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Réamhrá

Foghlaimíonn scoláirí conas a dhéantar díospóireacht ar Bhillí san Oireachtas sa 
ghníomhaíocht seo. Ansin, reáchtálfaidh an rang díospóireacht Dála bréige ar Bhille i dtrí 
chéim éagsúla. Glacfaidh na scoláirí róil éagsúla: An Ceann Comhairle, Aire agus Teachtaí 
Dála. Gníomhóidh an múinteoir mar Chléireach na Dála, ag cuidiú leis an gCeann 
Comhairle cathaoirleacht a dhéanamh ar na díospóireachtaí. Mairfidh an ghníomhaíocht 
dhá uair an chloig agus beidh ort í a roinnt thar dhá nó trí rang.

Is é ábhar an Bhille an aois íosta le bheith rannpháirteach sa pholaitíocht 
pharlaiminteach. Leasódh an Bille an Bunreacht chun cead a thabhairt do dhaoine vóta a 
chaitheamh i dtoghcháin na Dála ó 16 bliana d’aois.

1 Mínigh conas a dhéantar díospóireacht ar Bhillí san Oireachtas
SLEAMHNÁN 3
Ní mór díospóireacht a dhéanamh ar gach uile Bille in dhá Theach an Oireachtais 
sula ndéanfar dlí de.

Má thugann Teachta Dála Bille ar aghaidh, déantar díospóireacht air sa Dáil i 
dtosach. Má ritheann an Bille sa Dáil, téann sé ar aghaidh chuig an Seanad ansin.

Má thugann Seanadóir Bille ar aghaidh, déantar díospóireacht air sa Seanad i 
dtosach. Má ritear an Bille sa Seanad, téann sé ar aghaidh chuig an Dáil ansin.

Má ritear an Bille sa dá Theach, seoltar ar aghaidh chuig an Uachtarán é agus 
síneann an tUachtarán an Bille ina dhlí. Tugtar Acht air i ndiaidh a shínithe.

SLEAMHNÁN 4
Más é cuspóir an Bhille athrú a chur i bhfeidhm ar Bhunreacht na hÉireann, ní mór 
reifreann a reáchtáil le fáil amach má aontaíonn muintir na hÉireann leis an athrú.

SLEAMHNÁN 5
Roinntear díospóireacht an Bhille ina cúig chéim sa dá Theach.

Tabhair faoi deara: Is minic a chuireann Roghchoiste de chuid an Oireachtais 
Céim an Choiste sa Dáil i gcrích.
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SLEAMHNÁN 6
Cás-staidéar: An tAcht um Chosaint Sláinte Leanaí (Deatach Tobac i bhFeithiclí 
Inneallghluaiste), 2014

Oscail leathanach an Bhille agus taispeáin na pointí eolais seo a leanas do na 
scoláirí:

 Cuirtear cosc ar tháirgí tobac a chaitheamh i bhfeithiclí ina bhfuil leanaí faoin 
Acht seo.

 Tugtar cumhachtaí do Ghardaí an dlí a fhorfheidhmiú faoi chomh maith.

 D’urraigh triúr comhaltaí príobháideacha an Bille – ní baill den Rialtas iad 
comhaltaí príobháideacha.

 Tugadh an Bille isteach sa Seanad.

 Chuaigh sé trí na cúig chéim sa Seanad sula ndeachaigh sé ar aghaidh chuig 
an Dara Céim sa Dáil.

 Thóg sé ní ba mhó ná dhá bhliain go leath ón gCéad Chéim sular achtaíodh 
an Bille.

 Foilsíodh leaganacha nua den Bhille nuair a cuireadh leasuithe i bhfeidhm 
ag Céim an Choiste agus ag Céim na Tuarascála sa Seanad.

 Foilsíodh an Bille mar Acht i ndiaidh don Uachtarán é a shíniú agus aistríodh 
go Gaeilge é.

2  Cuir an rólimirt ar an díospóireacht i láthair
Glacfaidh an rang róil mar Theachtaí Dála agus déanfaidh siad díospóireacht ar an 
mBille trí na cúig chéim sa Dáil.

Tabhair amach an Sliocht ó Bhunreacht na hÉireann (féach leathanach 8) agus an 
Bille (féach leathanach 9-10) do gach scoláire.

SLEAMHNÁN 7
Taispeáin dóibh an áit ina leagtar amach i mBunreacht na hÉireann an aois ónar 
féidir le daoine seasamh i dtoghchán Dála (21) agus an aois ónar féidir le daoine 
vóta a chaitheamh i dtoghcháin Dála (18).

Inis dóibh gur mian leis an Rialtas an aois vótála a laghdú go 16 bliana. Bheadh ar 
an Rialtas Bille lena leasófaí an Bunreacht a chumadh agus an Bille sin a thabhairt 
isteach sa Dáil chun é sin a dhéanamh.

SLEAMHNÁN 8
Taispeáin an sliocht ón mBille agus mínigh dóibh gurb é an t-aon difríocht atá ann 
go bhfuil an uimhir nua in áit an chinn reatha.

Tabhair faoi deara: Tá an Bille ar fáil i nGaeilge chomh maith le Béarla mar tá an 
Bunreacht sa dá theanga. 
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3  Tabhair róil amach
SLEAMHNÁN 9
Tabhair amach na róil ar an mbealach seo a leanas:

An Ceann Comhairle Déanann sé/sí cathaoirleacht ar an díospóireacht, ní 
féidir leis/léi labhairt faoi Bhille agus ní chaitheann sé/
sí vóta i vótálacha * ach amháin i gcás comhionannais 
vótaí.

Scoláire amháin

An tAire Tithíochta, 
Pleanála agus Rialtais 
Áitiúil  **

Cuireann sé/sí an Bille i láthair; labhraíonn sé/sí agus 
caitheann sé/sí vóta i bhfabhar an Bhille

Scoláire amháin

Teachtaí Dála eile de 
chuid pháirtí an Rialtais

Labhraíonn siad agus caitheann siad vóta i bhfabhar 
an Bhille

40% de scoláirí

Teachtaí Dála de chuid 
pháirtí an Fhreasúra

Labhraíonn siad agus caitheann siad vóta i gcoinne 
an Bhille

30% de scoláirí

Teachtaí Dála 
Neamhspleácha

Tá saoirse acu cinneadh a dhéanamh tacú leis an 
mBille nó cur ina choinne

30% de scoláirí

Cléireach Cuireann sé/sí comhairle ar fáil don Cheann 
Comhairle ar nósanna imeachta, ar ord labhartha 
agus ar am labhartha; ríomhann sé/sí na vótaí i gcás 
vótála

Múinteoir

* Vótáil: An pointe in imeachtaí parlaiminte nuair a chuirtear ceist nó leasú chun vóta foirmiúil i 
measc Comhaltaí

**  Urraíonn an tAire ar leith an Bille thar ceann an Rialtais toisc go bhfuil freagracht ar an Roinn 
Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil as toghcháin.

4 An Chéad Chéim
SLEAMHNÁN 10
Meabhraigh don rang go ndéantar an Bille a thionscnamh nó go gcuirtear faoi 
bhráid an Tí é sa Chéad Chéim.

Mínigh go gcaithfidh Teachta Dála nach bhfuil ina bhall de pháirtí an Rialtais cead 
a fháil ón Dáil sula mbeidh sé/sí in ann Bille a thabhairt isteach sa Dáil.

Taispeáin an sliocht físeáin den Chéad Chéim den Bhille um Thruailliú ó Bhruscar 
(Leasú) (Salachar Madraí a Rialú), 2019 (2 nóiméad) do na scoláirí.

Rinne Aire Rialtais an Bille atá á phlé againn anseo a urrú agus ceadaítear é go 
huathoibríoch dá bharr. Ciallaíonn sé seo nach dtarlaíonn an Chéad Chéim sa Dáil 
agus téann an Bille díreach ar aghaidh chuig an Dara Céim.

5 Obair Ullmhúcháin don Dara Céim
SLEAMHNÁN 11
Meabhraigh don rang go ndéantar plé ar phrionsabail ghinearálta an Bhille sa 
Dara Céim.

Taispeáin an sliocht ón Dara Céim sa Seanad den Bhille um Shaoire agus Sochar 
Tuismitheora, 2019, 9 Deireadh Fómhair 2019 (5 nóiméad) don rang.

Ag deireadh ár ndíospóireachta, iarrfaidh an Ceann Comhairle ar an Teach a aontú 
go rithfí an Bille chuig an Dara Céim. Toisc gur Bille Rialtais é seo, déanann an 
Ceann Comhairle talamh slán go n-aontaíonn an Teach an Bille a rith. D’fhéadfadh 
Teachta Dála ar bith “Vótáil” a rá, le vótáil a ghairm mura n-aontaíonn sé/sí leis seo.
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SLEAMHNÁN 12
Tabhair am labhartha do gach grúpa. Ní mór do na grúpaí urlabhraithe a roghnú 
agus a n-am labhartha a roinnt eatarthu.

Déanfaidh an tAire an óráid thosaigh ina sonrófar tionchar an Bhille agus an fáth 
ar mian leis an Rialtas é a chur i bhfeidhm. Tabharfaidh sé/sí an óráid dheiridh ag 
deireadh na díospóireachta, ag freagairt ar na hargóintí a rinne na Teachtaí Dála 
eile.

SLEAMHNÁN 13
Tabhair Treoracha an Chinn Comhairle – An Dara Céim don Cheann Comhairle 
(féach leathanaigh 15-16).

Tabhair amach Treoracha an Aire (féach leathanaigh 13-14).

Tabhair cóip den Bhileog oibre do gach scoláire: Cruthaigh do bheartas agus 
ullmhaigh d’óráid (féach leathanach 12) agus tabhair roinnt ama dóibh a n-óráidí a 
ullmhú. D’fhéadaidís na fíricí ar an sleamhnán a úsáid. D’fhéadfadh an tAire oibriú 
le Teachtaí Dála eile de chuid pháirtí an Rialtais nó ina (h)aonar.

