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1. Réamhrá 

 

Maoiniú a chur ar fáil maidir le bóithre neamhphoiblí a thógáil nó a fheabhsú atá de 

chuspóir leis an Scéim Feabhsaithe Áitiúil (SFÁ). 

 

Leagtar amach sa cháipéis seo na téarmaí agus na coinníollacha a ghabhann le Scéim 

Feabhsaithe Áitiúil (SFÁ) 2020 arna cur i bhfeidhm ag an Roinn Forbartha Tuaithe 

agus Pobail (an Roinn).  Tagann seo in ionad Mheamram na Roinne Comhshaoil agus 

Rialtais Áitiúil (mar a bhíodh ann ag an am) maidir leis an Scéim Feabhsaithe Áitiúil 

a eisíodh sa bhliain 2002. 

 

Sonraítear sa cháipéis seo na coinníollacha a bheidh i bhfeidhm maidir le deontais a 

íoc le hÚdaráis Áitiúla (ÚÁ) i ndáil le tionscadail bóithre a chuirtear i gcrích faoin 

Scéim Feabhsaithe Áitiúil. Féachtar chomh maith le heolas a thabhairt faoi na nithe is 

minice a gcuireann Údaráis Áitiúla ceisteanna fúthu maidir le hoibriú na scéime.   

 

Beidh an leagan amach seo ar an scéim, faoi réir athbhreithniú a dhéanamh go rialta 

air ag an Roinn, i bhfeidhm go gcuirtear a mhalairt in iúl. 

 

Tugtar gluais téarmaí in Aguisín 1.  

 

In Alt 81 den Acht Rialtais Áitiúil, 2001 a leagtar síos an bunús reachtaíochta atá leis 

an Scéim Feabhsaithe Áitiúil (féach Aguisín 2). 

 

 

2. An próiseas maidir le leithroinnt deontais agus tionscadail a roghnú 

 

Cuirtear an leithroinnt deontais maidir leis an Scéim Feabhsaithe Áitiúil a thabhairt i 

gcrích in iúl gach bliain don Údarás Áitiúil. Ní foláir do gach Údarás Áitiúil 

príomhliosta a chur faoi bhráid de na tionscadail bóithre a dtabharfar an obair orthu 

chun críche leis an leithroinnt sin.  Éilítear ar gach Údarás Áitiúil chomh maith liosta 

tánaisteach bóithre a chur faoi bhráid chomh maith ónar féidir bóthar/bóithre ionaid a 

roghnú sa chás nach féidir an obair ar bhóthar a luaitear ar an bpríomhliosta a 

chríochnú. Is faoi gach Údarás Áitiúil faoi leith na tionscadail bóithre a roghnú; is 
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féidir leis an Údarás Áitiúil leas a bhaint as liostaí reatha de bhóithre incháilithe 

agus/nó fógra a eisiúint ag iarraidh iarratais nua maidir le bóithre eile.  

 

Ba chóir don Údarás Áitiúil an obair ar thionscadail a luaitear ar an bPríomhliosta a 

thabhairt chun críche ar dtús.  Sa chás nach féidir sin, tá cead ag an Údarás Áitiúil 

tionscadal atá ar an liosta a chur in ionad thionscadal ar an bPríomhliosta. Ní foláir an 

Roinn a chur ar an eolas roimh ré maidir le tionscadal atá le baint den Phríomhliosta 

agus leis an tionscadal ionaid atá le roghnú den Liosta Tánaisteach. 

 

Ní féidir maoiniú a dhéanamh faoin Scéim ar bhóithre nach bhfuil luaite leis an Roinn 

mar chuid den Phríomhliosta nó den Liosta Tánaisteach. 

 

An tráth a mbíonn liostaí bóithre faighte ag an Roinn agus athbhreithniú déanta ar na 

liostaí, eisítear litir tairisceana le gach Údarás Áitiúil incháilithe.  Ní foláir don Údarás 

Áitiúil cáipéis a shíniú ag glacadh leis an tairiscint agus sin a chur faoi bhráid.  

 

Tugtar tréimhse áirithe ama don Údarás Áitiúil nach mór an obair a thabhairt chun 

críche lena linn agus na hiarratais a chur isteach maidir le cistí a tharraingt anuas: 

 Ní mór gach cuid den obair a bheith tugtha chun críche, na sonraisc ar fad a 

bheith curtha ar fáil agus gach íocaíocht a bheith déanta faoin tráth a 

dtarlaíonn an tarraingt anuas deireanach.   

 Déanfar cistí atá gan chaitheamh tar éis an obair a thabhairt chun críche a 

aistarraingt ag deireadh na bliana agus ní thugtar ar aghaidh iad go dtí an 

bhliain dár gcionn. 

 Ní mór don Údarás Áitiúil an Roinn a chur ar an eolas go tráthúil sa chás gur 

léir nach ndéanfar iomlán na gcistí leithroinnte a chaitheamh de réir an 

tráthchláir atá leagtha amach.  

 Is féidir, de réir mar is toil leis an Aire, cistí neamhchaite a leithroinnt ar 

Údaráis Áitiúla eile a bhfuil éileamh acu ar chistí breise.  

 Ní mór don Údarás Áitiúil féin aon chaiteachas a dtéitear ann, nach féidir a 

thabhairt isteach leis na ranníocaíochtaí áitiúla aontaithe agus le deontas na 

Roinne don Údarás Áitiúil i leith na hoibre, a mhaoiniú. 
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 Ní ceart aon róchaiteachas a dhéanamh ag tnúth le leithroinnt eile san am atá 

le theacht. 

 

3. Tionscadail bóithre atá incháilithe agus nach bhfuil incháilithe  

 

Tionscadail bóithre atá incháilithe 

 

Is iad na tionscadail bóithre atá incháilithe na tionscadail lena mbaineann bóithre 

neamhphoiblí a thógáil nó a fheabhsú, mar seo a leanas: 

 Tionscadail bóithre lena gcuirtear bealach ar fáil chuig gabháltais talún a 

bhfuil péire acu, nó níos mó ná sin, faoi úinéireacht nó á n-áitiú ag daoine 

éagsúla a bhfuil gnóthaí talmhaíochta ar leith ar bun acu; nó   

 Tionscadail bóithre lena gcuirtear bealach ar fáil do bheirt, nó níos mó ná sin, 

chun críche fómhar a dhéanamh (saothrú móna nó feamainne san áireamh); nó 

 Tionscadail bóithre lena gcuirtear bealach ar fáil chuig ar a laghad aon 

ghabháltas talún amháin atá faoi úinéireacht nó á áitiú ag duine atá i mbun 

gnóthaí talmhaíochta AGUS lena gcuirtear bealach ar fáil freisin do dhuine 

amháin ar a laghad ar mhaithe le fómhar a dhéanamh (saothrú móna nó 

feamainne san áireamh).  

 

Chomh maith leis an méid sin, is féidir obair a dhéanamh freisin ar Bhóithre 

Conláiste.  Is bóthar neamhphoiblí an Bóthar Conláiste a théann chomh fada le 

háiseanna nó saoráidí tábhachtacha de chuid an phobail, mar shampla, reilig, trá, cé, 

bealach suas ar shliabh nó láthair eile turasóireachta/oidhreachta.  Níl cead níos mó ná 

25% den leithroinnt a dhéantar le haon Údarás Áitiúil faoi leith a chaitheamh ar  

bhóithre den sórt sin.  

 

Ní mór an bóthar atá i gceist le gach tionscadal a bheith ar fáil le húsáid ag 

daoine den phobal i.e. ní féidir cosc ná srianadh a bheith ar chead isteach ar an 

mbóthar.  

  

Ba cheart d'iarratasóirí ábhar cáipéisíochta a chur ar fáil lena ndeimhnítear go bhfuil 

siad i mbun gnóthaí talmhaíochta ar ghabháltas talún a ndéantar bealach chuige ar 
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bhóthar an tionscadail e.g. uimhir tréada agus cóip de na mapaí a ghabhann leis an 

iarratas a rinneadh faoin Scéim hÍocaíochta Bunúsaí arna riar ag an Roinn 

Talmhaíochta, Bia agus Mara, nó cáipéisíocht eile ar aon dul leis sin. Is ar na 

hiarratasóirí féin atá an dualgas an cháipéisíocht riachtanach a éilítear a chur ar fáil 

chun a léiriú go bhfuil siad incháilithe faoin scéim. 

 

Sa chás nach ionann áititheoir na talún agus an t-úinéir cláraithe, ba chóir don 

áititheoir cóip den chomhaontú léasála a bhaineann leis an talamh atá i gceist a chur ar 

fáil maille le deimhniú ar thoil an úinéara cláraithe (nó an t-úinéir tairbhiúil sa chás 

gur éag an t-úinéir cláraithe) leis an iarratas.  

 

 

Tionscadail bóithre nach bhfuil inghlactha 

Níl glacadh le tionscadail bóithre de na cineálacha seo a leanas maidir le cistí faoin 

Scéim:  

 

 Bóthar a bhfuil saorchead slí ag an bpobal air nach bhfuil tairbhe as ach ag aon 

úinéir talún amháin.  

 Bóthar a théann chuig tithe nó foirgnimh arna n-áitiú nó arna n-úsáid ag 

daoine nach bhfuil i mbun talmhaíochta agus ag daoine mar sin amháin. 

 Bóthar a bhfuil geata ar an mbealach isteach nó amach chuige óir ní mheastar 

go bhfuil saorchead slí ag an bpobal ar bhóthar a bhfuil bac den sórt sin air. 

 Bóthar nach dtéann chuig áitreabh ar bith seachas áitribh de chuid an Údaráis 

Áitiúil. 

 Bóthar a théann chuig portaigh a bhfuil forbairt ar bhonn tráchtála déanta 

orthu ar mhaithe le saothrú móna ar mhórscála.   

 Tionscadail ar oibreacha draenála amháin atá i gceist leo. 

