
Páipéar Comhairliúcháin Phoiblí ón Seanad 

Comhairliúchán Poiblí ar Thodhchaí Bhunreachtúil Oileán na hÉireann 

I mbliana táimid ag comóradh céad bliain de Sheanad Éireann agus freisin, fad atáimid ag 
féachaint siar ar an 100 bliain atá caite, beimid ag féachaint chun cinn chomh maith. 
D’fhéachfadh an Comhairliúchán Poiblí ar thodhchaí bhunreachtúil oileán na hÉireann, i 
bhfianaise na díospóireachta leanúnaí um beartas poiblí ar an tsaincheist, ar chosaint an 
phróisis síochána agus ar an todhchaí ar mhaith linn a bheith ann do na glúnta atá le teacht. 

Is é cuspóir an chomhairliúcháin phoiblí seo cuireadh a thabhairt do na daoine, do na grúpaí 
agus do na heagraíochtaí leasmhara go léir aighneachtaí a dhéanamh chun todhchaí 
bhunreachtúil Oileán na hÉireann a mheas, agus sinn ag éisteacht le glór gach duine ar an 
oileán agus daoine de gach traidisiún agus tuairim. 

Is mian linn go háirithe glórtha an Phobail Aontachtaigh agus a bhfís don todhchaí a 
chloisteáil. 

Tabharfaidh Coiste Comhairliúcháin Phoiblí an tSeanaid aitheantas don obair leanúnach atá 
ar siúl ag an gComhchoiste um Fhorfheidhmiú Chomhaontú Aoine an Chéasta ar an ábhar 
seo. D’fhéachfadh Coiste Comhairliúcháin Phoiblí an tSeanaid ina theannta sin ar mholtaí 
thuarascálacha rapóirtéirí an Chomhchoiste um Fhorfheidhmiú Chomhaontú Aoine an 
Chéasta maidir le hathrú a dhéanamh ar an mBunreacht agus maidir le tuarascálacha eile ón 
gcoiste agus ó chomhaltaí an Choiste. 

1. Cuspóirí an Choiste

Chuirfí fáilte roimh gach saghas tuairime nó roimh thuairimí ginearálta ar an tsaincheist seo 
ón bpobal i gcoitinne, ó eagraíochtaí nó ó aon pháirtithe leasmhara, ach ar mhaithe le 
soiléireacht smaoinigh ar aghaidh a thabhairt ar na ceisteanna táscacha seo sna freagraí: 

1. Ba cheart éisteacht le tuairimí daoine óga ón oileán ar fad maidir leis an tsaincheist seo
lena n-áirítear glór na bPobal agus na dTraidisiún go léir i dTuaisceart Éireann maidir lena
bhfís don todhchaí.

2. Na critéir i gcomhair reifreann agus ceachtanna ó reifrinn eile anseo agus i ndlínsí eile.

3. Cad iad na deiseanna sochaíocha agus eacnamaíocha agus na dúshláin shochaíocha agus
eacnamaíocha ar cheart aird a thabhairt orthu, amhail: Cúram Sláinte Uile-Oileáin, Tithíocht,



Oideachas, Geilleagar, Athrú Aeráide, Bithéagsúlacht, Cultúr agus Teanga, Athmhuintearas 
agus araile, lena n-áirítear ceist an fhóirdheontais do Thuaisceart Éireann. 
 

2. Comhthéacs 
 
Ó reifreann Brexit in 2016 tá méadú ag teacht ar an gcomhrá poiblí mar gheall ar thodhchaí 
bhunreachtúil Thuaisceart Éireann, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta don réimse 
seo, laistigh den saol acadúil amhail Tionscadal ARINS le taighde Acadamh Ríoga na hÉireann 
ar roghanna bunreachtúla, institiúideacha agus beartais d’Éirinn, thuaidh agus theas, i 
gcomhthéacs iar-Brexit agus an obair atá ar bun ag Ollúna in Ollscoil Chathair Bhaile Átha 
Cliath agus sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, faoi institiúid Léann na Breataine agus na 
hÉireann agus faoi institiúidí tríú leibhéal eile ar an oileán agus níos faide i gcéin. 
 
