
Le tiomáint, caithfi dh tú caighdeáin áirithe inniúlachta míochaine 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, bainfi dh sé na 
critéirmhíochaine d’fheithiclí i nGrúpa 1 amach go huathoibríoch.

Cuid 1.   Faisnéis an Tiománaí:

Ainm an Iarratasóra:

Uimhir PSP 

Dáta breithe                              
   

Lá   Mí       Bliain

  

(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 1 lastall).

Síniú an Iarratasóra    
                  

(Le síniú i láthair do Liachleachtóra/Optaiméadraí)
                    

Lá   Mí   Bliain

Ní mór an fhoirm seo a chur isteach chuig an tSeirbhís Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána laistigh de thrí mhí óna comhlánú 
ag Cleachtóir Leighis nó ag Optaiméadraí.

Cuid 2 Le comhlánú ag Liachleachtóir nó Optaiméadraí a bhfuil a ainm ar Chlár Ginearálta na Liachleachtóirí in Éirinn. 

Tugaimse, an liachleachtóir cláraithe/an t-optaiméadraí cláraithe thíos-sínithe tuairisc:
• Gur shínigh an t-iarratasóir an dearbhú i mo láthairse.
• Gur chuir mé an t-iarratasóir faoi scrúdú radharc na súl trí thagairt don chaighdeán forordaithe, i mo thuairimse, déanann    
 an t-iarratasóir (Cuir X leis an mbosca (na boscaí) thíos):

a) Grúpa 1 Catagóir Feithiclí agus Ceadúnais           

b) Grúpa 2 Catagóir Feithiclí agus Ceadúnais           
         
c) An bhfuil ar an iarratasóir lionsaí ceartúcháin a chaitheamh ag tiomáint    

Is é mo thuairimse, tar éis scrúdú radharc na súl a dhéanamh, go bhfuil an t-iarratasóir 
(CUIR AINM AN IARRATASÓRA ISTEACH I mBLOCLITREACHA)
feiliúnach chun feithiclí den Ghrúpa atá sonraithe a thiomáint. 

Síniú an Chleachtóra Leighis

                          
                            

Lá   Mí   Bliain

Stampa an Liachleachtóra nó an Optaiméadraí a bhfuil a ainm  ar Chlár Ginearálta naLiachleachtóirí in Éirinn

  Uimhir Teileafóin an Liachleachtóra nó an Optaiméadraí

                    

Iarr ar do liachleachtóir nó d’optaiméadraí inisealacha a chur le haon leasú nó athrú a dhéantar agus an fhoirm seo á comhlánú. 
Tá seo tábhachtach chun bailíocht an doiciméid a chuirtear i láthair a mheas. 

Foirm Tuairisce Radharc na Súl um Cheadúnas Tiomána

Tá      Níl   

Tá      Níl   

Tá      Níl   

Uimhir tiománaí
(má tá sé ar eolas)



1. Tá feithiclí rangaithe i nGrúpa 1 nó 
i nGrúpa 2 do chaighdeáin inniúlachta 
míochaine. Déanann an tábla 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.

2. Treoir ghinearálta is ea na nithe seo a 
leanas don ghairmí míochaine nó radhairc 
a bhfuil tástáil radharc na súl a stiúrú 
aige. Tiocfaidh treoir leagtha amach sa 
doiciméád Sláinte agus Tiomáint in ionad na 
comhairle seo agus tá an t-eolas is déanaí 
faoi chaighdeáin inniúlachta míochaine do 
thiománaithe in Éirinn le fáil ann. Cuirfear 
na hiarratasóirí uilig do cheadúnas tiomána 
faoi scrúdú géire amhairc agus réimse 
radhairc ar aghaidh chun a chinntiú go 
bhfuil radharc na súl leordhóthanach chun 
feithiclí cumhachtthiomáinte a thiomáint. 
Má táthar in amhras go bhfuil radharc 
an iarratasóra leordhóthanach, cuirfi dh 
speisialtóir (oftailmeolaí, nó liachleachtóir 
eile le suim ar leith in éalanga radhairc nó 
optaiméadraí) é faoi scrúdú. Ag an scrúdú 
seo díreofar aire, go háirithe, ar na nithe seo 
a leanas: géire amhairc, réimse radhairc, 
radharc clapsholais, dallrú agus íogaireacht 
chodarsnachta, dioplóipe agus feidhmeanna 
amhairc eile a d’fhéádfadh cur isteach ar 
thiomáint shábháilte.

3. Feithiclí i nGrúpa 1, Treoir do Ghairmí 
Míochaine; tá feidhm ag na nithe seo a 
leanas:
A. Is féidir ceadúnú a mheabhrú i gcásanna
eisceachtúla nuair nach féidir caighdeán an
réimse radhairc nó caighdeán géire amhairc 

a chomhlíonadh; i gcásanna mar sin ba 
cheart d’údarás míochaine inniúil scrúdú ar 
an tiománaí chun a thaispeáint nach bhfuil 
aon lagú eile maidir le feidhm amhairc, 
dallrú, íogaireacht chodarsnachta agus 
amharc clapsholais san áireamh. Ba cheart 
go mbeadh an t-iarratasóir faoi réir tástála
praiticiúla deimhní chomh maith.

