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Is féidir leat fanacht i dteagmháil leis an tionscadal trínár suíomh gréasáin, áit a 
mbeifear ag postáil nuashonruithe ar an dul chun cinn chomh maith le sonraí 
faoi na hoibreacha atá ar siúl. Chun tuilleadh fiosrúchán a dhéanamh, ná bíodh 
drogall ort teagmháil a dhéanamh linn le ríomhphost nó sa phost ag:

Bainisteoir Tionscadail FRS na nDúnaibh

An Oifig Tionscadail: RPS, Ionad Gnó an Chiste Fiontair, Baile Raithin, Leitir 
Ceanainn, Co Dhún na nGall, F92 AF43

Ríomhphost: downingsfrs@rpsgroup.com

Láithreán Gréasáin: https://countydonegalfrs.ie/downingsfrs/

Téigh i dTeagmháil Linn

Naisc Ábhartha



Déanfaidh foireann an tionscadail scéim um fhaoiseamh ó thuilte a 
shainaithint, a dhearadh agus a chur i bhfeidhm, agus beidh an 

scéim sin inghlactha ó thaobh teicniúla agus sóisialta de, agus ó 
thaobh an chomhshaoil agus an gheilleagair de chomh maith

Cén Chéim ag a bhfuil an Scéim faoi láthair?
Ón tráth ar ceapadh é, tá RPS ag saothrú chun a chinntiú go bhfuil na hoibreacha go léir atá 
beartaithe bunaithe ar an bhfaisnéis is cruinne agus is nuashonraithe. Tá siad tar éis 
athbhreithniú a dhéanamh ar na foinsí faisnéise ábhartha go léir, conraitheoir a aimsiú chun 
suirbhé abhann, trá agus tírdhreacha mionsonraithe a dhéanamh; agus anailís a dhéanamh 
chomh maith ar an tionchar a mbíonn ag teagmhais trombháistí sa dobharcheantar ar Shruth 
Mhachaire Loiscthe. Tá suíomh gréasáin forbartha ag RPS freisin chun faisnéis cothrom le 
dáta a sholáthar ar feadh na tréimhse a mhairfidh an tionscadal.

Cúlra na Scéime
Is sráidbhaile is é na Dúnaibh (Downings) atá suite ar Leithinis Ros Goill i dtuaisceart Chontae Dhún na 
nGall, Éire. Tá an sráidbhaile suite i gceantar Gaeltachta agus is ceann scríbe saoire é a bhfuil móréileamh 
air. 

Tá sruth beag a théann tríd an sráidbhaile ar a dtugtar Sruth Mhachaire Loiscthe sa cheantar áitiúil, agus tá 
an dobharcheantar á dhraenáil leis an sruth sin. Téann an t-uisce síos ó na cnoic a bhfuil radharc amach 
uathu ar an sráidbhaile isteach sa sruth agus amach leis ansin san fharraige ag trá na nDúnaibh. Tá an trá 
seo a bhfuil brat gorm aici faoi go breá foscúil os rud é go bhfuil radharc siar ó theas uaithi, amach ar  go 
leor agus é ag tabhairt aghaidh thiar theas amach ar Chuan na gCaorach, agus tá an-tóir uirthi i measc an 
luchta surfála. Tá baol suntasach tuilte abhann ann roimh na Dúnaibh idir tuilte i Sruth Mhacaire Loiscthe 
agus tuilte ar an gcósta araon.

Tá roinnt teagmhas de thuilte ar na Dúnaibh tuairiscithe, go háirithe i 2011 agus 2012. Rinne tuilte 
damáiste do pháirc charbhán agus do roinnt bóithre áitiúla, agus an R248 ina measc. Meastar gur 
bháisteach throm ba chúis leis an dá theagmhais sin inar tharla sé gur sceith Sruth Mhachaire Loiscthe thar 
bruach. Seans maith go bhfuil leibhéil arda uisce cósta tar éis cur leis an tuile ag na Dúnaibh.

Sa Staidéar Riosca agus Bainistíochta Tuilte an OPW, a bhí críochnaithe roimh na tuilte a bhí ann in 2015, 
bhí na Dúnaibh sainaitheanta mar bhaile a bhainfeadh leas as scéim um fhaoiseamh ó thuilte.

Mar chuid de Phlean Forbartha Náisiúnta an Rialtais 2018-2027, tá €1 billiún geallta d’fhorbairt bearta um 
fhaoiseamh ó thuilte don tír ar fad. Mar chuid den ghealltanas sin, cuireadh grúpa stiúrtha i mbun agus Oifig 
na nOibreacha Poiblí (OPW) agus Comhairle Contae Dhún na nGall ar an ngrúpa sin chun scéim um 
fhaoiseamh ó thuilte a chur ar aghaidh chun an baol tuilte atá ann do na Dúnaibh a mhaolú. I mí Iúil 2020, 
ceapadh RPS mar Chomhairleoirí Innealtóireachta agus Comhshaoil chun scéim um fhaoiseamh ó thuilte a 
fhorbairt do cheantar na nDúnaibh atá inghlactha ó thaobh teicniúla agus sóisialta de, agus ó thaobh an 
chomhshaoil agus an gheilleagair de chomh maith.

Clár Scéime Imlíne

• An Daonra, Sláinte an Duine Dhaonna
• An Bhithéagsúlacht
• An Talamh, na Ithir, an t-Uisce, an t-Aer agus an Aeráid
• Sócmhainní Ábharacha, an Oidhreacht Chultúrtha agus an Tírdhreach

Amlínte curtha ar fáil mar an meastachán is fearr atá ann faoi láthair, ach tá siad faoi réir athbhreithnithe.

Na Chéad Chéimeanna Eile
Bailiúchán Sonraí: Tá suim ag RPS grianghraif, físeáin, sceitsí nó aon fhaisnéis ábhartha eile maidir 
le tuilte a tharla roimhe seo a fháil uathu siúd a d’fhulaing go pearsanta mar gheall ar theagmhas dá 
leithéid. Beidh an fhaisnéis a chuirfear ar fáil dúinn de chuidiú dúinn an shamhail abhann agus cósta 
agus dearadh na scéime faoisimh tuile a mhionchoigeartú. Má tá aon fhaisnéis agat a d’fhéadfadh a 
bheith áisiúil dúinn, téigh i dteagmháil linn, mura miste.

Comhairliúchán Poiblí: DMar gheall ar an éigeandáil sa tsláinte poiblí maidir le COVID-19 atá fós 
ann, ní thionólfar Lá Oscailte Comhairliúcháin Phoiblí (PCD) go pearsanta. Ina ionaid sin, 
comhairliúcháin ar líne a bheidh i gceist leis an gComhairliúchán Poiblí Oscailte (https://
countydonegalfrs.ie/downingsfrs/index.php/opening-public-consultation) agus beifear ag 
scaoileadh faisnéis sa phost a ghabhann leis, ag tosú an 9 Samhain 2020. Fanfaidh tairseach an 
Chomhairliúcháin Phoiblí ar oscailt ar feadh na tréimhse sé seachtaine ina dhiaidh.

Is éard is cuspóir leis an gcomhairliúchán ná foireann an tionscadail a chur in i láthair don lucht 
féachana, tuairimí a chur i láthair agus a bhailiú maidir leis an mbaol tuilte sa cheantar, go háirithe i 
dtaca le teagmhais tuilte a tharla ón am ar rinneadh an Staidéar um Measúnú agus Bainistiú Baol 
Tuilte na nAbhantrach (CFRAM), agus roghanna na scéime a phlé agus srianta comhshaoil maidir le 
bainistíocht an baoil tuilte ó do thaobhsa féin de.

Suirbhéanna: Conraitheoir suirbhé a cheapadh chun leibhéil na gcainéal abhann agus na dtuilemhá 
atá cothrom le dáta a thaifeadadh le húsáid sa dearadh.

An Anailís Hidreolaíoch: Anailís ar shonraí abhann, cósta agus báistí le húsáid sa dearadh.

Staidéar ar Shrianta Comhshaoil: Beidh an staidéar seo tugtha chun críche i dteannta leis an 
dearadh innealtóireachta agus déanfar na srianta comhshaoil laistigh den limistéar staidéir a 
shainaithint ann. I measc na n-ábhar sa Tuarascáil ar an Staidéar ar Shrianta, beidh:


