Foirm Iarratais do Chead
Foghlaimeora D201
Léigh na treoirnótaí a ghabhann leis an doiciméad seo, le do
thoil, sula gcomhlánóidh tú an fhoirm. Comhlánaigh an fhoirm
seo i mbloclitreacha le do thoil agus úsáid peann gránbhiorach
dubh. Cuir X sna boscaí cuí le do thoil e.g.

Ná fótachópáil

an fhoirm seo le do thoil ó tharla go bhféadfadh sé sin
caighdeán na foirme a laghdú agus dá bhrí sin d’fhéadfadh sé
go ndiúltófar do d’iarratas nó go gcuirfear moill léi.

Cuid 1: Mionsonraí Pearsanta (Féach Cuid 1 de na treoirnótaí a ghabhann leis seo)
1. An raibh cead foghlaimeora agus/nó ceadúnas tiomána agat roimhe seo in Éirinn?*
Má bhí, cé acu?
Uimhir thiománaí *
(más eol duit í)

*Réimse éigeantach

Bhí

Ní raibh

Ceadúnas Tiomána

Cead Foghlaimeora

(Gheobhaidh tú an uimhir sin i Réimse 5 den cheadúnas páipéir nó i Réimse 4d den chárta ceadúnais plaisteach.)

2. Teidea
3. Céadainm
(neacha)*

An tUas

Bean

Iníon

Ms

Eile

(sonraigh le do thoil)

An t-ainm a bheidh ar taispeáint ar an gcead

4. Sloinne*
Mar atá sé ar taispeáint ar do dheimhniú breithe

5. Céadainm
6. Má tá athrú ar do shloinne ón tráth ar eisíodh do chead foghlaimeora deireanach, luaigh an chúis leis sin le do thoil
Gníomhas
Aonpháirtí

Pósadh

Ainm Gaeilge a Úsáid

Colscaradh/Idirscaradh

Ainmneacha
roimhe seo
7. Seoladh 1*
Seoladh 2
Baile*
Contae/Cathair*
8. Dáta breithe*
9. Inscne*

Postchód
Má tá tú os cionn 70 bliain d’aois, beidh gá le tuairisc liachta bhailí.
Lá

Fireann

Mí

Bliain

Baineann

10. PPSN*
Ní mór PPSN bunaidh a sholáthar freisin. Féach leathanach 4 de na Treoirnótaí.
Má rugadh tú i bPoblacht na hÉireann, luaigh an Contae le do thoil. Má rugadh tú thar lear, luaigh an tír le do thoil.

11. Áit bhreithe*
12. Uimh. Fóin Póca
Líne Thalún
Seoladh
ríomhphoist
Eanáir 2015

13. An modh cumarsáide is fearr leat* (is féidir bealaí eile cumarsáide a úsáid in imthosca áirithe)

Ríomhphost

Cuid 2: Mionsonraí faoin gCeadúnas (Féach Cuid 2 de na treoirnótaí a ghabhann leis seo)		
14.		An cineál iarratais*:

Athnuachan

Iarratas céaduaire

Gnáthphost
*Réimse éigeantach

Malartú

Ceadúnas Ionaid

Más ceadúnas ionaid atá i gceist, sonraigh an chúis le do thoil:
Athrú ar mhionsonraí pearsanta

Catagóirí a chur leis/a scriosadh
Damáistíodh

Cailleadh/goideadh

Ní bhfuarthas é

Eile
(sonraigh le do thoil)

		

15. Nuair a gheobhaidh tú an cead foghlaimeora seo, nó nuair a mhalartóidh tú é,
an mbeidh ceadúnas tiomána atá eisithe ag tír eile i do sheilbh agat?*		
Más é ‘Beidh’ an freagra, tabhair mionsonraí anseo thíos le do thoil:

Ní bheidh

Beidh

An tír a d’eisigh é
Uimhir an
cheadúnais tiomána
16. Más rud é gur cailleadh nó gur goideadh nó gur damáistíodh do cheadúnas, sínigh an dearbhú thíos, le do thoil,
agus cuir faoi deara é a fhianú agus a stampáil i do Stáisiún Garda áitiúil.
Dearbhaím gur cailleadh/goideadh/damáistíodh mo cheadúnas

(cuir ciorcal thart ar an mbriathar lena mbaineann)

DEARBHÚ GARDA

Síniú an Iarratasóra
Deimhním gur dhearbhaigh an t-iarratasóir gur cailleadh/goideadh/
damáistíodh a cheadúnas/ceadúnas.

