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Ceistneoir don Chomhairliúchán ar Chreat Chlár an Rialtais 

B’fhearr linn go dtabharfá freagra ar an chomhairliúchán seo ach é a chomhlánú ar líne. 
 

Tabhair faoi deara nach mór duit freagra a thabhairt ar cheisteanna a bhfuil réalta (*) ag gabháil 
leo i Roinn 1: Eolas fút chun go gcuirfear do fhreagra san áireamh inár n-anailís. 

 

Is féidir leat freagra a thabhairt ar gach ceann de na Torthaí a phléitear sa Doiciméad 
Comhairliúcháin nó tá fáilte romhat gan freagra a thabhairt ach amháin ar na Torthaí a bhfuil spéis 
agat iontu nó atá ábhartha duit. 

Seol do cheistneoir comhlánaithe ar ais ar na bealaí seo: 

Ríomhphost: pfg@executiveoffice-ni.gov.uk 

Post: Foireann Chlár an Rialtais,  
 Oifig an Fheidhmeannais 

Bloc E, Foirgnimh an Chaisleáin   
Eastát Stormont 
Béal Feirste  
BT4 3SR 
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☐ 

☐

Roinn 1: Eolas fút 

1. An bhfuil tú ag tabhairt freagra mar dhuine aonair nó thar ceann eagraíochta? *

Mar dhuine aonair

Thar ceann eagraíochta

Má tá tú ag tabhairt freagra thar ceann eagraíochta, cuir ainm d’eagraíochta in iúl dúinn:

2. Tabhair do mhionsonraí teagmhála thíos:

Ainm*:

Seoladh:

Seoladh ríomhphoist*:

Uimhir theileafóin:

3. Cén ceann de na catagóirí thíos a dhéanann an cur síos is fearr ar an earnáil a n-oibríonn tú inti?
Cabhróidh an fhaisnéis sin linn faireachán a dhéanamh ar raon na bhfreagraithe a clúdaíodh sa
chomhairliúchán.

An rialtas láir

An rialtas áitiúil

Comhlacht reachtúil (mar shampla, sa tsláinte, san oideachas, san iompar nó sa tithíocht, etc.)

An earnáil phríobháideach

Carthanas / Eagraíocht Pobail / Eagraíocht Dheonach

Eile (tabhair sonraí):

4. An bhfuil cead againn teagmháil a dhéanamh leat chun do fhreagra ar an chomhairliúchán seo a
phlé? *
D’fhéadfaí an méid sin a dhéanamh chun plé a dhéanamh ar aon phointí sonracha a bheidh orainn
a shoiléiriú.

Tá 

Níl 

5. An bhfuil cead againn teagmháil a dhéanamh leat sa todhchaí faoi Chlár an Rialtais? *
Mar shampla, chun nasc a thabhairt duit chuig torthaí an chomhairliúcháin seo, chun eolas a
thabhairt duit faoi chomhairliúcháin eile nó chun an fhaisnéis is déanaí a thabhairt duit faoi
Chlár an Rialtais.

Tá 

Níl 

☐ 

☐

☐ 

☐

☐ 

☐

☐ 

☐ 

☐

☐ 
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6. Chun tacú le trédhearcacht inár bpróiseas cinnteoireachta, cuirfear na freagraí uile ar an
chomhairliúchán seo ar fáil don phobal (faoi réir ár mBeartais Mhodhnóireachta). Áireofar leis
sin ainm na heagraíochta is freagraí (má bhaineann). Ní fhoilseofar ainm daoine aonair ach
amháin i gcás go dtugann tú toiliú thíos, áfach. Tabhair faoi deara nach bhfoilseoimid do
mhionsonraí teagmhála. *

Tugaim toiliú le m’ainm a bheith á fhoilsiú i dteannta mo fhreagra 

Ní thugaim toiliú. Bain m’ainm den fhreagra sula bhfoilseofar é 

☐

☐ 

http://www.northernireland.gov.uk/pfg-downloads
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Roinn 2: Creat Torthaí 

