
 

 
DEARBHÚ GUR FEITHICIL OILEÁIN AN FHEITHICIL  

           RF1-1 
 

 

Forálann Alt 3 de na Rialacháin um Fheithiclí Bóthair (Clárú agus Ceadúnú) (Leasú) 1992, nach mór don údarás 
ceadúnaithe a bheith sásta gur gearradh an cháin cheart ar fheithicil. Chuige sin, ní mór do gach úinéir an 
Dearbhú seo a chomhlánú nuair a bheidh sé/sí ag cur cánach uirthi den chéad uair nó tar éis athrú úinéireachta 
chun a seoladh ar oileán a dhearbhú.  D’fhéadfaí fianaise cháipéiseach a iarraidh. 
 
 

Dearbhaím gur ar Oileán __________________________ amháin a choinneofar agus a úsáidfear uimhir 

chlárúcháin feithicle ______________________ ar mé an t-úinéir cláraithe uirthi agus nach mbainfear aon úsáid 

aisti, ag aon tráth, ar an mórthír.   

 

Síniú an Úinéara Chláraithe: _________________________________________ Dáta: _______________________ 
 
 

Ní mór an dearbhú seo a chomhlánú agus a shíniú ag an  
Stáisiún Gardaí is gaire don Oileán atá i gceist. 

 
 

Chomhlánaigh an t-iarrthóir an dearbhú lastuas i mo láthair: 
   
 
Síniú an Gharda: _________________________________ 
 
 
Dáta:    _________________________________ 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ní mór an fhianaise dhoiciméadach seo a leanas a chur ar aghaidh le d'iarratas:  
- Cruthú go bhfuil cónaí ort ar an oileán, m.sh. doiciméad oifigiúil reatha ó na Coimisinéirí Ioncaim/Institiúid 

Airgeadais/Soláthraí Fóntais  
- Deimhniú Árachais i d'ainm & seoladh an oileáin air 

 

Eolas maidir le Tástáil Feithicle ar Fheithiclí Oileáin  
- Tá feithiclí paisinéirí a bhfuil níos lú ná ocht suíochán paisinéirí inti (M1) díolmhaithe ó Thástáil NCT 
- Níl aon díolúine i gceist ó Thástáil bhliantúil CVRT maidir le feithiclí earraí, busanna, srl.   

 

Eolas maidir le feithicil oileáin a úsáid ar an Mórthír  
Is cion é an fheithicil seo a úsáid in áit ar bith eile ach an t-oileán ainmnithe, seachas sna cúinsí seo a leanas mar a 
shonraítear sa reachtaíocht: (An tAcht um Neamhúsáid Mótarfheithiclí, 2013)  
- Í a thabhairt chuig agus ó áitreabh tástálaí údaraithe chun críocha na Tástála NCT nó CVRT, de réir coinne a 

bheith déanta d'am agus ar dháta ar leith.  
- Í a thabhairt chuig agus ó áitreabh duine le caoi a chur uirthi, de réir coinne a bheith déanta d'am agus ar 

dháta ar leith; chomh fada is atá coinne déanta le tástálaí údaraithe sula dtugtar faoin obair chóiriúcháin    
 

OIFIGÍ MÓTARCHÁNACH NA GAILLIMHE: Béal Átha na Sluaighe 091 509075; An Cheathrú Rua 091 509066; Gaillimh 091 509099 
An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil a fhorordaíonn Foirmeacha agus Orduithe Mótarchánach  

Stampa Stáisiún an Gharda 

 


