
 

 

 
 

 

FOIRM IARRATAIS LE hAGHAIDH FIANÚ TIOMÁNAÍ 
Is foirm iarratais é seo le haghaidh Fianú Tiománaí. Comhlánaigh ag úsáid BLOCLITREACHA le do thoil. Ní mór gach 
doiciméad a shonraítear san fhoirm seo a bheith faoi iamh chomh maith le táille €40. Cuir tic i mboscaí na foirme 
seo mar is cuí.   

Roinn 1             Mionsonraí an Oibreora Tarlaithe                             Don Oifig Amháin 

 
1A  Uimh. Cheadúnais  _______________ 
 
1B  Ainm ________________________________ 
 
1C  Seoladh______________________________ 
                       
                     ___________________________________ 
 
1D Uimh. Fóin _______________________ 

 

Roinn 2                                                                     Mionsonraí an Tiománaí 
 

2A  Ainm ________________________________ 

2B   Dáta agus Áit Bhreithe_________________________________     2C  Náisiúntacht_____________________ 

2D   Cineál agus Uimh. Thag. na bpáipéar aitheantais___________________________ 

2E   Dáta Eisithe____________________________       2F   Áit Eisithe___________________ _________     

2G   Uimh Cheadúnais Tiomána______________      2H   Dáta agus Áit Eisithe______________________ 

2I   PPSN ________________________ 

Ní mór go mbeadh foirm Fianú Tiománaí ag tiománaí ar náisiúnach de thír neamh-AE é nó í atá ag obair ag oibreoir tarlaithe cláraithe in 

Éirinn má tá siad fostaithe chun earraí a iompar agus iad ag úsáid Ceadúnas Comhphobail.    

Luafar sa bhFianú Tiománaí go bhfuil an tiománaí fostaithe i mBallstát an oibreora tarlaithe i gcomhréir le dlíthe, rialacháin, forálacha 

riaracháin nó comhaontaithe chomhchoitinn is infheidhme sa Bhallstát sin, ar choinníollacha fostaíochta agus gairmoiliúna na 

dtiománaithe oibríochtaí iompair de bhóthair a dhéanamh sa Stát sin.   

Is maoin an oibreora tarlaithe an Fianú Tiománaí agus is é a chuirfidh ar láimh an tiománaí atá ainmnithe air é nuair a dhéanann an 

tiománaí sin feithicil a thiomáint agus úsáid á baint aige as Ceadúnas Comhphobail arna eisiúint don oibreoir tarlaithe sin.  Déanfar cóip 

dhílís dheimhnithe den Fhianú Tiománaí a choinneáil ag áitreabh an oibreora tarlaithe.  Ní mór an Fianú Tiománaí bunaidh a choinneáil 

san fheithicil agus ní mór don tiománaí é a thabhairt ar aird ar iarratas ó oifigeach cigireachta údaraithe. 

Ní bheidh an Fianú Tiománaí bailí ach a fhad is go gcomhlíontar na coinníollacha faoina n-eisítear é. Mura gcomhlíontar na coinníollacha 

sin a thuilleadh nó má fhágann an tiománaí fostaíocht an oibreora tarlaithe, ní mór don fhostóir an dá chóip d’Fhianú an Tiománaí a 

thabhairt ar ais don Aonad seo láithreach. 

Deimhním go bhfuil na nithe seo a leanas faoi iamh :  Cóip de chead oibre nó de chárta GNIB an tiománaí     

                                                                                                  Cóip de cheadúnas tiomána an tiománaí                         

                                                                                                  Táille €40                                                                                 

            Síniú an Oibreora Tarlaithe ___________________________________ Dáta________________________ 

Glaoch Lo-Call: 0761 001 601     Facs: 091-872999   r-Phost: rtol@dttas.ie      Láithreán Gréasáin: www.rtol.ie  
 

Seol an t-iarratas seo ar ais chuig: 
An tAonad Ceadúnú Oibreora um Iompar Bóthair 
An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, 
Teach Chluain Fearta, Sráid Bhríde, Baile Locha Riach, 
Co. na Gaillimhe 
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