
Scéim Rannpháirtíochta Pobail faoi choinne 
Oibreacha Bóthair Léiriú Spéise 

Iarrtar ort na Nótaí Treorach a léamh roimh duit an fhoirm 
seo a chomhlánú. 

1. Ainm an Bhóthair (más eol
duit é): Iarrtar ort léarscáil a 
cheangal 

3. Baile fearainn nó seoladh:

5. Fad measta na n-oibreacha (m) Iarrtar ort léarscáil a
cheangal lena léirítear fairsinge na hoibre. 

7. An mbaineann aon fheidhmeanna eile
leis an bhóthar (e.g. móinchearta nó 
rochtain ar phortach, rochtain 
feirmeoireachta, áiseanna pobail etc)? 

Cuir trí rphost chuig: 
dccroadscentral@donegalcoco.ie 

2. Uimhir an Bhóthair (más eol duit í):

4. Ceantar Bardais

6. Líon na dtithe a bhfreastalaíonn an
bóthar orthu 

8. Cur síos ar na hoibreacha atá le déanamh:
Iarrtar ort tic a chur i ngach bosca, dar leat, a bhaineann leis na hoibreacha atá le déanamh 

Ginearálta (G): 

seastáin chrua a chur ar fáil ag an bhealach isteach chuig páirceanna  

ciumhaiseanna nó bruacha féir a bhaint ar shiúl 

oibreacha ullmhaithe suímh lena n-áirítear féar a bhaint de lár an bhóthair 

Draenáil (D): 
draenacha cois bóthair agus le cois talamh cóngarach a oscailt, a ghlanadh agus cothabháil ghinearálta a dhéanamh orthu 

lena n-áirítear píopaí draenála a leagan síos, nuair is iomchuí 

gaistí lintéir a sholáthar ag áiteanna fóirsteanacha agus píopaí chuig draenacha a fheistiú, nuair is iomchuí,  

ionraonta a oscailt 

cúl-lintéir a oscailt / maoschláir a ghlanadh poill 

silteáin/draenacha uisce dromchla a dhíbhlocáil 

Oibreacha Pábhála (P): 
Poill sa bhóthar a dheisiú  

oibreacha cóirithe dromchla 

oibreacha neartaithe bóthair 

Cosáin (F): 
cosáin a dheisiú 

cosáin úra a thógáil 

9. Iarrtar ort aon oibreacha eile, dar leat, ar cheart
breithniú a dhéanamh orthu faoin scéim a shonrú. 
Tabhair do d’aire go bhféadfadh sé go mbeadh nó nach 
mbeadh siad seo incháilithe faoin scéim agus go 
bhféadfadh sé nach féidir na hoibreacha seo a mhaoiniú. 

Chun críche úsáid oifigiúil amháin: 

Dátstampa: 

Uimhir Thagartha 
CIS: 

Teil: 074 9153900 www.donegalcoco.ie 
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Scéim Rannpháirtíochta Pobail faoi choinne Oibreacha Bóthair. 
Léiriú Spéise 

10. Ainm an Ghrúpa Pobail nó na heagraíochta:

Más duine aonair é an t-iarratasóir, iarrtar ort an t-ainm a chur isteach anseo 

Sa chás nach grúpa pobail nó eagraíocht iad na hiarratasóirí agus sa chás nach duine aonair atá i gceist, cuir isteach ainmneacha an 
ghrúpa daoine ar mian leo an obair a dhéanamh thíos: 

Ainm duine 1: Ainm duine 6: 

Ainm duine 2: Ainm duine 7: 

Ainm duine 3: Ainm duine 8: 

Ainm duine 4: Ainm duine 9: 

Ainm duine 5: Ainm duine 10: 

11. Ainm an Ionadaí:
Seoladh faoi choinne Cuir 
isteach an tÉirchód fosta 

 Comhfhreagrais: 

Seoladh ríomhphoist: 

Uimhir Theagmhála: 

Sa chás ina bhfuil iarratas á dhéanamh ag grúpa daoine agus gur ainmníodh duine aonair mar ionadaí acu, ní mór don ghrúpa 
cumhacht iomlán a shannadh agus a tharmligean don ionadaí atá thuasluaite le gníomhú thar a gceann i ngach comhfhreagras agus i 
ngach gnó eile a d’eascródh as an iarratas seo agus, dá réir, toilíonn an grúpa glacadh le haon cheangal a thiocfadh lena leithéid de 
chomhfhreagras agus le gach gníomh de chuid an ionadaí ainmnithe.  

12. Trí thic a chur sa bhosca seo, deimhníonn an t-ionadaí gur iarr sé nó sí cead an ghrúpa pobail agus/nó na ndaoine atá thuasluaite
agus gur sannadh agus gur tarmligeadh cumhacht iomlán dó nó di, mar ionadaí, le gníomhú thar ceann an ghrúpa i dtaca le gach 
comhfhreagras agus gach gnó eile a d’eascródh as an iarratas seo agus go dtoilíonn gach aon duine acu glacadh le haon cheangal a 
thiocfadh lena leithéid de chomhfhreagras agus le gach gníomh de chuid an ionadaí. 

13. Iarrtar ort sonraí a sholáthar thíos i dtaca leis an chineál ionchuir ba mhaith leis an ghrúpa pobail, an eagraíocht, an duine nó an grúpa
daoine a dhéanamh. 
Ionchur airgeadais (íosmhéid de 10% de chostas na n-oibreacha); 
Oibreacha in ionad airgid (íosluach de 20% de chostas na n-oibreacha);  

14. Más mian leat oibreacha a dhéanamh in ionad ionchur airgeadais, iarrtar ort cur síos a dhéanamh thíos ar na hoibreacha ba mhaith
leat a dhéanamh. 

Innealra nó trealamh a chur ar fáil lena n-áirítear oibreoirí faoi choinne oibreacha Lucht saothair oilte a chur ar fáil

Eile (tabhair sonraí)

Más mian leat aon sonraí breise a chur ar fáil i dtaca leis na hoibreacha a dtabharfaidh an pobal fúthu, 
iarrtar ort é sin a dhéanamh anseo. 

Síniú an Ionadaí: Dáta
: 


