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An Garda Síochána  -                                                                                             Foirm FCA1 
                                   IARRATAS AR DHEIMHNIÚ AIRM TINE                      

                                                                               Acht na nAirm Tine, 1925-2009 arna leasú 

D’úsáid ag An Garda Síochána  
 
Uimhir Iarratais PULSE  
  
 
 

Aitheantas  PULSE an Iarratasóra 
  
 
 

 Uimhir an Deimhniú  
  
 
Ná comhlánaigh  ach amháin nuair atá am 
deimhniú deonta  

Tá Cuid 1 go dtí 5 le comhlánú ag an iarratasóír, ag baint úsáide as BlOCLITREACHA soléite. Bain úsáid  as duilleog ar leith le haghaidh eolais 
breise más gá.  
TAISPEÁNANN (M) NA BOSCAÍ  RIACHTANACHA A  GCAITHFEAR A 

CHOMHLÁNÚ  

Taispeánann  ( c ) boscaí nó páirceanna coinníollacha a gcaithfear a chomhlánú má tá sé ábhartha don iarratas sonraithe (C)  

CUID 1   -   CINEÁL IARRATAIS 

  Baineann an tIarratas seo le:  ( Cuir tic √ ar aon  bhosca amháin) (M) 

  Deimhniú Airm Tine                   Deimhniú Airm Tine Srianta  

  Deimhniú Airm Tine Teoranta       Deimhniú Airm Tine Oiliúna     

  Malartú ar Arm Tine      

   (Cuir tic√  ar aon  bhosca amháin). (M) 

 

    Tá mé tar éis deimhniú a  shealbhú don arm tine seo le trí bliana anuas. Is í an 

uimhir deimhnithe ná  

 

  Nil mé  tar éis arm tine a shealbhú don arm tine seo le trí bliana anuas. 

Tá sonraí mar gheall ar fhoinse an airm tine curtha  ar fáil i gCuid 3 den fhoirm 

seo.  

Prianghraf 
Íosmheid = 35mm x 
45mm,   
Uasmhéid= 38mm x 
50mm 

Cuid 2 -   SONRAÍ PEARSANTA 

2.1.  -  Sonraí Aitheantais Pearsanta 

Sloinne: (M) Dáta Breithe (M)  (ll, mm, bbbb)     

Céadainm: (M) Inscne: (M)    Fireann   Baineann  

Lárainm: Obair Náisiúntacht: (M) 

Seoladh an áit ghnáthchónaithe (M) Seoladh an Dara Tí Cónaithe más ábhartha, ( c ) 
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Contae (M) Contae 

Uimhreacha Teaghmhálacha Teileafóín: Uimhreacha Teaghmhálacha Teileafóín: 

Stáisiún Garda áitiúla an iarratasóra  

Ar athraigh tú riamh d’ainm agus do shloinne?(M)  D’athraigh   Níor athraigh       Má d’athraigh, cuir sonraí ar dhuilleog ar 

leith  

Ar chónaigh tu riamh ag seoladh seachas do cheann reatha? (M)  Chónaigh     Níor chónaigh    Má chónaigh cuir sonraí ar fáil 

ar dhuilleog ar leith. 

 

Cuid 2.2  -  Gearr-Stair Liachta /Fiosruithe míochaine. 

Soláthraigh sonraí de do liachleachtóir/ duine gairmiúil (gairmithe) 

Sonraí an Dochtúir Teaghlaigh/ an Dochtúra (M) Sonraí aon duine gairmiúil eile liachta, más ann 

Sloinne Sloinne 

Céadainm  Céadainm  

Seoladh Seoladh 

  

  

  

Uimhreacha Teagmhála Teileafóin: Uimhreacha Teagmhála Teileafóin: 

An bhfulangaíonn tú ó, nó an raibh tú riamh fáthmheasta nó an raibh cóir leigheas curtha ort d’aon 
choinníoll míochaine (fisiciúil/meabhar-ghalar) a d’fhéadfadh  cur isteach ar do chuid ábaltachta chun 
airm tine a  shealbhú, a iompar nó a úsáid go sábháilte?  Sea        Ní hea           Más “ Sea”  soláthraigh  na sonraí 
ar fad le do thoil . 
Nóta : Ag freagairt “sea” sa chuid seo, ní chiallaionn sé sin go ndiúltófar do chuid iarratais ach d’fhéadfadh tuilleadh fiosruithe a bheith ag éirí as 
Nóta Tríd an bhFoirm seo a chomhlánú agus a shíniú tá tú ag tabhairt toiliú don Gharda Síochána  tuilleadh fiosrúcháin a 

dhéanamh maidir le do stair liachta má mheasann siad gur ghá é  chun a gcinneadh a dhéanamh faoi cibé an t-iarratas seo a 

cheadú nó gan a cheadú 

 

Cuid 2.3  -  Réiteoirí Caractair le bheith comhlánaithe i ngach cás seachas malartú ar airm 

tine  

Muna bhfuil tú ach ag malartú d’Arm tine ceadúnaithe reatha amháin le harm tine den chineál céanna, is féidir leat neamahaird a 

dhéanamh ar Chuid 2.3. Nó  eile, soláthraigh sonraí de bheirt(2) réiteoirí ( atá os cionn 18 mbliana d’aois) a d’fhéadfai dul i 

dteagmháil leo le do charachtar a dhearbhú. ( Ba cheart gan iad seo a bheith ina gcomhaltaí den Gharda Síochána) 

 

RÉiTEOIR 1 

 

RÉiTEOIR 2 

Sloinne Sloinne 

Céadainm Céadainm 

Lárainm: Lárainm: 
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Dáta Breithe  (ll, mm, bbbb)     Dáta Breithe  (ll, mm, bbbb)     

Seoladh Seoladh 

  

  

  

Uimhreacha Teagmhála Teileafóin Uimhreacha Teagmhála Teileafóin 

Obair Obair 

 
 
 
 
 
 
 

 (NFP)    Cuid 2.4  -  Stair Roimhe seo 
 
Ma  fhreagraíonn tú “Sea” sa chuid seo, níi chiallaíonn sé sin dá bhrí sin go ndiúltófar do d’iarratas,  ach d’fhéadfadh tuilleadh 
fiosruithe a bheith ag éiíi as  
An raibh tú ciontaithe d’aon chion in Éirinn nó thar lear riamh nó an bhfuil cúisimh ar feitheamh agat iontu? 

(M) 
Sea   Ní hea    Má fhreagair tú “Sea” soláthraigh na sonraí ar fad ar dhuilleog ar leith ? (M)  
sheet. 
 

An raibh tú riamh faoi réir ordu atá eisithe ag cúirt i gcás lena raibh baint aige le húsáid , iarracht ar úsáid nó úsáid bhagartha fonirt in 
aghaidh duine eile? (M)  
 
Sea   Ní hea    Má fhreagair tú “Sea” soláthraigh na sonraí ar fad ar dhuilleog ar leith 
An raibh deimhniú airm tine diúltaithe duit riamh?. 
Sea   Ní hea    Má fhreagair tú “Sea” luaigh an bhliain agus ainm an Stáisiúin Garda 
Bliain____     Stáisiún an Gharda Síochána________________________________________ 
An  raibh deimhniú airm tine agata bhí  cúlghairmthe (M) 

 
 
Sea   Ní hea    Má fhreagair tú “Sea” luaigh an bhliain agus ainm an Stáisiúin Garda 
Bliain____     Stáisiún an Gharda Síochána____________________________________ 
 
 

 

(NFP)    Cuid 2.5  -  Cruthúnas ar Inniúlacht- i Seilbh, Úsáid agus iompar airm tine/na n-arm tine 

 
Más é seo iarratas don chéad uair riamh, soláthraigh  cruthúnas de  do chuid inniúlachta maidir le sealbhú, úsáid agus iompar na  n-arm 
tine (C) 
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CUID 3   -   SONRAÍ AN AIRM TINE 

3.1  -  Sonraí an Airm Tine (M) Comhlánaigh 3.1 mar  a leanas  Déan taifead  de shonraí an Airm Tine 
nua Más ;(A) Má tá tú ag cur isteach ar teastas nua le haghaidh airm tine nua nó (B) Má tá tú ag ionadú 
airm tine níos nua-aimseartha le haghaidh ceann reatha  ar socrú comhchineáil  
Sraithuimhir (M)  

 

Déanamh (M) Múnla (M) 

Cailibre (M) Cineál: (M)    Aerghunna          Crosbhogha          Gunnán         Raidhfil         Piostol         

Gráinghunna      

                    Eile       (sonraigh) 

Fo chineálacha (c) Cuir tic  √ sa bhosca cuí  (sna bosca i cuí) 

Aer Piostol         Aer Raidhfil         Oibriú bolta         Craodlódáil         Débhairille         Oibriú Luamhain      

Gunna Millíní  Péinte         Gunna Pumpála       Gunna athscaoilte        Leathuathoibritheach         Gráinghunna agus Raidhfil 

le chéile         Bairille aonair    

 

Urchair Aonair        eile (sonraigh)     

 

3.2  -  Oiriúintí       Cuir tic √ sa bhosca/ sna boscaí cuí más ábhartha:     Ciúnadóir              Treoracha  / Eile (sonraigh)    

 
 

3.3  -  Foinse an Airm Tine     (Comhlánaigh 3.3 (A) nó  (B) munar shealbhaigh úu deimhniú don arm tine seo le trí bliana   anuas 

(A) Ceannaithe ó Dheileálaí Airm Tine (c)       Aitheantas Deileálaí Pulse 

(c)  

Ainm agus Sloinne an Déileálaí: (c) 

(B) faighte ó fhoinse Príobháideach   (c)    Uimhir an Deimhniú  Airm Tine roimhe seo  (C) 

 

Sloinne Foinse Príobhaideach(c) Seoladh Sloinne Príobháideach (c) 

Céadainm (c)  

Uimhreacha Teagmhála Teileafóín:  

  

(Soláthraigh sonraí gairide maidir le cén chaoi a bhfuair tú airm tine m.sh.  bronntanas/oidhreacht agus mar sin 

de) 

3.4  -  Malartú Airm Tine    (Comhlánaigh  3,4 má tá tú ag cur d’arm tine reatha in ionad   ceann difriúil) 

Sonraí Airm Tine Reatha:   (m.sh. an t-arm tine atá á chur ina ionad) 

Sraithuimhir (M)  Déanamh (M) Múnla (M) 

Cailibre (M)   Cineál: (M)    Aeghunna          Crosbhogha 

          Gunnán         Raidhfil         Piostol     Gráinghunna      Eile       (sonraigh) 
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Fo-chineálacha(c) Cuir tic  √ sa bhosca cuí (sna boscai cuí) 

Aer Piostol         Aer Raidhfil         Oibriú bolta        Craodlódáil        Débhairille        Oibriú Luamhain      

Gunna milliní Péinte        Gunna Pumpála         Gunna athscaoilte         Leathuathoibritheach         Gráinghunna agus Raidhfil 

le chéile        Bairille Aonair    

Urchar aonair            eile (sonraigh)   

Cuir tic  √ ar cheannn de na roghanna a,b nó c thíos, chun a thaispeáint  toradh an airm tine atá tú ag cur in ionad (C) 

(a) Aistriú an Airm Tine go dtí an 

Déileálaí  

Aitheantas Pulse an 

Déileálaí (c)   

    Ainm agus Sloinne an Déileálaí: (c) 

(b) Aistriú an Airm Tine  go dtí Dlinse Taobh Amuigh. 

 

 

(c) Aisteoir an Airm Tine don Fhaighteoir Príobháideach   

Uimhir Deimhniú Airm Tine an Fhaighteora Príobháideach atá  

Ábartha don arm tine (c) 

Sloinne an Fhaighteora Príobháideach (c) Seoladh an Fhaighteora Príobháideach (c) 

Céadainm (c)  

Uimhreacha Teagmhála Teileafóin:  

  

(NFP)     3.5  -  Sonraí Sortála Airm Tine 

Féadfaidh An Garda Síochána cigireacht a dhéanamh ar d’arm tine agus/nó ar do chóiríocht airm tine nó féadfar cruthúnas sa  

bhreis a bheith ag teastáil go bhfuil said sásúil 

Ar chomhíon  tu na ceanglais a bhaineann leis an Ordú um Chóiríocht Dhaingean  d’Airm Tine 2009 (M) 

CHUIR      NíOR CHUIR   

Ma tá an t-arm tine le stóráil de ghnáth ag áit seachas ag do seoladh bhaile, soláthraigh, le do thoil sonraí den áit ina mbeidh 

an tArm Tine stóráilte …………………………………………………………………………………………………… 

*Brathfidh  do riachtanais ar uimhir agus cineálacha na n-arm tine atá i do  sheilbh. Tá sonraí faoi leith na riachtanas le fail in I.R. 
U.307 2009  Rialachán na nArm Tine.(Cóiríocht Dhaingean) 2009,agusS.I.420/2019  tá na sonraí faoi leith le fáil ag www.garda.ie 
 

CUID 4  - SONRAÍ DEIMHNITHE 

4.1  -  Sonraí an Deimhniú   

An dteastaíonn  do dheimhniú arm tine i nGaeilge                  Béarla     Ná  cuir tic  √  ach in aon bhosca amháin 

Luaigh an líon uasmhéid  de urchair lónlámhaigh ar a bhfuil iarratas déanta (M) 

Má tá comhúsáid agat den arm tine seo, cuir uimhir dheimhniú an úsáideora eile ar fail  le do thoil:    

 

 
4.2  -  an chúis maidir le cén fáth go bhfuil an cineál seo Arm Tine ag teastáil. 

Beidh  an  t-arm tine seo in úsáid do: Cuir  tic √ sa bhosca/sna boscaí cuí  (M) 

Seilg         Lámhach Targaid i Raon údaraithe        Eile (Sonraígh) m.sh. Lámhach Créphlátaí, Smacht míolra agus ar eile)  

Mínigh le do thoil, ar dhuilleog ar leith, cén fáth go bhfuil an cineál sonraithe seo airm tine  ag teastáil? 

http://www.garda.ie/
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4.3  -   Sonraí an Raoin Lámhaigh / Raidhfil / Piostail  

Áit a bhfuil ceangal chun do dheimhniú  a dheonú, go bhfuil tú i do bhall de Chlub údaraithe Piostail/Raidhfil agus nó go n-úsáideann tú Raon 

údaraithe, comhlánaigh na páirceanna cuí thíos agus cuir cruthúnas bhallraíochta ar fáil   

Ainm an Chlub údaraithe Piostail/Raidhfil (c)  

Aitheantas  PULSE an  Chlub Piostail/ Raidhfil (c) 

Uimhreacha Teagmhála an Chlub údaraithe Piostail/ Raidhfil 

Ainm an Raoin údaraithe (c) 

Aitheantas PULSE an Raoin údaraithe(c)                                                     Uimhir Bhallraíochta an Raoin. (c)   

                                                  

Uimhreacha údaraithe teagmhála an Raoin 

 
4.4  -  Deimhniú Oiliúna Airm tine   (Ná Comhlánaigh ach má tá tú ag lorg Deimhniu Oiliúna (c) 
Uimhir Deimhniú an tSealbhóra Sonraithe * *Le haghaidh na sonraí seo, tagair i do Dheimhniú Airm 

Tine an duine atá sonraithe chun maoirseacht a 
dhéanamh ar do chuid oiliúna. 

Má tá tú os cionn 14 agus faoi bhun 16 bliana d’aois ní  mór do thuismitheoir nó do chaomhnóir an toiliú scríofa seo a leanas a 
chomhlánú i leith an airm tine a bhfuil cur síos déanta air agus caithfidh a chuid sonrai a bheith curtha ar fáil thíos 
Toiliú an Tuismitheora * / Caomhnóra * (c) 
Dearbhaim gur Tuismitheoir *  Caomhnóir mé  *  ( cuir isteach ainm an iarratasóra) ___________________________, 

Is feasach dom go huile agus go hiomlán  cuinsí an iarrartais seo agus tugaimse mo thoiliú iomlán don iarratas a bheith  deonta 
Síniú an Tuismitheora/ an Chaomhnóra * _______________________________________Dáta ______________________________ 

( *Scrios mar is cuí) 

Sloinne an Tuismitheora* / Caomhnóra* 

 (c) 

Seoladh (c) 

Céadainm (c)  

Dáta Breithe (lm,m,bbbb)          

Obair Uimhreacha Teagmhála Teileafóín: 

CUID 5  -  Sonraí na nAchtanna Fiadhúlra agus an tSealbhóra (c) 

5.1.   -  Riachtanais an Achta Fhiadhúlra 

An bhfuil sé i gceist agat an t-arm tine a úsáid, faoi réir an iarratais seo, chun mamaigh fiáine nó díolmhaithe a sheilg agus a mharú 
laistigh de bhrí an Achta Fiadhúlra 1976? Tá                    Níl                    Má d’fhreagair tú “Tá”, ceangail cóip de cheadúnas 
ábhartha ón tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra 

 

5.2.  -  Sonraí Ainmniúcháin na Feirme /na Talún (c)Comhlánaigh an chuid seo má tá 

iarratas déanta ar Dheimhniú Teoranta) 

Tá mé  tar éis ainmniúchán a fháil i scríbhinn ó shealbhóir na talún  nó   Is mise sealbhóir na talún  
San áit a bhfuil sé i gceist ag am an ghráinghunna thuas a úsáid amháin chun ainmhithe agus éin a mharú (seachas ainmhithe fiáine 
cosanta agus éin fiaine cosanta laistigh de bhrí an Achta Fiadhúlra, 1976) ar an bhfeirm/ar an talamh 
* NÓTA: (Muna bhfuil an t-iarratasóir ina úinéir ar an talamh atá í gceist, ní mór toiliú scríofa ó shealbhóir na talún a chur ar fáil) 

SONRAÍ AN tSEALBHÓRA TALÚN/ SONRAÍ TALÚN 
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AINMNITHEORA 

Sloinne(c) 

 

Céadainm (c)  

Seoladh Tí Cónaithe an Ainmnitheora  (c) 

 

Seoladh na Talún  (c) 

 

 

 

 

 

 

 Stáisiún Garda áitiúil (c) 

 

 Stáisiún Garda áitiúil (c) 

 

Uimhreacha Teagmhála Teileafóín: 

 

Uimhreacha  Teagmhála Teileafóín: 

 

(NFP)    DEARBHÚ AN IARRATASÓRA (M) 
 
 
Dearbhaimse go bhfuil an t-eolas a chuir mé ar fáil i ndáil leis an iarratas seo fíor chomh fada agus is eol dom agus a 
chreidimse. Tuigimse go bhféadfainnse a bheith dlite d’ionchúiseamh má thugaimse eolas bréagach nó míthreorach 
go feasach. Tuigimse go bhféadfaí mo chud sonraí a  choinneáil ar thaififd Garda de réir an dlí. Tuigimse go 
bhféadfainnse a bheith faoi réir tuilleadh fiosruithe Garda má mheastar gur ghá é seo d’fhonn cinneadh a dhéanamh 
ar cibé an t-iarratas seo a dheonú nó gan a dheonú. Geallaimse a chur in iúl don údarás eisiúna mar gheall ar aon 
athruithe ar an eolas a sholáthraítear mar thaca leis an iarratas seo. Comhlíonfaidh mé na coinníollacha ar fad a 
d’fhéadfadh baint a bheith acu leis an Deimniú Airm Tine. 
 
Siniú an Iarratasóra:_______________________    Dáta:____________________ 
 
 

  
 

 (NFP)                            CUID6  -   SONRAÍ AN DEIMHNITHE EILE  
LE COMHLÁNÚ AG AN GCOMHALTA DEN Gharda Siochána atá i mbun fiosrutihe ábhartha cúlra   (c) 

6.1.  -   Bhí Deimhniú Airm Tine don arm tine seo ag an iarratasóir roimhe seo. BHÍ*      NÍ 
RAIBH   .  

