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FOIRM ÉILIMH AG LORG CLÁRAITHE MAR THOGHTHÓIR OLLSCOILE ACHTANNA TOGHCHÁIN AN tSEANAID (BAILL PRÍOMH - SCOILE), 1937 - 2001
Gach duine is saoránach d’Éirinn agus a fuair céim (seachas céim oinigh) in Ollscoil na hÉireann agus ag a mbeidh ocht mbliana déag slán, beidh sé I dteideal é chlárü mar thoghthóir ar
an rolla de thoghthóirí do thoghdas Ollscoil na hÉireann. [A. 7(1])
Sloinne (mar atá sé cláraithe ar Rollaí na hOllscoile)

Ainmneacha (mar atá sé cláraithe ar Rollaí na hOllscoile)

Leagan sloinne eile a úsáidtear (murab ionann), m. sh. Béarla, pósta, singil
(N.B. Ainm Pósta/Singil: Má tá tú cláratihe faoi do shloinne singil faoi láthair, ach go dteastaíonn uait bheith cláraithe faoi do shloinne pósta, ní foláir cóip de do theastas pósta a chur
faoi iamh leis an bhfoirm seo.)
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An Saoránach d’Éirinn Tú ?
Seoladh Baile
Ba cheart í gcónaí aon athrú seolta a chur in iúl láithreach d’Oifigeach Clárachta na
hOllscoile.

Luaigh an seoladh gur chuige is mian leat go gcuirfí an Páipéar ballóide (murab
ionann)

Seansheoladh (le haghaidh aitheantais)

Teileafón / Facs / Ríomhphost (scrios mar is cuí)
Uimhir Mhacléinn (má tá sé ar eolas agat)
Céim

Bliain a Bhronnadh

Ollscoil/Coláiste OÉ

Luaigh an chéim gur in a thaobh a héilítear bheith cláraithe
Cáilíochtaí eile de chuid OÉ
Dearbhaím go bhfuil na sonraí thuasluaite fíor agus cruinn chomh fada le m’eolas agus le m’thuairim agus éilím leis seo go gclárófaí mé mar thoghthóir Ollscoile le haghaidh
Thoghdas Ollscoil na hÉireann.
SÍNIÚ

DÁTA

Ní foláir an fhoirm chómhlánaithe seo a chur ar ais chuig an tOifigeach Clárachta, 49 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2, roimh an 26ú lá Feabhra, le haghaidh Chlár na dThoghthóirí
a thiocfaidh í bhfeidhm ar an gcéad lá den Mheitheamh ina dhiadh sin.
Tá sé de dhualgas ar Ollscoil na hÉireann (Alt 56(b) den Acht Toghcháin (Leasú) 2001) Clár Ath-Eagraithe ar leith a fhoilsiú agus a chur ar fail, ach táille a íoc,de na toghthóirí shin gur
mian leo go gcuirfí ar fail a n-ainmneacha agus a seoltaí le haghaidh “gnó seachas gnó toghcháin nó gnó reachtúil” gnó tráchtála san áireamh.
AN MIAN LEAT A BHEITH CLÁRAITHE ar an gClár Seanad Éireann ATH-EAGRAITHE?

Chun críocha Chlár na dToghthóirí choiméad cruinn, cuir aon athrú in iúl don Oifeagach Clárachta, m.sh. athrú seoladh, bás céimí &rl.

