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1. Léigh na treoirlínte seo go cúramach 

Léigh na nótaí treorach seo go cúramach le do thoil sula gcomhlánaíonn tú an próiseas 

iarratais ar líne. Tóg do chuid ama ag léamh agus bíodh a fhios agat go bhféadfadh sé 

tógáil níos faide ná mar a cheapann tú roinnt faisnéise a theastaíonn uainn a fháil. 

Braithfidh sé seo go léir ar do chúinsí ach má tá aon rud ann nach dtuigeann tú, déan 

teagmháil linn ag: 

 Ríomhphost ag registration@coru.ie 

 guthán 01 293 3160. 

Comhlánaigh an t-iarratas ar líne le do thoil sula ndéanann tú iarratas ar r-

Ghrinnfhiosrúchán (mínithe ar leathanach 15). Beidh ort doiciméid tacaíochta a 

sheoladh chugainn laistigh de 30 lá ó d’iarratas ar líne. 

2. Treoirlínte d'iarrthóirí Ailt 38 

Mar iarrthóir Ailt 38, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar chlárú le CORU faoin Acht um 

Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh 2005 (arna leasú).  Is éard is iarrthóir Alt 

38 (S38) ann ná duine atá: 

 ag tosú ar a ngairm a chleachtadh i bPoblacht na hÉireann 

 a bhfuil céim ollscoile aige 

 a bhí ag cleachtadh thar lear, nó  

 atá ag filleadh ar an ngairm. 

Ag seoladh do dhoiciméid chugainn 
Íoslódáil na foirmeacha ábhartha agus an leathanach clúdaigh iarratais. Beidh d’uimhir 

thagartha iarratais uathúil ar an leathanach clúdaigh. Insímid duit faoi dhoiciméid 

ábhartha ar leathanach 22.  

Comhlánaigh na foirmeacha agus an leathanach clúdaigh agus cuir iad i ríomhphost 

chuig:  

 registration@coru.ie  

Tabhair faoi deara le do thoil: baint dheonach 
Má baineadh den chlár go deonach thú agus más mian leat filleadh ar an gclár i 

bPoblacht na hÉireann, ná déan iarratas ar líne le do thoil. Déan tagairt le do thoil do na 

riachtanais Athchóirithe ar an suíomh gréasáin ag: 

 http://www.coru.ie 

mailto:registration@coru.ie
mailto:registration@coru.ie
http://www.coru.ie/
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Cealú mar gheall ar neamhíocaíocht táillí 

Má baineadh den chlár thú mar gheall ar neamhíocaíocht táillí agus más mian leat 

filleadh ar an gclár i bPoblacht na hÉireann, déan teagmháil linn le do thoil ag: 

 ríomhphost: registration@coru.ie   

 guthán 01 293 3160. 

  

mailto:registration@coru.ie
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3. Na céimeanna a chaithfidh tú a leanúint chun clárú 

Iarratas ar chlárú 
Anseo thíos feicfidh tú an leathanach gréasáin ar a ndéanann tú iarratas ar chlárú le 

CORU. Chun iarratas a dhéanamh ní mór duit trí chéim a chomhlánú. Chun am agus 

moill a shábháil, léigh go cúramach faoi na céimeanna seo. Déanaimid cur síos orthu 

seo ar an gcéad leathanach eile. Chun cuairt a thabhairt ar an leathanach gréasáin 

thíos cliceáil le do thoil ar an nasc seo a leanas: 

 Déan Iarratas ar Chlárú (https://system.coru.ie/index.php/interfaces/Registration)  

 

  

https://system.coru.ie/index.php/interfaces/Registration
https://system.coru.ie/index.php/interfaces/Registration
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Céim 1: cruthaigh cuntas úsáideora 

Cruthaigh agus comhlánaigh cuntas úsáideora ar líne (mura bhfuil ceann agat cheana 

féin) agus ansin líon isteach do shonraí. Áireoidh siad seo: 

 sonraí pearsanta 

 cáilíochtaí 

 stair ghairme (más ábhartha) 

 ballraíocht rialála nó ghairmiúil (más ábhartha) 

 ceisteanna cuí agus ceart (féach leathanach 14) 

 an táille cheart a íoc (faigh táillí ar líne). 

Nuair a chríochnaíonn tú an próiseas ar líne, is féidir leat tuarascáil PDF ar na sonraí a 

fheiceáil, a phriontáil agus a shábháil. 

Céim 2: priontáil amach agus comhlánaigh foirmeacha 

Beidh ort na foirmeacha breise a phriontáil agus a líonadh ag deireadh an phróisis ar 

líne. Áireoidh siad seo: 

leathanach clúdaigh iarratais (S38) 

  https://coru.ie/files-registration/cover-page-applicants-for-registration-s38.pdf 

foirm chuiridh r-Ghrinnfhiosrúcháin 

 https://coru.ie/files-registration/coru-evetting-invitation-form.pdf 

 Dearbhú reachtúil faoi do chlárú 

 https://coru.ie/files-registration/coru-statutory-declaration.pdf (féach gluais) 

Cruthúnas ar chleachtas gairmiúil 

 https://coru.ie/files-registration/proof-of-professional-employment-form.pdf 

 

Céim 3: foirmeacha breise agus cóipeanna deimhnithe de dhoiciméid eile a chur i 

ríomhphost 

Ní mór duit na foirmeacha breise agus na cóipeanna deimhnithe d’aon doiciméid 

tacaíochta riachtanacha a chur i ríomhphost chuig CORU.  

Cóipeanna dheimhnithe  

Ní mór duit na foirmeacha breise agus na cóipeanna deimhnithe d’aon doiciméid 

tacaíochta riachtanacha a chur i ríomhphost chuig CORU. Is éard atá i gcóipeanna 

deimhnithe cóipeanna de dhoiciméid bhunaidh atá seiceáilte agus stampáilte go 

foirmiúil ag deimhnitheoir amhail: 

 

 aturnae cleachtach 

 coimisinéir mionn 

 Coimisinéir Síochána, 

 Nótaire Poiblí, nó  

 ball den Gharda Síochána 

 

 

https://coru.ie/files-registration/s38-cover-page.pdf
https://coru.ie/files-registration/cover-page-applicants-for-registration-s38.pdf
https://coru.ie/files-registration/coru-evetting-invitation-form.pdf
https://coru.ie/files-registration/coru-evetting-invitation-form.pdf
https://coru.ie/files-registration/statutory-declaration.pdf
https://coru.ie/files-registration/coru-statutory-declaration.pdf
https://coru.ie/files-registration/proof-of-professional-employment-form.pdf
https://coru.ie/files-registration/proof-of-professional-employment-form.pdf
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Ní mór duit iad seo a sheoladh i ríomhphost chugainn. 

Liostaímid ar leathanaigh 7 agus 8 na doiciméid tacaíochta a theastaíonn uainn. Ní 

ghlacaimid ná ní sheolaimid ar ais bunchóipeanna a sheoltar chugainn leis an 

ngnáthphost. Mar sin, seol chugainn cóipeanna de na doiciméid go léir agus deimhnigh 

na cinn a iarrtar. Seans go mbeidh ort íoc chun cóipeanna deimhnithe a fháil. 

Tabhair aire 
Ní féidir linn d’iarratas a phróiseáil go dtí go seolann tú do chuid foirmeacha agus 

doiciméid tacaíochta deimhnithe go léir chugainn. Ní mór dúinn gach doiciméad a 

iarraimid a fháil 30 lá tar éis duit na trí chéim den phróiseas a chríochnú. 
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4. Doiciméid tacaíochta ag teastáil 

Cruthúnas céannachta 

Chun d’aitheantas a chruthú, ní mór duit cóip dheimhnithe de cheann amháin de na 

doiciméid seo a leanas a sheoladh i ríomhphost chugainn: 

 pas, 

 an dá thaobh de chárta pas reatha, 

 ceadúnas tiomána, nó 

 Cárta Seirbhísí Poiblí. 

Má tá cóip de do phas á seoladh i ríomhphost agat 

Ní mór duit cóip dheimhnithe  de leathanach grianghraf do phas a sholáthar. 

