CLÁRLANN NA GCARA-CHUMANN
NA HACHTANNA UM CHUMAINN TIONSCAIL AGUS SOLÁTHAIR, 1893 GO DTÍ 2018

FOIRM D
IARRATAS AR LEASÚ IOMLÁN AR
NA RIALACHA A CHLÁRÚ
Uimhir Chumainn

R

CHUIG CLÁRAITHEOIR NA GCARA-CHUMANN
Iarratas ar leasú iomlán ar na rialacha a chlárú de

Ainm an Chumainn
ina iomláine

tá sé á dhéanamh ag an duine atá a (h)ainm sínithe ag bun na foirme
Oifig Chláraithe

Má bhíonn foráil i níos mó ná riail amháin, ba chóir tagairt a dhéanamh do gach ceann díobh.

Rialacháin

1. Déantar foráil do chuspóir, ainm agus oifig chláraithe an chumainn
i Rialacha Uimhir:
2. Téarmaí iontrála do Chomhaltaí, lena n-áirítear aon chumann nó
cuideachta le cistí á n-infheistiú acu sa Chumann, faoi fhorálacha an
Achta, déantar foráil dóibh i Rialacha Uimhir:
3. An modh reáchtála cruinnithe, an scála agus ceart vótála, agus an
modh chun rialacha a dhéanamh, a athrú nó a chealú, déantar foráil
dóibh i Rialacha Uimhir:
)

4. Coiste Bainistíochta (a thugtar
a cheapadh agus deireadh a chur leis, de bhainisteoirí nó oifigigh
eile, agus a gcumhachtaí agus a luach saothair faoi seach, déantar
foráil dó i Rialacha Uimhir:
5. An méid leasa a chinneadh, i scaireanna an Chumainn, ar féidir a
bheith i seilbh ag aon chomhalta, déantar foráil dó i Riail Uimhir
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6. An cinneadh cé acu an féidir leis an gCumann iasachtaí a thabhú
nó airgead a fháil ar taisceadh, faoi réir fhorálacha an Achta, ó
na comhaltaí nó ó dhaoine eile, agus, más féidir leis, cad iad na
coinníollacha, cad é an t-urrús, agus cad iad na teorainneacha a
chuirtear leis an méid airgid, déantar foráil dó i Riail Uimhir:
7. An cinneadh cé acu an mbeidh na scaireanna nó aon cheann
díobh inaistrithe, agus conas a dhéanfar na scaireanna a aistriú agus
a chlárú agus toiliú a fháil ón gCoiste chun é seo a dhéanamh agus
an cinneadh nach bhféadfar in ann na scaireanna a aistarraingt,
déantar foráil dóibh i Rialacha Uimhir:
8. An cinneadh cé acu agus conas is féidir le comhaltaí an Cumann a
fhágáil agus éilimh ó ionadaithe comhaltaí éagtha nó iontaobhaithe an
tsealúchais ag comhaltaí gealtacha agus féimhithe, agus ainmnithe a
íoc, déantar foráil dóibh i Rialacha Uimhir:
9. An modh a chuirtear brabúis ag obair, déantar foráil dó i Riail Uimhir:
10. Cumhdach agus úsáid shéala an Chumainn, déantar foráil dóibh
i Riail Uimhir:
11. An cinneadh cé acu an féidir aon chuid den chaipiteal a infheistiú,
agus cibé údarás faoina ndéantar é, agus cé acu an bhfuil aon chuid
den chaipiteal nach cead infheistiú in nó ar aon urrús nó in aon scair
a sholáthraítear faoi Alt 38 den Acht, déantar foráil dó i Riail Uimhir:
12. Scrúdú a dhéanamh ar leabhair an Chumainn le hordú ón
gCláraitheoir i Riail Uimhir:
13. Cigire a cheapadh chun scrúdú a dhéanamh ar chúrsaí an
Chumainn agus chun tuairisc a thabhairt orthu agus cruinniú
speisialta a ghlaoch le hordú ón gCláraitheoir i Riail Uimhir:
14. An Cumann a dhíscaoileadh go deonach i Riail Uimhir:
15. Tá dualgais reachtúla an chumainn leagtha amach sna rialacha
seo a leanas:(A) Cóipeanna de na rialacha, agus an tsuim a bheidh le híoc
astu, a sholáthar ar éileamh i Riail Uimhir:
(B) Ainm an Chumainn a fhoilsiú agus a úsáid i Riail Uimhir:
(C) Iniúchadh bliantúil a dhéanamh ar na cuntais, iniúchóir
poiblí a cheapadh le haghaidh an ghnó seo, agus cóip den
chlár comhardaithe is déanaí agus de thuarascáil an iniúchóra
a choimeád crochta suas i gcónaí san oifig chláraithe i Rialacha
Uimhreacha:
(D) Tuairisceán bliantúil a chur chuig an gCláraitheoir de na
fáltais, na cistí caiteachais agus na hearraí ag an gCumann, in
éineacht le cóipeanna de thuarascáil an iniúchóra agus na cláir
chomhardaithe, agus cóip den tuairisceán bliantúil is déanaí a
sholáthar ar iarratas i Rialacha Uimhreacha:
(E) Scrúdú a dhéanamh ar chuntais comhalta agus ar na
leabhair ina bhfuil ainmneacha na gcomhaltaí i Riail Uimhir:
Nuair a bhíonn gnó baincéireachta ar siúl ag Cumann:-

