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Ó am go chéile athraíonn na coinníollacha cáilithe le haghaidh
na scéimeanna seo againne. Déan seiceáil i gcónaí leis an
Lárionad Intreo áitiúil, leis an Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil nó
lenár Seirbhísí Eolais le fáil amach an bhfuil athrú ar na
coinníollacha (féach lch. 21 chun sonraí teagmhála a fháil).
Tá an t-eolas sa leabhrán seo i gceart agus é ag dul i gcló. Is
mar threoir amháin atá an leabhrán seo, agus ní léirmhíniú
1
dleathach atá ann.
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Liúntas Míchumais

1. Cad is Liúntas Míchumais ann?

Chun an íocaíocht a fháil, ní mór duit tástáil acmhainne agus
measúnú sláinte a shásamh.

Íocaíocht sheachtainiúil is ea an Liúntas Míchumais a
fhéadfaidh tú a fháil:
• má tá tú faoi mhíchumas a mheastar a mhairfidh bliain ar a
laghad, agus
• má tá tú idir 16 agus 65 de bhlianta d’aois.

2. Conas a cháilítear?

Chun cáiliú don Liúntas Míchumais:
• ní mór duit an Coinníoll Gnáthchónaithe* a shásamh,
• ní mór díobháil, galar nó breoiteacht a bheith ort, nó ní mór
míchumas coirp nó míchumas foghlama a bheith ort le bliain
anuas ar a laghad nó a mheastar a mhairfidh bliain ar a
laghad agus ar cúis é sin le thú a bheith ‘srianta go
suntasach’ ó thaobh obair a dhéanamh a bheadh oiriúnach,
murach sin, do dhuine ar chomhaois leat ag a bhfuil an taithí
chéanna agus na cáilíochtaí céanna,
• ní mór duit a bheith idir 16 agus 65 de bhlianta d’aois, agus
• ní mór duit tástáil acmhainne a shásamh.
* Is é atá sa Choinníoll Gnáthchónaithe ná coinníoll nach mór
duit a shásamh chun cáiliú d’íocaíochtaí leasa shóisialaigh
áirithe agus don Sochar Linbh. Tháinig an coinníoll seo i
bhfeidhm ó 1 Bealtaine 2004 agus baineann sé le gach
iarratasóir, is cuma faoina náisiúntacht. Chun a thuilleadh
eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Cúram Cónaithe

Ó Eanáir 2007 tá daoine atá faoi chúram cónaithe i dteideal
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uasráta pearsanta an Liúntais Mhíchumais, faoi réir tástála acmhainne.

3. Cad is tástáil acmhainne ann?

Is éard atá i dtástáil acmhainne ná slí le féachaint an bhfuil do
dhóthain acmhainne agat chun soláthar duit féin agus slí le
féachaint cén íocaíocht, más ann d’aon íocaíocht, dá bhféadfaidh
tú cáiliú. Braitheann an ráta a íoctar leat in aghaidh na seachtaine
ar mhéid d’acmhainne seachtainiúla a mheasúnaítear. Chun tástáil
acmhainne a dhéanamh, b’fhéidir go gcuirfimis agallamh ort maidir
le d’acmhainn agus b’fhéidir go n-iarrfaimis ort cáipéisí tacaíochta
mar ráitis bhainc a sholáthar.

Cad a áirítear mar acmhainn?

Is iad na príomh-mhíreanna a áirítear mar acmhainn ná:
• ioncam airgid thirim ar leat, le do chéile, le do pháirtnéir
sibhialta nó le do chomhchónaitheoir é,
• luach aon infheistíochtaí, aon choigiltis agus aon scaireanna a
fhéadfaidh a bheith agat, ag do chéile, ag do pháirtnéir sibhialta
nó ag do chomhchónaitheoir,
• luach aon mhaoine, seachas do bhaile cónaithe féin,
• cothabháil a íoctar leat má tá tú tréigthe nó idirscartha,
• ioncam áirithe a fhéadfaidh a bheith agat, ag do chéile, ag do
pháirtnéir sibhialta nó ag do chomhchónaitheoir ó fhostaíocht
nó ó fhéinfhostaíocht.

Conas a mheasúnaítear coigilteas agus infheistíochtaí?
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Agus áireamh á dhéanamh ar d’acmhainn ó choigilteas agus ó
infheistíochtaí, suimímid na míreanna seo a leanas agus bainimid
feidhm as foirmle ar leith chun áireamh a dhéanamh ar d’acmhainn:
• luach airgid thirim infheistíochtaí agus maoine (seachas do
bhaile cónaithe féin),
• airgead in aon chuntas coigiltis, nó in aon chineál cuntais bhainc,
• airgead ar láimh.

Liúntas Míchumais
Caipiteal:

Acmhainn sheachtainiúil
a mheasúnaítear:

An chéad €50,000
€50,000 - €60,000
€60,000 - €70,000
Os cionn €70,000

Dada
€1 sa €1,000
€2 sa €1,000
€4 sa €1,000

Sampla 1:

Tá coigilteas €65,300 ag duine singil ach níl aon acmhainn
eile aige/aici.
Méid an choigiltis
Lúide an chéad €50,000 (neamhaird tugtha air)

€65,300
€50,000
€15,300

Measúnaítear an t-iarmhéid €15,300 mar a leanas:
Measúnaítear €10,000 ar €1 sa €1,000
Measúnaítear €5,000 ar €2 sa €1,000

€10.00
€10.00

Ní mheasúnaítear an t-iarmhéid €300 mar tá sé
níos lú ná €1,000.
Acmhainn sheachtainiúil

€20.00

Liúntas Míchumais Seachtainiúil

€170.50

(Ráta Eanáir 2015)
Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar
www.welfare.ie.
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Cad nach n-áirítear mar acmhainn?
Ní áirítear mar acmhainn na nithe seo a leanas:
• do bhaile cónaithe féin,
• íocaíocht ón Roinn seo le duine eile i do líon tí,
• an chéad €20 in aghaidh an lae de thuilleamh seachtainiúil
do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do
chomhchónaitheora ó fhostaíocht inárachaithe (gan
féinfhostaíocht a chur san áireamh) faoi réir uasmhéid €60 in
aghaidh na seachtaine agus 40% den iarmhéid.
• an chéad €50,000 de shócmhainní caipitil, mar choigilteas,
• airgead ó charthanas aitheanta (gan údarás poiblí ná údarás
áitiúil a chur san áireamh),
• an chuid de dheontas ardoideachais a bhaineann le
cothabháil, a íoctar duit, do dhuine fásta cáilithe nó do
leanbh cáilithe i leith cúrsaí áirithe,
• ioncam suas le teorainn áirithe ó fhostaíocht athshlánúcháin,
• ioncam ó oiliúint athshlánúcháin,
• Liúntas Cúraim Bhaile a íoctar d’aon leanbh cáilithe,
• Sochar Linbh, Liúntas Leasa Forlíontach nó liúntais arna n-íoc
ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) do leanaí a
gcuireann FSS faoi chúram altrama nó faoi chúram gaolta iad,
• Liúntas So-aistritheachta ó FSS, agus
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• Cúiteamh a fhaightear ó bhinsí áirithe de chuid an Stáit
amhail an Binse um Heipitíteas C, an Binse um Víreas Easpa
Imdhíonachta Daonna (VEID/HIV), An Bord um Shásamh i
leith Foras Cónaithe, an Scéim Íocaíochtaí um Ospidéal
Mhuire Lourdes agus an Scéim Íocaíochtaí i leith na
Simfiseatóime. Déan teagmháil leis an Roinn, le do thoil,
chun a thuilleadh sonraí a fháil.

Liúntas Míchumais

4. An dtéann an t-ioncam ar fad i
bhfeidhm ar an liúntas?

Má chónaíonn tú i lóistín nach n-oireann duit a thuilleadh nó ar
ródheacair duit é a chothabháil, féadfaidh tú do theach a dhíol
agus dul chun cónaithe i lóistín a oireann níos fearr duit. I
gcásanna áirithe, féadfaimid neamhaird a thabhairt ar na fáltais
ó do theach a dhíol, suas le teorainn €190,500, agus
d’acmhainn á measúnú againn.
Má chónaíonn tú in áitreabh atá roinnte idir áit chónaithe agus
áit ghnó, ní thabharfar díolúine ach ar na fáltais ó dhíolachán
na háite cónaithe .

Cathain a bhíonn feidhm ag an díolúine?

Ní bhíonn feidhm ag an díolúine ach má fhaigheann tú an
Liúntas Míchumais agus má dhíolann tú do bhaile cónaithe
agus:
• má cheannaíonn tú lóistín eile,
• má ghlacann tú lóistín eile ar cíos,
• má théann tú chun cónaithe i dteach altranais príobháideach
atá cláraithe faoin Acht Sláinte (Tithe Banaltrais), 1990,
• má théann tú chun cónaithe le duine a thugann aire duit
agus a fhaigheann Sochar Cúramóra nó Liúntas Cúramóra,
nó
• má théann tú chun cónaithe i dtithíocht speisialta nó i
sciath-thithíocht san earnáil dheonach, san earnáil
chomhoibritheach, san earnáil reachtúil nó san earnáil
phríobháideach.
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Cad a tharlaíonn má cheannaítear lóistín níos oiriúnaí?

