
TUAIRISC AR RADHARC NA SÚL 
CHUN CRÍOCHA CEADÚNÚ TIOMÁNAITHE 

 DEARBHÚ AG AN IARRATASÓIR 
(le síniú ag an iarratasóir i láthair liachleachtóra chláraithe) 

Is mian liomsa, a bhfuiI mo shíniú thíos, dul faoi scrúdú ar radharc na súl chun ceadúnas sealadach a fháil faoi 

théarmaí fhorálacha na Rialachán um Thrácht ar Bhóithre (Tiománaithe a Cheadúnú), 2006. (Cuir O sa bhosca/sna 

boscaí cuí thíos) 

GRÚPA 1                                                         GRÚPA 2 
 
Earnáil 
Cheadúnais 

Tuairisc ar an 
bhfeithicil 

 Earnáil 
Cheadúnais 

Tuairisc ar an bhfeithicil  

Móipéid 
 

Gluaisrothar suas go 
125cc 
 

Gluaisrothar thar      
125 cc 
 
Feithicíl suas go     
3500kg uasmhéid 8 
bpaisinéir 
 
Gluaisteán agus 

leantóir 
 
Tarracóirí agus feithiclí 
oibre 

 
Trucail Bheag –  
níos lú ná 7,500 kg 
 
Trucail Mhór – os cionn 3,500 kg 
 

Trucail Bheag agus leantóir – 
nach mó ná 12,000 kg 
 
Trucail Bheag agus leantóir 
 

Bus beag  –  uasmhéid 16 
phaisinéir 
 

Bus mór  – le níos mó ná 8 
bpaisinéir 
 
Bus beag agus leantóir  – nach 
mó 12,000 kg. 
 
Bus mór agus leantóir 

 

Síniú:     __________________________________________________________ 

 

Ainm agus Seoladh an  

Iarratasóra i 

mBLOCLITREACHA 
 

Dáta Breithe 

 

Lá     Mí      Bliain 
 



TUAIRISC AR RADHARC NA SÚL 

NÍ MÓR AN TUARASCÁIL SEO:

a) Críochnaithe faoi Dhochtúir nó Radharceolaí a bhfuil a (h)ainm luaite i gClár Ginearálta na 
Liachleachtóirí nó i gClár na Oftalmach Radharceolaí, in Éirinn. 

b) FAOI BHRÁID ÚDARAS CEADÚNÚCHÁIN LE HIARRATAS AR CHEADÚNAS TIOMÁNA NÓ 
CEADÚNAS FOGHLAIMEORA IAISTIGH DE MHÍ AMHÁIN A CHRÍOCHNÚ 

Ainm:   ________________________________    Dáta Breithe:  
 Lá         Mí           Bliain 
 

Tuairiscímse, an liachleachtóir cláraithe/radharceolaí oftalmach cláraithe a bhfuiI mo shíniú leis seo thíos:- 

• go bhfuil an t-iarratasóir tar éis an dearbhú thuas a shíniú i mo láthairse 

• go bhfuil radharc súl an iarratasóra scrúdaithe agam i dtaca leis an gcaighdeán dá bhforáiltear mar a leagtar 

amach thíos 

• is é mo thuairimse (cuir sa bhosca/sna boscaí cuí thíos) 

go gcomhlíonann an t-iarratasóir an caighdéan foráilte a leagtar amach sa    Grúpa 1     agus      Grúpa 2   
 

(Cuir ‘X’ sa bhosca Grúpa 2 más rud é nach infheidhme ) 

 
gur gá don iarratasóir lionsaí ceartaitheacha a chaitheamh chun an caighdeán a leagtar síos thíos a chomlíonadh                 

 

nach n-éiríonn leis an iarratasóir an caighdeán a leagtar síos thíos a chomlíonadh 

Is é mo thuairim maidir le radharc na súl ag an iarratasóir go bhfuil an t-iarratasóir oiriúnach a thiomáint feiticlí de 
na catagóirí a léiritear ó aon dáta suas le 4 mhí féilire ó dháta an lae inniu. 
 

Siniú: _____________________________________________________ 
 

Dáta an scrúdaithe ar radharc na súl: 
 Lá      Mí            Bliain 
 

Uimhir Teileafóin:  
 






