Seoltar 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

FOIRM IARRATAIS MAIDIR LE CEADÚNAS OIBREORA
UM IOMPAR PAISINÉIRÍ BÓTHAIR
Foirm iarratais seo maidir le Ceadúnas Oibreora um Iompar Paisinéirí Bóthair agus leis na cáipéis cuí uile i ndáil leis na feithiclí a
mbeidh údarás ina leith faoin gceadúnas céanna. Comhlánaigh ag úsáid BLOCLITREACHA le do thoil. Ba cheart an Treoir maidir
le Ceadúnas Oibreora um Iompar Paisinéirí Bóthair (dá dtagraítear ar an bhfoirm seo mar "an Treoir") a léamh sula líontar an
fhoirm. Má bhíonn breis spáis de dhíth maidir le cuid ar bith den iarratas, bain úsáid as leathanach breise, agus cuir sin isteach
leis an iarratas. Ní mór an táille a íoc ina iomláine agus a chur in éineacht leis an iarratas. Ní mór an cháipéisíocht uile a luaitear
ar an bhfoirm agus ar an mbileog a bheith isteach leis an iarratas. Cuir ticeanna sna boscaí cuí ar an bhfoirm. Má bhítear in
amhras maidir le gné ar bith de líonadh na foirme, ba cheart féachaint ar an Treoir.

Cuid 1
1A

Cineál an Cheadúnais atá á Iarraidh
(féach Nóta 1 sa Treoir)
Ceadúnas Náisiúnta Oibreora Paisinéirí 
Ceadúnas Idirnáisiúnta Oibreora Paisinéirí 

Don Oifig amháin

1B Uimh. Ceadúnais roimhe seo (má bhí)
_______________
Don Oifig Amháin
Don Oifig Amháin
Uimh. Iarratais

Uimh. Ceadúnais
Cuid 2

Sonraí agus Bunáit an Iarratasóra

(féach Nóta 2 sa Treoir)

2A Ainm an Iarratasóra __________________________________________________________________
2B Seoladh Gnó an Iarratasóra _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2C Oifig Chláraithe (más éagsúil le 2B)_________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2D An seoladh ag a gcoinnítear na feithiclí de ghnáth ________________________________________
____________________________________________________________________________________
2E Cineál an ghnóthais: Trádálaí Aonair 

Cuideachta 

Comharchumann  Comhpháirtíocht 

2F Uimh. Teil. na hOifige ____________________ 2G Uimh. Faics. na hOifige ______________________
2H Seoladh ríomhphoist na hOifige __________________________________________________________
2I I gcás cuideachta, luaigh an uimhir chláraithe san Oifig um Chlárú Cuideachtaí ________________
2J Sa chás go bhfuil ainm trádála nó ainm gnó cláraithe san Oifig um Chlárú Cuideachtaí, luaigh an uimhir
chláraithe ________ agus an t-ainm _____________________________________________________
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Cuid 3
Ainm an Trádálaí Aonair, na Stiúrthóirí nó dhaoine eile sa ghnólacht (féach Nóta 3 sa Treoir)
3A
3B
Ainm______________________________
Ainm______________________________
Seoladh____________________________

Seoladh____________________________

___________________________________

___________________________________

Fón Póca_____________________________

Fón Póca _____________________________

Ríomhphost______________________________

Ríomhphost ______________________________

UPSP ______________________________

UPSP ______________________________

Dáta Breithe________________________

Dáta Breithe ________________________

Post sa chomhlacht______________________

Post sa chomhlacht ______________________

3C
Ainm ______________________________

3D
Ainm ______________________________

Seoladh ____________________________

Seoladh ____________________________

___________________________________

___________________________________

Fón Póca _____________________________

Fón Póca _____________________________

Ríomhphost ______________________________

Ríomhphost ______________________________

UPSP ______________________________

UPSP ______________________________

Dáta Breithe ________________________

Dáta Breithe ________________________

Post sa chomhlacht ______________________

Post sa chomhlacht ______________________

Don Oifig amháin

Cuid 4

Na Feithiclí a bheidh in úsáid faoin gCeadúnas (féach Nóta 4 sa Treoir)
Cláruimhir

Líon
suíochán

An bhfuil an
fheithicil ar léas
nó ar cíos (fruiliú)
Tá/Níl

An dáta a
dtéann an
Ceadúnas
PSV in éag

An dáta a dtéann
mótarcháin ar an
bhfeithicil in éag

An dáta a
dtéann an tárachas ar an
bhfeithicil in
éag

An dáta a dtéann an
Deimhniú
Ródacmhainneachta ar an
bhfeithicil in éag

4A
4B
4C
4D
Más gá, lean ar aghaidh ar leathanach breise a gcuireann an t-iarratasóir síniú agus dáta leis
4E
4F