B. Beidh géire amhairc dhéshúileach ag an
duine, le lionsaí ceartúcháin más gá, de 0.5
(6/12) ar a laghad agus an dá shúil a n-úsáid
le chéile. Ba cheart go mbeadh an réimse
radhairc cothrománach 120 céim ar laghad, 
go mbeadh an síneadh 50 céim ar a laghad 
ar chlé agus ar dheis agus 20 céim síos agus 
suas. Níor cheart go mbeadh éalang ar bith 
ann laistigh de gha na 20 céime lárnaí..

C. Nuair a aimsítear nó a dhearbhaítear 
galar súl forchéimnitheach, is féidir 
ceadúnais a eisiúint nó a athnuachan faoi 
réir go gcuirfi dh údarás míochaine inniúil an 
t-iarratasóir faoi scrúdú rialta.

D. Caithfi dh duine go bhfuil lánchaillteanas
feidhme radhairc aige i leathshúil nó nach
mbaineann úsáid ach as leathshúil géire
amhairc de 0.5 (6/12) ar a laghad a bheith
aige, le lionsaí ceartúcháin más gá.

E. Tar éis dioplóipe ar bith atá forbartha le
déanaí nó tar éis caillteanais radhairc i
leathshúil, ba cheart go mbeadh tréimhse
chuí oiriúnaithe ann (de shé mhí ar a 
laghad), ina mbeadh cosc ar thiomáint. Tar 
éis na treimhse seo, ní cheadaítear tiomáint 
mura bhfaightear tuairim fhabhrach ón 
dochtúir nó ón optaiméadraí a rinne radharc 
na súl a scrúdú.

4. Feithiclí i nGrúpa 2, Treoir do Ghairmí
Míochaine; tá feidhm ag na nithe seo a
leanas:
A. Beidh géire amhairc, le lionsaí 
ceartúcháin más gá, de 0,8 (6/7.5) ar a 
laghad sa tsúil mhaith agus 0,1 (6/60) ar a 
laghad sa drochshúil. Má bhaintear úsáid 
as lionsaí ceartúcháin le luachanna de 0,8 
(6/7.5) agues 0,1 (6/60) a bhaint amach, 
caithfear an íosghéire a chur i gcrích le 
spléaclaí le cumhacht nach mó ná móide 
ocht ndioplóipe, nó le cabhair lionsaí 
tadhaill Caithfi dh an ceartúchán a bheith 
sofhulaingthe. Ba cheart go mbeadh an 
réimse radhairc chothrománach leis an dá 
shúil 160 céim ar a laghad; ba cheart go 
mbeadh an síneadh 70 céim ar a laghad ar 
chlé agus ar dheis agus 30 céim suas agus 
síos. Níor cheart go mbeadh éalang ar bith 
ann laistigh de gha na 30 céime larnaí.

B. Níor cheart ceadúnas foghlaimeora/
ceadúnas tiomána a eisiúint do dhuine a
bhfuil íogaireacht chodarsnachta lagaithe nó
dioplóipe air.

C. Tar éis caillteanas substaintiúil radhairc i
leathshúil, ba cheart go mbeadh tréimhse
chuí oiriúnaithe ann (de shé mhí ar a 
laghad), ina mbeadh cosc ar thiomáint. Tar 
éis na treimhse seo, ní cheadaítear tiomáint 
mura bhfaightear tuairim fhabhrach ón 
dochtúir nó ón optaiméadraí a rinne radharc 
na súl a scrúdú.

5. Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi 
chaighdeáin feiliúnachta leighis, féach na 
Treoirlínte maidir le Sláinte agus Tiomáint 
ar www.ndls.ie

Foirm Tuairisce Radharc na Súl um Cheadúnas Tiomána

Grúpa 1 Feithiclí agus Catagóir Ceadúnais Grúpa 2 Feithiclí agus Catagóir Ceadúnais

NÓTAÍ MÍNIÚCHÁIN Ní theastóidh foirm thuairisce ar radharc na súl i gcás go soláthrófar tuairisc leighis, 
mura luann do dhochtúir ginearálta a mhalairt

An bhfuil iarratas ar chead foghlaimeora 
nó ar cheadúnas tiomána á dhéanamh 
agat?

Déan iarratas ar líne anois ag ndls.ie

Ní gá duit foirmeacha páipéir a 
chomhlánú, coinní a dhéanamh ná 
dul chuig ionad de chuid na Seirbhíse 
Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána 
go pearsanta. Ní theastaíonn uait ach 
do Chárta Seirbhísí Poiblí agus cuntas 
fíoraithe MyGovID chun rochtain shlán a 
fháil ar iarratas ar líne ag ndls.ie

Féadfar d’fhoirm thuairisce ar radharc 
na súl a uaslódáil agus iarratas ar líne 
á dhéanamh agat nó féadfar í a chur sa 
phost tar éis duit d’iarratas a dhéanamh.


