
 

 

FOIRM IARRATAIS AR DHEIMHNIÚ UM SHÁBHÁILTEACHT Ó DHÓITEÁN  
AN tACHT UM RIALÚ FOIRGNÍOCHTA, 1990 

IARRATAS AR DHEIMHNIÚ UM SHÁBHÁILTEACHT Ó DHÓITEÁN 
 

Chuig: Comhairle Contae Dhún na nGall, An Stáisiún Dóiteáin, Leitir Ceanainn. 
ÚSÁID OIFIGIÚIL 

Déantar iarratas leis seo faoi Chuid III de na Rialacháin um Rialú 

Foirgníochta, 1997, ar Dheimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán i leith                      Dáta a fuarthas: ____________   

na n-oibreacha beartaithe nó an fhoirgnimh lena mbaineann                                         Uimh. Thag.:  
na pleananna, na ríomhaireachtaí agus na sonraíochtaí a ghabhann leis.                       Arna iontráil sa Chlár an: _____ 

 

1.  IARRATASÓIR 
 

Úinéir / Léas-sealbhóir (scrios de réir mar is cuí) 
 

AINM IOMLÁN _________________________________________________________________ 

SEOLADH          _________________________________________________________________ 

SÍNIÚ            __________________________________________________________________ 

UIMH. THEILEAFÓIN  ________________                             DÁTA      __________________ 

Úinéir na n-oibreacha nó an fhoirgnimh (murab ionann é/í agus an duine atá luaite thuas) 
___________________________________________________ 

2.  Ainm agus seoladh an duine/na ndaoine nó an ghnólachta/na ngnólachtaí ar cheart fógraí a sheoladh    
       chucu (Úinéir/Léas-sealbhóir nó Dearthóir/Forbróir/Tógálaí) 

 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 

3.  Ainm agus seoladh an duine/na ndaoine nó an ghnólachta/na ngnólachtaí atá freagrach as na 
pleananna, na ríomhaireachtaí agus na sonraíochtaí a ghabhann leis seo a ullmhú. 

 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 

4.  Seoladh (nó aitheantas riachtanach eile) na n-oibreacha beartaithe nó an fhoirgnimh lena 
mbaineann an t-iarratas. 

 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 



 

 

5.  Cineál na n-oibreacha beartaithe nó an fhoirgnimh 
 

(a)   Aicmiú (cuir tic leis an rogha chuí) 

Foirgneamh nua a thógáil 

Athrú ábhartha 
 

Athrú ábhartha úsáide 
 

Méadú ar fhoirgneamh 
 

(b)  Cur síos achomair 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 

 

6.  Úsáid na n-oibreacha beartaithe nó an fhoirgnimh 
 

(a)   Úsáid láithreach (i gcás go mbeartaítear an úsáid a athrú) _______________________________  

(b)   Úsáid nua  _________________________________________ 

 

7.  I gcás 
 

(a)   Oibreacha a bhaineann le foirgneamh a thógáil nó foirgneamh a bhfuil a úsáid ábhartha á hathrú – 
 

Achar an láithreáin  _____________________________  (méadair chearnacha)  

An líon stórtha íoslaigh  _____________________________ 

An líon stórtha os cionn leibhéal na talún  _____________________________ 
 

Airde an urláir uachtair os cionn leibhéal na talún  _________________________  (méadair)  

Achar urláir an fhoirgnimh   _____________________________  (méadair chearnacha)  

Achar iomlán urlár na talún  _____________________________  (méadair chearnacha) 

 

(b)   Oibreacha a bhaineann le méadú ar fhoirgneamh nó athrú ábhartha ar fhoirgneamh – 
 

Achar urláir an mhéadaithe  ____________________________  (méadair chearnacha)  

Achar urláir an athraithe ábhartha   ____________________________  (méadair chearnacha) 

 

8.   Méid na Táille (atá ag gabháil leis an iarratas seo) €____________________ 



 

 

 

