
HGD 1 

 

 

  
  
 
 

 
 

 

Iarrtar ort na coinníollacha a ghabhann leis seo a léamh sula 
gcomhlánóidh tú an fhoirm seo 

 
Ní mór gach ceist a fhreagairt 

 
Scríobh do chuid freagraí go soiléir i mbloclitreacha, le do thoil 

 

 

COMHAIRLE CHONTAE NA GAILLIMHE 
 

DEONTAS OIRIÚNAITHE TITHÍOCHTA DO DHAOINE FAOI 
MHÍCHUMAS 

 

FOIRM IARRATAIS 

 

Ní cheadaítear tús a chur le hoibreacha go dtí go mbeidh an 
t-iarratas ar an deontas faighte ag an Údarás Áitiúil agus go 
mbeidh ceadú i scríbhinn faighte ag an iarratasóir ón Údarás 

Áitiúil 
 

Ní mór don duine ar ina leith a lorgaítear an deontas an teach a 
áitiú mar a ghnátháit chónaithe nó mar a gnátháit chónaithe 

A G  
 

TH 

Of r 

The  

  



Deontas Oiriúnaithe Tithíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas 
 

Leathanach 2 as 19 

 

 

 

  
 

Beidh ceadú deontas faoi réir an maoiniúchán riachtanach a bheith ar fáil don 
Chomhairle 

 
Nótaí a bhaineann leis an bhfoirm seo agus leis an deontas 

1. Iarrtar ort na Coinníollacha a ghabhann leis seo a léamh sula gcomhlánóidh tú an 
Fhoirm Iarratais seo.  Ní mór gach ceist a fhreagairt agus iarrtar ort do chuid freagraí a 
scríobh go soiléir i mbloclitreacha. Déanfar foirmeacha neamhiomlána a chur ar ais 
agus ní dhéanfar iarratais a thaifeadadh mar iarratais atá faighte go dtí mbeidh foirm 
iarratais atá comhlánaithe go hiomlán curtha ar fáil dúinn.  Féach an seicliosta a 
bhaineann le hiarratais. 

2. Ní cheadaítear tús a chur le hoibreacha go dtí go mbeidh ceadú i scríbhinn faighte ó 
Chomhairle Chontae na Gaillimhe.  Ní dhéanfar oibreacha a gcuirtear tús leo gan ceadú 
a bheith faighte roimh ré a mhaoiniú in aon imthosca. Beidh an t-iarratas neamhbhailí 
má dhéantar aon oibreacha sula dtabharfaidh an Chomhairle ceadú ina leith. 

3. Beidh ceadú an deontais bailí go ceann sé mhí, agus go ceann sé mhí amháin, tar éis 
an dáta a thugtar an ceadú i scríbhinn. Más rud é nach bhfuil tú in ann na hoibreacha a 
chríochnú laistigh den tréimhse 6 mhí, is ceart duit an méid sin a chur in iúl don 
Chomhairle laistigh den tréimhse sin agus fadú ama a iarraidh. Mura ndéantar amhlaidh 
i gcás den sórt sin rachaidh ceadú do dheontais in éag. 

4. Ní mór don duine ar ina leith a lorgaítear an deontas an teach a áitiú mar a ghnátháit 
chónaithe nó mar a gnátháit chónaithe.  Ní mór cruthúnas ar chónaí a chur ar fáil e.g. 
dhá bhille teaghlaigh 

5. Tabhair do d’aire, le do thoil, gur ceanglas de chuid na scéime thuasluaite é go 
ndéanfaidh do chonraitheoir a dheimhniú/deimhniú reatha imréitigh cánach a chur ar fáil 
don oifig seo lena iniúchadh sular féidir aon íocaíocht deontais a dhéanamh.  

6. Tabhair do d’aire, le do thoil, gur féidir an deontas seo a laghdú nó a tharraingt siar más 
rud é nach bhfuil an fhaisnéis go léir ar an bhfoirm iarratais ceart. 

7. Tabhair do d’aire, le do thoil, go ndéanfar foirmeacha iarratais neamhiomlána a chur ar 
ais agus nach ndéanfar iarratas a thaifeadadh mar iarratas atá faighte go dtí mbeidh 
foirm iarratais atá comhlánaithe go hiomlán curtha ar fáil dúinn. 

8. Féach an seicliosta a bhaineann le hiarratais. 
9. Ní dhéanfar an deontas a íoc go dtí go mbeidh sonrasc deiridh mionsonraithe agus 

admháil ar íocaíocht i leith na n-oibreacha críochnaithe faighte ag an gComhairle agus 
gur deimhin leis an gComhairle go bhfuil na hoibreacha go léir críochnaithe. 