Má cheannaíonn tú lóistín níos oiriúnaí, tabharfar díolúine suas
le teorainn €190,500 ar iarmhéid na bhfáltas, tar éis duit an
lóistín nua a cheannach.
Sampla 1
Má dhíolann tú do theach ar €320,000, agus má cheannaíonn
tú lóistín eile ar €250,000, ní áireofar an t-iarmhéid €70,000
mar acmhainn.

Cad a tharlaíonn má théitear chun cónaithe i dteach
altranais príobháideach?

Má dhíolann tú do theach agus má théann tú chun cónaithe i
dteach altranais príobháideach (atá cláraithe faoin Acht Sláinte
(Tithe Banaltrais), 1990), tabharfar díolúine suas le teorainn
€190,500 ar na fáltais ó do theach a dhíol.
Sampla 2
Má dhíolann tú do theach ar €450,000, agus má théann tú
chun cónaithe i dteach altranais príobháideach, ní áireofar
€190,500 den €450,000 mar acmhainn.

5. Conas a dhéantar measúnú sláinte?
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Ceanglaítear ort sonraí a thabhairt de d’oideachas, de do stair
oibre agus den chaoi a dtéann do riocht sláinte i bhfeidhm ar
ghníomhaíochtaí do ghnáthlae. Thairis sin, ceanglaítear ort é a
shocrú go líonfaidh do dhochtúir féin tuairisc mhíochaine, rud
atá mar chuid den fhoirm iarratais, ar do riocht sláinte.
Déanann duine de Mheasúnóirí Míochaine na Roinne
athbhreithniú ar na tuairiscí seo. Is dochtúir cláraithe é an
Measúnóir Míochaine. Scrúdóidh oifigeach breithiúnachta na
cáipéisí go léir a chuirfear ar fáil chun tacú le d’éileamh agus
déanfaidh sé/sí cinneadh ar d’intofacht don scéim ó thaobh na
sláinte de. Is ceadmhach duit fianaise bhreise ar do shláinte,
amhail tuairiscí ó lianna comhairleacha, torthaí imscrúduithe,
agus aon eolas ábhartha eile a chur isteach le d’iarratas.

Liúntas Míchumais

6. Conas a fhaightear an íocaíocht?

Is féidir an Liúntas Míchumais a íoc in aghaidh na seachtaine:
• trí íocaíocht dhíreach isteach i do chuntas in institiúid
airgeadais. Ní foláir nó gur cuntas reatha, taisce nó coigiltis é
an cuntas seo, ach ní ghlacfar le cuntas morgáiste.
nó
• i d’oifig áitiúil an phoist trí Chárta Seirbhísí Poiblí nó trí
Chárta Seirbhísí Sóisialacha. Ligeann sé seo duit leas a
bhaint as an Scéim Bhuiséid don Líon Tí.

7. Cé mhéid is féidir a fháil?

Tá an Liúntas Míchumais comhdhéanta de ráta pearsanta duit
féin agus méideanna breise do dhuine fásta cáilithe agus do
leanaí cáilithe ar bith. Má mheasúnaítear acmhainn i do
choinne, féadfaimid an ráta seachtainiúil a laghdú.
Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

8. Cad iad na híocaíochtaí is féidir a
fháil i leith na gcleithiúnaithe?

Is féidir go bhfaighidh tú íocaíochtaí do dhuine fásta cáilithe
agus do leanaí cáilithe ar bith.

Cé atá ina dhuine fásta cáilithe?

Is é is duine fásta cáilithe ann ná do chéile, do pháirtnéir
sibhialta nó do chomhchónaitheoir.
Má chónaíonn leanaí do do chuid leat agus más duine singil,
duine i mbaintreachas nó duine idirscartha thú, is é is duine fásta
cáilithe ann ná an duine a thugann aire do do leanbh/leanaí, ar
chuntar go bhfuil an duine sin 16 bliana d’aois nó os a chionn
sin, go bhfuil sé/sí ag cónaí leat agus á c(h)othabháil agat.
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Ní bhfaighidh tú méadú um dhuine fásta cáilithe:
• má fhaigheann sé/sí íocaíocht leasa shóisialaigh (ach amháin
Pinsean Míthreorach, Liúntas Leasa Forlíontach, Íocaíocht
don Chaomhnóir (Ranníocach) nó (Neamh- Ranníocach),
Sochar Linbh, Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh nó Liúntas
Cúramóra ar leathráta) dá c(h)eart féin, nó
• má tá sé/sí dícháilithe ó íocaíochtaí dífhostaíochta a fháil le
linn dó/di páirt a ghlacadh in aighneas ceirde, nó
• má ghlacann sé/sí páirt i gcúrsa lánaimseartha FÁS nach
cúrsa ceardaíochta é, Scéim Deiseanna Oiliúna
Gairmoideachais, Liúntas um Fhilleadh ar Obair, Liúntas
Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair, Scéim Dreasachta Poist
Pháirtaimseartha nó Scéim Náisiúnta Intéirneachta,
JobBridge.

