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Dearbhúchán
ag tagairt d'Imlitir 0007/2013
Foirm S46
Le comhlánú ag comhalta den Scéim Pinsin Seirbhíse Poiblí Aonair atá
fostaithe go comhuaineach i bpost seirbhíse poiblí eile
Ní mór an cháipéis chomhlánaithe a chur ar ais chuig An Roinn Phárolla, Cor na Madadh, Baile Atha
Luain, Co na hIarmhi.

Dearbhaím go bhfuilimse anois i bhfostaíocht chomhuaineach in phost - tugtar sonraí thíos:
Sonraí luacha saothair agus fostaíochta – má tá níos mó ná beirt fhostóirí ann líon isteach an dara
foirm, led' thoil
1. Sonraí na fostaíochta atá á glacadh agat anois:
Ainm agus Seoladh an
Fhostóra Scoile
Uimhir Rolla na Scoile
Teideal an Phoist

Líon na n-uaireanta ar
conradh

Dáta tosaithe na fostaíochta
seo
Ollphá Bliantúil nó

Ráta pá in aghaidh na
huaire
2. Sonraí maidir le Fostaíocht Earnála Poiblí comhuaineacha eile:
Ainm agus Seoladh an
Fhostóra eile
Uimhir Rolla na Scoile (má
tá tú fostaithe i scoil eile)
Teideal an Phoist
Dáta tosaithe na fostaíochta
seo
Ollphá Bliantúil nó
Sínithe:

Líon na n-uaireanta ar
conradh
Ráta pá in aghaidh na
huaire
Uimhir PSP:_

Ainm (Bloclitreacha):

Dáta:

Alt 51 (Dualgas le dearbhúcháin a dhéanamh srl.) den Acht um Pinsin na Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha Eile),
2012 (1) Beidh ar aon duine - (a) a ghlacann fostaíocht i gcomhlacht seirbhíse poiblí, agus (b)— (i) a bhfuil teidlíocht acu d'aon
phinsean coinnithe nó aon chnapshuim choinnithe nó aon sochar scoir eile, nó (ii) a fuair nó atá ag fáil sochar scoir, faoi scéim
pinsin seirbhíse poiblí atá ann cheana a raibh sé nó sí mar chomhalta de, dearbhúchán a thabhairt ina leith sin don údarás cuí.
Alt 46 den Acht um Pinsin na Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha Eile), 2012 —(1) Má tá luach saothair inphinsin á
thuilleamh maidir le fostaíocht chomhuaineach ag duine mar sheirbhíseach poiblí i gceann amháin nó níos mó de chomhlachtaí
seirbhíse poiblí, ansin ní chuirfear ach luach saothair inphinsin an tseirbhísigh phoiblí maidir le fostaíocht lánaimseartha amháin nó
coibhéis chomhiomlánaithe fostaíochta lánaimseartha amháin san áireamh chun na suimeanna ar féidir tagairt dóibh a ríomh mar a
fhoráiltear dóibh sna ranna um ríomh sochar.
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