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DÁTA A FUARTHAS 

ADMHÁIL FÁLA DON IARRATAS AR AISTIÚ 
DÁTA A FUARTHAS 

Cuir isteach d'ainm agus do sheoladh thíos, le do thoil. 
Tá iarratas faighte ag Comhairle Contae Fhine Gall ó: 

AINM: 

SEOLADH: 

(Bloclitreacha) 

AINM AN 
IARRATASÓRA

IARRATAS AR AISTRIÚ GO 
CÓIRÍOCHT EILE

mailto:housing.allocations@fingal.ie
http://www.fingalcoco.ie/


IARRATAS AR AISTRIÚ GO CÓIRÍOCHT EILE 
 
 

Ainm an Iarratasóra / na nIarratasóirí:     
Uimhir Theileafóin:    

 
 
 

Seoladh Reatha:      

Ceantair ar iarradh aistriú go dtí (Uasmhéid de 3 cheantar le roghnú): 1.     

2.  3.    

 
 
 

 

Baill an Tí Gaol leis an 
Iarratasóir (í) 

Dáta Breithe Uimhir PSP 

 
 
 
 

 

 

 
 

Cuir na Deimhnithe Breithe faoi iamh le do thoil le haghaidh gach ball thuasluaite 
 
 

Dáta na Tionóntachta:    Stádas an Chuntais Cíosa Reatha €   
 

Líon na Seomraí Leapa san áit chónaithe:    

Ní mór na cúiseanna le haistriú a lorg (Teastas Dochtúra nó litir ón bhFostóir a chur isteach má tá an t-iarratas á dhéanamh 
ar fhorais liachta nó fostaíochta): 

 
 
 
 

 
 
 

Dearbhaím leis seo go bhfuil an t-eolas roimhe seo ceart, agus cuirim iarratas ar aistriú isteach chuig Comhairle 
Contae Fhine Gall. Táim sásta cíos a íoc de réir Scéim Cíosanna Difreálacha na Comhairle, má éiríonn le 
m'iarratas. Seol an fhoirm iarratais chomhlánaithe chomh maith leis na hiatáin ar ais chuig ceann de na seoltaí 
thuasluaite. 

 

SÍNIÚ AN IARRATASÓRA   
 

SÍNIÚ AN CHÉILE / AN PHÁIRTÍ:    
 
 

DÁTA:    

Iarratasóir a) 
  Iarratasóir b)  



Léigh na nótaí seo go cúramach sula gcomhlánaíonn tú an t-iarratas ar Aistriú go Cóiríocht Eile. 
 

1. Ginearálta: 
 

(a) Ní mór duit a bheith i do thionónta ag do sheoladh reatha ar feadh dhá bhliain ar a laghad. 
(b) Ní mór duit cuntas cíosa glan a bheith agat. 
(c) Ní mór do gach duine atá ina chónaí san áit chónaithe a bheith measúnaithe i gceart i leith cíosa. 
(d) Ní mór duit cuntas muirir uisce glan a bheith agat. 

2. Do Rogha Ceantar: 

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar aistriú go dtí aon cheantar Tithíochta nó gach ceantar tithíochta de chuid 
Comhairle Contae Fhine Gall atá ar an liosta seo a leanas: - 

 
(a) Ceantar 1 - Baile Brigín, Baile Bachaille, Baile Gháire, An Aill, An Seanbhaile, An Ros, Na Sceirí. 
(b) Ceantar 6 - Domhnach Bat, Port Reachrann, Rolestown, Teampall Mhaighréide, Sord, Lusca. 
(c) Ceantar 7 - Baile Dúill, Binn Éadair, Mullach Íde, Port Mearnóg, Cill Fhionntain. 
(d) Ceantar 15 - Baile Bhlainséir, Cluain Saileach, Mullach Eadrad. 

 
3 Doiciméid riachtanacha: 

 
(a) Teastais Bhreithe do gach duine a ainmnítear ar an iarratas (Féadfar teastais bhunaidh 
a sheoladh - déanfar iad a chóipeáil agus a chur ar ais chugat). 
(b) Teastas Dochtúra má chuirtear an t-iarratas isteach ar fhorais liachta. 
(c) Litir ón bhfostóir má chuirtear an t-iarratas isteach ar fhorais fostaíochta. 

 
 Eolas Breise • Tábhachtach Léigh go Cúramach le do thoil. 

 
Féadfaidh an Chomhairle, chun críche a feidhmeanna faoi na hAchtanna Tithíochta 1966 go 1997, faisnéis a 
iarraidh agus a fháil ó Údarás Tithíochta eile, ón mBiúró um Shócmhainní Coiriúla, ó bhall den Gharda Síochána, ón 
Aire Leasa Shóisialaigh, ó Bhord Sláinte nó ó Chomhlacht Tithíochta Deonach faofa chun críocha Alt 6 den Acht 
Tithíochta (Forálacha Ilghnéitheacha) 1992, maidir le háitritheoirí nó áititheoirí ionchasacha, nó le hiarratasóirí ar 
thithíocht údaráis áitiúil nó le haon daoine eile a mheasann an t-údarás a d'fhéadfadh baint a bheith aige in iompar 
frithshóisialta. 

 
Tabhair faoi deara le do thoil: 

 
Má tá na hiarratasóirí, nó aon duine eile atá ina chónaí ina dteach cónaithe agus gur ghlac sé nó sí páirt in iompar 
frithshóisialta le linn an dá bhliain roimh an iarratas a chur isteach nó ina dhiaidh sin, diúltófar don iarratas sin. 

 
Admháil go bhfuarthas d'iarratas: 

 
Mura bhfaigheann tú admháil go bhfuarthas d'iarratas laistigh de 12 sheachtain ón tráth a chuir tú isteach é, ba 
cheart duit dul i dteagmháil le Comhairle Contae Fhine Gall, Leithdháiltí Tithíochta, Bóthar an Gharráin, Baile 
Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15. (Uimhir Theileafóin  8905380). 

 
 

Rannóg na Leithdháiltí 
Bóthar an Gharráin  
Baile Bhlainséir  
Teileafón: 8905380. 

 
An Rannóg Tithíochta 
Sord, 
Co Bhaile Átha Cliath 
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