10. Tabhair do d’aire le do thoil go mbíonn an conraitheoir ar fostú go díreach ag an 
iarratasóir agus gurb ábhar príobháideach é na nithe go léir a bhaineann leis an 
gconradh agus le híocaíochtaí.  Ní dhéanfaidh foireann na Comhairle aon phlé díreach 
le haon chonraitheoir i ndáil leis na nithe seo.  Ní ráthaíonn Comhairle Chontae na 
Gaillimhe caighdeán na n-oibreacha a dhéanann an conraitheoir thar do cheann ná ní 
dhéanfaidh Comhairle Chontae na Gaillimhe aon cheann de na hoibreacha sin a 
chothabháil.  Is nithe iad sin a bhaineann leis an iarratasóir agus féadfaidh an t-
iarratasóir, má mheasann sé nó sí gur gá sin, duine cuí-cháilithe a fhostú chun 
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formhaoirseacht a dhéanamh ar na hoibreacha agus/nó chun na hoibreacha a 
dheimhniú.  

11. D’fhéadfadh sé go mbeidh gá le cead pleanála, ach sin ag brath ar na hoibreacha a 
bheartaítear a dhéanamh ar an teaghais.  Is ceart don iarratasóir comhairle a ghlacadh 
leis an Oifig Pleanála, Comhairle Chontae na Gaillimhe.  

12. Ní mór Uimhreacha PPS na ndaoine den teaghlach a chur ar fáil. 
13. Ní mór cruthúnas ar íoc na Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) a sholáthar. 
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Na Coinníollacha a ghabhann leis an Scéim 
 
Na Cineálacha Tithe 

  
Féadfar an Deontas Oiriúnaithe Tithíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas a íoc, más cuí, i leith 
oibreacha a dhéantar ar chóiríocht den chineál seo a leanas: 

 

 Tithíocht atá á háitiú ag úinéir na tithíochta 

 Tithe atá á gceannach ó údarás áitiúil faoin scéim cheannaigh do thionóntaí 

 Cóiríocht phríobháideach ar cíos 

 Cóiríocht atá á soláthar faoi na scéimeanna tithíochta saorálacha, is iad sin, an scéim 
Chúnaimh Chaipitiúil agus an scéim Fóirdheontais Cíosa 

 Cóiríocht atá á háitiú ag daoine a bhfuil cónaí orthu i dteaghaisí comhchoiteanna 
 
1. Cuspóir an Deontais 
 
Tá an Deontas Oiriúnaithe Tithíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas ar fáil chun cúnamh a 
thabhairt i dtaca le hoibreacha a bhfuil gá leo go réasúnach chun go mbeidh teach níos 
oiriúnaí i gcomhair cóiríochta do dhuine atá faoi mhíchumas agus ar a bhfuil buanmhallachar 
fisiciúil, céadfach, meabhair-shláinte nó intleachta.  I measc na gcineálacha oibreacha atá 
ceadaithe faoin scéim, áirítear na nithe seo a leanas a sholáthar: 

 rampaí rochtana,  

 saoráidí leithris thíos staighre,  

 staighre-ardaitheoirí/gléas ardaithe (ní mór tuarascáil ó Theiripeoir Ceirde a chur ar 
fáil),  

 cithfholcadáin inrochtana,  

 oiriúnuithe chun rochtain do chathaoireacha rothaí a éascú,  

 méaduithe (ní mór tuarascáil ó Theiripeoir Ceirde a chur ar fáil),  

 Aon oibreacha eile a bhfuil gá leo go réasúnach chun go mbeidh teach níos oiriúnaí i 
gcomhair cóiríochta do dhuine atá faoi mhíchumas. 

 
Ní mór Tuarascáil ó Theiripeoir Ceirde a thíolacadh in éineacht le d’iarratas i gcás 
oibreacha ina n-áirítear feiste mheicniúil, amhail staighre-ardaitheoir/gléas ardaithe etc., a 
chur ar fáil agus i gcás méaduithe ar fhoirgneamh.  Féadfaidh an Chomhairle Tuarascáil ó 
Theiripeoir Ceirde a iarraidh i gcás oibreacha eile má mheastar go bhfuil gá leis sin tar éis 
iniúchadh tosaigh a dhéanamh. 
 
Nótaí Treorach – Comhlíonadh Chuid M 
 
Tá ‘Rialacháin Foirgníochta 2000 – Doiciméad M maidir le Treoir Theicniúil – Rochtain do 
Dhaoine faoi Mhíchumas’  
 
http://www.environ.ie/en/Publications/DevelopmentandHousing/BuildingStandards/FileDown
Load,1655,en.pdf 
 
 
2. Leibhéal an Deontais 
 
Déanfar leibhéal an chúnaimh deontais atá ar fáil a chinneadh ar bhonn ioncam an 
teaghlaigh agus chostas ceadaithe na n-oibreacha mar atá measúnaithe ag Comhairle 

http://www.environ.ie/en/Publications/DevelopmentandHousing/BuildingStandards/FileDownLoad,1655,en.pdf
http://www.environ.ie/en/Publications/DevelopmentandHousing/BuildingStandards/FileDownLoad,1655,en.pdf
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Chontae na Gaillimhe.  Sa tábla thíos, leagtar amach leibhéal an deontais atá ar fáil i 
gcomhréir le measúnú ioncam an teaghlaigh. 
 

