
Foirm Churtha Ghrinnfhiosrúcháin an Bhiúró  
Náisiúnta Ghrinnfhiosrúcháin (NVB1)

Seo céim a haon de phróiseas grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána. Ní hionann an fhoirm  
seo a chomhlánú amháin agus grinnfhiosrúchán.

Cuid 1 – Faisnéis Phearsanta
Faoi Alt 26(b) de na hAchtanna um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012 go 2016,  

is cion é ráiteas bréagach a dhéanamh chun críche nochtadh grinnfhiosrúcháin a fháil.

Céadainm(neacha):

Dara Ainm:

Sloinne:

Dáta Breithe:

Seoladh Ríomhphoist:

Uimhir Theagmhála:

Aidhm an iarratais ar  
ghrinnfhiosrúchán (cuir tic le 
ceann amháin le do thoil):

Múinteoir ag cur  
isteach ar chlárú

Múinteoir  
Cláraithe

Seoladh reatha:

Eagraíocht: An Chomhairle Mhúinteoireachta

Seoltaí Thar Lear:

Ní mór d’iarratasóirí ar chlárúchán a bhfuil cónaí orthu lasmuigh d’Éirinn nó de Thuaisceart 
Éireann ar feadh tréimhse carnach 12 mhí nó níos mó tar éis 18 mbliana d’aois 
fótachóip d’imréiteach póilíní a sholáthar do gach tír ina bhfuil cónaí orthu.  
Caithfidh imréiteach póilíní an tréimhse chónaithe iomlán i ngach tír a chlúdach.
An iarratasóir ar chlárú thú a chónaigh thar lear?

Is ea       Nílim  

Cruthúnas Céannachta:
Cuir tic sa bhosca le do thoil chun a dheimhniú go bhfuil dhá fhótachóip aitheantais curtha 
isteach agat, ceann ó Ghrúpa 1 agus ceann ó Ghrúpa 2 (féach na Treoirlínte le haghaidh liosta 
de na doiciméid a nglactar leo)

SÍNIGH, DÁTA AGUS POIST AN FHOIRM IARRATAIS CHOMHLÁNAITHE CHUIG:
An Rannóg Grinnfhiosrúcháin, An Chomhairle Mhúinteoireachta,  

Bloc A, Campas Gnó Mhaigh Nuad, Maigh Nuad, Co. Chill Dara W23 Y7X0

Cuid 2 – Faisnéis Bhreise

Tá doiciméid curtha ar fáil agam chun m’aitheantas a bhailíochtú de réir mar is gá agus toilím leis an iarratas seo a  
dhéanamh agus leis an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin do nochtadh faisnéise don Duine Idirchaidrimh de bhun  
Alt 13(4)(e) d’Achtanna an Bhiúró Náisiúnta Ghrinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012 go 2016.  
Cuir tic sa bhosca le do thoil

Síniú an Iarratasóra:      Dáta: 

D

Uimhir Chláraithe:

X X X X X X X
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Foirm Chuiridh Ghrinnfhiosrúcháin

Ní mór duit an fhoirm chuiridh ghrinnfhiosrúcháin a chomhlánú chun iarratas a dhéanamh ar rochtain 
ar chóras grinnfhiosrúcháin ar líne an Bhiúró Náisiúnta Ghrinnfhiosrúcháin (NVB). Nuair a fhaightear 
foirm chuiridh ghrinnfhiosrúcháin chomhlánaithe AGUS fótachóipeanna de do chruthúnas ar dhoiciméid 
aitheantais mar atá ceangailte leis seo, eiseofar nasc duit trí ríomhphost a thabharfaidh rochtain duit ar 
thairseach grinnfhiosrúcháin ar líne an NVB.

Ní mór duit seoladh ríomhphoist pearsanta bailí a sholáthar chun seirbhís an Bhiúró Náisiúnta  
Ghrinnfhiosrúcháin (NVB) a úsáid. Seolfaidh an NVB agus an Chomhairle Mhúinteoireachta foláirimh  
ríomhphoist chugat ag céimeanna éagsúla den phróiseas grinnfhiosrúcháin. Áireofar sna ríomhphoist  
seo naisc shlána chuig córas iarratais ghrinnfhiosrúcháin ar líne an NVB agus chuig do thoradh  
grinnfhiosrúcháin.

Bíonn an Chomhairle Mhúinteoireachta i dteagmháil leis an NVB thar ceann múinteoirí cláraithe agus  
daoine aonair atá ag déanamh iarratais ar chlárú. Ní féidir rochtain ar thairseach ghrinnfhiosrúcháin ar  
líne an NVB a scaoileadh go dtí go bhfaighidh an Chomhairle an Cuireadh seo agus an cruthúnas  
aitheantais a bhaineann leis agus go nglacfar leis.

Má tá grinnfhiosrúchán á lorg agat chun críocha fostaíochta, déanfaidh an Chomhairle iarratas ar  
ghrinnfhiosrúchán ina ról mar ‘eagraíocht ábhartha’ ar son scoileanna/fostóirí aitheanta chun críche na 
nósanna imeachta grinnfhiosrúcháin faoin Acht um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin. Cuirfear do 
nochtadh ar fáil go leictreonach trí Digitary.

Dearbhú Toilithe 
Dearbhú: Tá doiciméid curtha ar fáil agam chun m’aitheantas a bhailíochtú de réir mar is gá agus toilím 
leis an iarratas seo a dhéanamh agus leis an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin do nochtadh faisnéise 
don Duine Idirchaidrimh de bhun Alt 13(4)(e) d’Achtanna an Bhiúró Náisiúnta Ghrinnfhiosrúcháin  
(Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012 go 2016. Toilím go gcuirfí mo nochtadh ar fáil go leictreonach trí  
Digitary. Aithním go bhféadfaidh an Chomhairle nochtadh maidir le múinteoirí cláraithe ar iarradh go 
ndéanfaí ath-ghrinnfhiosrú orthu tríd an gComhairle Mhúinteoireachta, go bhféadfaidh an Chomhairle  
iad a bhreithniú faoi Alt 33 (Athnuachan Clárúcháin) chun a chinneadh an bhfuil an múinteoir oiriúnach 
agus cuí chun a gclárúchán a athnuachan.

Síniú:           Dáta: 



Beartas Aitheantais na  
Comhairle Múinteoireachta 
(Grinnfhiosrúchán NVB)

Baineann an polasaí aitheantais seo a leanas le gach iarratas ó mhúinteoirí ar fhaisnéisiú  
grinnfhiosrúcháin faoi na hAchtanna um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin  
(Leanaí agus Daoine Soghonta), 2012 go 2016.

Ní mór dhá dhoiciméad aitheantais, mír amháin ó Ghrúpa A agus ceann eile ó Ghrúpa B  
a sheoladh le d’Fhoirm Cuireadh Seiceála sínithe chuig an gComhairle Mhúinteoireachta.

Grúpa A
Cruthúnas Céannachta

Ceadúnas Tiomána Reatha (is fearr)

Pas Reatha (aon náisiúntacht)

Cárta Seirbhísí Poiblí na hÉireann

Grúpa B
Cruthúnas Seoladh

(dar dáta le 6 mhí anuas)

An Bille Fóntas – Gás / Leictreachas /  
Líne Talún / Leathanbhanda
Ní ghlactar le billí árachais Fón Póca,  
Tí, Gluaisteán agus Tí

Ráiteas bainc/cárta creidmheasa

Comhfhreagras Clárúcháin an Choláiste

Doiciméad faighte ó ghníomhaireacht  
rialtais ina bhfuil seoladh.

Doiciméid Inghlactha

 1. Grúpa A – Cruthúnas Céannachta – Ba chóir go mbeadh do chéadainm agus sloinne ag teacht le do  
 chruthúnas aitheantais. I gcás go n-athraítear ainm, ní mór cóip de Theastas Pósta, Foraithne Colscar 
 tha/Idirscartha nó Gníomhas Aonpháirtí a chur le do chruthúnas aitheantais.

 2. Grúpa B – Cruthúnas Seolta – ní mór dáta a chur ar gach doiciméad laistigh de 6 mhí tar éis don Chom 
 hairle é a fháil.

 3. Ní féidir glacadh le comhfhreagras na Comhairle Múinteoireachta mar chruthúnas seolta tríú páirtí.

 4. Ní féidir glacadh le ceadúnas tiomána reatha mar chruthúnas ar sheoladh.

 5. Cinntigh le do thoil go bhfuil na sonraí go léir ar nós ainm, dáta breithe agus seoltaí le feiceáil go   
 soiléir ar na cóipeanna a chuirtear isteach.

 6. Caithfidh do sheoladh a bheith ag teacht leis an gcruthúnas seolta a chuir tú isteach.

Ná cuir isteach doiciméid bhunaidh mura n-iarrtar iad chun críocha fíoraithe.

AGUS



IARRATAS A CHUR AR FHÁIL  
LEIS AN mBIÚRÓ  
Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin

1. An bhfuil an fhoirm NVB1 comhlánaithe agat ina hiomláine?
  
   Sínithe agus dáta leis an bhfoirm. Ní mór dúch bunaidh ar pháipéar a bheith sa síniú.

2. An bhfuil na Doiciméid Aitheantais chearta curtha ar fáil agat?  
 Ceann díobh seo a leanas:
 
   Ceadúnas Tiomána Reatha     Pas Reatha      Cárta Seirbhísí
   (Is fearr)           (aon náisiúntacht)   Poiblí na hÉireann

   Cruthúnas Ainm  – ba chóir go mbeadh do chéad ainm agus sloinne ag teacht le do    
          chruthúnas aitheantais. I gcás go n-athraítear ainm, ní mór cóip    
          de Theastas Pósta, Foraithne Colscartha/Idirscartha nó Gníomhas   
          Aonpháirtí a chur in éineacht le do chruthúnas céannachta.

3. An bhfuil na doiciméid chearta Cruthúnas Seolta curtha ar fáil agat?  
 Ceann díobh seo a leanas:

   An Bille Fóntas – Gás / Leictreachas / Líne Talún / Leathanbhanda  
   – dáta le 6 mhí. Nóta: Ní ghlactar le Billí Fón Póca

   Ráiteas bainc / Cárta Creidmheasa  
   – dátaithe laistigh de 6 mhí.

   Comhfhreagras Clárúcháin an Choláiste (ní ghlactar le ríomhphoist ó choláistí)  
   – dátaithe laistigh de 6 mhí.

   Doiciméad faighte ó ghníomhaireacht rialtais ina bhfuil seoladh  
   – dáta laistigh de 6 mhí.

SEICLIOSTA

Cinntigh le do thoil go bhfuil d’iarratas comhlánaithe i gceart agus cuir na doiciméid chuí faoi iamh.

Ná cuir isteach doiciméid bhunaidh mura n-iarrtar iad chun críocha fíoraithe.
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