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Cuid B 
(Le comhlánú ag innealtóir inniúil)

Sonraí Innealtóra Inniúil

Ainm an Innealtóra: 

Uimhir Chláraithe: 

Fostóir an Innealtóra (má tá sé difriúil):

Seoladh an Innealtóra:

Seoladh Ríomhphoist an Innealtóra: 

Uimhir Theagmhála an Innealtóra:

Uimhir Thagartha Chánach:

Uimhir Rochtana Imréitigh Chánach:
NÓTA: Má tá an t-innealtóir chun bheith ag obair le haghaidh nó thar ceann fostóra nó comhpháirtíochta, ní mór sonraí 
cánach na fostóra nó na comhpháirtíochta a thabhairt, agus ní sonraí cánach an innealtóra aonair.

Deimhnigh na táillí i gceist chun plean oibre leasúcháin a ullmhú agus a mhaoirsiú go 
gairmiúil, chomh maith leis na hoibreacha aitheanta sa phlean oibre leasúcháin a dheimhniú , 
de réir an chláir oibre (CBL san áireamh):

€

Chéim 2: Ceadú Deontais
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Dearbhuithe	Innealtóra	Inniúil	–	Cuir	tic,	de	réir	mar	is	cuí
Tar éis mo dhícheall cuí a bheith déanta agam, agus scil agus aire a 
léiriú i mo chuid oibre, táim sásta gurb é rogha leasúcháin ábhartha                           

(sonraigh an rogha leasúcháin ábhartha luaite ar thuarascáil 
an innealtóra a cuireadh isteach ag Céim 1: Deimhniú 
Incháilitheachta), an rogha bunriachtanach is gá chun na 
hoibreacha leasúcháin a dhéanamh don áit chónaithe ag an 
seoladh a leanas, chun an damáiste a réiteach a tharla de bharr, 
nó a bhfuil baint aige le húsáid bloc coincréite lochtach le linn na 
tógála.

Seoladh na háite cónaithe: 

Éirchód: 

Deimhním go bhfuil mé cláraithe ar an gclár a bhunaigh Innealtóirí 
na hÉireann dóibh siúd a mheastar go bhfuil siad inniúil maidir le 
I.R. 465:2018 a chur i bhfeidhm:
https://www.engineersireland.ie/Registers-and-Panels/10

Deimhním go bhfuil plean oibre leasúcháin ullmhaithe agam don 
áit chónaithe, ina bhfuil mionsonraí deartha, sonraíochta agus 
iniúchta a bhaineann leis na hoibreacha is gá a dhéanamh ar an áit 
chónaithe chun críche an rogha leasúcháin ábhartha, ag cur I.R. 
465:2018 san áireamh.

Deimhním gur ullmhaigh mé féin, in éineacht le baill eile den 
fhoireann deartha agus dearthóirí speisialaithe, dearadh na 
n-oibreacha leasúcháin le scil, aire agus le dúthracht réasúnta,
agus go ndearna mé gníomhaíochtaí deartha na mball foirne
eile a chomhordú, chun go gcomhlíonfaidís riachtanais an Dara
Sceidil de na Rialacháin Foirgníochta, mar a bhaineann siad leis na
hoibreacha leasúcháin ábhartha.

Tugaim toiliú don údarás áitiúil ábhartha chun mo chomhlíonadh 
cánach/comhlíonadh cánach m’fhostóra/comhlíonadh cánach mo 
chomhpháirtíochta a fhíordheimhniú.

            Tá Níl

            Tá Níl

            Tá Níl

            Tá Níl

            Tá Níl

https://www.engineersireland.ie/Registers-and-Panels/10
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Dearbhú Maidir le Cosaint Sonraí 
Tabhair do d’aire le do thoil, maidir leis an bhfaisnéis go léir a a chuirfear ar fáil don údarás 
áitiúil, déanfar í a phróiseáil de réir na nAchtanna um Chosaint Sonraí 1988, 2003 agus 2018 in 
éineacht le reachtaíocht AE reatha RGCS. Déanfar an fhaisnéis go léir a stóráil, a phróiseáil agus 
a úsáid le haghaidh na cúise amháin a bhí i gceist ag Ábhar na Sonraí. Tá Fógra Príobháideachais le 
fáil ó d’údarás áitiúil a leagann amach conas a bhainfear úsáid as do chuid sonraí.

              Cuir tic sa bhosca chun a dheimhniú go bhfuil an dearbhú thuas léite agat.

Síniú an Innealtóra inniúil:  

Dáta: 

Nuair atá an sínitheoir ag tabhairt faoin ról d’fhostóir nó comhpháirtíocht, nó thar ceann fostóra 
nó comhpháirtíochta, cuir ainm, seoladh agus sonraí teagmhála an fhostóra/na comhpháirtíochta 
ar fáil, le do thoil.

Ainm: 

Seoladh: 

Uimhir theagmhála: 

Seoladh Ríomhphoist:
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