Ghlac an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta páirt mhór sa díospóireacht maidir 
le beartas poiblí i ndáil le todhchaí oileáin chomhroinnte agus chuir sí leis an gcéanna. Tá sé 
mar aidhm ag an tionscnamh Oileán Comhroinnte de chuid an Rialtais leas a bhaint as cumas 
Chomhaontú Aoine an Chéasta chun cur le comhoibriú, caidreamh agus comhthuiscint ar an 
oileán agus plé leis na pobail agus traidisiúin uile chun tuiscint a thógáil thart ar thodhchaí 
chomhroinnte. 
 

3. An Próiseas 
 
Tugtar cuireadh d’eagraíochtaí agus do dhaoine aonair leasmhara aighneachtaí i scríbhinn a 
sheoladh chuig an gCoiste ar an tsaincheist seo.  
 
Díreofar aird chomhaltaí uile an Choiste ar gach aighneacht a gheofar. Féadfaidh an coiste 
cuireadh chun freastal ar a chruinnithe comhairliúcháin phoiblí, a sheolfar i Seomra an 
tSeanaid i dTeach Laighean, a thabhairt do dhaoine den phobal agus do na saineolaithe a 
dhéanfaidh aighneachtaí i scríbhinn maidir leis na hábhair i dtaobh gach cúinse a bhaineann 
leis na deiseanna agus na dúshláin thart ar ár dtodhchaí bhunreachtúil agus ar an mbeartas 
poiblí suntasach ionchasach is gá. 
 
Na dátaí a éistfear le Finnéithe agus a éistfear Ábhair 
 
Beidh 3 lá d’éisteachtaí ann i Seomra an tSeanaid. 
Beidh 2 chuid i ngach lá. 
 
Seisiúin Mhaidine 11am - 1pm 
 
Éistfear le glórtha daoine óga agus saineolaithe agus iad ag léiriú a dtuairimí i dtaobh na 
todhchaí bunreachtúla agus an chaoi is féidir leis an mbeartas poiblí a dtodhchaí agus 
Comhaontú Aoine an Chéasta a chosaint. Cabhair lóistíochtúil ó Foróige, ó scoileanna dara 
leibhéal agus ó eagraíochtaí óige eile. 
 
Seisiúin Tráthnóna 2pm - 5pm 
 
Seisiún 1 - Dé hAoine an 30 Meán Fómhair 2pm - 5pm 

https://www.tearma.ie/q/an%20F%C3%B3ram%20um%20Sh%C3%ADoch%C3%A1in%20agus%20Athmhuintearas/ga/


Glórtha na bpobal go léir ar fud an oileáin i ndáil lenár dTodhchaí Bhunreachtúil agus a bhfís 
dá dtodhchaí. 
 
Seisiún 2 - Dé hAoine an 7 Deireadh Fómhair 2pm - 5pm 
An beartas poiblí agus na deiseanna agus na dúshláin eacnamaíochta amhail Cúram Sláinte 
Uile-Oileáin, Tithíocht, Oideachas, Geilleagar, Athrú Aeráide, Bithéagsúlacht, Cultúr agus 
Teanga, Athmhuintearas agus araile, lena n-áirítear an cheist maidir leis an bhfóirdheontas do 
Thuaisceart Éireann. 
 
Seisiún 3 - Dé hAoine an 4 Samhain 2pm - 5pm 
Na critéir le haghaidh reifrinn agus ceachtanna ó reifrinn eile anseo agus i ndlínsí eile agus 
anailís Ranna Rialtais ar an dúshlán seo. 
 
Tá suim ar leith ag an gCoiste éisteacht a thabhairt dóibh seo a leanas agus féadfaidh sé 
iarraidh orthu teacht i láthair agus a dtuairim/a dtaithí a iarraidh– 
 

1. Saoránaigh phríobháideacha, comhlachtaí Poiblí, ranna Rialtais (go háirithe iad siúd a 
bhfuil sé de chúram orthu dúshláin a aithint) agus na meáin. 

 
2. Saineolaithe i réimse na Todhchaí Bunreachtúla. 

 
3. Eagraíochtaí, Forais Oideachais atá ag obair ar na saincheisteanna. 

 
4. Forais Dara leibhéal agus Tríú leibhéal, eagraíochtaí óige ar nós Foróige. 

 
5. Ionadaithe Poiblí ón Oileán. 

  
Déanfaidh an rapóirtéir tuarascáil a dhréachtú, agus déanfaidh an Coiste an tuarascáil sin, ina 
dtiocfaidh sé ar fhionnachtana agus ina ndéanfaidh sé moltaí, a fhoilsiú. Nuair a fhoilseofar a 
thuarascáil, iarrfaidh an Coiste díospóireacht leis an Aire sa Seanad. 
 
