
 

Cáin Mhaoine Áitiúil – Céim an Chomhairliúcháin Phoiblí 

 
1) Cé acu de na roghanna seo a leanas a bhaineann leatsa? 

 
  Ag cónaí i Limistéar Riaracháin Chomhairle Contae Fhine Gall 
  Gnó lonnaithe i limistéar Fhine Gall 
  Eagraíocht Charthanachta 
  Leas Earnála 
  Eile – sonraigh le do thoil _________________________ 
 

2) Cén Toghlimistéar Áitiúil ina gcónaíonn tú nó a bhfuil do Ghnó lonnaithe? 
 
  Baile Brigín 
  Caisleán Cnucha 
  Binn Éadair/Mullach Íde 
  Mullach Eadrad 
  Sord 
  Eile – sonraigh le do thoil _________________________ 

 
3) An bhfuil a fhios agat, maidir le Buiséad Ioncaim Chomhairle Contae Fhine Gall 

2017, gur féidir leis na hionadaithe tofa áitiúla leasú +/- 15% a chur ar Fhachtóir 
Coigeartaithe Áitiúil (Bunráta) na Cánach Maoine Áitiúil? 
 
   Tá 
   Níl  
 
 

4) Cá bhfuair tú amach faoi seo? 
 
  Fógra poiblí 
  Ionadaí tofa 
  Díospóireacht phoibí 
  Na meáin shóisialta 
  Eile – sonraigh le do thoil _________________________ 

 
 

5) An mian leat go ndéanfaidh d'ionadaí tofa áitiúil leasú ar Bhunráta na Cánach 
Maoine Áitiúil?  
 
   Is mian 
   Ní mian  



 
6) An mian leat go ndéanfaidh d'ionadaí tofa áitiúil ardú ar Bhunráta na Cánach 

Maoine Áitiúil? 

   Is mian 
   Ní mian  

 
7) Más mian, cén réimse (ná cuir tic ach i mbosca amháin)?  

  (0% - 5%) 

  (6% - 10%) 

  (11% - 15%)  

 

8) An mian leat go ndéanfaidh d'ionadaí tofa áitiúil laghdú ar Bhunráta na Cánach 
Maoine Áitiúil? 

   Is mian 
   Ní mian  

 
9) Más mian, cén réimse (ná cuir tic ach i mbosca amháin)?  

  (0% - 5%) 

  (6% - 10%) 

  (11% - 15%) 

 

10) Tuairimí/breathnuithe breise: 

 
 
 
 

 
 
 

11) Ní mór an méid seo a chomhlánú 
 

Ainm/Eagraíocht: __________________________________________________ 
 

Seoladh:   __________________________________________________ 
    

__________________________________________________ 
  
 
 



Is féidir an suirbhé seo a thabhairt chun críche mar seo a leanas:  
 
Ríomhphost:  Tríd an suirbhé a chomhlánú agus a sheoladh mar PDF ar ríomhphost chuig:  
LPTConsultation@fingal.ie 
 
I scríbhinn:  Tríd an suirbhé a chomhlánú agus a sheoladh chuig: Comhairle Contae Fhine 
Gall, Comhairliúcháin CMÁ, an Rannóg Airgeadais, Áras an Chontae, Sord, Co. Bhaile Átha 
Cliath K67X8Y2. 
 
Ar Líne: Tríd an suirbhé a chomhlánú ar líne ag: www.fingal.ie  ar an tairseasch 
comhairliúcháin ar líne. 
 
 
Ní mór go dtabharfar ainm agus seoladh iomlán an duine atá ag déanamh an aighneachta, 
chomh maith le hainm an chomhlachta nó na heagraíochta a bhfuil ionadaíocht á déanamh 
ar a s(h)on, de réir mar a bheidh ábhartha.   
 
Beidh céim an chomhairliúcháin phoiblí ar siúl ó Dé Luain an 27 Meitheamh 2016 go 
dtí Dé hAoine an 29 Iúil 2016.   4.00pm Dé hAoine an 29 Iúil 2016 an dáta deiridh a 
nglacfar le suirbhéanna comhlánaithe.   

http://www.fingal.ie/

