
 
 
 
 
 

COMHAIRLE CHONTAE NA GAILLIMHE 
Fógra Reachtúil de réir Rialacháin um Bainististithe Dramhaíola 

Seoladh (le haghaidh comhfhreagrais):     
 

Uimh. Theileafóin Baile: Fón Póca:    

Leis seo, tugaim fógra do Chomhairle Chontae na Gaillimhe go bhfuil sé i gceist agam dramhaíl a dhó, ar dramhaíl í 
atá comhdhéanta d'adhmad, crainn, scotháin, duilleoga nó barraíl atá saor ó éilliú (atá saor ó ábhair ghuaiseacha, 
leasaithigh nó ó chumasc nó cóta saorga) agus sin amháin nó dramhaíl eile den chineál sin a tháinig ó chleachtais 
talmhaíochta (ach gan dramhaíl ó ghairdíní ná ó pháirceanna ná dramhaíl a tháinig ó oibreacha forbartha 
infreastruchtúir san áireamh) 

 
An (tabhair an dáta a bhfuil sé beartaithe agat dul ag dó) 

 

Ag (an áit a bhfuil sé beartaithe agat dul ag dó) 
 

An t-am a bhfuil sé beartaithe agat dul ag dó: (maidin/tráthnóna) 
 

DEARBHÚ MAIDR LE hOIRIÚNACHT: 
Dearbhaím gur dó an beart deiridh, go mbeidh tugtha agam faoin ordlathas dramhaíola seo a leanas, agus go 
dtabharfar faoin dó de réir an tseicliosta sábháilteachta dóiteáin. 

 
1. Dramhaíl a d'eascair de réir dea-chleachtais talmhaíochta a laghdú 
2. Athúsáid bainte as dramhaíl nuair ab fhéidir 
3. Athchúrsáil déanta ar dhramhaíl trí ábhar a stialladh agus a úsáid i múirín nó sliseanna adhmaid nuair ab 

fhéidir 
4. Dramhaíl a shábháil lena úsáid mar bhreosla, nuair ab fhéidir 
5. Diúscairt, sa chás nach raibh aon cheann de na roghanna (1) go (4) thuas praiticiúil nó inmharthana go 

heacnamaíoch ach faoi réir na gcoinníollacha seo a leanas - 
i. Glacfar bearta leordhóthanacha chun an núis fhoriomlán nó na féidearthachtaí go ndéanfaí 

dochar do shláinte an duine nó truailliú comhshaoil a theorannú, agus 
ii.  Ní bhainfear leas as aon luathaitheoirí nuair a bheifear ag tabhairt faoin ngníomhaíocht 

diúscartha. 
 

Dearbhaím gur feirmeoir mé, atá i mbun Cleachtais Thalmhaíochta faoi láthair. 
 

Arna shíniú ag:  Dáta: Uimhir Tréada/Ealta:     
 

TABHAIR AR AIRD: 
D'fhéadfadh duine ar bith a thabharfaidh eolas bréagach nó míthreorach chun críche an fhógra seo a bheith 
ciontach i gcoir. 

(Cosc ar D
trí Dhó

hiúscairt 
Dramhaíola ) (Leasú) 2023 (S.I. No. 16 de 2023) 

 
Comhlánaigh an fhoirm seo i mBLOCLITREACHA agus seol ar aghaidh í ar a laghad 7 lá sula bhfuil sé i gceist 
agat dul ag dó 
Ainm:     



Seicliosta Sábháilteachta Dóiteáin: 
 

COMHLÁNAIGH INA IOMLAINE LE DO THOIL 
 

□ Deimhním go bhfuil an tine go hiomlán riachtanach. 
 

□ Deimhním go bhfuil sé ar mo chumas an tine a mhúchadh sa chás go dteastódh sin. 
 

□ Beidh an tine breis is 1 mhíle ó choillearnach nó ó choill. 
 

□ Táim lán-chinnte go mbeidh mo mhaoin féin agus maoin mo chomharsan slán. 
 

□ Táim lán-chinnte nach núis a bheidh sa deatach ón tine do dhaoine eile, do lucht úsáidte an bhóthair ná, 
go háirithe do chomharsana. 

 
□ Tá mo chomharsana agus na húdaráis chuí curtha ar an eolas agam go bhfuil sé i gceist agam dul ag dó. 

 
□ Tá cúnamh agus trealamh leordhóthanach réidh agam chun an tine bheartaithe a smachtú. 

 
□ Tá bealaí leordhóthanacha cumarsáide agam agus na sonraí teagmhála riachtanacha sa chás go dtarlódh 

éigeandáil. 
 

□ Deimhním nach ábhar a baineadh idir 1ú Márta agus an 31ú 
Lúnasa mar a fhorordaítear faoi Alt 46 den Acht um Fhiadhúlra (Leasú) 2000 aon ábhar atá á dhó faoin 
gceadúnas seo. 

 
□ Deimhním go dtabharfaidh mé féin go pearsanta faoi mheasúnú riosca sula lasfaidh mé an tine lena 

chinntiú go bhfuil sé sábháilte leanúint léi agus go mbeidh aird agam ar: treo agus luas na gaoithe; 
gaireacht do bhóithre poiblí, daoine eile sa cheantar, teorainneacha iomchuí, foirgnimh, fálta sceach 
agus ábhar indóite eile. 

 
Arna shíniú ag: 

 
 

Ainm (BLOCLITREACHA):  Dáta:    
 

RABHADH 
 

Is cion é faoi Alt 40 den Acht um Fhiadhúlra, 1976, arna leasú le hAlt 46 den Acht um Fhiadhúlra, 2000) aon fhásra a 
bhaint, a ghrafadh, a dhó nó a mhilleadh ar dhóigh eile: 
- a bheidh ag fás ar aon talamh nach mbeidh san am sin saothraithe, agus 
- ag fás ar aon fhál nó díog, 
ón 1ú Márta go 31ú Lúnasa in aon bhliain 

 
 
Tá tuilleadh eolais ar dhó agus ar chleachtais talmhaíochta le fáil ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara ag an nasc seo 
thíos http://www.agriculture.gov.ie/forestservice/firemanagement/ nó trí theagmháil a dhéanamh leo díreach ag 
info@agriculture.gov.ie. 
 
Tabhair ar aird maidir le cosaint sonraí: 
 
Is chun an t-iarratas seo a phróiseáil a bhailítear an fhaisnéis phearsanta (sonraí) ar an bhfoirm seo agus tá aon sonraí a 
bhailítear faoi reir ráiteas príobháideachais Chomhairle Chontae na Gaillimhe atá le fáil ag an nasc seo a leanas 
http://www.galway.ie/en/services/yourcouncil/privacystatement 
 

 Comhlánaigh an fhoirm seo ina hiomláine agus seol ar ais í chuig Comhairle Chontae na Gaillimhe, An   Rannóg Timpeallachta, Áras an Chontae, Cnoc na Radharc, Gaillimh. 
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