
Comhairle Chontae na Gaillimhe 
 

Gníomhaíochtaí Pobail agus Deonacha ar Bhóithre, i limistéir taitneamhachta agus i limistéir eile 
faoi chúram Chomhairle Chontae na Gaillimhe 

 
Réamhrá 
 
Aithníonn Comhairle Chontae na Gaillimhe ról agus iarrachtaí Ghníomhaireachtaí, Chomhlachtaí 
agus Ghrúpaí Pobail Áitiúla maidir le hobair a dhéanamh chun feabhas a chur ar an timpeallacht ina 
ndéanann Comhairle Chontae na Gaillimhe freastal ar phobal Chontae na Gaillimhe.  Cuirtear fáilte 
roimh an obair sin agus tá ardmheas uirthi. 
Leagtar amach sa cháipéis seo ceanglais Chomhairle Chontae na Gaillimhe nach mór do gach 
Gníomhaireacht, Comhlacht agus Grúpa cloí leo lena chinntiú go ndéanfar na gníomhaíochtaí sin ar 
bhealach iomchuí ar mhaithe le sábháilteacht agus tairbhe gach duine.  
 
Obair agus Seirbhísí a Mholtar 
 
Caithfear an obair nó na seirbhísí a mholtar a dhéanamh a chomhaontú leis an innealtóir ceantair 
ábhartha sula gceadófar iad ag an Innealtóir Ceantair Chathrach sa cheantar ina mbeidh an obair le 
déanamh nó na seirbhísí le cur ar fáil. Ní mór go ndéanfar an obair seo ar bhealach a ligfidh do 
Chomhairle Chontae na Gaillimhe obair chríochnaithe a ghlacadh faoina cúram i ndiaidh tréimhse 
iomchuí gan costas ceartúcháin nó deisiúcháin a thabú ina leith.  
Ciallaíonn sin, go héifeachtach, go gcaithfidh moltóirí na dtograí tuairisc i scríbhinn ar na tograí a 
chur faoi bhráid na Comhairle. 
Ba chóir don tuairisc seo an obair nó na seirbhísí a bheidh i gceist a lua go soiléir, lena n-áirítear na 
suíomhanna, an clár ama agus an líon daoine a bheidh i gceist. Ní mór a rá cibé an mbeidh na 
rannpháirtithe mar chuid de scéim fhoirmiúil mar shampla Scéim Fostaíochta Pobail nó TÚS, nó an 
oibrithe deonacha as pobal áitiúil iad. 
Tabharfaidh an tInnealtóir Ceantair Chathrach deimhniú i scríbhinn ar chomhaontú maidir leis na 
tograí beartaithe sa tuairisc. 
Beidh an obair agus na seirbhísí a cheadófar de réir na dtograí comhaontaithe agus ní chuirfear tús 
leo go mbeidh an deimhniú i scríbhinn faighte.  
 
Ceanglais Árachais 
 
Ní mór don Ghrúpa Deonach/Pobail deimhniú i scríbhinn a thabhairt go bhfuil árachas dliteanais 
phoiblí aige ag an leibhéal €6.5m le haghaidh teagmhais amháin, chomh maith le Dliteanas Fostóirí 
ag leibhéal €12.7m (más cuí). Ní mór don Ghrúpa Deonach/Pobail Comhairle Chontae na Gaillimhe a 
shlánú maidir leis an obair agus na seirbhísí a chuirfear ar fáil.  
Ní mór don tréimhse faoi chlúdach árachais maireachtáil go dtí go mbeidh an obair glactha faoi 
chúram nó go mbeidh an soláthar seirbhísí tugtha chun críche. 
 
An Reachtaíocht Sláinte agus Sábháilteachta a Chomhlíonadh 
 
Ní mór don Ghrúpa Deonach/Pobail dearbhú i scríbhinn a thabhairt go ndéanfar an obair go léir nó 
go gcuirfear na seirbhísí go léir ar fáil ag comhlíonadh na Reachtaíochta iomchuí maidir le Sláinte 
agus Sábháilteacht.  Ciallaíonn sin, go héifeachtach, nach mór oiliúint iomchuí a bheith ag gach duine 
a bheidh rannpháirteach, chomh maith le comharthaíocht, trealamh, ie PPE, agus Pleananna 
Sábháilteachta iomchuí a bheidh forbartha i gceart.  
Ní ghlacfaidh Comhairle Chontae na Gaillimhe aon ról ná aon fhreagracht uirthi féin maidir leis an 
obair ná na seirbhísí seo a bheith ag comhlíonadh na Reachtaíochta Sláinte agus Sábháilteachta.  



Sa chás go mbeidh obair á déanamh in áiteanna poiblí faoi chúram Chomhairle Chontae na 
Gaillimhe, ní mór do na Grúpaí Pobail agus na Gníomhaireachtaí Deonacha an obair sin a dhéanamh 
agus na seirbhísí sin a chur ar fáil ar bhealach a chosnóidh sábháilteacht an phobail.  Ní mór do na 
Grúpaí Pobail agus na Gníomhaireachtaí Deonacha cloí leis na ceanglais i gcáipéisí mar shampla an 
Treoircháipéis maidir le Rialú agus Bainistiú Tráchta ag Oibreacha Bóthair, nuair is cuí. 
 
 
 
 
Maoiniú 
 
Ní féidir le Comhairle Chontae na Gaillimhe maoiniú óna Clár Bóithre a chur ar fáil go díreach d'aon 
Ghrúpa Deonach nó Pobail le haghaidh an cineál seo gníomhaíochta.  Féadfaidh Comhairle Chontae 
na Gaillimhe ábhar agus trealamh as acmhainní reatha a Clár Bóithre a chur ar fáil chun cabhrú leis 
na gníomhaíochtaí seo, sa chás gur cuí agus gur chomhaontaigh an tInnealtóir Cathrach leo mar 
chuid den togra foriomlán.  
 
 
Cé go ndéanfaidh Comhairle Chontae na Gaillimhe gach iarracht cabhrú leis na tionscadail seo, sa 
chás nach gcomhlíonfar na ceanglais thuas nó sa chás nach gcinnteofar comhlíonadh leanúnach na 
gceanglas thuas, ní chuirfear tús le tionscadal nó cuirfear deireadh leis gan fógra.  
 
 
 
  


