
Ainm an Chumainn (A)
ina iomláine

Oifig Chláraithe (A)

Oifig Chláraithe (B)

Ainm an Chumainn (B)
ina iomláine

Beidh líon éagsúil i 
gceist agus é faoi réir 

líon Iontaobhaithe 
an Chumainn atá ag 

gabháil chomhlíonadh 
na ngealltanas aistrithe 

de láimh

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

FOIRM W 
IARRATAS AR CHLÁRÚ RÚIN 
SPEISIALTA LE HAGHAIDH AISTRIÚ 
GEALLTANAS

(Le bheith seolta i ndúblach in éineacht le 
Foirmeacha U. agus X.)

Cumann A - an Chumainn atá ag aistriú a ghealltanas

Cumann B - an Chumainn atá ag gabháil chomhlíonadh na ngealltanas aistrithe de láimh

Tá iarratas ar Chlárú Rúin Speisialta le haghaidh aistriú ghealltanais an Chumainn a luadh 
ar dtús á dhéanamh ag an............................................. (líon daoine) a bhfuil a n-ainmneacha 
scríofa thíos.

1. Seo a leanas cóip de Rún Speisialta a bhí rite ag vótaí trí cheathrú de na baill a bhí i láthair
agus i dteideal vótáil ag Cruinniú Ginearálta den Chumann a luadh ar dtús, ar tugadh fógra go 
cuí ina leith  agus a bhí ar siúl 

ar an:

agus bhí sé deimhnithe ag móramh de na baill a bhí i láthair agus i dteideal vótáil ag Cruinniú 
Ginearálta ina dhiaidh sin, ar tugadh fógra go cuí ina leith agus a bhí ar siúl

de bhun a. 74 den Acht um Chara-Chumainn, 1896

 Lá Mí Bliain

 Is gá don dara 
cruinniú tarlú ní lú 
ná 14 lá shoiléire 

agus ní mó ná 
aon mhí amháin 
tar éis an chéad 

chruinnithe.
ar an:

 Lá Mí Bliain

Uimh. Chláraithe (A)

Uimh. Chláraithe (B)



gealltanais an Chumainn a luadh ar dtús a chomhlíonadh mar atá dearbhaithe ag sínithe na 
nIontaobhaithe agus ag Rúnaí an Chumainn a luadh ar deireadh ar an iarratas seo agus ag 
dearbhú Rúnaí an Chumainn chéanna atá in éineacht leis an iarratas seo.

2. Is é líon na vótaí atá ag gach ball den Chumann a
luadh ar dtús de bhun Alt 70 den Acht luaite ná

is é líon vótaí na mBall a chomhaontaigh leis seo ag an gCruinniú luaite ná

agus tá toiliú scríofa na mball atá i dteideal                                   vóta, agus gach duine a 
fhaigheann nó atá i dteideal aon fhaoiseamh, bhlianacht nó sochar eile ó chistí an Chumainn 
don am i láthair, tá siad i gceangal leis seo

(seachas toiliú

ar sásaíodh a n-éilimh go cuí nó a ndearnadh soláthar dóibh 

Luaigh cén 
chaoi

Luaigh cén 
chaoi a 

ndearnadh 
a leithéid de 

sholáthar

Ní bheidh gá 
leis seo ach sa 
chás gur Cara-
Chumann é an 
Cumann agus 

nach raibh an toiliú 
ná ceann ar bith 

acu ligthe thar ceal 
ag an bPríomh-

Chláraitheoi

3. Tá sé gafa de láimh ag an gCumann a luadh ar deireadh (B)

In éineacht leis an iarratas seo tá an táille atá forordaithe ag na Rialacháin á seoladh.

An Rún atá le
bheith cóipeáilte i 
bhfoirm fhada



Dáta
 Lá Mí Bliain

Cathaoirleach an chéad Chruinnithe Ghinearálta

Rúnaí: Cumann (A)

Rúnaí: Cumann B

Iontaobhaithe an Chumainn a luadh ar deireadh (B)

Iontaobhaithe an Chumainn a luadh ar deireadh (B)

Iontaobhaithe an Chumainn a luadh ar deireadh (B)

Iontaobhaithe an Chumainn a luadh ar deireadh (B)

Cathaoirleach an Chruinnithe Ghinearálta ina dhiaidh sin

Síniú

Síniú

Síniú

Síniú

Síniú

Síniú

Síniú

Síniú

Ainm i mbloclitreacha nó i gclóscríbhinn

Ainm i mbloclitreacha nó i gclóscríbhinn

Ainm i mbloclitreacha nó i gclóscríbhinn

Ainm i mbloclitreacha nó i gclóscríbhinn

Ainm i mbloclitreacha nó i gclóscríbhinn

Ainm i mbloclitreacha nó i gclóscríbhinn

Ainm i mbloclitreacha nó i gclóscríbhinn

Ainm i mbloclitreacha nó i gclóscríbhinn

Deimhniúcháin
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