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Árachas

De réir an dlí, níl cead agat feithicil a thiomáint ar an bhóthar 
mura bhfuil árachas agat. Tugann an t-árachas cosaint 
airgeadais duit má bhíonn timpiste agat. Mar shampla, má 
bhuaileann tú carr duine eile agus má bhí an locht ortsa as 
an timpiste, díolfaidh an comhlacht árachais as an damáiste 
agus ní bheidh ort féin díol as.

Má théann tú amach ar an bhóthar, áfach, gan árachas agat, 
beidh tú i dtrioblóid mhór. Gheobhaidh tú pointí pionóis 
agus bheadh baol ann go fiú 
go gcaillfeá do cheadúnas 
tiomána.

Má bhíonn timpiste agat, clúdóidh an t-árachas costas an 
damáiste

Ní hamháin go bhfaighidh tú 
pointí pionóis, beidh ort féin díol 
as an damáiste uilig a rinneadh sa 
timpiste
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Go bunúsach, tá trí chineál d'árachas ann d’úsáideoirí 
bóthair:

  Árachas Cuimsitheach;
  Árachas Dóiteáin agus Gadaíochta; agus
  Árachas Tríú Páirtí

Árachas Cuimsitheach
Má bhíonn timpiste agat, díolfaidh an comhlacht árachais 
as an damáiste don fheithicil eile agus as an damáiste 
do d’fheithicil féin. Tá clúdach agat fosta má ghoidtear 
d’fheithicil féin nó mé théann d’fheithicil féin le tine.
Clúdaíonn Árachas Cuimsitheach thú fosta le feithiclí daoine 
eile a thiomáint – a fhad is atá: cead agat an fheithicil sin a 
thiomáint; agus an ceadúnas tiomána ceart agat faoi choinne 
an chineáil sin feithicle. 
Ach má úsáideann tú d’árachas cuimsitheach le feithicil duine 
eile a thiomáint, 
ní bheidh ach 
clúdach tríú 
páirtí agat faoi 
choinne na 
feithicle eile.
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Árachas Dóiteáin agus Gadaíochta.
Clúdaíonn an t-árachas seo costais an damáiste d'fheithiclí 
eile má bhíonn timpiste agat ach ní chlúdaíonn sé an 
damáiste do d’fheithicil féin. 
Clúdaíonn an t-árachas seo chomh maith thú má ghoideann 
duine éigin d’fheithicil nó má théann d’fheithicil le tine.

Árachas Tríú Páirtí
Ní chlúdóidh árachas tríú páirtí d'fheithicil féin ar chor ar 
bith. Ach más rud é go mbíonn timpiste agat, díolfaidh an 
t-árachas tríú páirtí as damáiste ar bith a dhéantar d'fheithiclí 

Clúdóidh an t-árachas dóiteáin agus gadaíochta thú má théann do charr le tine
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eile. Tá an t-árachas tríú páirtí ar an chineál árachais is saoire 
ach is leor é le go mbeidh cead agat tiomáint ar na bóithre.

Téarmaíocht
Má bhíonn tú ag iarraidh árachas a shocrú do d’fheithicil, is fiú 
eolas a chur ar chuid na téarmaí a úsáideann na comhlachtaí 
árachais.
Ós rud é gur trí Bhéarla, go príomha, a dhéanann an chuid 
is mó de na comhlachtaí árachais a gcuid gnó, tá an téarma 
Béarla ann, an Ghaeilge atá air agus an chiall atá leis.

Ní hamháin go mbeadh sé úsáideach na téarmaí seo a bheith 
ar eolas agat agus tú ag iarraidh árachas a shocrú, tá seans 
ann go dtiocfaidh siad aníos sa scrúdú fosta!
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1st party 1ú pháirtí Tusa - an té a bhfuil árachas aige/
aici nó atá ar lorg árachais

2nd party 2ú páirtí An comhlacht árachais nó an 
bróicéir a chuireann an t-árachas 
ar fáil

3rd party 3ú páirtí Duine ar bith eile a bhfuil baint 
aige/aici le timpiste bóthair

broker bróicéir Seo duine nó dream a 
cheannaíonn árachas duitse nó 
thar do cheann ó chomhlacht 
árachais - oibríonn sé duitse*

agent gníomhaire Seo duine nó dream a oibríonn do 
chomhlacht árachais amháin (nó 
do roinnt comhlachtaí árachais) 
agus a dhíolann árachas leat*
*don ghnáthchustaiméir, is beag 
difear atá idir bróicéir árachais agus 
gníomhaire árachais

proposer togróir Seo tusa arís - an duine a 
cheannaíonn an t-árachas

proposal 
form

foirm thogra Seo an fhoirm a chomhlánaíonn 
tú nuair atá tú ag iarraidh árachas 
a cheannach

utmost 
good faith

meon 
lánmhaith

Úsáidtear an frása seo le cur síos 
a dhéanamh ar dhuine éigin a bhí 
ionraic nuair a rinne sé/sí éileamh 
árachais

Téarmaíocht an Árachais
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under- 
writer

frithgheallaí Seo an duine sa chomhlacht 
árachais a ghlacann leis an fhoirm 
togra ón togróir - go bunúsach, a 
cheadaíonn árachas a thabhairt 
duit

declined 
task/risk

riosca 
diúltaithe

In amanna, ní bhíonn comhlachtaí 
árachais sásta éileamh a íoc má 
fhaigheann siad amach go raibh 
rudaí ann nár dhúirt tú leo nuair 
a cheannaigh tú an t-árachas. 
Cuireann siad ceist ort i gcónaí ’ar 
diúltaíodh árachas duit roimhe 
seo?’

policy polasaí Seo doiciméad ar a bhfuil na 
sonraí agus na coinníollacha 
uilig maidir leis an árachas atá 
agat mar aon leis na tosca uilig 
a d’úsaid an comhlacht le do 
phréimh árachais a oibriú amach.



Staidéar Mótarfheithiclí agus Úsáideoirí Bóthair7

premium préimh Seo an méid airgid a dhíolann tú 
as d'árachas.

certificate teastas Is teastas é seo a thugann an 
comhlacht árachais duit lena 
chruthú go bhfuil árachas agat.

cover note nóta 
cumhdaigh/
clúdaigh

Is nóta sealadach é seo a 
thugann an comhlacht duit le tú 
a chlúdach go dtí go mbeidh an 
teastas réidh acu.

policy 
holder

sealbhóir 
polasaí

Seo an duine a bhfuil an polasaí 
árachais ina (h)ainm aige nó 
aici. In amanna, thig leat daoine 
eile a bheith ainmnithe agat ar 
an pholasaí. Mar shampla, má 
tá tú ainmnithe ar pholasaí do 
thuismitheora (ach de ghnáth, 
ní bheidh ach clúdach tríú páirtí 
agat), tá cead agat feithicil do 
thuismitheora a thiomáint ach is 
é do thuismitheoir an sealbhóir 
polasaí.
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excess barrachas Seo an méid a chaithfidh tusa a 
íoc as an damáiste má bhíonn 
timpiste ann. Socraíonn tú an 
méid seo leis an chomhlacht 
árachais roimh ré. Mar shampla, 
b'fhéidir go mbeadh ortsa an 
chéad £100 punt a íoc agus go 
n-íocfadh an comhlacht árachais 
an chuid eile. De ghnáth, dá airde 
an barrachas atá le híoc agat, is 
ísle an praghas atá le híoc agat 
as an árachas. Bíonn barrachas 
níos airde le híoc, de ghnáth, ag 
tiománaithe níos óige.

indemnity slánaíocht Is cúiteamh é seo as rud a chaill 
tú nó as damáiste a rinneadh. 
Go bunúsach, ciallaíonn sé seo 
tú a fhágáil go díreach mar a 
bhí (ó thaobh maoine nó airgid 
de) go díreach sular tharla an 
timpiste. Má dhéantar damáiste 
do d'fheithicil, díolfaidh an 
comhlacht árachais as an fheithicil 
a dheisiú le go mbeidh sí mar a 
bhí roimh an timpiste.

personal 
liability

dliteanas 
pearsanta

Seo nuair a admhaíonn tú gur tú 
ba chúis le timpiste bóthair agus 
an méid a bhfuil tusa freagrach as 
a íoc.
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green card cárta glas Seans go mbeadh sé seo de dhíth 
ort dá mbeifeá ag iarraidh bheith 
ag tiomáint taobh amuigh den 
AE.

renewal 
notice

fógra 
athnuachana

Maireann polasaí árachais bliain, 
de ghnáth. Go gairid roimh 
dheireadh na bliana, cuirfidh an 
comhlacht in iúl duit go bhfuil 
sé chóir a bheith in am agat an 
t-árachas a athnuachan agus 
déarfaidh siad leat an méid atá le 
híoc agat an chéad bhliain eile.

no claims 
discount/
bonus

lascaine /
bónas cheal 
éilimh

Éireoidh an phréimh atá le 
híoc agat as an árachas níos lú 
achan bhliain mura ndéanann 
tú éileamh. I ndiaidh 5 bliana, 
deirtear go bhfuil bónas cheal 
éilimh iomlán agat - seo an 
praghas is ísle is féidir a thig 
leatsa* a íoc as d’árachas.

protected 
bonus

bónas 
cosanta

Má tá bónas cheal éilimh iomlán 
agat, thig leat táille bhreise a íoc 
leis an chomhlacht árachais leis 
an bhónas sin a chosaint. Ansin, 
go fiú má bhíonn timpiste agat, ní 
chaillfidh tú do bhónas.
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Íocann daoine difriúla praghsanna difriúla as a gcuid 
árachais, ag brath ar  
 i) an tiománaí atá ag iarraidh árachas a cheannach;  
  agus
 ii) an fheithicil atá le clúdach faoin árachas

An Tiománaí
Inscne - cé acu fear nó bean é/í
Aois
Taifead tiomána (éilimh a rinneadh roimhe seo, pointí 
pionóis ar bith atá ag an tiománaí, ciontuithe ar bith)
Post nó slí bheatha an duine
Áit a gcónaíonn an duine

Déanann an comhlacht árachais measúnú ar an riosca, dar leo, atá ag baint le 
gach cineál tiománaí



Staidéar Mótarfheithiclí agus Úsáideoirí Bóthair11

An Fheithicil
An cineál feithicle atá ann agus méid an innill
Fearais slándála ar bith (aláram, mar shampla)
Áit a gcoinnítear an fheithicil thar oíche
An cineál árachais atá de dhíth
Cé acu a bheas daoine eile ainmnithe ar an pholasaí nó 
nach mbeidh

Gníomhaíocht

Mar rang, déanaigí plé ar na tosca seo uilig a mbíonn 
praghas an árachais ag brath orthu agus déan iarracht 
smaoineamh ar an chineál  
 i)  duine a mbeadh an phréimh árachais is lú 
  le híoc aige/aici
 ii)  feithicle a mbeadh an phréimh árachais is lú 
  le híoc agat faoina coinne

Beidh níos mó árachais le híoc agat má thiomáineann tú carr níos gasta nó níos 
cumhachtaí
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Riosca
Scrúdaíonn an comhlacht árachais na tosca seo uilig mar go 
mbíonn siad ag iarraidh a oibriú amach cén sórt riosca atá 
ann go mbeidh timpiste agat.
 
Mar shampla, tá riosca i bhfad níos mó ann go mbeidh 
timpiste bóthair ag fear óg faoi bhun 25 bliain d’aois ná 
bean 30 bliain d’aois. In amanna, bíonn préimheanna níos 
airde le híoc ag tiománaithe atá i bhfad níos sine, go fiú 
mura raibh timpiste acu riamh roimhe ina saol nó dar leis an 
chomhlacht árachais go bhfuil riosca ard ag baint leo.
Mar an gcéanna, más carr spóirt gasta atá i gceist, le 
hinneall 3 lítear, is mó seans go mbeadh timpiste aige ná 
mar a bheadh ag carr beag mall nó is mó seans go mbeadh 
an tiománaí á thiomáint go gasta.

Cad chuige a mbeadh níos mó le híoc ag tiománaí amháin ná tiománaí eile má 
tiomáineann siad beirt an cineál céanna cairr?
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Cuirfidh an comhlacht cuid mhór ceisteanna ort agus tá 
sé tábhachtach go bhfreagraíonn tú na ceisteanna chomh 
hionraic agus is féidir nó mura bhfreagraíonn tú go hionraic 
iad, ní chaithfidh an comhlacht an t-éileamh a íoc má 
bhíonn timpiste agat.

Tá tábhacht faoi leith ag baint le do thaifead tiomána fosta. 
Más duine thú a bhfuil cuid mhór pointí pionóis agat as 
bheith ag tiomáint róghasta nó má ciontaíodh roimhe thú 
as bheith ag tiomáint faoi thionchar an óil, mar shampla, 
sílfidh an comhlacht árachais go bhfuil riosca níos mó ag 
baint leat.

