
Foirm Cíos Difreálach – Comhairle Chontae Chill Mhantáin 
 

Bí cinnte go bhfuil AN FHOIRM SEO GO LÉIR comhlánaithe agat. 
 
Uimhir cuntas cíosa. _________________________Uimhir teileafón. ___________________ 
 
Ainm an Tionónta ______________________________Seoladh _______________________ 
  

SONRAÍ GACH DUINE FÁSTA SA TEAGHLACH( na Tionónta(í) san aireamh) AGUS 
A N-IONCAM (gan páistí san áireamh) 

 
Ainm Dáta 

Breithe 
Uimhir PSP Gaol-

mhaireacht 
leis an 

Tionónta 

Ioncam 
(Ceangail 

cruthúnas) 
An méad – 

seachtainiúil , 
coicísiúil,srl. 

Foinse an ioncam 
( fostaíocht, féin-fhostaíocht,  
Leasa sósialacha, ITF,  FAS, 

srl.) 

      
      
      

      
      
 
An bhfuil aon ioncam eile agat chomh maith leis an ioncam thuas? : 
________________________________ 
 
Má tá, cad é foinse an ioncam (e.g. Cothabháil, cíos, Pinsin srl) _____________ 
 
Ioncam seachtainiúil ón bhfoinse sin: _______________________  

 
SONRAÍ GACH PAISTE SA TEAGHLACH  

(I gcás páiste fásta 18 bliana nó níos mó d’aois ag triall lán-aimsirthe ar scoil nó ollscoil, 
ní mór duit litir ón  scoil nó ollscoil a chur isteach leis an bhfoirm seo) 

 

Ainm 
Dáta Breithe Uimhir PSP Gaol-

mhaireacht 
leis an 

Tionónta 

Ainm an Scoil nó Ollscoil 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     

 
 



 

 

Roinn B: 
 

SONRAÍ DAOINE A CHUAIGH A CHÓNAÍ SA TEACH TAR EIS AN MEASÚNÚ 

CÍOSA DEIREANNACH. 

**Caithfear cead cónaithe a lorg agus a fháil ón gComhairle Chontae sula dtéann aon 
duine nua chun cónaithe sa teach (gaolta san áireamh). Sin de réir do Chomhaontú 
Tionóntachta.  

 

Ainm Dáta 

Breithe 
Uimhir 

PSP 
Gaolmhaireacht 

don Tionónta 
Dáta a 

ndeachaigh 

siad a chónaí 

ann 

Ioncam 

seachtainiúil 
Iar-sheoladh   

       

       

       

 

 

SONRAÍ DAOINE A D’FHÁG AN TEACH TAR ÉIS AN MEASÚNÚ CÍOSA 

DEIREANNACH.  

Ní mór duit litir ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí nó ón 
bhfostaitheoir a chur leis an bhfoirm seo, a dhearbhaíonn an seoladh seachadta ar 
aghaidh, in éineacht le bille fóntais agus/nó cóip chomhaontú léasa. 

 

Ainm Dáta 

breithe 
Uimhir PSP Gaol-

mhaireacht 

don Tiontónta 

Dáta 

imeacht  
Fáth a d’imigh 

siad 
Seoladh 

seachadta ar 

aghaidh 

       

       

       

 
 
 



 
 
Roinn C: 
 

 TEASTAS FOSTAÍOCHTA AGUS IONCAM 
 

 
 
Ainm: ___________________________ Slí Bheatha: _________________________ 
 
Uimhir PSP.:  _______________________ Seoladh: ____________________________ 
 
 
Nóta: Ní mór don bhfostaitheoir an roinn seo a chomhlánú, a shíniú agus a stampáil.  
 
Seo a leanas sonraí an oll-ioncam seachtainiúil a fhaigheann an duine ainmnithe thuas: 
 
Dáta a thosaigh an fostaíocht: _____________ Minicíocht an phá: ______________ 
 
Pá bunúsach: ________________     
 
Aon phá eile(íocaíocht ragoibre agus liúntas seala): ___________________________  

 
Asbhaintí Reachtúil:  
 
PAYE asbhainte: ______________ Méad Muirear Sóisialach Uilíoch asbhainte: 
______________ 
 
Pá comhlán: ___________________  
 
 
Deimhním go bhfuil na sonraí ioncam thuas ceart. 
 
Ainm an Fhostaitheora: _________________________   
      Stampa an Fhostaitheora: 
Sínitheoir ceadaithe: ______________________   
 
Seoladh an Fhostaitheora: ______________________                    
 
Dáta: _________________ 
 
Siniú an Fhostaitheora: ____________________________ 
                    
Siniú an Fhostaí: ____________________________ 
    
 

CAITHFEAR GACH TIONÓNTA AGUS GACH DUINE EILE ATÁ CÓNAÍ ORTHU 
SA TEACH É SEO A CHOMHLÁNÚ  



*Ceangail cóip de 3 duillíní pá díreach i ndiaidh chéile le fíordhéanaí nó  P60 leis an 
bhfoirm seo, le do thoil. 
 **Más duine féin-fhostaithe thú, ní mór duit do iniúchadh cuntais nó an fógra 
measúnachta is déanaí a thabhairt isteach. 
 
