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Foirm Fágála 
Le críochnú agus tú ag fágáil fostaíochta na Státseirbhíse. 

Sonraí Pearsanta (Le líonadh ag an bhfostaí, nó ag AD thar ceann 

an fhostaí) 
Ainm an fhostaí:  ________________________  

Uimhir PSP:  ________________________  

Dáta breithe:  ________________________  

Dáta seirbhíse deiridh (LDOS):  ______________________  

Roinn/Oifig:  _____________________________  

NÓTA TÁBHACHTACH: Tá sé de fhreagracht ar gach oifigeach a chinntiú go bhfuil a 

seoladh poist suas le dáta ar an gcóras féinseirbhíse AD. Déan cinnte go bhfuil an 

seoladh atá taifeadta ar do phróifíl AD reatha agus ceart mar go n-úsáidfear é seo le 

haghaidh gach uile comhfhreagrais a gheobhaidh tú ón Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí 

Comhroinnte sa todhcaí. 

Cineál Scoir (roghnaigh ceann amháin): 
Éirí as 

Dul ar scor 

Deireadh Conartha 

Luathscor mar gheall ar Dhrochshláinte 

 

 
Gníomhartha atá le críochnú ag gach uile oifigeach imeachta 
1. Tabhair faoi deara faoi théarmaí Chiorclán 10/2012, nach mór duit d’aonad AD Áitiúil 

agus Ceann na Rannóige a chur ar an eolas go bhfuil sé ar intinn agat éirí as nó éirí 

as. Caithfidh gach saoire bhliantúil beartaithe a thaifeadadh ar fhéinseirbhís AD 

roimh do LDOS. 

2. Tabhair faoi deara go ndéanfar do theidlíocht saoire bhliantúil deiridh a athríomh 

bunaithe ar do LDOS. Is féidir leat baint úsáid ár n-áireamhán chun do theidlíocht 
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saoire bhliantúil pro rata a mheas, tá sé seo ar shuíomh gréasáin ONSC san áit le 

haghaidh doiciméad tacaíochta. 

D’oifigigh atá rannpháirteach sna scéimeanna Rothaíochta chun 

na hOibre (CTW) agus/nó Pas Taistil Bliantúil (ATP) 
Is le d’fhostóir iad na ATPanna agus caithfidh iad a thabhairt suas ar do LDOS agus iad 

a chur ar ais chuig: An Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte, Bloc 5, Páirc Oifigí 

Belfield, Bóthar Chnoc na Feá, Cluain Sceach, Baile Átha Cliath 4, D04 A9P2. 

Asbhainfear aon airgead gan íoc atá dlite do do Roinn faoi scéimeanna fostaithe de réir 

na dtreoirlínte atá sonraithe inár scéim Pas Taistil agus leathanach Rothaíochta chun na 

hOibre. Déanfar aon airgead gan íoc le do Roinn tar éis deireadh a chur le fostaíocht a 

fháil ar ais tar éis duit imeacht, agus ní bheidh sé i dteideal faoiseamh cánach faoin 

Scéim a thuilleadh. 

Más gá duit úsáid d’ATP a choinneáil sula bhfágann tú, déan cinnte go gcuirfidh tú 

Seirbhísí AD ONSC ar an eolas go díreach (Teil: 0818 107 100 / Ríomhphost: 

travelpass@nsso.gov.ie), ar a laghad 30 lá roimh LDOS. Tabhair faoi deara, faoi 

théarmaí na Scéime ATP, go mbeidh fostaithe a scoireann den chonradh 12 mhí seo 

roimh dhul in éag dó faoi dhliteanas le haghaidh aon easnaimh a shonróidh an soláthraí 

taistil. 

Do bhaill Scéim Pinsin na Seirbhíse Poiblí Aonair (SPSPS) 
Is é an rogha réamhshocraithe sa Scéim Pinsin Seirbhíse Poiblí Aonair (SPSPS) ná 

ranníocaíochtaí pinsin a choimeád. Ina dhiaidh sin féin, má seirbheálann tú níos lú ná an 

tréimhse dílseacháin (dhá bhliain) san SPSPS, agus mura bhfuil tú fostaithe go díreach 

in aon áit eile sa tSeirbhís Phoiblí, d’fhéadfá a bheith i dteideal iarratas a dhéanamh ar 

aisíocaíocht do ranníocaíochtaí pinsin a íocadh go dtí seo. 

Scríobh nó roghnaigh ‘Tá’ sa spás seo a leanas más mian leat go ndéanfaí aisíocaíocht a 

phróiseáil (más gá). 

Le haghaidh tuilleadh eolais, tabhair cuairt ar https://singlepensionscheme.gov.ie/. Ba 

cheart duit aird a thabhairt ar an Treoir 'Leaving Employment At-A-Glance’ agus ar an 

mailto:travelpass@nsso.gov.ie
mailto:travelpass@nsso.gov.ie
https://singlepensionscheme.gov.ie/
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‘Leabhrán Faisnéise do Chomhaltaí’. 

Sonraí iarratais: 
Síniú an fhostaí:  __________________________  

Má chomhlánaíonn oifigeach AD Áitiúil údaraithe é, sínigh d’ainm ar an mbonn sin. 

Síniú AD áitiúil:  ___________________________  

Dáta sínithe:  ___________________________  

Tabhair faoi deara: 
Is ortsa atá an fhreagracht a chinntiú go gcomhlánófar gach foirm a chuirtear isteach 
ina n-iomláine. 

Ní dhéanfaidh Seirbhísí AD ONSC foirmeacha neamhiomlána a phróiseáil. 

Tríd an bhfoirm seo a chur isteach, deimhníonn tú gur léigh tú agus gur thuig tú an 

fhoirm go léir. 

Cosaint Sonraí 

Úsáideofar na sonraí a iarrtar san fhoirm seo chun do scoir a phróiseáil agus coinneofar 

iad mar chuid de do thaifead pearsanra ar feadh tréimhse ama iomchuí. Déileálfaidh 

seirbhísí  AD ONSC le gach faisnéis agus sonraí pearsanta a thugann tú faoi rún. Ní 

nochtfaimid é  ach do dhaoine nó do chomhlachtaí eile (amhail do Rannán AD, an Roinn  

Cosanta Sóisialta) de réir an dlí. 
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Ranníocaíocht Bhreise Aoisliúntais (ASC12) 
Iarratas ar Aisíocaíocht - le líonadh má tá aisíocaíocht ASC á lorg agat. 

Má tá an fhoirm á líonadh agat de láimh, líonaigh d’fhoirm ASC12 i 
gCEANNLITREACHA. 

Tá cóip den fhoirm seo le coinneáil ag an bhfostóir. 

Cúinsí ábhartha: 
1. Scor den fhostaíocht* agus ag iarradh go gcuirfí meicníocht chomhardaithe i gcrích i 

lár na bliana. (Tá/Níl) 

2. Scor den fhostaíocht* i rith na bliana agus ag iarradh go gcuirfí meicníocht 

chomhardaithe i gcrích ag deireadh na bliana. (Tá/Níl) 

3. Scor den fhostaíocht* i mbliain roimhe sin, ag iarraidh go gcuirfí meicníocht 

chomhardaithe i gcrích i leith na bliana ábhartha. (Tá/Níl) 

4. Scor den fhostaíocht* gan aon teidlíocht reatha nó amach anseo ar phinsean 

Seirbhíse Poiblí, gan aon íocaíocht in ionad pinsin faighte agus/nó níl bhfuil siad 

incháilithe aisce ag céim níos déanaí, maidir leis an bhfostaíocht seo agus tá 

aisíocaíocht iomlán ASC á hiarraidh acu. (Tá/Níl) 

5. Scor den fhostaíocht* i mbliain roimhe sin, ag fáil/a fuair luach saothair pinsin breise i 

leith na fostaíochta sin. Ag iarraidh meicníocht chomhardaithe a chur i gcrích maidir 

leis na híocaíochtaí breise. (Tá/Níl) 

*I gcomhthéacs na foirme seo, áirítear le fostaíocht scortha daoine atá ar Scor, 

D’éirigh as, Críoch Conartha nó iad siúd a ghlac Sos Gairme. 

Comhaontú le Dearbhuithe: 
Dearbhú 1: 

Fógraím nach bhfuil sé ar intinn agam/nár raibh sé ar intinn agam glacadh le tuilleadh 

fostaíochta sa tSeirbhís Phoiblí sa bhliain ábhartha seo tar éis scor den fhostaíocht 

dá dtagraítear thuas. Ina theannta sin, dearbhaím nach bhfuilim fostaithe faoi láthair 

in aon áit eile sa tSeirbhís Phoiblí i bpost inphinsin. Ar an mbonn sin, iarraim go 

gcuirfí meicníocht chomhardaithe bhliantúil i bhfeidhm ar mo luach saothair inphinsin 

sa tSeirbhís Phoiblí go dtí an dáta seo. Deimhním go bhfuil mo shonraí maidir le mo 

luach saothair Seirbhíse Poiblí curtha ar fáil agam go dtí seo do m’fhostóir ábhartha  . 
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Foirm Aisíocaíochta ASC12 - ar leanúint 

Dearbhú 2: 

Chuir mé san áireamh, agus mo dhliteanas ASC go dtí seo á ríomh agam, gur 

ceadaíodh sraith iomlán de thairseacha bliantúla dom sa bhliain reatha/ábhartha. 

Chuir mé san áireamh freisin, má ghlacaim le tuilleadh fostaíochta inphinsin sa 

tSeirbhís Phoiblí sa bhliain reatha, go bhféadfadh ganníocaíocht ASC a bheith agam 

mar thoradh ar an tsraith iomlán de thairseacha bliantúla a bheith ceadaithe dom. 

Chuir mé san áireamh go mbeidh orm aon ghanníocaíocht a éiríonn as athfhostú a 

chúiteamh. Maidir le iv. thuas, chuir mé san áireamh má bhíonn mé incháilithe agus 

más mian liom teidlíocht pinsin a aischur, go mbeidh orm aon aisíocaíocht ASC mar 

aon le hús iolraithe a aisíoc. 

Dearbhú 3: 

Deimhním go bhfuil an t-eolas sin roimhe seo ceart, agus geallaim fógra a thabhairt 

do mo Roinn Párolla ag  ___________________ , láithreach ar aon athrú 

a dhéanann difear do na sonraí a thugtar thuas. 

Sonraí an iarratasóra: 
Síniú: ___________________________  

Ainm (i gceannlitreacha):  ______________________  

Dáta:  _______________________  

Uimhir PSP:  _______________________  

Fostóir:  _________________________  

Uimhir an phárolla:  ____________________  
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