 Bóthar chuig fiontair thráchtála. 

 Bóthar ar mionoibreacha atá i gceist leis a mbeadh na hiarratasóirí féin in 

acmhainn iad a dhéanamh. 

 Bóthar lena mbainfeadh obair a measfadh an tÚdarás Áitiúil nárbh eacnamúil í 

a dhéanamh mar gheall ar an mbóthar a bheith chomh beag. 
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4. Roghnú na dTionscadal  

 

Is ar an Údarás Áitiúil a leagtar an cúram maidir le hincháilitheacht tionscadail 

bóithre a dheimhniú agus na tionscadail bóithre a thabharfar chun críche taobh istigh 

den chontae a roghnú. 

  

D'fhonn cur chuige leanúnach aonchineálach ag na hÚdaráis Áitiúla ar fad a chinntiú: 

 

 Ba cheart tús áite san ord tábhachta a thabhairt do na tionscadail ar fud an 

chontae ar fad is géire a bhfuil gá le beart a dhéanamh ina leith. 

 Níor cheart ar aon chor an deontas a leithroinntear a roinnt ar ionadaithe tofa 

nó ar thoghcheantair bunaithe ar líon na n-ionadaithe tofa i ngach ceantar.  

 Níor cheart roghnú na n-iarratas a dhéanamh de réir an dáta ar ar  tháinig an t-

iarratas isteach agus ar an mbonn sin amháin i.e. an t-ord tábhachta a leagan 

amach bunaithe ar an ord inar tháinig na hiarratais faoi bhráid. 

 Agus ord tábhachta na dtionscadal á leagan amach ag an Údarás Áitiúil, ba 

cheart aird a bheith, inter alia, ar na tosca seo a leanas:  

(a) Líon na n-iarratas atá idir lámha faoi láthair; 

(b) An fhaid atá an t-iarratas idir lámha;  

(c) An riocht ina bhfuil an bóthar; 

(d) Líon na ngabháltas a ndéantar freastal orthu leis an mbóthar; 

(e) Líon na dtithe (a bhfuil cónaí iontu) a ndéantar freastal orthu leis an 

mbóthar; 

(f) Fad an bhóthair agus an méid oibre atá de dhíth; 

(g) An costas measta maidir leis an obair a chríochnú a ghabhfadh le 

gach iarratas; 

(h) Na cistí atá á leithroinnt ar an Údarás Áitiúil don bhliain faoi 

chaibidil; 

(i) Cúinsí speisialta mar shampla cásanna cruatain, nó bealach isteach 

ag áitritheoirí aosta nó áitritheoirí faoi mhíchumas. 
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 Is de réir bhreithiúnas an Údaráis Áitiúil féin an t-ualach a leagtar ar na critéir 

éagsúla thuas a shocrú. 

 

 

5.  Cineálacha Oibreacha 

 

Is féidir cistí SFÁ a úsáid maidir le hobair thógála, feabhsúcháin nó atógála ar 

bhóithre nó ar dhroichead atá ar bhóthar SFÁ.  Níor cheart go dtiocfadh san áireamh 

leis na hoibreacha gnáthobair chothabhála a bhféadfaí a bheith ag súil le réasún go 

ndéanfadh na hiarratasóirí féin é.  Ba cheart go mbeadh soláthar á dhéanamh 

d'oibreacha riachtanacha de chineál níos suntasaí, mar shampla treisiú le réimsí laga, 

sclaigeanna a líonadh, cóiriú dromchla nó cainéil sceite uisce a oscailt. 

 

Is féidir claíocha a leagan nó a chur níos faide siar ón mbóthar nó claíocha nua a 

thógáil, de réir mar is gá agus mar is féidir a dhéanamh ar chostas réasúnta agus mar 

chuid den tionscadal bóthair.  Níl claíocha a thógáil as an nua ná claí nua a chur in 

ionad seanchlaí incháilithe maidir le cabhair deontais nuair nach mbainfeadh le hobair 

an tionscadail ach sin. 

 

Is féidir síneadh a chur le tionscadal bóthair ionas go dtugtar Craobh-bhóthar san 

áireamh, nó réimse foircinn lena ndéantar freastal ar an aon úsáideoir amháin, más 

cuid dílis den bhóthar ina iomláine an bóthar faoi leith sin nó an réimse bóthair agus 

mura bhfuil an costas a bhaineann lena thabhairt san áireamh as compás i gcomórtas 

leis an gcostas a ghabhann leis an tionscadal ina iomláine.  

 

Is ceart aird a thabhairt ar fhorálacha faoi alt 47 agus alt 50 den Acht Siltin Airtéirigh, 

1945, lena gcuirtear srianta i bhfeidhm maidir le coraí nó droichid áirithe a thógáil, a 

athrú nó a atógáil gan toiliú leis sin ó Oifig na nOibreacha Poiblí (OOP). 

