
Dáta an Leagain seo den Fhoirm: 08/2015 
 
 

 
CLÁR NA dTOGHTHÓIRÍ 

 
Éileamh ar Cheartúchán ar Dhréachtchlár na dToghthóirí 

 
Léigh na nótaí go cúramach, le do thoil, sula gcomhlánóidh tú an fhoirm. 

 
Roinn 1 – Ainm(neacha) Breise 
Éilím leis seo gur ceart an Dréachtchlár a cheartú tríd an duine/na daoine seo a leanas a raibh 
ghnáthchónaí air/uirthi/orthu ag an seoladh atá luaite ar an 1 Meán Fómhair agus a bheidh 18 
mbliana d'aois nó os a chionn ar an 15 Feabhra seo chugainn a chur leis: 
  
Ainm Breise Uimh. 1 

Ainm: (bloclitreacha)  

[Cuir isteach mionsonraí eile, le do thoil, amhail Mór, Beag, ainm eile nó túslitir, má tá duine eile 
ag a bhfuil an túsainm nó an sloinneadh céanna ina chónaí nó ina cónaí ag an seoladh céanna.] 
Seoladh ar an 1 Meán Fómhair: 
(bloclitreacha) 

 
 
 
 
 
 
 

Eircode:  
 

       

Dáta Breithe:  

Cuir () i mbosca amháin, le do thoil, chun a thaispeáint cén grúpa lena mbaineann tú: 

●  Saoránach d’Éirinn   ●  saoránach 
Briotanach   

●  náisiúnach de Bhallstát AE eile 
(seachas an Ríocht Aontaithe)  ●  Náisiúnach de thír 

neamh-AE   
An Clár faoi Eagarthóireacht: 
Más mian leat nach ndéanfar do chuid mionsonraí a 
chur san áireamh sa Chlár faoi eagarthóireacht, cuir ( ) 
sa bhosca do rogha an diúltaithe: 

 
Bosca chun rogha an diúltaithe  

a chur i bhfeidhm  

 

RFA 1  

       



 
Ainm Breise Uimh. 2 

Ainm: (bloclitreacha)  

[Cuir isteach mionsonraí eile, le do thoil, amhail Mór, Beag, ainm eile nó túslitir, má tá duine eile 
ag a bhfuil an túsainm nó an sloinneadh céanna ina chónaí nó ina cónaí ag an seoladh céanna.] 
Seoladh ar an 1 Meán Fómhair: 
(bloclitreacha) 

 
 
 
 
 
 
 

Eircode:  
 

       

Dáta Breithe:  

Cuir () i mbosca amháin , le do thoil, chun a thaispeáint cén grúpa lena mbaineann tú: 

●  Saoránach d’Éirinn   ●  saoránach 
Briotanach   

●  náisiúnach de Bhallstát AE eile 
(seachas an Ríocht Aontaithe)  ●  Náisiúnach de thír 

neamh-AE   
An Clár faoi Eagarthóireacht: 
Más mian leat nach ndéanfar do chuid mionsonraí a 
chur san áireamh sa Chlár faoi eagarthóireacht, cuir ( ) 
sa bhosca do rogha an diúltaithe: 

 
Bosca chun rogha an diúltaithe  

a chur i bhfeidhm  

 
 
Roinn 2 – Scriosadh nó Leasú 
Éilím leis seo gur ceart an Dréachtchlár a cheartú trí na hiontrálacha seo a leanas a scriosadh nó 
a leasú: 
 
Scriosadh/Leasú Uimh.1 

Ainm: (bloclitreacha)  

[Cuir isteach mionsonraí eile, le do thoil, amhail Mór, Beag, ainm eile nó túslitir, má tá duine eile 
ag a bhfuil an túsainm nó an sloinneadh céanna ina chónaí nó ina cónaí ag an seoladh céanna.] 
Seoladh ar an 1 Meán Fómhair: 
(bloclitreacha) 

 
 
 
 

Eircode:  
 

       

Dáta Breithe:  

Foras an éilimh (lena n-áirítear seoladh 
roimhe seo más iomchuí): 
 

 
 
 
 
 

An Clár faoi Eagarthóireacht: 
Más mian leat nach ndéanfar do chuid mionsonraí a 
chur san áireamh sa Chlár faoi eagarthóireacht, cuir ( ) 
sa bhosca do rogha an diúltaithe: 

 
Bosca chun rogha an diúltaithe  

a chur i bhfeidhm  

 
 

       

       



 
Scriosadh/Leasú Uimh. 2 

Ainm: (bloclitreacha)  

[Cuir isteach mionsonraí eile, le do thoil, amhail Mór, Beag, ainm eile nó túslitir, má tá duine eile 
ag a bhfuil an túsainm nó an sloinneadh céanna ina chónaí nó ina cónaí ag an seoladh céanna.] 
Seoladh ar an 1 Meán Fómhair: 
(bloclitreacha) 

 
 
 
 

Eircode:  
 

       

Dáta Breithe:  

Foras an éilimh (lena n-áirítear seoladh 
roimhe seo más iomchuí): 
 

 
 
 
 
 

An Clár faoi Eagarthóireacht: 
Más mian leat nach ndéanfar do chuid mionsonraí a 
chur san áireamh sa Chlár faoi eagarthóireacht, cuir ( ) 
sa bhosca do rogha an diúltaithe: 

 
Bosca chun rogha an diúltaithe  

a chur i bhfeidhm  

 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Creidim go bhfuil an fhaisnéis atá tugtha agam thuas fíor.   
 
Síniú an Éilitheora:  

Ainm: (bloclitreacha)  

Seoladh: (bloclitreacha)  
 
 
 
 
 
 

Eircode:  
 

       

Dáta:  

Uimhir theileafóin i rith an lae/Uimhir 
Fóin Póca: 

 

Ríomhphost:  

 

       

       


