Foirm Tuairisce Míochaine um Cheadúnas Tiomána
Le tiomáint caithfidh tú caighdeáin áirithe inniúlachta tiomána a bhaint amach. Chuige sin rangaítear feithiclí mar Ghrúpa
1 agus mar Ghrúpa 2. Má tá iarratas a dhéanamh agat d’fheithicil sa dá Ghrúpa (Féach nóta 2 lastall) cuir tic le Grúpa 1 agus
Grúpa 2 ar an bhfoirm. Nuair a bhaineann iarratasóir na critéir mhíochaine d’fheithiclí i nGrúpa 2 amach, bainfidh sé na critéir
mhíochaine d’fheithiclí i nGrúpa 1 amach go huathoibríoch.
Uimhir tiománaí
(má tá sé ar eolas)
Céadainm
(ainmneacha)
Sloinne
Seoladh 1
Seoladh 2
Baile/Cathair
Postchód
an chontae

Contea
Dáta breithe
Lá

Mí

Bliain

PPSN
(Cuir X leis an mbosca cuí)
Is mian liom dul faoi scrúdú radharc na súl de bhun m’iarratais do cheadúnas foghlaimeora/ceadúnas tiomána mar a éilíonn na
hAchtanna um Thrácht ar Bhóithre (Féach ar nóta 1 lastall).
Tá iarratas a dhéanamh agam do cheadúnas tiomána/
cheadúnas foghlaimeora mar thiománaí feithicle i nGrúpa 1

nó nGrúpa 2

(Féach ar nóta 2 lastall).

Má d’fhulaing tú leis an titimeas san am a chuaigh thart nó má tá tú ag
fulaingt leis faoi láthair, cuir dáta an taoma dheireanaigh in iúl le do thoil
Lá

Síniú
(Le síniú i láthair do Liachleachtóra)

Lá

Mí

Bliain

Mí

Bliain

Ní mór an fhoirm sin a chur isteach chuig an tSeirbhís Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána in éineacht le hiarratas ar
cheadúnas tiomána/cheadúnas foghlaimeora laistigh de mhí amháin i ndiaidh do Liachleachtóir é a chomhlánú.
FEITHICLÍ I NGRÚPA 1 AGUS I NGRÚPA 2
Grúpa 1 Feithiclí agus Catagóir Ceadúnais

Grúpa 2 Feithiclí agus Catagóir Ceadúnais

Foirm Tuairisce Míochaine um Cheadúnas Tiomána
Le comhlánú ag Liachleachtóir a bhfuil a ainm ar Chlár Ginearálta na Liachleachtóirí in Éirinn.
Tugaimse, an liachleachtóir cláraithe thíos-sínithe tuairisc:
• Gur shínigh an t-iarratasóir an dearbhú i mo láthairse
• Gur chuir mé an t-iarratasóir faoi scrúdú trí thagairt do na caighdeáin inniúlachta míochaine a éilíonn na hAchtanna um
Thrácht ar Bhóithre agus, i mo thuairimse, déanann an t-iarratasóir. (Cuir X leis an mbosca (na boscaí) thíos, le do thoil):
Comhlíontar an caighdeán inniúlachta liachta atá leagtha amach d’fheithiclí i nGrúpa 1
agus sin amháin.
Comhlíontar an caighdeán inniúlachta liachta atá leagtha amach d’fheithiclí i nGrúpa 1
agus i nGrúpa 2.
(Ní chóir é seo a chomhlánú ach amháin sa chás go ndearna an t-iarratasóir iarratas ar cheadúnas
tiomána/cheadúnas foghlaimeora i nGrúpa 2 nó go bhfuil ceadúnas aige cheana)

Tá

Níl

Tá

Níl

Go bhfuil an t-iarratasóir inniúil le tiomáint ar feadh tréimhse:
Grúpa 1 Catagóir Feithiclí agus Ceadúnais

1 bhliain

3 bliain

10 mbliana

Grúpa 2 Catagóir Feithiclí agus Ceadúnais

1 bhliain

3 bliain

5 mbliana

(Féach ar nóta 3 thíos le huastréimhse ceadúnais do thiománaithe i nGrúpa 2).

Go bhfuil an t-iarratasóir faoi mhíchumas fisiciúil a éilíonn go ndéanfar oiriúnuithe
don fheithicil chun riachtanais a mhíchumais a chomhlíonadh.

Tá

Níl

Go raibh próistéis/oirtéis géige ag an iarratasóir.

Tá

Níl

Gur gá don iarratasóir lionsaí ceartúcháin a chaitheamh agus é ag tiomáint.

Tá

Níl

Nach bhfuil an t-iarratasóir inniúil ar thiomáint ó thaobh na míochaine de.

Tá

Níl

Is í mo thuairim i dtaca le
(CUIR ISTEACH AINM AN IARRATASÓRA I MBLOCLITREACHA ) _______________________________________________________
ó thaobh inniúlachta míocahine de ná go bhfuil sé/sí inniúil ar fheithiclí sa Ghrúpa atá curtha in iúl ó dháta ar bith suas go dtí
ceithre mhí fhéilire ó dháta an lae inniu.
Dáta Scrúdaithe:

Síniú
Lá

Mí

Bliain

Stampa an Liachleachtóra a bhfuil a ainm ar
Chlár Ginearálta na Liachleachtóirí in Éirinn

Uimhir Teileafóin an Liachleachtóra

NÓTAÍ MÍNIÚCHÁIN
1. Chun do scrúdú míochaine a chríochnú caithfidh tú dul chuig do dhochtúir, dul faoi scrúdú míochaine agus an fhoirm seo a shíniú i láthair
an dochtúra. Nuair a bheidh an fhoirm líonta ag do dhochtúir, caithfidh tú í a sheoladh chuig údarás ceadúnaithe ar aon le do cheadúnas
foghlaimeora/cheadúnas tiomána laistigh de mhí amháin de dháta an scrúdaithe míochaine.
2. Tá feithiclí rangaithe i nGrúpa 1 nó i nGrúpa 2 do chaighdeáin inniúlachta míochaine. Déanann an grafach lastall cur síos ar na feithiclí i
nGrúpa 1 agus i nGrúpa 2. Tá a thuilleadh eolais faoi gach catagóir ceadúnais le fáil ar an bhfoirm iarratais cheadúnais. Tá caighdeán níos
airde d’inniúlacht mhíochaine riachtanach do na tiománaithe sin atá i seilbh ceadúnas d’fheithiclí i nGrúpa 2. Tabhair do d’aire le do thoil
go mbaineann caighdeáin Ghrúpa leis na catagóirí uilig d’fheithiclí laistigh den Ghrúpa sin. Níor cheart catagóirí aonair a mharcáil ar an
tábla lastall.
3. Caithfidh duine a bhfuil feithicil de chatagóir Ghrúpa 2 a thiomáint aige deimhniú ar a inniúlacht mhíochaine a fháil gach cúig bliana.
4. Ní féidir le hiarratasóirí os cionn 70 bliain d’aois deimhniú a fháil ar a n-inniúlacht tiomána ach ar feadh tréimhse bliana nó trí bliana.