 

Sa chás go mbeadh obair draenála nó obair ar dhroichead ar bun, is ceart aird faoi 

leith a thabhairt ar na coinníollacha faoin reachtaíocht maidir le iascra a chosaint, go 

mór mór i rith shéasúr sceite agus fhásáin an éisc ó mhí Dheireadh Fómhair go mí 

Meithimh. Is ceart dul i gcomhairle le hIascaigh Intíre Éireann roimh ré sa chás gur 

dócha go gcuirfeadh oibreacha isteach ar an iascra nó ar uiscebhealach.   
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6. Caighdeán na hOibre 

 

Is faoin Údarás Áitiúil socrú ar chaighdeán na hoibre a dtugtar fúithi.  Más eas, ba 

cheart go bhféachfaí le bóthar dea-thógtha dea-dhraenáilte a chur ar fáil de thoradh 

tionscadail agus bóthar ar furasta do na tairbhithe é a choinneáil i gcaoi mhaith.  Ba 

cheart go mbeadh caighdeán na hoibre chomh maith agus go seasann an dea-thoradh 

go ceann roinnt mhaith blianta. 

 

Ba cheart go mbeadh luach maith ar an airgead i gceist leis an gcostas agus nach 

mbeadh an caiteachas as cuimse leis an tairbhe a thiocfaidh ón mbóthar feabhsaithe.  

Ba cheart aird a thabhairt ar an gcostas a ghabhann leis na hiarratais atá idir lámha 

agus ar leithroinnt na Roinne don bhliain faoi chaibidil. 

 

Ba cheart obair feabhsúcháin atá róchasta nó róchostasach a sheachaint.  Ba chóir 

leithead an bhóthair, an acmhainn ualach a sheasamh agus caighdeán an dromchla ag 

teacht le riachtanais na dtairbhithe le haird faoi leith ar chineál an innealra 

feirmeoireachta a thabharfar ar an mbóthar agus an méid tarracóirí agus leoraithe a 

bheidh ag trácht air. 

 

 

7. Costais de chuid an Údaráis Áitiúil a Aisghabháil 

 

Is féidir leis an Údarás Áitiúil suas le 10% de chostas glan an tionscadail maidir le 

foireann innealtóireachta agus foireann oifige, cóiríocht oifige agus stáiseanóireacht a 

éileamh. 

 

Is é a thugtar san áireamh le ‘Costas glan’ costas an lucht saothair (saoistí agus maoir 

san áireamh), an ábhair agus an trealaimh.  Ní thugtar san áireamh aon tsuim maidir le 

cúiteamh nó talamh nó ceart slí a thagann i gceist maidir leis an tionscadal a chur i 

gcrích.  

 

 

8. Ranníocaíochtaí Áitiúla 
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Is dlúthchuid den Scéim Feabhsaithe Áitiúil an ranníocaíocht áitiúil.  Ní mór an 

ranníocaíocht áitiúil a íoc sula gcuirtear tús le hobair ar bith agus níl cead ag an 

Údarás Áitiúil dul ar aghaidh le tionscadal bóthair sa chás nach bhfuil an 

ranníocaíocht áitiúil íoctha ag na tairbhithe. Níl saothar ná ábhar saor in aisce  

inghlactha mar chuid den ranníocaíocht áitiúil. 

 

Is tar éis an 10% maidir le costais an Údaráis Áitiúil a chur leis an 'gcostas glan' 

measta is ceart an ranníocaíocht áitiúil a ríomh. 

 

Ráta 10% atá socraithe don ranníocaíocht áitiúil i gcás bhóithre incháilithe le suas le 

cúigear tairbhithe (cúigear tairbhithe san áireamh) agus ráta 15% i gcás seisear 

tairbhithe nó líon is mó ná sin.  Bíonn iomlán na ranníocaíochta bunaithe ar an gcostas 

measta maidir leis an tionscadal.   

 

Ar choinníoll go mbíonn ranníocaíocht maidir le costas na hoibre á dhéanamh ag gach 

tairbhí, tá uasteora €1,200 i bhfeidhm maidir leis an tsuim a éilítear ar aon tairbhí faoi 

leith a chur ar fáil.  Sa chás nach mbíonn gach duine de na tairbhithe toilteanach 

ranníocaíocht a dhéanamh, is ceart ina dhiaidh sin is uile an ranníocaíocht roghnach a 

ríomh faoi mar a bheadh na tairbhithe ar fad ag íoc a gcion, mar a leagtar amach sa 

sampla seo a leanas:  

 

Bóthar lena mbaineann cúigear tairbhithe agus costas oibre cothrom le  

€100,000, bheadh €10,000 de ranníocaíocht áitiúil dlite bunaithe ar ráta 

ranníocaíochta 10%.  

 Sa chás go mbíonn na tairbhithe ar fad sásta ranníocaíocht a 

dhéanamh, €1,200 (an uasteora) an tsuim is mó a íocfaidh an tairbhí, 

rud a fhágann ranníocaíocht iomlán cothrom le €6,000.  