Aighneachtaí 
 
Níor chóir d’aighneachtaí a bheith níos faide ná cúig leathanach agus ba chóir go mbeadh an 
fhaisnéis seo a leanas iontu: 
  

1. Ainm, seoladh poist, seoladh ríomhphoist agus uimhir ghutháin na heagraíochta nó an 
duine atá ag déanamh na haighneachta. 

 
2. Réamhrá gearr ina léireofar aon taithí, saineolas nó cúlra atá agat sa réimse seo. 

 
3. Faisnéis fhíorasach, tuairimí nó barúlacha a measann tú iad a bheith cuidiúil don 

Choiste chun teacht ar chonclúidí. 
 

4. Athruithe a chreideann tú is gá a dhéanamh ar reachtaíocht nó ar bheartas poiblí. 
 



Scaipfear na haighneachtaí ar gach comhalta den Choiste agus féadfar iad a fhoilsiú, go 
hiomlán nó go páirteach, i dtuarascáil an Choiste agus/nó ar leathanach gréasáin an Choiste. 
Más fearr leat nach bhfoilseofaí d’aighneacht sa tuarascáil nó ar leathanach gréasáin an 
Choiste, luaigh é sin go soiléir. 
  
Tá roinnt coinníollacha ag gabháil le Téarmaí Tagartha an Choiste, a leagtar amach thíos, lena 
rialaítear ábhar na n-aighneachtaí. Iarrtar ar na rannpháirtithe na cinn seo a leanas a thabhairt 
dá n-aire: 
  
 
“Tá aighneacht inghlactha mura rud é – 
 

(a) go n-iarrtar léi ar an Seanad aon ní a dhéanamh seachas ní a bhfuil cumhacht ag an 
Seanad é a dhéanamh;  

 
(b) nach gcomhlíonann sí na Buan-Orduithe nó nach bhfuil sí i bhfoirm chuí ar shlí eile; 

 
(c) go bhfuil aon ní inti atá sub judice de réir bhrí Bhuan-Ordú 47; 

 
(d) go ndéanfar trácht inti faoi dhuine lasmuigh den Teach, nó oifigeach, nó go gcáintear 

é nó í inti nó go ndéantar líomhaintí inti ina choinne nó ina coinne, ar bhealach nach 
bhfuil i gcomhréir le Buan-Orduithe agus cleachtais an tSeanaid; 

 
(e) go bhfuil teanga inti atá colúil nó clúmhillteach; 

 
(f) gurb ionann í agus aighneacht, nó go bhfuil sí sna téarmaí céanna, go substaintiúil, le 

haighneacht a rinne an duine céanna nó an comhlacht céanna, nó a rinneadh thar a 
cheann nó thar a ceann, le linn shaolré an Choiste.” 

  
Ní foláir na haighneachtaí a bheith faighte ag Cléireach an Choiste tráth nach déanaí ná 4 pm 
Dé Luain, 5 Meán Fómhair, 2022. 
  
Is fearr aighneachtaí a fháil trí ríomhphost, agus i bhformáid Microsoft Word. Is é an seoladh 
ríomhphoist le haghaidh na n-aighneachtaí: Seanadpublicconsult@Oireachtas.ie  
 
Féadfar aighneachtaí a chur leis an bpost freisin chuig: 
An Cléireach, 
Coiste Comhairliúcháin Phoiblí an tSeanaid, 
Oifig an tSeanaid, 
Teach Laighean, 
Sráid Chill Dara, 
Baile Átha Cliath 2. 
  
Féadfar teagmháil a dhéanamh leis an gCléireach ach glaoch ar 01 618 4477. 
  
Comhaltaí Choiste Comhairliúcháin Phoiblí an tSeanaid 
 



An Seanadóir Marcus Ó Dálaigh, Cathaoirleach. 
An Seanadóir Seosamh Ó Raghallaigh, Leas-Chathaoirleach. 
An Seanadóir Frances Black 
An Seanadóir Victor Boyhan 
An Seanadóir Páid Ó Cathasaigh 
An Seanadóir Emer Currie 
An Seanadóir Vincent P. Martin 
An Seanadóir Niall Ó Donnghaile 
An Seanadóir Marcas de Bhál 
 
Ceapadh an Seanadóir Marcus Ó Dálaigh ina Rapóirtéir chun críocha na Tuarascála. 