Cé atá ina leanbh cáilithe?

Is é is leanbh cáilithe ann ná aon leanbh faoi bhun 18 mbliana
d’aois a chónaíonn leat de ghnáth agus atá á c(h)othabháil agat
nó atá suas le 22 bhliain d’aois má tá sé/sí in oideachas
lánaimseartha de ló i scoil aitheanta nó i gcoláiste aitheanta.
Má tá lánúin i gceist, féadfaidh tú méadú seachtainiúil a fháil do
leanaí cáilithe ar ráta iomlán nó ar leathráta.
• Má cháilíonn tú do mhéadú do do chéile, do do pháirtnéir
sibhialta nó do do chomhchónaitheoir, féadfaidh tú an
Méadú um Leanbh Cáilithe ar ráta iomlán a fháil.
• Má fhaigheann do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do
chomhchónaitheoir íocaíocht leasa shóisialaigh freisin,
gheobhaidh gach duine agaibh leath an Mhéadaithe um
Leanbh Cáilithe is cuí i dteannta na n-íocaíochtaí seachtainiúla.

10

Ní ceadmhach duit méadú um leanbh cáilithe a fháil má
fhaigheann an leanbh íocaíocht leasa shóisialaigh nó íocaíocht
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte dá c(h)eart féin, amhail
Liúntas Míchumais nó Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora.

Liúntas Míchumais

9. Cad a tharlaíonn má cháilíonn
lánúin don Liúntas Míchumais?

Má tá tú pósta, i bpáirtnéireacht shibhialta nó ag comhchónaí le
duine agus má cháilíonn an bheirt agaibh don Liúntas
Míchumais, gheobhaidh gach duine agaibh ráta pearsanta
seachtainiúil den Liúntas Míchumais.
Má cháilíonn tú nó do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do
chomhchónaitheoir don Liúntas Míchumais agus má fhaigheann
an duine eile íocaíocht leasa shóisialaigh eile, gheobhaidh gach
duine agaibh an ráta pearsanta seachtainiúil de d’íocaíocht faoi
seach.

10. Cad iad na méaduithe eile a fhéadfar
a fháil?
Is féidir go mbeidh tú i dteideal méaduithe seachtainiúla breise
in éineacht le do Bhunliúntas Míchumais mar a leanas:

Liúntas Oileáin

Is féidir go bhfaighidh tú Liúntas Oileáin má chónaíonn tú ar
oileán amach ó chósta Phoblacht na hÉireann faoi réir
coinníollacha áirithe.

Liúntas Breosla

Is féidir go bhfaighidh tú Liúntas Breosla faoi réir coinníollacha
áirithe. Áirítear leis na coinníollacha seo go gcónaíonn tú leat
féin nó le daoine cáilithe áirithe.

Méadú um Chónaí Aonair

Is féidir go mbeidh tú i dteideal an Mhéadaithe um Chónaí
Aonair má chónaíonn tú leat féin an t-am ar fad nó an chuid is
mó den am.
Chun a thuilleadh eolais ar na méaduithe seo a fháil, logáil
isteach ar www.welfare.ie.
11
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11. Cá fhad a mhaireann an íocaíocht?
Féadfaidh tú an Liúntas Míchumais a fháil fad is a shásóidh tú
na coinníollacha cáiliúcháin. Críochnóidh an íocaíocht má
bhronntar pinsean nó liúntas eile ort cé is moite den Liúntas
Cúramóra ar leathráta.
Le linn duit an Liúntas Míchumais a fháil, b’fhéidir go
ndéanfaimis athbhreithniú ar d’éileamh ó thaobh do reachta
sláinte, d’acmhainne nó do chónaitheachta sa Stát. B’fhéidir
go mbeadh ort dul faoi scrúdú sláinte ó dhuine dár
Measúnóirí Míochaine nó b’fhéidir go ndéanfadh duine dár
gCigirí Leasa Shóisialaigh measúnú ar d’acmhainn.

12. Conas a dhéantar iarratas?
Ba chóir go ndéanfá iarratas ar an Liúntas Míchumais chomh
luath agus a bhraithfeá go mbeadh na coinníollacha sa
leabhrán seo comhlíonta agat. Chun iarratas a dhéanamh,
líon an fhoirm iarratais (DA 1), agus cuir í maille leis na
cáipéisí riachtanacha go léir mar ráitis bhainc, duillíní pá
pinsin agus teastais chearta chuig:
Rannóg an Liúntais Mhíchumais
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Tithe an Rialtais
Bóthar Bhéal Átha na Lao
An Longfort
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Guthán: (043) 334 0000
Íosghlao:
1890 92 77 70
Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann,
glaoigh ar + 353 43 334 0000, le do thoil.