 Sa chás nach mbíonn níos mó ná ceathrar de na tairbhithe sásta a 

gcion a íoc, beidh an ranníocaíocht iomlán cothrom le €6,000 i gcónaí 

rud a fhágann go n-íocfaidh an ceathrar tairbhí a dhéanann 

ranníocaíocht €1,500 an duine.  
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Ar an Údarás Áitiúil a leagtar an cúram maidir leis an ranníocaíocht áitiúil a íoc i 

ndáil le Bóthar Conláiste.  Ráta 15% atá socraithe mar ranníocaíocht ina leith sin.  Má 

tharlaíonn, ina dhiaidh sin féin, go bhfuil tairbhithe eile leis an mBóthar Conláiste, is 

féidir leis an Údarás Áitiúil féachaint le sciar den ranníocaíocht áitiúil a fháil ó na 

tairbhithe eile, faoi réir ag an uasteora €1,200 a luaitear thuas. De réir mar is toil le 

gach Údarás Áitiúil faoi leith sin, níl ceangal ar an Údarás Áitiúil a chur i bhfeidhm.  

 

Ba cheart an ranníocaíocht áitiúil a íoc ina aon chnapshuim amháin – is faoi na 

tairbhithe amháin socrú ar an dóigh ina n-íocann na tairbhithe éagsúla a gcion féin.  

 

Sa chás gur ar cíos/léas atá an talamh/an t-áras, is féidir leis an úinéir agus/nó leis an 

áititheoir/sealbhóir léasa an chionroinnt áitiúil a íoc.  Is faoin úinéir talún agus an t-

áititheoir/sealbhóir léasa a theacht ar aontú ina leith sin. 

  

Sa chás gur airde an costas maidir leis an obair a thabhairt chun críche ná an costas 

measta roimh ré, ní mór don Údarás Áitiúil an t-easnamh maidir leis an ranníocaíocht 

áitiúil a thabhairt isteach.  Sa chás gur ísle an costas deiridh ná an costas measta roimh 

ré, ní mór don Údarás Áitiúil an farasbarr maidir leis an ranníocaíocht áitiúil a 

cuireadh ar fáil a aisíoc.  

 

Gan bheann ar a bhforáiltear dó faoi Alt 81(3), níor cheart don Údarás Áitiúil 

ranníocaíocht airgid a dhéanamh maidir le costas tionscadail (ach amháin Bóthar 

Conláiste) mura ndéantar freastal leis an mbóthar sin freisin ar áitreabh de chuid an 

Údaráis Áitiúil, e.g., tithe údaráis áitiúil ar cíos, monarcha córas uisce nó fuíolluisce, 

reilig nó eile.  I gcás den sórt sin, is féidir leis an Údarás Áitiúil sciar de ranníocaíocht 

na dtairbhithe a íoc atá i gcóimheas leis an tairbhe a bheidh ag an Údarás Áitiúil ón 

obair.   

 

 

 

9. Treoirlínte Ginearálta Riaracháin 
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Tá gach Údarás Áitiúil freagrach as an riarachán maidir leis an Scéim Feabhsaithe 

Áitiúil ina limistéar feidhme.  Is ceart gach tionscadal a thabhairt chun críche go 

hiomlán roimh dheireadh na bliana féilire seachas ina chodanna. 

 

Ní mór don Údarás Áitiúil a lua, i ngach mír cáipéisíochta a bhaineann leis an Scéim 

agus a chuirtear ar fáil do na tairbhithe, gur ón Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail a 

chuirtear cistíocht faoin SFÁ ar fáil.  

 

Faoin Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS), éilítear ar na hÚdaráis 

Áitiúla gan sonraí pearsanta a chur ar fáil maidir le ceann teaghlaigh/úinéir talún ach 

is féidir an fhaisnéis sin a choimeád, chun críche riaracháin agus iniúchóireachta, i 

gcomhréir le treoir na Roinne. 

 

 

10. Tairiscint an Údaráis Áitiúil oibreacha a thabhairt chun críche 

 

Is faoin Údarás Áitiúil den chuid is mó an gnás oibre a leantar agus tairiscint á 

dhéanamh an tionscadal bóthair a thabhairt chun críche.  Ba cheart don Údarás Áitiúil 

cuntas achoimre a thabhairt ar chineál na hoibre atá beartaithe agus ar na 

teorainneacha atá léi.  Maidir leis an tairiscint, ba cheart: 

 go mbeadh sí faoi réir ag a tarraingt siar nó a athrú gan fógra ina leith sin agus 

faoi réir ag an ranníocaíocht áitiúil a íoc; 

 go ndéanfaí í ar choinníoll go gcuirtear cistíocht leordhóthanach ar fáil don 

Údarás Áitiúil faoin Scéim; agus, 

 go luafaí teorainn ama faoi leith maidir le glacadh leis an tairiscint.  

