Foirm um Dhearbhú chun Catagóirí
a Thabhairt Suas
Fógra Tábhachtach
Riachtanais Liachta le haghaidh ceadúnas tiomána
sna catagóirí C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E agus DE
Éilítear leis na Rialacháin um Thrácht ar Bhóithre (Tiománaithe a Cheadúnú), 2006, go gcuirtear isteach foirm tuairisce
liachta bhailí le gach iarratas chun ceadúnas a eisiúint.
Más mian leat do cheadúnas a athnuachan chun ceann amháin de na catagóirí thuasluaite a chur san áireamh,
tabhair é sin le fios dá réir ar an bhfoirm iarratais (Foirm D401) agus cuir isteach foirm tuairisce liachta bhailí.
NÓ
Más mian leat do cheadúnas a athnuachan gan ceann amháin de na catagóirí thuasluaite a chur san áireamh,
tabhair é sin le fios dá réir ar an bhfoirm iarratais (Foirm D401) agus comhlánaigh an ‘Dearbhú chun Catagóirí a
Thabhairt Suas’ thíos.
Tabhair do d'aire: Léigh an t-eolas ar fad a bhaineann le Riachtanais Liachta ar d'fhoirm iarratais le do thoil.
DEARBHÚ CHUN CATAGÓIRÍ A THABHAIRT SUAS

Uimh. an Tiománaí:
Deimhním (ainm)
De (seoladh)

Leis seo NACH MIAN LIOM na catagóirí ghrúpa 2 ar mo
cheadúnas tiomána a athnuachan.
Áirítear leis sin na catagóirí leoraí agus bus seo a leanas.
C, C1, CE, C1E, D, DE, D1, D1E.

Grúpa 2 Catagóirí Feithicle agus Ceadúnais

Tuigim gur féidir liom na catagóirí a chuirfear as an áireamh
anois a chur ar ais ar mo cheadúnas má chuirim isteach
foirm tuairisce liachta bhailí do na catagóirí sin taobh istigh
de cheann de na tréimhsí seo a leanas;
(a) 10 mbliana ón dáta ar cuireadh san áireamh iad an uair
dheireanach ar mo cheadúnas tiomána Éireannach
nó
(b) *10 mbliana ón dáta ar malartaíodh mo cheadúnas a
eisíodh san Aontas Eorpach/sa Limistéar Eorpach
Eacnamaíoch
nó
(c) **1 bhliain amháin ón dáta ar malartaíodh mo cheadúnas
a d'eisigh ‘stát aitheanta’. Le haghaidh liosta na stát
aitheanta, féach www.ndls.ie
Sínithe:
Dáta:
* Má tá mo cheadúnas bailí ar an dáta malairte, nó 10 mbliana ó dháta éaga na catagóire má bhí mo cheadúnas imithe in éag ar an dáta malairte.
** Má tá mo cheadúnas bailí ar an dáta malairte, nó 1 bhliain amháin ó dháta éaga na catagóire má bhí mo cheadúnas imithe in éag ar an dáta malairte.