Ur Deimhnithe PULSE   Cineál 
Deimhnithe 

 Ceantar Garda  

6.2.   -  Sealbhaíonn an t-iarrasaóir faoi láthair deimhniú nó níos mó d’airm tine eile SEALBHAÍONN*   
NÍ SHEALBHAÍONN  
Ur Deimhnithe PULSE  Cineál 

Deimhnithe 
 Ceantar Garda  

 Ur Deimhnithe PULSE  Cineál 
Deimhnithe 

 Ceantar Garda  

Ur Deimhnithe PULSE  Cineál 
Deimhnithe 

 Ceantar Garda   

Ur Deimhnithe PULSE  Cineál  Ceantar Garda  
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Deimhnithe 
Ur Deimhnithe PULSE  Cineál 

Deimhnithe 
 Ceantar Garda  

Ur Deimhnithe PULSE  Cineál 
Deimhnithe 

  Ceantar Garda   

*Ma shealbhaíonnn, soláthraigh sonraí lena n-áirítear uimhir(uimhreacha an deimhnthei ( na ndeimhnithe, cineál(cineálacha) agus 
Ceantar an Gharda a bhfuil an deimhniú eisithe 

 

(NFP)                                                 CUID 7  -   BAILÍOCHT A THABHAIRT 
Le comháanú den Gharda Síochána  a fhaigheann an t-iarratas ag stáisiun áitiúil san áit  a chónaíonn an t-iarratasóír  (M) 

Ta me sásta maidir le cruthúnas aitheantas an iarartasóra de bharr: ( Cuir tic   √ mar is cuí) 
Tá an t-iarratasóir ar aithne agam go pearsanta  
Tá an t-iarratsóír tar éis a bheith aitheanta dom go pearsanta ag duine iontofa a bhfuil aithne agam air/ uirthí  
Tá an t-iarratasóir tar éis cruthúnas sásúil   aitheantais eile a sholáthar  ( Tabhair sonraí gairide lena n-áiritear aon uimhir 
thagartha d’áon dhoiciméid a thugtar ar aird m. sh. Ceadúnas Tiomána, Pas, Aoischárta agus mar sin de) 
Dáta Sloinne  Céim 

Céadainm Stáisiún 

Síniú 

Uimhir Chláraithe an 
Gharda 

 
 
 
 
 
 

CUID 8  -  TUAIRIM AN CHEANNFOIRT NÓ AN ARD-CHEANNFOIRT EISIÚNA                   
(M) 

I mo thuairmse, tá na sonraí atá san iarratas seo i  gceart  agus is duine é an t-iarratasóir: 
 

Sea  Ní 
hea 

 Gur féidir leis /léi, a  cheadú an t-arm tine  nó an lónlámhaigh bheith aige/aici gan chontúirt do 
shábháilteacht poiblí nó don tsíocháin. 

Sea  Ní 
hea 

 A sholáthraigh cóiríocht slán don arm tine agus don lónlámhaigh. 

Sea  Ní 
hea 

 A chomhlíonfaidh lena leithéid de choinníollacha eile atá sonraithe sa deimhniú arm 
tine de réir mar a  mheastar a  bheith riachtanach ag an údarás eisiúna 
A sholáthraigh na sonraí is gá ar fad faoi Achtanna na nArm Tine. 
 

Sea  Ní 
hea 

 

Sea  Ní 
hea 

 A bhfuil réasún maith agus dóthanach aige chun an t-arm tine a fháil (Nótáil le do 
thoil go mbaineannn fáth dóthanach le hairm tine teorannaithe.) 

Sea  Ní 
hea 

 Nach  pearsa  nach bhfuil  i dteideal faoi Alt 8’d’Acht na nArm Tine 1925 arna leasú 
chun deimhniú arm tine a shealbhú  
San áit in abhfuil an t-arm tine SRIANTA, gur thaispeáin sé/sí nach bhfuil sé ach ina chineál 
arm tine atá cuí chun críche an méid  lena bhfuil sé ag teastáil  

Sea  Ní 
hea 

 

 
 

CUID9  -   CINNEADH 
Le comhlánú ag an gCeannfort NÓ ag an Ard-Cheannfort eisiúna (ag brath ar cibé a bhfuil an t-arm tine srianta nó gan a bheith 

srianta). (M) 

Baineann an t-iarratas seo le: Airm Tine Gan Srian:     Airm Tine Srianta                          
 

Stampa oifige an 
Stáisiúin 
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Cinneadh an Cheannfoirt* / an Ard-Cheannfoirt*  Scrios mar is cuí): 
 
Deonaim Deimhniú Airm tine don iarratasóir. 
 