Bíonn an tús is fearr sa saol ag ár gcuid leanaí agus daoine óga 

1. An bhfuil tú den tuairim gur fiú an Toradh seo a chur ar áireamh i gcreat Chlár an Rialtais?

Tá

Níl

Níl a fhios agam

Tabhair aon tuairimí eile atá agat maidir le do fhreagra

2. An bhfuil sé amhlaidh go n-aontaíonn tú leis na Príomhréimsí Tosaíochta (thíos) atá ar
áireamh leis an Toradh seo?

Is iad seo na Príomhréimsí Tosaíochta faoin Toradh seo: 
• Rochtain ar an Oideachas
• Inniúlacht agus Athléimneacht
• Cúram
• Na Luathbhlianta
• Scileanna agus Gnóthachtáil

Is féidir tuilleadh faisnéise faoi na Príomhréimsí Tosaíochta sin a fháil sa Doiciméad Comhairliúcháin. 

Tá 

Níl 

Má tá, tabhair aon mhionsonraí breise thíos: 

3. An bhfuil tú den tuairim go bhfuil Príomhréimsí Tosaíochta ann nach bhfuil ar áireamh leis an
Toradh seo?

Tá 

Níl 

Má tá, tabhair aon mhionsonraí breise thíos: 

4. An bhfuil tú den Tuairim go bhfuil Príomhréimsí Tosaíochta ar áireamh leis an Toradh seo nach
Réimsí Tosaíochta ábhartha iad?

Tá 

Níl 

Má tá, tabhair aon mhionsonraí breise thíos: 

☐ 

☐

☐ 

☐

☐ 

☐

☐ 

☐

☐ 

http://www.northernireland.gov.uk/pfg-consultation-documents
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Maireann muid agus oibríonn muid ar bhealach inbhuanaithe – an comhshaol a chosaint 

1. An bhfuil tú den tuairim gur fiú an Toradh seo a chur ar áireamh i gcreat Chlár an Rialtais?

Tá

Níl

Níl a fhios agam

Tabhair aon tuairimí eile atá agat maidir le do fhreagra

2. An bhfuil sé amhlaidh go n-aontaíonn tú leis na Príomhréimsí Tosaíochta (thíos) atá ar
áireamh leis an Toradh seo?

Is iad seo na Príomhréimsí Tosaíochta faoin Toradh seo: 
• An Timpeallacht Nádúrtha
• An Geilleagar Glas
• An Timpeallacht Thógtha
• Tithíocht
• Iompar Gníomhach Inbhuanaithe
• Bainistíocht Dramhaíola
• Bainistíocht Uisce agus Fuíolluisce

Is féidir tuilleadh faisnéise faoi na Príomhréimsí Tosaíochta sin a fháil sa Doiciméad Comhairliúcháin. 

Tá 

Níl 

Má tá, tabhair aon mhionsonraí breise thíos: 

3. An bhfuil tú den tuairim go bhfuil Príomhréimsí Tosaíochta ann nach bhfuil ar áireamh leis an

4. An bhfuil tú den Tuairim go bhfuil Príomhréimsí Tosaíochta ar áireamh leis an Toradh seo nach
Réimsí Tosaíochta ábhartha iad?

Tá 

Níl 

Má tá, tabhair aon mhionsonraí breise thíos: 

☐ 

☐

☐ 

☐

☐ 

Toradh seo?

☐ Tá

Níl

Má tá, tabhair aon mhionsonraí breise thíos:

☐

☐

http://www.northernireland.gov.uk/pfg-consultation-documents
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Tá sochaí chothrom chuimsitheach againn ina dtugtar meas ar gach duine agus ina dtugtar ómós 
dóibh 

1. An bhfuil tú den tuairim gur fiú an Toradh seo a chur ar áireamh i gcreat Chlár an Rialtais?

Tá

Níl

Níl a fhios agam

Tabhair aon tuairimí eile atá agat maidir le do fhreagra

2. An bhfuil sé amhlaidh go n-aontaíonn tú leis na Príomhréimsí Tosaíochta (thíos) atá ar
áireamh leis an Toradh seo?

Is iad seo na Príomhréimsí Tosaíochta faoin Toradh seo: 
• Cuimsiú agus Dul i nGleic leis an Mhíbhuntáiste
• Cearta agus Comhionannas
• Iarmhairtí an ama atá thart
• Dul i ngleic leis an Seicteachas, agus Meas agus Féiniúlacht a Chothú

Is féidir tuilleadh faisnéise faoi na Príomhréimsí Tosaíochta sin a fháil sa Doiciméad Comhairliúcháin. 

Tá 

Níl 

Má tá, tabhair aon mhionsonraí breise thíos: 

3. An bhfuil tú den tuairim go bhfuil Príomhréimsí Tosaíochta ann nach bhfuil ar áireamh leis an
Toradh seo?

Tá 

Níl 

Má tá, tabhair aon mhionsonraí breise thíos: 

4. An bhfuil tú den Tuairim go bhfuil Príomhréimsí Tosaíochta ar áireamh leis an Toradh seo nach
Réimsí Tosaíochta ábhartha iad?

Tá 

Níl 

Má tá, tabhair aon mhionsonraí breise thíos: 

☐ 

☐

☐ 

☐

☐ 

☐

☐ 

☐

☐ 

http://www.northernireland.gov.uk/pfg-consultation-documents
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Bíonn saol fada, sláintiúil agus gníomhach ag gach duine dínn 

1. An bhfuil tú den tuairim gur fiú an Toradh seo a chur ar áireamh i gcreat Chlár an Rialtais?

Tá

Níl

Níl a fhios agam

Tabhair aon tuairimí eile atá agat maidir le do fhreagra

2. An bhfuil sé amhlaidh go n-aontaíonn tú leis na Príomhréimsí Tosaíochta (thíos) atá ar
áireamh leis an Toradh seo?

Is iad seo na Príomhréimsí Tosaíochta faoin Toradh seo: 
• Rochtain ar Chúram Sláinte
• Cuimsiú agus Dul i nGleic leis an Mhíbhuntáiste
• Meabhairshláinte agus Folláine Meabhrach
• Daoine Scothaosta
• Sláinte Fhisiciúil agus Folláine Fhisiciúil

Is féidir tuilleadh faisnéise faoi na Príomhréimsí Tosaíochta sin a fháil sa Doiciméad Comhairliúcháin. 

Tá 

Níl 

Má tá, tabhair aon mhionsonraí breise thíos: 

3. An bhfuil tú den tuairim go bhfuil Príomhréimsí Tosaíochta ann nach bhfuil ar áireamh leis an
Toradh seo?

Tá 

Níl 

Má tá, tabhair aon mhionsonraí breise thíos: 

4. An bhfuil tú den Tuairim go bhfuil Príomhréimsí Tosaíochta ar áireamh leis an Toradh seo nach
Réimsí Tosaíochta ábhartha iad?

Tá 

Níl 

Má tá, tabhair aon mhionsonraí breise thíos: 

☐ 

☐

☐ 

☐

☐ 

☐

☐ 

☐

☐ 

http://www.northernireland.gov.uk/pfg-consultation-documents
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Is féidir le gach duine a lánacmhainneacht a bhaint amach 

1. An bhfuil tú den tuairim gur fiú an Toradh seo a chur ar áireamh i gcreat Chlár an Rialtais? 

Tá 

Níl 

Níl a fhios agam 

Tabhair aon tuairimí eile atá agat maidir le do fhreagra 
 
 
 

2. An bhfuil sé amhlaidh go n-aontaíonn tú leis na Príomhréimsí Tosaíochta (thíos) atá ar 
áireamh leis an Toradh seo? 

Is iad seo na Príomhréimsí Tosaíochta faoin Toradh seo: 
• Inniúlacht agus Athléimneacht 
• Poist Níos Fearr 
• Scileanna agus Gnóthachtáil 
• An Spórt, na hEalaíona agus an Cultúr 

Is féidir tuilleadh faisnéise faoi na Príomhréimsí Tosaíochta sin a fháil sa Doiciméad Comhairliúcháin. 

Tá 

Níl 

Má tá, tabhair aon mhionsonraí breise thíos: 
 
 
 

3. An bhfuil tú den tuairim go bhfuil Príomhréimsí Tosaíochta ann nach bhfuil ar áireamh leis an 
Toradh seo? 

Tá 

Níl 

Má tá, tabhair aon mhionsonraí breise thíos: 
 
 
 

4. An bhfuil tú den Tuairim go bhfuil Príomhréimsí Tosaíochta ar áireamh leis an Toradh seo nach 
Réimsí Tosaíochta ábhartha iad? 

Tá 

Níl 

Má tá, tabhair aon mhionsonraí breise thíos: 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

http://www.northernireland.gov.uk/pfg-consultation-documents
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Tá ár ngeilleagar iomaíoch ón taobh domhanda de, cothromaithe ón taobh réigiúnach de agus 
carbón-neodrach 

1. An bhfuil tú den tuairim gur fiú an Toradh seo a chur ar áireamh i gcreat Chlár an Rialtais?

Tá

Níl

Níl a fhios agam

Tabhair aon tuairimí eile atá agat maidir le do fhreagra

2. An bhfuil sé amhlaidh go n-aontaíonn tú leis na Príomhréimsí Tosaíochta (thíos) atá ar
áireamh leis an Toradh seo?

Is iad seo na Príomhréimsí Tosaíochta faoin Toradh seo: 
• Dul in Iomaíocht ar Leibhéal Domhanda
• An Geilleagar Glas
• Fás
• Bia, Feirmeoireacht agus Iascaireacht
• Bonneagar
• Nuálaíocht

Is féidir tuilleadh faisnéise faoi na Príomhréimsí Tosaíochta sin a fháil sa Doiciméad Comhairliúcháin. 

Tá 

Níl 

Má tá, tabhair aon mhionsonraí breise thíos: 

3. An bhfuil tú den tuairim go bhfuil Príomhréimsí Tosaíochta ann nach bhfuil ar áireamh leis an
Toradh seo?

Tá 

Níl 

Má tá, tabhair aon mhionsonraí breise thíos: 

4. An bhfuil tú den Tuairim go bhfuil Príomhréimsí Tosaíochta ar áireamh leis an Toradh seo nach
Réimsí Tosaíochta ábhartha iad?

Tá 

Níl 

Má tá, tabhair aon mhionsonraí breise thíos: 

☐ 

☐

☐ 

☐

☐ 

☐

☐ 

☐

☐ 

http://www.northernireland.gov.uk/pfg-consultation-documents
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Mothaíonn gach duine go bhfuil siad sábháilte – tá meas againn uile ar an dlí agus ar a chéile 

1. An bhfuil tú den tuairim gur fiú an Toradh seo a chur ar áireamh i gcreat Chlár an Rialtais? 

Tá 

Níl 

Níl a fhios agam 

Tabhair aon tuairimí eile atá agat maidir le do fhreagra 
 
 
 

2. An bhfuil sé amhlaidh go n-aontaíonn tú leis na Príomhréimsí Tosaíochta (thíos) atá ar 
áireamh leis an Toradh seo? 

Is iad seo na Príomhréimsí Tosaíochta faoin Toradh seo: 
• Rochtain ar an Cheartas 
• Aghaidh a Thabhairt ar Dhochar agus ar Leochaileacht 
• Luath-idirghabháil agus Athshlánú 
• Dul i ngleic leis an Seicteachas, agus Meas agus Féiniúlacht a Chothú 

Is féidir tuilleadh faisnéise faoi na Príomhréimsí Tosaíochta sin a fháil sa Doiciméad Comhairliúcháin. 

Tá 

Níl 

Má tá, tabhair aon mhionsonraí breise thíos: 
 
 
 

3. An bhfuil tú den tuairim go bhfuil Príomhréimsí Tosaíochta ann nach bhfuil ar áireamh leis an 
Toradh seo? 

Tá 

Níl 

Má tá, tabhair aon mhionsonraí breise thíos: 
 
 
 

4. An bhfuil tú den Tuairim go bhfuil Príomhréimsí Tosaíochta ar áireamh leis an Toradh seo nach 
Réimsí Tosaíochta ábhartha iad? 

Tá 

Níl 

Má tá, tabhair aon mhionsonraí breise thíos: 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

http://www.northernireland.gov.uk/pfg-consultation-documents
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Tá sochaí chomhbhách againn a thacaíonn le daoine ar fud a saoil 

1. An bhfuil tú den tuairim gur fiú an Toradh seo a chur ar áireamh i gcreat Chlár an Rialtais? 

Tá 

Níl 

Níl a fhios agam 

Tabhair aon tuairimí eile atá agat maidir le do fhreagra 
 
 
 

2. An bhfuil sé amhlaidh go n-aontaíonn tú leis na Príomhréimsí Tosaíochta (thíos) atá ar 
áireamh leis an Toradh seo? 

Is iad seo na Príomhréimsí Tosaíochta faoin Toradh seo: 
• Míchumas 
• Tithíocht 
• Cuimsiú agus Dul i nGleic leis an Mhíbhuntáiste 
• Meabhairshláinte agus Folláine Meabhrach 
• Daoine Scothaosta 

Is féidir tuilleadh faisnéise faoi na Príomhréimsí Tosaíochta sin a fháil sa Doiciméad Comhairliúcháin. 

Tá 

Níl 

Má tá, tabhair aon mhionsonraí breise thíos: 
 
 
 

3. An bhfuil tú den tuairim go bhfuil Príomhréimsí Tosaíochta ann nach bhfuil ar áireamh leis an 
Toradh seo? 

Tá 

Níl 

Má tá, tabhair aon mhionsonraí breise thíos: 
 
 
 

4. An bhfuil tú den Tuairim go bhfuil Príomhréimsí Tosaíochta ar áireamh leis an Toradh seo nach 
Réimsí Tosaíochta ábhartha iad? 

Tá 

Níl 

Má tá, tabhair aon mhionsonraí breise thíos: 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

http://www.northernireland.gov.uk/pfg-consultation-documents
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Ba mhaith le daoine cónaí agus obair anseo agus cuairt a thabhairt ar an áit seo 

1. An bhfuil tú den tuairim gur fiú an Toradh seo a chur ar áireamh i gcreat Chlár an Rialtais? 

Tá 

Níl 

Níl a fhios agam 

Tabhair aon tuairimí eile atá agat maidir le do fhreagra 
 
 
 

2. An bhfuil sé amhlaidh go n-aontaíonn tú leis na Príomhréimsí Tosaíochta (thíos) atá ar 
áireamh leis an Toradh seo? 

Is iad seo na Príomhréimsí Tosaíochta faoin Toradh seo: 
• Dul in Iomaíocht ar Leibhéal Domhanda 
• Poist Níos Fearr 
• Fás 
• Tithíocht 
• Dul i ngleic leis an Seicteachas, agus Meas agus Féiniúlacht a Chothú 
• An Spórt, na hEalaíona agus an Cultúr 
• Pleanáil 

Is féidir tuilleadh faisnéise faoi na Príomhréimsí Tosaíochta sin a fháil sa Doiciméad Comhairliúcháin. 

Tá 

Níl 

Má tá, tabhair aon mhionsonraí breise thíos: 
 
 
 

3. An bhfuil tú den tuairim go bhfuil Príomhréimsí Tosaíochta ann nach bhfuil ar áireamh leis an 
Toradh seo? 

Tá 

Níl 

Má tá, tabhair aon mhionsonraí breise thíos: 
 
 
 

4. An bhfuil tú den Tuairim go bhfuil Príomhréimsí Tosaíochta ar áireamh leis an Toradh seo nach 
Réimsí Tosaíochta ábhartha iad? 

Tá 

Níl 

Má tá, tabhair aon mhionsonraí breise thíos: 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

http://www.northernireland.gov.uk/pfg-consultation-documents


Ceistneoir don Chomhairliúchán ar Chreat Chlár an Rialtais 

13 

 

 

Roinn 3: Tuilleadh faisnéise 

1. An bhfuil aon tuairimí eile agat atá ábhartha don chomhairliúchán seo? 
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