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1. Réamhrá 

 
Is é Contae na Gaillimhe, a chumhdaíonn breis agus 6,000sq km, an contae is mó i gCúige 

Chonnacht. 179,048 duine a bhí ina gcónaí i gContae na Gaillimhe (gan an Chathair a 

áireamh) in 2011. Contae forásach atá ann ina bhfuil earnálacha láidre tionsclaíochta, 

miondíola, seirbhísí, turasóireachta agus sóisialta.  

 
Tá de fhreagracht ar Chomhairle Chontae na Gaillimhe bonneagar tábhachtach a phleanáil, 

a leagan amach agus a thógáil amhail bóthair agus cuireann an Chomhairle seirbhísí 

tábhachtacha tacaíochta, sóisialta agus pobail amhail tithíocht, seirbhísí dóiteáin, 

leabharlanna, reiligí agus saoráidí ealaíona agus áineasa ar fáil. Tá ról tábhachtach aici 

maidir le caomhnú agus bainistíocht na timpeallachta, pleanáil fhisiceach agus forbairt 

eacnamaíochta.  

 

Toghtar 39 Comhairleoir ó 5 Cheantar Bhardasacha ar Chomhairle Chontae na Gaillimhe  

 

 

Toghcheantar Ceantar Bardasach  Líon na gComhaltaí 

Baile Átha an Rí/ Órán Mór Baile Átha an Rí 7 

Béal Átha na Sluaighe Béal Átha na Sluaighe 6 

Conamara Thuaidh Conamara (Thuaidh & Theas) 9 

Conamara Theas   

Baile Locha Riach Baile Locha Riach (lena        

n-áirítear An Gort/Cinn Mhara) 

10 

An Gort/Cinn Mhara   

Tuaim Tuaim 7 
Tábla 1 Comhaltacht Toghcheantair/ Ceantair Bhardasaigh 

  

 

I gcomhréir le forálacha Alt 48 den Acht Rialtais Áitiúil 2001, arna leasú le hAlt 41 den 

Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014, bunóidh an Chomhairle le rún coistí dá 

ngairmfear Coistí um Beartas Straitéiseach (SPC-anna) chun nithe a bhaineann le beartas 

a bhreithniú, a thabhairt chun cinn agus monatóireacht agus athbhreithniú a dhéanamh ar 

na beartais sin a bhaineann le feidhmeanna an rialtais áitiúil agus chun comhairle a chur ar 

an gComhairle maidir leis na nithe sin. 

 

 

2.  Ról an Choiste um Beartas Straitéiseach  

 
Is í an Chomhairle an t-údarás cinnteoireachta, agus leanfaidh an Chomhairle de bheith ina 

údarás cinnteoireachta, agus tá is é an aidhm atá leis na SPC-anna comhairle agus cúnamh 

a thabhairt don Chomhairle agus í i mbun a cuid oibre beartas i ndáil le feidhmeanna de 

chineál straitéiseach, a fhorchoimeádtar do Chomhaltaí Thofa a dhéanamh, a fhorbairt agus 

a athbhreithniú, faoi réir an chreata reachtúil iomchuí.  

 

Cé gurb é aidhm gach SPC cuidiú leis an gComhairle beartais a cheapadh agus a thabhairt 

chun cinn, is ag an gComhairle a bheidh an cinneadh deiridh maidir le beartas (Alt 130 den 

Acht Rialtais Áitiúil 2001 – 2014).  
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Tá an córas SPC in ainm is deis a thabhairt do Chomhairleoirí agus do pháirtithe leasmhara 

cuí earnála cuí a bheith rannpháirteach go hiomlán sa phróiseas cinnteoireachta beartas ó 

na céimeanna tosaigh, tráth a mbíonn níos mó solúbthachta ag baint leis na roghanna 

beartas. Dá bhrí sin, ba cheart oiread den réamhobair agus obair sa chúlra, plé agus moladh 

a bheith déanta ag leibhéal an SPC le go mbeidh an Chomhairle ábalta an breithniú agus 

cinneadh deiridh a dhéanamh orthu.  

 

Ceann de phríomhróil na SPC-anna is ea aird a dhíriú ar shaincheisteanna straitéiseacha 

agus léargas ginearálta a fháil ar na réimsí beartas ábhartha i gcomhthéacs níos leithne. Dá 

réir sin:  

 

• Aontófar clár bliantúil, a bhfuil baint aige leis na beartais straitéiseacha i gClár 

Corparáideach na Comhairle, i ngach SPC. 

 

• Tabharfaidh cathaoirligh SPC tuairisc maidir le himeachtaí an Choiste don Chomhairle.  

 

• Maidir le hobair gach SPC, glacfar beartas ginearálta corparáideacha agus cuspóirí na 

Comhairle san áireamh, comhlíonfar forálacha reachtúla, comhtháthófar pleananna 

reachtúla de réir mar is ábhartha agus beidh ceangal réadúil ag an obair le hacmhainní 

airgeadais.   

 

• Féadfaidh gach SPC cinneadh a dhéanamh maidir le socruithe sainchomhairleoireachta 

cuí, ag féachaint don fhoráil reachtúil, na leasanna a ndéantar ionadaíocht orthu san SPC 

cheana agus aon treoirlínte arna soláthar ag an gComhairle.  

 

• Ba cheart don Ghrúpa um Polasaí Corparáideach clár oibre na SPC-anna a chomhordú 

agus monatóireacht a dhéanamh air.  

 

 

 

 

3. Ról an Ghrúpa um Polasaí Corparáideach 
 

Tá an Cathaoirleach, Cathaoirligh na SPC-anna, agus i gcás nach bhfuil cathaoirleach ag 

Ceantar Bardasach, ionadaí ón gCeantar Bardasach lena mbaineann sa CPG. Nascfaidh an 

CPG obair na SPC-anna éagsúla agus cuirfidh fóram ar fáil ina bhféadfar seasamh beartas, 

a mbeidh tionchar aige ar an gComhairle, a chomhaontú lena chur faoi bhráid na Comhairle 

iomláine.  
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Ina theannta sin, déanfaidh an CPG: 
 

• Príomhról a ghlacadh maidir leis an mbuiséad a ullmhú (faoi réir treoirlínte maidir leis 

an bpróiseas buiséid),  

• Ionchur a chur ar fál don Chomhairle iomlán maidir le haon ní ar ábhar imní é don 

Chomhairle, ar a thionscnamh féin nó tar éis iarraidh a fháil ón gComhairle;  

• Saincheisteanna ginearálta maidir le pleananna soláthair seirbhíse, seirbhís do 

chustaiméirí, luach ar airgead, srl. a réiteach (déileálfaidh SPC-anna ar leith le 

saincheisteanna den chineál sin ina gcuid oibre a mhéid a bhaineann le sainchúram a 

seirbhíse áirithe. 

• Obair na SPC-anna a chomhordú agus monatóireacht a dhéanamh ar a gcuid cláracha 

oibre; 

• Iarrfar ar na SPC-anna saincheisteanna beartas áirithe a mheas de réir mar is cuí,  

• Aiseolas a chur ar fáil do na SPC-anna maidir le polasaí Comhairle agus tuairimí i 

limistéir a bhaineann leis na SPC-anna.  

 

 

 

 

 

4. Creat an Choiste um Beartas Straitéiseach i gComhairle Chontae na 

Gaillimhe 
 

Leagtar creat an Choiste um Beartas Straitéiseach i gComhairle Chontae na Gaillimhe 

amach sa tábla seo a leanas chomh maith le roinnt samplaí de na saincheisteanna tipiciúla 

beartais a d’fhéadfadh na Coistí um Beartas Straitéiseacha a mheas.  

 
 

Coiste um Beartas Straitéiseach Saincheisteanna Beartais Tipiciúla 

1. Tithíocht Clár Cóiríochta don Lucht Siúil  

Scéim Tosaíochtaí Ligin / Leithdháiltí / 

Rochtain/ Tosaíocht  

Clár Tógála Tithe  

Straitéis do Dhaoine gan Dídean  

Straitéis Tithíochta  

2. Forbairt Eacnamaíochta 
agus Fiontair 

Forbairt Eacnamaíochta 

Tacaíocht Fiontair  

Nithe Eacnamaíochta den Phlean Áitiúil 

Eacnamaíochta agus Pobail (LECP)  

Bailte a Athbheochan 

Straitéis Turasóireachta 
3. Pleanáil, Timpeallacht, 
Talmhaíocht & Seirbhísí 
Éigeandála   

Pleananna Forbartha  

Pleananna Ceantair Áitiúil  

Rialú Forbartha 

Bainistíocht Dramhaíola 

Plean Bainistíochta Bruscair 

Reiligí 

Pleanáil i gcás Dóiteáin nó Éigeandála 
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4. Iompar & 

Infreastruchtúr 

 

Polasaí Iompair 

Polasaí Muirí  

Sábháilteacht ar Bhóithre 

Bainistíocht Tráchta  

Polasaí Solais Phoiblí 

Scéimeanna Feabhsúcháin Áitiúil  

Plean Bainistithe maidir le Cáilíocht Uisce 

Seirbhísí Uisce faoin Tuath  

5. Forbairt Pobail & Cultúir Polasaithe Forbartha Leabharlann 

Polasaí Cultúir agus Oidhreacht 

Phríomhchathair Chultúir na hEorpa 

Plean Ealaíon  

An Scéim Teanga 

Nithe Pobail de LECP 

Scéimeanna Deontais Phobail 
6. Athrú Aeráide & 
    Bithéagsúlacht 
 
 

Straitéis Oiriúnaithe um Athrú Aeráide  

Fuinnimh & Foirgnimh 

Seasmhacht i leith Tuilte 

Réitigh Bunaithe ar Nádúr 

Feasacht Pobail agus Oideachas 

Creimeadh Cósta 
Tábla 2 Creat um Beartas Straitéiseach  

 

 

 

 

5. Ionadaíocht agus Ballraíocht 
 

Tá ballraíocht na gCoistí um Beartas Straitéiseach comhdhéanta de Chomhairleoirí agus 

Ionadaithe ó ghrúpaí bardasacha i gContae na Gaillimhe. Ní mór ar a laghad trian den 

bhallraíocht ar gach Coiste um Beartas Straitéiseach a tharraingt ó leasanna earnála.  

 
 

6. Ionadaíocht ar Chomhairleoirí 
 

Fónfaidh gach Comhairleoir ar Choiste um Beartas Straitéiseach amháin.  Déanfar 

ionadaíocht thar ceann gach ceann de na 5 Cheantar Bhardasacha ar na 6 SPC. Seachas sa 

chás go dtiocfadh athrú chun cinn mar thoradh ar chathaoirligh nua a cheapadh, mairfidh 

ballraíocht na gComhairleoirí ar an gCoiste um Beartas Sóisialta ar feadh tréimhse iomláin na 

comhairle reatha.  A mhéid is féidir, léireofar dáileadh geografach d’ionadaíocht tofa na 

Comhairle i mballraíocht na gComhairleoirí ar an gCoiste um Beartas Straitéiseach. Beidh 

Cathaoirligh na gCoistí um Beartas Straitéiseach ina mball den Chomhairle agus ceaptar ar 

feadh tréimhse trí bliana ar a la.
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7. Ionadaíocht ar an Earnáil 
 

Maidir leis an Ionadaíocht Earnála ar Choistí um Beartas Straitéiseach a chinntiú, tabharfar aird 

ar an ngá atá le réimse leasanna cuí a bheith ann, ar chothromaíocht idir leasanna nach bhfuil 

ag teacht le chéile, ionchuimsiú sóisialta níos fearr, cothromaíocht inscne agus ar an 

gcaidreamh idir seasamh Choiste um Beartas Straitéiseach atá ar fáil agus an réimse leasanna 

is féidir freastal orthu. Ní mór d’ainmnithe a bheith ó Ghrúpaí agus Chumainn atá gníomhach 

agus a bhfuil tionchar acu ar fud na tíre nó, ar a laghad, gur daoine iad a bhfuil tábhacht leo i 

gceantar nó i roinnt ceantar. Beifear ag súil go gcoinneoidh ainmnithe earnála a mballraíocht 

ar feadh shaolré an Choiste ach sa chás go scoirfidh ainmní de bheith ina bhall ar chúis amháin 

nó ar chúis eile, ainmneoidh an earnáil chuí ainmní nua. Tarraingeofar ionadaíocht earnála ó 

na hearnálacha seo a leanas:  

 

1. Talmhaíocht/Feirmeoireacht 

2. Timpeallacht/Caomhantas 

3. Forbairt/Tógáil 

4. Gnó /Tráchtáil 

5. Ceardchumann 

6. Pobal/Deonach 

7. Ionchuimsiú Sóisialta 

 

 

8. An Próiseas Ainmniúcháin 
 

Déanfaidh an piléar feirmeoireachta agus talmhaíochta an próiseas ainmniúcháin a bhaineann 

leis an earnáil feirmeoireachta agus talmhaíochta a éascú, déanfaidh piléar na n-eagraíochtaí 

gnó agus fostaithe na hearnálacha gnó/tráchtála agus forbartha/tógála a éascú. Déanfaidh piléar 

na gceardchumann earnáil na gceardchumann a éascú.  Roghnófar na hearnálacha comhshaoil 

/ caomhantais, pobail / deonacha agus ionchuimsithe sóisialta tríd an Líonra Rannpháirtíochta 

Pobail. (Is féidir teagmhálaithe na bpiléar náisiúnta a fheiceáil in Aguisín 2).  

