
 

Coiste Stiúrtha Ógras 

Ról 

1. Ceannaireacht a sholáthar don eagraíocht, laistigh de chreat rialacháin atá éifeachtach agus stuama ina ndéantar 

cinnte gur féidir riosca a mheas agus a bhainistiú.  

2. Feidhmíocht na heagraíochta a fhaofa, mar aon le monatóireacht agus athbhreithniú a dhéanamh ar 

bhfeidhmíocht úd.  

3. Ionadaíocht a dhéanamh ar son leasanna na mball agus na leasanna úd a chosaint 

Freagrachtaí 

 An treoir straitéiseach chuí a chur lena chéile don eagraíocht, i gcomhar leis an Stiúrthóir.  

 

 Monatóireacht agus léirmhéas a dhéanamh ar na pleananna straitéiseacha agus bliantúla agus iad a fhaofa ar 

bhonn leanúnach.    

Monatóireacht a dhéanamh agus faomhadh a thabhairt do chláir agus do sheirbhísí na heagraíochta, ag 

cinntiú go bhfuil freastal éifeachtach á dhéanamh ar bhunchuspóir na heagraíochta. Is í fís an Choiste a 

shocraíonn cén treo a rachfaidh leagan amach an chláir.  

 

 Beartais riachtanacha a cheapadh chun gníomhaíocht eagraíochtúil a rialú mar aon leis an gcreatlach 

eiticiúil do gach duine a oibríonn don eagraíocht nó ar a son.   

 

 Cinntiú go bhfuil dóthain acmhainní airgeadais ag an eagraíocht – cinntigh go bhfuil dóthain acmhainní ag 

an eagraíocht chun gur féidir misean na heagraíochta a bhaint amach.  

 

 Maoirseacht fhioscach éifeachtach a sholáthar agus cinntiú go bhfuil bainistíocht riosca fhónta i réim. 

Tugann an Coiste faomhadh don ráiteas airgeadais agus don mbuiséad bliantúil, déanann an Coiste 

monatóireacht ar chaiteachas, cruthaíonn sé beartais chun sócmhainní agus maoin na heagraíochta a 

bhainistiú agus a chosaint agus cinntíonn sé go ndeileálfar le cúrsaí airgeadais ar bhonn atá dleathach agus 

chun leasa na heagraíochta. Tugann sé cosaint chomh don eagraíocht i gcoinne dliteanais trí árachas cuí a 

sholáthar agus trí bheartais a chruthú atá deartha chun an riosca don eagraíocht a íoslaghdú.   

 

 Íomhá poiblí na heagraíochta a fheabhsú  

Is tríd a n-iompar féin, tríd a maoirseacht rialaithe agus tríd a gcuid gníomhaíochta ar son na heagraíochta a 

chuireann baill na heagraíochta le cáil na heagraíochta.  

 

 Feidhmiú mar fhostóir freagrach 

Cruthaíonn an Coiste beartais phearsanra atá cuimsitheach agus cothrom agus a chomhlíonann ceanglais 

dhlíthiúla agus a thugann cosaint don eagraíocht agus dóibhsiúd atá ag obair di. Déanann sé monatóireacht 

ar ghníomhaíocht eagraíochtúil chun a chinntiú gurab ionann cleachtas agus polasaí. 

 

 An gaol atá idir an Coiste agus an fhoireann a thuiscint agus meas a léiriú don ghaol seo 

Is gá don Choiste freagracht na foirne a aithint agus gan cur isteach ar chúrsaí a thagann go díreach faoi 

réimse na foirne. Ag an am gcéanna cruthaíonn sé polasaí chun treoir a thabhairt do ghníomhaíochtaí na 

foirne agus chun leasa na heagraíochta a chosaint.   

 

 Is é an Coiste a ritheann agus a déanann léirmheas ar Chód Iompair na heagraíochta. 

