Na dualgais dhlíthiúla atá ar iontaobhaithe carthanais

Cinntigh go mbíonn
do charthanas
ag comhlíonadh
a chuspóirí
carthanúla chun
leas an phobail

Comhlíon doiciméad
rialaithe do
charthanais
Bainistigh
acmhainní do
charthanais ar
bhealach freagrach

Bí cuntasach agus
comhlíon an dlí

Gníomhaigh le
barr leasa do
charthanais

Gníomhaigh le scil agus
cúram réasúnach

Séanadh Dlíthiúil
Tá an doiciméad seo á eisiúint ag an Rialálaí Carthanas faoi alt 14(1)(i) den Acht Carthanas 2009 ar mhaithe le feabhas ar riaradh agus bainistiú eagraíochtaí carthanúla a spreagadh agus a éascú. Níl
an doiciméad seo ina ráiteas críochnúil, agus níl sé deartha chun a bheith ina ráiteas críochnúil, ar an dlí. Ní thugtar aon chomhairle dlí ann ach oiread. Níor cheart an doiciméad seo a úsáid in ionad
comhairle ghairmiúil ó fhoinse atá cáilithe go cuí. Molann an Rialálaí Carthanas d’iontaobhaithe carthanais a ndoiciméad rialaithe a léamh agus a gcomhairle dlí neamhspleách féin a fháil nuair is gá. Ní
ghlacann an Rialálaí Carthanas le freagracht ná dliteanas ar bith as aon earráidí, mhíchruinneas nó easnaimh sa doiciméad seo.
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Na dualgais dhlíthiúla atá ar iontaobhaithe carthanais

Cinntigh go mbíonn
do charthanas ag
comhlíonadh a chuspóirí
carthanúla chun leas an
phobail

Comhlíon Doiciméad
Rialaithe do
charthanais

Bí cuntasach agus
comhlíon an dlí

Trína mheasúnú cé acu
is amhlaidh nó nach
amhlaidh:

Trí na nithe seo a
leanas a léamh agus a
thuiscint:

go gcuireann gach
gníomhaíocht cuspóir
carthanúil, agus é sin
amháin, ar aghaidh.

doiciméad rialaithe do
charthanais.

go mbíonn an cuspóir
carthanúil ag dul chun
tairbhe don phobal nó do
chuid den phobal in Éirinn
nó in áit eile.
go mbíonn aon tairbhe
phearsanta riachtanach,
réasúnach agus
coimhdeach.
go mbíonn an carthanas
ag déanamh difríocht
dhearfach.

príomhchuspóir do
charthanais agus
an tairbhe phoiblí a
sholáthraítear leis.
méid na gcumhachtaí
atá agat faoin doiciméad
rialaithe.*
*Ba cheart duit fógra a
thabhairt don Rialálaí
Carthanas i gcás go bhfuil
tú ag iarraidh doiciméad
rialaithe do charthanais a
leasú.

Bainistigh acmhainní do
charthanais ar bhealach
freagrach

Gníomhaigh le barr
leasa do charthanais

Gníomhaigh le scil agus
cúram réasúnach

Trí na nithe seo a leanas a
dhéanamh, beag beann ar
mhéid nó ioncam:

Trí na nithe seo a leanas
a dhéanamh:

Trí na nithe seo a leanas
a dhéanamh:

Trí na nithe seo a leanas
a dhéanamh:

bheith ar an eolas faoi
na ceanglais tuairiscithe
a bhfuil feidhm acu
maidir le do charthanas
agus na ceanglais sin a
chomhlíonadh.

buiséad do charthanais
a phleanáil agus
na riachtanais
ghearrthéarmacha,
mheántéarmacha agus
fhadtéarmacha airgeadais
a chomhaontú.

cloí le luachanna do
charthanais agus
gníomhú ar bhealach
neamhchlaon le linn duit
dualgais a chur i gcrích.

bheith ar an eolas faoi
na dualgais atá ort mar
iontaobhaí carthanais
agus na dualgais sin a
chomhlíonadh.

sonraí uile do charthanais
a choinneáil cothrom
le dáta leis an Rialálaí
Carthanas.
bheith ar an eolas
faoi na dlíthe uile eile
a bhfuil feidhm acu
maidir le do charthanas
agus na ceanglais sin a
chomhlíonadh.
bheith trédhearcach le
leas-sealbhóirí.
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plean a fhorbairt agus a
chur chun feidhme chun
todhchaí agus fás do
charthanais a chinntiú.
rioscaí a shainaithint agus
a bhainistiú.
a chinntiú go bhfuil
rialuithe agus nósanna
imeachta airgeadais cuí i
bhfeidhm.
a chinntiú go dtuigeann
gach ball foirne agus oibrí
deonach an ról atá acu
agus na freagrachtaí atá
orthu.

obair le hiontaobhaithe
carthanais eile chun teacht
ar chinntí riachtanacha
ar mhaithe le cuspóir do
charthanais a chur ar
aghaidh.
beartais chuí a fhorbairt
agus a chur chun feidhme.
coinbhleachtaí leasa
a shainaithint agus a
bhainistiú.

leas a bhaint as do chuid
taithí agus scileanna sa ról
mar iontaobhaí carthanais.
coinneáil ar an eolas agus
freastal ar chruinnithe
rialta na n-iontaobhaithe
carthanais agus
rannchuidiú a dhéanamh
lena linn.
cinntí stuama a dhéanamh
agus na cinntí sin a
thaifeadadh go foirmiúil.
sainchomhairle a lorg
nuair is gá, rud ba cheart
a dhéanamh sula dtagann
aon saincheist chun cinn.
feidhmíocht an bhoird
iontaobhaithe carthanais
a athbhreithniú.