 

Iarrfar ar na hearnálacha an cuspóir 40% i ndáil le cothromaíocht inscne a bhaint amach a 

choinneáil i gcuimhne nuair a bheidh siad i mbun ceapacháin a dhéanamh, chomh maith leis 

an ngá atá ann ionchuimsitheacht shóisialta agus comhionannas a chothú.  

 
 

Ba cheart na baill a roghnaítear a bheith ionadaíoch ar eagraíochtaí áitiúla atá gníomhach i 

gContae na Gaillimhe, mar gheall go mbeifí ag súil gurb é an tuiscint áitiúil atá ar na piléir 

ionadaíocha a tharraingeodh na baill chuig na SPC-anna. Ceadóidh Comhairle Chontae na 

Gaillimhe mí amháin i gcomhair an phróisis roghnúcháin arna ndéanamh ag na piléir náisiúnta.  

 

Roghnóidh gach earnáil a hainmní féin agus déanfaidh Comhairle Chontae na Gaillimhe an 

próiseas ainmniúcháin a éascú, a mhéid is féidir. Cé go ndéanfar gach iarracht freastal ar  

roghanna na ngrúpaí agus na n-eagraíochtaí, is ag an gComhairle a bheidh an cinneadh deiridh 

https://www.tearma.ie/q/ionchuimsitheacht/ga/


Leathanach 6 de 10  

maidir le heagraíocht nó earnálacha a cheapadh do gach SPC. Níl Gníomhaireachtaí Forbartha 

Áitiúla agus Stáit incháilithe mar chomhlachtaí ainmniúcháin i gcomhair ionadaíochta ar SPC-

anna.   

 

 

9.  An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015 – Cód Trédhearcachta  
 

Tá an tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 (An tAcht) leagtha amach chun faisnéis a chur 

ar fáil don phobal maidir le cé atá ag déanamh brústocaireachta ar cé agus céard faoi atáthar i 

mbun brústocaireachta. D’fhéadfadh daoine agus eagraíochtaí, atá rannpháirteach i gCoistí um 

Beartas Straitéiseach arna mbunú ag údaráis áitiúla, oibleagáidí a bheith orthu faoin Acht.   

 

Gné buntábhachtach i ndáil beartais phoiblí a cheapadh arna ndéanamh ag na Coistí um Beartas 

Straitéiseach is ea fáil a bheith ag na húdaráis áitiúla ar shaineolas, scileanna agus eolas daoine 

nach bhfuil ag obair sa tseirbhís phoiblí. Nuair a bhíonn ballraíocht an Choiste comhdhéanta 

de ar a laghad duine amháin atá ina Oifigeach Poiblí Sainithe chun críocha an Achta, 

d’fhéadfadh sé go ndéanfaí cumarsáid laistigh den ghrúpa a mheas mar chumarsáid 

brústocaireachta. D’fhéadfaí a iarraidh ar an duine atá i mbun na cumarsáide sin clárú ina 

bhrústocaire agus tuairisceán den chumarsáid sin a chur ar aghaidh chuig an gClár 

Brústocaireachta.  

 

Foráiltear leis an Acht d’eisceacht ón gceanglas clárú i gcásanna den sórt sin a luaithe atá 

feidhm ag critéir thrédhearcachta shonraithe. D’fhoilsigh an tAire Airgeadais agus Caiteachais 

Phoiblí cód trédhearcachta chun aghaidh a thabhairt ar an gcás sin. Bheadh aon chumarsáid idir 

baill den Choiste um Beartas Straitéiseach maidir le hobair an Choiste díolmhaithe sa chás gur 

chomhlíon an grúpa lena mbaineann an Cód Trédhearcachta.  

 
 

10a. Comhdhéanamh an Choiste um Beartas Straitéiseach 
 

SPC Comhairleoirí  Ionadaíocht 

Earnála  

Baill Iomlán 

an  

Choiste  
1. Tithíocht  7 4 11 

2. Forbairt Eacnamaíochta agus 
Fiontair  

6 4 10 

3. Pleanáil, Timpeallacht, 
Talmhaíocht & Seirbhísí 
Éigeandála 

7 4 11 

4. Iompar & Infreastruchtúr 7 4 11 

5. Forbairt Pobail & Cultúir  6 4 10 

6. Athrú Aeráide & 
    Bithéagsúlacht 

6 4 10 

Tábla 3 Comhdhéanamh an Choiste um Beartas Straitéiseach 
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10b. Ionadaithe Earnála a Cheapadh 

 
SPC Ionadaí Earnála Iomlán 

1. Tithíocht • Pobal / Deonach (1) 

• Forbairt/Tógáil (1) 

• Gnó/Tráchtála (1) 

• Ionchuimsiú Sóisialta (1) 

4 

2. Forbairt Eacnamaíochta agus 
Fiontair  

• Pobal / Deonach (1) 

• Forbairt/Tógáil (1) 

• Gnó/Tráchtála (1) 

• Ceardchumann (1) 

4 

3. Pleanáil, Timpeallacht, 
Talmhaíocht & Seirbhísí 
Éigeandála 

• Pobal / Deonach (1) 

• Forbairt/Tógáil (1) 

• Comhshaol/Caomhantas (1) 

• Talmhaíocht/Feirmeoireacht 
(1) 

4 

4. Iompar & Infreastruchtúr  • Pobal / Deonach (1) 

• Talmhaíocht/Feirmeoireacht (1) 

• Comhshaol/Caomhantas (1) 

• Gnó/Tráchtála (1) 

4 

5. Forbairt Pobail & Cultúir • Pobal / Deonach (1) 

• Gnó/Tráchtála (1) 

• Forbairt/Tógáil (1) 

• Ionchuimsiú Sóisialta (1) 

4 

6. Athrú Aeráide & 
    Bithéagsúlacht 

• Pobal / Deonach (1) 

• Gnó/Tráchtála (1) 

• Comhshaol/Caomhantas (1) 

• Talmhaíocht/Feirmeoireacht (1) 

4 

Tábla 4: Ceapachán i ndáil le hIonadaíocht Earnála ar gach Coiste um Beartas Straitéiseach. 

 

 

 

11. Dréachtscéim an Choiste um Beartas Straitéiseach a Scaipeadh 

 

Nuair a bheidh measúnú déanta ag an gComhairle ar an Dréachtscéim SPC (arna leasú), cuirfear 

ar aghaidh chuig an PPN í agus chuig piléir na bpáirtithe leasmhara náisiúnta cuí lena meas. 

Foilseofar fógra i nuachtán áitiúil agus ar láithreán gréasáin Chomhairle Chontae na Gaillimhe 

ag deimhniú go bhfuil measúnú déanta ag an gComhairle ar an dréacht. Cuirfear tréimhse 4 

seachtaine ar a laghad ar fáil chun aighneachtaí maidir leis an dréachtscéim a dhéanamh.  
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12. Próiseas chun Scéim an Choiste um Beartas Straitéiseach a Ghlacadh. 

 

Déanfar aon aighneachtaí a fhaightear le linn na tréimhse a mbeidh an fógra ar taispeáint go 

poiblí a mheas sula nglacfaidh an Chomhairle leis an scéim. Nuair a cheadófar í, agus í leasaithe 

nó gan í a bheith leasaithe, scaipfear an Scéim ar na Piléir Náisiúnta agus ar an Líonra 

Rannpháirtíochta Pobail agus ar aon ghrúpaí eile a mbeidh cóip uathu. Nuair a bheidh an scéim 

glactha, ceadófar tréimhse míosa ar a laghad chun ionadaithe na n-earnálacha a roghnú ar na 

Coistí um Beartas Straitéiseach éagsúla.  

 

 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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AGUISÍN 1 

 

Pointí Teagmhála Náisiúnta na bPríomhpháirtithe Leasmhara 

 
 

Piléar Ainm & Seoladh  Teileafón agus 

Ríomhphost 

Feirmeoireacht Gerry Gunning 01-4500266 

 Feirmeoirí Aontaithe na hÉireann 

(IFA)  

Ionad Feirmeoireachta na hÉireann 

An Cloigín Gorm  

Baile Átha Cliath 12 

gerrygunning@ifa.ie 

 

Gnó James Kirwan 01-4004300 

 Chambers Ireland 

22-24 Sráid an Mhóta Íochtarach 

Baile Átha Cliath 2 

kim.mulligan@chambers.ie 

 

Ceardchumainn Fiona Dunne 01-8897777 

 Comhdháil na gCeardchumann  

(ICTU) 

Príomhoifig 

31-32 Cearnóg Parnell 

Baile Átha Cliath 1 

fergus.whelan@ictu.ie 

 

Comhshaol Michael Ewing 071-9667373 

 Piléar Comhshaoil – 

Comhordaitheoir 

Cnoc an Bhiocáire  
 
Mainistir na Búille 

Contae Ros Comáin 

michael@environmentalpillar.ie 
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