Stampa
Stáisiún Gardaí

Ainm an Gharda
Síniú an Gharda
DON OIFIG AMHÁIN

17. An chatagóir ceadúnais atá ag teastáil:
		

B

BE

AM

A1

				
A2

A

D1

D

D1E

DE

C1

C

C1E

CE

W

				
Cuid 3: Deonú Orgáin (Féach Cuid 3 de na treoirnótaí a ghabhann leis seo)
18. Cuir X sa bhosca atá ann más mian leat go mbeidh cód 115 ar taispeáint ar do chead foghlaimeora
á léiriú gur mian leat a bheith i do dheontóir orgáin. 									
Cuid 4: Folláine an Tiománaí (Féach Cuid 4 de na treoirnótaí a ghabhann leis seo))			

*Réimse éigeantach

Má thugann tú freagra dearfach ar aon cheann de cheisteanna 20 go 40 nó ar cheist 41(b) thíos, beidh ort tuairisc liachta a thíolacadh freisin agus ní mór dáta a
bheith ar an tuairisc sin atá laistigh de mhí amháin roimh dháta déanta an iarratais.

19. An gá duit spéaclaí nó lionsaí a chaitheamh i gcomhair tiomána?*
Is gá

Ní gá

(Más gá, cuirfear Cód 01 le do chead foghlaimeora)
Más rud é, san am atá caite, gur thug tú freagra dearfach
ar an gceist seo agus go bhfuil freagra diúltach á thabhairt
agat anois, ní mór duit tuairisc reatha faoi radharc na súl a
sholáthar in éineacht le d’iarratas.
Sláinte agus Folláine
An raibh aon cheann de na riochtaí seo a leanas ort
roimhe seo nó an bhfuil aon cheann acu ort faoi láthair?*
20. Diaibéiteas atá á chóireáil le hinslin agus/nó le táibléid
sulfóiniliúiré. Cuir ceist ar do dhochtúir chun a fháil
amach an bhfuil, nó nach bhfuil, na nithe sin á dtógáil
agat. Ní gá duit eolas a thabhairt dúinn má tá an riocht
á bhainistiú le táibléid eile agus/nó le haiste bia.
Bhí/Tá
Eanáir 2015

Ní raibh/Níl

21. Titimeas
Bhí/Tá

Ní raibh/Níl

22. Stróc nó TIA-anna1, mar aon le haon siomptóim
ghaolmhara a mhaireann níos faide ná aon mhí amháin
Bhí/Tá

Ní raibh/Níl

23. Taomanna nó titim i laige
Bhí/Tá

Ní raibh/Níl

24. Aon chineál máinliachta inchinne, easpa inchinne nó
díobhála tromchúisí cloiginn a raibh cóireáil mar othar
cónaithe ag teastáil ina leith nó aon siad inchinne nó
díobháil dromlaigh nó aon siad dromlaigh
Bhí/Tá

Ní raibh/Níl

Cuid 4: Folláine an Tiománaí ar lean (Féach Cuid 4 de na treoirnótaí a ghabhann leis seo)
35. Aon riocht a théann i bhfeidhm ar d’amharc
forimeallach

25. Séadaire cairdiach ionchlannaithe
Bhí/Tá

Ní raibh/Níl

Bhí/Tá

26. Dífhibrileoir cairdiach ionchlannaithe (ICD)

Ní raibh/Níl

2

Bhí/Tá

36. Cailleadh iomlán amhairc i súil amháin

Ní raibh/Níl

27. Taomanna leanúnacha meadhráin a tharlaíonn go
tobann agus is cúis le héagumas
Bhí/Tá

37. Aon riocht a théann i bhfeidhm ar an dá shúl, nó ar an
tsúil atá fágtha má tá tú ar leathshúil (gan dathdhaille
ná fadradharc nó gearr-radharc a áireamh)

Ní raibh/Níl

28. Aon riocht sláinte ainsealach néareolaíoch eile amhail
scléaróis iolrach, galar néarón luadrach, galar Parkinson
agus galar Huntington
Bhí/Tá

Ní raibh/Níl

Ní raibh/Níl

30. Mí-úsáid leanúnach drugaí nó spleáchas leanúnach ar
dhrugaí
Bhí/Tá

Ní raibh/Níl

Ní raibh/Níl

Ní raibh/Níl

Ní raibh/Níl

Bhí/Tá

Ní raibh/Níl

Bhí/Tá

41. (a) An bhfuil d’fheithicil oiriúnaithe mar gheall ar
mhíchumas coirp chun a chumasú duit í a thiomáint?
Níl

(b) An bhfuil an míchumas imithe in olcas ón tráth
deireanach a rinne tú iarratas ar cheadúnas tiomána nó
ar chead foghlaimeora?

