
Roinn Rialtais Tuismitheora: An Roinn Tithíochta, 
Pleanála, Pobail agus 

Comhlacht na hEarnála Poiblí:                 COMHAIRLE CHONTAE DHÚN NA NGALLCOMHAIRLE CHONTAE DHÚN NA NGALLCOMHAIRLE CHONTAE DHÚN NA NGALLCOMHAIRLE CHONTAE DHÚN NA NGALL
Tréimhse Ráithiúil Clúdaithe:       

Sonraí Uimhir Luach (€) Céatadán (%) de líon 
iomlán na n-íocaíochtaí 

a rinneadh

Sonraisc iomlána a íocadh sa Ráithe 8824 €23,807,278.10 100%

Íocaíochtaí a dhéantar laistigh de 15 lá 4529 €12,430,584.18 51.33%

Íocaíochtaí a dhéantar laistigh de 16 lá go 30 lá 4145 €11,150,206.14 46.97%

Íocaíochtaí a déantara déantara déantara déantar os cionn 30 lá a bhí faoi  os cionn 30 lá a bhí faoi  os cionn 30 lá a bhí faoi  os cionn 30 lá a bhí faoi réir LPI agus costais chúitimh réir LPI agus costais chúitimh réir LPI agus costais chúitimh réir LPI agus costais chúitimh 71 €160,285.50 0.80%

Íocaíochtaí a déantara déantara déantara déantar os cionn os cionn os cionn os cionn
79 €66,202.28 0.90%

01/07/2019 to 30/09/2019

Aguisín 1 (b)

Íocaíochtaí Pras ag Comhlachtaí Earnála Poiblí

Teimpléad Tuairiscithe de bhun Chinneadh S29296 an Rialtais an 2 agus an 8 Márta 2011 agus an 28 Márta 
2017 trí:

a déantara déantara déantara déantar os cionn os cionn os cionn os cionn30 lá nach raibh faoi réir LPI agus costais 30 lá nach raibh faoi réir LPI agus costais 30 lá nach raibh faoi réir LPI agus costais 30 lá nach raibh faoi réir LPI agus costais chúitimh "chúitimh "chúitimh "chúitimh " 79 €66,202.28 0.90%

Méid an Ús Íocaíochta Déanacha (LPI) a íocadh sa 
Cheathrú

N/A €279.41 N/A

Méid i gcostais chúitimh a íocadh sa Cheathrú N/A €1,880.00 N/A

Sínithe: Deaglan MacGiolla Uirdhir

Dáta: 23/10/2019CuirCuirCuirCuir  an teimpléad comhlánaithe ar ais chuig:  an teimpléad comhlánaithe ar ais chuig:  an teimpléad comhlánaithe ar ais chuig:  an teimpléad comhlánaithe ar ais chuig:
Ainm:

Roinn na dTuismitheoirí:

Seoladh:
Ríomhphost: LGHRPromptpayments@housing.gov.ie

An Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil


