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SULA LÍONANN TÚ AN FHOIRM SEO, TABHAIR AN MÉID SEO A LEANAS FAOI DEARA
Spreagtar iarrthóirí teagmháil a dhéanamh leis an rannán um fhorfheidhmiú chun socrú a dhéanamh do
chruinniú réamhiarratais sula gcuirtear iarratas isteach chun a chinntiú go dtugtar aghaidh ar gach gné den
iarratas. Ba chóir teagmháil a dhéanamh trí ríomhphost a sheoladh chuig environment@fingal.ie le “hIarratas
Cruinnithe Réamhiarratais ar Chead Saoráide Dramhaíola” i líne an ábhair.
Ceangail na LÍNÍOCHTAÍ riachtanacha seo a leanas:
•

Léarscáil Shuíomh an Láithreáin ar Scála 1:10,000 - 1:50,000 chun suíomh an láithreáin a aithint

•

Plean Leagan Amach na Saoráide ar Scála 1:500 – 1:2500 leis an méid seo a leanas a san
áireamh - idirdhealú soiléir ar theorainn an tsuímh, sonraí maidir leis an mbealach isteach chuig
an suíomh, limistéar taifeadta dramhaíola (droichead meáchain nó eile), limistéir sórtála
dramhaíola, limistéir stórála dramhaíola, limistéir coraintín, limistéir cóireála dramhaíola, oifig an
láithreáin.

•

Plean Astaíochtaí 1:500 – 1:2,500 agus sonraí faoi phointí monatóireachta san áireamh. Cuir
lipéid ar astaíochtaí agus pointí samplála/monatóireachta mar seo a leanas: Pointí sceite go
huisce agus suíomhanna samplála/monatóireachta lena mbaineann - SW1, SW2, srl; Pointí
sceite go séarach - S1, S2, srl; Pointí sceite go haer agus suíomhanna samplála/monatóireachta
lena mbaineann - A1, A2, srl.; Foinsí torainn agus suíomhanna monatóireachta lena mbaineann
- N1, N2 srl; Sceitheadh go talamh (mar shampla, trí limistéar síothlaithe nó sloda le scaipeadh
ar thalamh) - LD1, LD2, Sampláil ithreach: SS1, SS2

•

Plean Draenála Saoráide ar Scála 1:500 – 1:2,500 a thaispeánann an draenáil ar fad agus,
ar a laghad, suíomh na daibhche séarachais, séarach bréan, idircheapóir.

Ceangail Tuarascáil Scagtha Measúnachta Cuí.
Ceangail gach DOICIMÉAD mar a iarrtar san fhoirm iarratais (lena n-áirítear Plean um Chosc Dóiteáin)
Tabhair 2 chóip den fhoirm seo, 2 chóip de gach líníocht agus 2 chóip de gach ceangaltán. Tabhair 1
chóip leictreach den iarratas mar dhoiciméad pdf.

Tá tuilleadh eolais maidir leis an bpróiseas iarratais le haghaidh saoráid dramhaíola/deimhniú
clárúcháin a aimsiú ar shuíomh gréasáin Chomhairle Contae Fhine Gall.

Seol an t-iarratas críochnaithe chuig:
Rannán Forfheidhmithe Dramhaíola,
Comhairle Contae Fhine
Gall, Halla an Chontae,
Sord, Co.
Bhaile Átha
Cliath

1. Cur i gcrích an iarratais
Cé atá ag críochnú an iarratais?

Iarratasóir

Gníomhaire

Más GNÍOMHAIRE é, tabhair
ainm, seoladh agus uimhir fóin

Ticeáil le deimhniú go bhfuil an
comhfhreagras ar fad le seoladh
chuig an ngníomhaire

10 (1)(d)

Tá

2. Cineál iarratais (ticeáil an bosca cuí)
Iarratais ar Chead Saoráide Dramhaíola
Iarratas ar Athbhreithniú ar Chead Saoráide Dramhaíola
Iarratas ar Dheimhniú Clárúcháin
Iarratas ar Athbhreithniú ar Dheimhniú Clárúcháin
3. Comhairliúchán le hEagraíochtaí Rialtais
An ndeachaigh tú i gcomhairle leis an nGníomhaireacht
um Chaomhnú Comhshaoil maidir leis an gcineál
údaraithe dramhaíola atá ag teastáil uait?

Chuaigh

Ní dheachaigh

Má CHUAIGH, luaigh an uimhir thagartha agus cuir na
sonraí ar fáil ar bhileog ar leith, deimhniú san áireamh
An ndeachaigh tú i gcomhairle leis an Roinn
Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil i dtaca le
haon chuid den iarratas seo?

10(1) (u)
Chuaigh

Ní dheachaigh

Má CHUAIGH, luaigh an uimhir thagartha agus cuir na
sonraí ar fáil ar bhileog ar leith maidir le
comhfhreagras/pléite a cuireadh ar siúl
An ndeachaigh tú i gcomhairle leis an tSeirbhís
Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra faoin iarratas seo?

10(1)(z)

Chuaigh

Ní dheachaigh

Má CHUAIGH, luaigh an uimhir thagartha agus cuir na
sonraí ar fáil ar bhileog ar leith
An ndéanann an tsaoráid cóireáil bhithéagsúlachta ar
seachtháirgí ainmhithe de réir an tsainmhínithe de
Rialachán (CE) 1774/2002 (arna leasú)?

10(1)(cc)
Déanann

Ní dhéanann

Má DHÉANANN, luaigh an uimhir iarratais agus cuir
sonraí ar fáil maidir le haon iarratas a rinne chuig an
Aire Talmhaíochta agus Bia le haghaidh údarú
tréidliachta don tsaoráid

10(1)(w)

4. Comhairliúcháin Réamhiarratais
Ar tharla comhairliúchán réamhiarratais le Rannán
Cigireachta Chomhairle Contae Fhine Gall i dtaca leis an
tsaoráid bheartaithe?
Má THARLA, tabhair dáta le do thoil
Luaigh na daoine i gceist

Tharla

Níor tharla

5. Tréimhse Bheartaithe an cheada/an deimhnithe clárúcháin. Tabhair do d'aire gurb í an tréimhse
uasta 5 bliana
Líon Blianta

10(1)(r)

6. Míntíriú/Forbairt Talún
An bhfuil feabhas nó forbairt na talún i gceist leis an
ngníomhaíocht bheartaithe?

Tá

Níl

Má TÁ, an bhfuil sonraí maidir leis na próifílí agus imlínte
na talún reatha agus deiridh ceangailte mar is gá?

Tá

Níl

Má TÁ, an bhfuil ráiteas maidir le cibé acu an bhfuil an
tsaoráid lonnaithe in, in aice le, nó ag cur isteach ar láithreán
Eorpach (Natura 2000), mar shampla Limistéir Chaomhantais
Speisialta, Limistéir Chosanta Speisialta mar is gá?

Tá

Níl

Má TÁ, an bhfuil plean dúnta saoráide ceangailte mar is gá?

Tá

Níl

10(1)(x)

10(1)(x)(ii)

10(1)(x)

Má TÁ, déan cur síos gearr ar chuspóir an líonta

7. Sonraí Iarratasóra
Ainm

10(1)(a)

Seoladh

10(1)(d)

Uimhir Fóin

10(1)(d)

Seoladh ríomhphoist

10(1)(d)

Luaigh anseo na hainmneacha trádála a
úsáideann an t-iarrasatóir nó atá beartaithe
lena n-úsáid
Ar ciontaíodh an t-iarratasóir in aon
1
chion faoi reachtaíocht chomhshaoil
le 10 mbliana anuas?

10(1)(b)
10(1) (i)
Ciontaíodh

Níor ciontaíodh

2

10(1)dd

Má CIONTAÍODH, tabhair sonraí maidir le
cionta/ordú cúirte den chineál sin

8. Imréiteach Cánach
An bhfuil gnáthchónaí ar an iarratasóir sa Stát?

Tá

Níl

Má TÁ, an bhfuil cóip den imréiteach cánach/deimhniú C2 reatha ó na
Coimisinéirí Ioncaim ceangailte ag an iarratasóir?

Tá

Níl

10(3)(d)

Más NÍL an freagra, an bhfuil cóip den deimhniú cuí ó na húdaráis cánach
ábhartha ceangailte ag an iarratasóir?

Tá

Níl

10(3)(d)

1 Na hAchtanna um Bainistiú Dramhaíola, 1996, arna leasú agus arna ionadú, na hAchtanna fán nGníomhaireacht
um Chosaint Comhshaoil, 1992 agus 2003, an tAcht Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce), 1977 agus 1990, nó an tAcht
um Thruailliú Aeir, 1987, agus na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Cead agus Clárú Saoráide), 2007 agus
2008.
2 I measc na sonraí, tá eolas a bhaineann le héisteacht chúirte an cháis, nádúr an chiona agus aon phionóis nó
ceangaltas a fhorchuireann an chúirt. Eolas a bhaineann le téarmaí aon cheangaltais a fhorchuirtear ar an iarratasóir
trí ordú na cúirte faoin Acht

9. Más Comhlacht Corpraithe an tIarratasóir, tabhair sonraí maidir le gach stiúrthóir,
bainisteoir, rúnaí cuideachta nó oifigeach den chineál céanna
An comhlacht corpraithe an chuideachta?

Is ea

Ní hea

Más ea, luaigh uimhir na cuideachta

10(1)(i)

Más ea, an bhfuil cóip den deimhniú cuí
a d'eisigh An Oifig um Chlárú
Cuideachtaí ceangailte mar is gá?

Tá

Níl

Más ea, an bhfuil cóip den struchtúr
bainistíochta ceangailte mar is gá?

Tá

Níl

10(1)(h)
10(3)(e)

Más ea, tabhair sonraí na hoifige
cláraithe nó na príomhoifige

10(1)(f)

Más ea, tabhair ainm agus seoladh gach
Stiúrthóir

10(1)(f)

Más ea, tabhair ainm agus seoladh an
Bhainisteora

10(1)(f)

Más ea, tabhair ainm agus seoladh an
Rúnaí Cuideachta

10(1)(f)

Más ea, tabhair ainm(neacha) agus
seoladh/seoltaí aon oifigigh eile den chineál
céanna

10(1)(f)

An raibh aon oifigeach den chomhlacht
corpraithe ciontaithe in aon chion faoi
reachtaíocht chomhshaoil le 10 mbliana
anuas?

Bhí

Ní raibh

Má BHÍ, luaigh ainm(neacha) gach duine agus
tabhair sonraí maidir le cionta/ordú cúirte den
chineál céanna
An raibh aon oifigeach den chomhlacht
corpraithe ina (h)oifigeach d'aon
chomhlacht corpraithe le 10 mbliana
anuas?

10(2)(a)(i)
10(1)(dd)
10(1)(dd)
Bhí

Ní raibh

Má BHÍ, luaigh ainm(neacha) gach duine
den chineál sin.
An raibh aon duine liostaithe thuas
ciontaithe in aon chion faoi reachtaíocht
chomhshaoil le 10 mbliana anuas?
Má BHÍ, luaigh ainm(neacha) gach duine agus
tabhair sonraí maidir le cionta/ordú cúirte den
chineál céanna

10(2)(a)(ii)
Bhí

Ní raibh

10(2)a(ii)
10(1)(dd)
10(1)(ee)

10. Más Comhpháirtíocht an tIarratasóir, tabhair na sonraí seo a leanas maidir le gach
comhpháirtí
An Comhpháirtíocht é an tiarratasóir?

Is ea

Ní hea

Ainm(neacha) an
chomhpháirtí / na
gcomhpháirtithe

10(1)(e)

Seoladh Cláraithe (gach
chomhpháirtí) - Lean ar
aghaidh ar bhileog ar leith
más gá

10(1)(e)

An
raibh
aon
chomhpháirtí
ina
(h)oifigeach
de
chomhlacht corpraithe le
deich mbliana anuas?

Bhí

Ní raibh

Má BHÍ, luaigh ainm(neacha)
gach duine den chineál sin.
An raibh aon duine
liostaithe thuas ciontaithe
in aon chion faoi
reachtaíocht chomhshaoil
le 10 mbliana anuas?

10(2) (b)

Bhí

Ní raibh

Má BHÍ, luaigh
ainm(neacha) gach
duineagus tabhair sonraí
maidir le cionta/ordú cúirte
den chineál céanna

10(2) (b)
10(1)(dd)
10(1)ee

11. Suíomh na Saoráide Beartaithe
Seoladh poist shuíomh na saoráide a
mbaineann an t-iarratas leis

10(1)(g)

Baile fearainn

10(1)(g)

Uimhir Thagartha Léarscáile na
Suirbhéireachta OrdanáisTagairt Eangaí
An bhfuil aird tarraingthe ar shuíomh na
saoráide beartaithe ar Léarscáil de Shuíomh
an Láithreáin mar is gá?

Tá

Níl

10(1)(k)(i)

12. Leas Dlíthiúil an Iarratasóra sa Talamh
Ticeáil an bosca cuí le leas dlíthiúil an iarratasóra sa
talamh ar a bhfuil an tsaoráid bheartaithe lonnaithe a
chur in iúl

10(1)(c)
Úinéir

Má tá an leas dlíthiúil 'ar léas', tabhair na nithe
seo a leanas - cóip de chomhaontú léasaithe,
téarma léasaithe, sonraí faoin teorainn agus
coinníollacha dúnta. Sonraí ceangailte?

Ceangailte

Má tá leas dlíthiúil 'ar léas', an bhfuil tréimhse an
léasa mar an gcéanna le tréimhse bheartaithe an
cheada

Tá

Ar Léas

Comhaontú léasaithe

Téarma léasaithe

Eile

Sonraí faoin teorainn
Coinníollacha dúnta
Níl

Más leas dlíthiúil de chineál 'Eile', tabhair níos mó
eolais faoi do leas sa talamh

10(1)(c)

Mura tusa an t-úinéir dlíthiúil, luaigh ainm agus
seoladh an úinéara/na n-úinéirí.
Mura tusa an t-úinéir dlíthiúil, cuir ar fáil litir ón
úinéir/ó na húinéirí ina dtoilíonn sé/sí/siad le
déanamh an iarratais. Litir ceangailte?

Tá

Níl

13. Sonraí maidir le hÚsáid Talún
Úsáid Reatha na talún/an láithreáin

10(1)(cc)

Cad dó ar úsáideadh an talamh/an láithreán roimhe seo

10(1)(cc)

An bhfuil aon éilliú ar an láthair/talamh

Tá

10(1)(cc)

Níl

10(1)(cc)

Má TÁ, tabhair sonraí

14. Déan cur síos ar na gníomhaíochtaí ar láithreáin in aice láimhe
Taobh Thuaidh

Tráchtáil
Eile

Taobh Theas

Tráchtáil
Eile

Taobh Thoir

Tráchtáil
Eile

Taobh Thiar

Tráchtáil
Eile

Tithíocht

Láithreán Úrnua

Folamh

Láithreán Úrnua

Folamh

Láithreán Úrnua

Folamh

Láithreán Úrnua

Folamh

sonraigh le do thoil
Tithíocht
sonraigh le do thoil
Tithíocht
sonraigh le do thoil
Tithíocht
sonraigh le do thoil

15. Údaruithe dramhaíola roimhe seo ar thalamh in aice láimhe
An bhfuil tú eolach ar aon chead bailí dramhaíola/deimhniú
clárúcháin/iarratas ar cheadúnas dramhaíola a rinne i leith na
dtailte in aice láimhe?

Tá

Níl

Má TÁ, luaigh an uimhir/na huimhreacha thagartha
16. Údaruithe dramhaíola roimhe seo ar an talamh beartaithe
An bhfuil tú eolach ar aon chead bailí dramhaíola/deimhniú
clárúcháin/iarratas ar cheadúnas dramhaíola a rinne i leith
an láithreáin beartaithe?

Tá

Níl

Má TÁ, luaigh an uimhir/na huimhreacha thagartha

17. Inniúlacht Theicniúil
An bhfuil oiliúint theicniúil shonrach ag an
iarratasóir i réimse an bhainistithe
dramhaíola agus/nó réimse na cosanta
comhshaoil?

Tá

Níl

Má TÁ, luaigh sonraí na cáilíochta
Más NÍL an freagra, tabhair cur síos
mionsonraithe ar an taithí ábhartha maidir
le saoráid dramhaíola a bhainistiú

18. Sonraí Airgeadais
An mbeidh an t-iarratasóir ábalta gealltanais airgeadais an cheada a chomhlíonadh, lena
n-áirítear aon dliteanas a bheidh air mar gheall ar an ngníomhaíocht a dhéanamh?

Beidh

Ní
bheidh

Más BEIDH an freagra, an bhfuil fianaise air sin ceangailte mar is gá?

Tá

Níl

An mbeidh an t-iarratasóir ábalta gealltanais airgeadais an cheada a chomhlíonadh,
lena n-áirítear aon dliteanas a bheidh air mar gheall éirí as an ngníomhaíocht a
dhéanamh ag an tsaoráid?

Beidh

Níl

Más BEIDH an freagra, an bhfuil fianaise air sin ceangailte mar is gá?

Beidh

Ní
bheidh

An bhfuil árachas dliteanais phoiblí ag an iarratasóir?

Tá

Níl

10(1)(cc)

Má TÁ, an bhfuil fianaise air sin ceangailte mar is gá?

Tá

Níl

10(1)(cc)

An bhfuil árachas dliteanais comhshaoil ag an iarratasóir?

Tá

Níl

10(1)(cc)

Má TÁ, an bhfuil fianaise air sin ceangailte mar is gá?

Tá

Níl

10(1)(cc)

10(1)s

10(1)s

19. Sonraí Árachais

20. Comhlíonadh Pleanála
Uimhir Ceada Pleanála NÓ Uimhir Iarratais Pleanála NÓ
Uimhir Teastais Díolúine

10(1)t

Ceangail cóip den doiciméadúchán ábhartha a bhaineann leis
an ngníomhaíocht seo. Doiciméadúchán ceangailte?

Tá

Níl

21. Áiseanna agus Seirbhísí
Foinse bheartaithe an tsoláthair uisce
Poiblí Soláthar príomhlíonra

Tobar Príobháideach

Grúpscéim Uisce

Ainm na Grúpscéime Uisce

Eile

(sonraigh le do thoil)

10(1)(cc)

Bainistíocht/Cóireáil Bheartaithe Fuíolluisce
Séarach Poiblí

Córas daibhche séarachais

10(1)(cc)

Córas cóireála eile ar an láthair (sonraigh le do thoil)
Conas a bhainisteofar uisce dromchla glan ar an láthair?
Sceitheadh go séarach poiblí

Eile

(sonraigh le do thoil)

10(1)(cc)

Conas a bhainisteofar uisce dromchla éillithe ar an láthair?
Sceitheadh go séarach poiblí
Eile

I dtancaer as an láthair

10(1)(cc)

(sonraigh le do thoil)

An bhfuil aon údarú ag an tsaoráid le sceitheadh go huisce dromchla?
Tá

Níl

Má TÁ, tabhair an uimhir cheadúnais

10(1)(cc)
[

]

An bhfuil aon údarú ag an tsaoráid le sceitheadh go séarach?
Tá

Níl

Má TÁ, tabhair an uimhir cheadúnais

10(1)(cc)
[

]

Sonraí faoi áiseanna ar an láthair
Leithreas

Oifig

Áiseanna níocháin

Ceaintín/cistin

Limistéar stórála le haghaidh feithiclí

Eile

Plean Draenála Saoráide ceangailte?
Tá

Níl

10(1)(cc)
(sonraigh le do thoil)
10(1)(cc)

22. Bac Siolta agus Idircheapóir
An bhfuil bac siolta ar an láthair?

Tá

Má TÁ, tabhair sonraí
Déanamh
Cineál
Méid
Aicme
Taifid Chothabhála ceangailte?

Níl
10(1)(cc)

Tá

Níl

An bhfuil idircheapóir ar an láthair?

Tá

Níl

Má TÁ, tabhair sonraí
Déanamh

10(1)(cc)

Cineál
Méid
Aicme
Taifid Chothabhála ceangailte?

Tá

Níl

23. Uaireanta oibre beartaithe na saoráide

Uaireanta beartaithe le glacadh le dramhaíl

Luan – Aoine

Luan – Aoine

Satharn

Satharn

Domhnach

Domhnach

Saoire
Bhainc/Phoiblí

Saoire
Bhainc/Phoiblí

24. Córas Bainistíochta Tráchta
Cineál feithicle/feithiclí a
tharraingíonn dramhaíl chuig

10(1)(cc)

Ualach/Ualaí

10(1)(cc)
Isteach

Líon gluaiseachtaí feithicle in
aghaidh an lae

Amach

[

Tabhair achoimre ar na bealaí
iompair ar bhóithre poiblí
Córas bainistíochta tráchta
beartaithe curtha san
áireamh

[

10(1)(cc)
10(1)(cc)

Tá

Níl

25. Dromchla talún na saoráide beartaithe
Déan cur síos ar dhromchla na saoráide
beartaithe

10(1)v

26. Sonraí maidir le nádúr na gníomhaíochta beartaithe a bhaineann le dramhaíl
Plean Leagan Amach
Saoráide 3 ceangailte?
(Éigeantach)

Tá

Níl

10(1)(k)

Cé a iompróidh
dramhaíl chuig an
láithreán?

10(1)(cc)

Cé a mheasfaidh ualaí a
thagann chuig an
láithreán?

10(1)(cc)

An
meáfar
an
dramhaíl
le
droichead meáite?

Meáfar

Ní mheáfar
10(1)(m)(ii)

Más NÍ MHEÁFAR an
freagra, tabhair sonraí
maidir le conas a
thaifeadfar
rudaí
a
thagann
chuig
an
láithreán go cruinn

10(1)(m)(ii)

Tabhair cur síos ar na
nósanna imeachta
glactha dramhaíola a
bhunófar agus a
chuirfear i bhfeidhm.
Sonraí maidir le nósanna
imeachta ceangailte?

10(1)(ff)

Tá

10(1)(cc)

Níl

Suíomh an
limistéir coraintín

10(1)(cc)

Cá stórálfar an
dramhaíl?

10(1)(cc)

An ndéanfar aon
dramhaíl a phróiseáil ar
an láthair?
Tabhair sonraí faoi na
modhanna próiseála

Liostaigh an gléasra
úsáidfear chun
dramhaíl a phróiseáil

Tá

10(1)(cc)

Níl

(10)(1)(n)

(10)(1)(n)

3 Ní mór na nithe seo a leanas a chur i bPlean Leagan Amach na Saoráide, ar a laghad – plean leagan amach beartaithe na
saoráide, idirdhealú soiléir ar theorainn an tsuímh, sonraí maidir leis an mbealach isteach chuig an suíomh, limistéar
taifeadta dramhaíola (droichead meáchain nó eile), limistéir sórtála dramhaíola, limistéir stórála dramhaíola, limistéir
coraintín, limistéir cóireála dramhaíola, oifig an láithreáin. Sonraí maidir le huimhir thagartha bhileog shuirbhé na
suirbhéireachta ordanáis, leibhéil airde (méadair) agus Sonra Ordanáis a úsáideadh, Toise (méadair) agus treoshuíomh
Phointe an Tuaiscirt.

10(1)(cc)

Cá stórálfar dramhaíl
phróiseáilte?

Meáchan measta na
dramhaíola
neamhphróiseáilte ar an
láthair ag aon uair

[

]

tona

10(1)(cc)

Meáchan measta na
dramhaíola próiseáilte
(ábhar slánaithe) ar an
láthair ag aon uair
amháin

[

]

tona

10(1)(cc)

Acmhainn iomlán
mheasta an láihtreáin

[

]

10(1)(cc)

tona

Cé a iompróidh dramhaíl
den láithreán?

10 (1) (bb)
10(1)(cc)

Ceann scríbe/cinn
scríbe an ábhair
slánaithe
Tréimhse ama mheasta ó
ghlacadh an
fhuíollábhair go dtí go
mbainfear den láthair é

[

An bhfuil aon dramhaíl le
seoladh chuig saoráid
dramhaíola eile?

Tá

]

lá do gach cineál dramhaíola

10(1)(cc)

Níl

10(1)(cc)

10(1)(cc)

Má TÁ, tabhair ainm an
láithreáin agus uimhir
cheada/cheadúnais
dramhaíola an
láithreáin atá
beartaithe
An bhfuil an dramhaíl le
heaspórtáil?

Tá

Níl

10(1)(cc)

Má TÁ, ceangail sonraí
faoin mbróicéir
dramhaíola agus
doiciméadúchán TFS.
Faisnéis ceangailte?

Tá

Níl

10(1)(cc)

An bhfuil níochán
beartaithe ar an láthair?

Tá

Níl

10(1)(cc)

10(1)(cc)

Má TÁ, cá sceithfear
an t-uisce i ndiaidh
níocháin?
An bhfuil breosla le
tabhair d'fheithiclí ar
an láthair?
Má TÁ, tabhair sonraí
faoi bhearta chun
doirteadh a chosc agus
faoi shocruithe stórála

Tá

Níl

10(1)(cc)

10(1)(cc)

An bhfuil cothabháil le
déanamh ar ghléasra ar
an láthair?

Tá

Níl

10(1)(cc)

Má TÁ, tabhair sonraí
faoi bhearta chun
doirteadh a chosc agus
faoi shocruithe stórála

Déan cur síos ar na
bearta beartaithe chun
cosc a chur le diúscairt
dramhaíola nó bruscair
neamhúdaraithe?

10(1)(cc)

Geata Inghlasáilte Pearsanra slándála
Eile
Tabhair sonraí

CCTV

Conas a rialófar
mionainmhithe foghla?

An bhfuil sonraí ann
faoi nósanna imeachta
oibríochta nó tís ar an
láthair chun astaíocht
neamhúdaraithe nó
nach bhfuiltear ag súil
leis a chosc agus chun
tionchar aon astaíochta
sin ar an gcomhshaol a
íoslaghdú?

10(1)(gg)

10(1)(hh)
Timpiste agus Éigeandáil

10(1)(n)

Córas Bainistíochta Comhshaoil (EMS)

10(1)(q)

Scéim Éicea-bhainistíochta agus Iniúchta (EMAS)
Plean um Chosc Dóiteáin
(Is gá Plean um Chosc Dóiteáin a chur isteach a ullmhaíodh de réir Threoir Gníomhaireachta
Comhshaoil na Ríochta Aontaithe do gach Saoráid Dramhaíola a dhéileálann le hábhair indóite) Tá
treoir ar fáil ag: https://www.gov.uk/government/publications/fire-prevention-plans-environmentalpermits/fire-prevention-plans-environmental-permits

Eile

Tabhair sonraí

Gach
nós
imeachta ceangailte?

Tá

Níl

An bhfuil aon bhearta i
bhfeidhm chun cosc a
chur le hastaíocht
neamhúdaraithe nó
nach bhfuiltear ag súil
leis agus chun tionchar
aon astaíochta den
chineál sin ar an
gcomhshaol a
íoslaghdú?

Tá

Níl

10(1)(q)

Má TÁ, déan cur síos ar
na bearta sin

Tabhair cur síos ar
nádúr na gníomhaíochta
a bhaineann le dramhaíl
atá beartaithe lena
déanamh sa tsaoráid

10(1)(j)

27. Cineál gníomhaíochta dramhaíola de réir na Reachtaíochta um Bainistiú Dramhaíola
Gníomhaíochtaí Diúscartha de réir an Tríú Sceideal den Acht um
Bhainistiú Dramhaíola, 1996, arna leasú
Uimhir Aicme

Cur Síos ar Aicme

Gníomhaíochtaí Aisghabhála de réir an Tríú Sceideal den Acht
um Bhainistiú Dramhaíola, 1996, arna leasú
Uimhir Aicme

Cur Síos ar Aicme

Má dhéantar iarratas ar chead saoráid dramhaíola - Aicmí
Gníomhaíochta faoi réir iarratas ar chead saoráide dramhaíola chuig
údarás áitiúil de réir Cuid I den Tríú Sceideal de na Rialacháin um
Bainistiú Dramhaíola (Cead agus Clárú Saoráide), 2007 agus 2008
Uimhir Aicme

Cur Síos ar Aicme

Má dhéanann tú iarratas ar chlárúchán - Aicmí Gníomhaíochta faoi
réir deimhniú clárúcháin a dhéanamh leis an údarás áitiúil nó leis an
nGníomhaireacht de réir Cuid II den Tríú Sceideal de na Rialacháin um
Bainistiú Dramhaíola (Cead agus Clárú Saoráide), 2007 agus 2008
Uimhir Aicme

Cur Síos ar Aicme

10 (1) (l)
Príomhghníomhaíocht (ticeáil le do thoil)

10 (1) (l)
Príomhghníomhaíocht (ticeáil le do thoil)

10 (1) (m) (i)

Príomhghníomhaíocht
(ticeáil le do thoil)

Méid Bliantúil Beartaithe
(tona/méadair
chiúbacha/líon aonad)

10 (1) (m) (i)

Príomhghníomhaíocht
(ticeáil le do thoil)

Méid Bliantúil Beartaithe
(tona/méadair
chiúbacha/líon aonad)

28. Aicmí sonracha
An bhfuil tú ag déanamh iarratas ar chead
saoráide dramhaíola nó deimhniú clárúcháin
Aicme 5 nó Aicme 6?

Tá

Má TÁ, tabhair tonnáiste saolré
An bhfuil tú ag déanamh iarratas ar chead
saoráide dramhaíola nó deimhniú clárúcháin
Aicme 7 nó Aicme 10?

tona

Tá

Má TÁ, tabhair méid na dramhaíola iarmharaí
An bhfuil tú ag déanamh iarratas ar dheimhniú
clárúcháin Aicme 1 nó Aicme 10?

Níl
tona

Tá

Má TÁ, tabhair líon laethanta stórála an ábhair
An bhfuil tú ag déanamh iarratas ar Chead
Saoráide Dramhaíola Aicme 8 nó Deimhniú
Clárúcháin Aicme 11, 12 agus 13?

Níl

Níl
lá

Tá

Má TÁ, tabhair méid na dramhaíola ag an uair
amháin

Níl
tona

29. Méideanna Dramhaíola
Iomlán na méideanna bliantúla dramhaíola beartaithe
(tona)
An bhfuiltear ag súil leis go mbeidh an tonnáiste
bliantúil comhionann le 25,000 tona nó os a
chionn4?

Tá

Níl

Má TÁ, ní mór EIS a chur isteach in éineacht le
d'iarratas. EIS curtha isteach?

Tá

Níl

4 Tá EIS ag teastáil i leith gníomhaíocht diúscartha nó aisghabhála > 25,000 tona (I.R. Uimh. 349/1989: Rialacháin na
gComhphobal Eorpach (Measúnacht Tionchair Timpeallachta), 1989.)