Ioncam Bliantúil an Teaghlaigh  An Céatadán de 
Chostas na 

nOibreacha atá ar 
fáil  

An Deontas Uasta 
do thithe a tógadh 
tráth is faide ná 12 

mhí ó shin  

An Deontas 
Uasta do thithe a 

tógadh tráth is 
giorra ná 12 mhí 

ó shin  
Suas go €30,000  95%  €30,000  €14,500  

€30,001 – €35,000  85%  €25,000  €12,325  
€35,001 – €40,000  75%  €22,500  €10,875  
€40,001 – €50,000  50%  €15,000  €7,250  
€50,001 – €60,000  30%  €9,000  €4,350  

Níos mó ná €60,000  Níl aon deontas 
iníoctha 

  

 

3. Ioncam an Teaghlaigh 
 
Déantar ioncam an teaghlaigh a ríomh mar oll-ioncam bliantúil gach duine den teaghlach os 
cionn 18 mbliana d’aois (nó os cionn 23 bliana d’aois má tá an duine lena mbaineann ag fáil 
oideachas lánaimseartha) sa bhliain chánach roimhe sin. 
 
Le linn oll-ioncam an teaghlaigh a chinneadh, déanfaidh údaráis áitiúla neamhshuim de na 
suimeanna ioncaim seo a leanas: 
 

- €5,000 i gcás gach duine den teaghlach atá 18 mbliana d’aois nó faoina bhun; 
- €5,000 i gcás gach duine den teaghlach atá idir 18 mbliana d’aois agus 23 bliana 

d’aois agus atá ag fáil oideachas lánaimseartha nó atá ag gabháil do phrintíseacht 
FÁS; 

- €5,000 i gcás ina bhfuil gaol leis an duine faoi mhíchumas ar ina leith a lorgaítear 
an deontas ag tabhairt cúraim don duine sin ar bhonn lánaimseartha; 

- Sochar Linbh; 
- Forlíonadh Luathchúraim Leanaí 
- Forlíonadh ar Ioncam Teaghlaigh 
- Liúntas Cúraim Baile 
- Deontas Cúraim Sosa 
- Liúntas Cúraim Altrama 
- Liúntas Breosla 
- Sochar/Liúntas Cúramóra  

 
 
4. Fianaise ar ioncam an teaghlaigh 
 
Ní mór an fhianaise seo a leanas ar ioncam an teaghlaigh a chur in éineacht le gach 
iarratas: 

 
 I gcás oibrithe ÍMAT, Ráiteas Comhardaithe P21 don bhliain chánach roimhe sin; 
 
 I gcás daoine féinfhostaithe nó feirmeoirí, foirm Measúnachta Cánach Ioncaim, mar 

aon le cóip de chuntais don bhliain chánach roimhe sin; 
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 I gcás faighteoirí leasa shóisialaigh, ráiteas ón lucht Leasa Shóisialaigh ina luaitear 
íocaíochtaí seachtainiúla/bliantúla nó Ráiteas Comhardaithe P21 don bhliain 
chánach roimhe sin. 

 
 I gcás Pinsinéirí Stáit, cóip den chárta íocaíochta agus duillín íocaíochta ó An Post 

nó Ráiteas Comhardaithe P21 don bhliain chánach roimhe sin. 
 
 I gcás ina bhfaightear ioncam ó níos mó ná foinse amháin, is ceart doiciméid a 

sholáthar mar thacaíocht i dtaca le gach foinse ioncaim. 
 

 
5. Ceanglais Chánach 
 
I gcás ina ndéanann aon chonraitheoir obair i ndáil leis an Scéim Deontais Oiriúnaithe 
Tithíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas, ní mór Imréiteach Cánach reatha arna eisiúint ag na 
Coimisinéirí Ioncaim a chur ar fáil in éineacht leis an meastachán ar na hoibreacha atá ag 
teastáil.  
 
I gcás iarratas ar dheontais de shuim iomlán €10,000 nó níos mó, ní mór don iarratasóir 
daingniú a thabhairt á rá go bhfuil deimhniú bailí imréitigh cánach aige/aici. 
 
Tá sé de cheangal ar gach iarratasóir cruthúnas a chur ag gabháil lena n-iarratas ar 
dheontas, á rá go bhfuil forálacha na cánach maoine áitiúla comhlíonta acu. 
 
