
 

 

CLÁR NA DTOGHTHÓIRÍ 
 

Iarratas ar iontráil ar an bhForlíonadh leis an Liosta Vótálaithe Poist 
 

Daoine nach féidir leo vóta a chaitheamh i bpearsan ag corrthoghchán Chuan Bhaile Átha 
Cliath Theas an 8 Iúil 2021 mar gheall ar chúis sláinte poiblí a bhaineann le Covid-19  

 

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

 

Cuid A – Sonraí faoin Iarratasóir 

 
1. Ainm: (bloclitreacha)  

[Cuir sonraí eile san áireamh, le do thoil, cosúil le Mór, Óg, ainm eile nó túslitir má chónaíonn 
duine eile a bhfuil an céadainm agus an sloinne céanna acu ag an seoladh céanna.] 

2. Seoladh: (bloclitreacha)  
 
 
 
 

Éirchód:  

 

       

3. An Uimhir ar Chlár na dToghthóirí 

(más eol). Tá uimhir an chláir ar fáil trí 

do shonraí a sheiceáil ar www.voter.ie: 

 

4. Seoladh (bloclitreacha) murab ionann 

é agus an seoladh ag 2 thuas mar 

gheall ar chúis sláinte poiblí a 

bhaineann le Covid-191: 

 

 
6. Dearbhaím, leis seo, nach féidir liom vóta a chaitheamh i bpearsan sa chorrthoghchán ar an 

8 Iúil 2021 i dtoghcheantar Chuan Bhaile Átha Cliath Theas ag an stáisiún vótála a mbeinn i 

dteideal vóta a chaitheamh ann murach sin, de bhua cúis sláinte poiblí a bhaineann le 

Coivid-19.   Déanaim iarratas leis seo, de réir alt 99(3) den Acht Toghcháin, 1992, go n-

iontrálfar m’ainm san fhorlíonadh leis na liostaí vótálaithe poist. 

 

Síniú an Iarratasóra:  

Dáta:  

Uimhir Ghutháin i rith an 

Lae/Uimhir Gutháin Póca: 

 

R-phost:  

 
IS CION É EOLAS A SHOLÁTHAR ARB EOL DUIT ATÁ BRÉAGACH AR AN BHFOIRM SEO 

Caithfidh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath iarratais a fháil faoi scor gnó an 2 Iúil 2021.

                                                           
1 is éard is brí le cúis sláinte poiblí ná ceanglas, de réir dlí, dul ar coraintín nó ceanglas féin-aonrú a dhéanamh nó srian a chur le gluaiseachtaí de 

bhun comhairle a bhaineann le Covid-19 ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte nó ó lia-chleachtóir cláraithe 

 

       

CVD5 



 

NÓTAÍ MAIDIR LE FOIRM CVD 5 
 

Iarratas ar iontráil ar an bhForlíonadh leis an Liosta Vótálaithe Poist 
 

Daoine nach féidir leo vóta a chaitheamh i bpearsan ag corrthoghchán Chuan Bhaile Átha 
Cliath Theas an 8 Iúil 2021 mar gheall ar chúis sláinte poiblí a bhaineann le Covid-19  

 
1. Is é cuspóir na foirme seo vótálaithe a éascú nach féidir leo vóta a chaitheamh i bpearsan i 

dtoghcheantar Chuan Bhaile Átha Cliath Theas ar an 8 Iúil 2021 ag an stáisiún vótála a 

mbeidís i dteideal vóta a chaitheamh ann murach sin, mar gheall ar chúis sláinte poiblí a 

bhaineann le Covid-19 agus ar mian leo go gcuirfear san áireamh sa liosta vótálaithe poist 

iad. Is éard is brí le ‘cúis sláinte poiblí’ ná ceanglas a bheith ar dhuine (a) de réir dlí dul ar 

coraintín nó (b) ceanglas a bheith ar dhuine féin-aonrú a dhéanamh nó srian a chur le 

gluaiseachtaí de bhun comhairle a bhaineann le Covid-19 ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse 

Sláinte nó ó lia-chleachtóir cláraithe. 

 

2. Ba cheart an fhoirm a líonadh agus a sheoladh ar ais chuig Comhairle Cathrach Bhaile Átha 

Cliath a luaithe agus is féidir ach tráth nach déanaí ná an 2 Iúil 2021.  Seol sa phost iad chuig 

Rannóg an Toghchórais, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Bloc 4, Urlár 4, Oifigí na 

Cathrach, An Ché Adhmaid, Baile Átha Cliath DO8 RF3F nó ar ríomhphost chuig 

franchise@dublincity.ie 

 

3. Chun go gcuirfear san áireamh thú san fhorlíonadh leis an liosta vótálaithe poist do na 

cúiseanna atá leagtha amach in alt 1, ní mór duit a bheith ar chlár do thoghcheantar Chuan 

Bhaile Átha Cliath Theas cheana féin.  

   

4. Éirchód 

Is é Éirchód an córas náisiúnta postchód d’Éirinn agus postchód uathúil 7 ndigit atá i gceist 

leis a leithdháileadh ar gach seoladh in Éirinn. 

 

5. Tá do shonraí teagmhála á lorg sa chás go dteastaíonn ón údarás clárúcháin teagmháil a 

dhéanamh leat chun aon sonraí ar an iarratas a shoiléiriú.  Foráiltear sa dlí toghcháin gur 

féidir leis an údarás clárúcháin, chun críocha a ndualgas maidir le clár toghthóirí a ullmhú, 

iarraidh ar dhuine aon eolas a thabhairt atá faoina seilbh a d’fhéadfadh bheith ag teastáil ón 

údarás clárúcháin. 

 

6. Is cion é má theiptear ar aon eolas a thabhairt don údarás clárúcháin a theastaíonn chun 

críocha a ndualgas nó chun eolas bréagach a thabhairt go feasach. 


