

téarmaí agus coinníollacha a bhaineann leo, de réir mar is cuí;  
v. cibé toscairí, gníomhairí, daoine a ainmneofar nó daoine eile, a 

cheapadh i dtaca leis an an mhéid sin roimhe seo a chur i 
gcrích; 

vi. i gcoitinne, na gníomhartha agus nithe uile eile sin a 

dhéanamh, lena n-áirítear cáipéisí a chur i gcrích, de réir mar 
a theastóidh nó a bheidh inmhianaithe chun cumhachtú don 

Choiste Airgeadais nó cabhrú leis na cumhachtaí arna 
dtarmligean dó faoi mhíreanna i. agus ii. thuas a fheidhmiú go 
hiomlán; agus,    

vii. 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 Airgeadais: 

 
a. Is é triúr comhaltaí den choiste an córam le haghaidh 

cruinnithe den Choiste Airgeadais agus iad i láthair go fisiciúil. 
b. Ní mheasfar aon rún a bhith rite ag aon chruinniú de chuid an 

Choiste Airgeadais 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. Agus Cathaoirleach an Choiste Airgeadais as láthair, féadfaidh 

na comhaltaí a bheidh i láthair cathaoirleach a roghnú as a 
measc féin.  

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 Airgeadais 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 Airgeadais.   
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