Bíonn an bónas 
cheal éilimh iontach 
luachmhar do na 
tiománaithe sin nach 
ndéanann éileamh, 
nó laghdaíonn sé an 
phréimh árachais go 
mór. 

Má tá pointí pionóis agat as 
bheith ag tiomáint róghasta, tá 
seans ann go mbeidh níos mó 
árachais le híoc agat

Nó má tá fianaise 
ag an chomhlacht 
árachais go mbíonn 
tú ag tiomáint go 
contúirteach, beidh 
níos mó le híoc agat
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Má tá bónas cheal éilimh iomlán agat, is féidir go 
bhfaighfeá lascaine de suas le 65% ar phraghas an árachais, 
mar atá léirithe sa tábla thíos:

Bliain Lascaine
1 30%
2 40%
3 50%
4 60%
5 65%

5+ bliana agus tú os cionn 
50 bliain d’aois

70%

 
1. Déan liosta de na cúig rud is tábhachtaí, dar leat, a 

mbeadh comhlacht árachais ag amharc orthu agus iad 
ag iarraidh an phréimh árachais a oibriú amach.

2. Cad chuige a bhfuil sé tábhachtach aois an tiománaí a 
chur san áireamh agus préimh árachais á hoibriú amach?

3. Cad chuige a bhfuil an tÁrachas Cuimsitheach níos 
daoire ná na cineálacha eile árachais?

4. Cad é an difear idir nóta cumhdaigh agus teastas 
árachais?

Tugann an comhlacht árachais 
lacáiste duit ar phraghas an 
árachais gach bliain nach 
ndéanann tú éileamh – tugtar 
bónas cheal éilimh air seo
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Doiciméid atá de dhíth

Chonaic muid cheana féin go bhfuil an teastas árachais 
iontach tábhachtach nó is cruthúnas é seo go bhfuil 
árachas agat agus go mbeidh tú clúdaithe má bhíonn 
timpiste agat. Ach tá doiciméid eile atá iontach 
tábhachtach má tá tú ag iarraidh bheith ag tiomáint 
amuigh ar an bhóthar.

An Ceadúnas Tiomána
Níl cead agat, ar ndóigh, 
mótarfheithicil a thiomáint 
ar an bhóthar gan ceadúnas 
tiomána a bheith agat.
Tá cead agat ceadúnas sealadach a fháil nuair 
a bhaineann tú aois 16 bliana amach. Tá cead agat, leis 
an cheadúnas seo, feithiclí talmhaíochta (tarracóirí, mar 
shampla) nó móipéid a thiomáint ar an bhóthar ach níl 
cead agat feithicil ar bith eile a thiomáint ar an bhóthar go 
dtí go mbíonn na 17 mbliana 

Tá cead agat ceadúnas a fháil faoi choinne móipéide nó tarracóra agus tí 
16 bliana d’aois



An tÁisaonad

16

slánaithe agat. 
Nuair atá tú 17 mbliana déag d’aois, agus má tá ceadúnas 
sealadach agat, tá cead agat tús a chur le foghlaim na 
tiomána amuigh ar an bhóthar, a fhad is atá tiománaí 
cáilithe eile atá os cionn 21 bliain d’aois in éineacht leat. Ní 
mór an ceadúnas tiomána a bheith ag an tiománaí eile le trí 

bliana, ar a laghad.
Caithfidh tú bheith luaite ar pholasaí 
árachais na feithicle agus caithfidh tú 
L-phlátaí a chur ar taispeáint agus tú ag 
tiomáint.
Tá cead ag tiománaí ar bith, os cionn 21 
bliain d’aois, ag a bhfuil an ceadúnas le trí 

bliana nó níos mó tú a ghlacadh amach ach moltar duit 
dul amach le teagascóir speisialaithe nó beidh seans níos 
fearr agat an scrúdú a fháil.

L

Moltar duit 
dul amach 
le teagascóir 
cáilithe 
tiomána
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Má éiríonn leat sa teist tiomána, gheobhaidh tú an 
ceadúnas tiomána. Tá dhá chuid ag baint leis an cheadúnas. 
Tá píosa páipéir ann ar an bhfuil na sonraí uilig maidir leis 
na cineálacha feithiclí a bhfuil cead agat iad a thiomáint 
agus ansin tá cárta tiomána ann, ar a bhfuil grianghraf díot. 
Caithfidh tú an dá chuid a choinneáil sábháilte. 

An chuid pháipéir den cheadúnas 
tiomána

Na cineálacha feithiclí a bhfuil cead ag 
an tiománaí seo iad a thiomáint

Seo mar ar droimscríobhadh na 
pointí pionóis a fuair an tiománaí seo! 
Ciallaíonn FPO ‘fixed penalty offence’.

Tá an cineál céanna ceadúnais ag gach tír san Aontas Eorpach, tá cuid pháipéir ann 
agus ansin tá cárta ann le sonraí an tiománaí.
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Is é an cárta an ceadúnas agus léiríonn sé seo na cineálacha 
feithiclí a bhfuil cead agat iad a thiomáint fosta. Má 
fhaigheann tú pointí pionóis ar bith, déantar taifead díobh 
ar an chuid páipéir de do cheadúnas. Má stopann na péas 
tú nó má bhíonn tú os comhair na cúirte mar gheall ar 
chúrsaí tiomána, bíonn ort an dá chuid den cheadúnas a 
chur ar fáil.

Bíonn ort fosta, má éiríonn leat sa teist 
tiomána, R-phlátaí a chur ar taispeáint 
ar d’fheithicil ar feadh bliana. Ar a bharr 
sin, níl cead agat tiomáint níos gasta ná 
45 msu (míle san uair) ar 
feadh na bliana sin. Má 

chónaíonn tú i ndeisceart na tíre, is N-phláta 
a chaithfidh tú a chur ar taispeáint ar feadh 
2 bliain i ndiaidh duit an teist a fháil. Ní hann 
do R-phlátaí ná do N-phlátaí sa Bhreatain.

Tá teist ar leith ann más mian leat feithicil a iompraíonn 
paisinéirí (PCV) nó feithicil a iompraíonn earraí troma a 
thiomáint. Caithfidh tú bheith 21 bliain d’aois, ar a laghad, 
agus an ghnáthcheadúnas tiomána a bheith agat cheana 
féin. Ansin, caithfidh tú scrúdú speisialta eile a dhéanamh le 
ceann de na ceadúnais seo a fháil.

R
N
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Ceisteanna
1. Cén aois a chaithfidh tú a bhaint amach sula mbeidh 

cead agat ceadúnas sealadach a fháil?
2. Cén aois a chaithfidh tú a bhaint amach sula mbeidh 

cead agat móipéid a thiomáint ar an bhóthar?
3. Abair dhá riail a gcaithfidh tiománaithe nua-cháilithe sa 

tuaisceart cloí leo.
4. Cá fhad a bhíonn ar thiománaí nua-cháilithe sa 

tuaisceart an R-phláta a choinneáil ar taispeáint?
5. Cad é a tharlaíonn má fhaigheann tiománaí nua-

cháilithe 6 phointe pionóis sa chéad 2 bhliain i ndiaidh 
dó/di an ceadúnas tiomána a fháil?

6. Cad dó, i do bharúil, a seasann na litreacha sa dá acrainm 
Bhéarla PCV agus HGV?

Cáin Bóthair
Rud eile atá de dhíth ort más mian leat mótarfheithicil 
a thiomáint ar an bhóthar ná cáin bóthair. San am a 
caitheadh, bhíodh ort an diosca 
cánach a choinneáil ar taispeáint ar 
d’fheithicil ach ní gá sin a dhéanamh 
níos mó. Má tá na péas in amhras faoi 
stádas cánach d’fheithicle, thig leo an 
uimhir chláraithe 
(an uimhirphláta) a chuardach ar an 
ríomhaire agus faigheann siad amach 
gasta go leor cé acu atá nó nach bhfuil 
cáin ag an fheithicil.

Ní gá duit dioscaí 
mar seo a chur ar 
taispeáint níos mó
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Thig leat cáin a fháil do d’fheithicil ar líne. Sula gceadaíonn 
an ríomhaire cáin a thabhairt duit, déanfaidh seic an bhfuil 
árachas agat don fheithicil agus an bhfuil teastas M.O.T. 
bailí ann don fheithicil (tiocfaidh muid a fhad le M.O.T. ar ball 
beag - an bhfuil a fhios agat cad é atá ann?)

Má tá tú ag iarraidh 
feithicil a choinneáil, 
caithfidh tú cáin a bheith 
agat faoina coinne, go 
fiú mura mbíonn an 
fheithicil sin á tiomáint 
ar na bóithre. An t-aon 
bhealach thart air seo 
nó má fhaigheann tú 
doiciméad SORN don 
fheithicil.

Seasann na litreacha SORN do Statutory Off Road 
Notification. Ciallaíonn sé seo go bhfuil an fheithicil go fóill 
agat ach nach mbeidh sí in úsáid ar na bóithre agat.  Má tá 
doiciméad SORN agat faoi choinne feithicle, tá sé in éadan 
an dlí an fheithicil sin a thiomáint ar an bhóthar agus beidh 
ort fíneáil a íoc má thagann na péas ort agus tú ag tiomáint 
na feithicle sin ar an bhóthar.

Deir SORN nach mbíonn an fheithicil á 
húsáid ar an bhóthar, rud a fhágann nach 
mbíonn cáin de dhíth uirthi. Níl cead agat 
feithicil a bhfuil SORN aici a thiomáint ar an 
bhóthar
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Leabhar Cánach
An t-ainm oifigiúil atá air seo ná ’an fhoirm V5’. Cruthaíonn 
an fhoirm V5 gur leatsa an fheithicil. Tá sonraí ar an fhoirm 
maidir le déanamh agus múnla na feithicle mar aon leis an 
dath, an uimhir fonnaidh*, an aicme chánach ina bhfuil 
an fheithicil agus an dáta ar ar cláraíodh an fheithicil den 
chéad uair. 

*In amanna, tugtar an uimhir VIN ar an uimhir fonnaidh. 
Seasann VIN do Vehicle Identification Number. Is uimhir 11 
digit í seo a deir cá háit agus cá uair a rinneadh an fheithicil 
agus bíonn sí le feiceáil ar fhonnadh (corp) na feithicle.

Gach feithicil atá cláraithe san Eoraip, beidh foirm V5 aici. 
Má dhíolann tú an fheithicil, caithfidh tú cuid den fhoirm V5 
a thabhairt don úinéir nua agus cuireann tú an chuid eile ar 
ais chuig an Ghníomhaireacht Tiománaithe agus Feithiclí. 

An dá áit a bhfeicfidh tú uimhir fonnaidh na feithicle
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Cruthaíonn sé seo nach leatsa an fheithicil níos mó. Cuirfidh 
an Ghníomhaireacht Tiománaithe agus Feithiclí foirm V5 
nua amach chuig an úinéir nua.

MOT / TNG
(Teastas Tástála Feithicle – 
tuaisceart / Teastas Náisiúnta 
Gluaisteáin – deisceart)

I dtuaisceart na tíre, caithfidh 
gach feithicil atá os cionn 4 
bliana d’aois Teastas Tástála 
Feithicle nó Teastas MOT a 
bheith aici. I ndeisceart na 
tíre, is é an Teastas Náisiúnta 
Gluaisteáin a thugtar air seo. 
I Sasana, caithfidh gach feithicil atá 
níos sine ná 3 bliana d’aois teastas 
MOT a bheith aici.

Is tástáil é seo lena chinntiú go bhfuil d’fheithicil sábháilte 
go leor le bheith amuigh ag tiomáint  ar an bhóthar. 
Caithfidh carranna atá níos sine ná 4 bliana d’aois teastas 
nua MOT a fháil gach bliain. Fágann sé seo go gcaithfidh 
tiománaithe aire mhaith a thabhairt dá bhfeithicil agus a 
chinntiú go mbíonn gach cuid di ag feidhmiú mar is ceart.

Roimhe seo, bhíodh ort an 
diosca MOT a thaispeáint ar 
an fheithicil ach ní gá sin a 
dhéanamh níos mó. Tá an 
t-eolas ar fad stóráilte ar 
ríomhaire.
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Ar na príomhrudaí a ndéantar tástáil orthu, tá:
•	 na criosanna sábhála
•	 na coscáin
•	 an córas leictreach (soilse, cuimilteoirí, bonnán, 

táscairí)
•	 an córas stiúrtha (roth stiúrtha srl.) agus an crochadh
•	 na boinn
•	 an córas sceite (agus cé acu a chuireann an fheithicil 

amach barraíocht gás nimhe - aonocsaíd charbóin nó 
hidreacarbóin). 

Tríd an MOT nó an TNG sa deisceart, déantar tástáil ar an fheithicil lena chinntiú go 
bhfuil sá sábháilte go leor an fheithicil a thiomáint ar an bhóthar
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Mura n-éiríonn le d’fheithicil teastas MOT a fháil, níl cead 
agat í a thiomáint ar an bhóthar. Má theipeann ar an 
fheithicil, tabharfar liosta duit de na rudaí uilig atá cearr léi 
agus thig leat í a chur isteach ar an teist uair amháin eile ar 
leathphraghas nuair a dheisíonn tú na rudaí seo. Má bhíonn 
ort an fheithicil a chur isteach ar an teist an tríú huair, 
caithfidh tú an praghas iomlán a íoc arís.

Ceisteanna.
1. Cad é an t-ainm eile atá ar an leabhar cánach?
2. Cad iad na sonraí atá le feiceáil sa leabhar cánach?
3. Cén sórt teastais atá de dhíth ar fheithiclí atá os cionn 4 

bliana d’aois?
4. Luaigh trí cinn de na príomhrudaí a ndéantar tástáil 

orthu mar chuid den tástáil MOT?
5. Cad é a tharlaíonn mura n-éiríonn le feithicil teastas MOT 

a fháil?

Níl cead agat 
feithicil atá 
os cionn 4 
bliana d’aois 
a thiomáint 
ar an bhóthar 
mura bhfuil 
MOT aici
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Taighde de do chuid féin
Cosnaíonn na riachtanais dlí seo uilig airgead. Samhlaigh 
go bhfuil carr peitril agat le hinneall 1 lítir. 
Smaoinigh ar na rudaí uilig a bheadh de dhíth ort dá 
mbeifeá ag iarraidh do charr nua a thiomáint ar an bhóthar 
den chéad uair agus ríomh cá mhéad a chosnódh sé. 

Gabh ar líne agus déan do chuid taighde féin - 
d’fhéadfadh sé go mbeadh an tábla seo ina chuidiú agat.

Riachtanas Dlí Costas

Cáin bóthair

MOT

Ceadúnas Iomlán Tiomána

Ceadúnas Sealadach Tiomána

Teist phraiticiúil

Teist Teoirice
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Riachtanas Dlí Costas

Árachas (meánchostas do 
thiománaí 17 mbliana d’aois)

Iomlán

Níl sé saor feithicil a choinneáil ar an bhóthar!
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An Fheithicil
Tá sé tábhachtach go mbíonn d'fheithicil sábháilte agus go 
bhfuil achan chuid di ag feidhmiú mar is ceart sula dtugann 
tú amach ar an amach ar an bhóthar í.

Mar shampla, mura bhfuil na cuimilteoirí ag obair mar 
is ceart, bheadh baol ann nach mbeifeá ábalta rudaí a 
fheiceáil mar is ceart agus go mbeadh timpiste agat. Tá sé 
in éadan an dlí gan uisce a bheith sna niteoirí fuinneoige, ar 
eagla go mbeadh ort an fhuinneog a ghlanadh.

Caithfidh an bonnán a bheith ag obair mar is ceart ar eagla 
go mbeadh ort é a úsáid lena chur in iúl do thiománaithe 
eile go bhfuil tú ann. Dá mbeadh carr eile ag cúlú, mar 
shampla, agus mura bhfeicfeadh sé thú, thiocfadh leat an 
bonnán a úsáid lena chur in iúl dó go bhfuil tú ann.

Tá sé tábhachtach 
achan chuid den 
fheithicil a bheith 
ag obair mar is 
ceart le go mbeidh 
tú sábháilte ar an 
bhóthar
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Soilse
Tá sé le ciall fosta go mbeadh na soilse uilig sa charr ag 
obair.  Má thagann na péas ort agus gan cuid ar bith de na 
soilse ag obair, thiocfadh leo pointí pionóis a ghearradh ort.

Ceacht
Mínigh cad é a dhéanann gach ceann de na soilse difriúla 
atá ar charr (thíos):

  A: Ceannsolas
  B: Solas ceo
  C: Táscaire
  

A B C
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agus…
  D: Cúlsolas
  E: Solas coscáin
  F: Solas cúlaithe

Coscáin
Arís eile, tá sé le ciall go mbeadh na coscáin ag obair ar 
d’fheithicil. De réir mar a úsáideann tú iad, éiríonn na pillíní 
coscáin sa charr níos tanaí. Brúnn na pillíní coscáin isteach 

E FD
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in éadan roth na feithicle gach uair a bhíonn tú ag iarraidh 
stopadh agus de réir a chéile, ídítear iad. Bíonn a fhios agat, 
de ghnáth, nuair a bhíonn ort pillíní nua a fháil nó tagann 
scréachach agus fuaim chuimilte ó na rotha.
Go fiú mura gcluineann tú an trup seo, ba cheart seic a 
dhéanamh ar na coscáin go rialta lena chinntiú go mbíonn 
siad go fóill sábháilte.

Na pillíní coscáin

suíonn siad istigh anseo
Nuair a bhrúitear na coscáin, brúitear 
na pillíní isteach in éadan an roth 
agus stopann siad an carr

Bíonn ort na pillíní a 
athrú nuair a bhíonn 
siad ídithe
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Má bhuaileann tú bonn an chairr in éadan rud de thaisme, 
cosán nó poll sa bhóthar, mar shampla, ba cheart duit seic 
a dhéanamh ar eagla gur bhuail tú an roth as líne. Mura 
bhfuil na rotha ailínithe mar is ceart, thig leis an fheithicil 
tarraingt i dtreo taobh amháin agus éiríonn an taobh 
amuigh den bhonn ídithe.

Boinn
Tá na boinn féin thar a bheith tábhachtach agus ba cheart 
seic a dhéanamh orthu go rialta lena chinntiú go bhfuil go 
leor aeir iontu agus nach bhfuil siad ró-ídithe. 

Ar na rudaí ar ceart bheith san airdeall orthu, tá:

•	 nach bhfuil rud ar bith greamaithe nó i bhfostú idir 
tráchtanna an bhoinn

•	 go bhfuil an brú ceart aeir in achan bhonn. Mura bhfuil 

Ba cheart bail 
mhaith a choinneáil 
ar bhoinn an chairr
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go leor aeir sa bhonn, beidh sé bog agus beidh sé níos 
deacra an carr a stiúradh mar is ceart. Má tá barraíocht 
aeir sa bhonn, ní bheidh an greim céanna ag an bhonn 
ar an bhóthar agus is mó seans go bpléascfadh an bonn 
má bhuaileann sé rud éigin crua ar an bhóthar.

•	 go bhfuil an brú céanna aeir in achan bhonn lena 
chinntiú nach mbíonn an fheithicil ag tarraingt go dtí 
taobh amháin

•	 go bhfuil tráchtanna an bhoinn le feiceáil go soiléir 
agus nach mbíonn siad ídithe in áit ar bith. Cuidíonn 
na tráchtanna leis an fheithicil greim a choinneáil ar an 
bhóthar. Cuidíonn siad, fosta, nuair a bhíonn uisce ina 
luí ar an bhóthar, an t-uisce a bhogadh amach as an 
bhealach le go dtig leis an bhonn greim a choinneáil. 
Caithfidh tú a chinntiú go mbíonn trácht na mbonn 
domhain go leor. Má amharcann tú go géar ar an bhonn, 
tá bloc beag rubair ann a léiríonn duit cá huair atá an 
bonn ró-ídithe. Suíonn an bloc idir na tráchtanna agus 
nuair a bhíonn na tráchtanna ar an leibhéal céanna leis 
an bhonn, tá a fhios agat go bhfuil na tráchtanna ró-
ídithe. Tugtar táscairí doimhneachta ar na bloic seo.

Mura bhfuil bail shásúil ar na boinn, tá cead ag na péas 
pointí pionóis a thabhairt duit. I gcás carranna, veaineanna 
agus feithiclí éadroma, is é 1.6mm an teorainn dhlíthiúil 
faoi choinne tráchtanna boinn. Rud ar bith níos ísle ná seo 
agus gheobhaidh tú pointí pionóis. Is é 1.0mm an teorainn 
faoi choinne gluaisrothar agus móipéidí.
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Méid an bhoinn

De ghnáth, bíonn méid an bhoinn le feiceáil ar thaobh an 
bhoinn. Mar shampla, má fheiceann tú

    215/60R15 

scríofa ar thaobh an bhoinn – 

(A) 215: tá an bonn 215mm ar leithead (A)

(B) 60: seo an coibhneas idir airde thaobh an bhoinn agus 
leithead an bhoinn. Is céatadán é seo. De ghnáth, bíonn 
boinn le coibhneas níos ísle ar chairr spóirt. Deirtear go 
mbíonn greim níos fearr ag na boinn seo ar an bhóthar 
ach nach mbíonn an turas chomh compordach céanna nó 
bíonn an bonn rud 
beag níos crua 

(C) R15: ciallaíonn sé 
seo gur bonn atá ann 
faoi choinne roth a 
bhfuil trastomhas 15 
orlaí ann.
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Ceisteanna
1. Ainmnigh 3 chineál seiceálacha ba cheart a dhéanamh 

go rialta ar bhoinn feithicle.
2. Cén tionchar a bhíonn ag boinn bhoga ar ionramháil 

feithicle? (an dóigh a ndéanann tú an fheithicil a 
láimhseáil)

3. Cad é an fheidhm atá leis na bloic rubair a bhíonn idir na 
tráchtanna ar bhonn?

4. Cad é an íosteorainn dhlíthiúil faoi choinne tráchtanna 
ar bhonn cairr?

5. Cad é an íosteorainn dhlíthiúil faoi choinne tráchtanna 
ar bhonn gluaisrothair?

Criosanna Sábhála
Má tá tú crios sábhála ar fáil 
agat san fheithicil CAITHFIDH 
tú é a chaitheamh ach amháin 
má tá díolúine agat. Ciallaíonn 
díolúine nach gcaithfidh tú rud 
a dhéanamh. Bíonn díolúine 
agat ó chaitheamh an chreasa 
sábhála más rud é go bhfuil 
gortú gualainne, sciatháin nó 
brollaigh agat. Thig leat teastas 
díolúine a fháil ón dochtúir nó 
ón otharlann agus caithfidh tú 
é seo a thaispeáint do na péas 
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má stopann siad thú. Mura bhfuil teastas díolúine agat, 
caithfidh tú an crios sábhála a chaitheamh i rith an ama.
Mura bhfuil an crios sábhála ort agus má stopann na péas 
tú, tá cead acu pointí pionóis a ghearradh ort. Má tá páistí 
sa charr atá faoi bhun 14 bliana d'aois, is tusa atá freagrach 
astu mura bhfuil crios sábhála nó srian sábháilteachta eile 
orthu. 
Tá cineálacha difriúla srianta sábháilteachta ann faoi 
choinne páistí, ag brath ar aois an pháiste, mar atá:

•	  iompróir linbh
•	  suíochán páiste
•	  suíochán ardaithe

Tá gach duine atá os cionn 14 bliana d'aois freagrach as a 
c(h)rios sábhála féin. 
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Seo thíos achoimre ar an dlí maidir le caitheamh na gcriosanna sábhála.

Suíochán 
Tosaigh

Suíochán Cúil Cé atá 
freagrach?

Tiománaí Is gá crios a 
chaitheamh

Tiománaí

Páiste faoi 
bhun 3 bliana 
d’aois 

Srian 
sábháilteachta 
páiste de 
dhíth*

Srian 
sábháilteachta 
páiste de dhíth

Tiománaí

Páiste 3-12 
bliana d’aois

Srian 
sábháilteachta 
páiste de 
dhíth*

Srian 
sábháilteachta 
páiste de dhíth

Tiománaí

Páiste 12-13 
bliana d’aois

Is gá crios 
duine fhásta a 
chaitheamh

Is gá crios 
duine fhásta a 
chaitheamh

Tiománaí

Paisinéir in 
aois a 14 
bliana agus 
níos sine

Is gá crios a 
chaitheamh

Is gá crios a 
chaitheamh

Paisinéir

*Má tá páiste faoi bhun 12 bhliain d’aois ag taisteal sa 
suíochán tosaigh i gcarr, caithfidh na haermhálaí a bheith 
múchta
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Ceisteanna
1. Cén fáth arbh fhearr dúinn crios sábhála a chaitheamh - 

smaoinigh ar dhá fháth.
2. Cén sórt daoine a mbeadh díolúine acu ó chrios sábhála 

a chaitheamh?
3. Gabh chuig rannán na gcriosanna sábhála i gCóras na 

Slánródaíochta - tabhair achoimre ar an eolas ansin.
4. Úsáid an t-idirlíon agus déan rud beag taighde ar 

chaitheamh criosanna sábhála; faigh amach
•	 cad é an pionós a ghearrtar ort mura bhfuil crios ort
•	 dar leis na staitisticí, an raibh baint ar bith ag 

criosanna sábhála le gortaithe/básanna ar bhóithre 
na hÉireann anuraidh? 

Clogaid
Más tiománaí móipéide nó gluaisrothair thú agus má 
tá tú ag tiomáint ar an bhóthar, caithfidh tú clogad a 
chaitheamh. 
Tá dhá phríomhchineál clogaid ann - 
•	 clogaid ‘ar stíl an scairdeitleáin’, mar a thugtar orthu. Is 

clogaid iad seo atá gan scáthlán nó a dtig an scáthlán a 
oscailt iontu.

•	 clogaid lánaghaidhe - bíonn na clogaid seo druidte agus 
in amanna ní bhíonn an radharc chomh maith céanna.

Úsáidtear próiseas darb ainm ‘múnlú trí instealladh’ leis an 
dá chineál clogaid seo a dhéanamh agus tá siad déanta 
as plaisteach ‘frith-ardtuinsimh’  (is plaisteach é seo a dtig 
leis glacadh le buailtí nó tuinseamh iontach trom). Bíonn 
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córas aerála maith taobh istigh de bhunús na gclogad, go 
háirithe na clogaid lánaghaidhe, le nach dtiocfaidh gal 
ar an scáthlán nó caithfidh an tiománaí radharc chomh 
maith agus is féidir a bheith aige i rith an ama. Déantar an 
scáthlán féin as ábhar scríobdhíonach ‘frith-cheo’.

Sula mbaineann siad na siopaí amach, cuirtear gach 
clogad  chuig Institiúid Chaighdeáin na hEorpa, nó más sa 
Bhreatain a dhéantar iad, chuig Institiúid Chaighdeáin na 
Breataine, áit a ndéantar diantástáil orthu lena chinntiú go 
bhfuil siad sábháilte.

Tá sé thar a bheith 
tábhachtach clogad 
a chaitheamh agus 
tú ar mhóipéid nó 
gluaisrothar
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An Córas Iompair agus an tSochaí

Modhanna difriúla iompair
Modh 
Iompair

Buntáistí Míbhuntáistí

Carr Tá carranna áisiúil 
agus tugann siad 
neamhspleáchas duit 
nó thig leat do rud féin 
a dhéanamh. Bíonn siad 
ciúin compordach agus tá 
dathanna agus stíleanna 
difriúla ann - rud a 
thaitníonn le daoine. Tá 
siad níos sábháilte ná 
rothair nó gluaisrothair 
nó tugann creatlach 
an chairr cosaint don 
phaisinéir.

Bíonn carranna 
measartha daor. Níl cead 
agat carr a thiomáint 
go dtí go mbeidh tú 
17 mbliana d’aois. Ní 
bhíonn sé i gcónaí furasta 
áit pháirceála a fháil. 
Bíonn brú tráchta ann i 
mbailte móra. Bíonn ort 
meicneoir a dhíol le bail 
mhaith a choinneáil ar an 
charr.

Bíonn buntáistí agus míbhuntáistí ag baint le carranna
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Modh 
Iompair

Buntáistí Míbhuntáistí

Tugann neamhspleáchas 
duit. Níos saoire a 
cheannach agus a 
reáchtáil ná carr. Tá cead 
agat ceann a thiomáint 
ó aois 16 bliana. Furasta 
a pháirceáil agus níos 
fusa é a thiomáint tríd an 
trácht.

Bíonn gá le héadaí 
speisialta cosanta. Bíonn 
tú iontach oscailte nuair 
a bhíonn drochaimsir ann 
agus bíonn siad deacair a 
thiomáint i ndrochaimsir. 
Ní bhíonn tú róchosanta 
má bhíonn taisme ann. Ní 
thig ach duine nó beirt a 
iompar orthu. Bíonn an 
t-inneall agus rudaí eile 
iontach oscailte nuair 
a bhíonn sé páirceáilte 
(thig le daoine damáiste 
a dhéanamh go furasta 
dóibh).

In amanna, ní bhíonn an gluaisrothar ar an mhodh 
iompair is sábháilte

Gluaisrothar
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Modh 
Iompair

Buntáistí Míbhuntáistí

Bus Go leor spáis ann de 
ghnáth faoi choinne 
paisinéirí; compordach; 
ní gá duit bheith buartha 
faoi strus na tiomána 
ná faoin pháirceáil. 
Má tá lánaí bus ann, ní 
gá fanacht sa scuaine 
tráchta. Níos fearr ó 
thaobh na timpeallachta 
de nó má úsáideann níos 
mó daoine busanna, ní 
bheidh an oiread céanna 
truaillithe ná brú tráchta 
ann. Níos sábháilte ná 
carranna.

Tá tú srianta ag an chlár 
ama, caithfidh tú íoc as 
gach turas. Bíonn an bus 
iontach lán ag amanna 
difriúla - rud nach 
mbeadh compordach. 
Caithfidh tú do bhealach 
féin a dhéanamh chuig 
stáisiún nó chuig stad 
na mbusanna - rud nach 
mbeadh rómhaith mura 
mbeadh stad nó stáisiún 
busanna taobh le gach 
duine.

Is rogha mhaith é an bus don timpeallacht
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Modh 
Iompair

Buntáistí Míbhuntáistí

Traein Go leor spáis, de 
ghnáth, do phaisinéirí. 
Compordach - thig 
leat éirí i do sheasamh, 
siúl thart agus bíonn 
áiseanna eile ann (bia, 
leithreas). Ní gá bheith 
buartha faoin pháirceáil 
ná faoin trácht. Níos 
sábháilte ná carranna 
agus busanna.

Bíonn tú srianta go mór 
ag an chlár ama traenach. 
Níl stáisiún traenach nó 
líne traenach in aice le 
gach duine. Ag amanna 
iontach gnóthach, is féidir 
go mbeadh traenacha 
plódaithe le daoine.

Ceisteanna
1. Luaigh trí bhuntáiste 

agus trí mhíbhuntáiste 
atá le carr a bheith agat.

2. Tá busanna agus traenacha luaite anseo - an dtig leatsa 
smaoineamh ar chineál eile d’iompar poiblí agus cur 
síos a dhéanamh ar na buntáistí agus na míbhuntáistí a 
bhaineann leis.

3. Smaoinigh ar bhuntáiste amháin a bheadh le lána bus i 
mbaile mór.

4. Cad chuige a bhfuil sé níos contúirtí gluaisrothar a 
thiomáint ná mar atá sé carr a thiomáint?

Bheadh a lán oibre le 
déanamh leis an chóras 
traenach in Éirinn a 
dhéanamh chomh maith le 
tíortha eile



Staidéar Mótarfheithiclí agus Úsáideoirí Bóthair43

Stair an Iompair
Bhí ar dhaoine taisteal 
a dhéanamh riamh 
anall agus bhí muid 
i gcónaí sa tóir ar 
dhóigheanna leis an 
taisteal a dhéanamh 
níos fusa agus níos 
éifeachtúla. D’úsáid 
daoine capaill leis na céadta bliain le cuidiú leo dul ó áit go 
háit.

Ba mhinic na 
capaill ag tarraingt 
cairteacha nó carráistí 
ina ndiaidh, le níos 
mó ná an t-aon duine 
amháin a iompar nó 
le hearraí a iompar 
fosta.

Ansin, sa naoú haois déag (na blianta 1800) le forbairtí 
teicneolaíochta, tháinig forbairt mhór ar na dóigheanna a 
ndearna daoine taisteal. Tháinig na chéad iarnróid agus na 
chéad traenacha. Chonaic daoine go raibh a lán buntáistí 
ag an mhodh nua iompair seo thar chapaill. 
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Sna blianta ina dhiaidh sin, tháinig cineálacha difriúla 
iompair a bhí níos nua-aimseartha ar an fhód chomh maith. 
Sampla maith de na feithiclí seo ná na rothair.

Le linn an ama seo, áfach, bhí aird daoine dírithe go mór ar 
innill le feithiclí a bhrú chun tosaigh. Céim mhór chun cinn 
don chine dhaonna a bhí sna traenacha.

I ndiaidh na gcapall agus na gcaráistí, tháinig an t-iarnród agus ansin rothair

Tá roinnt 
traenacha 
gaile go fóill 
ann ach níl 
siad praiticiúil 
níos mó. Is 
ar mhaithe 
le pléisiúr a 
úsáideann 
daoine iad.
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D'úsáid na chéad traenacha seo gal leis an traein a bhrú 
chun tosaigh. Bhí tine ann a théigh uisce agus a thiontaigh 
ina ghal é agus ba í an ghal a bhrúigh an t-inneall agus an 
fheithicil chun tosaigh. 
Thig linn a rá gur ‘inneall dócháin sheachtraigh’ é seo. 
Ciallaíonn seachtrach ‘taobh amuigh’. Nó tá an dóchán ag 
dul ar aghaidh taobh amuigh den ‘inneall’.

Nuair a tháinig inneall dócháin inmheánaigh ar an fhód, 
áfach, rinne sé seo difear an domhain do stair an iompair. 
Bhí go leor daoine in áiteanna difriúla sa domhan ag obair 
le hinneall dócháin inmheánaigh a fhorbairt. An difear 
is mó idir an cineál seo innill agus na hinnill ghaile ná go 
dtarlaíonn an dóchán taobh istigh den inneall féin.

  gual

cromfhearsaid

loine

uisce
dóchán

       gal

Tarlaíonn an dóchán taobh amuigh den inneall. Téann an tine ag t-uisce agus déantar 
gál. Brúnn an gal an traein chun tosaigh.



An tÁisaonad

46

Dóitear breosla taobh istigh de ‘chuasán dócháin’ nó ‘sorcóir 
dócháin’. Tagann teas ón dóchán agus téann an teas an gás 
atá istigh sa sorcóir. Nuair a éiríonn gás te, méadaíonn sé 
agus brúnn sé amach. Úsáidtear an brú seo leis an inneall a 
thiomáint.

inneall dócháin 
inmheánaigh nua-
aimseartha – níl an oiread 
céanna spáis de dhíth faoi 
choinne innill mar seo

An difear idir na 
traenacha gaile agus 
na chéad charranna 
ná gur tharla an 
dóchán taobh istigh 
den inneall sna chéad 
charranna
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Ceann de na buntáistí is mó a bhí le hinnill dócháin 
inmheánaigh ná nach raibh an méid céanna spáis de dhíth 
faoi choinne an innill agus bhí daoine ábalta feithiclí níos lú 
a dhéanamh - carranna, mar shampla!

In 1826, rinneadh an chéad inneall dócháin inmheánaigh 
lena úsáid ar an bhóthar a fhorbairt. Ach tháinig an 
fhorbairt is mó ó thaobh iompar ar na bóithre de sa bhliain 
1885 nuair a rinne Gearmánach darbh ainm Karl Benz an 
chéad ghluaisteán riamh. Bhí inneall dócháin inmheánaigh 
sa charr seo agus peitreal a bhí in úsáid mar bhreosla aige.

Nuair a tháinig na chéad fheithiclí bóthair, roimh 1885, ní 
raibh na comhlachtaí traenach róshásta leo nó shíl siad 
go gcaillfeadh siad féin gnó. Chuir siad brú ar an rialtas le 
srian a chur leis na feithiclí seo. Sin ceann de na fáthanna 
ar tugadh isteach Acht na mBealaí Móra agus na nInneall 
Féinghluaiste in 1865 nó The Highways and Locomotives Act 

Ceann de na 
chéad charranna 
a rinne Karl Benz
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mar ar tugadh air i mBéarla. 

An t-ainm ba choitianta a bhí ar an Acht seo, áfach, ná 
Acht na Brataí Deirge nó chuir an tAcht seo teorainn luais 
iontach docht i bhfeidhm do na feithiclí nua féinghluaiste. 
Bhí an tAcht chomh dian sin go raibh ar dhaoine siúl chun 
tosaigh ar na feithiclí le bratach dhearg ina lámh lena 
chinntiú nár sháraigh an fheithicil an teorainn luais!

Ceann de na chéad fhógraí cairr
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Nuair a tháinig gluaisteán Benz amach, áfach, d’athraigh 
siad an tAcht. Le hAcht na nInneall Féinghluaiste agus na 
mBealaí Móra 1896, cuireadh teorainn luais de 14 mhíle 
san uair i bhfeidhm faoi choinne na gcarranna úra agus bhí 
ar gach carr cloigín nó gléas eile a bheith aige le rabhadh a 
thabhairt do dhaoine go raibh sé ag teacht.

Sna blianta ina 
dhiaidh sin, 
is iomaí cruth 
agus cineál 
nua gluaisteáin 
a tháinig 
amach agus an 
teicneolaíocht ag 
éirí níos fearr i rith 
an ama.

Ansin, sa bhliain 1913, tháinig ceann de na forbairtí is mó 
i stair an iompair. Thosaigh fear darbh ainm Henry Ford 
ar charranna a olltáirgeadh. Roimhe seo, rinne daoine 
carranna aonair, ceann i ndiaidh an chinn eile.

Louis Renault i gceann de na chéad charranna a rinne 
seisean in 1903
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Ach bhí monarcha ag Ford agus bhí líne chóimeála 
ann. D'fhág sé seo go raibh sé ábalta níos mó carranna 
a dhéanamh, iad a dhéanamh níos gasta agus iad a 
dhéanamh níos saoire.

Thóg sé uair go leith orthu an Ford Model T, mar a tugadh 
air, a chur le chéile. Ó shin i leith, tá dearadh na gcarranna 
ag éirí níos fearr agus na carranna féin ag éirí níos 
éifeachtúla agus níos sábháilte.

An Ford Model T
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Feithiclí nua-aimseartha
Tugadh isteach coscáin hiodrálacha, gloine sábháilteachta, 
tuairteoirí; comhpháirteanna leictreacha amhail soilse, 
cuimilteoirí gaothscátha, luasmhéadair, raidiónna agus 
bonnáin.

Le déanamh…
Gabh tríd an liosta thuas agus déan iarracht a fháil amach 
cad é a chiallaíonn gach téarma a bhfuil cló oráiste air. Déan 
iarracht gach ceann a mhíniú i do chuid focal féin.

Cá bhfios cén sórt cuma a bheas ar charranna sa todhchaí?
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Amlíne an taistil

Seachtú hAois Déag 1600-1700 Ní raibh fíorbhóithre ann, 
ní raibh ann ach cineál de 
chosáin. Shiúil daoine nó 
d’úsáid siad capaill agus 
corrchairt.

Ochtú hAois Déag 1700-1800 Tosaíodh ar bhóithre éigin a 
thógáil - níos fearr do chóistí 
agus cairteacha.

Naoú hAois Déag 1800-1900 Bhí iarnróid, innill ghaile 
agus rothair ann. Tháinig 
an chéad inneall dócháin 
inmheánaigh agus an chéad 
ghluaisteán.

Fichiú hAois 1900-2000 Tógadh i bhfad níos mó 
bóithre cionn is go raibh 
na carranna ag éirí chomh 
coitianta sin. Tógadh na 
chéad mhótarbhealaí i 
Sasana sna 1950idí.

Aonú hAois is Fiche 2000-2100 Teicneolaíocht i bhfad níos 
fearr sna carranna. Iad i 
bhfad níos compordaí agus 
níos sábháilte.
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An Bhaint idir Teicneolaíocht i bhFeithiclí agus Cosc 
Timpistí

Bíonn iomaíocht ghéar ann i dtionscal na gcarranna 
agus gach comhlacht ag iarraidh bheith níos fearr ná an 
comhlacht eile agus ag iarraidh níos mó airgid a dhéanamh. 
Déanann na comhlachtaí carranna a olltáirgeadh le costais 
a choinneáil chomh híseal agus is féidir. Ansin, nuair 
atá duine ag iarraidh carr nua a cheannach, bíonn a lán 
roghanna aige nó aici, ag brath ar an mhéid airgid atá le 
caitheamh agus an cineál cairr atá sé nó sí ag iarraidh.

Tá rud amháin ann nach dtig le déantóirí carranna gearradh 
siar air áfach. Is cuma más carr thar a bheith costasach atá 
ann nó an carr is saoire ar an mhargadh – caithfidh an carr 
bheith sábháilte.

Carranna á 
n-olltáirgeadh i 
monarcha - is róbait a 
dhéanann an chuid is 
mó den obair sa lá atá 
inniu ann
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Bíonn an 
bhaint idir an 
teicneolaíocht 
agus an 
tsábháilteacht i 
gcarranna agus 
an méid timpistí 
a bhíonn ag an 
chineál sin cairr 
i gcónaí chun 
cinn in intinn 
na ndearthóirí 
cairr. Bíonn na déantóirí cairr i gcónaí ag iarraidh dearadh 
an chairr a dhéanamh níos fearr agus níos sábháilte agus 
tréithe sábháilteachta príomha agus tánaisteacha an chairr 
a fheabhsú, nó níor mhaith le duine ar bith carr nach bhfuil 
sábháilte a cheannach.

An cuimhin leat cad é an rud sábháilteacht phríomha 
agus sábháilteacht thánaisteach?

Sábháilteacht Phríomha
Baineann sé seo leis na rudaí uilig a dhéanann an carr 
sábháilte agus é ag tiomáint. Mar shampla;
An córas stiúrtha agus áit a bhfuil na rialtáin uilig
Na boinn
Na soilse agus na táscairí
Na cuimilteoirí

Cuidíonn an teicneolaíocht le carranna an lae inniu 
bheith níos sábháilte
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Sábháilteacht Thánaisteach
Is ionann seo agus na rudaí uilig a thugann cosaint do 
thiománaí agus do phaisinéirí an chairr má bhíonn timpiste 
ann. Mar shampla:
Aermhálaí
Criosanna sábhála
Barraí cosanta taobhthuairte (leis na doirse a dhéanamh 
níos láidre)

Ceisteanna
1. Cé a dhear an chéad ghluaisteán?
2. Cad chuige a ndéanann déantóirí carranna a gcuid 

carranna a olltáirgeadh?
3. Cad é a chiallaíonn ‘sábháilteacht phríomha’?
4. Luaigh ceithre rud a bhaineann leis an tsábháilteacht 

phríomha i gcarr.
5. Cad é an rud sábháilteacht thánaisteach?
6. Luaigh trí rud a bhaineann leis an tsábháilteacht 

thánaisteach i gcarr.

Baineann na 
haermhálaí leis 
an tsábháilteacht 
thánaisteach
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An dóigh ar forbraíodh an córas nua-aimseartha bóithre 
agus bainistithe tráchta atá againn

Tá daoine ag taisteal ó thús ama. Ó thosaigh daoine a 
úsáid capall agus cairteacha, bhí gá againn le bóithre. 
(An t-ainm atá againn ar bhóthar, dar le roinnt daoine go 
dtagann sé ón tsean-Cheiltís agus 
go gciallaíonn sé ‘cosán faoi choinne 
bó’ - rud atá ciallmhar go leor.) Na 
chéad bhóithre, ní raibh iontu ach 
cosáin chré nó clábair ach de réir 
a chéile, rinne daoine iarracht na 
bóithre a fheabhsú, na clocha agus 
carraigeacha a ghlanadh astu agus 
iad a dhéanamh níos míne agus 
níos réidhe le go mbeadh turas níos 
compordaí ag na cairteacha.

Nuair a tháinig na cóistí ar an fhód, bhí ar dhaoine na 
bóithre a dhéanamh níos fearr arís agus iad a dhéanamh 
uiscedhíonach, le nach rachadh na cóistí in abar sa chlábar 
dá mbeadh sé ag cur.
Tháinig céim mhór chun cinn i stair na mbóithre sa bhliain 
1845 nuair a cuireadh tarmac ar bhóthar den chéad uair nó 
bhí daoine ábalta an bóthar a dhéanamh mín réidh agus 
uiscedhíonach. 
 Sa lá atá inniu ann, cuirimid bunsráith de chlocha agus 

bó-thar?
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coincréit faoi na bóithre agus ansin clúdaímid le tarmac iad. 
Thig linn na bóithre a neartú má chuirimid mogall cruach 
isteach leis an bhunsraith - ar an dóigh seo ní scoilteann an 
bóthar faoi mheáchan na tráchta uilig. Bíonn lár an bhóthar 
rud beag níos airde ná an dá thaobh le nach luífidh uisce ar 
bith ar an bhóthar - ritheann an t-uisce chuig díoga ar an dá 
thaobh. Mar atá amhlaidh le go leor rudaí sa tsaol seo, de 

réir mar a thagann 
forbairt ar an 
teicneolaíocht 
agus ar an 
tsaineolas atá 
againn, tagann 
forbairt ar na 
cineálacha bóithre 
atá muid ábalta a 
thógáil fosta.

Seo a leanas cur síos gairid ar na príomhchineálacha bóithre 
atá againn:

Mótarbhealaí
Is bóithre móra iad seo a 
cheanglaíonn cathracha móra, de 
ghnáth. Bíonn cead ag carranna 
taisteal níos gasta ar na bóithre seo. 
In Éirinn, is é 70 míle san uair an 
teorainn luais ar mhótarbhealach 

Bíonn a lán céimeanna difriúla i gceist le bóthar a thógáil

Comhartha 
faoi choinne 
mótarbhealaigh
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sa tuaisceart agus 120 ciliméadar san uair an teorainn 
luais ar mhótarbhealach sa deisceart. 
Níl cead ag foghlaimeoirí ná ag feithiclí 
talmhaíochta (tarracóirí, mar shampla) 
an mótarbhealach a úsáid agus níl 
cead ag tiománaithe stopadh ar an 
mhótarbhealach (ach amháin má bhriseann an carr 
síos) nó u-thiontuithe a dhéanamh. Tógadh na chéad 
mhótarbhealaí sa Bhreatain sna 1950idí. 

Osclaíodh an chéad mhótarbhealach in Éirinn in 1962 - an 
M1 ó Bhéal Feirste go Dún Geanainn.

Débhealaí
Is bóithre móra gasta iad seo fosta a cheanglaíonn bailte 
agus cathracha. Ach bíonn go leor débhealaí i lár bailte 
móra fosta. 70 míle san uair an teorainn luais ar na 
débhealaí, mar an gcéanna leis na mótarbhealaí. An difear 
is mó idir débhealaí agus mótarbhealaí, áfach, go bhfuil 
i bhfad níos mó áiteanna le himeacht as an débhealach. 
Bíonn áiteanna ann le tiontú a dhéanamh agus bíonn cead 
ag feithiclí níos moille, amhail tarracóirí, tiomáint orthu.

Ba é an M1, idir 
Béal Feirste agus 
Dún Geanainn, 
an chéad 
mhótarbhealach 
a osclaíodh in 
Éirinn
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Príomhbhóithre nó Príomhbhealaí

Tugtar 
príomhbhóithre 
ar bhóithre 
tábhachtacha 
(ach amháin 
mótarbhealaí). 
Bíonn na 
comharthaí 
bóthair glas ar na 
príomhbhealaí 

(bíonn siad gorm ar na mótarbhealaí).

Bóithre tánaisteacha agus bóithre eile
Is gnáthbhóithre iad seo i mbailte agus faoin tuath. 
Bíonn comharthaí bána agus scríbhneoireacht dhubh ar 
chomharthaí ar na bóithre seo.

Carrbhealaí aonair
Is bóithre beaga iad seo, faoin tuath den chuid is mó. Ní 

Comhartha ar phríomhbhóthar Comhartha ar mhótarbhealach
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bhíonn marcálacha bóthair orthu agus ní bhíonn ann 
ach an t-aon lána amháin. Má bhuaileann dhá fheithicil 
lena chéile ar bhóthar mar seo, bíonn ar fheithicil amháin 
tarraingt isteach, má tá bearna ann le ligean don fheithicil 
eile dul thart léi. Mura bhfuil bearna ann, bíonn ar fheithicil 
amháin cúlú.

Autostrada
Seo an t-ainm a thugtar ar na mótarbhealaí san Iodáil. Tá 
teorainn luais de 80 míle san uair molta orthu.

Autobahns  
Seo an t-ainm a thugtar ar na mótarbhealaí sa Ghearmáin. 
Tá teorainn luais de 130 ciliméadar san uair molta orthu. 
Tógadh na chéad autobahns sna 1930idí. Is ionann sin agus 
80.6 míle san uair.

Autobahn an t-ainm a thugann na Gearmánaigh ar a gcuid 
mótarbhealaí
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Feabhsú na mBóithre
Bíonn daoine ag iarraidh bóithre a fheabhsú i rith an 
ama. Ar an drochuair, nuair a dhéantar bóithre níos fearr 
nó níos leithne, bíonn claonadh ag daoine tiomáint níos 
gasta orthu. Bíonn ar na húdaráis bóithre cothromaíocht a 
bheith acu idir bóithre a choinníonn an trácht ag imeacht 
agus bóithre atá 
sábháilte. Bíonn 
siad i gcónaí 
ag iarraidh 
teacht aníos le 
dóigheanna leis na 
bóithre s’againn 
a dhéanamh níos 
sábháilte.

Páirceáil
Athrú eile 
atá i ndiaidh 
teacht isteach i 
mbailte móra agus i gcathracha ná go mbíonn daoine ag 
smaoineamh ar pháirceáil carranna. Nuair nach mbíodh an 
oiread sin carranna ar na bóithre, blianta ó shin, ní bhíodh 
na fadhbanna céanna ann ó thaobh páirceála de. Ach sa lá 
atá inniu ann, is fadhbanna móra iad an pháirceáil agus an 
brú tráchta i mbailte agus i sráidbhailte na hÉireann. 

Leis na fadhbanna seo a réiteach, tugadh isteach ceantair 

Ceansú tráchta - nuair a athraítear an bóthar lena 
thabhairt ar charranna dul níos moille
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speisialta páirceála i lár na gcathracha s’againn, áiteanna 
nach dtig leat an carr a fhágáil rófhada. Bíonn scéimeanna 
eile ann fosta a ligean duit do charr a fhágáil taobh amuigh 
den chathair agus an bus a fháil isteach.
Bíonn ceantair ann fosta i lár na gcathracha nach bhfuil 
cead ag feithiclí ar bith dul isteach iontu. Is ceantair iad seo 
do choisithe amháin. De ghnáth, ní bhíonn cead ach ag 
leoraithe bruscair nó ag veaineanna seachadta dul isteach 
sna ceantair seo agus ní théann siad isteach nuair a bhíonn 
a lán daoine thart.
De ghnáth, bíonn cead isteach ag na feithiclí seo idir an 6 a’ 
chlog tráthnóna agus a’ hocht a chlog ar maidin. 

Chonaic muid cheana na ‘bearta ceansaithe tráchta’ a 
tugadh isteach le luas carranna a laghdú agus leis na 
sráideanna a dhéanamh níos sábháilte do choisithe i 
mbailte móra. Léigh siad ar an rannán seo de Leabhrán 1.

Ceisteanna
1. Cá huair a tógadh na chéad mhótarbhealaí sa Bhreatain 

nó in Éirinn agus cá háit?
2. Cén bhliain inar tógadh an chéad mhótarbhealach in 

Éirinn?
3. Cén dath a úsáidtear faoi choinne na gcomharthaí ar 

mhótarbhealaí?
4. Cad é an rud autobahn?
5. Cad é a chiallaíonn ceansú tráchta?
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Feithiclí agus an Timpeallacht 
Tá cuid mhór carranna ar na bóithre s'againn sa lá atá inniu 
ann. Bíonn tionchar na gcarranna seo le feiceáil ón bhrú 
tráchta atá ar na bóithre ach téann siad i bhfeidhm orainn 
fosta ar dhóigheanna eile nach mbíonn i gcónaí chomh 
feiceálach céanna.

Dónn inneall an chairr breosla - díosal nó peitreal - leis an 
charr a bhogadh agus déanann an dóchán seo truailliú. 
Astaíonn inneall an chairr gáis 
nimhiúla i ndiaidh dó an breosla 
a dhó agus déanann an t-inneall 
callán fosta.
Truaillíonn na gáis an t-aer agus 
cuireann an callán isteach ar 
dhaoine agus ar ainmhithe.
Bíonn truailliú eile ann má chaitheann tiománaithe bruscar 
amach as a gcuid carranna.

Bíonn brú tráchta 
uafásach i gcuid 
mhaith cathracha 
agus bailte móra fud 
fad na hÉireann

Cruthaíonn díosal, go háirithe, a 
lán fadhbanna timpeallachta
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Bóithre nua
Bíonn i gcónaí gá le bóithre nua, áfach agus in amanna, 
cuireann na bóithre nua seo isteach ar an timpeallacht agus 
ar an tírdhreach. In amanna, bíonn conspóid ag baint leis an 
áit a dtógtar bóithre nua.
Bíonn lucht pleanála ag iarraidh an bóithre is saoire a 
thógáil ar an talamh is fearr - 
le gur bóthar maith a bheas 
ann. Ach go minic ní bhíonn 
úinéirí talaimh nó b'fhéidir 
lucht na timpeallachta sásta leis 
an chinneadh a dhéanann na 
pleanálaithe.

Nuair atá siad ag iarraidh 
socrú ar an áit is fearr faoi choinne bóthar nua, bíonn ar na 
pleanálaithe na rudaí seo a leanas a chur san áireamh:
•	 An tionchar a bheas ag callán na tráchta
•	 An tionchar a bheas ag an bhóthar ar an fheirmeoireacht
•	 An gcruthóidh an bóthar scoilteanna ar bith sa phobal? 

(An mbeidh scoilt ann idir pobail daoine agus seirbhísí - 
siopaí srl.?)

•	 An tionchar a bheas ann ó thaobh truailliú aeir de
•	 An tionchar a bheas ann ó thaobh áilleacht an cheantair 

de - an gcuirfidh an bóthar nua isteach ar an radharc?
•	 An tionchar a bheas ann ar áiteanna a bhfuil luach nó 

tábhacht stairiúil nó cultúrtha ag baint leo.
•	 An tionchar a bheas ann ar éin nó ar fhiadhúlra 

(ainmhithe agus plandaí)

Ní bhíonn gach duine sásta faoi 
bhóithre nua
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•	 An tionchar a bheas ann ar choisithe agus rothaithe.
•	 An cur isteach a bheas ann mar gheall ar an tógáil.
•	 Na radhairc a bheas ann ón bhóthar féin.

In amanna, go fiú nuair a chuireann siad gach rud san 
áireamh, socraíonn na pleanálaithe nach bhfuil an dara 
rogha acu ach an bóthar a chur tríd áiteanna nach mbíonn 
daoine sásta leo.

•	 B’fhéidir gur gnáthóg thábhachtach a bheadh ann agus 
go mbeadh an bóthar ag cur as d’ainmhithe agus don 
fhiadhúlra.

•	 B’fhéidir gur tírdhreach álainn a bheadh ann agus go 
mbeadh daoine buartha go gcuirfeadh an bóthar as don 
radharc.

•	 B'fhéidir go mbeadh an bóthar suite iontach cóngarach 
do bhailte stairiúil nó ar thalamh a bhfuil luach stairiúil 
nó seandálaíochta ag baint leis.

•	 B’fhéidir go mbeadh an bóthar ag dul tríd thalamh 
feirmeoireachta nó talamh príobháideach. I gcásanna 
mar seo, thig le pleanálaithe ordú ceannaigh 
éigeantaigh a fháil. Ciallaíonn sé seo go dtig leo do 
chuid talaimh a cheannach uait - go fiú mura bhfuil tú 
ag iarraidh an talamh a dhíol leo. Bíonn cásanna ann go 
fiú nuair a shocraíonn pleanálaithe nach bhfuil an dara 
rogha acu ach tithe daoine a leagan le bóthar a thógáil 
agus ní thig leis na daoine rud ar bith a dhéanamh faoi.
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Sna cásanna sin nuair nach bhfuil an dara rogha ag 
pleanálaithe ach 
bóithre a chur faoi 
áiteanna mar sin 
thuas - áiteanna nach 
bhfuil gach duine 
ar aon intinn fúthu 
- tá dóigheanna ag 
pleanálaithe le tionchar 
an bhóthair a laghdú.

Thig leo crainn agus 
bláthanna a chur ar 
thaobh an bhóthair nó in aice leis an bhóthair. Baineann sé 
seo de dhroch-chuma an bhóthair agus in amanna, is foinse 
foscaidh agus bia atá ann d’ainmhithe agus d’éin bheaga.
Thig leo na bóithre a dhéanamh íseal le nach gcuirfidh siad 
as an oiread céanna don tírdhreach.
Thig leo iarracht a dhéanamh a oiread de na gnéithe 
nádúrtha a bhíodh sa tírdhreach agus is féidir a choinneáil 
nó na gnéithe seo a mhacasamhlú.
Thig leo tolláin nó íosbhealaí a thógáil (téann íosbhealach 
faoi rud eile nó faoi bhóthar eile).
Thig leo tolláin nó íosbhealaí a thógáil d’ainmhithe lena 
ligean dóibh bóithre gnóthacha a thrasnú.

In amanna, mothaíonn na pleanálaithe nach bhfuil 
an dara rogha acu
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Ceisteanna
1. Luaigh 3 rud a gcaithfidh pleanálaithe smaoineamh 

orthu roimh dóibh bóthar nua a thógáil.
2. Luaigh 3 dhóigh ina dtig le saineolaithe timpeallachta 

drochéifeachtaí na mbóithre úra a laghdú.
3. Cén tionchar a bhíonn ag bóithre nua ar thruailliú aeir?
4. Cad chuige a mbíonn sé tábhachtach crainn úra a fhás 

agus tréithe agus gnéithe nádúrtha a mhacasamhlú 
nuair a thógtar bóithre nua?

5. Smaoinigh ar bhóthar nua a tógadh i do cheantar féin 
nó in aice leis an teach s’agat - cén sórt tionchair a bhí ag 
an bhóthar ar an cheantar?

Tionchar an Truaillithe
Tá i bhfad níos mó carranna agus feithiclí ar bhóithre 
an domhain anois ná mar a bhí riamh roimhe seo agus 
ciallaíonn sé sin go bhfuil i bhfad níos mó truailliú aeir ann. 
Cuireann an truailliú aeir seo isteach go mór ar shláinte 
daoine. 
Astaíonn sceithphíopaí feithiclí a lán cineálacha difriúla 
gáis. Seo a leanas cuid acu:  

Is iad na carranna is cúis le 
cuid mhór den truailliú sa 
timpeallacht
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Aonocsaíd charbóin
Is gás iontach contúirteach é seo má ionanálaíonn tú 
cuid mhór de. Glacann sé áit na hocsaigine san fhuil agus 
cuireann sé seo isteach ar lárchóras na néaróg - rud a 
chuireann as don chomhordú fhisiceach, do radharc na súl 
agus do do chumas breithniú ceart a dhéanamh.

Ocsaídí nítrigine
Déantar na gáis seo nuair a dhóitear peitreal san inneall. 
Tugann siad fadhbanna análaithe do dhaoine amhail droch-
chasacht, srón silidh agus sceadamán nimhneach.

Dé-ocsaíd charbóin
Tá an dé-ocsaíd charbóin ar cheann de na gáis cheaptha 
teasa is measa - rud a n-eascraíonn athrú aeráide amach as.

Hidreacarbóin
Is cineál de bhreosla neamhdhóite iad seo a chuirtear 
amach tríd 
sceithphíopa an 
chairr. Cuireann 
siad casachtach, 
sraothartach, 
fadhbanna leis 
na scamhóga 
agus fadhbanna 
leis na súile ar 
dhaoine.
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Dé-ocsaíd sulfair
Cuireann feithiclí díosail an gás seo amach. Nuair a 
chruinníonn an gás seo san atmaisféar, bíonn fearthainn 
aigéadach ann. Nuair a thiteann an fhearthainn aigéadach, 
bíonn cáithníní beaga sulfair san aer agus cuireann siad seo 
isteach ar an análú agus cruthaíonn fadhbanna scamhóg.

Luaidhe
Is truailleán contúirteach é seo a chuirtear amach as 
sceithphíopa an chairr. Is féidir í a bheith ina cúis le 
damáiste sna duáin, san ae agus sna horgáin athghiniúna. 
Léirigh eolaithe go gcuireann luaidhe le fadhbanna 
drochiompair (iompar daoine) agus go gcuireann sí isteach 
ar aird daoine.

Iarrachtaí leis an truailliú a laghdú
Tá tiontaire catalaíoch ar fáil 
anois sa chuid is mó de na 
feithiclí atá ar na bóithre againn. 
Is gléasanna beaga iad seo a 
chuirtear isteach i sceithphíopa 
na feithicle agus a laghdaíonn ar 
an truailliú.
An fheidhm atá leo ná go mbaineann siad cuid de na gáis 
dhochracha, amhail aonocsaíd charbóin, hidreacarbóin 
agus ocsaídí nítrigine amach as na hastuithe a chuireann an 
sceithphíopa amach. 
D’iarr rialtais ar fud an domhain ar lucht déanta carranna 

tiontaire catalaíoch
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tiontaire catalaíoch a chur 
isteach i ngach feithicil 
nua le laghdú a dhéanamh 
ar líon na ngás dochrach 
seo a astaítear amach 
san atmaisféar. Cuireann 
na gáis seo isteach ar 
an timpeallacht agus ar 
ainmhithe, cuireann siad 
leis an athrú aeráide, agus 
cuireann siad le líon na 
bhfadhbanna sláinte a 
bhíonn ag daoine, amhail fadhbanna análaithe. Cuireann 
siad fosta leis an bhaol go dtógfadh duine plúchadh.

Déanann an rialtas rudaí eile fosta lena thabhairt ar dhaoine 
feithiclí a thiomáint a chuireann amach líon ard de gháis 
dhochracha. Mar shampla, sa bhliain 2001, tugadh isteach 
córas nua le cáin bóthair feithiclí a oibriú amach. Braitheann 
an méid cánach a íocann tú anois ar líon na n-astuithe 
dochracha gáis a chuireann an fheithicil amach. Rinneadh 
na feithiclí uilig a rangú ina ngrúpaí ó A go G agus díolann 
tiománaithe idir £0 agus £400 as an cháin. 
Athraíodh é seo arís i mí Aibreáin 2009 agus tugadh níos 
mó grúpaí isteach - ó A go M - chuir sé sin leis an mhéid 
airgid a bhí le híoc ag feithiclí a bhfuil astuithe níos airde de 
gháis dhochracha acu.

Bhí an rialtas ag dúil le go spreagfadh sé seo daoine le 

Dá mhéad truailliú a chuireann do charr 
amach, is mó cáin atá le híoc agat
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feithiclí níos lú a cheannach, nach ndéanfadh an oiread sin 
damáiste don timpeallacht.

Rud eile a chuidigh go mór leis an timpeallacht ná nuair a 
tugadh isteach peitreal gan luaidhe. 

Ceisteanna
1. Cad chuige a raibh an rialtas ag iarraidh truailliú aeir a 

laghdú?
2. Luaigh trí ghás dhochracha a chuireann carranna amach 

agus an tionchar a bhíonn leo.
3. Cén tionchar a bhíonn ag an aonocsaíd charbóin ar an 

chorp?
4. Cén gás sceite a chuireann go mór leis an athrú aeráide?
5. Cad é an rud iad hidreacarbóin agus cad é a dhéanann 

siad don chorp?
6. Cad é a dhéanann lucht déanta carranna mar iarracht 

leis an truailliú aeir a laghdú?
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Dlíthe a bhaineann le Mótarfheithiclí

De réir mar a tháinig feabhas agus forbairt ar 
mhótarfheithiclí síos tríd na blianta, bhí ar dhaoine na 
dlíthe a bhain le mótarfheithiclí a athrú agus dlíthe nua a 
thabhairt isteach. Seo a leanas spléachadh beag ar chuid de 
na dlíthe is tábhachtaí a bhain le mótarfheithiclí sa taobh 
seo tíre.

Acht na Mórbhealach agus na nInneall Féinghluaiste 
(Acht na Brataí Deirge) 1865
Leis an Acht seo, bhí ar thriúr 
daoine achan uile ‘inneall 
féinghluaiste’ a bhí a thiomáint 
ag gal nó ag rud éigin eile 
(seachas ainmhí) a thiomáint 
nó a stiúradh. 
Bhí ar dhuine amháin den 
triúr sin, ar a laghad, siúl chun 
tosaigh ar an ghluaisteán 
agus bratach dhearg ina 
lámh lena chur in iúl do 
thiománaithe eile, do chóistí 
agus do chapaill go raibh an fheithicil ag teacht.
Bhí teorainn luais ann de 4 mhíle san uair, nó 2 mhíle san 
uair i gcathracha agus i mbailte.

Motorwagen Benz - 1885. An chéad charr 
riamh a raibh inneall dócháin inmheánaigh 
aige. Rinneadh é sna blianta i ndiaidh Acht 
na Brataí Deirge
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An tAcht um Innill Féinghluaiste ar Mhórbhealaí 1896
Tugadh an dlí seo isteach nuair a bhí mótarfheithiclí níos 
coitianta. D'fhág sé nach raibh ar mhótarfheithiclí éadroma 
(níos lú ná 3 thonna) cloí le hAcht 1865 níos mó.
Bhí ar na feithiclí seo clog nó rud éigin eile a bheith acu le 
rabhadh a thabhairt d’fheithiclí eile go raibh siad ag teacht.
Bhí teorainn luais de 14 mhíle san uair ann.

Acht na Mótarcharranna 1903
Seo an chéad uair a úsáideadh an téarma ‘mótarcharr’.
Bhí ar thiománaithe an mótarcharr s'acu a chlárú leis an 
chomhairle áitiúil.
Bhí ar mhótarcharranna uimhirphláta a bheith acu.
Bhí ar thiománaithe ceadúnas tiomána a fháil ón 
chomhairle áitiúil.
Bhí táille ann leis an cheadúnas seo a fháil.
Bhí ort bheith 17 mbliana d’aois le ceadúnas tiomána a fháil 
faoi choinne gluaisteáin agus 14 bliana déag faoi choinne 
ceadúnas tiomána gluaisrothair.
Má bhris tú rialacha an bhóthair, bhí na húdaráis ábalta an 
ceadúnas s’agat a chur ar fionraí nó a bhaint díot.

An tAcht um Thrácht ar Bhóithre 1930
Tugadh isteach, leis an Acht seo:
Ceadúnais shealadacha tiomána agus teisteanna tiomána.
Teorainneacha luais
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Árachas tríú páirtí éigeantach (ní raibh rogha agat ach é a 
bheith agat)
Cionta tiomána (gur choir a bhí ann rialacha an bhóthair 
a bhriseadh – tiomáint chontúirteach nó mhíchúramach, 
tiomáint faoi thionchar an óil nó na ndrugaí)

An tAcht um Thrácht ar Bhóithre (TÉ) 1955
D'fhág sé seo go raibh na dlíthe tiomána a bhí i bhfeidhm i 
dtuaisceart na tíre seo níos cosúla leis na dlíthe a bhí ann i 
Sasana, sa Bhreatain Bheag agus in Albain.
Bhí rialacha ann a bhain leis an cheadúnas sealadach, le 
teisteanna tiomána agus le daoine a bheith in ann tiomáint 
agus le haoisteorainneacha faoi choinne ceadúnas tiomána.
Bhí rialacha ann maidir le cionta tiomána.
Bhíothas in ann an ceadúnas a bhaint de dhaoine a bhris 
rialacha.
Bhí cur síos fosta ar chionta coisithe, rothaithe agus 
gluaisrothaithe.
Cuireadh amach ‘the Highway Code’ - ní raibh leagan 

Carr rásaíochta 
Bugatti (1926) ó na 
blianta 1920
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Gaeilge ann an t-am sin!

An tOrdú um Thrácht ar Bhóithre (Criosanna Sábhála) (TÉ) 
1981
Thug an tOrdú seo 
cumhacht don Roinn 
Oideachais a thabhairt 
ar dhaoine móra crios 
sábhála a chaitheamh i 
suíocháin thosaigh agus i 
suíocháin chúil an chairr 
agus lena thabhairt ar 
pháistí crios sábhála a chaitheamh sna suíocháin thosaigh.
Tugadh rialúcháin isteach maidir le crios sábhála sa 
suíochán tosaigh ar an 31 Eanáir 1983.
Tugadh rialúcháin isteach maidir le daoine fásta sna 
suíocháin chúil ar an 1 Iúil 1991.

An tOrdú Mótarfheithiclí (Páistí Criosanna Sábhála Cúil a 
chaitheamh) (TÉ) 1989
D'fhág an t-ordú seo go raibh ar pháistí crios sábhála a 
chaitheamh i gcúl an chairr agus tháinig sé i bhfeidhm ar an 
1 Meán Fómhair 1989.

An tOrdú um Thrácht ar Bhóithre (Leasú) (TÉ) 1991
Leis an ordú seo, rinneadh cuid de na rialacha maidir le 
bheith ag tiomáint faoi thionchar na ndrugaí nó an óil a 
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uasdátú. Ceann de na hathruithe is mó ná go gcaillfeá an 
ceadúnas tiomána, gan aon eisceacht, ar feadh 12 mhí agus 
go mbeadh ort an teist tiomána a dhéanamh arís.

An tOrdú um Chiontóirí Thrácht ar Bhóithre (TÉ) 1996
Thug an tOrdú seo córas na bpointí pionóis isteach. 
Rinneadh cionta (cion, sin nuair a bhriseann tú na rialacha) 
tiomána a roinnt ina dhá ngrúpa, mar atá, cionta atá in-
droimscríofa agus cionta nach bhfuil in-droimscríofa.

[Endorse an Béarla atá ar droimscríobh - nuair a fhaigheann 
tú pointí pionóis, caithfidh tú do cheadúnas a thabhairt 
ar láimh do na péas agus scríobhann siad an méid pointí 
atá faighte agat agus an fáth a bhfuair tú iad ar an chuid 
pháipéir de do cheadúnas – seo an ‘droimscríobh’]

Tá na cionta in-droimscríofa níor tromchúisí ná na cionta 

Thig leis na gardaí 
agus leis na péas 
tástáil a dhéanamh 
ar thaobh an 
bhóthair anois lena 
fháil amach an bhfuil 
duine ag tiomáint 
faoi thionchar an óil 
nó na ndrugaí
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tiomána eile agus faigheann tú pointí pionóis mar gheall 
orthu.
Braitheann an méid pointí pionóis a fhaigheann tú ar an 
chion in-droimscríofa a dhéanann tú. I ngach cás - a fhad 
is nach mbaintear an ceadúnas díot, déantar taifead den 
chion a thaifeadadh ar an chuid pháipéir de do cheadúnas.
Sa chás ina bhfaigheadh tiománaí 12 phointe dhéag nó 
níos mó taobh istigh d’achar trí bliana, chaillfeadh sé nó 
sí an ceadúnas go ceann sé mhí. Más tiománaí nua thú, 
caillfidh tú an ceadúnas má fhaigheann tú 6 phointe nó 
níos mó taobh istigh den chéad dhá bhliain i ndiaidh duit 
an teist a fháil.

An tOrdú um Thrácht ar Bhóithre (TÉ) 2007
Tugadh isteach leis an ordú seo;
•	 pointí pionóis as gan crios sábhála a chaitheamh agus as 

guthán póca a úsáid agus tú ag tiomáint

Tá sé thar a bheith 
contúirteach guthán 
a úsáid agus tú ag 
tiomáint, agus tá sé in 
éadan an dlí
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•	 go raibh dé de chead ag an chúirt, i gcás tiomáint 
faoi thionchar an óil, a thabhairt ar an tiománaí cúrsa 
athoiliúna a dhéanamh

•	 Go dtiocfadh leis na péas a thabhairt ar thiománaithe 
nach bhfuil ceadúnas tiomána de chuid na RA acu fíneáil 
phionóis a íoc ar an láthair le go mbeidh orthu cloí le 
rialacha tiomána.

•	 Go bhfuil sé de chumhacht ag na péas feithicil a thógáil 
agus a scriosadh mura bhfuil árachas agat faoina coinne.

•	 Córas nua faoina mbíonn tiománaithe as stáit eile de 
chuid an AE glacadh le pointí pionóis in áit dul chun na 
cúirte.

•	 Gur gá an diosca MOT a chur ar taispeáint ar fhuinneog 
thosaigh an chairr.

•	 Go dtig le hiarrthóirí cuidiú a fháil le linn na teiste 
teoirice má tá deacrachtaí éisteachta nó tuisceana aige 
nó aici - má tá aistritheoir de dhíth, mar shampla.

Tugadh gach ceann 
de na dlíthe tiomána 
seo isteach leis na 
bóithre a dhéanamh 
níos sábháilte
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I gcás timpiste…

Tá cuid mhór cineálacha difriúla timpistí bóthair ann. 
In amanna, is níos mó ná feithicil amháin a bhíonn ann, 
amanna eile is feithicil agus coisí nó rothaí nó feithicil agus 
ainmhí a bheadh i gceist. Amanna eile, buaileann feithiclí in 
éadan rudaí nó comharthaí nó crann.
I ngach cás agus le gach cineál timpiste, caithfidh an 
tiománaí stopadh ag an láthair leis an suíomh a mheas, nó i 
gcás damáiste a dhéantar, an timpiste a thuairisciú.



An tÁisaonad

80

Má tá timpiste tromchúiseach ann, caithfidh gach duine 
atá páirteach fanacht ar an láthair agus ba cheart fios a 
chur ar na péas nó ar na gardaí. 
Nuair a thagann na péas nó na 
gardaí, tugann na daoine uilig 
a bhí páirteach nó a chonaic 
an timpiste a gcuid sonraí agus 
gach eolas atá acu faoinar tharla 
dóibh.

In amanna, mura bhfuil duine ar bith gortaithe, mura bhfuil 
barraíocht damáiste déanta agus má aontaíonn gach duine 
maidir le cé air nó uirthi a raibh an locht – ní gá na húdaráis 
a tharraingt amach chuig láthair na timpiste ach, de réir an 
dlí, ní mór gach timpiste bóthair a thuairisciú do na péas 
taobh istigh de 24 uair a’ chloig. Nuair is miontimpiste atá 
i gceist agus má admhaíonn duine amháin locht, is féidir 
cúrsaí costas a shocrú in amanna fosta gan comhlachtaí 
árachais a tharraingt isteach sa scéal.

Ba cheart timpistí tromchúiseacha a 
chur in iúl do na gardaí

Mura bhfuil ann ach miontimpiste, 
ní gá na péas a tharraingt amach 
ach caithfidh tú timpiste a 
thuairisciú do na péas
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Seo a leanas na sonraí is gá a thuairisciú do na húdaráis:

•	 Ainm agus seoladh gach duine a raibh baint aige nó aici 
leis an timpiste.

•	 Sonraí pearsanta úinéirí na bhfeithiclí a bhí i gceist.
•	 Uimhirphláta na bhfeithiclí a bhí i gceist.

Ba cheart an t-eolas seo a chur ar fáil ag láthair na timpiste 
agus ba cheart é a chur ar fáil do na péas taobh istigh de 
24 uair an chloig i ndiaidh na timpiste. Mura ndéanann tú é 
seo, tá baol ann go bhféadfaí ‘buille is teitheadh’ a chur i do 
leith. Seo nuair a bhíonn timpiste agat agus nuair a imíonn 
tú ó láthair na timpiste gan sonraí ar bith a chur ar fáil.

Nuair a chuireann tú in iúl don chomhlacht árachais, 
déarfaidh siad leat gan a admháil go raibh an locht 
ort. Mura 
n-admhaíonn 
tú gur tú ba 
chiontach, bíonn 
seans níos fearr 
acu gan díol 
as an timpiste, 
go háirithe má 
gortaíodh daoine.
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Ní thig le comhlacht árachas airgead ar bith a íoc más rud 
é nár cuireadh in iúl do na péas gur tharla an timpiste. Má 
ghortaítear daoine go holc i dtimpiste nó má tá na carranna 
go fóill ar an bhóthar agus iad ag cur isteach ar an trácht, 
tiocfaidh na péas amach. Ach ní thagann siad amach chuig 
gach miontimpiste. Mar sin de, má bhíonn timpiste agat 
agus má shíleann tú nach bhfuil an locht ort, bíonn sé 
ina smaoineamh grianghraif den láthair a ghlacadh lena 
chruthú don chomhlacht árachais nach raibh an locht ort.

Cad é a dhéanann tú i ndiaidh timpiste?
Is mór an gar é duine a bheith ann a bhfuil a fhios aige nó 
aici na rudaí cearta le déanamh nuair a bhíonn timpiste ann 
- i gcásanna áirithe, thiocfadh leis an duine sin beatha duine 
eile a shábháil.

Nuair a bhíonn timpiste ann - ba cheart i gcónaí 
smaoineamh ar na cúig thosaíocht:

Déan an láthair chomh sábháilte agus is féidir
Ceann de na chéad rudaí atá le déanamh ná a chur in iúl 
do thiománaithe agus úsáideoirí bóthair eile gur tharla 
timpiste. Úsáid na soilse guaise ar d’fheithicil féin agus, 
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má tá ceann agat, cuir amach 
triantán rabhaidh ar a laghad 45 
méadar roimh láthair na timpiste. 
Caithfidh tú smaoineamh i rith 
an ama ar do shábháilteacht féin 
- ná cuir thú féin i gcontúirt agus 
déan cinnte de go mbíonn tú 
breá feiceálach. Má tá seaicéad nó 
éadaí sofheicthe agat - cuir ort é 
agus má tá tóirse agat, úsáid é le 
feithiclí ar bith atá ag teacht an 
bealach a mhoilliú.

Faigh cuidiú ó na seirbhísí éigeandála - diailigh 999
•	 Péas
•	 Otharcharr
•	 Briogáid dóiteáin

Abair leo:
•	 Áit a bhfuil an timpiste
•	 Líon na ndaoine atá gortaithe
•	 Cé acu atá duine ar bith sáinnithe i bhfeithicil nó nach 

bhfuil
•	 Cé acu atá baol tine ann nó nach bhfuil
•	 An líon feithiclí a bhí bainteach leis an timpiste

Má tá triantán rabhaidh agat, cuir 
amach é
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Más ar mhótarbhealach a tharla an 
timpiste, is féidir teacht ar ghutháin 
éigeandála ar thaobh an bhóthair 
agus rachaidh siad seo go díreach 
tríd chuig na péas.

Déan cinnte de go bhfuil sé sábháilte dul a fhad leis na 
feithiclí
Bí san airdeall roimh sceitheadh nó doirteadh breosla ar 
bith nó bheadh baol ann go dtosódh tine.

Déan cinnte de go mbíonn na feithiclí sábháilte
Tá dhá rud a chaithfidh tú a dhéanamh:
•	 Cuir as an fheithicil.
•	 Teann an coscán láimhe.

Mura dtig leat an coscán láimhe a theannadh, ba cheart 
clocha nó rud éigin a chur taobh thiar de na rotha ionas 
nach mbeidh an fheithicil ábalta bogadh - go háirithe más 
ar chnoc nó ar fhána atá an carr. Ba cheart duit a chinntiú 
fosta nach mbíonn duine ar bith ag caitheamh nó nach 
lasfaidh duine ar bith toitín. Má bhíonn tine bheag ann, 
déan iarracht í a mhúchadh le múchtóir tine nó le blaincéad 
ach má imíonn sí as smacht, glan achan duine ar shiúl 
amach as an bhealach. 

Bíonn gutháin éigeandála ar 
mhótarbhealaí ach bíonn fón póca 
ag go leor daoine sa lá atá inniu ann
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Faigh amach an bhfuil duine ar bith gortaithe
Má thagann tú ar thimpiste, is smaoineamh maith é seic a 
dhéanamh ar na daoine is ciúine ar dtús nó in amanna, is 
iadsan is mó atá gortaithe.

Agus tú ag smaoineamh ar gharchabhair, ba cheart na 
tosaíochtaí seo a bheith agat:

•	 Déan cinnte de go bhfuil aithne sa duine - deirtear go 
bhfuil duine gan aithne mura bhfreagraíonn sé nó sí 
do do ghuth ná do chroitheadh séimh. Ná croith duine, 
áfach, má tá seans ann go mbeadh gortú muiníl nó 
droma aige nó aici.

•	 Déan cinnte de go bhfuil an duine ag análú mar is ceart 
- seiceáil go bhfuil an duine ag análú agus nach bhfuil 
fuil, urlacan, nó teanga an duine á stopadh de bheith ag 

Faigh amach an bhfuil 
duine ar bith gortaithe
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análú. 
•	 Más rud é nach bhfuil an duine ag análú, cuir tús le 

hathbheochan éigeandála lena chinntiú go leanann 
an croí de bheith ag pumpáil fola thart ar an chorp, 
go háirithe chun na hinchinne. Má tharlaíonn sé nach 
bhfaigheann an inchinn ocsaigin ar feadh ceithre 
bhomaite nó níos mó, bíonn baol ann go ndéanfaí 
damáiste inchinne don duine. An dóigh is fearr le 
hathbheochan a dhéanamh ná ‘béal le béal’ agus 
déantar é mar seo a leanas:

1. Tarraing isteach anáil mhór le go mbeidh go leor aeir i do 
scamhóga féin.

2. Druid pollairí an taismigh (taismeach - sin an duine atá 
gortaithe) le do mhéara.

3. Cuir do bhéal féin ar bhéal an taismigh.
4. Séid aer isteach i scamhóga an taismigh go dtí go n-éiríonn 

an cliabhrach.
5. Bain do bhéal ar shiúl agus amharc go dtitfidh an 

cliabhrach arís
6. Lean de phróiseas seo arís agus arís eile go dtí go mbeidh 

an taismeach ábalta análú as a stuaim féin nó go dtí go 
dtiocfaidh na seirbhísí éigeandála.

Má tá an taismeach go fóill ag análú ach é nó í ina luí chun 
tosaigh, déan iarracht an duine a bhrú siar rud beag le go 
mbeidh sé nó sí ina s(h)uí cruinn díreach. Bíonn sé níos fusa 
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análú agus tú i do shuí mar seo. Má tá an duine go fóill ag 
análú ach é nó í gan aithne, ba cheart an duine a chur i luí 
téarnaimh. 

Déan seic an bhfuil suaitheadh ar an duine

Má tá ceann ar bith de na hairíonna seo le sonrú sa 
taismeach, tá seans maith ann go bhfuil suaitheadh air nó 
uirthi:
•	 Cuma bhán air nó uirthi, lagar nó meadhrán air nó uirthi.
•	 An t-análú a bheith éadrom ach gasta.
•	 Cuisle lag ach gasta a bheith.
•	 Mothú tinnis a bheith ar an taismeach nó é nó í a bheith 

ag caitheamh amach.
•	 Tart a bheith ar an taismeach.

Má tá sé sábháilte, cuir an taismeach i luí téarnaimh go 
dtí go dtiocfaidh na seirbhísí éigeandála
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Má shíleann tú go bhfuil suaitheadh ar an duine, ba cheart 
é nó í a chur ina s(h)uí, a c(h)eann a choinneáil íseal agus 
a thiontú chuig taobh amháin. Ba cheart éadaí ar bith atá 
thart ar an mhuineál a dhéanamh rud beag níos scaoilte 
agus blaincéad nó cóta a chur thart ar an duine lena c(h)
oinneáil te. Níor cheart bia nó deoch a thabhairt dó/di ar 
eagla go mbeadh sé/sí gortaithe agus go mbeadh air/uirthi 
dul faoi scian.

Cuir stop le nó laghdaigh fuiliú.
Má tá duine ag cur fola, caithfidh tú do dhícheall a 
dhéanamh an fuiliú a stopadh. Cuir brú ar an chneá (an áit 
atá gortaithe) ach déan iarracht gan í a dhéanamh salach. 
Úsáid éadach glan, ciarsúr nó ciarsúir pháipéir leis an chneá 
a chlúdach.

Tá cineálacha difriúla cneácha ann agus dóigheanna difriúla 
le plé leo:

Cneácha gearrtha
Is cneácha 
oscailte iad 
seo nuair a 
ghearrann rudaí 
amhail gloine 
bhriste an 
taismeach. Ba 
cheart an chneá 
a chlúdach Cneácha gearrtha - déan iarracht an fuiliú a stopadh
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le héadach glan, brú a chur uirthi agus do dhícheall a 
dhéanamh stop a chur leis an fhuil.

Cneácha stollta
Tarlaíonn cneácha mar seo, de ghnáth, nuair a chaitear 
duine éigin thart taobh istigh den fheithicil le linn na 
timpiste. Is drochghortuithe iad seo ina mbíonn cnámha 
briste brúite agus ina stróiceann na cnámha feoil agus 
craiceann.

Cneácha brúite
Is gortuithe iad seo nach mbíonn cur fola seachtrach i 
gceist leo, go minic. Bíonn daoine brúite i ndiaidh dóibh 
bualadh in éadan rud éigin le linn na timpiste. In amanna, 
bíonn an taismeach gan aithne agus ní mór é nó í a chur i 
luí téarnaimh, lena chinntiú go mbíonn an aerchonair glan.

Is minic a bhristear 
snámha duine má chaitear 
thart é nó í taobh istigh 
den fheithicil le linn 
timpiste
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Cneácha pollta
Is cneácha oscailte iad seo a tharlaíonn nuair a théann rud 
éigin géar tríd chraiceann an taismigh. Bíonn na gortuithe 
seo iontach tromchúiseach má théann an rud géar tríd 
orgán taobh istigh den chorp - na scamhóga nó na duáin, 
mar shampla. In amanna, bristear an rud a dhéanann an 
poll agus bíonn cuid de fágtha taobh istigh den chorp. 
Bíonn ar an taismeach dul faoi scian leis an rud a fháil 
amach.

Ó thaobh na garchabhrach de - ba cheart i gcónaí bheith 
san airdeall ar na rudaí seo a leanas:

Aerchonair - má tá rud sa bhealach in aerchonair an duine, 
bain amach é agus cinntigh go bhfuil an aerchonair glan 
agus gan aon chur isteach uirthi.

Análú - déan cinnte de go bhfuil an duine ag análú agus 
tosaigh ar an duine a athbheochan, más gá.

Fuil - déan iarracht fuiliú a stopadh, más gá.

Déan cinnte go bhfuil an aerchonair glan agus go bhfuil an duine ag análú
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Bí réidh!
Is dea-smaoineamh atá ann bheith réidh agus an trealamh 
ceart sábháilteachta a choinneáil i d’fheithicil i rith an ama 
ar eagla go mbeadh ort cuidiú ag láthair timpiste.
Bheadh sé úsáideach na rudaí seo a leanas a bheith san 
fheithicil agat:
•	 Tacar iomlán de bholgáin do d’fheithicil féin ar eagla go 

n-imeodh ceann acu
•	 Leabhar nótaí agus peann
•	 Tóirse
•	 Múchtóir tine
•	 Triantán rabhaidh
•	 Bandaí nó seaicéad frithchaiteach/fluaraiseach 
•	 Fearas garchabhrach (ina mbeadh bindealáin)
•	 Fón póca
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Ceisteanna

1. Cad é an chéad rud ba cheart duit a dhéanamh má 
thagann tú ar thimpiste?

2. Déan cur síos ar na cúig thosaíocht ar ceart cloí leo ag 
láthair timpiste.

3. Cad é an t-eolas ba cheart duit a thabhairt do na 
seirbhísí éigeandála?

4. Cad é mar a dhéanann tú teagmháil leis na seirbhísí 
éigeandála?

5. Déan liosta de na rudaí a bheadh úsáideach ag láthair 
timpiste.

6. Cad é an rud cneá bhrúite?
7. Cad é an rud cneá stollta?
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