Liúntas Míchumais

Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (Uimhir PSP)

Ní mór duit d’Uimhir PSP féin agus Uimhir/Uimhreacha PSP do
chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora a
chur ar fáil. Ina theannta sin, ní mór duit Uimhir PSP a thabhairt
dúinn i dtaca le leanbh/leanaí ar bith a bhfuil sé de rún agat
íocaíocht a éileamh ina leith. Mura bhfuil na huimhreacha seo ar
eolas agat, déan teagmháil le d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil, le
do thoil. Inseoidh siad d’Uimhir PSP duit. Mura bhfuil uimhir
agat, inseoidh siad duit cad a bheidh ort a dhéanamh chun
ceann a fháil.
Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Teastais le cur i dteannta d’iarratais

Agus iarratas á dhéanamh agat ar Liúntas Míchumais, is féidir go
gcaithfidh tú teastais a chur chugainn má rugadh thú lasmuigh
de Phoblacht na hÉireann nó má tharla do phósadh, do
pháirtnéireacht shibhialta nó do chumann sibhialta
lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, teastais mar:
• do theastas breithe,
• teastas breithe do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do
chomhchónaitheora,
• do theastas pósta nó do theastas clárúcháin um páirtnéireacht
shibhialta nó um chumann sibhialta,
• teasta(i)s b(h)reithe do linbh cháilithe nó do leanaí cáilithe.
Tabhair faoi deara:
Níl aon ghá le teastas breithe má tá
Sochar Linbh á fháil agat cheana do
na leanaí seo.
Ní ghlacaimid le fótachóipeanna de theastais.
Mura bhfuil tú in ann an teastas nó na teastais a fháil láithreach,
is cóir duit d’fhoirm iarrtais ar an Liúntas Míchumais a chur
isteach maille le nóta ina luafar go gcuirfidh tú an teastas nó na
teastais chugainn a luaithe is féidir.
Más amhlaidh a bheidh teastais á gcur agat chugainn ar ball,
cinntigh go luafaidh tú d’Uimhir PSP, le do thoil.
Tabhair faoi deara
Cuir litir ó scoil nó ó choláiste chugainn, le do thoil, má
tá éileamh á dhéanamh agat i leith linbh cháilithe, atá
18-22 de bhlianta d’aois agus in oideachas lánaimseartha. 13
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13. Cad iad na sochair eile a fhéadfar a
fháil?
Saorthaisteal

Má tá an Liúntas Míchumais á fháil agat agus má tá buanchónaí
sa Stát ort, is féidir go gcáileoidh tú do Phas Saorthaistil.

Pacáiste na Sochar don Líon Tí

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.
Is féidir go gcáileoidh tú freisin, faoi réir coinníollacha áirithe, do:
• Liúntas Leictreachais, Liúntas Gáis Nádúrtha nó Liúntas
d'Athlán Gáis Bhuidéalaithe,
• Saorcheadúnas Teilifíse.
Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Liúntas Cúramóra agus Sochar Cúramóra

Is féidir go bhfaighidh duine Liúntas Cúramóra nó Sochar
Cúramóra chun aire a thabhairt duit má tá gá agat le cúram agus
aire lánaimseartha. Ó Mheán Fómhair 2007 is féidir go
bhfaighfear Liúntas Cúramóra ar leathráta mar aon le Liúntas
Míchumais nó méadú um dhuine fásta cáilithe.

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Cúnamh faoin Scéim um Liúntas Leasa Forlíontach

Is ann d’fhorálacha ar leith maidir le hÍocaíochtaí Riachtanas
Eisceachtúil, Forlíontaí Téimh, Forlíontaí Cíosa agus Úis
Mhorgáiste agus Íocaíochtaí Riachtanas Práinneach faoin Scéim
um Liúntas Leasa Forlíontach. Chun a thuilleadh eolais a fháil,
logáil isteach ar www.welfare.ie nó déan teagmháil leis an
Oifigeach Leasa Phobail i d’oifig áitiúil d’Fheidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte.
14

Is féidir go gcáileoidh tú freisin don Liúntas Éadaí agus Coisbhirt
um Fhilleadh ar Scoil i leith do leanaí cáilithe. Chun a thuilleadh
eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Cárta leighis

Liúntas Míchumais

Cuirtear raon seirbhísí sláinte ar fáil tríd an gcárta seo duitse
agus do do chleithiúnaithe. Caithfidh d’ioncam a bheith faoi
bhun teorann áirithe chun é a fháil.
Déan teagmháil le d’oifig áitiúil d’Fheidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte chun a thuilleadh eolais a fháil.

