
Comhairle Contae Chorcaí 

DEARBHÚ GUR FEITHICIL OILEÁIN AN FHEITHICIL 

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 chun a seoladh ar oileán a dhearbhú. D’fhéadfaí fianaise 

cháipéiseach a iarraidh. 

Sonraíonn roinnt 4(f) don Acht um Motarfeithiclí (Dleacht agus Ceadúntaisí) 2004 gur feithiclí oileáin na feithiclí atá 

coiméadaite agus úsaidaithe ar oileáin atá ar an bhfairsinge agus atá gan aon slí thar bothar no thar droichead ón 

mórthír 

1. Dearbhaím ______________________________________________________ 

Ó (seoladh) ______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

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: _________________ 

 

2. Chomhlánaigh an t-iarrthóir an dearbhú lastuas i mo láthair:: 

 Síniú an Gharda ___________________________ Dáta: ________________  

 

Stampa an Stáisiún   

 

 

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

 Ráiteas Príobháideachta 
 
Éilionn Comhairle Chonntae Chorcaí ar son  Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt (DTTAS) ar chustaiméirí faisnéis phearsanta ar leith 
a sholáthar d’fhonn feidhmeanna reachtacha agus riaracháin a chomhlíonadh.  Caithfidh Comhairle Chonntae Chorcaí agus an Roinn le 
gach faisnéis agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil mar fhaisnéis agus sonraí atá faoi rún de réir an Rialacháin Ghinearálta um 
Chosaint Sonraí agus reachtaíocht Cosanta Sonraí. 
 
D’fhéadfaí, de réir dlí, do shonraí pearsanta a mhalartú le Ranna Rialtais nó gníomhaireacheaí eile atá ag teacht faoi théarmaí tagartha 
DTTS.  Tá na sonraí ar fad maidir le beartas cosanta sonraí na Roinne, ina leagtar amach mar a bhainfimid leas as do chuid fasnéise 
pearsanta, chomh maith le heolas maidir le do chearta mar dhuine is údar do na sonraí le fáil ag www.dttas.gov.ie/dataprotection. 
 
Tá cóip chrua de na sonraí maidir leis an mbeartas seo le fáil freisin ach ríomhphost á iarraidh a sheoladh chuig 
dataprotection@dttas.gov.ie nó scríobh cuig an Aonad Cosanta Sonraí, An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, Lána Líosain, Baile 
Átha Cliath D02TR60 

http://www.dttas.gov.ie/dataprotection
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