Breacann an cléireach ainmneacha na n-urlabhraithe agus an t-am labhartha atá 
ag gach duine díobh síos.

6 Díospóireacht den Dara Céim
Cuir na cathaoireacha i leathchiorcal agus baill de pháirtí an Rialtais ar thaobh 
amháin, baill de pháirtí an Fhreasúra ar an taobh eile agus na Teachtaí Dála 
Neamhspleácha sa lár.

Suíonn an Ceann Comhairle agus an cléireach ag ceann an tseomra. Tugann an 
cléireach liosta de na hurlabhraithe agus an méid ama atá sannta dóibh don 
Cheann Comhairle agus cuireann sé/sí in iúl don Cheann Comhairle nuair atá 
tréimhse gach urlabhraí caite.

Glaonn an Ceann Comhairle an cruinniú chun oird agus scoireann sé/sí an Teach ag 
deireadh na díospóireachta.

7 Obair Ullmhúcháin do Chéim an Choiste
SLEAMHNÁN 14
Meabhraigh don rang go ndéantar mionscrúdú ar an mBille, alt ar alt agus gur 
féidir le Teachtaí Dála athruithe ar an mBille, ar a dtugtar leasuithe, a mholadh 
ag Céim an Choiste. Foilsítear na leasuithe roimh an díospóireacht agus dáiltear 
cóipeanna díobh.

Taispeáin an díospóireacht ag Céim an Choiste ar an mBille um Micreachlocha 
(Toirmeasc), 2019, don rang. Reáchtáladh an díospóireacht seo i Roghchoiste an 
Oireachtais um Thithíocht, Pleanáil agus Rialtas Áitiúil ar an 27 Samhain 2019 (5 
nóiméad).

Molfar dhá leasú le linn ár ndíospóireachta. Iarrfaidh an Ceann Comhairle ar 
Theachtaí Dálaí a leasuithe a chur in iúl agus tabharfaidh sé/sí am do na Teachtaí 
Dála na leasuithe a phlé. Athrófar téacs an Bhille má aontaítear leis na leasuithe.

Iarrfaidh an Ceann Comhairle ar an Teach aontú le gach alt. Toisc gur Bille Rialtais 
é seo, déanann an Ceann Comhairle talamh slán go n-aontaíonn an Teach le gach 
alt. Féadfaidh Teachtaí Dála vótáil a iarraidh ach “Vótáil” a rá.
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SLEAMHNÁN 15
Tabhair Treoracha an Chinn Comhairle – Céim an Choiste (féach leathanaigh 17-18) 
don Cheann Comhairle

Tabhair cóip de Leasuithe ag Céim an Choiste (féach leathanach 11) do gach 
scoláire.

Déan tionchar na leasuithe a phlé. Laghdódh Leasú Uimh. 1 an aois óna mbeadh 
daoine in ann seasamh i dtoghchán Dála go 18 mbliana d’aois. D’athródh Leasú 
Uimh. 2 an aois vótála go 17 mbliana d’aois in áit 16 bliana.

Sann an dá leasú do bheirt Teachtaí Dála. Tairgfidh na Teachtaí Dála seo na 
leasuithe le linn na díospóireachta a reáchtálfar mar chuid de Chéim an Choiste 
agus déanfaidh siad óráid ina sonróidh siad don Aire an fáth ar cheart dó/di 
glacadh leis an leasú.

Cuirtear an leasú i bhfeidhm má ghlacann an tAire leis agus athraítear téacs 
an Bhille. Féadfaidh an Teachta Dála a thairg an leasú é a tharraingt siar mura 
nglacann an tAire leis, nó féadfaidh sé nó sí vótáil a éileamh.

Sa chás seo, diúltóidh an tAire leis an dá leasú. Iarr ar an Teachta Dála a thairgeann 
Leasú Uimh.1 an leasú a tharraingt siar agus iarr ar an Teachta Dála a thairgeann 
Leasú Uimh. 2 vótáil a éileamh maidir leis an leasú.

Tabhair tamall beag don Cheann Comhairle, don Aire agus do na Teachtaí Dála 
chun ullmhú do Chéim an Choiste.

8 Díospóireacht Chéim an Choiste
Cuir na cathaoireacha sa leagan amach céanna ina raibh siad don díospóireacht ag 
an Dara Céim.

Déan cinnte go bhfuil cóipeanna den Bhille agus de na leasuithe ag na scoláirí. 
Féadfaidh na scoláirí na leasuithe a scríobh ina gcóipeanna féin den Bhille má 
aontaíonn an Teach leo.

Glaonn an Ceann Comhairle an cruinniú chun oird agus scoireann sé/sí an Teach ag 
deireadh na díospóireachta.

9 Obair Ullmhúcháin do Chéim na Tuarascála agus na 
Céimeanna Deiridh
SLEAMHNÁN 16
Meabhraigh don rang go ndéantar breithniú ar na leasuithe a tháinig chun cinn 
le linn Chéim an Choiste amháin ag Céim na Tuarascála. Ní féidir leasuithe nua a 
mholadh ag an gcéim seo.

De ghnáth ag an gCéim Dheiridh déanann an tAire ráitis deiridh ar an mBille agus 
gabhann sé/sí buíochas leis na Teachtaí Dála as a rannpháirtíocht sa díospóireacht. 
Féadfaidh na Teachtaí Dála eile labhairt freisin. Iarrann an Ceann Comhairle ar an 
Teach an Bille a rith. Féadfaidh na Teachtaí Dála easaontú leis agus vóta deiridh ar 
an mBille a éileamh.

Taispeáin an díospóireacht ag Céim na Tuarascála agus an Chéim Dheiridh don 
Bhille um Chosaint Tomhaltóirí (Dearbháin Bhronntanais), 2018, 6 Samhain 2019, 
do na scoláirí.
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Sa chás seo níl aon leasuithe againn ag Céim na Tuarascála agus rachaimid ar 
aghaidh chuig an gCéim Dheiridh dá bharr.

Tabhair Treoracha an Chinn Comhairle – Céim na Tuarascála agus an Chéim 
Dheiridh (féach leathanach 19) don Cheann Comhairle.

Tabhair tamall beag don Cheann Comhairle, don Aire agus do na Teachtaí Dála 
chun ullmhú don Chéim Dheiridh.

10 Díospóireacht ag Céim na Tuarascála agus an Chéim Dheiridh
Cuir na cathaoireacha sa leagan amach céanna ina raibh siad don díospóireacht ag 
an Dara Céim.
Glaonn an Ceann Comhairle an cruinniú chun oird agus scoireann sé/sí an Teach ag 
deireadh na díospóireachta.

11 Conclúid
SLEAMHNÁN 17
Pléigh láidreachtaí agus laigí an phróisis trína ndéanann an tOireachtas 
díospóireacht ar Bhillí agus déantar iad a rith.

 Gníomhaíochtaí fairsingithe
Roghnaigh Bille a ndearnadh díospóireacht air le déanaí ag an Dara Céim sa Dáil 
nó sa Seanad. Tabhair naisc chuig an bhfíseán agus chuig an tuarascáil scríofa den 
díospóireacht do na scoláirí. Sann urlabhraí amháin do gach scoláire.

Iarr ar na scoláirí na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt:

 An dtacaíonn an t-urlabhraí leis an mBille?

 Sainaithin trí argóint a dhéanfaidh an t-urlabhraí.

 Cé chomh héifeachtach a bhí na hargóintí i do thuairim féin?

 An gceapann tú go raibh seachadadh na hóráide ar ardchaighdeán?

Billí Molta
Roghnaigh ceann amháin de na Billí seo a leanas nó cuardaigh suíomh gréasáin 
Thithe an Oireachtais chun ceann a mbeadh suim ag do scoláirí ann a aimsiú:

An Bille Toghcháin (Leasú) (Vótáil ag Aois 16), 2016 
www.oireachtas.ie/ga/bills/bill/2016/63/
An Bille um Shaoroideachas (Toirmeasc ar Tháillí agus ar Mhuirir), 2018 
www.oireachtas.ie/ga/bills/bill/2018/47/
An Bille um Chosaint Dhigiteach do Leanaí, 2018 
www.oireachtas.ie/ga/bills/bill/2018/133/
An Bille um Oideachas Gnéis Oibiachtúil a Sholáthar, 2018 
www.oireachtas.ie/ga/bills/bill/2018/34/
An Bille um Thoirmeasc ar Theiripí Tiontúcháin, 2018 
www.oireachtas.ie/ga/bills/bill/2018/39/

Plean ceachta  |  Díospóireacht a dhéanamh ar Bhille  |  www.oireachtas.ie/education



08

Sliocht ó Bhunreacht na hÉireann

an PharlaiMint nÁisiÚnta

47

airteaGal 15 (ar leanúint)

15 tig leis an oireachtas socrú a dhéanamh le dlí
chun liúntais a íoc le comhaltaí gach tí de as ucht
a ndualgas i gcáil ionadóirí poiblí, agus chun go
ndeonfaí dóibh, maidir lena ndualgais, saoráid
chun taisteal in aisce agus cibé saoráid eile a
chinnfidh an toireachtas, má chinneann.

dÁil Éireann

airteaGal 16

1 1° Gach saoránach, cibé acu fear nó bean, ag a
bhfuil bliain agus fiche slán agus nach gcuirtear
faoi mhíchumas nó faoi mhíthreoir leis an
mBunreacht seo ná le dlí, tá sé intofa ar
chomhaltas dháil Éireann.

2° i Gach uile shaoránach, agus

ii cibé daoine eile sa stát a cinnfear le dlí,

cibé acu fir nó mná, ag a bhfuil ocht mbliana déag
slán agus ná cuirtear faoi dhícháilíocht le dlí, agus
a chomhlíonann coinníollacha an dlí i dtaobh
toghcháin comhaltaí do dháil Éireann, tá ceart
vótála acu i dtoghchán comhaltaí do dháil Éireann.

the national ParliaMent

46

article 15 (continued)

15 the oireachtas may make provision by law for the
payment of allowances to the members of each
house thereof in respect of their duties as public
representatives and for the grant to them of free
travelling and such other facilities (if any) in
connection with those duties as the oireachtas may
determine.

dÁil Éireann

article 16

1 1° every citizen without distinction of sex who
has reached the age of twenty-one years, and who
is not placed under disability or incapacity by this
constitution or by law, shall be eligible for
membership of dáil Éireann.

2° i all citizens, and

ii such other persons in the state as may be
determined by law,

without distinction of sex who have reached the
age of eighteen years who are not disqualified by
law and comply with the provisions of the law
relating to the election of members of dáil
Éireann, shall have the right to vote at an election
for members of dáil Éireann.
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Thirty-ninth Amendment of the Constitution (Dáil Elections) Bill 
2020

Bill
Entitled

An Act to amend the Constitution.

WHEREAS by virtue of Article 46 of the Constitution any provision of the Constitution may be 
amended in the manner provided by that Article:

AND WHEREAS it is proposed to amend Article 16 of the Constitution:

Be it therefore enacted by the Oireachtas as follows:

Amendment of Article 16 of the Constitution

1. Article 16 of the Constitution is hereby amended as follows:

(a) “sé bliana déag” shall be substituted for “ocht mbliana déag” in subsection 2° of 
section 1 of the Irish text,

(b) “sixteen years” shall be substituted for “eighteen years” in subsection 2° of section 1 
of the English text.

Citation

2. (1) The amendment of the Constitution effected by this Act shall be called the  
 Thirty ninth Amendment of the Constitution.

 (2) This Act may be cited as the Thirty-ninth Amendment of the Constitution  
 (Dáil Elections) Act 2019.

Page 1
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An Bille um an Naoú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht 
(Toghcháin Dála), 2020

Bille
dá ngairtear

Acht chun an Bunreacht a leasú.

DE BHRÍ gur cead, de bhua Airteagal 46 den Bhunreacht, foráil ar bith den Bhunreachta leasú ar 
an modh a shocraítear leis an Airteagal sin:

AGUS DE BHRÍ go bhfuil beartaithe Airteagal 16 den Bhunreacht a leasú:

Achtaítear ag an Oireachtas ar an ábhar sin mar a leanas:

Airteagal 16 den Bhunreacht a leasú

1. Leasaítear leis seo mar a leanas Airteagal 16 den Bhunreacht:

(a) cuirfear “sé bliana déag” in ionad “ocht mbliana déag” i mír i d’fho-alt 1° d’alt 1 den 
téacs Gaeilge;

(b) cuirfear “sixteen years” in ionad “eighteen years” i mír i d’fho-alt 1° d’alt 1 den téacs 
Sacs-Bhéarla.

Lua

2. (1) An Naoú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht a thabharfar ar an leasú a dhéantar   
 ar an mBunreacht leis an Acht seo.

 (2) Féadfar an tAcht um an Naoú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Toghcháin 
 Dála), 2019 a ghairm den Acht seo.

Page 2
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DÁIL ÉIREANN
An Bille um an Naoú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht 

(Toghcháin Dála), 2019—AN COISTE

Thirty-ninth Amendment of the Constitution (Dáil Elections)  
Bill 2020—COMMITTEE STAGE

Leasuithe 
Amendments

SECTION 1

ALT 1

1. In page 1, between lines 15 and 16, to insert the following:

(c)  “ocht mbliana déag” shall be substituted for “bliain agus fiche” in subsection 1° of section 1 
of the Irish text,

(d) “eighteen years” shall be substituted for “twenty-one years” in subsection 1° of section 1 of 
the English text.

1. I leathanach 2, idir línte 15 agus 16, a méid seo a leanas a chur isteach:

(c) cuirfear “ocht mbliana déag” in ionad “bliain agus fiche” i mír i d’fho-alt 1° d’alt 1 den téacs 
Gaeilge;

(d) cuirfear “eighteen years” in ionad “twenty-one years” i mír i d’fho-alt 1° d’alt 1 den téacs 
Sacs-Bhéarla.

—Ainm an Teachta Dála atá ag tairiscint an leasaithe: _________________

2. In page 1, line 12, to delete “sé bliana déag” and substitute “seacht mbliana déag”.

and

In page 1, line 14, to delete “sixteen years” and substitute “seventeen years”.

2. I leathanach 2, líne 12, “sé bliana déag” a scriosadh agus “seacht mbliana déag” a chur in a ionad.

and

I leathanach 2, líne 14, “sixteen years” a scriosadh agus “seventeen years” a chur ina ionad.

—Ainm an Teachta Dála atá ag tairiscint an leasaithe: _________________

Leasuithe ag Céim an Choiste
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Bileog oibre: Cruthaigh do 
bheartas agus ullmhaigh d’óráid

An aois vótála le haghaidh toghcháin Dála a laghdú ó 18 mbliana go 16 
bliana d’aois.

An aontaímid nó an easaontaímid leis 
an leasú chun an aois vótála le haghaidh 
toghcháin Dála a laghdú?

£ Aontaímid £ Easaontaímid

An aontaímid gurb é 16 bliana d’aois an 
aois cheart, nó ar cheart dúinn aois éagsúil 
a roghnú?

£ 16 £ Aois éagsúil

An measaimid go bhfuil an seans ann go 
nglacfaidh muintir na hÉireann leis an 
moladh sa reifreann a thiocfaidh i ndiaidh 
an Bhille, nó an ndiúltóidh siad leis?

£ Glacfaidh said £ Diúltóidh said

Cad iad na hargóintí a dhéanfaimid chun tacú lenár dtuairim?

Cad iad na hargóintí a dhéanfaidh lucht an fhreasúra, inár dtuairim féin, agus conas 
is féidir linn argóint a dhéanamh ina gcoinne?

An bhféadfaimid aon athrú eile a mholadh le haghaidh rialacha an Bhunreachta 
maidir le toghcháin Dála?

Cé a bheidh mar urlabhraithe againn agus conas a roinnfidh siad a gcuid ama 
eatarthu? 
(Tabhair liosta de na hurlabhraithe agus an méid ama a bheidh ag gach duine díobh don Chléireach.)
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Treoracha an Aire

An Dara Céim
Molann tú go dtógfar an Dara Céim anois ag tús an Dara Céim. Ansin tugann tú achoimre 
ar fhorálacha an Bhille agus míneoidh tú cén fáth ar cheart don Theach é a rith.

Úsáid an script seo mar thús leis.

AIRE:   Molaim go léifear an Bille arís den dara huair. Is údar áthais dom An Bille um 
 an Naoú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Toghcháin Dála) 2020 a 
thabhairt ar aghaidh. Moltar sa Bhille go leasófar Bunreacht na hÉireann 
chun an aois íosta vótála i dtoghcháin Dála a laghdú ó 18 mbliana go dtí 16 
bliana d’aois. Teastóidh reifreann sula mbeifear in ann an Bunreacht a leasú 
má ritear an Bille sa dá Theach.

 Bheartaigh an Rialtas an Bille a thabhairt ar aghaidh mar...

Cuir cúiseanna ginearálta ar fáil ar na fáthanna ar chinn an Rialtas deis a 
thabhairt do dhaoine níos óige a bheith rannpháirteach sa pholaitíocht.

Mínigh an fáth ar cheart don Teach aontú leis an mBille.

 Táim ag súil go mór le tuairimí na dTeachtaí ar an mBille seo a chloisteáil 
agus tá súil agam go dtacóidh siad leis. Molaim an Bille don Teach.

Céim an Choiste
Tairgfear dhá leasú ag Céim an Choiste. Iarrfaidh Teachtaí Dála ort glacadh leis na 
leasuithe. Úsáid an script seo chun freagairt do na leasuithe.

Leasú Uimh. 1

AIRE:   Gabhaim buíochas leis an Teachta. Is pointe suimiúil é sin, mar sin féin, ní 
ghlacaim leis an leasú. Teastóidh Reifreann má ritear é, agus ní féidir linn 
iarraidh ar dhaoine vóta a chaitheamh maidir le dhá athrú éagsúla ar an 
mBunreacht in aon Bhille amháin. D’fhéadfadh sé go dtacódh roinnt daoine 
leis an laghdú san aois vótála ach nach dtacóidís leis an laghdú in aois na 
dTeachtaí Dála. Ba cheart go dtabharfaí an beart a mholann an Teachta 
ar aghaidh i mBille ar leith. Dá bhrí sin, iarraim ar an Teachta an leasú a 
tharraingt siar.

Leasú Uimh. 2

AIRE:   Gabhaim buíochas leis an Teachta. Mhol an Coinbhinsiún ar an mBunreacht 
go laghdófaí an aois vótála go 16 bliana. Aontaíonn eagraíochtaí eile amhail 
Comhairle Náisiúnta na nÓg gurb é 16 bliana an aois cheart. Phléigh an 
Chomh-aireacht an t-ábhar agus cinneadh nach mbeadh 17 mbliana d’aois 
sách maith le deis a thabhairt do dhaoine níos óige. Dá bhrí sin, iarraim ar an 
Teachta an leasú a tharraingt siar.

Plean ceachta  |  Díospóireacht a dhéanamh ar Bhille  |  www.oireachtas.ie/education
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Treoracha an Aire

Céim na Tuarascála agus an Chéim Dheiridh
Ag an gCéim Dheiridh, iarrfaidh an Ceann Comhairle ort go molfaidh tú go ritear an Bille 
anois, agus féadfaidh tú ráiteas a dhéanamh ar an mBille. 

D’fhéadfá do rogha de na rudaí seo a leanas a dhéanamh:

 buíochas a ghabháil leis na Teachtaí as a rannpháirtíocht agus a dtacaíocht don 
Bhille

 achoimre ghairid a thabhairt ar an bhfáth go mbeadh an Bille go maith

 a rá go bhfuil súil agat go rithfidh an Seanad an Bille agus go rachaidh sé ar aghaidh 
chuig reifreann

AIRE:   Molaim go ritear an Bille anois. Gabhaim buíochas leis na Teachtaí as an 
díospóireacht fhiúntach a bhí againn...

Plean ceachta  |  Díospóireacht a dhéanamh ar Bhille  |  www.oireachtas.ie/education
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Treoracha an Chinn Comhairle – An Dara Céim

Is é an post atá agat mar Cheann Comhairle cathaoirleacht a dhéanamh ar na 
díospóireachtaí agus ord a choinneáil.

Iarrann tú ar gach Teachta Dála chun labhartha agus insíonn tú dóibh an méid ama atá 
acu. Iarrann tú orthu críoch a chur lena n-óráid má théann siad thar am.

Níor cheart go labhródh Teachtaí Dála ach sa chás ina n-iarrann tú orthu labhairt. Níor 
cheart dóibh cur isteach ar a chéile. Níor cheart dóibh labhairt ach ar an mBille amháin 
agus níl cead acu ionsaithe pearsanta a dhéanamh ar a chéile.

Déan talamh slán de go nglacann an Teach le ceist, nuair a fhiafraíonn tú de an aontaítear 
leis. D’fhéadfadh Teachta Dála vótáil a éileamh mura n-aontaíonn sé/sí leis an rialú.

Seo a leanas roinnt nathanna úsáideacha:

“Ciúnas le bhur dtoil.”

“Ná cuir isteach ar an Teachta/an Aire.”

“A Theachta/Aire, ná cuir isteach.”

“Go raibh maith agat, a Theachta Dála. Tá d’am thuas. Téigh ar ais chuig do 
chathaoir le do thoil.”

“A Theachta Dála, tá tú as ord.”

Plean ceachta  |  Díospóireacht a dhéanamh ar Bhille  |  www.oireachtas.ie/education
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Treoracha an Chinn Comhairle – An Dara Céim (ar lean)

Script
AN CEANN 
COMHAIRLE:

Ciúnas le bhur dtoil. An Bille um an Naoú Leasú is Tríocha ar an 
mBunreacht (Toghcháin Dála) 2020, an Dara Céim. Iarraim ar an Aire 
Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil

Ceadaigh don Aire labhairt ar feadh an mhéid ama atá sannta dó/di, ansin 
iarr ar na Teachtaí Dála eile san ord a leagtar amach sa liosta a thug an 
Cléireach duit. Iarr ar an Aire freagairt nuair a labhraíonn gach duine de na 
Teachtaí Dála.

AN CEANN 
COMHAIRLE:

Is í an cheist ná go léifear an Bille den dara huair. An aontaítear leis 
sin? Aontaítear. 

  Ritear an Bille sa Dara Céim má aontaíonn an Teach leis an gceist  
  agus cuireann tú deireadh leis an díospóireacht.

Reáchtáil vótáil má deir aon duine “Vótáil”.

AN CEANN 
COMHAIRLE:

Maidir leis an gceist go léifear an Bille 
den dara huair, éilíodh ar vótáil. A 
Theachtaí, caithigí vóta anois.

Caitheann na Teachtaí Dála vóta ag cur a lámha in airde. 
Ríomhann an Cléireach na vótaí, scríobhann sé/sí an toradh 
síos agus tugann sé/sí don Cheann Comhairle é. Má bhíonn 
comhionannais vótaí ann mar thoradh ar an vótáil, beidh an vóta 
réitigh agat féin.

AN CEANN 
COMHAIRLE:

Maidir leis an gceist go léifear an Bille 
den dara huair:

Comhaltaí i bhfabhar: ___

Comhaltaí i gcoinne: ___

Ritheadh an cheist. / Níor ritheadh an cheist. 

Cuir deireadh leis an díospóireacht.

AN CEANN 
COMHAIRLE:

Cuirfidh sé sin deireadh leis an Dara Céim den Bhille um an Naoú 
Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Toghcháin Dála) 2020.  
Scoireadh an Teach.

TÉIGH AR 
AGHAIDH 
CHUIG AN 

GCUID SEO
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Treoracha an Chinn Comhairle – Céim an Choiste 

Ní féidir le Teachtaí Dála labhairt ach ar an leasú nó an t-alt sonrach atá i gceist amháin. 
Féadfaidh an Teachta Dála an leasú a tharraingt siar mura nglacann an tAire leis, nó 
féadfaidh sé nó sí vótáil a éileamh. Iarrfaidh tú ar an Teach vóta a chaitheamh ar an leasú 
má mholann an Teachta Dála é.

Céim an Choiste
CEANN COMHAIRLE: Ciúnas le bhur dtoil. An Bille um an Naoú Leasú is Tríocha ar an 

mBunreacht (Toghcháin Dála) 2020, Céim an Choiste. Cuid 1.  
Iarraim ar an Teachta ____________ leasú Uimh. 1 a thairiscint.

Tairgeann an Teachta an leasú agus míníonn sé/sí don Aire an  
fáth ar cheart glacadh leis.

CEANN COMHAIRLE: Ag iarraidh ar an Aire freagra a thabhairt.

Freagraíonn an tAire agus deir sé/sí má ghlactar leis an leasú

Má ghlactar leis:

CEANN COMHAIRLE: Rinneadh an leasú.

Mura nglactar leis:

CEANN COMHAIRLE: A Theachta, an dtarraingíonn tú an leasú siar?

Sa chás seo, tarraingeoidh an Teachta an leasú siar.

CEANN COMHAIRLE: Tarraingíodh an leasú siar. Iarraim ar an Teachta ____________  
leasú Uimh. 2 a thairiscint.

Iarr ar an Teach vóta a chaitheamh ar an leasú má mholann an 
Teachta é.

CEANN 
COMHAIRLE:

Maidir leis an gceist go gcuirfear an leasú i 
bhfeidhm anois, éilíodh ar vótáil. A Theachtaí, 
caithigí vóta anois.

Caitheann na Teachtaí Dála vóta ag cur a lámha in airde. 
Ríomhann an Cléireach na vótaí, scríobhann sé/sí an toradh síos.

CEANN 
COMHAIRLE:

Maidir leis an gceist go gcuirfear an leasú i 
bhfeidhm anois:

Comhaltaí i bhfabhar: ___

Comhaltaí i gcoinne: ___

Ritheadh an leasú. / Níor ritheadh an leasú.
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Treoracha an Chinn Comhairle – Céim an Choiste (ar lean)

Lean an nós imeachta seo a leanas nuair a bheidh leasú Uimh. 2 pléite.

CEANN COMHAIRLE: An aontaítear le halt 1? Aontaítear.

D’fhéadfadh sé nach n-aontódh na Teachtaí Dála le halt ar leith. Má 
tharlaíonn sé sin, iarr ar vóta mar a rinneadh roimhe seo.

CEANN COMHAIRLE: Alt 2. An aontaítear le halt 2? Aontaítear.

D’fhéadfadh sé nach n-aontódh na Teachtaí Dála le halt ar leith. Má 
tharlaíonn sé sin, iarr ar vóta mar a rinneadh roimhe seo.

Cuirfidh tú deireadh leis an díospóireacht nuair a bheidh an dá alt pléite.

CEANN COMHAIRLE: Cuirfidh sé sin deireadh le Céim an Choiste den Bhille um an  
Naoú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Toghcháin Dála) 2020.  
Scoireadh an Teach.

Plean ceachta  |  Díospóireacht a dhéanamh ar Bhille  |  www.oireachtas.ie/education



19

Treoracha an Chinn Comhairle – Céim na Tuarascála agus an 
Chéim Dheiridh

Féadfaidh Teachtaí Dála ráitis ghairide a dhéanamh faoin mBille ag an gCéim Dheiridh. 
Iarrfaidh tú orthu a aontú ansin go bhfuil an Bille rite. Mura n-aontaíonn Teachta Dála leis, 
féadfaidh sé/sí vótáil a éileamh.

Céim na Tuarascála agus an Chéim Dheiridh
CEANN COMHAIRLE: Ciúnas le bhur dtoil. An Bille um an Naoú Leasú is Tríocha ar an 

mBunreacht (Toghcháin Dála) 2020, Céim na Tuarascála agus an  
Chéim Dheiridh. Níl aon leasuithe againn ag Céim na Tuarascála  
agus rachaimid ar aghaidh chuig an gCéim Dheiridh dá bharr.  
Iarraim ar an Aire moladh a dhéanamh go rithfí an Bille anois.

Féadfaidh an tAire ráiteas gairid a thabhairt. Féadfaidh tú cead a thabhairt do 
Theachtaí Dála eile labhairt, ach iarraidh orthu na ráitis a choinneáil gairid.

CEANN COMHAIRLE: Is é an cheist ná go rithfear an Bille anois. An aontaítear leis sin? 
Aontaítear.

  Ritear an Bille má aontaíonn an Teach leis agus cuireann tú  
  deireadh leis an díospóireacht.

Reáchtáil vótáil mura n-aontaíonn Teachta Dála leis.

CEANN COMHAIRLE: Maidir leis an gceist go rithfear an Bille  
anois, éilíodh ar vótáil. A Theachtaí,  
caithigí vóta anois.

Caitheann na Teachtaí Dála vóta ag cur a lámha in airde. 
Ríomhann an Cléireach na vótaí, scríobhann sé/sí an toradh 
síos agus tugann sé/sí don Cheann Comhairle é. Má bhíonn 
comhionannais vótaí ann mar thoradh ar an vótáil, beidh an  
vóta réitigh agat féin.

CEANN COMHAIRLE: Maidir leis an gceist go rithfear an Bille anois:

Comhaltaí i bhfabhar: ___

Comhaltaí i gcoinne: ___

Ritear an Bille. / Cloítear an Bille. 

Cuir deireadh leis an díospóireacht..

CEANN COMHAIRLE: Cuirfidh sé sin deireadh leis an gCéim Dheiridh den Bhille um an 
Naoú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Toghcháin Dála) 2020.

Má ritear an Bille.

Cuirfear an Bille faoi bhráid Sheanad Éireann anois. Scoireadh an Teach.
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