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// RÉAMHRÁ
Sa tionscadal beartaithe seo déantar scrúdú ar shaincheisteanna tráchta agus 
nascachta a bhaineann leis an ngréasán bóithre náisiúnta idir Cill Airne go Fearann 
Fuar agus a thimpeallacht.

Tabhair sonraí dúinn atá tábhachtach, dar leat, san fhoirm thíos. 

Déan d’aighneacht, le do thoil, roimh an Aoine 25 Meitheamh 2021.

* Riachtanach

1. Tá meas iomlán ag Comhairle Contae Chiarraí ar do cheart chun 
príobháideachta. 

Déileálfar go sábháilte agus go rúnda le haon fhaisnéis phearsanta a dhéanann tú 
go deonach de réir na nAchtanna um Chosaint Sonraí 1988-2018 agus an Rialachán 
Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR). 

Trí do chuid sonraí a sholáthar san fhoirm aiseolais seo dearbhaíonn tú úsáid d’aon 
sonraí pearsanta de réir Fhógra Príobháideachta Chomhairle Contae Chiarraí atá 
ar fáil ag: https://www.kerrycoco.ie/data-protection-gdpr/ *

☐ Aontaím
 

// SONRAÍ PEARSANTA
Inis dúinn fút féin 

* Riachtanach

2.  Seoladh agus Éirchód

3. Seoladh Ríomhphost

4. Uimhir Fóin

5. Cén aoisghrúpa lena mbaineann tú? *

☐ Faoi 16 ☐ 16-34

☐ 35-54 ☐ 55-64

☐ 65+ ☐ B’fhearr gan a rá
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6. Conas a chuala tú faoin gcomhairliúchán poiblí seo? *

☐ Nuachtán Áitiúil 

☐ Stáisiún raidió áitiúil

☐ Na meáin shóisialta

☐ Ríomhphost

☐ Cairde / Comharsana

☐ Lonadaithe tofa

☐ Suíomh Gréasáin an tionscadail

☐ Eile:                                   

// TABHAIR DO THUAIRIM FAOI TIONSCADAIL N22 
- AN FEARANN FUAR GO CILL AIRNE
Conas a mothaíonn tú faoin tionscadal iomlán

* Riachtanach

7.  An gceapann tú go bhfuil gá le tionscadal N22 – An Fearann Fuar go 
Cill Airne? *

☐ Tá 

☐ Níl

☐ Níl a fhios agam

8. An gceapann tú go bhfuil gá le nascbhóthar ón taobh theas a 
cheanglóidh an N22 agus Bóthar Mhucrois N71? * 

☐ Tá 

☐ Níl

☐ Níl a fhios agam

9.  An gceapann tú go bhfuil gá le nascbhóthar a nascann an N22 atá 
beartaithe leis an taobh thuaidh de Chill Airne? *

☐ Tá 

☐ Níl

☐ Níl a fhios agam
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10. Cad iad na gnéithe is mó a bhfuil imní ort maidir leis an tionscadal seo? * 
Déan rangú de réir leibhéal na tábhachta duitse.  

Neamhthábhachtach Neodrach Tábhachtach An-tábhachtach Tosaíocht Ard

Feabhas ar phlódú agus ar 
choinníollacha tráchta ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Feabhas ar shábháilteacht 
bhóithre i gconair N22 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tionchar ar phobail laistigh 
den limistéar staidéir ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Feabhas ar rothaíocht agus ar 
áiseanna choisithe ar an N22 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Éifeacht ar thalamh agus ar 
mhaoin laistigh den Limistéar 
Staidéir

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Éifeacht ar sheandálaíocht / 
staire / oidhreacht chultúrtha 
/ áiseanna nádúrtha laistigh 
den Limistéar Staidéir

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Saincheisteanna 
Éiceolaíochta agus 
Timpeallachta 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Costas na Scéime / Luach 
ar airgead ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

11. An síleann tú go bhfuil aon chúinsí eile gur chóir tabhairt san áireamh?
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// AISEOLAS A BHAINEANN LEIS AN LIMISTÉAR 
STAIDÉIR AGUS SLÍ NA CONAIRÍ BÓITHRE ATÁ 
BEARTAITHE 
* Riachtanach

12. Laistigh den limistéar staidéir an bhfuil? *

☐ Cónaí ort

☐ Ag obair

☐ Freastalaíonn tú féin nó ball den teaghlach ar scoil

☐ Maoin / úinéireacht maoine

☐ Eile:                                   

13. Má tá cónaí ort / má tá maoin agat sa limistéar Staidéir, An é? *

☐ Feirm/ Talmhaíochta

☐ Teach cónaithe

☐ Ar bhonn tráchtála

☐ N/A

☐ Eile:                                   

14. Tabhair an seoladh le do thoil, má tá maoin difriúil agat ón seoladh baile.

15. An bhfuil tionchar ag aon cheann de na Conairí Bealaigh atá 
beartaithe ar do mhaoin? *

☐ Tá 

☐ Níl

☐ Níl a fhios agam

16. Má tá, cén rogha / roghanna a théann i bhfeidhm ar do mhaoin / 
talamh?

N22 An Fearann Fuar go Cill Airne:

☐ Rogha A: Gorm ☐ Rogha B: Oráiste

☐ Rogha C: Maigeanta ☐ Rogha D: Glas

☐ Nasc Malartach i ☐ Nasc Malartach ii

N71-N22 Nasc an deiscirt:

☐ Rogha A1: Gorm ☐ Rogha B1: Oráiste

☐ Rogha C1: Maigeanta ☐ Nasc Malartach iii

☐ Eile:                                   

17. An bhfuil aon fhaisnéis nó tuairim shonrach agat a bhaineann leis an 
Limistéar staidéir nó na Conairí Bealaigh atá beartaithe a síleann tú 
gur chóir d’fhoireann an tionscadail a bheith eolach faoi?
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// DO THURAS
Tá baint ag an gcuid seo den fhoirm aiseolais le do thaithí taisteal laistigh den 
Limistéar Staidéir 

* Riachtanach

18. Cad é príomh chuspóir na dturas a dhéanann tú go minic laistigh den 
Limistéar Staidéir? *

☐ Obair / gnó

☐ Oideachas

☐ Siopadóireacht

☐ Cuairt ar teaghlaigh nó ar chairde

☐ Fóillíocht

☐ Eile:                                   

19. Conas a thaistealaíonn tú laistigh den Limistéar Staidéir de ghnáth? *
Cuir tic le gach rud a bhaineann:

☐ Gluaisteáin mar thiománaí ☐ Gluaisteáin mar phaisinéir

☐ Traein ☐ Bus

☐ Leoraí / Trucail / veain ☐ Tarracóir nó innealra feirme eile

☐ Gluaisrothar ☐ Rothaíocht

☐ Ar chos

20. Cé chomh minic a úsáideann tú an córas iompar poiblí laistigh den 
Limistéar Staidéir? *

☐ Laethúil

☐ Níos mó ná uair sa tseachtain

☐ Timpeall uair sa tseachtain

☐ Timpeall uair sa mhí

☐ Ní úsáideann mé an córas iompar poiblí ag am ar bith

21. Cad é an príomh bhac maidir le hiompar poiblí a úsáid? *
Cuir tic le gach rud a bhaineann:

☐ Easpa nascacht

☐ Ró chostasach

☐ Eile:                                   

22. Ag smaoineamh ar an mbealach is minice a thaistealaíonn tú laistigh 
den Limistéar Staidéir, cén fáth a roghnaíonn tú an rogha sin? *

☐ Áisiúil

☐ Saor

☐ Sábháilte

☐ Inbhuanaithe

☐ Eile:                                   



Tionscadail N22 An Fearann Fuar go Cill Airne | Foirm Aiseolas Leathanach  | 6 

// TAISTEAL GNÍOMHACH
Tá baint ag an gcuid seo den fhoirm aiseolais leis an Taisteal Gníomhach a 
dhéanann tú laistigh den Limistéar Staidéir.

* Riachtanach

23. Cé chomh minic a dhéanann tú turas ar chos / ag siúl laistigh den 
limistéar staidéir?  *

☐ Laethúil

☐ Níos mó ná uair sa tseachtain

☐ Timpeall uair sa tseachtain

☐ Timpeall uair sa mhí

☐ Ní dhéanaim aon turas siúl ag am ar bith

24. Cé chomh minic a dhéanann tú turas ar rothar/ rothaíochta laistigh 
den Limistéar Staidéir? *

☐ Laethúil

☐ Níos mó ná uair sa tseachtain

☐ Timpeall uair sa tseachtain

☐ Timpeall uair sa mhí

☐ Ní dhéanaim aon turas rothaíochta ag am ar bith

25. Cé chomh fada an mbeifeá sásta taisteal chuig do cheann scríbe ag 
siúl / ar rothar *

☐ <5km ☐ 5-10km

☐ 11-20km ☐ 21+km

26. Cad iad na príomh bacainní a bhaineann le rothaíocht/ siúl?

☐ Sábháilteacht

☐ Sreabhadh tráchta

☐ Feithicil earraí troma (HGVs)

☐ Cosáin oiriúnacha

☐ Lánaí deighilte rothaíochta

☐ Eile:                                   

27. Cén chaoi ar mhaith leat go dtabharfaí aghaidh ar seo/ déileálfar 
le seo?

Cuir tic le gach rud a bhaineann:

☐ Cosáin níos oiriúnaí a chur i mbailte

☐ Lánaí deighilte rothaíochta / siúil ar bhóithre náisiúnta agus tánaisteacha 

☐ Eile:                                   

28. Ar mhaith leat go gcuirtear ar an eolas tú faoi dhul chun cinn na 
scéime? *

Má tá, deimhnigh le do thoil gur chuir tú do sheoladh ríomhphost ar fáil ag barr na 
foirme seo

☐ Tá 

☐ Níl