 

 

11. Comhaontú leis na tairbhithe 

 

Éilítear faoi Alt 81(4) (a) den Acht Rialtais Áitiúil, 2001 go mbeadh comhaontú i 

scríbhinn roimh ré idir na tairbhithe agus an tÚdarás Áitiúil.  Ní féidir tús a chur leis 

an obair ar thionscadal gan comhaontú den sórt sin a bheith aontaithe. 
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Cé gur faoi gach Údarás Áitiúil faoi seach an gnás oibre faoi leith i ndáil leis sin a 

leagan síos, ba cheart foirm iarratais fhoirmeálta nó comhaontú [is tagairt do 

cheachtar den dá rud acu sin ‘an Comhaontú’ as seo síos] a úsáid ina n-iarrtar ar an 

Údarás Áitiúil tabhairt faoin obair in ainm ghníomhaire de chuid na dtairbhithe.   

 

Ba cheart go ndéanfaí foráil sa Chomhaontú do dhéanamh na hoibre ag an Údarás 

Áitiúil nó ag conraitheoirí arna bhfostú ag an Údarás Áitiúil.  Ní mór don Údarás 

Áitiúil déanamh de réir na gcoinníollacha náisiúnta maidir le cúrsaí soláthair sa chás 

go bhfostaítear aon chonraitheoir tríú páirtí.  

 

Is féidir le hÚdarás Áitiúil éagsúlacht áirithe a cheadú i ndáil le téarmaí an 

Chomhaontaithe sa chás go léiríonn tairbhithe gur spéis leo roinnt den obair a 

dhéanamh iad féin nó tríd an tríú páirtí. Tá cead ag Údarás Áitiúil, de réir mar is rogha 

leis an Údarás féin, a thabhairt go dtugtar san áireamh le téarmaí an chomhaontaithe 

go bhfuil léirithe ag tairbhithe gur suim leo tabhairt faoi chuid den obair iad féin nó 

tríd an tríú páirtí.  Agus breithiúnas á úsáid maidir le rogha den sórt sin, beidh an aird 

chuí ag an Údarás Áitiúil ar a leagtar de dhualgas air faoin reachtaíocht maidir le 

cúrsaí sláinte agus sábháilteachta. Ní tharlaíonn aon íocaíocht deontais i ndáil le 

hobair den sórt sin.   

 

Ba cheart go síneodh an tairbhithe beartaithe ar fad an Comhaontú.  Ba cheart go n-

ainmneodh na tairbhithe duine amháin acu féin a fheidhmeoidh mar ionadaí ceannais 

ag plé le híoc na ranníocaíochta áitiúla agus ceisteanna eile maidir leis an tionscadal.  

 

Ba chóir go sonrófaí sa Chomhaontú go bhfuil ceangailte ar na tairbhithe, ó thugtar an 

obair ar an tionscadal chun críche, toradh na hoibre a choinneáil i gcaoi mhaith ina 

dhiaidh sin agus a dheisiú ar a gcostas agus a gcuid caiteachais féin agus nach mbeidh 

aon dliteanas maidir le hobair chothabhála ar an Údarás Áitiúil mar gheall ar aon 

obair eile a dhéantar.  Is ionann foirm Chomhaontaithe a leagan amach agus a aontú 

ag an Údarás Áitiúil agus comhaontú chun críche Alt 81(4)(a) den Acht Rialtais 

Áitiúil 2001. 

 

Ba cheart cead i scríbhinn a fháil ó gach páirtí ar dócha cur isteach ar thalamh nó leas 

eile dá gcuid, lena n-áirítear: 
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 maidir le hobair ar bhóthar, úinéirí talún nó árais leis an mbóthar; 

 maidir le draenacha, na húinéirí bruachthalún ar fad, úinéirí talún níos faide 

síos le sruth ar dhócha go mbeadh tionchar ag déanamh na hoibre ar a gcuid 

talún; agus,  

 i gcásanna áirithe, úinéirí talún níos faide suas an sruth a bhféadfadh ábhar 

gearáin a bheith acu faoi ísliú leibhéil uisce a bheith chun a n-aimhleasa.  

 

Ní mór do na hiarratasóirí socrú eatarthu féin maidir le haon talamh a chur ar fáil a 

theastaíonn maidir le bóthar a thógáil nó a leathnú nó le hobair draenála faoin Scéim 

Feabhsaithe Áitiúil agus ní féidir cúiteamh ar bith i leith thalamh den sórt sin a 

áireamh mar chostas i leith an tionscadail.  Níor cheart d'aon Údarás Áitiúil cion 

airgid a íoc i ndáil le cúiteamh maidir le talamh nó ceart slí a theastaíonn chun críche 

an tionscadail. 

 

Ar an obair ar thionscadal a thabhairt chun críche, ba cheart a chur in iúl do na 

tairbhithe go bhfuil deireadh le freagracht an Údaráis Áitiúil agus gur orthusan atá 

freagracht as an obair chothabhála ar fad as sin amach – Féach Alt 81(5) den Acht 

Rialtais Áitiúil, 2001. Níor cheart go dtabharfaí bóithre ar a ndearnadh obair faoin 

Scéim SFÁ faoi chúram an Údaráis Áitiúil ina dhiaidh sin.  

