
COMHAIRLE CONTAE SHLIGIGH 
 

FOIRM IARRATAIS LE HAGHAIDH CEADÚNAS CORRTHRÁDÁLA 
MAIDIR LE BAILE IDIR DHÁ ABHAINN, AN DROIM MÓR THIAR,  

CÚIL ÁINE, TOBAR AN CHOIRE, BAILE AN MHÓTA, 
 AN ROS, INIS CRABHANN 

 
An tAcht um Chorr-Trádala 1995 

 
Fodhlíthe Corr-Thrádala Chomhairle Contae Shligigh 2003 

 
LÍON É SEO I MBLOCLITREACHA, LE DO THOIL 

 
1. Ainm an Iarratasóra:   
 
2. Seoladh poist iomlán:   
 
3. uimhir/uimhreacha teagmhála:   
 
4. Seoladh ríomhphoist:   
 
5. a) UPSP(PPS no.)(más duine aonair tú)    
 
    b) Uimhir thagartha Cáin Ioncaim (más cuideachta atá ann)   
 
6. Más cuideachta teoranta atá ann, Cláruimhir Cuideachta mar a sholáthraigh Oifig um Chlárú 

Cuideachtaí:   
 
7.  An chéad dáta a bhfuil sé i gceist dul i mbun corr-thrádála:   
 
8. Saghas earraí a dhíolfar:   
 
9.  Lá Tradála:   
 
10.  Suíomh/Suíomhanna trádála:   
 
11.  Tabhair an fhaisnéis seo a leanas dá raibh Ceadúnas Corr-Thrádála agat roimhe seo: 
 
Uimhir an Cheadúnais:   Dáta Éaga:   
 
Chuig:  COMHAIRLE CONTAE SHLIGIGH:  
Dearbhaím (a) nár ciontaíodh mé faoi dhá chion nó níos mó ná sin laistigh de thrí bliana roimh an dáta ina 
bhfuil sé ar intinn agam corrthrádáil a thosú. 
(b) go bhfuil na sonraí thuasluaite i gceart. 
 
Fógra:  Moltar d'iarratasóirí go bhfuil táille €507 le híoc le haghaidh gach stalla nuair a chuirtear iad ar an 

eolas gur glacadh a n-iarratas le haghaidh Ceadúnas Corr-Thrádála.    
 
 
Arna shíniú      Dáta:   
 
 
FÓGRA:  Féach lastall chun na ceanglais agus an fháisnéis a chaithfidh a chur faoi bhráid leis an 

iarratas seo. 
 

DON OIFIG AMHÁIN 
AN MÉID A FUARTHAS  
UIMHIR ADMHÁLA  
TRÉIMHSE FAOI CHAIBIDIL  



 
COINNÍOLACHA A BHAINEANN LE CEADÚNAS LE HAGHAIDH CORR-THRÁDÁLA  

 

1. Nil ach an sealbhóir cheadúnais nó a chomghleacaí i dteideal corr-thrádáil a dhéanamh ar 
uimhir stalla nó limistéar an stalla a shonraítear sa cheadúnas. 
 

2. Ní cheadaítear aon earraí a dhíol seachas iad a shonraítear sa cheadúnas.  
 

3. Díreofar an trádáil amháin go stalla cionroinnte agus toirmeascfear ar earraí nó nithe a 
chrochadh thar stalla nó iad a fhágáil ar an tsráid seachas laistigh den stalla/limistéar cionroinnte 
a shonraítear sa cheadúnas.  
 

4. Ni cheadófar stalla thar 2 méadair ar airde, mura shainítear a mhalairt sa cheadúnas.  
 

5. Ní cheadófar do dhuine ag corr-thrádáil bac a chur nó a bheith ba chúis le bac a chur ar bhealach 
isteach ar áitreamh i bhfoisceacht na háite a tharlófar an corr-thradáil.  
 

6. Ní cheadófar do dhuine ag corr-thrádáil aon gníomh  nó ní a dhéanamh a chuirfidh isteach ar 
imshrúthú tráchta nó a bheith ba chúis le guais tráchta a chruthú nó a leithéid.  
 

7. Caithfear formheas a fháil ón gComhairle ar an saghas stalla atá le húsáid  
 

8. Caithfidh miondíoltóirí bia ceanglais an Chigire Folláine Chomhshaoil a chomhlíonadh maidir 
le smacht reachtúil le haghaidh an bhia.  
 

9. Caithfidh an sealbhóir ceadúnais gabhdán oiriúnach le haghaidh bruscar a chur ar fáil agus é a 
choimeád an t-am ar fad laistigh den stalla/limistéar agus caithfidh sé/sí é a fholmhú go rialta 
ionas nach mbeidh bruscar ar fud na háite.  
 

10. Caithfidh stallaí agus nithe eile a bhaint ón tsráid i ndiaidh na n-uaireanta trádala a shonraítear 
sa cheadúnas.  
 

11. Coinníonn an Chomhairle an ceart di féin stallaí a bhaint den tsráid ag aon tráth nuair a 
fhaightear iad ansin i ndiaidh na n-uaireanta trádála agus nuair a fhaightear earraí nó nithe eile 
atá fágtha lasmuigh den stalla/limistéar cionnroinnte.  
 

12. Ni cóir bruscar a cheadú  a bheith ag méadú i bhfoisceacht an stalla cionnroinnte i rith na n-
uaireanta trádála. Caithfear an stalla cionnroinnte a ghlanadh agus caithfidh an sealbhóir 
cheadúnais gach bruscar  a thógail agus a dhiúscairt i gceart ag deireadh gach lá trádála.  
 

13. Fad is atá láthair trádála ina sheilbh ag an sealbhóir cheadúnais, caithfidh sé/sí gach iarratas 
dleathach ó oifigeach údaraithe nó comhalta de chuid an Gharda Síochána a chomhlíonadh.  
 

14. D'fheadfaidh an ceadúnas a chúlghairm ag aon tráth  sa chás go sárófar aon choinníoll den 
cheadúnas nó aon choinníoll a bheith á shárú nó má chiontófar an sealbhóir cheadúnais le 
haghaidh cion maidir le  hearraí a allmhairiú, nó earraí a bheith ina seilbh/ina sheilbh aige/aici 
fad is atá Ceadúnas um Chorr-Thrádála ina sheilibh nó ina seilibh aige/aici, nó ma chiontófar é/í 
faoi Alt 3 den Acht um Chorr-Thrádála 1995.          