Ní mór go mbeadh spás páirceála agus oibríochta dóthanach ag gach oibreoir sa Stát. Cuir tic sa bhosca le
deimhniú go bhfuil bonn oibríochta agus páirceála dóthanach ann do gach feithicil ar an gceadúnas:

Cuir tic sa bhosca ag deimhniú go bhfuil tacagraf calabraithe don tráth seo feistithe i ngach feithicil a úsáidfear
faoin gceadúnas: 
Don Oifig Amháin
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Cuid 5

Mionsonraí an Bhainisteora Iompair

(féach Nóta 5 sa Treoir)

5A Ainm an Bhainisteora Iompair ___________________________________________________________
5B Seoladh____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
5C Fón Póca___________________________

5D Teileafón___________________________________

5E Seoladh ríomhphoist _________________________________________________________________
5F UPSP____________________________

5G Dáta Breithe_________________________________

5H An tír inar eisíodh an Deimhniú ar Inniúlacht Gairmiúil(CPC):______________________________
5I Uimh. CPC an Bhainisteora Iompair __________

5J Cineál an CPC:

Náisiúnta 

Idirnáisiúnta 

5K An bhfuil an Bainisteoir Iompair fostaithe ar aon bhealach seachas leis an iarratasóir seo? Tá  Níl 
5L Luaigh líon iomlán uaireanta a chloig oibre in aghaidh na seachtaine don iarratasóir seo
__________________ agus le gach fostaíocht eile _______________
5M Más Tá an freagra ar 5K, an bhfuil an Bainisteoir Iompair fostaithe mar Bhainisteoir Iompair le haon oibreoir
eile? Tá  Níl 
5N Más Tá an freagra ar 5M, luaigh uimhir (uimhreacha) ceadúnais an oibreora (na n-oibreoirí) eile
___________________________________ agus líon iomlán na bhfeithiclí a thagann faoi bhainistíocht an
Bhainisteora Iompair ________________________________
Don Oifig Amháin

Cuid 6
Dea-chlú
(féach Nóta 6 agus Nóta A sa Treoir)
6A Ar tharla ciontú ar bith nó cás sárú rialach i ndáil le haon duine ábhartha agus aon cheann de na cionta a
liostaítear in Nóta A leis an Treoir?
Tharla 
Níor tharla 
6B Ní mór do gach duine ábhartha Foirm Grinnfhiosrúcháin de chuid an Gharda (faoi iamh) a líonadh isteach
agus sonraí a thabhairt faoi aon chiontú i ndlínse ar bith in aon chion acu sin a liostaítear i Nóta A leis an Treoir.
Ní mór na foirm grinnfhiosrúcháin a líonadh isteach agus a chur faoi bhráid fiú sa chás nach bhfuil ciontú an
duine i gcion ar bith le lua. Déantar fótachóipeanna ar bhreis foirmeacha grinnfhiosrúcháin más gá.
6C Ní mór, chomh maith leis sin, don uile dhuine ábhartha sonraí a thabhairt sa chuid thíos faoi aon chás inar
tharla sárú rialach i ndlínse ar bith. (Tagann san áireamh le sárú aon chás ina ngearrann údarás
forfheidhmiúcháin pionós gan teacht os comhair Cúirte, mar shampla, fíneáil ag seicphointe, toirmeasc, nó
pionós eile de chineál riaracháin.) Ná luaitear cás ciontaithe maidir le daoine aonair sa Chuid seo – pléitear leo
sin ar Fhoirm Grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána.
Ainm an Chiontóra

Cineál an tSáraithe (nó
chiontú na cuideachta)

An áit ar tharla an
sárú

An dáta ar tharla
an sárú

Pionós

6D
6E
6F
Más gá, leantar ar aghaidh ar leathanach breise a gcuireann an t-iarratasóir síniú agus dáta leis
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6G Ar ciontaíodh tiománaí ar bith ina aon Chion Tromchúiseach a liostaítear i Nóta A leis an Treoir? Ciontaíodh 
Níor ciontaíodh 
6H Más Ciontaíodh an freagra le 6G, ba chóir aon chiontú den sórt sin a liostú ar leathanach faoi leith arna shíniú
agus arna dhátú ag an iarratasóir.
Cuid 7
Stádas Airgeadais
(féach Nóta 7 sa Treoir)
7A An bhfuil ar acmhainn an iarratasóra faoi láthair an gnóthas a thionscnamh agus a choinneáil ar bun, lena
luaitear caipiteal agus cúlchistí nó sócmhainní glan dar luach €9,000 ar a laghad i ndáil leis an gcéad fheithicil a
dtabharfaí údarás ina leith ar an gceadúnas, agus €5,000 ar a laghad i ndáil le gach feithicil ina dhiaidh sin?
Tá 

Níl 

7B Ní mór duit tuairisc cuntasóra, ráiteas gnóthaí, nó deimhniú neamhspleách eile a chur ar fáil maidir le
seasamh an iarratasóra ó thaobh cúrsaí airgeadais de. An bhfuil sin faoi iamh?