33. Siondróm Aipnia Codlata
Bhí/Tá

Ní raibh/Níl

39. Aon fhadhbanna leanúnacha le do lámha nó do chosa
ar fadhbanna iad a fhágann go bhfuil tiomáint srianta
do chineálacha áirithe feithicle nó d’fheithicil ina bhfuil
rialtáin oiriúnaithe3

Tá

32. Galar Parkinson
Bhí/Tá

38. Easnamh tromchúiseach éisteachta atá tar éis dul in
olcas ón iarratas/athnuachan deiridh a rinne tú

40. Míchumas trom foghlama4

31. Breoiteacht thromchúiseach shíciatrach nó fadhbanna
meabhair-shláinte
Bhí/Tá

Ní raibh/Níl

Bhí/Tá

Bhí/Tá

29. Mí-úsáid leanúnach alcóil nó spleáchas leanúnach ar
alcól
Bhí/Tá

Ní raibh/Níl

Bhí/Tá

Ní raibh/Níl

Tá

Níl

34. Narcailéipse
Bhí/Tá

Ní raibh/Níl

Is é atá i dtaom neamhbhuan iscéimeach (TIA) ná teagmhas a bhfuil siomptóim stróic ag baint leis agus a mhaireann ar feadh 24 huaire an chloig roimh stopadh
(tugtar mion-stróc air uaireanta). Cé nach gnách go mbíonn TIA-anna ina gcúis le buandamáiste inchinne, is ionann iad agus rabhaidh dáiríre i leith stróic.

1

Is é atá i nDífhibrileoir Cairdiach Ionchlannaithe (ICD) ná gléas leictreonach a dhéanann monatóireacht leanúnach ar do chroí. Tá an ICD réamhshocraithe chun rithimí
neamhghnácha croí, idir thapa agus mhall, a bhrath.

2

atá imithe in olcas ón tráth deireanach a rinne tú iarratas/athnuachan.

3

Má tá amhras ort faoi seo, cuir ceist ar do dhochtúir teaghlaigh.

4

Cuid 5: Dearbhú an Iarratasóra (Féach Cuid 5 de na treoirnótaí a ghabhann leis seo)		

*Réimse éigeantach

42. Dearbhaím leis seo mar a leanas:
Tá gnáthchónaí orm in Éirinn. Níl mé dícháilithe faoi láthair chun cead foghlaimeora ná ceadúnas tiomána a shealbhú.
Is é an seoladh atá tugtha agam mo ghnátháit chónaithe. Maidir leis na doiciméid tacaíochta atá i gceangal leis seo,
baineann siad liomsa. Tá an fhaisnéis atá tugtha agam san iarratas seo ceart.
NÍ MÓR DON DUINE AR CHUIGE/CHUICI ATÁ AN CEAD FOGHLAIMEORA LE hEISIÚINT AN DEARBHÚ SEO A SHÍNIÚ
					

		

Síniú an iarratasóra

(Coinnigh an síniú laistigh den bhosca le do thoil)

								

Lá

Mí

Bliain

Maidir leis an bhfaisnéis atá ann san fhoirm seo, d’fhéadfadh sé nach mór í a nochtadh faoi Alt 60 den Acht Airgeadais 1993 (Uimh. 13 de 1993), arna leasú le hAlt 86
den Acht Airgeadais 1994 (Uimh. 13 de 1994) agus le rialacháin arna ndéanamh faoi na hAchtanna sin. Déantar liosta daoine/dreamanna dá nochtar faisnéis a chlárú
leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí. Féadfar leagan leictreonach den fhaisnéis ar fad atá ann san iarratas seo a choimeád ar feadh tréimhse 20 bliain ar a laghad.
Eanáir 2015

Conas iarratas a dhéanamh
Ní mór duit iarratas a dhéanamh i bpearsa ag aon cheann de
na hionaid nua NDLS atá ann ar fud na tíre. Sula dtéann tú
chuig an ionad, iarrtar ort breathnú ar liosta na ndoiciméad
tacaíochta atá ag teastáil chun d’iarratas a chomhlánú.
Is féidir an liosta sin a aimsiú sna treoirnótaí a ghabhann
leis seo agus ag NDLS.ie. Ní gá duit grianghraif a chur ar
fáil ó tharla go dtógfar do ghrianghraf san ionad. Iarrfar
ort freisin do shíniú a chur ar fáil go digiteach an tráth a
dtógfar an grianghraf. Beidh an síniú agus an grianghraf sin
ar taispeáint ar do cheadúnas. Bíonn na hionaid ar oscailt ó
9am go 5pm gach lá ó Luan go hAoine, agus an dá lá sin san
áireamh, agus bhíonn siad ar oscailt ag am lóin. Bíonn siad ar
oscailt ó 9am go 2pm gach Satharn freisin. Bíonn na hionaid
pháirtaimseartha i mBéal an Mhuirthead agus sa Chlochán
ar oscailt ó 9am go 4pm aon lá amháin sa tseachtain. Má
athraítear na huaireanta oscailte amach anseo cuirfear sin in
iúl ar www.ndls.ie

Coinne a Chur in Áirithe
Más mian leat coinne a chur in áirithe chun iarratas a
dhéanamh ar do cheadúnas, is féidir leat sin a dhéanamh ag
www.ndls.ie. Níl an tseirbhís seo ar fáil ach amháin ar líne.
Ní mór duit d’uimhir thiománaí nó d’uimhir PPSN a sholáthar
chun an tseirbhís seo a úsáid.

Maidir leis na doiciméid atá ag teastáil chun d’aitheantas
a dhaingniú, cuimhnigh gur doiciméid iad de bhreis ar aon
doiciméid eile a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil mar chuid
de d’iarratas, mar shampla, tuairisc ar radharc na súl (atá ag
teastáil i gcás gach iarratais céaduaire ar chead foghlaimeora)
nó tuairisc liachta, nó Deimhniú na Tástála Teoirice. Má tá
ceadúnas nó cead foghlaimeora agat cheana féin, ní mór é a
thabhairt leat chuig an ionad NDLS mar chuid de do phacáiste
iarratais.

Suímh
Tá suímh na n-ionad NDLS go léir le fáil ar leathanach 4 de na
treoirnótaí a ghabhann leis seo agus tá siad ar fáil ag
www.ndls.ie freisin.

Tuilleadh eolais
Chun tuilleadh eolais a fháil, féach na treoirnótaí a ghabhann
leis seo, le do thoil, agus féach ndls.ie freisin. Chun tuilleadh
tacaíochta a fháil, is féidir teachtaireacht ríomhphoist a chur
chuig info@ndls.ie.

Táillí agus íocaíocht
Is é €35 an táille ar chead foghlaimeora.
Is féidir le daoine os cionn 70 bliain d’aois cead foghlaimeora
a fháil saor in aisce.

Bailíochtú aitheantais
Beidh ort doiciméid áirithe a thabhairt leat chun a dhaingniú
gur tú an duine atá ag déanamh iarratais ar an gcead
foghlaimeora. Is ceanglas tábhachtach é seo mar cuirfidh
sé le slándáil do cheada foghlaimeora agus laghdóidh sé
an baol go dtarlóidh calaois. Níl sé i gceist leis seo aon
deacrachtaí a chruthú do chustaiméirí ach is é a mhalairt atá
beartaithe, is é sin, an tseirbhís a fheabhsú do gach tiománaí
agus Treoracha an AE agus an dea-chleachtas idirnáisiúnta
a chomhlíonadh. Ní mór ‘gnáthchónaí’ in Éirinn a bheith
ar gach custaiméir agus beidh orthu doiciméid a chur ar
fáil chun tacú lena n-iarratas, is é sin, chun a dteidlíocht i
dtaca le cónaí de, a n-aitheantas, a seoladh agus a PPSN a
dhaingniú.
Tá liosta iomlán de na cineálacha doiciméad is féidir a úsáid
i ngach catagóir ar fáil ar leathanach 4 de na treoirnótaí a
ghabhann leis seo agus ar www.ndls.ie. Molaimid go mór
duit breathnú ar an liosta sin sula dtéann tú chuig ionad
de chuid an NDLS mar nach mbeifear in ann d’iarratas a
phróiseáil láithreach san Ionad NDLS más rud é nach bhfuil
na doiciméid chearta agat. Ní mór duit doiciméid bhunaidh
a thabhairt leat – ní ghlacfar le fótachóipeanna. D’fhéadfadh
sé go gcoimeádfaidh an NDLS doiciméid aitheantais chun
a chumasú dóibh an t-iarratas a phróiseáil. Tabharfar na
doiciméid sin ar ais duit tar éis d’iarratas a phróiseáil.

Glacfaidh an tSeirbhís Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána leis
na modhanna íocaíochta seo a leanas i ndáil le d’iarratas:
•

Airgead tirim (má thagann tú chuig an ionad
NDLS i bpearsa)

•

Seic

•

Dréacht bainc

•

Ordú airgid

•

Cárta dochair/cárta creidmheasa/cárta réamhíoctha

Ní ghlacfaidh an NDLS ach le modh íocaíochta amháin
maidir le gach iarratas ar leith. Ní ghlacfaidh an NDLS ach
le híocaíocht amháin maidir le haon iarratas amháin – ní
ghlacfar le híocaíocht shingil maidir le roinnt iarratas éagsúil.
Ní mór seiceanna, dréachtanna bainc nó orduithe airgid a
bheith iníoctha le ‘An tSeirbhís Náisiúnta um Cheadúnais
Tiomána (NDLS)’. I gcás iarratas a ndéantar íocaíocht ina leith
le seic, tabhair do d’aire, le do thoil, go ndéanfar na hiarratais
sin a choimeád siar go dtí go nglantar an seic.
Déanfaidh an NDLS íocaíochtaí le cártaí dochair agus le
cártaí creidmheasa a phróiseáil de réir rialacha an Tionscail
Cártaí Íocaíochta (PCI). Más mian leat cárta dochair nó cárta
creidmheasa de chuid tríú páirtí a úsáid, ní mór don tríú páirtí
sin a bheith i láthair i bpearsa chun an íocaíocht a dhéanamh.

Seicliosta a bhaineann le
d’iarratas ar Chead Foghlaimeora
Bainfidh formhór na n-iarratas ar chead foghlaimeora le ceann amháin de na cúig shampla a
luaitear thíos. I ngach cás, iarrtar ort ‘Foirm Iarratais do Chead Foghlaimeora D201’ an NDLS a
thíolacadh agus í comhlánaithe go hiomlán agus an táille cheart in éineacht léi. Chun tuilleadh
eolais a fháil, féach na Treoirnótaí, le do thoil, sa roinn ‘Foirmeacha’ ar www.ndls.ie
Tá pas faighte agam le déanaí sa tástáil teoirice tiomána agus tá
iarratas á dhéanamh agam ar mo chéad chead foghlaimeora; dá
bhrí sin, ní mór dom na nithe seo a leanas a chur ar fáil:
• Deimhniú maidir le pas sa tástáil teoirice (ní mór an dáta atá
air a bheith laistigh de thréimhse 2 bhliain roimh dháta an
iarratais)
• ID Fótagrafach*
• Fianaise ar PPSN*
• Foirm Tuairisce an NDLS maidir le Radharc na Súl agus í
comhlánaithe (ní mór an dáta atá air a bheith laistigh de
thréimhse 1 mhí roimh dháta an iarratais)
• Fianaise ar do sheoladh* agus ní mór gurb ionann ar fad an
seoladh san fhianaise agus an seoladh ar an bhfoirm iarratais
Cailleadh/goideadh mo chead foghlaimeora agus tá iarratas á
dhéanamh agam ar chead ionaid; dá bhrí sin, ní mór dom na
nithe seo a leanas a chur ar fáil:
• Dearbhú comhlánaithe maidir le Ceadúnas Caillte (féach ceist
16 den Fhoirm Iarratais)
• ID Fótagrafach*
• Fianaise ar PPSN*
• Foirm Tuairisce Liachta an NDLS (ní mór an dáta atá air a
bheith laistigh de thréimhse 1 mhí roimh dháta an iarratais),
agus í comhlánaithe, má tá athrú tagtha ar fholláine liachta
ón tráth a eisíodh an cead foghlaimeora deireanach
• Murab ionann an seoladh atá ar m’iarratas agus an seoladh
atá ar mo chead foghlaimeora a cailleadh/goideadh, beidh
orm fianaise ar mo sheoladh a chur ar fáil*
Is mian liom catagóir breise a chur le mo chead foghlaimeora;
dá bhrí sin, ní mór dom na nithe seo a leanas a chur ar fáil:
• Mo chead foghlaimeora reatha nó an cead foghlaimeora is
déanaí atá agam
• Deimhniú Tástála Teoirice, má tá an deimhniú sin ag teastáil
i mo chás-sa
• Fianaise ar PPSN*
• Foirm Tuairisce Liachta an NDLS (ní mór an dáta atá air a
bheith laistigh de thréimhse 1 mhí roimh dháta an iarratais)
agus í comhlánaithe, má tá an fhoirm sin ag teastáil i mo
chás-sa
• Murab ionann an seoladh atá ar m’fhoirm iarratais agus an
seoladh atá ar mo chead foghlaimeora reatha, beidh orm
fianaise ar mo sheoladh a chur ar fáil*

