
1. AINM IOMLÁN AN IARRATASÓRA AGUS SEOLADH NA HÁITE A BHFUIL NA POINTÍ NASCTHA LE SOLÁTHAR. 
(Más cuideachta nó comhpháirtíocht atá i gceist, tabhair AINM IOMLÁN NA CUIDEACHTA NÓ AN tAINM TRÁDÁLA IOMLÁN).

Teideal:  An tUas.  Bean  ________________________________________________________________ Iníon  
Cuideachta / Eile  

Uimhir fóin póca:  Líne thalún: 

R-phost: 

2. SEOLADH / SEOLADH CLÁRAITHE NA CUIDEACHTA

3. AINM AGUS SEOLADH TEAGMHÁLA I GCOMHAIR COMHFHREAGRAIS (Más éagsúil le cuid 1.)

Teideal:  An tUas.  Bean  ________________________________________________________________ Iníon  
Cuideachta / Eile  

Uimhir fóin póca:  Líne thalún: 

R-phost: 

4. CUSTAIMÉIRÍ REATHA AMHÁIN

Más bainteach, tabhair an MPRN (GMPRN) grúpáilte ar mian leat na pointí nasctha a chur leis. 

5. PLEAN LÁITHREÁIN AGUS SUÍOMH NA BPOINTÍ NASCTHA.

Cuir faoi iamh léarscáil de chuid na Suirbhéireachta Ordanáis (scála 1:2500-1:10560), a léiríonn cá bhfuil do láithreán, agus plean 
láithreáin (scála 1:100-1:500), a léiríonn cá bhfuil na pointí nasctha.

Tabhair do d’aire nach bhféadfaimid d’iarratas a phróiseáil gan na léarscáileanna sin.

6. SOLÁTHRÓIR LEICTREACHAIS

Tar éis an meastachán a fháil agus a íoc, ba chóir duit clárú le Soláthróir Leictreachais chomh maith. 
Tá liosta de na soláthróirí leictreachais le fáil ar CRU.ie

Comhlánaigh GACH cuid i mBLOCLITREACHA
UIMHIR FÓGRA:  _________________________________________________
ÚSÁID OIFIGIÚIL AMHÁIN

FOIRM NC4
IARRATAS AR NAISC NEAMH-MHÉADRAITHE (LENA N-ÁIRÍTEAR SOILSIÚ POIBLÍ)

esbnetworks.ie

Tá an t-eolas a iarrtar ar an bhfoirm iarratais seo ag teastáil ó ESB Networks CGA le cur ar ár gcumas do nasc soláthair leictreachais a chur ar 
bun agus a bhainistiú. Mar Oibreoir an Chórais Dáileacháin, tá an t-eolas seo ag teastáil freisin le cur ar chumas ESB Networks CGA an líonra 
leictreachais a bhainistiú. Is é ESB Networks CGA an rialaitheoir sonraí. Tá ár mbeartas príobháide le fáil ag https://esbnetworks.ie/privacy



7. LÓDÁLACHA FARDAIL AG POINTÍ NASCTHA NEAMH-MHÉADRAITHE
Pointe Nasctha Uimh.

(i.e. 1ú, 2ú) Seoladh an Phointe Nasctha
(Suíomh beacht ag teastáil. (m.sh. Taobh Amuigh de Theach Uimhir #)

Cineál Neamh-
Mhéadraithe* Cineál Trealaimh** Vatacht Iarbhír Féilire Uaireanta 

Oibrithe***
Líon Gach Cineáil 

Trealaimh

*Cineálacha  
Neamh-Mhéadraithe:

Soilsiú Poiblí, Soilse Tráchta, Soilse Coisithe, Comharthaí Tráchta, Soilse Rabhaidh Scoile, Mullaird, Rabhcháin, Comharthaí Fógraíochta, Soilsiú Scríne, Scáthláin Bhus, Bothanna, Méadair Pháirceála, Fálta Leictreacha, Teilifís 
Chábla, Treiseoirí, Teilifís Chiorcaid Iata (TCI), srl.

**Cineálacha Trealaimh, 
m.sh. Soilsiú: SOX (35/55/90/135 vata); SXHF(55 vata); SON (70/100/150/250/400/600 vata); LED srl...

***BHC: Féilire Uaireanta Oibrithe: + An tréimhse ama a mbeidh an soilsiú ar siúl lena linn, m.sh. DM=Titim na hOíche go Meán Oíche, DD=Titim na hOíche go hÉirí na Gréine, 24 Uair an Chloig.

SÍNIÚ AN ÚINÉRA/SÍNITHEOIR ÚDARAITHE

Síniú:   Ainm Iomlán (BLOCLITREACHA):   

Post:   Dáta: 
Glacann tú le coinníollacha ginearálta ESB Networks CGA maidir le nasc, agus le gach leasú orthu, a fhéadfaidh an Coimisiún um Rialáil Fóntais a fhaomhadh ó am go chéile. Aontaíonn tú go ligfidh tú do ESB Networks CGA an líonra a 
nascadh le do chuid trealaimh. Admhaíonn tú go bhfuil sé de cheart againn custaiméirí eile a nascadh leis an líonra. D’fhéadfadh sé go mbeadh fianaise ag teastáil uainn go bhfuil sé d’údarás agat an fhoirm seo a shíniú.

COSAINT SONRAÍ

Déanfar sonraí pearsanta a thugann tú san fhoirm iarratais seo a nochtadh le páirtithe eile sna cásanna seo a leanas:
•  Úsáidfidh ESB Networks CGA an t-eolas a thugtar ar an bhfoirm seo chun críche do nasc soláthair leictreachais agus an líonra leictreachais a bhainistiú agus chun críche a fheidhmeanna mar Oibreoir an Chórais Dáileacháin a chomhlíonadh. Agus 

na feidhmeanna sin á gcomhlíonadh ag ESB Networks CGA, féadfaidh sé seirbhísí de chuid próiseálaithe sonraí tríú páirtí ar conradh a úsáid. Féadfaidh ESB Networks CGA do chuid sonraí a nochtadh leis na próiseálaithe sonraí tríú páirtí sin, nach 
ceadmhach dóibh do chuid sonraí a úsáid ach de réir na dtreoracha a thugann ESB Networks CGA dóibh. Éilítear orthu do chuid sonraí a choinneáil slán sábháilte, leis. Trí do lámh a chur leis an bhfoirm iarratais seo, tá tú ag toiliú go bhféadfar do 
chuid sonraí pearsanta a úsáid ar an gcaoi sin.

•  Féadfaidh ESB Networks CGA a nochtadh le Cuideachtaí Ceadúnaithe Soláthair Leictreachais agus le páirtithe eile a bhfuil baint acu le do sholáthar leictreachais gurb ann do do nasc, chomh maith le suíomh agus/nó gnéithe teicniúla an naisc sin. 
I gcás naisc nua, cuirfidh ESB Networks CGA d’uimhir theagmhála fóin ar fáil do Chuideachtaí Ceadúnaithe Soláthair Leictreachais d’fhonn fuinnmhiú an naisc an éascú. Trí do lámh a chur leis an bhfoirm iarratais seo, tá tú ag toiliú go bhféadfar do 
chuid sonraí pearsanta a úsáid ar an gcaoi sin. 

•  Má dhéanann tú teagmháil linn le fuinnmhiú a iarraidh sula bhfaigheann tú soláthróir, beidh tú ag údarú do ESB Networks CGA na sonraí ar an bhfoirm seo a nochtadh don Soláthróir Leictreachais Poiblí, a bheidh mar do sholáthróir 
ansin. Trí do lámh a chur leis an bhfoirm iarratais seo, tá tú ag toiliú go bhféadfar do chuid sonraí pearsanta a úsáid ar an gcaoi sin.

•  Tabhair do d’aire go bhféadfaidh sé go n-éileofar ar ESB Networks CGA leis an dlí, nó lenár ndualgais cheadúnais, sonraí atá i seilbh ESB Networks CGA fútsa, faoi do sholáthar leictreachais nó faoi do nasc a chur ar fáil do ghníomhaireachtaí nó ranna rialtais, 
don Choimisiún um Rialáil Fóntais nó do thríú páirtithe eile.

•  Féadfaidh sé go dtabharfar sonraí teagmhála do chuideachta ghairmiúil taighde margaidh chun críche taighde a dhéanamh ar cé chomh sásta is atá tú leis na seirbhísí arna gcur ar fáil ag ESB Networks CGA. Féadfar an t-eolas sin a úsáid chomh 
maith leis na seirbhísí a chuirimid ar fáil mar Oibreoir an Chórais Dáileacháin a fheabhsú.

Tabhair do d'aire: Ní ghlacfaimid freagracht as moilleanna ná as botúin mura bhfuil an fhoirm iarratais seo comhlánaithe i gceart agat. Mura bhfuil an fhoirm chomhlánaithe i gceart, seolfar ar ais chugat í.

NB: NÁ DÉAN DEARMAD:
• An fhoirm iarratais a shíniú agus dáta a chur léi
• Do léarscáil de chuid na Suirbhéireachta Ordanáis agus 
do phlean láithreáin i gcomhair an naisc a chur faoi iamh.
• Na sonraí lódála a chomhlánú i gCuid 7
•  Na sonraí teagmhála ar fad a chomhlánú (tá uimhir fóin 

bhailí ríthábhachtach)

CUIR AN FHOIRM IARRATAIS 
AR AIS CHUIG:
UMR,
ESB NETWORKS CGA,
BÓTHAR MHAINISTIR LAOISE, 
PORT LAOISE CO. LAOISE. 
R32 HR02

NÁ DÉAN DEARMAD!
NÁ TÓG FAOI SHREANGA LEICTREACHAIS 
NÁ GAR DÓIBH 
BÍ SÁBHÁILTE, FAN AMACH Ó SHREANGA 
LEICTREACHAIS
ESB NETWORKS CGA

ESB Networks CGA
Stiúrthóirí: Jerry O’Sullivan (Cathaoirleach),  
Des Geraghty, Paddy Hayes, Paul Mulvaney,  
Gina Quin, John Redmond. 
Oifig chláraithe: Teach Chlann Liam, Cúirt Chlann 
Liam, Baile Átha Cliath 2, D02 CV61, Éire  
Cláraithe in Éirinn, Uimh. 465172
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