Cárta breoiteachta fadtréimhsí

Má tá breoiteacht nó riocht sláinte áirithe ort agus mura bhfuil
cárta leighis agat, is féidir go bhfaighidh tú drugaí agus cógais
áirithe saor in aisce chun cóir leighis a chur ar an riocht sláinte sin.
Déan teagmháil le d’oifig áitiúil d’Fheidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte chun a thuilleadh eolais a fháil.

14. An féidir a chur faoi deara go
n-athrófar cinneadh?

Más dóigh leat gur bunaíodh cinneadh faoi d’iarratas ar eolas
mícheart nó eolas nach bhfuil fíor a thuilleadh faoi do dhálaí, is
cóir duit an t-eolas nua a chur chuig Rannóg an Liúntais
Mhíchumais chun go ndéanfar athbhreithniú ar an gcinneadh.

15. An féidir achomharc a dhéanamh in
aghaidh cinnidh?

Mura n-aontaíonn tú le cinneadh ar d’iarratas, féadfaidh tú
achomharc a dhéanamh in aghaidh an chinnidh. Ní mór duit é
seo a dhéanamh i scríbhinn laistigh de 21 lá ó dháta an chinnidh.
Mínigh go soiléir an fáth le d’achomharc. Is féidir leat
d’achomharc a chur chuig
Oifig na nAchomharc Leasa Shóisialaigh
Teach D'Olier
Sráid D'Olier
Baile Átha Cliath 2
Guthán:
(01) 6732800
Íosghlao:
1890 74 74 34
Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann,
15
glaoigh ar + 353 1 6732800, le do thoil.
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16. An féidir dul i mbun fostaíochta,
oideachais nó oiliúna agus fós an
Liúntas Míchumais a fháil?
Tacaíochtaí Fostaíochta

Fostaíocht athshlánúcháin
Más mian leat dul i mbun fostaíochta, mar fhostaí nó mar
fhéinfhostaí, is cóir duit scríobh chuig Rannóg an Liúntais
Mhíchumais agus na sonraí iomlána a thabhairt den chineál
oibre is rún duit a dhéanamh, lena n-áirítear uaireanta iomlána
an chloig a oibreoidh tú in aghaidh na seachtaine agus an méid
airgid a thuillfidh tú, agus déanfar athbhreithniú ar d’éileamh.
Má mheastar gur de chineál athshlánúcháin í an fhostaíocht, is
féidir neamhaird áirithe a thabhairt ar airgead a thuilleann tú
nuair a dhéanfaimid áireamh ar d’acmhainn sheachtainiúil, is é
sin go dtabharfar neamhaird ar an gcéad €120 de do thuilleamh
agus go dtabharfar neamhaird ar 50% de do thuilleamh idir
€120 agus €350 freisin. Áireofar tuilleamh os cionn na teorann
seo mar acmhainn.
Mura meastar nach de chineál athshlánúcháin í d’fhostaíocht nó
d’fhéinfhostaíocht, ní bheidh feidhm ag an neamhaird agus
measúnófar do thuilleamh ar fad mar acmhainn.

Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair
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Má tá an Liúntas Míchumais á fháil agat le 12 mhí anuas ar a
laghad agus más mian leat a bheith féinfhostaithe, is féidir go
mbeidh tú in ann aistriú chuig an Liúntas Fiontraíochta um
Fhilleadh ar Obair. Má tá tú ag dul i mbun féinfhostaíochta, íocfar
liúntas is comhionann le 100% de do Liúntas Míchumais leat sa
chéad bhliain agus liúntas is comhionann le 75% sa dara bliain. Ba
chóir duit iarratas a dhéanamh ar an an Liúntas Fiontraíochta um
Fhilleadh ar Obair roimh duit féinfhostaíocht a thosú. Chun a

