
CLÁRLANN NA GCARA-CHUMANN
NA HACHTANNA CEARDCHUMANN, 1871 GO DTÍ 1990

FOIRM F    
FOIRM IARRATAIS AR CHLÁRÚ 
ATHRAITHE IOMLÁIN AR NA 
RIALACHA

Ainm an 
Cheardchumann

Rialacha

ina iomláine

Tá an t-iarratas seo ar chlárú athraithe iomláin ar rialacha cláraithe an Cheardchumainn 
darb ainm 

1. Is ionann an t-athrú iomlán atá á sheoladh isteach le bheith cláraithe agus ionadú na sraithe 
rialacha, a bhfuil dhá chóip chlóite díobh in éineacht leis an iarratas seo (a bhfuil P marcáilte ar 
gach cóip agus iad sínithe ag na hiarratasóirí) in áit na sraithe rialacha atá cláraithe cheana.

2. Is é an t-ainm faoina bhfuil sé beartaithe an Ceardchumann a chlárú, a bhfuil an t-iarratas 
seo á dhéanamh ar a shon, ná:

3. Tá áit chruinnithe gnó an Cheardchumainn agus an oifig ar féidir gach comhfhreagras agus 
fógra a sheoladh chuici, suite ag:

5. Tá iomlán na gcuspóirí ar bunaíodh lena n-aghaidh agus na 
cuspóirí a bhfuil na cistí a bhaineann leis/léi ann lena n-aghaidh 
leagtha amach i Riail Uimh.:

Níl aon Cheardchumann eile ann cheana, bíodh sé cláraithe nó ná bíodh, a bhfuil a ainm 
díreach cosúil leis an ainm beartaithe nó atá chomh cosúil sin leis go mbeadh mearbhall mar 
thoradh air, ar feadh ár gcreidimh.

mar atá leagtha amach i Riail Uimh.:

mar atá leagtha amach i Riail Uimh.:

4. Bunaíodh an Cheardchumain:

 á dhéanamh ag an seachtar a bhfuil a n-ainmneacha scríofa thíos.

Uimhir Chláraithe

T

 Lá Mí Bliain

Mionsonraí an 
deontóra

Ainm
Seoladh

Uimhir teileafóin
Ríomhphost 

Uimhir/Malartán DX

Uimhir faics 
Teagmhálaí
Uimhir thagarta



6. Tá na coinníollacha faoinar féidir le baill a bheith i dteideal sochair 
dheimhnithe a fháil leagtha amach i Riail Uimh.:

7.Tá na fíneálacha agus an forghéilleadh atá le bheith gearrtha ar 
bhaill leagtha amach i Riail Uimh.:

8. Tá an modh déanta, athraithe, leasaithe agus cealaithe rialacha 
leagtha amach i Riail Uimh.:

9. Tá an fhoráil le haghaidh ceapadh agus baint coiste ginearálta 
bainistíochta,  iontaobhaí nó iontaobhaithe, cisteora agus oifigeach 
eile leagtha amach i Riail Uimh.:

10. Tá an fhoráil le haghaidh infheistíocht na gcistí agus le haghaidh 
iniúchadh tréimhsiúil na gcuntas leagtha amach i Riail Uimh.:

11. Tá an fhoráil le haghaidh chigireacht na leabhar agus 
ainmneacha na mBall ag gach duine  a bhfuil suim aige/aici sna cistí 
leagtha amach i Riail Uimh.:

12. Tá an fhoráil le haghaidh mhodh díscaoilte an Cheardchumann 
leagtha amach i Riail Uimh.:

13. Tá dearbhú reachtúil in éineacht leis an iarratas seo ó

duine atá ina (h)oifigeach de chuid an Cheardchumainn luaite, ina ndeirtear gur cloíodh go cuí 
le rialacha an Cheardchumainn agus an t-athrú ar na rialacha atá á sheoladh isteach anois le 
bheith cláraithe á dhéanamh.

Tá údarás tugtha dúinn go cuí ag an gCeardchumann chun 
an t-iarratas seo a dhéanamh ar a s(h)on agus is ionann a 
leithéid d’údarás agus rún a ritheadh ag cruinniú ginearálta a 
bhí ar siúl ar an:

Rialacha

 Lá               Mí                Bliain

Dáta

Ainm agus 
seoladh ar chóir 
cóip chláraithe a 
sheoladh chucu

Síniú

Síniú

Síniú

Síniú

Síniú

Síniú

Síniú

Ainm i mboclitreacha no i gclóscríbhinn

Ainm i mboclitreacha no i gclóscríbhinn

Ainm i mboclitreacha no i gclóscríbhinn

Ainm i mboclitreacha no i gclóscríbhinn

Ainm i mboclitreacha no i gclóscríbhinn

Ainm i mboclitreacha no i gclóscríbhinn

Ainm i mboclitreacha no i gclóscríbhinn

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 Lá               Mí                Bliain

Mionsonraí

Chuig 
Cláraitheoir na gCara-Chumann, 
Bosca Oifig Phoist 12858, 
Baile Átha Cliath 1

Cuir isteach an dáta 
anseo, nó mura 
raibh a leithéid de 
rún ann, inis dúinn 
cén chaoi eile ar 
tugadh an t-údarú
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