30. Cineálacha Dramhaíola a ghlacfar ag an tsaoráid
Cód EWC (6
dhigit)

Foinse dramhaíola5

Cur Síos

Le
haisghabháil

Le
diúscairt

5 Baineann sé sin leis an gcéad dhá dhigit den chód EWC. Mar shampla, i gcás an chóid EWC 10 01 02, is é an
fhoinse dramhaíola 'Dramhaíl ó Phróisis Théarmacha'

10(1)(m)
Méid
(tona,
méadair
chiúbacha
nó líon
aonad)

31. Cineálacha dramhaíola le baint den tsaoráid
Cód EWC (6
dhigit)

Foinse dramhaíola

Cur Síos

Méid (tona, méadair
chiúbacha nó líon aonad)

32. Uisce-chúrsaí
An bhfuil an láthair lonnaithe go díreach i
ndobharcheantar uisce-chúrsa6

Tá

Níl

Má TÁ, luaigh ainm an uisce-chúrsa
Má TÁ, an ndearnadh aon staidéir ar thuile nó
measúnachtaí ar phriacal tuile lena chinntiú go
ndéantar an seans go dtiocfaidh méadú ar rith chun
srutha go huisce-chúrsa nó go dtiocfaidh laghdú ar
stóráil tuile a mhaolú go leordhóthanach?

10(1)(aa)
Tá

Níl

Má TÁ, tabhair sonraí maidir le staidéir ar thuile
nó Measúnacht ar Phriacal Tuile

10(1)(aa)

Má TÁ, cén bearta a cuireadh san áireamh chun an
seans go dtiocfaidh méadú ar éilliú an uisce-chúrsa a
mhaolú
33. Láithreáin ainmnithe
An bhfuil an láithreán lonnaithe taobh istigh de 3 km
d'aon láithreán ainmnithe, mar shampla Limistéir
Oidhreachta Nádúrtha nó Limistéir Oidhreachta
Nádúrtha beartaithe faoi Acht um Fhiadhúlra7

Tá

Níl

Má TÁ, ainmnigh an láithreán

10(1)(cc)

10(1)(cc)

34. Déan cur síos ar éagsúlacht na bplandaí agus ainmnithe (bithéagsúlacht) ar an láthair
10(1)(y)

6 I measc na mbealaí a dhéantar cur síos ar "uiscí" san Acht Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce), 1977, tá na cinn seo a leanas:
( a ) aon abhainn, sruthán, loch, canáil, taiscumar, uiscíoch, linn, sruthchúrsa nó uiscí intíre eile, nádúrtha nó saorga (nó
aon chuid den chéanna),
( b ) aon uiscí taoide, agus
( c ) mar a gceadaíonn an comhthéacs é, aon trá, bruach abhann agus riasc goirt nó aon limistéar eile atá tadhlach le haon
ní dá luaitear i mír (a) nó (b), agus cainéal nó leaba aon ní dá luaitear i mír (a) atá tirim de thuras na huaire
7 Cuireann an tAcht um Fhiadhúlra, 1976, ar chumas an Aire comhaontú bainistíochta deonach a dhéanamh le húinéirí
talún príobháideacha. Faoi na socruithe sin, déanfaidh úinéirí talún a dtailte a bhainistiú chun a chinntiú go gcosnaítear
gnáthóga fiadhúlra inmhianaithe. Braitheann líon agus cineál na gcomhaontuithe sin ar na hacmhainní atá ar fáil don Roinn
ag aon uair amháin

Úsáid
oifigiúil
amháin

35. Sonraí faoi Astaíochtaí Féideartha agus Bearta Maolaithe Beartaithe
An mbeidh aon
astaíochtaí ann
den chineál seo
a leanas mar
gheall ar an
ngníomhaíocht
?
Bruscar
Beidh
Ní bheidh

Más BEIDH an freagra, tabhair cur
síos8 ar an astaíocht agus léirigh
pointí astaíochta ar phlean leagan
amach an láithreáin

Cad iad na tionchair chomhshaoil a
d'fhéadfadh a bheith ag gach
astaíocht?

Conas a dhéanfar monatóireacht ar
astaíochtaí? Ticeáil mar is cuí

Conas
a
íoslaghdóidh
tú
na
hastaíochtaí sin? Ticeáil mar is cuí

Bruscar

Seiceálacha laethúla bruscair

Scuabadh laethúil an chlóis

Dusta

Eile

Ualaí ag teacht isteach clúdaithe

Eile

Sonraigh le do thoil

Scuabadóir bóthair ag teastáil

10 (3)(c)(ii)

Sonraigh le do thoil

Eile
Sonraigh le do thoil

Screamhuisce
Beidh
Ní bheidh

Éilliú screamhuisce

Monatóireacht tobair screamhuisce

Seiceáil thréimhsiúil draenála

Éilliú soláthair uisce phoiblí

Eile

Athbhreithniú rialta ar chleachtais oibre

Eile
Sonraigh le do thoil

Sonraigh le do thoil

Dromchla oiriúnach talún
Stóráil chuí leachtanna
Eile
Sonraigh le do thoil

8 Ní mór don iarratasóir na nithe seo a leanas a chur san áireamh - an fhoinse, suíomh, nádúr, comhdhéanamh, leibhéal cainníochta, leibhéal, ráta astaíochta, leanúnach nó treallach

An mbeidh aon
astaíochtaí ann
den chineál seo
a leanas mar
gheall ar an
ngníomhaíocht
?
Séarach
Beidh

Más BEIDH an freagra, tabhair cur
síos8 ar an astaíocht agus léirigh
pointí astaíochta ar phlean leagan
amach an láithreáin

Cad iad na tionchair chomhshaoil a
d'fhéadfadh a bheith ag gach
astaíocht?

Conas a dhéanfar monatóireacht ar
astaíochtaí? Ticeáil mar is cuí

Conas
a
íoslaghdóidh
tú
na
hastaíochtaí sin? Ticeáil mar is cuí

Éilliú séaraigh

Seiceálacha laethúla séaraigh

Glantachán rialta draenála

Eile

Seiceálacha seachtainiúla séaraigh

Nósanna imeachta cuí glantacháin
ar bun

10 (3)(c)(ii)

Sonraigh le do thoil

Eile

Ní bheidh

Uisce Dromchla
Beidh
Ní bheidh

Sonraigh le do thoil

Éilliú dromchla uisce
Eile
Sonraigh le do thoil

Monatóireacht uisce dromchla
Eile
Sonraigh le do thoil

Athbhreithniú rialta ar
chleachtais oibre
Dromchla oiriúnach talún
Stóráil chuí leachtanna
Eile
Sonraigh le do thoil

An mbeidh aon
astaíochtaí ann
den chineál seo
a leanas mar
gheall ar an
ngníomhaíocht
?
Aer
Beidh

Más BEIDH an freagra, tabhair cur
síos8 ar an astaíocht agus léirigh
pointí astaíochta ar phlean leagan
amach an láithreáin

Cad iad na tionchair chomhshaoil a
d'fhéadfadh a bheith ag gach
astaíocht?