Liúntas Míchumais
thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.
Le linn duit a bheith ar an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar
Obair, coimeádfaidh tú gach sochar tánaisteach atá agat cheana,
sochair amhail an Saorthaisteal, an Liúntas Leictreachais agus an
Liúntas Gutháin. Lena chois sin, coimeádfaidh tú aon Liúntas
Breosla atá agat cheana.
Is féidir go ndéanfar aon Fhorlíonadh Cíosa nó aon Fhorlíonadh
Úis Mhorgáiste a fhaigheann tú a tharraingt siar de réir a chéile
thar thréimhse cheithre bliana. Chun a thuilleadh eolais a fháil,
logáil isteach ar www.welfare.ie.
Coimeádfaidh tú do chárta leighis le linn duit an Liúntas
Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair a fháil, is cuma faoi d’ioncam.
Mura bhfuil tú in ann leanúint ar aghaidh ar an Liúntas
Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair, gheobhaidh tú an Liúntas
Míchumais arís go huathoibríoch.
Chun a thuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le d’Oifig Leasa
Shóisialaigh áitiúil, nó:
Seirbhísí Tacaíochta Fostaíochta
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Tithe an Rialtais
Lóiste na Sionainne
Cora Droma Rúisc
Contae Liatroma
Guthán:
(071) 9672616
Íosghlao:
1890 92 79 99
Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh
ar + 353 71 9672616
17
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Tacaíochtaí Oideachais
Clár um Fhilleadh ar Oideachas
Má fhaigheann tú an Liúntas Míchumais, is féidir leat cúrsaí
breisoideachais a dhéanamh gan iad a bheith ag dul i bhfeidhm
ar d’íocaíochtaí. Is cóir duit, áfach, é a chur in iúl do Rannóg an
Liúntais Mhíchumais má thosaíonn tú ar aon chineál cúrsa
oideachais.
Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas
Íocfar an liúntas seo i dtaca le cúrsaí faofa dara leibhéal agus tríú
leibhéal araon.
Chun an íocaíocht seo a fháil, ní mór duit a bheith:
• 18 mbliana d’aois nó os a chionn sin,
• ag fáil an Liúntais Mhíchumais le 3 mhí anuas ar a laghad
maidir leis an rogha dara leibhéal nó le 9 mí anuas maidir leis
an rogha tríú leibhéal,
agus
• ag freastal ar chúrsa lánaimseartha faofa dara leibhéal nó tríú
leibhéal i scoil aitheanta nó i gcoláiste aitheanta.
Agus an cúrsa á dhéanamh agat, gheobhaidh tú ráta reatha an
Liúntais Mhíchumais agus is féidir leat gach sochar tánaisteach
atá agat cheana a choimeád, sochair amhail an Saorthaisteal nó
an Liúntas Breosla. Is féidir aon ioncam eile a bheith agat,
ioncam amhail tuilleamh ó obair pháirtaimseartha nó obair
shaoire, gan é a bheith ag dul i bhfeidhm ar d’íocaíocht.
Rachfar i bhfeidhm, áfach, ar aon Fhorlíonadh Cíosa nó aon
Fhorlíonadh Úis Mhorgáiste a fhaigheann tú. Ba chóir duit
teagmháil a dhéanamh le d’Oifigeach Leasa Phobail chun a fháil
amach an mbeadh an scéal amhlaidh.
Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

18

Má tá sé de rún agat freisin iarratas a dhéanamh ar dheontas
cothabhála ón Údarás Áitiúil nó ón gCoiste Gairmoideachais,
comhairlítear duit seiceáil a dhéanamh ar cibé acu a íoctar nó
nach n-íoctar an deontas seo in éineacht leis an Liúntas um

Liúntas Míchumais
Fhilleadh ar Oideachas.
Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais
Oibrítear an Scéim seo trí na Coistí Gairmoideachais áitiúla.
Maireann na cúrsaí suas le dhá bhliain agus is iad na teastais is
féidir teacht astu ná an Teastas Sóisearach, an
Ardteistiméireacht, an Teastas Iar-Ardteistiméireachta agus an
Teastas Cathrach agus Ceardchuallachtaí (City & Guilds).
Níl ort táille an chúrsa a íoc faoin scéim seo. Cuirtear leabhair
agus ábhair ar fáil saor in aisce.
Chun páirt a ghlacadh, ní mór duit a bheith:
• 21 bhliain d’aois nó os a chionn sin,
agus
• ag fáil an Liúntais Mhíchumais le 6 mhí anuas ar a laghad.
Gheobhaidh tú uasráta an Liúntais Mhíchumais faoin scéim seo
agus coimeádfaidh tú gach sochar tánaisteach atá agat cheana,
sochair amhail an Saorthaisteal nó an Liúntas Breosla.
Ón uair nach ndéantar tástáil acmhainne i dtaobh na Scéime
Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais, tá cead agat dul ag obair
agus ní rachaidh sé sin i bhfeidhm ar d’íocaíochtaí. Rachaidh
aon ioncam breise i bhfeidhm, áfach, ar aon Fhorlíonadh Cíosa
nó aon Fhorlíonadh Úis Mhorgáiste a fhaigheann tú.
Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie
nó déan teagmháil le d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil.
Gairmoiliúint
Má ghlacann tú páirt sa ghairmoiliúint, is féidir leat liúntas
oiliúna a fháil in ionad do Liúntais Mhíchumais. Tá sé seo
coibhéiseach le huasráta pearsanta an Liúntais Mhíchumais. Má
fhaigheann tú Méadú um Dhuine Fásta Cáilithe, Méadú um
Leanbh Cáilithe, Méadú um Chónaí Aonair nó Liúntas Breosla,

19

SW 29
áireofar iad le do Liúntas Oiliúna chomh maith. B’fhéidir go
bhfaighfeá Bónas Oiliúna freisin.
B’fhéidir freisin go leanfá de cháiliú dóibh seo a leanas:
• Pacáiste na Sochar don Líon Tí (an Liúntas Leictreachais, an
Liúntas Gáis Nádúrtha nó an Liúntas d'Athlán Gáis
Bhuidéalaithe agus an Saorcheadúnas Teilifíse),
• an Saorthaisteal,
• Forlíonadh Cíosa nó Forlíonadh Úis Mhorgáiste.
Mura bhfuil tú in ann leanúint ar aghaidh ar an gcúrsa oiliúna,
gheobhaidh tú an Liúntas Míchumais arís go huathoibríoch.
Ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le do Bhord Oideachais
agus Oiliúna agus le Rannóg an Liúntais Mhíchumais chun a chur
faoi deara go n-atosófar d’éileamh.