BÍONN IONAID NDLS AR OSCAILT Ó LUAN GO HAOINE, Ó 9.00AM GO 5.00PM
(AGUS AM LÓIN SAN ÁIREAMH) AGUS AR AN SATHARN, Ó 9.00AM GO 2.00PM.
TÉIGH CHUIG NDLS.IE CHUN SEOLADH AN IONAID IS GAIRE DUIT A FHÁIL NÓ
ÍOSLÓDÁIL ÁR NAIP MAIDIR LE HIONAID NDLS:

Tá mo chead foghlaimeora á athnuachan agam; dá bhrí sin, ní
mór dom na nithe seo a leanas a chur ar fáil:
• Mo chead foghlaimeora reatha nó an cead foghlaimeora is
déanaí atá agam
• Fianaise ar PPSN*
• Foirm Tuairisce Liachta an NDLS (ní mór an dáta atá air a bheith
laistigh de thréimhse 1 mhí roimh dháta an iarratais) agus í
comhlánaithe, má tá an fhoirm sin ag teastáil i mo chás-sa
• Murab ionann an seoladh atá ar m’fhoirm iarratais agus an
seoladh atá ar mo cheadúnas reatha beidh orm fianaise ar mo
sheoladh a chur ar fáil*
• Má tá iarratas á dhéanamh ar an tríú cead foghlaimeora, nó ar
chead foghlaimeora ina dhiaidh sin, ní mór duit comhfhreagras
a sholáthar á rá go ndearna tú tástáil tiomána (deimhniú maidir
le teip) nó go bhfuil coinne agat tástáil tiomána á déanamh
amach anseo
Tá mo chead foghlaimeora á athnuachan agam agus m’ainm á
athrú agam; dá bhrí sin, ní mór dom na nithe seo a leanas a chur
ar fáil:
• Mo chead foghlaimeora reatha nó an cead foghlaimeora is
déanaí atá agam
• Fianaise ar PPSN*
• Fianaise ar an seoladh*, má tá an seoladh á athrú
• Fianaise ar athrú an ainm e.g. Deimhniú Pósta/Páirtnéireachta
Sibhialta, fianaise ar cholscaradh/idirscaradh, fianaise ar
ghníomhas aonpháirtí a bheith cláraithe san Ard-Chúirt.
Féach an láithreán gréasáin, le do thoil, chun tuilleadh eolais a
fháil
• Má tá iarratas á dhéanamh ar an tríú cead foghlaimeora, nó ar
chead foghlaimeora ina dhiaidh sin, ní mór duit comhfhreagras
a sholáthar á rá go ndearna tú tástáil tiomána (deimhniú maidir
le teip) nó go bhfuil coinne agat tástáil tiomána á déanamh
amach anseo

*Chun liosta doiciméad aitheantais a nglactar leo, féach Liostaí 1-4
ar chúl an leathanaigh seo.

Liosta 1: Fianaise ar PPSN

List 3: 3:
Liosta
Photographic
I.D. Fótagrafach
I.D.

• Cárta Seirbhísí Poiblí/Cárta Seirbhísí Sóisialta
• Comhfhreagras ó na Coimisinéirí Ioncaim/ón Roinn
Coimirce Sóisialaí ar a dtaispeántar an PPSN
• P21/Measúnacht Chánach/Fógra faoi Chreidmheasanna
Cánach
• Admháil ar Íocaíocht Leasa Shóisialaigh
• Cárta Liachta/ Cárta na Scéime Íocaíochta Drugaí (DPS)
• Duillín Pá nó P60/P45
• Cárta Árachais Sláinte Eorpach
• Cárta C2 a eisítear chuig conraitheoirí féinfhostaithe

• Pas na hÉireann (pas reatha nó pas a d’imigh in éag tráth
nach faide ná 12 mhí roimh lá déanta an iarratais)
• Ceadúnas Tiomána nó Cead Foghlaimeora na hÉireann
• Pas Reatha i gcás gach duine nach saoránach Éireannach
é/í
• Cárta Aitheantais Náisiúnta Reatha i gcás Saoránach de
chuid an AE/an LEE/na hEilvéise
• Deimhniú Eadóirseachta Éireannach
• Ceadúnas tiomána reatha na Ríochta Aontaithe a bhfuil
grianghraf air
• Cárta Reatha Seirbhísí Poiblí
• Doiciméad Taistil Reatha de chuid na hÉireann

Liosta 2: Fianaise ar do sheoladh
(Ní ghlactar le doiciméad fianaise atá níos sine ná 6 mhí
tráth déanta an iarratais agus ní mór gurb ionann an seoladh
atá ann sa doiciméad fianaise agus an seoladh a thugtar ar
an bhfoirm iarratais)
• Bille Fóntais (i.e. ó do sholáthraí leictreachais/
teileafóin/gáis/teilifíse cábla/leathanbhanda). Glactar le
leaganacha clóite de bhillí fóntais a fhaightear ar líne. Ní
ghlactar le billí fóin póca
• Comhfhreagras ó chuideachta árachais maidir le polasaí
gníomhach árachais – árachas saoil/sláinte/tí/gluaisteáin
• Ráiteas ón mBanc/ón gCumann Foirgníochta /ón
gComhar Creidmheasa (Ní ghlactar le ráitis ó chartaí
Siopadóireachta/chuideachtaí catalóige)
• Litir ón Roinn Coimirce Sóisialaí /ó na Coimisinéirí
Ioncaim
• Comhfhreagras oifigiúil eile ón ghníomhaireacht stáit de
chuid na hÉireann

Liosta 4: Fianaise ar theidlíocht i dtaca le cónaí de
• An Leagan Fada de Dheimhniú Breithe/Uchtála na
hÉireann/na Ríochta Aontaithe
• Deimhniú maidir le hiontráil i gClár Breitheanna Coigríche
na hÉireann
• Pas na hÉireann (pas reatha nó pas a d’imigh in éag tráth
nach faide ná 12 mhí roimh lá déanta an iarratais)
• Pas Reatha i gcás gach Saoránaigh de chuid an AE/an LEE/
na hEilvéise
• Cárta Aitheantais Náisiúnta Reatha i gcás Saoránach de
chuid an AE/an LEE/na hEilvéise
• Deimhniú Eadóirseachta Éireannach
• Deimhniú Reatha Clárúcháin (cárta GNIB) do Shaoránaigh
nach saoránaigh de chuid an AE/an LEE/na hEilvéise
iad (ní mór an deimhniú a thíolacadh in éineacht le pas
reatha)

Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh chuig NDLS.ie
NB. I gcásanna áirithe, d’fhéadfadh sé gur leor an doiciméad céanna chun níos mó ná ceanglas amháin a chomhlíonadh e.g. is
leor pas Éireannach/AE mar ID fótagrafach & mar fhianaise ar ghnáthchónaí, d’fhéadfaí litir chugat ó na Coimisinéirí Ioncaim,
agus do PPSN ar taispeáint uirthi, a úsáid mar fhianaise ar do sheoladh & mar fhianaise ar do PPSN.
Nuair atá iarratas á dhéanamh agat, seachain scuainí trí dhul chuig an gcóras áirithinte ar líne ag NDLS.ie. Is féidir le tiománaithe ag
a bhfuil uimhir bhailí tiománaí nó uimhir PPS coinne a chur in áirithe ar dháta agus ag am a oireann dóibh féin.

