Úsáid an Gharda Síochána Amháin

Uimh. Thagartha:

Úsáid an CLG Amháin

Uimh. Thagartha:

An Garda Síochána
FOIRM IARRATAIS GHRINNFHIOSRÚCHÁIN
AN GHARDA SÍOCHÁNA
NÓTA DON IARRATASÓIR



Tá an fhoirm seo teoranta do bhaill Chumann Lúthchleas Gael amháin
Ní mór an fhoirm iarratais a chomhlánú go hiomlán agus CEANNLITREACHA a úsáid
(Luaigh N/B, le do thoil, mura mbaineann na sonraí le hábhar)
 Ní mór don scríbhneoireacht bheith soiléir agus inléite
 Seol an fhoirm chomhlánaithe ar ais chuig do Chomhordaitheoir Réamhscrúdaithe go
hÁitiúil, sa Chontae nó i do Chúige
 Ná seol an fhoirm seo chuig Láraonad Grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána nó chuig aon
Stáisiún Gardaí

Le comhlánú ag an Iarratasóir

SLOINNE:

AINM ROIMHE SEO (más ann dó):

CÉADAINM:

AILIAS:

DÁTA BREITHE:(ll/mm/bb)

ÁIT/CATHAIR DHÚCHAIS:

AR ATHRAIGH TÚ D’AINM RIAMH?

D’athraigh

Níor athraigh

UIMHIR TEAGMHÁLA TEILEAFÓIN:
MÁ D’ATHRAIGH, LUAIGH D’AINM ROIMHE SEO:

Luaigh gach seoladh, le do thoil ó bhliain na breithe chuig an dáta reatha
Teach
Uimh.

Sráid

Baile

Contae

Postchód

Tír

Ón
mBliain

Go dtí
an
Bhliain

Ar leanúint thall

Ar ciontaíodh thú riamh i gcion i bPoblacht na hÉireann nó in áit eile?
Ciontaíodh
DÁTA

Níor ciontaíodh
CÚIRT

Tabhair sonraí, le do thoil
CION

TORADH CÚIRTE

DEARBHÚ IARRATASÓRA
Tugaimse, an té a bhfuil m’ainm leis seo thíos, a rinne iarratas ar phost mar *________________________, leis seo,
údarú don Gharda Síochána chun ráiteas a sholáthar do _______________________ a dheimhníonn nach bhfuil aon
chiontuithe i mo leith i bPoblacht na hÉireann nó in áit eile, nó ráiteas ciontuithe agus/nó ionchúiseamh a sholáthar,
bíodh siad rathúil nó a mhalairt, atá ar feitheamh nó tugtha chun críche, sa Stát, nó in áit eile, de réir mar a bheidh,
faoi réir an scagaire riaracháin a chuir an tAire Dlí agus Cirt i bhfeidhm an 31Márta 2014.
Síniú an Iarratasóra: _______________________________
(
)
* tá an réimse seo éigeantach

Dáta: _________________

______________________________________________________________________________________________

Le comhlánú ag xxxxxxxxxxx
Bainisteoir Líne/Teagmhálaí:

____________________________ Láthair: ________________________
)

PRIONTÁIL FREISIN, LE DO THOIL (

Sínitheoir Údaraithe:
PRIONTÁIL FREISIN, LE DO THOIL

_______________________________
(
)

Uimhir Chláraithe an tSínitheora Údaraithe: _________

Dáta: ______________________

Le comhlánú ag Láraonad Grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána
Thug an oifig seo faoi sheiceálacha i gcomhréir le beartas reatha Grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána agus bunaithe ar an
bhfaisnéis a soláthraíodh san fhoirm iarratais seo. Sonraítear na torthaí thíos:
Ciontuithe ar bith
Ciontuithe
Tá ionchúisimh ar feitheamh

NÓTA : Tugadh faoi sheiceálacha ag an oifig seo bunaithe ar an bhfaisnéis a soláthraíodh. D’fhéadfadh na ciontuithe
bheith bainteach le hábhar d’fhiosrúchain. Iarrtar ort an fhaisnéis a nochtar a dhearbhú leis an iarratasóir.

Sínithe: ____________________________

An Ball I/G:

G.C.V.U.

