RFA 1

Éileamh ar cheartúchán ar dhréachtchlár na dtoghthóirí
•

Léigh na nótaí ar chúl, le do thoil, sula líonann tú an fhoirm ag úsáid bloclitreacha.

========================================================================================

Cuid 1 - Breis Ainmneacha
Éilím leis seo gur chóir an Dréachtchlár a cheartú tríd an duine/na daoine seo a leanas a chur leis a raibh
ghnáthchónaí air/uirthi/orthu ag an seoladh atá luaite ar 1 Meán Fómhair agus a bheidh 18 mbliana d'aois
nó os a chionn ar 15 Feabhra seo chugainn:
Sloinne

Túsainm(neacha)

Dáta
Breithe

Seoladh an
1 Meán Fómhair

* Saoránacht

An Clár
Atheagraithe
(féach nóta 6)
Bosca rogha an
diúltaithe (√ )




(*Taispeáin anseo cé acu an saoránach - d'Éirinn, den Bhreatain, de thír eile AE, nó de thír nach tír AE.)

Má tá an sloinne agus an túsainm(neacha) céanna ag duine ar an liosta thuas agus duine atá cláraithe ag an
seoladh céanna, luaigh é sin, le do thoil.
===========================================================================================

Cuid 2 - Scriosadh nó Leasú
Éilím leis seo gur chóir an Dréachtchlár a cheartú trí na hiontrálacha seo a leanas a scriosadh nó a leasú:
Sloinne

Túsainm(neacha) Dáta
Breithe

Seoladh an
1 Meán Fómhair

* Saoránacht

An Clár
Atheagraithe
(féach nóta 6)
Bosca rogha an
diúltaithe (√ )




==============================================================================================

Creidim gur fíor an fhaisnéis atá tugtha agam thuas.
Síniú:
Ainm (bloclitreacha):
Seoladh Poist
(bloclitreacha):

Dáta:

Uimhir teileafóin lae:

RFA 1

Nótaí
1. Tig le héinne éileamh a chur isteach chun ceartúchán a dhéanamh ar
Dhréachtchlár na dToghthóirí. Úsáid bloclitreacha le do thoil.
2. Cuir na héilimh ar cheartúcháin ar an Dréachtchlár chuig an gComhairle
Chontae nó chuig an mBardas Cathrach de réir mar is cuí, ag nó roimh
25 Samhain.
Fill anseo

3. Sa chás go ndéanfar iarraidh ar cheartúchán de bharr athrú seoladh, ba
chóir an sean-seoladh agus an seoladh nua araon a thaispeáint.

Ní gá
stampa
Fill anseo i dtosach

4. Foilsítear liosta na n-éileamh le haghaidh ceartúcháin sa dréacht-chlár ar
30 Samhain. Breithneoidh agus déanfaidh an cláraitheoir contae
cinneadh ar na héilimh. Féadfaidh an cláraitheoir contae a cheangal ar
dhuine ar bith aon eolas a thabhairt atá riachtanach chun éileamh a
bhreithniú. Féadfaidh an cláraitheoir contae éisteacht a shocrú maidir le
h-aon éilimh agus, más gá, tabharfaidh sé/sí fógra don éilitheoir agus do
dhuine leasmhar ar bith eile faoin am agus faoin áit a mbeidh an
éisteacht ann. Féadfaidh duine ar bith a bhfuil leas aige/aici san éileamh
teacht i láthair agus fianaise a thabhairt ag an éisteacht nó ionadaí a chur
thar a cheann. Féadfaidh an cláraitheoir contae a cheangal gur faoi
mhionn a thabharfar aon fhianaise ag an éisteacht. Tabharfar fógra i
dtaobh chinneadh an chláraitheora contae ar éileamh don éilitheoir agus
do dhaoine leasmhara eile.
5. Is cion é gan faisnéis a thabhairt atá de dhith ar an údarás clárúcháin nó
ar an gcláraitheoir contae chun a gcuid oibre a dhéanamh. Is cion é
freisin faisnéis bhréige a thabhairt.
6. Dhá leagan den chlár
Ó 2004, foilseoidh údaráis chlárúcháin dhá leagan den chlár - an clár
atheagraithe agus an clár iomlán. Sa chlár iomlán liostálfar gach duine
atá i dteideal vóta a chaitheamh agus níl cead é a úsáid ach chun críche
toghcháin nó reachtaíochta.
Ar an gclár atheagraithe beidh ainmneacha agus seoltaí na ndaoine a
léirigh gur féidir a gcuid sonraí a úsáid le haghaidh rudaí eile seachas
toghcháin nó reachtaíocht, m.sh. le haghaidh dírmhargaíochta ag eagras
trádála nó ag eagras eile. Mura mian leat do shonraí a bheith curtha ar
an gclár atheagraithe, ba chóir duit tic a chur sa bhosca rogha an
diúltaithe. Más mian leat do shonraí clárúcháin a bheith ar fáil chun
críche neamhreachtaíochta, ba chóir duit an bosca a fhágáil glan.

Fll anseo agus chur isteach an liopa

