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Scéim Faoisimh Tuilte Bhealach Féich-Shrath an Urláir

Seoladh na Réadmhaoine (murab ionann agus seoladh baile) 

An bhfuil taithí phearsanta ar bith agat ar thuilte? 

An bhfuil réadmhaoin agat, ar cíos agat, nó ina gcuireann tú fút, taobh istigh den limistéir staidéir faoi chaibidil? 

an Iarthuaiscirt - Abhantrach Loch nEathach agus na Banna (NWNB), agus na torthaí nó na moltaí a bhaineann? 

An bhfuil a fhios agat gurb ann do Staidéar Measúnaithe agus Bainistíochta Riosca i gCás Tuilte Dobharcheantair 
(CFRAM) 

R-phost: (Roghnach):

(Líon an ceistneoir seo, le do thoil, agus cuir ar ais chuig ByrneLooby é, faoi chúram: Bainisteoir Tionscadail, 

Foirgneamh 2100, Páirc Ghnó Aerfort Chorcaí, Bóthar Chionn tSáile, Corcaigh,

R-phost: Ballybofey-StranorlarFRS@ByrneLooby.com faoi Aoine an 22ú Deireadh Fómhair 2021.

Ceistneoir

Imeacht Páirtithe Leasmhara agus Comhairliúchán Poiblí

An bhfuil grianghraif nó físeáin de thuilte agat? 

Má tá, an bhfuil eolas agat is féidir a úsáid le heolas a dhéanamh don scéim?  Cuir síos, le do thoil, ar an eolas atá ar 
fáil. An bhfuil cead ag Co. Co. Dhún na nGall teagmháil a dhéanamh leat leis an eolas sin a bhailiú?

Sínigh, le do thoil, an Comhlíonadh RGCS ar Lch 3 as 3 den cheistneoir seo. 

Má tá, an bhfuil cead ag Comhairle Contae Dhún na nGall iad a úsáid?

Má tá, an dtig leat cur síos ar an ghrianghraf le do thoil?

Nótaí: Is féidir grianghraif / físeáin a bhailiú amach anseo

Lch 1 as 3



              

10

Cónaitheach Miondíol

Oifig Ceardlann

Spás Oscailte Eile
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Gan Tábhacht 
bheagán 
tábhachta  

Tábhachtac
h

1 2 53 4

Cinéal réadmhaoine a chuaigh faoi thuilte? 

Fadhbanna Socheacnamaíocha agus Sóisialta

Bithéagsúlacht (Flóra, Fána, Gnáthóga srl.)

Sruthú ar talamh (uisce dromchla)

As Draenacha / Séaraigh

Más cineál eile, cur síos air le do thoil:

Go díreach ó abhainn / shruthánFoinse na dTuilte: 

Uasdoimhneacht gharbh na dtuilte? (Luaigh, le do thoil, cé acu méadair nó troithe an doimhneacht)

Oidhreacht Ailtireachta agus Chultúrtha

Tírdhreach agus Taitneamhacht Amhairc

Slatiascaireacht, Turasóireacht agus Áineas

I do bharúil, cé chomh tábhachtach agus atá na srianta timpeallachta a leanas i dtaca leis an

Scéim Faoisimh Tuilte? (Ticeáil na boscaí fóirsteanacha le do thoil)

Tábhachtach

Rátáil

Srianta Timpeallachta
Tábhacht 
Mheasartha 

Iascaigh Áitiúla

Eile, Sonraigh le do Thoil: 

Cad é mar is féidir fadhb na dtuilte a réiteach dar leat? 

Cáilíocht Uisce 

Callán agus Creathadh

Aeráid

Ithir/Geolaíocht/Screamhuisce

Cáilíocht Aeir agus Bolaithe

Trácht
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COMHLÍONADH RGCS

Tá do shonraí teagmhála bailithe le cuidiú le forbairt na scéime faoisimh tuilte do Bhealach Fhéich agus do Shrath an Urláir. Ní 
bhainfear úsáid as na sonraí ach ar mhaithe le teagmháil a dhéanamh leat maidir leis an scéim. Thiocfadh le cuid den méid a 
leanas, nó an t-iomlán, a bheith i gceist:                                                                                                                                                                                                                                  
- Tú a chur ar an eolas faoi dheiseanna comhairliúcháin amach anseo                                                                                                        
-Rochtain a shocrú ar do thailte ar mhaithe le bailiú sonraí ag baill foirne tionscadail nó ag suirbhéirí tríú páirtí                                                                              
- Eolas atá tugtha agat don fhoireann tionscadail cheana a shoiléiriú, agus tuilleadh ionchuir a fháil                                                    
Coinneofar do chuid sonraí go sábháilte ar taifead go dtí deireadh an tionscadail.

Síniú: Aontaím leis an úsáid thuas agus gur féidir mo shonraí teagmhála a 
choinneáil.

Tabhair thíos, le do thoil, ráitis ar bith eile nó tuairimí is mian leat a chur in iúl maidir le tuilte ar 

Scéim Faoisimh Tuilte Bhealach Féich-Shrath an Urláir?

Saoráil Faisnéise: Bainfear úsáid as eolas ar bith a thabharfar de réir fhorálacha an Achta um Chosaint Sonraí. Beidh eolas 
pearsanta faoi réir fhorálacha na nAchtanna um Chosaint Sonraí agus ní nochtfar iad. 

Tá Comhairle Contae Dhún na nGall tiomanta do chosaint do phríobháideachais. Caithfear le sonraí pearsanta ar bith a 
chuirfidh tú ar fáil sna caighdeáin is airde sábháilteachta agus rúndachta, de réir na nAchtanna um Chosaint Sonraí 1998 - 

2018. Faoi choinne tuilleadh eolais https://countydonegalfrs.ie/index.php/cookie-policy/

GO RAIBH MAITH AGAT AS DO CHUIDIÚ
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