Má tá cóip de do Cheadúnas Tiomána á seoladh i ríomhphost agat 

Ní mór duit cóip dheimhnithe  de thaobh an ghrianghraif den Chárta Ceadúnas 

Tiomána Éireannach nua  a sholáthar. Ar chúiseanna slándála ní féidir linn glacadh le 

cóipeanna deimhnithe de cheadúnais tiomána a eisíodh roimh Eanáir 2013. 

Má tá cóip de do Chárta Seirbhísí Poiblí á seoladh i ríomhphoist agat 

Ní mór duit cóip dheimhnithe de do Chárta Seirbhísí Poiblí arna eisiúint ag an Roinn 

Coimirce Sóisialaí a sholáthar (cóip ar aghaidh agus ar chúl an chárta). 

Meabhrúchán 

Má tá d’ainm athraithe agat, ní mór duit cóip dheimhnithe den fhianaise ar athrú ainm a 

sholáthar. Féach ar an leathanach roimhe seo le haghaidh tuilleadh eolais. 

Aitheantas grianghrafadóireachta 

Ní mór duit dhá ghrianghraf ar mhéid an phas a sholáthar. Seol ríomhphost le do thoil 

le grianghraif do phas mar cheangaltáin i bhformáidí JPG nó PNG. Caithfidh na 

grianghraif: 

 a bheith comhionann 

 gan a bheith níos mó ná sé mhí d'aois 

 a bheith ar a laghad 35mm x 45mm i méid agus gan a bheith níos mó ná 38mm x 

50mm 

 taispeáin dlúth d'aghaidhe agus barr do ghualainne. 

Dearbhú Reachtúil 

Ní mór an doiciméad Dearbhaithe Reachtúil a dheimhniú (féach leathanach 5) sula 

seolann tú chugainn é. Ní mór duit an fhoirm seo a phriontáil agus a chomhlánú ag 

deireadh an phróisis ar líne. 
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Tabhair aire 
Ní féidir le Dearbhú Reachtúil a bheith deimhnithe ag ball den Gharda Síochána 

Cloí leis an spriocdháta 

Déan cinnte go bhfuil do dhearbhú reachtúil dátaithe laistigh de shé mhí ó dháta 

d’iarratais. 

Aistriú doiciméad 

Ní mór duit cóipeanna deimhnithe de gach doiciméad a chur isteach i mBéarla nó i 

nGaeilge. Má tá na doiciméid i dteangacha eile, ní mór duit cóipeanna deimhnithe 

d’aistriúchán Béarla a chur isteach. 

Ní mór  duit ainm agus seoladh an aistritheora a chur san áireamh ionas gur féidir linn 

an t-aistriúchán a fhíorú. (Déan teagmháil le d’Ambasáid nó le Consalacht le haghaidh 

ainmneacha agus sonraí teagmhála aistritheoirí oifigiúla l  do theanga).   
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D’iarratas ar chlárú a chomhlánú  

Ní mór duit an méid seo a leanas a dhéanamh 

 Comhlánaigh an t-iarratas ar líne iomlán 

Ní mór duit an próiseas iarratais ar líne a chomhlánú agus gach ceist a fhreagairt ina 

hiomlán. Déan leathanach clúdaigh an iarratais, a bheidh ar fáil ag deireadh an phróisis 

ar líne, a phriontáil, a athbhreithniú agus a shíniú. 

 Seol chugainn gach rud atá uainn 

Seiceáil na hailt níos déanaí chun a fháil amach cé na doiciméid a bhaineann leat mar 

iarrthóir S38. Ní mór duit na foirmeacha comhlánaithe agus na cóipeanna deimhnithe 

go léir a theastaíonn uainn a sheoladh i ríomhphost chugainn. Cinntigh le do thoil go 

bhfuil na dearbhuithe go léir sínithe agat. 

 Iarratas a chomhlánú in ord áirithe 

1. Críochnaigh an próiseas iarratais ar líne. 

2. Íoc an táille iarratais €100. 

3. Seol cóipeanna de na doiciméid tacaíochta a iarraimid chugainn i ríomhphost. 

4. Déan iarratas ar r-Ghrinnfhiosrú ar líne. 

 Íoc an táille iarratais 

Ní phróiseálfaimid d’iarratas gan an táille (féach thuas). Tabhair faoi deara go bhfuil do 

tháille iarratais ar leithligh ón táille athnuachana bliantúil. 

 Coinnigh ar an eolas sinn 

Inis dúinn láithreach faoi aon ábhar a d'fhéadfadh cur isteach ar d'iarratas ar chlárú 

agus ar do chumas do dhualgais ghairmiúla a chomhlíonadh. 

 Coinnigh cóipeanna 

Coinnigh cóip den ábhar ar fad a sheolann tú le haghaidh do thaifid féin. Beidh tú in ann 

tuarascáil PDF ar na sonraí a chuireann tú isteach ar lín a íoslódáil, a phriontáil nó a 

shábháil.  
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Seachain an méid seo a leanas a dhéanamh 

 Ná seol doiciméid bhunaidh 

Ná seol doiciméid bhunaidh mura n-iarraimid iad mar ní féidir linn iad a chur ar ais. 

Ina áit sin, seol cóipeanna deimhnithe de dhoiciméid le do thoil (féach leathanach 5 le 

fáil amach conas doiciméid a dheimhniú). 

 Ná inis bréag 

Ná éileamh go bhfuil tú cláraithe le Bord Clárúcháin mura bhfuil tú. 

 Ná glac leis go n-éireoidh le do chlárú 

Ní ghlacfaimid le dliteanas as aon chaillteanas nó costas a bhainfidh tú as mura gceadaítear 

d’iarratas.   
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Tabhair aire 
 Ní ghlacfaimid le dliteanas (freagracht) as doiciméid a sheolaimid ar ais chugat. 

 Seiceálfaimid do chuid faisnéise agus doiciméid go léir. 

 Tá sé de cheart againn iarraidh ort aon rud i d’iarratas a dheimhniú nó a sheiceáil. 

 Féadfaidh an Bord Clárúcháin aon fhaisnéis mar chuid de d’iarratas a fhíorú, nó 

iarraidh ort é a fhíorú. 

 Tá sé mar aidhm againn a admháil laistigh de sheacht lá go bhfuarthas do leathán 

clúdaigh agus do dhoiciméid tacaíochta. 

 Mura bhfuil cloiste agat uainn laistigh de sheacht lá, déan teagmháil linn le do thoil. 

 D’fhéadfadh an Bord iarraidh ort tuilleadh eolais a sholáthar. 

 Comhlánaigh do shonraí pearsanta ar an gcóras ar líne le do thoil (féach an sampla 

thíos).  
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5. Ní mór do gach iarrthóir an t-eolas seo a leanas a chur 

san áireamh 

Eolas ginearálta 

Ainm(neacha) Roimhe Seo 

Má tá d’ainm athraithe go dleathach agat, (mar shampla, tar éis pósta), ní mór duit 

d’ainm roimhe seo agus cóip dheimhnithe den doiciméad ábhartha (cosúil le teastas 

pósta) a thabhairt dúinn. 

Má athraíonn tú d’ainm amach anseo, ní mór duit an fhoirm iarratais ar athrú ainm a 

chomhlánú agus í a sheoladh trí ríomhphost chugainn: 

 https://coru.ie/files-registration/change-of-name-form.pdf 

Ainm gairmiúil 

Seo é an t-ainm a úsáideann tú de ghnáth agus a tugtar de ghnáth ort san obair. Seo 

an t-ainm a bheidh le feiceáil ar do Dheimhniú Clárúcháin agus ar an gClár. 

Uimhir PPS (d’iarrthóirí a bhfuil cónaí orthu in Éirinn amháin) 

Seasann sé seo d’Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí. Is í d’Uimhir PPS ná d’uimhir 

thagartha uathúil le haghaidh gach idirbheart le ranna rialtais agus comhlachtaí poiblí 

eile ar nós: 

 Na Coimisinéirí Ioncaim  

 Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (HSE) 

 An Roinn Coimirce Sóisialaí. 