Conas a dhéanfar monatóireacht ar
astaíochtaí? Ticeáil mar is cuí

Conas
a
íoslaghdóidh
tú
na
hastaíochtaí sin? Ticeáil mar is cuí

Dusta

Monatóireacht ar dhusta

Scuabadh laethúil an chlóis

Eile

Eile

Ualaí ag teacht isteach clúdaithe

Sonraigh le do thoil

Sonraigh le do thoil

Córas spréire

10 (3)(c)(ii)

Ní bheidh

Scuabadóir bóthair ag teastáil
Eile
Sonraigh le do thoil

Boladh
Beidh
Ní bheidh

Boladh

Monatóireacht ar bholaithe

An phróiseáil ar fad taobh istigh

Eile

Eile

Córas maolaithe eile

Sonraigh le do thoil

Sonraigh le do thoil

Ag Úsáid na Teicneolaíochtaí is
Fearr ar Fáil
Eile
Sonraigh le do thoil

An mbeidh aon
astaíochtaí ann
den chineál seo
a leanas mar
gheall ar an
ngníomhaíocht
?
Torann

Más BEIDH an freagra, tabhair cur
síos8 ar an astaíocht agus léirigh
pointí astaíochta ar phlean leagan
amach an láithreáin

Cad iad na tionchair chomhshaoil a
d'fhéadfadh a bheith ag gach
astaíocht?

Conas a dhéanfar monatóireacht ar
astaíochtaí? Ticeáil mar is cuí

Conas
a
íoslaghdóidh
tú
na
hastaíochtaí sin? Ticeáil mar is cuí

Torann

Monatóireacht ar thorann

An phróiseáil ar fad taobh istigh

10 (3)(c)(ii)

Eile
Beidh
Ní bheidh

Sonraigh le do thoil

Ag Úsáid na Teicneolaíochtaí is
Fearr ar Fáil
Eile
Sonraigh le do thoil

Úsáid
oifigiúil
amháin

36. Monatóireacht
An bhfuil sé beartaithe agat aon mhonatóireacht a
dhéanamh ar aon astaíochtaí le linn an cead a oibriú?

Tá

Níl

Má TÁ, aithin na pointí monatóireachta agus samplála
beartaithe

Má TÁ, an bhfuil siad curtha san áireamh ar léarscáil
de leagan amach an láithreáin?

10(1)(p)
10(1)(c)
(iii)
Tá

Níl

Má TÁ, luaigh na socruithe monatóireachta
beartaithe maidir le hastaíochtaí

10(1)(p)

Má TÁ, cad iad na hiarmhairtí comhshaoil a bheadh ag
aon astaíocht den chineál sin?

10(1)(p)

37. Táille Iarratais
Cineál Iarratais

Táille Iarratais
Iníoctha

Iarratas ar chead saoráide Dramhaíola le haghaidh Aicmí 5, 6 agus 7

€2,000

Iarratas ar gach gníomhaíocht eile den Chead Saoráide Dramhaíola

€1,000

Iarratas ar athbhreithniú ar chead saoráide (aicmí 5, 6 agus 7)

€1,000

Iarratas ar athbhreithniú ar chead saoráide le haghaidh gach aicme eile

€500

Iarratas ar dheimhniú clárúcháin le haghaidh Aicmí 5, 6, 7 agus 10

€600

Iarratas ar dheimhniú clárúcháin le haghaidh gach aicme eile

€300

Iarratas ar athbhreithniú ar dheimhniú clárúcháin le haghaidh Aicmí 5, 6, 7
agus 10

€300

Iarratas ar athbhreithniú ar dheimhniú le haghaidh gach aicme eile

€150

Iarratas ar mhionathruithe nach bhfuil athbhreithniú iomlán ag teastáil ina
leith

€100

Fáltas ceangailte

Curtha san
áiream

Úsáid
oifigiúil
amháin

38. Fógraí
Ar chuir an t-iarratasóir fógra i nuachtán nó
nuachtáin?

Chuir

Níor chuir

Má CHUIR, an bhfuil an fógra i gcomhréir le halt 7
agus le rialacháin ceada saoráide dramhaíola?

Tá

Níl

Má TÁ, an bhfuil cóip den leathanach ábhartha ar ar
foilsíodh an fógra ceangailte leis an iarratas
de réir mar is gá?

Tá

Níl

10(3)(a)

An bhfuil fógra láithreáin curtha suas ag an iarratasóir?

Tá

Níl

10(3)(b)

Má TÁ, an bhfuil an fógra i gcomhréir le halt 7
agus le rialacháin ceada saoráide dramhaíola?

Tá

Níl

10(3)(b)

Má TÁ, an bhfuil cóip den fógra ceangailte leis an
iarratas de réir mar is gá?

Tá

Níl

10(3)(b)

An bhfuil suíomh an fhógra láithreáin tugtha le fios ar
an bplean láithreáin mar is gá?

Tá

Níl

10 (3)(c)

10(3)(a)

10(3)(a)

39. Faisnéis Bhreise
An bhfuil an t-iarratasóir ag iarraidh faisnéis a chur san áireamh san
iarratas a cheapann an t-iarratasóir a bheidh ag teastáil ón údarás chun a
chinneadh a dhéanamh nó faisnéis a aithnítear mar chuid den
chomhairliúchán réamhiarratais?
Má TÁ, tabhair faisnéis anseo

Tá

Níl

40. Deimhniú Airgeadais
Ní mór d'ionadaí airgeadais an iarratasóra an deimhniú seo a líonadh – banc/institiúid airgeadais,
cuntasóir cairte/deimnithe nó iniúchóir cuideachta.
•

CAITHFEAR AN DOICIMÉAD SEO A CHRÍOCHNÚ CHUN AN tÚDARÁS AINMNITHE A SHÁSAMH GO
gCOMHLÍONANN AN tIARRATASÓIR SAINMHÍNIÚ IOMLÁN 'DUINE CUÍ OIRIÚNACH' MAR A LÉIRMHÍNÍTEAR
IN ALT 5 DE NA RIALACHÁIN UM BAINISTIÚ DRAMHAÍOLA (CEAD & CLÁRÚ SAORÁIDE) 2007, ARNA
LEASÚ.

•

TABHAIR FAOI DEARA, FAOI ALT 18(4)(E), NACH gCEADÓIDH ÚDARÁS AINMNITHE CEAD/CLÁRÚ
SAORÁIDE DRAMHAÍOLA A DHEONÚ MURA bhFUIL SÉ SÁSTA GUR 'DUINE CUÍ OIRIÚNACH' AN

tIARRATASÓIR.
•

ÉILÍTEAR AR GACH IARRATASÓIR DEIMHNIÚ SÍNITHE A CHUR AR FÁIL INA LUAITEAR A gCUMAS
AIRGEADAIS CHUN AN GHNÍOMHAÍOCHT DIÚSCARTHA/AISGHABHÁLA DRAMHAÍOLA A CHUR I gCRÍCH
AG AN tSAORÁID I gCOMHRÉIR LEIS NA TEICNÍCÍ IS FEARR ATÁ AR FÁIL (BAT) AGUS AR BHEALACH
NACH mBEIDH INA gCÚIS LE TRUAILLIÚ COMHSHAOIL NÓ SÁRÚ CAIGHDEÁN COMHSHAOIL.

•

IS FÉIDIR LE hIARRATASÓIR AON FHAISNÉIS AIRGEADAIS NACH bhFUIL FAOI RÚN, MAR SHAMPLA
CUNTAIS CHUIDEACHTA SRL CHUN TACÚ LEIS AN DEIMHNIÚ AIRGEADAIS.

DEIMHNIÚ AIRGEADAIS SÍNITHE.
IS DÓCHA GO mBEIDH

_
(AINM AN IARRATASÓRA)
ÁBALTA AON GHEALLTANAIS NÓ DLITEANAIS AIRGEADAIS A DHÉANFAIDH NÓ A THABHÓIDH AN tIARRATASÓIR NUAIR
A DHÉANANN SIAD AN GHNÍOMHAÍOCHT DRAMHAÍOLA A SHÁSAMH, GNÍOMHAÍOCHT A mBAINEANN AN CEAD/CLÁRÚ
SAORÁIDE DRAMHAÍOLA LEIS I gCOMHRÉIR LE TÉARMAÍ AN CHEADA/CHLÁRAITHE, NÓ MAR
THORADH AR ÉIRÍ AS AN GHNÍOMHAÍOCHT SIN A DHÉANAMH.

SÍNIÚ:
AINM (BLOCLITREACHA):

_
_

INSTITIÚID AIRGEADAIS (MÁS CUÍ)

_
_
_

_

_

STAMPA OIFIGIÚIL

RABHADH: IS CION É FAOI ALT 43 (1) DE NA RIALACHÁN UM BAINISTIÚ DRAMHAÍOLA (CEAD AGUS
CLÁRÚ SAORÁIDE), 2007, ARNA LEASÚ, MÁ CHUIREANN AON DUINE FAISNÉIS BHRÉAGACH NÓ
MHÍTHREORACH CHUN CRÍOCHA CEAD SAORÁIDE NÓ DEIMHNIÚ CLÁRÚCHÁIN A FHÁIL.

41. Aontú
LEIS SEO, DÉANAIM/DÉANAIMID IARRATAS AR CHEAD, DE BHUN FHORÁLACHA AN ACHTA UM BAINISTIÚ
DRAMHAÍOLA, 1996 (ARNA LEASÚ AGUS ARNA IONADÚ) AGUS NA RIALACHÁN UM BAINISTIÚ DRAMHAÍOLA
(CEAD AGUS CLÁRÚ SAORÁIDE), 2007, AGUS RIALACHÁIN LEASAITHE 2008 A DHÉANTAR FÚTHU.
DEIMHNÍM/DEIMHNÍMID GO bhFUIL AN FHAISNÉIS A THUGTAR SAN IARRATAS SEO MACÁNTA, CRUINN AGUS IOMLÁN
(FÉACH NÓTA THÍOS).
SÍNIÚ:
PRIONTÁIL AINM:
DÁTA:
POST

IN EAGRAÍOCHT:

THAR CEANN (AINM
EAGRAÍOCHTA):

STAMPA NÓ SÉALA CUIDEACHTA:

MÁ TÁ AN tIARRATAS SÍNITHE AG
GNÍOMHAIRE/COMHAIRLEOIR,
CEAD/DEIMHNIÚ BEARTAITHE AN
tSEALBHÓRA CLÁRÚCHÁIN
CAITHFEAR AN DEIMHNIÚ A SHÍNIÚ AGUS A
DHÁTÚ. I gCÁS NA COMHPHÁIRTÍOCHTA, NÍ
MÓR DO GACH COMHPHÁIRTÍ SÍNIÚ. I gCÁS
COMHLACHT CORPRAITHE, BA CHEART DO D

HUINE AN DEIMHNIÚ A SHÍNIÚ AGUS A DHÁTÚ.

42. Dearbhú reachtúil
Dearbhaím go bhfuil an FHAISNÉIS a tugadh san iarratas ag (Eintiteas Dlíthiúil)
_________________________ chun críocha Cead Saoráide Dramhaíola / Deimhniú Clárúcháin a
fháil ceart, agus nár fágadh aon fhaisnéis atá ag teastáil as an áireamh san iarratais sin.
Déanaim an Dearbhú sollúnta seo á chreidiúint go coinsiasach é a bheith fíor agus de bhua an Achta i dtaobh
Dearbhuithe Reachtúla, 1938.
Tugaim údarú do Chomhairle Contae Fhine Gall aon fhiosrú a dhéanamh ar fhoinsí oifigiúla de réir mar a
mheasann sí a bheith riachtanach chun cinneadh a dhéanamh faoin iarratas sin agus, de bhun alt 8 den Acht
um Chosaint Sonraí, 1988, toilím le sonraí maidir le cionta a nochtadh do na cionta ábhartha a shonraítear faoi
alt 10 de na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Saoráid), 2007.
Síniú:
____________________________ Ainm (bloclitreacha)
Arna dhearbhú os mo chomhairse ag ___________________________
an ___________ lá seo de ______, ______________, 20 ___ _.

#

#
Le críochnú ag Dlíodóir / Coimisinéir Mionnaí / Nótaire Poiblí / Coimisnéir Síochána / Garda
Síochána.

Síniú Finné

Gairm bheatha

Dáta ______________
RABHADH: Má thugann aon duine faisnéis bhréagach nó mhíthreorach chun Cead Saoráide
Dramhaíola / Deimhniú Clárúcháin a fháil, beidh siad faoi dhliteanas pionóis throma a íoc.