17. An féidir ranníocaíochtaí curtha
chun sochair a fháil le linn dom an
Liúntas Míchumais a éileamh?

Cabhraíonn ranníocaíochtaí curtha chun sochair (ranníocaíochtaí
creidiúnaithe) nó ‘creidmheasanna’ leat do theidlíocht ar
íocaíochtaí leasa shóisialaigh sa todhchaí a chosaint.
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Is féidir leat ‘creidmheasanna’ a fháil go huathoibríoch le linn duit
an Liúntas Míchumais a fháil má tá ranníocaíocht ÁSPC amháin
ar a laghad íoctha agat agus má tá ranníocaíochtaí íoctha nó
curtha chun sochair agat i gceachtar den dá bhliain chánach
ioncaim dheiridh roimh duit d’éileamh ar an Liúntas Míchumais a
dhéanamh. Dámhtar ‘creidmheasanna’ duit ar ráta na
ranníocaíochta deireanaí a d’íoc tú, de ghnáth.

Liúntas Míchumais

18. Cén áit ar féidir a thuilleadh eolais
a fháil?

Chun a thuilleadh eolais a fháil ar an Liúntas Míchumais,
déan teagmháil le d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil nó le
Rannóg an Liúntais Mhíchumais ag an seoladh seo a leanas:
Rannóg an Liúntais Mhíchumais
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Tithe an Rialtais
Bóthar Bhéal Átha na Lao
An Longfort
Guthán:
(043) 334 0000
Íosghlao:
1890 92 77 70
Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann,
glaoigh ar + 353 43 334 0000
Chun leabhráin eolais, foirmeacha iarratais agus a thuilleadh
eolais a fháil ar sheirbhísí leasa shóisialaigh:
• Logáil isteach ar www.welfare.ie.
• Glaoigh ar an Líne Eolais Íosghlaonna ag 1890 66 22 44 (ó
Phoblacht na hÉireann amháin) nó +353 71 91 93302 (ó
Thuaisceart na hÉireann nó ón gcoigríoch).
• Buail isteach chuig d’Ionad Faisnéise áitiúil do Shaoránaigh,
do Lárionad Intreo áitiúil nó d’Oifig Leasa Shóisialaigh
áitiúil.
Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhféadfadh
soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a
ghearradh as úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).
21
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Leabhráin áisiúla eile:
Clár um Fhilleadh ar Oideachas

SW 70

Liúntas Eadaí agus Coisbhirt um Fhilleadh
ar Scoil

SW 75

Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair

SW 92

Liúntas Cúramóra

SW 41

Sochar Cúramóra

SW 49

Saorthaisteal

SW 40

Treoir ar Achomhairc

SW 56

Coinníoll Gnáthchónaithe

SW 108

Pacáiste na Sochar don Líon Tí

SW 107

Méadú um Chónaí Aonair

SW 36

Scéim Náisiúnta Bhreosla

SW 17

Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí
Leabhrán ar Rátaí Íocaíochta
Deontas um Chúram Faoisimh
Liúntas Leasa Forlíontach
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SW 100
SW 19
SW 113
SW 54

Liúntas Míchumais

Is é an Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh an comhlacht reachtúil a
thacaíonn le soláthar faisnéise, comhairle agus abhcóideachta don
phobal maidir leis an raon fairsing seirbhísí sóisialta agus sibhialta.
Cuireann sé an láithreán gréasáin Faisnéis do Shaoránaigh ar fáil
agus tacaíonn sé leis an líonra deonach de Sheirbhísí Faisnéise do
Shaoránaigh agus leis an tSeirbhís Teileafóin Faisnéise do
Shaoránaigh.
www.citizensinformation.ie

Íosghlao 1890 777 121 (Luan-Aoine 9am-9pm)

Ionaid Áitiúla (féach in Eolaire Teileafóin na Leathanach Buí)

Tá Faisnéis do Shaoránaigh ar fáil ó bhreis is 250 láthair ar fud na
tíre. Foilsítear sonraí teagmhála agus uaireanta oscailte an Ionaid
Faisnéise do Shaoránaigh is gaire duit in Eolaire Teileafóin na
Leathanach Buí.
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