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

FOIRM O  
DEARBHÚ LE GABHÁIL LE 
HIARRATAS AR CHEADÚ 
ATHRAITHE AINM

Uimhir Chláraithe

agus mé i mo rúnaí ar an gceardchumann thuasluaite, dearbhaím go sollúnta agus go fíréanta 
go bhfuil an t-athrú ainm á dhéanamh ag an gCeardchumann, a bhfuil iarratas ar a chlárú i 
gceangal leis an dearbhú seo, 

Agus déanaim an dearbhú sollúnta seo agus mé ag creideamh go coinsiasach go bhfuil an 
méid céanna fíor agus de bhua fhorálacha an Achta um Dhearbhuithe Reachtúla, 1938.

Dearbhaímse
ainm i mbloclitreacha

ó
seoladh cónaithe

Dearbhú

T

tríd an modh déanta a bhfuil foráil shainráite lena aghaidh i Riail

de réir Alt 12(1) den Acht Ceardchumann, 1975

Nó
trí ghlacadh le hathrú, de réir a Rialacha, ar an bhforáil laistigh díobh lena dtugtar a ainm 
don Cheardchumann

Ainm an 
Cheardchumann

ina iomláine

Arna dhearbhú i m'fhianaise i mbloclitreacha nó i gclóscríbhinn

Coimisinéir Mionnaí Feidhmeannach Síochána Nótaire Poiblí

Duine arna údarú nó arna húdarú le                                                                  chun dearbhuithe 
reachtúla a thógáil agus a ghlacadh

Sínithe

cuir isteach an fhoráil reachtúil údarúcháin

Údaraítear aturnaetha cleachtadh faoi alt 72 Acht Aturnaetha (Leasú) 1994 chun dearbhuithe a dhéanamh

Rúnaí den Ceardchumainn



Is é an seoladh ar chóir Tuairisceáin, Cuntais Bhliantúla, Rialacha, Táillí Comhdúcháin agus 
doiciméid eile a sheoladh ná:

Clárlann na gCara-Chumann, Teach Bloom, Bosca Oifig Phoist 12858, Baile Átha Cliath 1.

Guthán: 01~804 5499                 Íosghlao: 1890 220225            Ríomhphost: rfs@dbei.gov.ie

ar suíodh a chéannacht nó a céannacht dom roimh an Dearbhú seo a thógáil, trí na nithe seo a 
leanas a thabhairt ar aird dom:

Síniú an fhinné
An                         lá seo de        20 

Ag

nó

nó

A chur

AG ainm i mbloclitreacha nó i gclóscríbhinn

a bhfuil aithne phearsanta agam air nó uirthi

a bhfuil aithne phearsanta agam air nó uirthi, in aithne dom

is údarás arna aithint ag Rialtas na hÉireann

Pas uimhir arna eisiúint 

ag údaráis 

Cárta aitheantais 
náisiúnta uimhir

Pas Eachtrannach uimhir.               

Doiciméad taistil dídeanaí uimhir

Doiciméad taistil

nó

nó

nó

nó

ar Ballstát de chuid AE, Cónaidhm na hEilvéise nó Páirtí Conarthach i gComhaontú LEE é

is údarás arna aithint ag Rialtas na hÉireann

(doiciméad atá comhionann le pas) 

ag an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais 

(seachas doiciméad taistil 
dídeanaì) 

arna eisiúint 

ag údaráis 

arna eisiúint 

ag údaráis 

arna eisiúint 

arna eisiúint 
ag an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais 

Nóta: NOCHTADH  
NA FAISNÉISE 
AITHEANTAIS 
A SHOLÁTHAIR 
CHUN CRÍOCA 
AN DHEARBHÚ 
REACHTÚIL A 
COMHLANÚ, 
TIOCFAIDH É 
MAIDIR LE SIN, 
TAIFEAD POIBLÍ 
AR AN IARRATAS 
SIN A FHÁIL
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