
CLÁRLANN NA GCARA-CHUMANN
NA HACHTANNA UM CHARA-CHUMAINN, 1896 GO DTÍ 2018

FOIRM D    
IARRATAS AR CHLÁRÚ 
LEASAITHE IOMLÁIN AR NA 
RIALACHA

Ainm an Chumainn

Cúrsaí is gá a 
leagan síos sna 
Rialacha

ina iomláine

Chuig Cláraitheoir na gCara-Chumann
1. Tá iarratas chun Leasú iomlán ar Rialacha an

2. Tá soláthar déanta do na nithe is gá a leagan síos sna Rialacha sa chaoi atá ar taispeáint sa
Sceideal atá in éineacht leis seo thíos: -

a chlárú á dhéanamh ag an duine a bhfuil a (h)ainm scríofa anseo thíos.

Oifig Chláraithe

Uimhir Chláraithe

Cúrsaí is gá a leagan síos sna Rialacha Uimhreacha na 
Rialacha ina ndéantar 
soláthar do na cúrsaí 

seo.
(a) Ainm agus ionad oifige an Chumainn, chomh maith le seoladh fógra chuig an 
gCláraitheoir faoi athrú ar bith orthu sin taobh istigh de 14 lá.
(b) Iomlán na gcuspóirí a mbunófar an Cumann lena n-aghaidh, na cuspóirí a mbainfear 
úsáid as na cistí lena n-aghaidh, téarmaí glacadh isteach na mBall, na coinníollacha 
faoina bhféadfadh aon Bhall a bheith i dteideal aon sochar a bheadh dearbhaithe leis sin, 
na fíneálacha agus an forghéilleadh atá le bheith gearrtha ar Bhall ar bith, chomh maith 
leis na hiarmhairtí a bheadh i gceist mura n-íocfaí síntiús nó fíneáil ar bith.
(c) Modh tionóil na gcruinnithe agus an ceart vótála, modh ceaptha, athraithe nó cealú 
Rialacha, chomh maith le soláthar cóipe de na Rialacha do gach duine ar éileamh, ar 
phraghas nach bhfuil os cionn 5c.
(d) Ceapadh agus baint Coiste Bainistíochta, Cisteora, Oifigeach eile agus 
Iontaobhaithe, chomh maith le seoladh fógra chuig an gCláraitheoir faoi cheapachán 
Iontaobhaí nua ar bith taobh istigh de 14 lá.
(e) Cé acu an bhfuil nó nach bhfuil Brainsí ag an gCumann agus má tá, cur síos ar 
chomhdhéanamh agus ar chumhachtaí an chomhlachais lárnaigh agus na cúinsí inar 
féidir le Brainse éirí as an gCumann.
(f) Infheistíocht na gcistí, coinneáil na gcuntas agus iniúchóireacht na gcuntas céanna 
uair amháin in aghaidh na bliana ar a laghad.

Mionsonraí an 
deontóra

Ainm
Seoladh

Uimhir teileafóin
Ríomhphost 

Uimhir/Malartán DX

Uimhir faics 
Teagmhálaí
Uimhir thagarta



Cúrsaí is gá a 
leagan síos sna 
Rialacha

Cúrsaí is gá a leagan síos sna Rialacha Uimhreacha na 
Rialacha ina ndéantar 
soláthar do na cúrsaí 

seo.
(g) Tuairisceáin bhliantúla san fhoirm fhorordaithe chuig an gCláraitheoir ar na fáltais, 
na cistí, airnéis, caiteachas agus líon Bhaill an Chumainn roimh 1 Meitheamh i ngach 
aon bhliain.
(h) Cigireacht leabhair an Chumainn ag gach duine a bhfuil suim aige/aici i gcistí an 
Chumainn.
(i) An bealach ina socrófar díospóidí.
(j) Cé acu an roinneann nó nach roinneann an Cumann a chistí agus má roinneann, 
soláthar chun gach éileamh atá ar an gCumann ag am na roinnte a íoc sula dtarlóidh a 
leithéid de roinnt.
(k) Coinneáil cuntas ar leith ar an airgead go léir a fhaightear nó a íoctar mar 
thoradh ar gach ciste nó sochar ar leith a dhearbhaítear, a nglacfar le tábla ar leith de 
ranníocaíochtaí iníoctha ina leith, chomh maith le coinneáil cuntais ar leith ar na costais 
bhainistíochta agus ar na ranníocaíochtaí go léir mar thoradh orthu sin.
(l) Soláthar cóipe den tuairisceán bliantúil deireanach nó de dhoiciméad údaraithe eile 
saor in aisce ar éileamh do bhall ar bith nó do dhuine eile a bhfuil suim aige/aici ann.
(m) Luacháil uair amháin gach cúig bliana ar a laghad ar shócmhainní agus ar 
dhliteanais an Chumainn, lena n-áirítear na priacail agus na ranníocaíochtaí measta.
(n) Soláthar le haghaidh dhíscaoileadh deonach an Chumainn le toiliú líon Ball nach 
lú ná cúig shéú ar luach de na Baill agus é deimhnithe lena sínithe ar an ionstraim 
díscaoilte agus toiliú gach duine atá i dteideal aon sochar ó chistí an Chumainn ag an am 
sin, ach amháin má shásaítear a (h)éileamh ar dtús nó má dhéantar soláthar dóthanach 
dó.
(o) Cearta aon chúigiú de líon iomlán na mBall (nó d’aon chéad de na Baill má tá 1,000 
ball sa Chumann agus gan a bheith os cionn 10,000 nó de 500 Ball má tá breis is 10,000 
ball sa Chumann) chun iarratas a dhéanamh ar imscrúdú ghnóthaí an Chumainn nó ar 
ghairm cruinnithe speisialta den Chumann nó ar fhoirceannadh an Chumainn chéanna.
(p) Coinneáil cóipe den chlár comhardaithe bliantúil deireanach in éineacht le 
tuarascáil na nIniúchóirí, más ann di, chomh maith le cóip den luacháil chúigbhliantúil 
dheireanach agus iad ar crochadh i gcónaí san oifig chláraithe.
(q) Sa chás go n-íocann an Cumann airgead nuair a fhaigheann duine bás, ceart Baill 
chun ainmniú agus soláthar teastais báis.
(r) Má tá sé i gceist blianachtaí áirithe a dhearbhú, bíonn táblaí ranníocaíochtaí dá 
leithéid de dhearbhú á ndeimhniú ag                                                                  ,Uasal, 
Achtúire atá cáilithe chun a leithéid de theastas a thabhairt faoi alt 16 den Acht um 
Chara-Chumainn, 1896.

In éineacht leis an iarratas, seoltar:-

(a) Dhá chóip chlóite de na rialacha nua atá beartaithe i bhfoirm leasaithe iomláin. [(a) in 
éineacht leis na táblaí ranníocaíochtaí le haghaidh blianachtaí agus iad dearbhaithe mar a bhí 
réamhluaite] agus an dá cheann acu sínithe ag an iarratasóir agus ag triúr ball den Chumann

(b) Dearbhú reachtúil i bhFoirm C ó oifigeach den Chumann go bhfuil an leasú atá á sheoladh 
isteach anois le bheith cláraithe déanta go cuí ag an gCumann agus nach bhfuil an leasú 
céanna in aghaidh fhorálacha an Achta um Chara-Chumainn ina leith sin, ar feadh a (h)eolais 
agus a c(h)reidimh.

{[Má tá sé i gceist ag an gCumann leas a bhaint as a.47 den Acht um Chara-Chumainn, 1896, maidir le 
coinneáil talún; a. 53 maidir le comhlíonadh morgáistí trí admháil fhormhuinithe; a. 46 maidir le hiasachtaí 
do bhaill; a.42 maidir le carnadh barrachas ranníocaíochtaí d’úsáid na mball; nó a.54 maidir le hurrús ó 
oifigigh, nó chun táille a ghearradh ar thaifeadadh ainmniúchán, agus c. faoi rialachán 25, is gá rialacha a 
dhéanamh chuige sin agus ba chóir go luafaí cé na rialacha ina ndearnadh seo.] 

Síniú an Rúnáí

Ainm    i mbloclitreacha

Seoladh Poist

Dáta
 Lá               Mí               Bliain
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