 
 
6. Nós Imeachta maidir le hAchomhairc 
 
Aithníonn an t-údarás go bhféadfadh sé tarlú go mbeidh roinnt iarratasóirí míshásta le 
cinneadh an údaráis tar éis iarratais a phróiseáil faoin Scéim Deontais Oiriúnaithe Tithíochta 
do Dhaoine faoi Mhíchumas.  Cuirfidh an t-údarás córas achomhairc ar fáil do gach 
iarratasóir, ar córas é a ligfidh d’iarratasóirí an cinneadh a chur faoi athbhreithniú ag 
oifigeach eile.  
 
Beidh feidhm ag an nós imeachta seo a leanas maidir le gach achomharc: 
 
Iarrtar ar iarratasóirí achomharc i scríbhinn maidir le haon chinneadh faoina n-iarratas a 
chuireann an t-údarás áitiúil in iúl dóibh a thíolacadh laistigh de 3 seachtaine ó dháta an 
chinnidh agus na cúiseanna leis an achomharc á lua.  Déanfar an t-achomharc a bhreithniú, 
agus tabharfar breithiúnas ina leith, laistigh de 4 seachtaine ón dáta a bhfaightear an t-
achomharc.  Déanfar cinneadh faoi achomharc a chur in iúl do gach iarratasóir laistigh de 2 
sheachtain ó thráth déanta an chinnidh. 
 

 

 

 

 

7. Rialacháin 
 

1. Ní féidir iarratas ar dheontas a bhreithniú i gcás ina bhfuil tús curtha leis na 
hoibreacha sula bhfaigheann an Chomhairle an t-iarratas ar dheontas. 
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2. Forchoimeádann an Chomhairle an ceart chun diúltú deontas a thabhairt in aon chás 
áirithe. 

3. Ní mór an teach a bheith á áitiú ag an iarratasóir mar a ghnátháit chónaithe nó mar 
a gnátháit cónaithe. 

4. Beidh ceadú sealadach i leith iarratas ar dheontais faoin scéim bailí go ceann 
tréimhse 6 mhí ó dháta eisithe an cheadaithe agus ní mór tosú na n-oibreacha a chur 
in iúl don Chomhairle laistigh den tréimhse sin.  Ní mór na hoibreacha go léir a 
chríochnú, agus an deontas a éileamh, laistigh den tréimhse sin. 

5. Ní féidir aon deontas eile a éileamh i leith na hoibre. 
6. Nuair a chríochnaítear an obair, déanfaidh an t-iarratasóir ‘na Coinníollacha a 

ghabhann le hÍocaíocht’, sonrasc mionsonraithe (sonraisc mhionsonraithe) agus 
deimhniú (deimhnithe) reatha imréitigh cánach an chonraitheora (na gconraitheoirí) a 
thabhairt ar ais.  D’fhéadfadh sé tarlú nach ndéanfar iniúchadh deiridh sula n-íoctar 
an deontas.  Iarrtar ort tic a chur sa bhosca cuí thíos chun do rogha a léiriú i dtaca le 
hiniúchadh deiridh a bheidh le déanamh ag Cigire de chuid an Údaráis Áitiúil nó 
fianaise fhótagrafach ar na hoibreacha ceadaithe atá déanta a thíolacadh.  Taispeáin 
do rogha, le do thoil. 
 
 

 
a) Fianaise fhótagrafach ar na hoibreacha atá déanta a sholáthar  

 
Má ghlacann tú leis an rogha seo, is gá fianaise fhótagrafach ar aon oibreacha atá 
ceadaithe i gcomhair cúnaimh deontais a sholáthar agus an fhianaise sin a chur faoi 
bhráid Chomhairle Chontae na Gaillimhe, mar aon le ráiteas comhlánaithe sínithe á 
dheimhniú go bhfuil na hoibreacha atá ceadaithe curtha i gcrích.  Ní mór an ráiteas 
sin a bheith fianaithe ag Coimisinéir Mionnaí nó ag Feidhmeannach Síochána.  
Déanfar an fhoirm sin a chur ar aghaidh chugat tar éis ‘na coinníollacha a ghabhann 
le híocaíochtaí’ a fháil. 
 
b) Tabharfaidh cigire cuairt ort chun na hoibreacha a iniúchadh  

  
 

Má ghlacann tú leis an rogha seo, tabhair do d’aire, le do thoil, go bhféadfadh sé go 
mbeidh ort fanacht ar feadh tamaill sula mbeidh cigire ar fáil chun na hoibreacha 
ceadaithe atá déanta a iniúchadh.  Dá bharr sin, d’fhéadfadh moill a bheith ann maidir 
leis an gceadú críochnaitheach a fháil agus d’fhéadfadh moill a bheith ann maidir le 
híoc do dheontais. 

 
8. Beidh ceadú deontas faoi réir an maoiniúchán riachtanach a bheith ar fáil don 

Chomhairle. 
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HGD 1 
Foirm Iarratais -      Deontas Oiriúnaithe Tithíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas 
 

 

 

 
An tIarratasóir:  __________________________________________________________ 

 

 
Seoladh:  __________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Uimh. Theileafóin: ____________________    Uimh. Fóin Póca:  __________________  

  

 

Dáta Breithe:  _________________________ Uimh. P.P.S.:  ___________________ 

 

 
Slí Bheatha:  __________________________________________________________ 

 

 

 

Ainm an duine ar ina leith atá an cúnamh deontais á lorg (murab ionann agus an 
tIarratasóir): 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 
An ghaolmhaireacht leis an iarratasóir:  ________________________________________ 

 

 

 

Ainm úinéir na maoine ar a bhfuil na hoibreacha oiriúnaithe atá beartaithe le 
déanamh: 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

An bhfuil do Cháin Maoine Áitiúla (CMÁ) íoctha agat: Tá Tá Níl Níl   
 

HGD 1 
Don Oifig 
Amháin 
Dáta a Fuarthas 
 

 
Inisealacha:  
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Mionsonraí faoi gach duine a chónaíonn i maoin ar ina leith atá cúnamh deontais á 
lorg (lena n-áirítear an t-iarratasóir agus/nó duine faoi mhíchumas)    
 

Ainm An 
ghaolmhairea

cht leis an 
iarratasóir 

Dáta Breithe Oll-Ioncam 
(an bhliain 
chánach 

roimhe seo) 

Slí Bheatha 
(más 

infheidhme) 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

Oll-Ioncam Bliantúil an Teaghlaigh: €____________________________ 

(Féach nótaí míniúcháin 3 & 4, le do thoil) 
 

Dearbhaím gurb é an méid thuas an t-aon fhoinse ioncaim atá agam: 
 

Síniú: _________________________________________ 

 

 

An bhfuil cónaí ar an duine faoi mhíchumas ag an seoladh thuasluaite?: _____________ 

 

 

Cá fhad atá cónaí air/uirthi ag an seoladh sin:  __________________________________ 

 

 

Ainm agus seoladh an Liachleachtóra Ghinearálta:  ______________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

(Tabhair do d’aire, le do thoil, nach mór don Liachleachtóir Ginearálta an deimhniú 
dochtúra atá i gceangal leis seo a chomhlánú agus é a chur ar ais in éineacht leis an 
bhfoirm iarratais seo) 
 

 

HGD 1 
Don Oifig Amháin 
Dáta a Fuarthas 
 

 
Inisealacha:  
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An líon seomraí atá sa teach cónaithe agus tuairisc ar na seomraí sin: 
 

 

 Seomraí 
Leapa 

Seomra Suí Proinnseomr
a 

Cistin Eile 
 

Thuas 
Staighre 
 

     

Thíos 
Staighre 
 

     

 

 

Tuairisc ghinearálta ar na hoibreacha atá beartaithe: 
 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Costas measta na n-oibreacha:    €________________________________ 
(Tabhair 2 mheastachán i scríbhinn i leith  
chostas measta na n-oibreacha)   €______________________________________

    

 

Méid an deontais a bhfuil iarratas á dhéanamh agat ina leith: €____________________ 

 

 

Iarmhéid na gcostas:    €_____________________________________ 

 

 

Conas a bheartaíonn tú iarmhéid na gcostas a ghabhann leis na hoibreacha atá le 
déanamh a mhaoiniú:  
 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

HGD 1 
Don Oifig 
Amháin 
Dáta a Fuarthas 
 

 
Inisealacha:  
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An ndearnadh Deontas do Dhaoine faoi Mhíchumas nó Deontas Oiriúnaithe Tithíochta 
a íoc riamh roimhe seo i leith an áitribh chéanna nó an duine chéanna?  Má rinneadh, 
tabhair mionsonraí le do thoil: 
 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Síniú an Iarratasóra:  ___________________________   Dáta:   _______________________ 

 

 

 

 

 

Is ceart foirmeacha iarratais comhlánaithe a chur ar ais chuig: 
 

Deontais Tithíochta, 
Comhairle Chontae na Gaillimhe, Áras an Chontae, Cnoc na Radharc, 

Gaillimh 
 

:  + 353 91 509301          : housinggrants@galwaycoco.ie 
 

www.galway.ie 

 



Deontas Oiriúnaithe Tithíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas 
 

Leathanach 12 as 19 

 

 

 

 
DEIMHNIÚ DOCHTÚRA 

 
Deontas Oiriúnaithe Tithíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas 

 
Tabhair do d’aire, le do thoil, nach mór an fhoirm seo a chomhlánú ina hiomláine thar ceann 
d’othair le go mbeifear in ann a cháilitheacht/cáilitheacha a mheasúnú go cruinn.  Má 
mheasann an Chomhairle gur gá déanamh amhlaidh, féadfar an t-iarratas a chur á 
mheasúnú ag Teiripeoir Ceirde freisin.  Maidir leis an bhfaisnéis liachta a thugtar, déileálfar 
léi go hiomlán mar ábhar rúnda. 
 