Mura bhfuil Uimhir PPS agat nó mura bhfuil tú in ann í a aimsiú, déan teagmháil le 

d’oifig leasa shóisialaigh áitiúil. Tugadh an Uimhir (P)RSI ar an Uimhir PPS cheana. De 

réir an dlí, tá sé de cheart againn an uimhir seo a iarraidh ort. Tabhair faoi deara le do 

thoil go bhféadfadh sé roinnt seachtainí a thógáil chun d’Uimhir PPS a fháil. 

Seoladh baile 

Teastaíonn do phríomhsheoladh baile uainn le gur féidir linn scríobh chugat. Ní 

fhoilseofar do sheoladh baile ar an gClár, áit a bhféadfaidh an pobal é a fheiceáil. 

Ní dhéanfaimid comhfhreagras leat ach amháin , ní le gníomhaireacht. Má thugann tú 

seoladh gníomhaireachta, cuirfimid d’iarratas ar ais. 

Athrú ar sheoladh baile 

Má athraíonn tú do sheoladh baile le linn an phróisis iarratais nó ag am ar bith amach 

anseo, ní mór duit scríobh chugainn agus é sin a chur in iúl dúinn. De réir an dlí, ní mór 

duit sinn a chur ar an eolas faoin gcineál seo athraithe. 

Seoladh ríomhphoist pearsanta 

Molaimid go láidir duit seoladh ríomhphoist pearsanta a thabhairt dúinn. Cuirimid i 

ríomhphost comhfhreagras faoi d’iarratas agus faoi aon chumarsáid níos déanaí lena n-

áirítear fógraí athnuachana. 

https://coru.ie/files-registration/change-of-name-form.pdf
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Úsáidfidh tú an seoladh ríomhphoist seo chun rochtain a fháil ar an gcóras 

athnuachana ar líne agus más gá duit do shonraí pearsanta nó fostaíochta a 

nuashonrú. 

Sonraí teagmhála oibre 

Ba cheart go mbeadh an seoladh oibre a thugann tú dúinn do do phríomhionad oibre. 

Taispeánfaidh ár gClár an contae nó an cód poist ina bhfuil tú ag cleachtadh. Beidh an 

pobal in ann é seo a fheiceáil. 

Athrú ar an seoladh oibre 

Má athraíonn tú do sheoladh oibre le linn an phróisis iarratais nó ag am ar bith amach 

anseo, ní mór duit  scríobh chugainn agus é sin a chur in iúl dúinn. De réir an dlí, ní 

mór duit sinn a chur ar an eolas faoin gcineál seo athraithe. 

Sonraí comhaltaí iomchuí 
Ní mór duit sonraí bhallraíocht do chomhlachta rialála nó gairmiúla, nó an dá cheann, a 

chomhlánú ar an gcóras ar líne. 

Comhaltas comhlachta rialála 

Tá sé de cheart againn dul i dteagmháil leis an rialtóir chun an fhaisnéis a thug tú  dúinn 

a fhíorú. 

D’fhéadfaimis ‘Deimhnithe um Dhea-Sheasamh Gairmiúil’ a lorg ar do shon ó rialtóirí a 

bhfuil tú cláraithe leo. 

Taispeánfaidh an Deimhniú Dea-Sheasaimh ag am eisiúna: 

 do stádas clárúcháin reatha leis an rialtóir 

 do stair chlárúcháin amhail an dáta ar chláraigh tú leo don chéad uair 

 cibé an raibh tú faoi réir aon srianta (cosúil le coinníollacha a fhorchur ar do 

chleachtas nó do chlárúchán a chur ar fionraí nó a chúlghairm). 

Ballraíocht chomhlachta ghairmiúil 

Tabhair sonraí le do thoil faoi na comhlachtaí gairmiúla go léir a bhfuil tú i do bhall 

díobh. Féadfaidh an Bord Clárúcháin teagmháil a dhéanamh leis an gcomhlacht 

gairmiúil chun do bhallraíocht agus do sheasamh maith a dhearbhú.  
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Freagraí ar gach ceist ‘cuí agus ceart’ 
Ní mór duit na 15 cheist chuí-agus-cheart ar an gcóras ar líne a fhreagairt. 

Cuí agus ceart don ghairm 

De réir an dlí, sular féidir linn d’ainm a iontráil ar an gClár do do ghairm bheatha, ní mór 

duit an Bord Clárúcháin a shásamh gur duine cuí agus ceart thú chun gabháil do 

chleachtadh na gairme. 

Áiríonn sé seo a thaispeáint go bhfuil dea-charachtar agat agus go bhfuil sláinte mhaith 

fhisiciúil agus mheabhrach agat. 

Inis dúinn faoi (nochtaigh) ábhair ábhartha 

Sa doiciméad Dearbhaithe Reachtúil, ní mór duit roinnt nochtadh a dhéanamh faoi do 

cháilíocht, do chlárú agus do chleachtas. Áireoidh siad seo: 

 aon ‘ábhar ábhartha’ a tharla a éilíonn ort nochtadh a dhéanamh. 

Ciallaíonn sé seo go gcaithfidh tú faisnéis a insint dúinn faoi aon chásanna a liostaítear 

thíos a tharla: 

 sa Stát seo, nó  

 taobh amuigh de. 

Ciallaíonn ‘ábhar ábhartha’ aon imeachtaí rialála laistigh den Stát nó sa dlínse eile as a 

tháinig1: 

 coinníollacha a fhorchur, clárú a fhionraí, a chealú, nó 

 diúltú clárú a dheonú, nó 

 a) ciontú intriail ar díotáil (seachas ciontú caite – féach an nóta thíos) 

nó 

 b) ciontú lasmuigh den Stát i gcion arb éard é gníomhartha nó neamhghníomhartha 

a bheadh,  dá ndéanfaí nó dá ndéanfaí sa Stát iad, ina gcion is intriail ar díotáil in 

Éirinn nó i ndlínse eile.2 

Mura bhfuil tú cinnte cé acu ar ciontaíodh nó nár ciontaíodh thú i gcion atá intriailte ar 

díotáil in Éirinn (nó a dhéanfaí dá ndéanfaí an cion anseo), ba cheart duit comhairle dlí 

a fháil. Mura nochtann tú (inis dúinn faoi) ciontú ar cheart duit a bheith nochtaithe 

agat, féadfar thú a ionchúiseamh. 

 

 

                            

1 Foinse an tsainmhínithe seo: Alt 3 den Acht um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh 2005    

(arna leasú). 

2 Mura bhfuil tú cinnte ar ciontaíodh tú as cion atá intriailte ar díotáil in Éirinn (nó a bheadh dá ndéanfaí an cion 

anseo), ba cheart duit comhairle dlí a fháil. 
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Ciontuithe caite 
Ní  chaithfidh tú ciontaithe ar ciontaithe caite iad a nochtadh. Tá ciontuithe caite casta, 

agus molaimid go láidir duit comhairle dlí a fháil maidir le ciontuithe caite. Tá brí na 

gciontuithe caite leagtha amach in Alt 5 den Acht um Cheartas Coiriúil (Cionta 

Caite), 2016. 

Tabhair aire 
Mar a shonraítear in Alt 45 den Acht um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh 

2005 (arna leasú) (“an tAcht”), ní mór duit an Bord Clárúcháin a chur ar an eolas “a 

luaithe is indéanta” faoi aon saincheisteanna ábhartha. Má dhéanann tú dearbhú 

bréagach, is cion é faoin Acht agus d’fhéadfadh go ndéanfaí gearán i do choinne mar 

thoradh air. 

Ní mór duit faisnéis bhreise a sholáthar nuair is gá sa rannán Feistithe agus Cuí de 

d’iarratas. 

Eolas faoi riochtaí sláinte ábhartha 
Ní mór duit a nochtadh (inis dúinn) an bhfuil nó nach bhfuil míchumas leighis ábhartha 

agat. 

Má tá (nó raibh san am a chuaigh thart) riocht sláinte coirp nó meabhrach ort a 

d’fhéadfadh cur isteach ar do chumas an ghairm a bhfuil tú ag lorg clárúcháin uirthi a 

chleachtadh, ní mór duit sonraí iomlána a thabhairt. 

Má fhreagraíonn tú ‘tá’ ar aon cheann de na ceisteanna, ní gá go gciallaíonn sé go 

bhfuil tú neamh-incháilithe chun clárú. Deis atá ann duit a thaispeáint conas a 

bhainistíonn tú do shaincheisteanna sláinte, agus conas a chuireann sé seo ar do 

chumas seirbhís shábháilte a sholáthar d’úsáideoirí seirbhíse. 

Mar sin féin, má theipeann ort faisnéis ábhartha agus chruinn a thabhairt dúinn, beidh 

tionchar aige sin ar d’iarratas ar chlárú. 

Má tá riocht sláinte fógartha agat, molaimid duit litir a thabhairt dúinn ó  

do ghairmí leighis cóireála a chur faoi bhráid an bhoird. 

Grinnfhiosrúchán leis an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin 
Ní mór do gach iarrthóir an próiseas r-Ghrinnfhiosrúcháin a chomhlánú leis an mBiúró 

Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (“NVB”). Is ceanglas clárúcháin é. Lean na seacht gcéim 

chun é seo a dhéanamh ar an gcéad dá leathanach eile. 

Ciallaíonn ár mbeartas nochta go bhféadfaidh an duine in CORU a bhfuil údarú Garda 

aige nó aici sonraí áirithe a nochtadh don Bhord Clárúcháin. Áiríonn siad seo sonraí faoi 

chiontuithe, nó ionchúisimh, nó an dá cheann, ar éirigh leo nó nár éirigh, ar feitheamh nó 

a críochnaíodh, sa Stát nó in áit eile. 

Féach tábla ar an gcéad dá leathanach eile a thaispeánann tú na 

príomhchéimeanna sa phróiseas r-Ghrinnfhiosrúcháin.



Samhain 2022 
 

Nótaí Treorach - Iarratas a dhéanamh ar chlárú ar líne d’iarrthóirí céaduaire S38  | 17 
 

 

 

Príomhchéimeanna sa phróiseas r-Ghrinnfhiosrúcháin d’iarrthóirí 

1. Íoslódáil an Fhoirm Cuireadh r-Ghrinnfhiosrúcháin (NVB1) ó láithreán gréasáin 

CORU. 

Is féidir leat é seo a dhéanamh ag deireadh an phróisis ar líne go díreach ónár suíomh 

Gréasáin. 

2. Comhlánaigh an Fhoirm Cuireadh um r-Ghrinnfhiosrúchán. 

Is féidir leat an Fhoirm Cuireadh um r-Ghrinnfhiosrúcháin a chomhlánú. 

 go leictreonach in Acrobat Reader ar ríomhaire, nó  

 le lámh. 

Caithfidh tú é a shíniú de láimh agus dáta a chur air (ag baint úsáide as peann gránbhiorach). 

Is féidir leat cóip leictreonach den fhoirm scanta, lena n-áirítear an síniú agus an dáta, a 

sheoladh mar cheangaltán ríomhphoist. 

3. Ceangail cruthúnas céannachta agus seoladh reatha leis an bhfoirm 

chomhlánaithe. 

Ní mór duit cóip de: 

 d'aitheantas grianghraf, agus 

 doiciméad a dhearbhaíonn do sheoladh reatha. 

Ceangail iad seo le d'Fhoirm Churtha r-Ghrinnfhiosrúcháin chomhlánaithe. Seans go mbeidh 

ort do theastas pósta/athrú ainm a sholáthar freisin. 

Cineálacha aitheantais inghlactha 

 Leathanach grianghraf de do cheadúnas tiomána (eisithe ó 2013 

ar aghaidh).  

 Leathanach grianghraf de do phas reatha. 

 An dá thaobh de Chárta Pas reatha. 

 Fótachóip den Chárta Seirbhísí Poiblí (an dá thaobh) nó den 

Chárta Aitheantais Náisiúnta/Aois. 

Foirmeacha inghlactha mar chruthúnas ar sheoladh reatha 

 Bille fóntais le déanaí (gás, guthán, leathanbhanda nó 

leictreachas) nach mó ná 6 mhí d’aois. 

 Ráiteas ar thorthaí nó ar chomhfhreagras ó do choláiste, ollscoil 

nó SUSI  (https://susi.ie/). 

 Ráiteas bainc, cumann foirgníochta, cárta creidmheasa nó comhar 

creidmheasa. 

 Doiciméad ó ghníomhaireacht stáit a thaispeánann do sheoladh 

reatha (P60, P45). 

  

https://susi.ie/
https://susi.ie/
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Príomhchéimeanna sa phróiseas r-Ghrinnfhiosrúcháin d’iarrthóirí 

4. Seol ríomhphost chuig CORU leis an bhFoirm Cuireadh r-Ghrinnfhiosrúcháin 

chomhlánaithe agus na ceangaltáin. 

5. Laistigh de sheachtain, gheobhaidh tú ríomhphost ag tabhairt cuireadh 

duit iarratas a dhéanamh ar ghrinnfhiosrúchán ar líne. 

Nuair a fhaighimid d’Fhoirm Cuireadh um r-Ghrinnfhiosrúchán, fíoróimid d’iarratas. Má tá gach 

rud in ord, cuirfimid do shonraí isteach ar chóras r-Ghrinnfhiosrúcháin an Bhiúró Náisiúnta 

Ghrinnfhiosrúcháin. Seolfaidh an córas r-Ghrinnfhiosrúcháin nasc chuig an bhfoirm iarratais r-

Ghrinnfhiosrúcháin chugat ansin. Tá an nasc seo bailí ar feadh 30 lá. 

6. Lean an nasc sa ríomhphost chun an Fhoirm Iarratais r-Ghrinnfhiosrúcháin 

(NVB2) a chomhlánú ar líne. 

Nuair a fhaigheann tú rochtain ar an bhFoirm Iarratais Ghrinnfhiosrúcháin ar líne, is féidir leat 

do shonraí agus na seoltaí a bhfuil cónaí ort orthu ó rugadh tú a chur isteach. 

7. Cuirfimid ríomhphost chugat chun tú a chur ar an eolas nuair a bheidh toradh 

na r-Ghrinnfhiosrúcháin faighte againn. 

Nuair a chomhlánaíonn tú an fhoirm iarratais r-Ghrinnfhiosrúcháin ar líne, déanfaimid 

athbhreithniú uirthi ansin. Cuirfimid faoi bhráid an Bhiúró Náisiúnta Ghrinnfhiosrúcháin é lena 

phróiseáil. Nuair a sheoltar toradh an ghrinnfhiosrúcháin ar ais chugainn, seolfar ríomhphost 

chugat le deimhniú go bhfuil an próiseas críochnaithe nuair a bheidh an toradh íoslódála ag ár 

Duine Idirchaidrimh (ball foirne CORU). 

 

Tá sé de cheart againn ceisteanna a ardú faoi rud ar bith nach bhfuil nochtaithe agat  

agus faoi aon rud eile a thagann chun cinn mar thoradh ar ghrinnfhiosrúchán.
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Deimhniú Imréitigh Coiriúil 
Má chónaigh tú thar lear ar feadh bliana agus lá amháin, nó níos faide, tar éis 18 

mbliana d’aois (ag obair nó nach bhfuil), ní mór duit cóip dheimhnithe (mínithe ar 

leathanach 5) de Dheimhniú Imréitigh Coiriúil (ar a dtugtar Imréiteach Póilíní freisin) a 

sholáthar. Ní mór duit ceann a thabhairt dúinn do gach tír ina bhfuil cónaí ort ar feadh 

bliana agus lá amháin, nó níos faide, le d’iarratas.  

Ní fhéadfaidh an Deimhniú Imréitigh Coiriúil a sholáthraítear ón tír sin a bheith níos sine 

ná trí mhí ar dháta an iarratais. Mar sin, déan cinnte gur eisíodh an Deimhniú Imréitigh 

Coiriúil laistigh de na trí mhí ó d’iarratas ar líne ar chlárú le CORU, mar shampla má 

dhéanann tú iarratas ar an 1 Márta 2022, ba cheart do dheimhniú imréitigh choiriúil a 

eisiúint tráth nach déanaí ná 1 Eanáir 2022. 

Má fuair tú imréiteach póilíní do thír tamall ó shin agus nár fhill tú chun cónaí sa tír sin, 

féadfaidh tú cóip dheimhnithe den doiciméad sin a chur isteach. 

Mura bhfuil Deimhniú Imréitigh Coiriúil agat cheana féin, déan teagmháil le do thoil le 

hambasáid nó consalacht na tíre ábhartha chun sonraí a fháil faoi conas ceann a fháil. 

Mura bhfuil tú in ann Deimhniú Imréitigh Coiriúil a fháil do thír ar leith, déan teagmháil 

linn le do thoil. 

Le haghaidh tuilleadh eolais, tabhair cuairt ar ár suíomh gréasáin: 

 https://coru.ie/health-and-social-care-professionals/registration/registration-

requirements/garda-vetting-and-police-clearance/police-clearance/ 

Dearbhú Reachtúil 
Is ionann dearbhú reachtúil  agus dearbhú: 

 eolas 

 cúinse 

 fíric 

Gheobhaidh tú an deimhniú seo ach dul chuig: 

 aturnae a bhfuil deimhniú cleachta aige  

 Coimisinéir Mionn 

 Coimisinéir Síochána, nó 

 Nótaire Poiblí 

Déan cinnte go bhfuil do dhearbhú reachtúil dátaithe laistigh de shé mhí ó dháta 

d’iarratais. Mura bhfuil séala oifigiúil nó stampa oifigiúil ag an deimhnitheoir, caithfidh 

sé/sí a n-ainm iomlán agus a seoladh a sholáthar i mbloclitreacha. Is féidir leat an 

dearbhú reachtúil ar leathanach 5 den doiciméad seo a íoslódáil agus a chomhlánú.  

https://coru.ie/health-and-social-care-professionals/registration/registration-requirements/garda-vetting-and-police-clearance/police-clearance/
https://coru.ie/health-and-social-care-professionals/registration/registration-requirements/garda-vetting-and-police-clearance/police-clearance/
https://coru.ie/health-and-social-care-professionals/registration/registration-requirements/garda-vetting-and-police-clearance/police-clearance/
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Tabhair aire 
Ní phróiseálfaimid d’iarratas ach amháin  má tá an dearbhú seo sínithe agat  i láthair: 

 aturnae a bhfuil deimhniú cleachta aige 

 Coimisinéir Mionnaí 

 Coimisinéir Síochána, nó 

 Nótaire Poiblí 

Tá sé mídhleathach iarracht a dhéanamh d’ainm a chur isteach ar an gClár trí chalaois. 

Má dhéanann tú é seo, féadfar thú a ionchúiseamh. 

Ní mór duit an fhoirm dhearbhaithe reachtúil seo a phriontáil agus a chomhlánú ag 

deireadh an phróisis ar líne agus í a sheoladh i ríomhphost chugainn (meabhrúchán: 

caithfidh tú an dearbhú reachtúil a shíniú go fisiciúil agus cóip scanta a sheoladh 

chugainn). 

 https://coru.ie/files-registration/coru-statutory-declaration.pdf 

Cód Iompair agus Eitice Gairmiúla 

Tá Cód Iompair agus Eitice Gairmiúla ag gach Bord Clárúcháin a bhaineann leis an 

ngairm. Le haghaidh sonraí, téigh chuig an suíomh Gréasáin le do thoil: 

 https://coru.ie/ 

Caithfidh tú cloí leis an gCód do do ghairm bheatha. 

Ciallaíonn sé seo go gcaithfidh gach iarrthóir a dhearbhú go bhfuil an Cód Iompair agus 

Eitice Gairmiúla dá ngairm léite acu, gur thuig siad agus go gcloífidh siad leis. Is cuid é 

seo den dearbhú reachtúil nach mór do gach iarratasóir a chur isteach. 

Ag íoc na táille 

Táille iarratais ar chlárú agus táille chun fanacht cláraithe 

€100 an táille iarratais. 

Sna blianta ina dhiaidh sin beidh an táille athnuachana bliantúil (€100 faoi láthair) dlite 

ar dháta athnuachana bliantúil do ghairme. 

Má chuirtear leis an gclár thú sula mbeidh an táille athnuachana bliantúil dlite, beidh ort 

an táille athnuachana bliantúil a íoc. 

Is féidir na dátaí athnuachana bliantúla do gach gairm agus clár a fháil ar ár suíomh 

gréasáin: 

 https://coru.ie/  

Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar an RTB, tabhair cuairt ar ár: 

 https://coru.ie/ public-protection/frequently-asked-questions/ 

 

 

https://coru.ie/files-registration/statutory-declaration.pdf
https://coru.ie/files-registration/coru-statutory-declaration.pdf
https://coru.ie/files-registration/coru-statutory-declaration.pdf
https://coru.ie/files-registration/coru-statutory-declaration.pdf
https://coru.ie/
https://coru.ie/
https://www.coru.ie/
https://www.coru.ie/
https://coru.ie/
https://coru.ie/
https://www.coru.ie/health-and-social-care-professionals/registration/registration-faqs/
https://www.coru.ie/health-and-social-care-professionals/registration/registration-faqs/
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Mura bhfuil d’iarratas comhlánaithe, ní dhéanfaimid é a phróiseáil go dtí go bhfaighimid 

na foirmeacha riachtanacha agus na doiciméid tacaíochta trí ríomhphost. 

Cad a tharlaíonn ina dhiaidh sin? 
Nuair a fhaighimid do bhileog chlúdaigh, foirmeacha agus doiciméid tacaíochta trí 

ríomhphost, seiceálfaimid féachaint an bhfuil na doiciméid go léir a theastaíonn uainn 

curtha isteach agat. Má tá aon doiciméad ar iarraidh, ní mór duit é a chur ar fáil laistigh 

de 30 lá tar éis duit iarratas a dhéanamh ar líne. 

Déanfaimid d’iarratas a sheiceáil lena chinntiú go bhfuil sé bailí. Má chomhlánaítear 

d’Fhoirm Churtha r-Ghrinnfhiosrúcháin i gceart cuirfimid í isteach i gcóras an Bhiúró 

Náisiúnta Ghrinnfhiosrúcháin (NVB). D’fhéadfaimis teagmháil a dhéanamh leat chun 

eolas i d’iarratas a shoiléiriú. 

Nuair a bheidh na doiciméid go léir againn agus nuair a bheidh an próiseas fíoraithe 

curtha i gcrích, lena n-áirítear grinnfhiosrúchán, tabharfaimid d’iarratas chuig an mBord 

Clárúcháin le cinneadh a dhéanamh. 

Féadfaidh an Bord Clárúcháin tuilleadh eolais a lorg uait sula gcinnfidh sé ar d’iarratas. 

Ina theannta sin, féadfaidh an Bord Clárúcháin faisnéis fút a lorg ó chomhlachtaí eile. 

Áirítear leis seo comhlachtaí comhionann le CORU i bPoblacht na hÉireann nó i ndlínsí 

eile. 

Má tá an Bord Clárúcháin sásta gur chomhlíon tú na critéir, deonóidh sé clárú duit. 

Cuirfear d’ainm ar chlár do ghairme agus eiseofar Deimhniú Clárúcháin duit. 

Iarratais neamhiomlána a dhúnadh 
Mura gcuireann tú na doiciméid ar fáil laistigh de fhráma ama cuí, measfar d’iarratas a 

bheith tarraingthe siar agus dúnfar é. Más mian leat iarratas a dhéanamh ar chlárú tar 

éis d’iarratas a bheith dúnta, beidh ort iarratas nua a dhéanamh agus táille iarratais nua 

a íoc. 
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6. Iarrthóirí Ailt 38 

 

Iarrthóirí S38: cé atá in ann iarratas a dhéanamh? 

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar chlárú mar iarratasóir S38 má tá tú ag tosú ar do ghairm a 

chleachtadh i bPoblacht na hÉireann.  

Agus A) tá cáilíocht cheadaithe agat 

Cáilíocht í seo atá faofa ag fodhlí an Bhoird Chlárúcháin: 

 https://coru.ie/health-and-social-care-professionals/education/approved-qualifications/ 

Má tá cáilíocht cheadaithe agat ní gá duit sonraí faoi cháilíocht ar bith eile a sholáthar le 

d’iarratas.  

Agus B) Tá Litir Aitheantais nó Creidiúnaithe agat freisin, nó an dá cheann 

Is cáilíocht í seo a gnóthaíodh lasmuigh de Phoblacht na hÉireann. Caithfidh sé a bheith 

aitheanta ag: 

 An Bord Clárúcháin in CORU do do ghairm bheatha, nó  

 Údarás Inniúil ainmnithe eile (cosúil le comhlachtaí rialála nó gairmiúla) i bPoblacht na 

hÉireann. 

Má tá cáilíocht idirnáisiúnta agat sa ghairm agus mura bhfuil litir aitheantais agat, déan 

teagmháil le do thoil le recognition@coru.ie. 

Cathain is féidir leat iarratas a dhéanamh? 
Ní féidir leat iarratas S38 a dhéanamh ach amháin nuair: 

 atá nua-iontráil sa ghairm in Éirinn 

 a bhfuil céim ollscoile aige 

 a bhí ag cleachtadh thar lear, nó  

 atá ag filleadh ar an ngairm.  

Le haghaidh a thuilleadh faisnéise, féach: 

 https://coru.ie/ 

Tabhair faoi deara le do thoil nach mór d’iontrálaithe nua ó thar lear a bhfuil cáilíochtaí 

acu CORU a fháil chun aitheantas a thabhairt dá gcáilíochtaí: 

 https://coru.ie/health-and-social-care-professionals/international-

qualifications/competent-authorities/competent-authorities-for-recognition-of-

international-qualifications.html 

Ní mór duit é seo a dhéanamh sula measaimid go bhfuil tú incháilithe chun iarratas a 

dhéanamh ar chlárú.  

https://coru.ie/health-and-social-care-professionals/education/approved-qualifications/
https://coru.ie/health-and-social-care-professionals/education/approved-qualifications/
https://coru.ie/health-and-social-care-professionals/education/approved-qualifications/
mailto:recognition@coru.ie
https://coru.ie/
https://coru.ie/
https://coru.ie/health-and-social-care-professionals/international-qualifications/competent-authorities/competent-authorities-for-recognition-of-international-qualifications.html
https://coru.ie/health-and-social-care-professionals/international-qualifications/competent-authorities/competent-authorities-for-recognition-of-international-qualifications.html
https://coru.ie/health-and-social-care-professionals/international-qualifications/competent-authorities/competent-authorities-for-recognition-of-international-qualifications.html
https://coru.ie/health-and-social-care-professionals/international-qualifications/competent-authorities/competent-authorities-for-recognition-of-international-qualifications.html
https://coru.ie/health-and-social-care-professionals/international-qualifications/competent-authorities/competent-authorities-for-recognition-of-international-qualifications.html
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Doiciméid tacaíochta 

Léigh an tábla seo a leanas go cúramach le do thoil agus na sonraí atá ann ar na 

leathanaigh ina dhiaidh.  

Ní mór duit na nithe seo a leanas a chur isteach trí ríomhphost laistigh de 30 lá tar 

éis duit é a chomhlánú  

an próiseas ar líne. 

Doiciméid tacaíochta a chaithfidh iarrthóirí S38 a chur san áireamh 

Leathanach clúdaigh an fheidhmchláir.  

Cóip dheimhnithe de chruthúnas 

céannachta  

 Pas reatha (leathanach grianghraif)  

nó 

 An dá thaobh de Chártaí Pas reatha  

nó 

 Ceadúnas Tiomána Nua Éireannach (eisithe ó 2013) 

    nó 

 Cárta Seirbhísí Poiblí (arna eisiúint ag an Roinn Coimirce Sóisialaí – cóip 

tosaigh agus cúl an chárta). 

Léigh tuilleadh sonraí faoi chruthúnas céannachta ar leathanach 7. 

  

Cóip dheimhnithe d’fhianaise ar aon athrú ar ainm más 

infheidhme. 

 

Cóip dheimhnithe de theastas cáilíochta(í) más infheidhme 

Tabhair faoi deara, le do thoil, sa chás go bhfuil teideal do cháilíochta i Laidin 

nó mura bhfuil an teideal iomlán luaite ar do theastas, ní mór duit cóip 

dheimhnithe de thras-scríbhinn acadúil a sheoladh chugainn freisin. 

 

Foirm Churtha r-Ghrinnfhiosrúcháin (NVB1) comhlánaithe agus 

sínithe 

Ní mór duit an t-iarratas r-Ghrinnfhiosrúcháin ar líne a sheoladh chugainn 

freisin. 

 

Cóip dheimhnithe de theastas/deimhnithe Imréitigh Coiriúla 

Ní mór duit ceann a thabhairt dúinn do gach tír lasmuigh d’Éirinn ina raibh 

cónaí ort ar feadh bliana agus lá amháin nó níos faide ó bhí tú 18 mbliana 

d’aois. 

 

Scanadh 2 ghrianghraf de mhéid pas 

Léigh tuilleadh sonraí faoi ghrianghraif de mhéid pas ar leathanach 7. 

 

Eolas breise mar thaca le d’iarratas más infheidhme. Más ábhartha 

Dearbhú reachtúil sínithe faoi mhionn.  

Fianaise ar inniúlacht sa Bhéarla nó sa Ghaeilge. Más ábhartha 
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Tabhair faoi deara le do thoil: ní mór duit ‘cóipeanna 

deimhnithe’ de dhoiciméid a chur isteach 

Ní mór duit na doiciméid a chuireann tú isteach a fháil deimhnithe (seiceáil agus 

stampáilte) ag: 

 Aturnae a bhfuil deimhniú cleachta aige  

 Coimisinéir Mionnaí 

 Coimisinéir Síochána, nó  

 Nótaire Poiblí 

Léireoidh sé seo gur fíorchóipeanna de na bunchóipeanna iad na doiciméid a chuireann 

tú isteach. 

Ciallaíonn sé seo go mbeidh ort na doiciméid bhunaidh  a thaispeáint do cheann 

amháin díobh thuas. Ní mór dóibh a stampa a chur ar na cóipeanna chun a thaispeáint 

go bhfuil siad deimhnithe. Mura bhfuil séala oifigiúil nó stampa oifigiúil ag an 

deimhnitheoir, ní mór dó síniú agus ainm iomlán agus seoladh a sholáthar i 

mbloclitreacha. 

Féadfaidh sé go bhfuil tú ag cur isteach teastas cáilíochta, nó athscríbhinn acadúil, nó 

an dá cheann. Más amhlaidh atá, féadfaidh cláraitheoir (nó duine atá údaraithe ag an 

gcláraitheoir) na hollscoile nó na hinstitiúide oideachais a bhronn an cháilíocht an 

doiciméad a dheimhniú mar chóip dhílis den bhunchóip. 

Stair ghairme 
Féadfaimid an fhaisnéis a sholáthraíonn tú a úsáid chun do shonraí a fhíorú. Ní mór duit 

sonraí gairide a thabhairt (má tá siad ar fáil) faoi do ghairm bheatha oibre ar fad ó 

d’fhág tú an scoil. Áirítear leis seo obair lasmuigh de do ghairm. I measc na gcúiseanna 

le fágáil tá: 

 dul chun cinn gairme 

 athrú gairme 

 foirceannadh 

Riachtanais teanga d’iarratasóirí S38 
Tá impleachtaí do shábháilteacht othar ag gach ceann de na gairmeacha faoi CORU. 

Ciallaíonn sé seo go bhfuil ár mBord Clárúcháin go léir i dteideal trialacha teanga a 

dhéanamh (faoi S.I. Uimh. 8 de 2017) Déanann siad é seo chun a chinntiú go bhfuil go 

leor eolais ar an teanga ag gach iarratasóir chun a ngairm a chleachtadh in Éirinn. 
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Tá an cumas cumarsáid a dhéanamh go sábháilte agus go héifeachtach i dteanga de 

chuid an Stáit ríthábhachtach chun oibriú go héifeachtach in Éirinn. Ní mór duit triail 

teanga a dhéanamh go rathúil mura bhfuil ceann amháin de na trí cinn seo fíor. 

1. Cáilíocht cheadaithe CORU 

Tá cáilíocht atá ceadaithe ag CORU críochnaithe agat atá liostaithe ar Fhodhlí na 

gCáilíochtaí Faofa a bhaineann le do ghairm: 

 https://coru.ie/health-and-social-care-professionals/education/approved-

qualifications/ 

2. Cáilíocht a gnóthaíodh trí Bhéarla nó trí Ghaeilge 

Is féidir leat fianaise a sholáthar ar aon cháilíocht ghairmiúil ábhartha a ghnóthaigh tú trí 

mheán an Bhéarla nó na Gaeilge. Ní mór duit socrúcháin cleachtais a bheith déanta 

agat ag baint úsáide as an gcáilíocht chuí, agus a bhí faoi mhaoirseacht trí Bhéarla nó 

trí Ghaeilge. 

De ghnáth beidh fianaise ar 2 i litir ón gcoláiste nó ón ollscoil a bhronn an cháilíocht. 

3. Cónaí agus cleachtadh trí Bhéarla nó trí Ghaeilge 

Is féidir leat fianaise a sholáthar go bhfuil cónaí ort agus gur chleacht tú do ghairm trí 

Bhéarla nó trí Ghaeilge, i dtír a bhfuil Béarla nó Gaeilge aitheanta mar theanga oifigiúil 

na tíre sin aici. Caithfidh go ndearna tú é seo le 2 ar a laghad de na 5 bliana seo caite. 

De ghnáth beidh fianaise ar 3 i litir ó fhostóir amháin nó níos mó a chlúdaíonn an 

tréimhse 2 bhliain. 

Mura féidir leat fianaise a sholáthar gur comhlíonadh aon cheann de na míreanna 1, 2, 

3 thuas, ní mór duit triail inniúlachta sa Bhéarla atá ceadaithe ag CORU a dhéanamh. 

Ní mór duit an scór íosta a bhaint amach don ghairm ábhartha chun a bheith incháilithe 

do chlárú ar an gclár cuí. 

Tá na riachtanais teanga do gach Bord Clárúcháin sa tábla ‘Ceanglais teanga de réir an 

Bhoird Chlárúcháin’ ar na leathanaigh seo a leanas. 

Caighdeán inniúlachta teanga 
Tá an caighdeán ginearálta inniúlachta teanga do bhoird chlárúcháin CORU socraithe 

ag C1 den Chomhchreat Tagartha Eorpach um Theangacha. Is féidir leat tuilleadh 

faisnéise a fháil faoin gComhchreat Tagartha Eorpach um Theangacha ag: 

 https://www.coe.int/lang-CEFR 

  

https://coru.ie/health-and-social-care-professionals/education/approved-qualifications/
https://coru.ie/health-and-social-care-professionals/education/approved-qualifications/
https://coru.ie/health-and-social-care-professionals/education/approved-qualifications/
https://coru.ie/health-and-social-care-professionals/education/approved-qualifications/
https://www.coe.int/lang-CEFR
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Eisceachtaí ón gcaighdeán inniúlachta teanga 
Tá an t-íoschaighdeán do Theiripeoirí Urlabhra agus Teanga níos airde. Tá sé seo 

amhlaidh toisc go dteastaíonn eolas feabhsaithe uathu ar struchtúr, ar chomhréir agus 

ar ghramadach na teanga chun a ngairm a chleachtadh. 

Tá an caighdeán níos airde freisin do Radagrafaithe agus Teiripeoirí Radaíochta, toisc 

go bhfuil riosca níos mó ann do shábháilteacht an phobail mar gheall ar nádúr na 

radaíochta ianúcháin. Féach an chéad tábla eile le haghaidh riachtanais teanga. 
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Riachtanais teanga an Bhoird Chlárúcháin 

Déanann gach Bord Clárúcháin na riachtanais teanga a mheas. Léigh na torthaí tástála a theastaíonn 

do gach gairm le bheith incháilithe le haghaidh clárúcháin sa tábla seo. 

IELTS  

OET 

CAE 

CEFR 

Córas Tástála Idirnáisiúnta Béarla 

Tástáil saothair i mbéarla 

Cambridge Teastas i mBéarla Ardteist 

An Creat Comhchoiteann Tagartha Eorpach le haghaidh Teangacha 

Bord Clárúcháin Íosscór IELTS 

(Acadúil)* 

íosghrád CAE* OET a bhaineann leis an 

ngairm* 

Bord Clárúcháin 

na nOibrithe 

Sóisialta 

IELTS Acadúil Scór 

iomlán 7.0 (Gan 

eilimint ar bith faoi 

bhun 6.5). 

Íosghrád C ar Thástáil 

CEFR C1. 

Níor sonraíodh aon tástáil 

OET don ghairm seo. 

Bord Clárúcháin 

na nDiaitéitigh 

IELTS Acadúil Scór 

iomlán 7.0 (Gan 

eilimint ar bith faoi 

bhun 6.5). 

Íosghrád C ar Thástáil 

CEFR C1. 

OET (Diéitéitic) 

 Íosghrád B (350) i dtrí 

chomhpháirt, agus 

 Grád C+ (300) ar a 

laghad in aon 

chomhpháirt amháin 

(éisteacht, léamh, 

scríobh agus labhairt). 

Bord Clárúcháin 

na 

bhFisiteiripeoirí 

IELTS Acadúil Scór 

iomlán 7.0 (Gan 

eilimint ar bith faoi 

bhun 6.5). 

Íosghrád C ar Thástáil 

CEFR C1. 

OET (Fisiteiripe) 

 Íosghrád B (350) i dtrí 

chomhpháirt, agus 

 Grád C+ (300) ar a 

laghad in aon 

chomhpháirt amháin 

(éisteacht, léamh, 

scríobh agus labhairt). 
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Riachtanais teanga an Bhoird Chlárúcháin 

Bord Clárúcháin na 

dTeiripeoirí 

Saothair 

IELTS Acadúil Scór 

iomlán 7.0 (Gan 

eilimint ar bith faoi 

bhun 6.5). 

Íosghrád C ar 

Thástáil CEFR C1. 

Teiripe Shaothair (OET) 

 Íosghrád B (350) i dtrí 

chomhpháirt, agus 

 Grád C+ (300) ar a laghad 

in aon chomhpháirt amháin 

(éisteacht, léamh, scríobh 

agus labhairt). 

An Bord Clárúcháin 

Optúil 

IELTS Acadúil Scór 

iomlán 7.0 (Gan 

eilimint ar bith faoi 

bhun 6.5). 

Íosghrád C ar 

Thástáil CEFR C1. 

OET (Optaiméadracht) 

 Íosghrád B (350) i dtrí 

chomhpháirt, agus 

 Grád C+ (300) ar a laghad 

in aon chomhpháirt amháin 

(éisteacht, léamh, scríobh 

agus labhairt). 

Bord Clárúcháin na 

Radagrafaithe 

IELTS Acadúil Scór 

iomlán 7.0 (Gan 

eilimint ar bith faoi 

bhun 7.0). 

Íosghrád C (Scór 

Íosta 185) ar Thástáil 

CEFR C1. 

OET (Raidagrafaíocht) 

 Íosghrád B (íosscór 350) 

san iomlán (éisteacht, 

léamh, scríobh agus 

labhairt). 

Bord Clárúcháin na 

dTeiripeoirí 

Urlabhra agus 

Teanga 

IELTS Acadúil scór 

iomlán 

8.0 (gan eilimint faoi 

bhun 7.5). 

Íosghrád C (Scór 

Íosta 185) ar Thástáil 

CEFR C1. 

OET (Paiteolaíocht chainte) 

 Íosghrád B (350) sna 

ceithre chomhpháirt 

(éisteacht, léamh, scríobh 

agus labhairt). 

Bord Clárúcháin na 

nEolaithe Leighis 

Acadúil IELTS scór 

iomlán 7.0 (gan 

eilimint ar bith faoi 

bhun 6.5) 

Íosghrád C ar 

Thástáil CEFR C1. 

Níor sonraíodh aon tástáil OET 

don ghairm seo. 
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Faisnéis a theastaíonn uainn uait chun do thorthaí tástála 

teanga a fhíorú 
Ní mór duit na sonraí ó do thástáil atá sonraithe thíos a sholáthar ionas gur féidir 

linn do thorthaí tástála a fhíorú ar líne. 

Faisnéis riachtanach chun do thorthaí a fhíorú ar líne 

IELTS – Córas Tástála Idirnáisiúnta Béarla 

Tabhair d’Uimhir Fhoirm Tuairisce Tástála (TRF)/Uimhir Iarrthóra OET nuair atá 

d’iarratas ar chlárú á chur isteach agat. 

Is é 15-18 gcarachtar d’Uimhir TRF le meascán de litreacha agus d’uimhreacha. 

Gheobhaidh tú é seo sa chúinne ag bun ar dheis d'Fhoirm Tuairiscithe Tástála. 

CAE - Teastas Cambridge san Ard-Bhéarla 

Tabhair d'Aitheantas Iarrthóra. 

Is meascán de litreacha agus uimhreacha é seo (mar shampla, SIR094701) agus is 

uimhir PIN 4 dhigit í an ‘uimhir rúnda’ (mar shampla, 8482). 

Gheobhaidh tú an dá uimhir ar an Deimhniú Iontrála ba cheart a bheith faighte agat 

nuair a chláraigh tú don scrúdú. Mura bhfuil do Dheimhniú Iontrála agat a thuilleadh, 

déan teagmháil le d’ionad scrúdaithe le do thoil mar beidh siad in ann na sonraí a 

atheisiúint duit. 

OET – Triail Shaothair Béarla 

Tabhair d'Uimhir Iarrthóra OET le do thoil. Is í an uimhir 9 ndigit atá tugtha faoi deara 

faoi d’ainm ar do bhileog Ráiteas Torthaí OET. 
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             Gluais  

Rialacha cáilíochtaí ceadaithe (fo-dhlí) 

Reachtaíocht a rialaíonn na cáilíochtaí ceadaithe is gá chun clárú do ghairm shonrach. 

Tá a bhfodhlíthe ábhartha féin ag gach gairm. 

Bord 

Tagraíonn sé seo don bhord clárúcháin don ghairm ábhartha. 

Deimhnitheoir 

An duine a bhfuil creidiúnacht do dhoiciméadaithe fíoraithe aige. Déan tagairt le do thoil 

don liosta bealaí ceadaithe chun deimhniú a fháil atá sonraithe sa doiciméad seo ar 

leathanach 5. 

Coimisinéir Mionnaí 

Is é is Coimisinéir Mionnaí ann ná duine atá údaraithe chun na nithe seo a leanas a 

fhíorú: 

 mionnscríbhinní (ráitis scríofa faoi mhionn ar a bhfuil faisnéis fhíorasach agus 

sonraí) 

 dearbhuithe reachtúla (sainithe thíos) 

 doiciméid dlí eile. 

Foirm Chuiridh r-Ghrinnfhiosrú 

An fhoirm a sheolfar chugat le linn an phróisis chlárúcháin. Nuair a bheidh an fhoirm 

comhlánaithe, seolfaimid an fhoirm chuig an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin chun 

taifead coiriúil a sheiceáil. 

Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána 

Is seiceáil cúlra coiriúil é grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána a dhéanann an Biúró 

Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin i bPoblacht na hÉireann. Cuirtear iarratas ar 

ghrinnfhiosrúchán isteach chucu le linn an phróisis chlárúcháin. Seiceálfaidh siad 

féachaint an bhfuil taifead coiriúil ag iarratasóir. 

Coimisinéir Síochána 

Is ceapachán oinigh é Coimisinéir Síochána arna dhéanamh ag an Aire Dlí agus Cirt 

faoi Alt 88 den Acht Cúirteanna Breithiúnais 1924: 

 http://www.irishstatutebook.ie/ eli/1924/act/10/section/88/enacted/en/html#sec88 

 

Tá siad freagrach go príomha as: 

 

 An tAcht i dtaobh Dearbhuithe Reachtúla, 1938 

 síniú finné ar dhoiciméid a theastaíonn ó údaráis éagsúla 

 ag síniú deimhnithe agus orduithe faoi Achtanna éagsúla. 

http://www.irishstatutebook.ie/%20eli/1924/act/10/section/88/enacted/en/html#sec88
https://www.irishstatutebook.ie/eli/1924/act/10/section/88/enacted/en/html
https://www.irishstatutebook.ie/eli/1924/act/10/section/88/enacted/en/html
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Deimhniú  Imréitigh Coiriúil  (ar a dtugtar Imréiteach Póilíní freisin) 

Doiciméad eisithe ag An Garda Síochána (fórsa póilíneachta na hÉireann) nó fórsa 

póilíneachta lasmuigh d’Éirinn a chuimsíonn faisnéis chúlra maidir leat. Áireoidh an 

teastas faisnéis mar do: 

 ainm 

 seoladh 

 dáta breithe  

 aon taifead coiriúil. 

 

Aitheantas 

Déantar cáilíochtaí gairmiúla a bhronntar lasmuigh den Stát a mheas trí phróiseas ‘aitheantais’. Is 

éard atá i gceist leis seo ná cáilíochtaí a chur i gcomparáid le cáilíochtaí creidiúnaithe Éireannacha. 

Clárú 

An próiseas chun ainm duine a chur leis an gclár. Ligeann sé seo dóibh ceann de na 

teidil ghairmiúla ainmnithe a úsáid 

Fill ar an gcleachtadh 

Mura bhfuil tú ag obair sa ghairm ar feadh tréimhse ama, tugtar ‘filleadh ar chleachtadh’ 

ar dhul ar ais ag obair sa ghairm. Úsáidtear an téarma seo le linn an phróisis 

chlárúcháin. Sonrófar na sonraí don iarrthóir. 

Dearbhú reachtúil 

Is éard is dearbhú reachtúil ann ná ráiteas scríofa a mhionnaíonn nó a dhearbhaíonn 

duine go bhfuil sé fíor. Déantar é seo i láthair finné údaraithe, de ghnáth: 

 aturnae a bhfuil deimhniú cleachta aige 

 Coimisinéir Mionn  

 Coimisinéir Síochána, nó 

 Nótaire Poiblí  

 

Nótaire Poiblí 

Is oifigigh phoiblí iad Nótaire Poiblí atá comhdhéanta de réir an dlí, agus is aturnaetha iad de ghnáth. 

Is féidir leat iad a fháil ag úsáid a gclár poiblí: 

 https://www.notarypublic.ie/ 

Próiseas fíoraithe 

Nuair a fhaighimid iarratas, déanaimid é a sheiceáil chun a chinntiú go gcomhlíonann 

sé ár riachtanais.  

  

http://www.notarypublic.ie/)
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Teagmhálaithe úsáideacha 

Faisnéis do Shaoránaigh 

Suíomh gréasáin: 

 https://www.citizensinformation.ie/  

Guthán: 

 0761 07 4000 

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (HSE) 

Suíomh gréasáin: 

 https://www.hse.ie/ 

Guthán: 

 1800 700 700 

nó ó lasmuigh d’Éirinn 

 00 353 1 240 8787. 

An Biúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin 

Suíomh gréasáin:  

 https://vetting.garda.ie/    

Coimisinéir Síochána 

Suíomh gréasáin: 

 http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/Peace_commissioners 

Comhlachtaí gairmiúla 

Le haghaidh liosta de na comhlachtaí gairmiúla tabhair cuairt le do thoil ar shuíomh 

gréasáin HSE: 

 https://www.hse.ie/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.citizensinformation.ie/
http://www.hse.ie/
https://vetting.garda.ie/
http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/Peace_commissioners
https://www.hse.ie/


Samhain 2022 

 

  

                 Nótaí Treorach - Iarratas a dhéanamh ar chlárú ar líne d’iarrthóirí céaduaire S38   | 33  

 

Déan teagmháil linn le do thoil má tá aon cheist agat 

Tá súil againn go raibh na nótaí treorach seo cabhrach. Má tá ceist nó deacracht 

theicniúil agat, déan teagmháil linn le do thoil, trí ríomhphost: 

 registration@coru.ie 

Guthán: 

 01 293 3160. 
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