
 

Polasaí Bhainistíocht Airgeadais don Díseart 

 

Freagrachtaí  

— Aithnímid go bhfuil  ollfhreagracht do bhainistíocht airgeadais ar na hIontaobhaithe 

—Údaraímid ( mar shampla fochoiste airgid) chun tascanna a chomhlíonadh   

 

Buiséadú 

— Ullmhaímid buiséad bliantúil mar pháirt dár bplean  oibre bliantúil 

 — Níl an buiséad bailí go dtí go mbíonn sé faomhaithe ag an foras rialaithe 

Caiteachas    

Bíonn gach íocaíocht  nach ó mhionairgead é údaraithe ag beirt stiúrathóirí agus íoctha ag an tríú duine. 

—Bíonn gach caiteachas údaraithe doicuiméadaithe i scríbhinn ag an gcisteoir (ríomhphost inghlactha )  

— Féachtar go h-eisceachtúil  ar gach caiteachas nach bhfuil réamhúdaraithe sa bhuiséad  agus ar gach 

caiteachas os cionn 5000 euro in aon mhí amháin agus caithfidh san a bheith réamhúdaraithe ag an 

bhforas rialaithe 

 —Caithfear gach sonrasc a phéireáil lena ndeimhniú údaraithe caiteachais   

— Caithfidh gach sonrasc a bheith nascaithe leis an mhír bhuiséadach chuí  

 — Beidh sonraisc  údaraithe agus íoctha laistigh do 31 lá  

—Deintear athbhhreithnú ar údaraithe caiteachais go ráthúil agus leantar suas aon sonrasc atá ag 

seasamh amach  

—Baineann sé seo freisin le horduithe seasta agus le  dochair dhíreacha  

— Deintear gach caiteachas a nótáil i scarbhileog mhíosúil 



--Deintear gach ioncam a nótáil i scarbhileog  

 — Deintear comhdú ar gach páipéarachas a bhaineann leis.   

Mionairgead:  

—Coimeádtar an sruth mionairgid san oifig nó i dtaisceadán muna bhfuil duine ar bith i láthair  

 — Ní féidir níos mó ná €100 a bheith sa tsruth  

Caithfear admhálacha a fháil agus a choimeád do gach caiteachas  mionairgid 

Costaisí as póca oibrithe deonacha ,lena  náirítear costaisí iontaobhaithe   

— Seo a leanas na costaisí atá ceadaithe : 

—Caithfear éilimh chostaisí a chur isteach chomh luath agus is féidir tar éis a dtarlú   

—  Bíonn éilimh neamhbhailí muna gcuirtear isteach iad lastigh de sé mhí  

— Tá admhálacha riachtanach  do gach costas  

—Is féidir costaisí suas go €30 a éileamh ó mhionairgead  

—Caithfidh costaisí thar  €           a bheith réamh údraithe go foirmeálta ag an foras rialaithe 

 

 