NDLS Centres
Ceatharlach Aonad 7, An Chéad Urlár, Ionad Siopadóireachta na Gráige, An Ghráig, Co. Cheatharlach

Liatroim Aonad 7, Bridge Lane, Cora Droma Rúisc

An Cabhán Aonad 5, Ionad Siopadóireachta an Chabháin, An Phríomhshráid, An Cabhán

Luimneach Aonad 29, Ionad Siopadóireachta Parkway, Bóthar Bhaile Átha Cliath, Luimneach

An Clár Aonad 4, Ionad Siopadóireachta na hInse, Inis

An Longfort Seomra 3, an tIonad Gnó, Ionad Siopadóireachta an Longfoirt, An Longfort

Corcaigh Aonad Tráchtála 1, Halla Copley, Sráid Mhic Coitir, isteach ó Shráid Copley, Corcaigh

Lú An Bunurlár, Aonad 3, Ionad Siopadóireachta Southgate, Bóthar Bhaile Átha Cliath, Droichead Átha

Corcaigh An Chéad Urlár, Marglanna Comharchumainn Chorcaí, Bóthar na Maí, An Sciobairín, Corcaigh

Maigh Eo Sráid Aontroma Nua, Caisleán an Bharraigh

Corcaigh An Dara hUrlár, 17 Cearnóg an Mhargaidh, Mala

Maigh Eo Béal an Mhuirthead (páirtaimseartha), Óstán Broadhaven Bay

Dún na nGall Aonad 7, Coirnéal O’Boyce, Bóthar an Chalafoirt, Leitir Ceanainn

An Mhí Aonad 3 Finnegans Way, Sráid Emmet, Baile Átha Troim

Dún na nGall Eurohouse, Bóthar na gCealla Beaga, Baile Dhún na nGall

Muineachán Oifig 2, An Chéad Urlár, Teach O’Cleircin, Cearnóg na Seanchroise, Muineachán

Baile Átha Cliath Aonad 9, Ionad Siopadóireachta Bhaile na Lobhar, Bóthar Bhaile Uí Ógáin, Baile Átha Cliath 18

Uíbh Fhailí Seomra 201 Down Suite, Castle Buildings, Sráid na Teamhrach, An Tulach Mhór

Baile Átha Cliath Ionad Siopadóireachta Iarthar na Cathrach, Oifigí Own Door, Aonad H, Iarthar na Cathrach

Ros Comáin Aonad 1, Páirc Ghnó an Ráschúrsa, Ros Comáin

Baile Átha Cliath Aonad 236, Ionad Siopadóireachta Omni, Bóthar Shoird, Seantrabh

Sligeach An Bunurlár, Teach na Mílaoise, Sráid Stiofáin, Sligeach

Baile Átha Cliath Aonad 3, Urlár 3, Ionad Siopadóireachta Clarehall, Bóthar Mhullach Íde

Tiobraid Árann Suite 5A, An Dara hÚrlár, Teach Baile an Phaoraigh, Cluain Meala

Gaillimh 2ú hÚrlár, Bloc 1, Páirc Ghnó Cityeast, Páirc Ghnó Bhaile an Bhriotaigh

Tiobraid Árann 10 Silver Street, an tAonach

Gaillimh An Clochán (páirtaimseartha), Óstán Station House

Port Láirge Ionad Siopadóireachta Phort Láirge, Lios Dúgáin, Port Láirge

Ciarraí Aonad Mezzanine, Ionad Siopadóireachta an Mhainéir Thiar, Trá Lí

An Iarmhí Ionad Siopadóireachta Golden Island, Baile Átha Luain

Cill Dara 5B Teach Elm, Páirc na Mílaoise, An Nás

An Iarmhí Aonad 1A, Ionad Siopadóireachta an Mhuilinn Chearr, Bóthar an Ásaigh, An Muileann gCearr

Cill Chainnigh Aonad 2E, An Chéad Urlár, Ionad Chnoc Cillin, Bóthar Bhaile Átha Cliath, Cill Chainnigh

Loch Garman 7a The Square, Redmond Square, Loch Garman

Laois Aonad 29A, Ionad Siopadóireachta Laoise, Port Laoise

Cill Mhantáin Aonad C16, Ionad Fiontar Chill Mhantáin, An Mhuiríoch, Cill Mhantáin

