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Measúnú ar Chomhshaol 

Tá an anailís il-chritéir i bhfeidhm ag an foireann chomhshaol RPS do na roghanna a bhí faoi mheas, go háirithe 
agus buaireamh ar leith ann faoi Abhainn Shrath Caisil agus Abhainn an Fhia a mbíonn an tsalmainid orthu 
chomh maith le iad a bheith ina n-aibhneacha Diúilicíní Péarla Fionnuisce (FPM).  

Rinneadh sainsuirbhéanna iascaigh agus suirbhéanna FPM. Rinneadh léarscálú gnáthóg agus suirbhéanna ar 
speicis faoi chosaint a mhúnlóidh measúnú thionchar an tionscadail. Féadann suirbhéanna breise a bheith de 
dhíth le measúnú iomlán a dhéanamh ar na beartais is fearr a roghnófar nuair a aimseofar iad.

CÉN CHÉIM AG A BHFUIL AN TIONSCADAL?
Chnuasaigh an fhoireann tionscadail gach eolas a bhí ar fáil ar thuilte san am a chuaigh thart, ar an chomhshaol 
áitiúil, ar abhainncheantair, ar thopagrafaíocht, ar thóchair, ar bháisteach agus ar shruth aibhneacha. Tá anailís 
dhian déanta ar an eolas agus úsáideadh é le samhail ar ríomhaire a dhéanamh a léiríonn Abhainn an Fhia, Abhainn 
Shrath Caisil agus Abhainn na Muclach, ar na cosaintí reatha agus ar na tuilemhánna sa cheantar. Rinneadh calabrú 
ar an samhail de réir leithéidí na dtuilte a bhí ann roimhe lena chinntiú go léirítear go cruinn léarscáil de bhaol tuilte 
sa cheantar. Rinneadh tastáil ar an samhail a fholaíonn réimse leathan imeachtaí tuilte ar a n-áirítear tuilte troma de 
dheasca athrú aeráide.    

Ar shainmhíniú a thabhairt ar bhaol tuilte, rinneadh tastáil ar éifeacht na roghanna éagsúla de na faoisimh thuilte. De 
thairbhe na hoibre seo, laghdaigh an fhoireann an liosta de na roghanna féideartha sa Scéim agus mheas siad na 
féidearthachtaí indeánta taobh le hábhair eile - costais, tairbhe, tionchar ar chomhshaol agus tionchar sóisialta.  

Tá scagadh ar an rogha is fearr thíos. 

An Rogha is Fearr a Fhorbairt 

Pléadh roghanna éagsúla le tuilte a bhainistiú a mheas agus rinneadh ar shamhail iad leis an scéim is éifeachtaí 
a luacháil do na Gleanntaí. Rinneadh dianstaidéar ar na beartais fhéideartha uilig agus cuireadh san áireamh na 
beartais sin agus eile atá i bPlean Bainistiú Riosca Tuilte an Iarthuaiscirt (www.floodinfo.ie). Baineann a thábhacht sin 
le bheith cinnte go meastar agus go mbunaítear na féidearthachtaí ar fad taobh leis an eolas is fearr atá ann sa dóigh 
go n-aimsítear an beartas roghnaithe is fiúntaí.  

Tá RPS ag fiosrú réimse beartas le teacht ar fhéidearthachtaí do FRS. Ar na beartais a gearrliostáladh tá cosaintí 
crua, cosaintí ag leibhéal réadmhaoine agus Bainisitiú Dobharcheantar Dúlra-bhunaithe.  

Tá múnlú costas ar na roghanna uilig á meas faoi láthair taobh le costas feadh saoil an deartha. Tá an fhoireann ag 
obair leis na costais a bheachtú bunaithe ar an eolas margaidh reatha is fearr.  

Tá measúnú ar dhochar eacnamaíoch ar réadamhaoin de chomhair a bheith réidh do FRS do na Gleanntaí. Léiríonn 
sé seo an dochar measta / an t-airgead a chaillfear de dheasca tuilte chomh maith leis an sochar féideartha a 
bhainfeadh leis an scéim a fhad is a mhairfidh sí. Beidh an fiúntas agus an scór eacnamaíoch (Cóimheas Costais is 
Tairbhe) ag brath ar chóimheas an chostais ar fad a fhad is a mhaireann an scéim agus beidh tionchar aige sin ar 
roghnú an bheartais. 

Tá Anailís Il-chritéir ar siúl faoi láithair le fiúntas gach rogha a mheas taobh le cuinsí teicniúla, timpeallachta, sóisialta 
agus eacnamaíoch. Rachaidh an anailís seo i bhfeidhm fosta ar an rogha is fearr a ghlacadh agus cinnteofar go 
measfar tairbhe eile seachas tairbhe eacnamaíoch amháin.  

Tionóladh ceardlann rannpháirtíochta ar 9 Meithimh 2022 le haiseolas ar na roghanna a fháil. I láthair bhí Grúpa 
Stiúrtha FRS na nGleanntaí agus páirithe leasmhara poiblí ábhartha eile san earnáil. 

Tá RPS ag forbairt thuairisc Roghanna Chéim 1 agus na nDobharcheantar Dúlra-bhunaithe le cuidiú leis an Ghrúpa 
Stiúrtha teacht ar na chéad chéimeanna eile. 

BREAC-CHUNTAS AR CHLÁR SCÉIME NA 
GLEANNTA

Tugtar na hamlínte measta is fearr don am i láthair ach féadtar iad a leasú. Cuireadh ceithre mhí go garbh le Céim 1 mar gheall ar chastachtaí 
teicniúla san anailís. Tá an fhoireann tionscadail ag obair go dícheallach leis an mhoill ar an chlár oibre a mhaolú trí bheith ag díriú ar na 
féidearthachtaí atá ann le luas tascanna a ghéarú. 

NA CHÉAD CHÉIMEANNA EILE 
Suirbhéanna: Tá na suirbhéanna sonraithe déanta agus tugadh an t-eolas deiridh don Fhoireann Tionscadail. Tá 
RPS ag plé le suirbhéanna breise le bundearadh scéime a mhúnlú, iniúchadh ar thalamh agus sheirbhísí san áireamh.

Anailís Hidreolaíoch agus Hiodrálach: Tá an anailís hidreolaíoch déanta agus tá RPS ag críochnú anailís 
hiodrálach.   

Anailís agus Forbairt Scéime: Tá RPS ag obair i gcomhar leis an Ghrúpa Stiúrtha leis an rogha is fearr a 
shainaithint. Tá RPS ag forbairt tuairiscithe ar Anailís agus Forbairt Scéime ar a n-áirítear tuairisciú breise ar chur i 
ngníomh beartas dobharcheantair dhúlra-bhunaithe, intógthacht, oibriú agus cothabháil, agus oiriúnú d’athrú aeráide. 

Measúnú ar Chomhshaol: Tosóidh Scagadh don Mheasúnú Chuí, Scagadh EIA agus forbairt Ráiteas Tionchair 
Natura sa chéad ráithe eile. 

Lá Eolais don Phobal: Beidh Lá Eolais don Phobal ann i Mí na Nollag 2022 lle na chéad chéimeanna eile is fearr a 
chur i láthair.   

Iarratas Pleanála: Go luath ar an bhliain seo chugainn beidh comhairliúchán poiblí reachtúil eile ann mar chuid den 
phróiseas pleanála. Ina dhiaidh sin, ullmhófar doiciméid don scéim le cur isteach sa chóras pleanála níos faide anonn 
in 2023. 