 

 



 

Sainchuntas Poist Samhlach do Bhaill Aonair an Choiste 

Freagrachtaí 

1. Cinntiú go gcomhlíonann Ógras a cháipéis rialaithe .i. bunreacht, dlí na carthanachta, dlí na gcuideachtaí 

agus aon reachtaíocht agus rialúcháin ábharthacha eile 

2. Cinntiú go leanann Ógras a spriocanna de réir mar atá siad leagtha amach sna cáipéisí rialaithe 

3. Cinntiú go n-úsáideann Ógras a acmhainní díreach ar mhaithe lena spriocanna a bhaint amach 

4. Cur ar bhonn gníomhach le ról an Bhoird treoir straitéiseach a thabhairt don eagraíocht, beartas foriomlán a 

shocrú, aidhmeanna a shainiú agus spriocanna a shocrú chomh maith le léirmheas a dhéanamh ar 

spriocanna a aontaíodh.  

5. Dea-chlú agus luachanna Ógras a chosaint 

6. Riaradh éifeachtach agus éifeachtúil Ógras a chinntiú 

7. Cobhsaíocht airgeadais Ógras a chinntiú  

8. Maoin Ógras a chosaint agus a bhainistiú agus infheistíocht iomchuí cistí Ógras a chinntiú 

9. Ceann Foirne a cheapadh agus monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmiú an té a cheaptar 

 

Lean prionsabail leagtha amach sa Chód Iompair seo 

Sonraíocht Phearsanta 

Tiomantas d’Ógras 

A bheith sásta an t-am agus an iarracht chuí a chur isteach sa phost 

Fís straitéiseach 

Breithiúnas maith, neamhspléach a thabhairt 

A bheith in ann smaoineamh go cruthaitheach 

A bheith in ann a dtuairimí a chur in iúl 

A bheith in ann glacadh leis na dliteanais, na freagrachtaí agus na dualgais dhlíthiúla a bhaineann le ballraíocht 

Ógras agus iad a thuiscint chomh maith  

A bheith in ann oibriú go héifeachtach mar bhall foirne 

Na prionsabail atá leagtha amach sa Chód Iompair a leanúint 

 

Sainchuntas  - Cathaoirleach 

Dualgais 

1. Cruinniú den Choiste a reachtáil agus chun a chinntiú go reachtáiltear cruinnithe go rialta, ar a laghad 

ceithre uaire in aghaidh na bliana 

2. Cláir a leagan amach do chruinnithe 

3. Feidhmiú mar chathaoirleach agus mar éascaitheoir ag cruinnithe 

4. Ag tabhairt treorach maidir le ceapadh beartais 

5. Monatóireacht a dhéanamh chun a chinntiú go gcuirfear i bhfeidhm na cinntí tógtha ag cruinnithe 

6. Ionadaíocht a dhéanamh thar ceann na heagraíochta ag imeachtaí agus ag cruinnithe agus ag feidhmiú mar 

urlabhraí de réir mar is cuí.   

7. Feidhmíonn an Leas-Chathaoirleach ar son an Chathaoirligh nuair nach bhfuil an Cathaoirleach ar fáil agus 

téann an Leas-Chathaoirleach i mbun taisc ar iarratas ón Chathaoirleach.  

 

Maidir le Ceann na Foirne 

 Dul i gcomhar leis/léi chun forbhreathnú a choimeád ar chúrsaí na heagraíochta agus chun tacaíocht a 

thabhairt de réir mar is cuí.  

 Ceannaireacht a thógáil ar phróiseas léirmheasa maidir le feidhmiú Cheann na Foirne 

 Áit a thógáil ar phainéil earcaíochta agus smachtaithe 



 

 Dul i gcomhar le Ceann na Foirne chun an Coiste a fhorbairt  

 Neamhchlaontacht agus oibiachtúlacht a bheith mar ghnéithe de chinnteoireacht 

Sonraíocht Phearsanta 

Scileanna Ceannaireachta 

Taithí ar obair choiste 

Stuamacht agus taidhleoireacht 

Scileanna maithe cumarsáide agus idirphearsanta  

Neamhchlaontacht, cothroime agus a bheith in ann iontaoibh a chothú 

 

Sainchuntas Poist  - Rúnaí 

Freagrachtaí 

1. Is é an ról atá ag an rúnaí ná chun tacú leis an gCathaoirleach tríd fheidhmíocht réidh an Choiste a chinntiú.  

Beidh na taisc seo a leanas faoi chúraim an rúnaí é/í féin nó iarrfaidh sé/sí ar bhall foirne iad a dhéanamh 

agus cinnteoidh an rúnaí go ndéantar iad 

2. Cláir ábhair a ullmhú i gcomhar leis an gCathaoirleach agus le Ceann na Foirne 

3. Gach ullmhúchán a dhéanamh do chruinnithe (seomraí a chur in áirithint, trealamh a shocrú, agus mar sin 

de) 

4. Cláir ábhair a ullmhú i gcomhar leis an gCathaoirleach agus iad a scaipeadh in am mar aon le cáipéisí cuí 

eile 

5. Nithe don chlár a fháil ó dhaoine eile 

6. Ag seiceáil go bhfuil córam i láthair 

7. Miontuairisci a thógáil ag an gcruinniú agus dréacht-mhiontuairiscí a scaipeadh ar bhaill uile an bhoird 

8. Ag seiceáil go bhfuil gach gníomh a aontaíodh ag an gcruinniú roimhe sin déanta ag na baill agus ag an 

bhfoireann   

9. Cláir ábhair agus miontuairiscí an CGB a scaipeadh mar aon le cruinnithe speisialta nó úrghnáthacha.  

10. Áit a thógáil ar phainéil breithmheasa, earcaíochta agus smachtaithe de réir mar is gá. 

Sonraíocht Phearsanta 

Cumas eagraíochtúil  

Eolas faoi nó taithí ar nós imeachta gnó agus coiste 

Taithí maidir le miontuairiscí a thógáil, sa chás nach bhfuil an obair seo á dhéanamh le ball foirne.  

Sainchuntas Poist – Leaschathaoirleach  

Dualgais 

1. Feidhmiú mar Chathaoirleach muna mbíonn an Cathaoirleach ar fáil 

2. Tabhairt faoi thascanna tarmligthe ag an gCathaoirleach 

Sonraíocht Phearsanta 

Scileanna Ceannaireachta 

Taithí ar obair choiste 

Stuamacht agus taidhleoireacht 

Scileanna maithe cumarsáide agus idirphearsanta  

Neamhchlaontacht, cothroime agus a bheith in ann iontaoibh a chothú 



 

Sainchuntas Poist  - Cisteoir 

Dualgais 

1. Is é ról foriomlán an chisteora ná chun forbhreathnú a thabhairt ar chúrsaí na heagraíochta, ag cinntiú 

inmharthanacht airgeadais na heagraíochta agus ag cinntiú go gcoimeádtar taifid agus nósanna imeachta 

airgeadais iomchuí.   

 

2. Buiséid, cuntais agus ráitis airgeadais a mhaoirsiú, a fhaofa agus a chur i láthair.  

 

3. Ráitis airgeadais a ullmhú agus a chur faoi bhráid an bhoird 

 

4. Cinntiú go bhfuil nósanna imeachta agus rialúcháin cuí cuntasaíochta in áit 

 

5. Cinntiú go gcomhlíonann an eagraíocht reachtaíocht 

 

6. Cinntiú go bhfuil go ndéantar cothabháil chuí ar threalamh agus ar shócmhainní na heagraíochta agus go 

bhfuil siad faoi árachas cuí.  

 

7. Cinntiú go n-ullmhaítear na cuntais agus go gcuirtear iad faoi bhráid na maoinitheoirí agus na gcomhlachtaí 

reachtúla cuí ar an mbealach cuí.  

 

8. Cinntiú go ndéantar iniúchadh ar na cuntais ar an mbealach atá de dhíth (scrúdú nó iniúchadh 

neamhspleách) agus go gcuirtear aon mholtaí i bhfeidhm.  

 

9. Cur le straitéis tiomsithe airgid Ógras 

 

10. Áit a thógáil ar phainéil breithmheasa, earcaíochta agus smachtaithe de réir mar is gá.  

 

Sonraíocht Phearsanta 

Cáilíochtaí agus taithí airgeadais 

Roinnt taithí ar scéimeanna carthanachta airgeadais, bailithe airgid agus pinsin 

Scileanna chun anailís a dhéanamh ar bheartais agus chun na hiarmhairtí airgeadais a bhaineann leo a chíoradh 

A bheith ar fail don bhfoireann chun comhairle a thabhairt agus chun ceisteanna a fhreagairt ar bhonn ad hoc. 