              Síniú  _______________________________________ Ceannnfort * / Ard-Cheannfort* (Scrios mar is cuí )  
 
 
Is iad mo chuid cúiseanna le haghaidh iad siúd a dheonú ná a leanas:   
 
 
 
(* Scrios mar is cuí ) 
Tá na conníollacha breise seo a leanas ceangailte leis an Deimhniú  ( más ann  iad (mar shampla Uasuimhir na nUrchar Airm Tine agus  
slándáil nuair a  bhíonn airm á n-iompar. Féach ar Threoracha an Choimisinéara le haghaidh tuilleadh treorach): 
 
 
 
 

Ní dheoanaim Deimhniú Arm Tine don iarratasóir.   
 
              Síniú  _______________________________________ Ceannfort * / Ard-Cheannfortt * (Scrios mar is cuí )  
 
 
Is iad  mo chuid cúiseanna le haghaidh  gan é./iad siúd a dheonú ná  a leanas * /  (Áirítear na dálaí seo a leanas  (a) Gan chúis mhaith 
don arm Tine (b) Cúiseanna Sábháilteachta Poiblí agus (c) Muna bhfuil an t-iarratasóir  i dteideal airm  
Tine  a úsáid nó a iompar agus ar eile): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(* Scrios mar is cuí) 

Dáta Sloinne: Céim: 

Uimhir Chláraithe Céadainm: Stáisiún: 

Síniú : 

Stampa Oifige an 
Cheantair/ na 
Roinne 
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Seicliosta 
 
le moill a sheachaint iarratais a phróíseáil ar Dheimhnithe Airm Tine, tá sé tábhachtach go 
soláthraítear gach eolas agus doiciméadú is gá. Da bhrí sin, is féidir leis an iarratasóir agus 
an Garda a fhaigheann an t-iarratas an tseicliosta seo a leanas a úsáid mar threoir chun a 
chinntiú go bhfuil gach eolas ábhartha curtha san áireamh. 
Brathfidh an t-eolas atá ag teastáil ar imthosca an iarratais aonair San áit  is gá doiciméadú  
bunaidh a thabhairt ar aird, is féidir iad seo a chóípeáil agus an bunchóip a chur ar ais chuig 
an iarratasóír. 
 

 
 

Cruthúnas Aitheantais  m.sh. Ceadúnas Tiomána, Pas, Aoischárta, nó ar aithne 
go pearsanta nó aithne go pearsanta don Gharda) 

 1 

Grianghraf an Iararatasóra le cur san áireamh ar thaifid,( grianghraf de mhéid an 
Phas, Íosmhéid =5mmx 44mm,uasmhéid=  38 mmx 50mm) 

 2 

Gearr Stair Liachta.  3 

Toiliú agus sonraí teagmhála le haghaidh fiosruthe ar stair liachta  4 

Stair an Iarratasóra roimhe seo.  5 

Cruthúnas Inniúlachta.  6 

Nóta ón déileálaí nó on úinéir roimhe seo, má bhaineann an t-iarratas seo le 
harmtine nuafhaighte. 

 7 

Leormhíniúchán maidir le cén fáth a bhfuil an cineál sonraithe don arm tine ag 
teastáil.  

 8 

Dearbhú ar chóríocht/stóras daingean slán.  9 

 Cruthúnas ar bhallraíocht  Chlub/Raon údaraithe Raidhfil/Piostal má tá an 
bhallraíocht sin ina choinníoll chun an t-iarratas seo   a cheadú. 

 10 

Toiliú an Tuismitheora/caomhnóra, má tá an t-iarratasóir faoi bhun 16 bliana 
agus má tá sé ag déanamh iarratais ar dheimhniú oiliúna. 

 11 

Ceadúnas Fia seilgeora/ceadúnas ábhartha ón tSeirbhís Náisiúnta  agus 
Fiadhúlra, má tá sé i gceist ag an iarratasóír  mamaigh  díolmhaithe a sheilg agus 
a mharú laistigh de bhrí an Achta Fhiadhúlra 1976. 

 12 

Cead an úinéara  talún más ábhartha.  13 

Ainmneacha, sloinnte, seolta agus sonraí teagmhála bheirt réiteoiri carachtair atá 
os cionn 18 mbliana d’aois. 

 14 

Dearbhú an Iarratasóra ar fhoirm  atá comhlánaithe agus sínithe.  15 

 
 