(F) An ráiteas leathbhliantúil, atá riachtanach de réir an Achta, a
chur le chéile agus a chrochadh suas san oifig chláraithe agus in
áiteanna gnó eile i Riail Uimhir:

16. Más mian leis an gCumann foráil a dhéanamh sna Rialacha aige d'aon cheann de na
hábhair seo a leanas, ba chóir uimhir na rialach a shonrú ina ndéantar foráil dóibh:-

Rialacháin

(A) Cearta breise iniúchta ar leabhair an Chumainn (Alt 17 (3)
Acht 1893) i Riail Uimhir:
(B) Suim nach mó ná €1 a ghearradh chun ainmniúcháin a
chlárú, a chúlghairm nó a athrú (Rialachán Reachtúil 13) i Riail
Uimhir:
(C) Cosc a chur ar dhaoine idir 16 bliana d'aois agus 21 bhliain
d'aois ó bheith ina gcomhaltaí (Alt 32) i Riail Uimhir:
(D) An chumhacht a eisiamh chun bheith i seilbh talún agus chun
roinnt leis (Alt 36 Acht 1893) i Riail Uimhir:
(E) An chumhacht chun airgead a thabhairt ar airleacan do
chomhaltaí (Alt 40 Acht 1893) i Riail Uimhir:
(F) Cineál fáltais speisialta formhuinithe chun Morgáistí a
ghlanadh (Alt 43 Acht 1893) i Riail Uimhir:
(G) Urrús á thabhairt ag oifigigh (Alt 47) i Riail Uimhir:
(H) Díospóidí a chinneadh (Alt 49 Acht 1893) i Riail Uimhir:

Cuirtear i gceangal leis an iarratas seo: -

(a) Cóip chlóite de na rialacha cláraithe, marcáilte A;
(b) Dhá chóip chlóite de na rialacha nua, molta mar leasú iomlán, le P marcáilte ar gach aon
cheann, agus iad sínithe ag deireadh ag an iarratasóir agus ag triúr comhaltaí den Chumann;
(c) Dearbhú reachtúil ó oifigeach an Chumainn, go bhfuil an leasú, atá curtha isteach chun é a
chlárú, déanta go cuí ag an gCumann, agus, ar feadh a (h)eolais agus tuairime, nach bhfuil an
dearbhú seo contrártha, maidir leis seo, le forálacha an Achta atá thuasluaite;
(d) An táille forordaithe ag na Rialacháin.
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Is é an seoladh ar chóir Tuairisceáin, Cuntais Bhliantúla, Rialacha, Táillí Comhdúcháin agus
doiciméid eile a sheoladh ná:
Clárlann na gCara-Chumann, Teach Bloom, Plás Gloucester Íochtarach, Baile Átha Cliath 1.
Guthán: 01~804 5499

Íosghlao: 1890 220225

Ríomhphost: rfs@dbei.gov.ie