NA RIALACHÁIN UM RIALÚ FOIRGNÍOCHTA 

NÓTAÍ TREORACH MAIDIR LE hIARRATAS A DHÉANAMH AR DHEIMHNIÚ UM 

SHÁBHÁILTEACHT Ó DHÓITEÁN 
 

 

 

1.  GINEARÁLTA 
 

Ceanglaítear le hAirteagal 13 de na Rialacháin um Rialú Foirgníochta, 1997, go mbeadh na nithe seo a leanas (dhá 
chóip an ceann) ag gabháil le haon iarratas ar Dheimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán:- 

 

Léarscáil de Shuíomh an Láithreáin 
Plean Leagan Amach 
Pleananna Urláir 
Ingearchlónna agus Codanna 
Doiciméad Comhlíonta (lena léirítear go bhfuiltear ag comhlíonadh THREOIRDHOICIMÉAD 
TEICNIÚIL B - Ailt B1-B5) 

 

agus aon mhionsonraí eile atá riachtanach chun: 
 

(a) an foirgneamh / na hoibreacha lena mbaineann an t-iarratas a shainaithint agus cur síos a dhéanamh air /orthu, 
 

(b) a léiriú go gcomhlíonfaidh an foirgneamh / na hoibreacha ceanglais Chuid B (Ailt 1-5) den Chéad Sceideal a 
ghabhann leis na Rialacháin Foirgníochta. 

 

Beidh éagsúlacht ann ó chás go cás maidir lena mhéid a bheidh pleananna agus doiciméad comhlíonta ag teastáil 
chun comhlíonadh na Rialachán Foirgníochta a chinneadh. Beidh an méid sin ag brath ar chineál, méid agus 
castacht an fhoirgnimh lena mbaineann, ach is féidir an fhaisnéis i míreanna 2 agus 3 a úsáid mar threoirlíne. Nuair 
is iomchuí, ba cheart na pleananna agus an fhaisnéis ar fad atá liostaithe thíos a sholáthar. 

 

2. LÉARSCÁILEANNA AGUS PLEANANNA 
 

Ba cheart léarscáileanna agus pleananna a chur isteach i ndúblach agus, nuair is cuí, ba cheart na nithe seo a leanas 
a bheith ar áireamh iontu - 

 

(a) Léarscáil de Shuíomh an Láithreáin: lena saineofar an suíomh go soiléir de réir scála a haon go míle  
amháin (1:1000) nó a haon go dhá mhíle cúig chéad (1:2500). Glacfar le léarscáileanna Suirbhéireachta 
Ordanáis 6" freisin. 

 

(b) Plean leagan amach: a bheidh de réir scála nach lú ná a haon go cúig chéad (1:500) agus ar cheart na  
nithe seo a leanas a thaispeáint ann - 

 

teorainneacha aon talún ar leis an fhoirgneamh/na hoibreacha í,  

gach bóthar, lena n-áirítear na leithid laistigh de na teorainneacha, 

suíomh na ngeataí nó aon srianta eile ar leithead feithiclí ag na teorainneacha nó laistigh díobh, 
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suíomh na ndroichead, na stuanna, na gcáblaí nó aon srianta lasnairde eile ar airde feithiclí, 

gach pointe rochtana chuig an fhoirgneamh, 

suíomh agus trastomhas aon phríomhphíobáin uisce nó aon hiodraint atá suite cóngarach do na 
teorainneacha nó laistigh díobh, 

na hábhair uile atá á stóráil, 

suíomh agus cineál na ngléasanna leithlisithe a úsáidtear do sheirbhísí foirgníochta, 

suíomh agus trastomhas na bpríomhphíobán uisce inmheánach aníos le haghaidh dóiteáin agus 
suíomh agus trastomhas na bpíobán ionraoin chúir, má bhaineann 

suíomh agus cineál na ngléasanna rialaithe le haghaidh córais ghníomhacha rialaithe dóiteáin, má 
bhaineann. 

 

(c) Plean de gach urlár agus cuid de gach stór/urlár agus díon san fhoirgneamh, mar aon le líníochtaí de 
gach ingearchló. Ba cheart iad go léir a thaispeáint de réir scála cuí. 

 
 

gach toise arna sloinneadh i bhfigiúirí méadracha, na hábhair uile atá á n-úsáid sa tógáil, 

tréimhsí dófhriotaíochta na ngnéithe den struchtúr agus na ndoirse dófhriotaíocha,  

úsáid bheartaithe agus achar urláir gach seomra/spáis, 

roinnt dóiteáin, 
 

bacainní ar bhogadh dóiteáin agus deataigh i gcuasa, na príomhdhuchtanna seirbhíse, 

limistéir ardriosca dóiteáin, 
 

suíomh agus cineál an trealaimh láimhe chomhrac dóiteáin,  

seaftaí comhrac dóiteáin, 

soláthairtí aeraithe deataigh,  

asraonta inmheánacha príomhlíne dóiteáin. 

(d)  Ba cheart pointe an tuaiscirt a léiriú ar gach plean a bhfuil feidhm ag míreanna (a) agus (b) 
maidir leo.  
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3. DOICIMÉAD COMHLÍONTA 
 

(a) Ba cheart ríomhaireachtaí a chur isteach i leith na nithe seo a leanas –  

ALT B1 

an líon uasta daoine ar dóigh dóibh gach urlár/spás a áitiú, an líon bealaí éalaithe agus leithead 

na mbealaí éalaithe, 

córais bhraite dóiteáin agus córais aláraim, 
 

córais soilsithe éigeandála,  

suiteálacha leictreacha, 

uathchórais sochta dóiteáin, 
 

ALT B2 
 

líneálacha dromchla 
 
ALT B3 

 

         méid na n-urrann dóiteáin, 
 

         dófhriotaíocht na ngnéithe den struchtúr, soláthairtí rialaithe deataigh, 

         bacainní cuais agus bac dóiteáin, 
 

ALT B4 
 

        limistéir neamhchosanta cheadaithe i mballaí seachtracha, 
 

ALT B5 
 

        soláthar uisce le haghaidh comhrac dóiteáin, soláthar do rochtain feithiclí. 

Ba cheart tagairt a dhéanamh do na Caighdeáin/Doiciméid Theicniúla a úsáideadh chun comhlíonadh a 
bhaint amach. 

 

 

COMHAIRLE CONTAE DHÚN NA nGALL 
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TÁILLE AR IARRATAS AR DHEIMHNIÚ UM SHÁBHÁILTEACHT Ó DHÓITEÁN 
 

I.R. Uimh. 496 de 1997: Na Rialacháin um Rialú Foirgníochta, 1997 
 

 

Déanfar an t-achar a ríomh bunaithe ar thomhas inmheánach an achair urláir ar gach urlár 
den fhoirgneamh 

 

 

CUID A 
 

 

COLÚN 1 
 

COLÚN 2 
MÉID NA TÁILLE 

Foirm iarratais ar dhispeansáid nó 
ar mhaolú 

Teaghaisí  €125 
Foirgnimh eile  €250 

Iarratas ar dheimhniú um shábháilteacht ó 
dhóiteán 

€125, nó €2.90 do gach méadar cearnach den 
achar urláir comhlán atá le soláthar, cibé acu 
is mó 

Achomharc chuig an Bhord €250 
Fógra tosach feidhme €30 (foirgneamh aonair)  

Táille uasta: €3,800 
Cóip de dhoiciméad atá sonraithe in Airteagal 4(3) €12 

 

 

 

CUID B 
 

Is é €12,500 an táille uasta a bheidh iníoctha le hÚdarás Rialaithe Foirgníochta i leith iarratas ar Dheimhniú 
um Shábháilteacht ó Dhóiteán.   Is é €125 an táille íosta a bheidh iníoctha. I gcás go ndéanfaidh Údarás 
Rialaithe Foirgníochta aisíocaíocht i leith iarratas ar Dheimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán, ní bheidh sé 
de thoradh ar an aisíocaíocht sin go laghdófar iarmhéid na táille go níos lú ná €125. 

 

TABHAIR FAOI DEARA:  Níor cheart airgead tirim a úsáid agus an íocaíocht thuasluaite á déanamh. 


