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

FOIRM U
DEARBHÚ LE GABHÁIL LE HIARRATAS AR
CHLÁRÚ RÚIN SPEISIALTA

Uimhir Chumainn

Ainm an Chumainn
ina iomláine

Oifig Chláraithe

Dearbhú

Dearbhaímse

ainm i mbloclitreacha

ó

seoladh cónaithe

agus mé i m’oifigeach de chuid an Chumainn thuasluaite, dearbhaím go sollúnta agus go
fíréanta gur cloíodh go cuí le forálacha A. 74 den Acht um Chara-Chumainn, 1896, nuair a bhí
an rún speisialta á dhéanamh, rud 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.
Sínithe

Oifigeach den Chumainn
Arna dhearbhú i m'fhianaise

i mbloclitreacha nó i gclóscríbhinn

Coimisinéir Mionnaí

Feidhmeannach Síochána

Nótaire Poiblí

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

chun dearbhuithe
cuir isteach an fhoráil reachtúil údarúcháin

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

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

AG ainm i mbloclitreacha nó i gclóscríbhinn

a bhfuil aithne phearsanta agam air nó uirthi
nó

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

nó

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:

Pas uimhir

arna eisiúint

ag údaráis
is údarás arna aithint ag Rialtas na hÉireann
nó

Cárta aitheantais
náisiúnta uimhir
ag údaráis

arna eisiúint

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

Pas Eachtrannach uimhir.
(doiciméad atá comhionann le pas)

arna eisiúint

ag údaráis
is údarás arna aithint ag Rialtas na hÉireann

nó

Doiciméad taistil dídeanaí uimhir

arna eisiúint

ag an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais

nó

Doiciméad taistil
ag an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais

arna eisiúint
(seachas doiciméad taistil
dídeanaì)

Ag

Síniú an fhinné

An

lá seo de 		
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