 

 

12. Foirmeacha agus Tuairiscí leis an Roinn  

 

Ní mór don Údarás Áitiúil an t-eolas seo a leanas a chur faoi bhráid na Roinne. 

 

a) Tar éis leithroinnt cistíochta na bliana a chur in iúl; 

 

 Teimpléad Excel (de réir mar a chuireann an Roinn ar fáil) ina leagtar 

amach na tionscadail beartaithe ar an bPríomhliosta agus ar an Liosta 

Tánaisteacha.  Ní mór don Stiúrthóir Seirbhísí lena mbaineann an 

teimpléad sin a údarú.  Sa bhliain 2020, tugtar an costas measta in 

aghaidh an chiliméadair chearnaigh agus na comhordanáidí GPS 

maidir le gach bóthar faoi seach san áireamh leis seo.  
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b) Tar éis don Roinn an Litir Tairisceana chuig an Údarás Áitiúil a eisiúint ina 

leagtar amach aontú leis an bpríomhliosta bóithre; 

 

 Foirm Glactha Tairisceana arna síniú ag an Stiúrthóir Seirbhísí cuí. 

 

c) Tráth a dtarraingítear cistíocht anuas; 

 An Fhoirm Iarratais maidir leis na Tarraingt Anuas. 

 

 Mionsonraí faoi na bóithre a bhfuil an obair orthu tugtha chun críche ar 

leagan leasaithe den Phríomhliosta Bóithre.  Ní mór síniú an Stiúrthóra 

Seirbhísí a bheith leis sin. 

 

 Bileog Comhlíontais arna síniú ag an Stiúrthóir Seirbhísí an tráth a 

mbíonn an obair ar fad críochnaithe 100% agus na sonraisc íoctha.  

 

Cuirfidh an Roinn na foirmeacha thuas ar fáil do gach Údarás Áitiúil.  Ba cheart gach 

foirm a líonadh isteach sula gcuirtear faoi bhráid na Roinne iad.  Ní féidir athrú ar bith 

a chur ar leagan amach na foirme gan cead roimh ré ón Roinn chuige sin.   

 

 

13. Monatóireacht agus Comhlíonadh 

 

Déanfaidh an Roinn seiceáil ar an láthair tar éis na híocaíochta maidir le 5% ar a 

laghad de na héilimh íocaíochta i ndáil le tionscadail d'fhonn a dheimhniú, de réir mar 

is cuí, go bhfuiltear ag cloí le coinníollacha na cistíochta, le tráthchlár agus le 

sonraíocht an tionscadail agus go bhfuil an caiteachas mar a shonraítear.  

 

Sa chás nach gcloítear le coinníollacha na cistíochta, d'fhéadfadh go dtarraingeodh an 

Roinn siar an leithroinnt agus go n-aisghabhfaí an ciste.  D'fhéadfadh go laghdófaí 

íocaíochtaí deontais eile leis an Údarás Áitiúil chun aisghabháil ar shuimeanna den 

sórt sin a thabhairt i gcrích. 
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Ní mór don Údarás Áitiúil comhoibriú go hiomlán le meitheal cigireachta na Roinne i 

ndáil le haon bheart seiceála iar-íocaíochta, nó aon bheart rialála eile, a dhéantar.  Sa 

chás go mbíonn an Roinn den tuairim nach bhfuil comhoibriú mar is ceart á 

dhéanamh, d'fhéadfadh go dtarraingeofaí siar an leithroinnt agus go n-aisghabhfaí na 

cistí atá i gceist.  

 



Aguisín 1 

Gluais 

 

 Talmhaíocht: An lón eolaíochta nó an obair a ghabhann le feirmeoireacht, 

lena n-áirítear saothrú na talún ar mhaithe le barra agus ainmhithe a bheathú ar 

mhaithe le bia, olann agus táirgí eile a chur ar fáil. 

 

 Leithroinnt: Iomlán an airgid a rinne an tAire a leithroinnt maidir leis an 

scéim don bhliain faoi chaibidil.  Déantar an leithroinnt iomlán a bhriseadh 

síos de réir na gcontaetha.  

 

 Bóthar Conláiste: Bóthar neamhphoiblí a théann chomh fada le háiseanna nó 

saoráidí tábhachtacha de chuid an phobail, mar shampla, reilig, trá, cé, bealach 

suas ar shliabh nó láthair eile turasóireachta/oidhreachta. 

 

 Tairbhí: Aon úinéir nó áititheoir maidir le talamh feirmeoireachta nó aon 

áititheoir árais ar an mbóthar ag a mbíonn tairbhe ón obair feabhsúcháin.  

 

 Fómhar: Is ionann fómhar a dhéanamh agus an próiseas a ghabhann le barr 

aibí a thabhairt as na garraithe.  I gcomhthéacs SFÁ, tugtar saothrú móna agus 

saothrú feamainne san áireamh. 

 

 Uimhir Tréada: An Oifig Réigiúnach Tréidliachta (ORT) a eisíonn uimhir 

tréada, mar atá ceangailte faoin dlí, le duine a choinníonn eallach nó caoirigh.  

 

 Ceann teaghlaigh: úinéir nó áititheoir árais. 

 

 Úinéir talún: úinéir an ghabháltais feirmeoireachta atá gníomhach i mbun 

gnóthaí talmhaíochta.  

 

 Bóthar Neamhphoiblí Bóthar nach bóthar poiblí de réir bhrí Acht na 

mBóíthre 1993. Bóithre, go hiondúil, nach ndéanann an tÚdarás Áitiúil obair 

chothabhála orthu. 
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 Áititheoir: an duine(daoine) atá, de réir aontaithe, ag úsáid an ghabháltais ar 

mhaithe le talmhaíocht nó fómhar a dhéanamh. 

 

 Úinéir: úinéir(í) cláraithe na talún. 

 

 Gabháltas Talún:  talamh ar bith atá faoi úinéireacht nó á áitiú a dtéann an 

bóthar chuige agus atá in úsáid chun críche talmhaíochta.  Moltar go mbeadh 

achar ar a laghad 1 heicteár amháin sa ghabháltas.  

 

 Príomhliosta: Liosta na dtionscadal beartaithe atá le tabhairt chun críche leis 

an gciste leithroinnte. 

 

 Bóthar Poiblí Bóthar a bhfuil cead slí ag an bpobal air agus an cúram 

cothabhála ina leith ar údarás bóithre. 

 

 Liosta Tánaisteach: Liosta de thionscadail beartaithe a d'fhéadfaí a 

chríochnú ar a gcur in ionad bhóthar ar an bpríomhliosta nach leantar ar 

aghaidh leis. 

 

 Craobh-bhóthar: Bóthar gairid atá ina fhobhóthar de bhóthar níos faide atá 

níos tábhachtaí. 
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Aguisín 2 

An tAcht Rialtais Áitiúil, 2001 

Caibidil 4 

Bóithre Neamhphoiblí— Scéimeanna Feabhsaithe Áitiúla 

81.—(1) San alt seo—    Cúnamh faoi chomhair bóithre neamhphoiblí. 

 

ciallaíonn “limistéar feidhme” contae lena n-áirítear aon bhaile ag a bhfuil 

comhairle baile agus atá suite sa chontae;  

 

folaíonn “feabhsú” oibreacha siltin comhbhainteacha; 

  

ciallaíonn “bóthar neamhphoiblí” bóthar nach bóthar poiblí de réir bhrí Acht na 

mBóithre, 1993;  

 

tá le “bóthar” an bhrí chéanna atá leis in Acht na mBóithre, 1993;  

 

ciallaíonn “údarás bóithre” comhairle contae.  

 

(2) Féadfaidh an tAire deontas a thabhairt d’údarás bóithre i ndáil le cúnamh ón 

údarás faoi chomhair bóithre neamhphoiblí a thógáil nó a fheabhsú ina limistéar 

feidhme.  

(3) Féadfaidh údarás bóithre cúnamh a thabhairt trí oibreacha a dhéanamh, trí 

ranníoc airgeadais nó ar shlí eile faoi chomhair bóthar neamhphoiblí a thógáil nó 

a fheabhsú ar bóthar é—  

(a) a sholáthraíonn rochtain go dtí dáileachtaí talún a bhfuil 2 cheann díobh ar a 

laghad ar úinéireacht nó á n-áitiú ag daoine éagsúla, nó  

(b) a sholáthraíonn rochtain chun críocha fómharaíochta (lena n-áirítear móin nó 

feamainn) do 2 dhuine nó níos mó, nó  

(c) a úsáidfidh an pobal i dtuairim an údaráis bóithre.  

(4) Maidir le cúnamh ó údarás bóithre faoin alt seo—  

(a) beidh comhaontú roimh ré i scríbhinn ag na páirtithe lena mbaineann leis an 

údarás bóithre agus ranníoc airgeadais ó na páirtithe sin mar choinníollacha leis, 

agus  

(b) beidh sé faoi réir cibé téarmaí agus coinníollacha eile is cuí leis an Aire.  

 (5) Ní chuirfidh soláthar cúnaimh ag údarás bóithre faoin alt seo an t-údarás faoi 

dhliteanas i leith chothabháil an bhóthair neamhphoiblí a bheidh i gceist ná ní 

chuirfidh sé aon dualgais nó dliteanais eile ar an údarás i leith an bhóthair sin.  
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(6) Tar éis dul i gcomhairle leis an Aire agus le toiliú an Aire Airgeadais, 

féadfaidh aon Aire eile den Rialtas deontas a thabhairt d’údarás bóithre i ndáil le 

bóithre neamhphoiblí a thógáil nó a fheabhsú de réir scéime arna déanamh aige 

nó aici.  

(7) Leasaítear, leis seo, alt 6(2) den Acht Rialtais Áitiúil, 1998, tríd an méid seo a 

leanas a chur in ionad mhír (b):  

“(b) oibreacha a dhéanamh faoi alt 81 den Acht Rialtais Áitiúil, 2001, nó” 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


