
Cuid 1 le comhlánú ag an iarrthóir (ní mór don iarrthóir cuid 1 a shíniú i láthair Cleachtóir Leighis) 
1. Faisnéis an Tiománaí:  

Ainm an Iarrthóra*: 

UPSP 

Dáta breithe                              
   

Lá   Mí      Bliain

 
(má tá sé ar fáil)

a) Baineann m’iarratas le ceadúnas tiomána/cead foghlaimeora mar thiománaí in  Group 1   Baineann     

                              Group 2   Baineann     

b)An raibh gá do cheadúnas/chead is déanaí a chúlghaireadh nó do 
ghairmí leighis moladh duit stopadh ag tiomáint ar feadh tréimhse  Bhí      Ní raibh   

Má bhí tabhair cúis __________________________________________ 

c) An raibh taom titimis agat riamh?  Bhí      Ní raibh   

Má bhí, tabhair dáta an taoma deiridh _____ / _____ / ______ 

Mura sásaíonn do chás na critéir eisceachtúla a cheadaítear do thiománaithe Ghrúpa 1 amháin, ní mór duit a bheith saor ó 
thaom ar feadh 12 mhí de réir an dlí sular féidir leat tiomáint/tiomáint arís. (Feic Cuid 2 chun na critéir do chás eisceachtúil 
titimis a fheiceáil)

Dearbhaím ar feadh m’eolais go bhfuil an fhaisnéis thuas fíor agus gur chuir mé an dochtúir a bhfuil an tuairisc leighis 
seo á comhlánú aige ar an eolas, de réir na nAchtanna um Thrácht ar Bhóithre maidir le haon riocht leighis, drugaí agus 
leigheasanna a úsáidim. 

Síniú an Iarratasóra ____________________________ Dáta: _____ / _____ / ______

Cuid 2 le comhlánú ag Cleachtóir Leighis ar Chlár Chomhairle Leighis na hÉireann (Speisialtóir nó Ginearálta) 

1. Applicant name ___________________________________  DOB _____ / _____ / ______ meets the relevant medical fitness 
standard for: 

a) Feithiclí ghrúpa 1           Tá      Níl    ar feadh tréimhse 1 bl    3 bl     10 bl  

b) Feithiclí ghrúpa 2           Tá      Níl    ar feadh tréimhse 1 bl    3 bl     5 bl    

c) An bhfuil ar an iarratasóir lionsaí ceartúcháin a chaitheamh ag tiomáint         Tá      Níl  

d) Tá an t-iarratasóir faoi mhíchumas fisiciúil gur gá oiriúintí a dhéanamh leis an     Tá      Níl  

e) Tá próistéis/ortóis ghéige a an iarratasóir         Tá      Níl  

f) An bhfuil titimeas ag gabháil don iarratasóir? Má tá, feic 2.2a, critéir do chás eisceachtúil thall.   Tá      Níl  

g) An bhfuil gá le srianta a chur ar cheadúnas tiomána / chead foghlaimeora an iarratasóra? Feic 2.2b thall.  Tá      Níl  

Síniú an Chleachtóra Leighis  ____________________________    Dáta: _____ / _____ / ______
	 Ní	mór	é	seo	a	sheoladh	isteach	chuig	an	NDLS	laistigh	de	1	mhí	ón	dáta	seo

Stampa an Chleachtóra Leighis a bhfuil a ainm              Uimhir theileafóin an Chleachtóra Leighis: 
ar Chlár Chomhairle Leighis na hÉireann               (Speisialtóir nó Ginearálta)      

                

CUID 2 AR LEAN AR AN GCÉAD LEATHANACH EILE

 
Foirm um Thuairisc Leighis do Cheadúnas

(feic leathanach 2 do na catagóirí feithicle).

Uimhir Chlárúcháin Chomhairle Leighis na hÉireann

   

Uimhir an  
tiománaí*

Ní  
bhaineann
Ní  
bhaineann



Cuid 2 (ar lean) le comhlánú ag Cleachtóir Leighis 

2. Riachtanais speisialta cheadúnais lena n-áirítear cásanna eisceachtúla do thiteamas 

a) Titimeas:  Mura mbaineann sé seo cuir mar le – Neamhbhainteach  

Má bhí taom titimis ag d’othar le 12 mhí anuas,    
ar dheimhnigh néareolaí comhairleach go bhfuil siad feiliúnach chun feithicil ghrúpa 1 a thiomáint (Feic na catagóirí

feithicle thíos) faoi na critéir um chás eisceachtúil do thitimeas a thaispeántar thíos:   Dheimhnigh      Níor dheimhnigh     

Áirítear le critéir do chás eisceachtúil: An chéad taom; taom spreagtha amháin sa bhliain roimhe; níl tionchar ag an taom  
ar chomhfhiosacht ná ar chumas tiomána; taom le bliain anuas agus a duine stoptha den leigheas frith-thitimis faoi mhaoirsiú 
leighis; nó taom nuair a bhíonn an duine ina chodladh amháin agus an hí an chéad taom codlata den chineál sin ar a laghad  
12 mhí roimhe sin 

b) Moladh do cheadúnas teoranta                  Mura bhfuil aon cheann le cur i bhfeidhm marcáil – Neamhbhainteach     

teoranta d’uair an chloig amháin tiomána i rith an lae (uair amháin tar éis éirí agus uair amháin roimh dhul faoi na gréine)  Tá      Níl  

teoranta do thurais laistigh de 30km ó áit chónaithe an tsealbhóra       Tá      Níl  

teoranta do thurais le luas nach mó ná 80 km/u          Tá      Níl  

Síniú an Chleachtóra Leighis ____________________________ Dáta: _____ / _____ / ______

	 Ní	mór	é	seo	a	sheoladh	isteach	chuig	an	NDLS	laistigh	de	1	mhí	ón	dáta	seo

Rangaítear feithiclí mar Ghrúpa 1 agus Grúpa 2. Má tá iarratas á dhéanamh agat ar fheithicil sa dá Ghrúpa, cuir tic le Grúpa 
1 agus 2. I gcás go sásaíonn iarratasóir na critéir leighis d’fheithiclí Ghrúpa 2, sásóidh siad na critéir d’fheithiclí Ghrúpa 1 go 
huathoibríoch.

NÓTAÍ MÍNIÚCHÁIN
1. Chun do scrúdú leighis a dhéanamh, ní mór duit dul chuig dochtúir, scrúdú leighis a dhéanamh agus an fhoirm seo a shíniú os comhair an dochtúra. Nuair 

a chomhlánaíonn do dhochtúir an fhoirm, ní mór duit í a sheoladh isteach chuig an tSeirbhís Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána le d’iarratas ar chead 
foghlaimeora/cheadúnas tiomána laistigh de mhí amháin ó dháta an scrúdaithe leighis.

2. I gcomhair caighdeáin feiliúnachta leighis, rangaítear feithiclí mar Ghrúpa 1 agus Grúpa 2. Déantar cur síos sa léaráid thuas ar na feithiclí atá i nGrúpa 1 agus 
i nGrúpa 2. Tá tuilleadh eolais le fáil ar gach catagóir ceadúnais ar fhoirm iarratais an cheadúnais. Teastaíonn caighdeán feiliúnachta leighis níos airde ó na 
tiománaí siúd a bhfuil ceadúnais d’fheithiclí Ghrúpa 2 acu. Tabhair faoi deara go mbaineann na caighdeáin Ghrúpa leis na catagóirí feithiclí ar fad sa Ghrúpa 
sin. Níor chóir catagóirí aonair a mharcáil ar an tábla thuas.

3. Ní mór do dhuine atá ag tiomáint feithicle i gcatagóir Ghrúpa 2 deimhniú a fháil go bhfuil siad feiliúnach ó thaobh leighis gach cúig bliana ar a laghad.
4. Ní féidir d’iarratasóirí os cionn 70 bliain deimhniú a fháil go bhfuil siad feiliúnach le tiomáint ach ar feadh bliana nó trí bliana.
5. Nuair is cuí, féadfaidh an dochtúir seirbhísí gairmithe leighis agus tiomána eile a úsáid (e.g. comhairleoir, teiripeoir saothair, optaiméadraí, measúnóir 

tiomána ar an mbóthar) chun cabhrú leo an fhoirm seo a chomhlánú.
6. Iarr ar do Dhochtúir túslitreacha a chur le haon athrú a dhéantar agus an fhoirm seo á comhlánú. Tá sé seo tábhachtach agus bailíocht na cáipéise a chuirtear i 

láthair a mheas.

 
Foirm um Thuairisc Leighis do Cheadúnas