Tá 

Níl 

7C Luaitear Uimhir Theastas Imréitigh Cánach an iarratasóra __________________ agus dáta a
dhul in éag __________________
Don Oifig Amháin
Cuid 8
Táillí
(féach Nóta 8 sa Treoir)
8A Leagtar amach an táille a ghabhann leis an iarratas seo agus sonraí faoi mhodhanna íocaíochta i Nóta 8 leis
an Treoir. Baineann an táille a íoctar leis an iarratas a mheas agus ní féidir a aisíoc, fiú mura n-éiríonn leis an
iarratas. Luaitear anseo le do thoil suim iomlán an táille atá á chur isteach leis an iarratas: ________________
8B Luaigh, le do thoil, an modh íocaíochta (ná seoltar airgead tirim ar an bpost):
Seic  Dréacht Bainc  Ordú Poist 
Don Oifig Amháin
Cuid 9
Coinníollacha maidir leis an Iarratas
(féach Nóta 9 sa Treoir)
9A Is féidir leis an Aire diúltú d'aon iarratas má mheastar go bhfuil aon cheann de na coinníollacha maidir le
ceadúnas a fháil nach bhfuil á chomhlíonadh, má dhéantar dearbhú éithigh, nó má tá an t-iarratas míshásúil nó má
ligtear an t-iarratas i léig.
9B Is féidir leis an Aire tabhairt faoi sheiceáil bhreise nó eolas breise a lorg sula gceadófaí an t-iarratas, seiceáil
grinnfhiosrúcháin leis an nGarda Síochána san áireamh, de réir mar a mheasann an tAire a bheith cuí.
9C Is féidir leis an Aire mionsonraí mar gheall ar oibreoirí agus daoine ábhartha a scaoileadh le húdaráis
forfheidhmiúcháin in Éirinn agus san AE, agus air sin a iarraidh, le Ranna Rialtais eile agus le gníomhaireachtaí a
thagann faoina gcoimirce.
9D Beidh an t-eolas a chuirtear ar fáil leis an iarratas seo á choinneáil ar ríomhaire ag an Aire. Ón uair a thugtar
an ceadúnas, foilseoidh an tAire faisnéis áirithe (féach mionsonraí sa Treoir) faoin gceadúnas ar láithreán gréasáin
na Roinne agus is féidir leis an bpobal sin a scrúdú tráth ar bith.
9E Is féidir ionchúiseamh a dhéanamh maidir le dearbhú éithigh de chineál ar bith a thugtar san iarratas seo agus
d'fhéadfadh fíneáil suas le €50,000 a theacht dá thoradh sin.
9F Is í an fhoirm seo maille leis na Foirmeacha Grinnscrúdúcháin cuí de chuid an Gharda, an deimhniú maidir le
seasamh ó thaobh cúrsaí airgeadais agus an táille, ar a dtógáil in éineacht, an t-iarratas. Ní mór don iarratasóir an
fhoirm seo a líonadh isteach de réir mar a leagtar amach sa Treoir.
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Cuid 10
Dearbhú agus Síniú
(féach Nóta 10 sa Treoir)
10A Dearbhaím leis seo go bhfuil an t-eolas atá tugtha san iarratas seo fíor agus cruinn agus gur le haontú an té
sin a dhéantar gach ráiteas agus a thugtar gach eolas a chuirtear ar fáil faoi dhuine ar bith.
10B Cuirfear aon athrú ar na sonraí a chuirtear ar fáil san iarratas seo in iúl don Roinn tráth nach deireanaí ná aon
mhí amháin ó tharlaíonn an t-athrú. Cuirfear athrú maidir leis na feithiclí atá in úsáid in iúl gan mhoill.
10C Tuigim go bhféadfadh go ndéanfadh an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt seiceáil maidir le dea-chlú
dhaoine ábhartha sula gceadaítear an t-iarratas seo agus le linn thráth bailíochta an cheadúnais.
10D Aontaím an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt a chur ar an eolas faoi aon chiontú i gcionta ábhartha
maidir le haon duine ábhartha a bhaineann leis an iarratas seo le linn thráth bailíochta an cheadúnais.
10E I agree to abide by the conditions of this application and with any terms and conditions on my licence.
10F Deimhním go bhfuil na nithe seo faoi iamh:
● Foirm Grinnfhiosrúcháin an Gharda maidir le gach duine ábhartha (féach Cuid 6)
● Deimhniú maidir le staid airgeadais (féach Cuid 7)
● Táille (féach Cuid 8)
Síniú ______________________________
Dáta ______________________





Ainm i mBLOCLITREACHA _________________________________

Stádas: ________________________ (iarratasóir, stiúrthóir, comhpháirtí,

etc.)
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Don Gharda Síochána Amháin

An Garda Síochána

Reference No.:

FOIRM IARRATAIS MAIDIR LE GRINNFHIOSRÚCHÁN AN GHARDA

NÓTA DON IARRATASÓIR
 Ní mór an Fhoirm Fhiosrúcháin a líonadh isteach go hiomlán agus BLOCLITREACHA in úsáid




(Luaigh N/A mura bhfuil sonraí le tabhairt san áireamh)
Ní mór an scríbhneoireacht a bheith soiléir soléite
Seoltar an fhoirm, ar a líonadh isteach go hiomlán, chuig an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, Teach
Chluain Fearta, Baile Locha Riach, Co. na Gaillimhe
NÁ SEOLTAR an fhoirm chuig Láraonad Grinnfhiosrúcháin an Gharda ná chuig Stáisiún Gardaí ar bith

Le líonadh ag an Iarratasóir

SLOINNE:

AINM EILE ROIMHE SEO (má bhí):

CÉADAINM:

ALIAS:

DÁTA BREITHE: (ll/mm/bb)

ÁIT/CATHAIR DÚCHAIS:

AR ATHRAIGH TÚ D'AINM RIAMH?

D'athraigh

Níor athraigh

MÁ D'ATHRAIGH, LUAITH AN tAINM ROIMHE SEO:

Luaigh, le do thoil, gach seoladh ó bhliain do bhreithe go dtí an lá atá inniu ann
Uimh.
an Tí

Sráid

Baile Mór

Contae

Cód
Poist

Tír

Bliain ó

Bliain go
dtí

Leantar ar aghaidh ar an leathanach thall
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Ar ciontaíodh riamh thú i gcion i bPoblacht na hÉireann nó in áit eile?
Ciontaíodh
DÁTA

Níor ciontaíodh
CÚIRT

Luaigh sonraí le do thoil
CION

BREITH NA CÚIRTE

DEARBHÚ AN IARRATASÓRA
Tugaimse, a bhfuil m'ainm leis seo thíos agus a bhfuil curtha isteach agam ar phost mar __________________ údarás leis seo don Gharda
Síochána ráiteas a chur ar fáil don Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt nach bhfuil aon chiontú ar taifead i mo leithse i bPoblacht
na hÉireann ná in aon áit eile, nó ráiteas a chur ar fáil faoi gach cás ciontaithe agus / nó ionchúisimh, cibé toradh ciontaithe nó
neamhchiontaithe air, atá le déanamh nó déanta, sa Stát nó in áit eile de réir mar tharlódh.

Síniú an Iarratasóra: _______________________________
AINM I mBLOCLITREACHA (

Dáta: ____________________
)

_______________________________________________________________________________________
Le líonadh ag an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt amháin
Sínitheoir Údaraithe:
______________________________ (An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt)
AINM I mBLOCLITREACHA (
)
Cláruimhir:

_________

_____________________________________________________________________________________
Le líonadh ag Láraonad Grinnfhiosrúcháin an Gharda
De réir thaifid an Gharda, níl aon chiontú roimhe seo curtha síos in aghaidh an iarratasóra thuasluaite:

NÓ tá ciontuithe mar a luaitear sa tuairisc atá ceangailte leis seo ar taifead ag an nGarda:
NÓ tá ionchúisimh mar a luaitear sa tuairisc atá ceangailte leis seo le tabhairt chun cinn:
NÓTA: Bunaithe ar an eolas a cuireadh ar fáil a rinneadh an tseiceáil san oifig seo.
D'fhéadfadh gur leis an té a ndearnadh fiosrúchán ina leith a bhaineann na ciontuithe a luaitear.
Deimhnítear le do thoil an t-eolas a thugtar anseo leis an iarratasóir.

L.G.

Síniú: ________________________________ Ball i gCeannas
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