1. Scrúdaigh mé 

_________________________________________________________________________ agus 

deimhním gur duine é/í a bhfuil fáthmheas déanta ina leith á rá                                     

go bhfuil                                                                                 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________air/uirthi.     
2. Deimhním go bhfuil mé den tuairim maidir leis an duine thuasainmnithe: 

(A) Go bhfuil sé/sí faoi mhíchumas buan     ______ 

(B) Go bhfuil sé/sí faoi mhíchumas trom foghlama   ______ 

(C) Go bhfuil meabhair-ghalar trom air/uirthi agus go bhfuil cóireáil á fáil aige/aici 

 ina leith sin         ______ 

(D) Eile (sonraigh, le do thoil) 

 ___________________________________________________________________ 

 

3. Deimhnigh riocht an iarratasóra ar bhonn na dtosaíochtaí seo a leanas. (cuir 

isteach tic, de réir mar is cuí) 

Tosaíocht 1           
 

 

 

 

Tosaíocht 2   
 

 

 

 

 

Tosaíocht 3   
 

In ann gluaiseacht, ach gá le cúnamh chun rochtain a fháil ar 
shaoraidí, nó dá mba rud é, gan an t-oiriúnú a dhéanamh, go 
gcuirfí isteach ar chumas an duine faoi mhíchumas feidhmiú go 
neamhspleách. 
 

Tá an t-iarratasóir neamhspleách, ach tá gá aige/aici le saoraidí 
speisialta chun caighdeán a bheatha/beatha a fheabhsú e.g. 
seomra leapa nó spás maireachtála ar leithligh.  
 

HGD 2 
Don Oifig 
Amháin 
Dáta a Fuarthas 
 

 
Inisealacha:  

 

Tinneas gan leigheas, nó spleách cuid mhór ar an teaghlach, nó 
ar chúramóir nó i gcás ina ndéanfadh athruithe/oiriúnuithe 
scaoileadh ó ospidéal a éascú nó ina laghdódh 
athruithe/oiriúnuithe an gá le hospidéalú sa todhchaí. 
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4. Tá an duine thuasainmnithe ina othar/hothar de mo chuid ó:       Lá          Mí      

Bliain 

 

5. An dáta a thosaigh an riocht:                        Lá          Mí    Bliain 

Cá fhad, dar leat, a mhairfidh an riocht seo: ________________________________ 

An bhfuil tú den tuairim gur míchumas forchéimnitheach é:      Tá        Níl 
 

Conas a fhearann an míchumas ar shaol an iarratasóra: 
__________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Léirigh cé chomh mór atá míchumas an iarratasóra ag cur isteach ar a 
shoghluaisteacht/soghluaisteacht. 
 
An bhfuil an t-iarratasóir:  (i)  GO hIOMLÁN SPLEÁCH  

  (ii)  NEAMHSPLEÁCH ACH CABHAIR A FHÁIL  

   (iii)  NEAMHSPLEÁCH 

 

Soghluaisteacht: (Cuir isteach tic más cuí) 
(i) Úsáideoir cathaoireach rothaí         

(ii) An bhfuil an t-iarratasóir ábalta, ó thaobh cúrsaí liachta de,                             

staighre-ardaitheoir a oibriú go sábháilte?   Tá  Níl  

(iii) Gan bheith in ann dul suas staighre        

(iv) Gan bheith in ann dul amach as an teach gan cabhair a fháil    

(v) Gan bheith in ann siúl mura bhfuil áis siúil aige/aici  

(vi) Soghluaisteacht phianmhar 

(vii) Ní mór dó/di fanacht ina leaba       

EILE (sonraigh, le do thoil) ________________________________________________ 
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AMHARC: (Cuir isteach tic más cuí) 
 

 Dall      (D) Gan mháchail  

 Amharc á cheartú le spéaclaí  (E) Eile – Sonraigh, le do thoil  

 Amharc páirteach       

 

 
6.  Tá iarratas déanta ag an iarratasóir ar na hoiriúnuithe/modhnuithe seo a leanas ar a 
theach/teach cónaithe:  
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

7. An measann tú go bhfuil gá le gach ceann/roinnt de na hoiriúnuithe/modhnuithe 
sin:  
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

8. Cén fáth go measann tú go bhfuil gá leis na hoibreacha atá molta agat?  
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

9. Aon tuairimí eile nó aon fhaisnéis bhreise: 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

10. An bhfuil d’othar ag freastal ar Shainchomhairleoir/Speisialtóir i ndáil lena riocht 
liachta? 
    Tá     Níl  
 

Má tá, tá gá le litir ón Sainchomhairleoir/Speisialtóir á rá cad iad mionsonraí 
riocht/riochtaí liachta an othair.  
 
 I gcás nach féidir litir den sórt sin a chur ar fáil, glacfaidh an Chomhairle le tuarascáil ó 
dhuine cuí-cháilithe (lena n-áirítear an Liachleachtóir Ginearálta) á rá cad é prognóis/tuairim 
liachta an tSainchomhairleora/Speisialtóra maidir leis an gcás agus conas a fhearann dálaí 
tithíochta an iarratasóra ar a shláinte/sláinte. Nóta:  Le linn an fhaisnéis seo a sholáthar, tá 
sé tábhachtach go dtugtar an oiread mionsonraí agus is féidir maidir leis an riocht liachta, 
lena n-áirítear céim/déine an tinnis agus léiriú i dtaobh an riocht meathlúcháin atá i gceist.  
Cabhróidh an fhaisnéis sin leis an gComhairle cásanna a chur in ord tosaíochta ós rud é gur 
mó an leibhéal éilimh ná na hacmhainní atá ar fáil agus tá sé tábhachtach gurb iad na 
daoine is mó gá a fhaigheann cúnamh ar mhodh maoiniúcháin deontais. 
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11. An bhfuil d’othar ag freastal ar Theiripeoir Ceirde? 
 
 Tá      Níl    
 
Má tá, ní mór tuarascáil ón Teiripeoir Ceirde a chur ar fáil. 
Nóta: Is gá tuarascáil ó Theiripeoir Ceirde i gcás oibre ar cuid di feiste a oibrítear go 
meicniúil a sholáthar e.g. staighre-ardaitheoir/gléas ardaithe etc. agus i gcás 
méaduithe 
 
 
11. Ainm an dochtúra: _____________________________________________ 
         

Seoladh: ________________________________________ 
 

_____________________ ___________________________ 
 
Síniú: ___________________________   Dáta: ______________ 

Stampa an Dochtúra 
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HDG 3 – An tIarratasóir 

  

Ceanglais chánach maidir le Deontas Oiriúnaithe Tithíochta do Dhaoine 
faoi Mhíchumas 

 
 
LE COMHLÁNÚ AG AN IARRATASÓIR  
 

 

 

Ainm an Iarratasóra:  _____________________________________________________________ 

 

Seoladh:  ______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Uimh. Thagartha Cánach Ioncaim*:  _______________________________________________ 

 

An Ceantar Cánach a dhéileálann le do ghnóthaí cánach:  ______________________________ 

 

Daingním leis seo go bhfuil mo chuid gnóthaí cánach in ord de réir mar is fearr is eol dom. 
 

 

Síniú: ___________________________   Dáta: _____________________ 
 

 

 I gcás daoine a íocann cáin ioncaim faoi ÍMAT nó i gcás daoine atá ag fáil íocaíochtaí 
leasa shóisialaigh, luaigh d’Uimhir PPS, le do thoil 

 

 I gcás daoine féinfhostaithe, luaigh an uimhir ar do thuairisceán ioncaim 
 

 

 

I gcás iarratais ar dheontas de shuim iomlán €10,000 nó níos mó, tá sé de cheangal ar 
iarratasóirí Deimhniú Imréitigh Cánach reatha a thabhairt ar aird.  Tá an fhoirm iarratais le 
haghaidh Deimhnithe Imréitigh Cánach ar fáil ó láithreán gréasáin na gCoimisinéirí Ioncaim, 
www.revenue.ie.   Mar mhalairt air sin, is féidir le hiarratasóirí foirm iarratais a fháil ón oifig 
Cánach Ioncaim ina gceantar féin.   
 
 
 
Uimh. Chustaiméara:  __________  Uimh. An Deimhnithe Imréitigh Cánach:  ________  
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         HDG 3 – An Conraitheoir 
LE COMHLÁNÚ AG AN gCONRAITHEOIR  
 
(i) I gcás íocaíochtaí atá níos mó ná €650, ní mór d’iarratasóirí na mionsonraí seo a 

leanas a sholáthar maidir le gach conraitheoir ar leith.     
 

Ainm Chonraitheoir 1:  ____________________________________________________________ 

 
Seoladh:  ________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________                    Teil: __________________________ 

 

Sraithuimhir Chánach Ioncaim:  ____________________________________________________ 

 

An Ceantar Cánach a dhéileálann le do ghnóthaí cánach:  ___________________________ 

 

Uimh C2:/Uimh Imréitigh Cánach:  _______________   Dáta Éagtha: ___________ 

 

 

(ii) I gcás íocaíochtaí de shuim iomlán €10,000 nó níos mó, tá sé de cheangal ar 
chonraitheoir Deimhniú Imréitigh Cánach bailí nó Deimhniú C2 a thabhairt ar aird 
(agus déanfaidh an t-údarás áitiúil an doiciméad sin a thabhairt ar ais).  Mar 
mhalairt ar Dheimhniú Imréitigh Cánach bailí a thabhairt ar aird, féadfaidh an 
conraitheoir a údarú don údarás áitiúil daingniú leictreonach á rá go bhfuil 
Deimhniú Imréitigh Cánach bailí aige/aici a fháil trí úsáid a bhaint as an tsaoráid 
fíorúcháin ar líne ar láithreán gréasáin na gCoimisinéirí Ioncaim.  Tugann an 
conraitheoir cead don údarás áitiúil a stádas imréitigh cánach a dhaingniú tríd an 
uimhir chustaiméara agus trí uimhir an deimhnithe imréitigh cánach, atá le fáil ar 
an Deimhniú Imréitigh Cánach, a lua. 

 
 
   
Uimh. Chustaiméara:  ________  Uimh. An Deimhnithe Imréitigh Cánach:  __________ 
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HGD 3 – An Conraitheoir 
LE COMHLÁNÚ AG AN gCONRAITHEOIR  
 

(i) I gcás íocaíochtaí atá níos mó ná €650, ní mór d’iarratasóirí na mionsonraí seo a 
leanas a sholáthar maidir le gach conraitheoir ar leith.     

 

 
Ainm Chonraitheoir 2:  ____________________________________________________________ 

 

Seoladh:  ________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________                    Teil: __________________________ 

 

Sraithuimhir Chánach Ioncaim:  __________________________________________________ 

 

An Ceantar Cánach a dhéileálann le do ghnóthaí cánach:  ___________________________ 

 

Uimh C2:/Uimh Imréitigh Cánach:  _______________________   Dáta Éagtha: ___________ 

 
 

(ii) I gcás íocaíochtaí de shuim iomlán €10,000 nó níos mó, tá sé de cheangal ar 
chonraitheoir Deimhniú Imréitigh Cánach bailí nó Deimhniú C2 a thabhairt ar aird 
(agus déanfaidh an t-údarás áitiúil an doiciméad sin a thabhairt ar ais).  Mar 
mhalairt ar Dheimhniú Imréitigh Cánach bailí a thabhairt ar aird, féadfaidh an 
conraitheoir a údarú don údarás áitiúil daingniú leictreonach á rá go bhfuil 
Deimhniú Imréitigh Cánach bailí aige/aici a fháil trí úsáid a bhaint as an tsaoráid 
fíorúcháin ar líne ar láithreán gréasáin na gCoimisinéirí Ioncaim.  Tugann an 
conraitheoir cead don údarás áitiúil a stádas imréitigh cánach a dhaingniú tríd an 
uimhir chustaiméara agus trí uimhir an deimhnithe imréitigh cánach, atá le fáil ar 
an Deimhniú Imréitigh Cánach, a lua. 

   
 
 
Uimh. Chustaiméara:  ________  Uimh. an Deimhnithe Imréitigh Cánach:  _____________
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 Foirm iarratais agus í comhlánaithe go hiomlán (HGD1);  
 

 Tuarascáil Liachta an Liachleachtóra Chláraithe, agus í comhlánaithe, & stampa an 
Dochtúra (HGD2);  

 

 Foirm Chánach agus í comhlánaithe (HGD 3);  
 

 Fianaise ar Ioncam an Teaghlaigh ó gach foinse;  
 

 Tuarascáil ó Theiripeoir Ceirde (tá gá leis seo i gcás feiste mheicniúil a bheith i gceist e.g. 
Staighre-ardaitheoir/Gléas ardaithe & Méaduithe); 

 

 Tuarascáil ó Shainchomhairleoir; 
 

 Dhá mheastachán mhionsonraithe i scríbhinn ina dtugtar mionsonraí faoi chostas na n-
oibreacha atá beartaithe;  

 

 Cruthúnas ar íoc na Cánach Maoine Áitiúla e.g. admháil i leith íoc an CMÁ;  
 

 Cruthúnas ar Uimhir PPS i.e. cóip de chárta leasa shóisialaigh/chárta liachta, litir ó na 
coimisinéirí ioncaim etc.  

 

 Cóip den Deimhniú Breithe agus/nó cárta aitheantais a bhfuil grianghraf air i.e. cóip de 
phas/cheadúnas tiomána;  

 

 Cóip de dhá bhille fóntais i.e. ón soláthróir leictreachais, ón soláthróir teileafóin etc.;  
 

 Grianghraif mar thacaíocht le d’iarratas;  

 

 

Is ceart foirmeacha iarratais comhlánaithe a chur ar ais chuig: 
 

Deontais Tithíochta, 
Comhairle Chontae na Gaillimhe, Áras an Chontae, Cnoc na Radharc, 

Gaillimh 
 

:  + 353 91 509301          : housinggrants@galwaycoco.ie 
 

www.galway.ie 

 

SEICLIOSTA 

 

Bí cinnte, le do thoil, go 

bhfuil na doiciméid seo a 

leanas in éineacht leis an 

iarratas ar chúnamh deontais: 
 