 

Roinn D: 
 

IONCAM ÓN ROINN GNÓTHAÍ FOSTAÍOCHTA AGUS COIMIRCE SÓISIALAÍ 
 

Úsáidtear é seo a leanas, má tá aon íocaíochtaí leasa sóisialacha ag an dtionónta nó ag 
aon duine eile sa teach, cosúil le: Pinsin ón Stáit, Sochar Breoiteachta, Liúntas 
Míchumais, Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora, Sochar/Liúntas Cuardaitheora 
Poist, Íocaíocht Teaghlaigh i bhFostaíocht, Liúntas/Sochar Cúramóra agus Scéím 
Filleadh ar an Obair. 
 
 
Ainm:_____________________________  Uimhir PSP:__________________________ 
   
Cineál Íocaíochta: ___________________________  
 
Ráta bunúsach: _______________________  
 
Méid Cleithiúnach Fásta (más oiriúnach): _________ Méíd Cleithiúnach Páiste (más 
oiriúnach): _________ 
Liútas Maireachtála Aonair: ____________ Liúntas Breosla: ______________ 
 
Pá Iomlán: ________________________ 
  
 
 
 
Ainm:_____________________________  Uimhir PSP:__________________________ 
   
Cineál Íocaíochta: ___________________________  
 
Ráta bunúsach: _______________________  
 
Méid Cleithiúnach Fásta (más oiriúnach): _________ Méíd Cleithiúnach Páiste (más 
oiriúnach): _________ 
Liútas Maireachtála Aonair: ____________ Liúntas Breosla: ______________ 
 
Pá Iomlán: ________________________ 
  
  
 
 
I láthair na h-uaire, an íocann tú do chíos ón buiséad teaghlaigh? – i.e. díreach on leasa 
sóisialaigh? 



Is ea         Ní hea  
 
  
Le h-aghaidh gach faighteoir, ceangail agus tabhair isteach, le do thoil, na rudaí seo a 
leanas: 
  
Má íoctar in Oifig an Phoist – An duillín Leasa Sóisialach is déanaí 
Má íoctar sa bhanc – An Ráiteas Bainc is deanaí 
 
NB: Má tá íocaíocht sealadach agat, tabhair dúinn litir ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus 
Coimirce Sóisialaí. 
 
Roinn E: 

Liosta seiceála:      Ní mór duit na cáipéísí a leanas a thabhairt dúinn 
 
1. Foirm iarratas chomhlánaithe go h-iomlán 
 
2. Uimhreacha PSP le h-aghaidh gach duine sa teaghlach 
 
3. Uimhir guthán teagmhála 
 
4. Cruthúnas Ioncaim  

Fostaíocht 
3 duilíní pá i ndiaidh a chéile  

 
 Féin-fhostaíocht 

Iniúchadh cuntais don bhliain seo caite agus Fógra Measúnachta  
 
Leasa Sóisialaigh 
 

Má íoctar in Oifig an Phoist – Duilliní Leasa Sóisialaigh is déanaí 
 

Má íoctar sa bhanc – An Ráiteas Bhainc is déanaí 
 
5. Cothabháil 

Cruthúnas íocaíocht cothabhála 
 
6.  Cruthúnas ón scoil/ollscoil mar gheall ar pháiste fásta (18 nó nios sine)  
     ag triall ar oideachas lán-aimsirthe.                    
       

 

Fogairt 
 
Dearbhaím/ dearbhaímid go bhfuil gach eolas a thug mé/a thugamar anseo don mheasúnacht 
cíosa fíor agus ceart.   
 
Tugaim/Tugaimid cead do Chomhairle Chontae Chill Mhantáin gach eolas a lorg ó mo/ár 
fhostaitheoir(í), ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí agus aon foinse oifigiúil eile 
mar gheall ormsa/orainne nó mar gheall ar aon duine a bhfuil cónaí orthú sa teaghlach. 



 
Déanaim/déanaimid an fógairt seo, i ndáiríre faoin Statutory Declarations Act, 1938 
 
Faoi réir  Alt 261 den Social Welfare (Consolidation) Act 2005, is feidir le ranna rialtais eolas a chuidiú le 
eagraíochtaí áirithe eile cosúil le Comhairle Chontae Chill Mhantáin.  De réir Alt 265 den Acht chéana, is 
féidir leis an Chomhairle Chontae eolas a bhfuair siad ón dtionónta a dheimhniú leis an Roinn Gnóthaí 
Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí chun cíos a ríomh srl. Ní chuireann sé sin isteach ar chearta an 
Tionónta faoi réir an tAcht um Chosaint Sonraí 1988 go 2018 agus Rialacháin (Aontas Eorpach)2016/679 
(Rialacháin um Chosaint Sonraí Ginearalta). 
 
 
Sínuithe: _______________________ Sínuithe: ____________________Dáta: 
_______________ 
Tionónta     Tionónta  
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