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1.0 RÉAMHRÁ 
 
Is í Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge lár-chomhairle phobal na Gaeilge. Léirítear 
príomhchuspóir na Comhdhála trína Ráiteas Misin “bá agus tacaíocht don Ghaeilge mar 
bheotheanga agus cumas inti a neartú agus a bhuanú le go mbeidh sí á húsáid go 
saoráideach agus go forleathan i ngach gné de shaol mhuintir na hÉireann”. 
 
Bunaithe i 1943, feidhmíonn an Chomhdháil mar scátheagraíocht ar na heagrais 
dheonacha Ghaeilge agus thar ceann phobal na Gaeilge ar mhaithe leis an gcuspóir 
náisiúnta an Ghaeilge a athbheochan.  
 
Tá 24 balleagraíocht sa Chomhdháil ó mhór-réimsí uile na hearnála. Is í feidhm don 
Chomhdháil na heagraíochtaí Gaeilge agus cairde eile na teanga a chomhdhlúthú d'fhonn 
comhpháirtíocht thorthúil a chinntiú trí chumarsáid a chothú agus aontú ar 
phríomhspriocanna na hearnála.  
 
 Comhlíontar an fheidhm sin trí: 
 

a) Comhoibriú torthúil a dheimhniú agus comhordú comhaontaithe ar thionscadail 
na hearnála a chur chun cinn; 

b) Pháirtnéireachtaí idir-eagraíochtúla agus thuaidh/theas a chothú; 
c) phleanáil teanga i bpríomhreimsí chur chun cinn na Gaeilge i gcomhar leis na 

balleagraíochtaí;  
d) ghuth aontaithe láidir a sholáthar trí aighneachtaí polasaí ar mhórcheisteanna a 

ullmhú agus a phoibliú;  
e) labhairt go húdarásach ar son na hearnála;  
f) ardú feasachta ar bhonn leanúnach trí eolas a roinnt agus a leathnú i measc na 

mballeagraíochtaí agus earnáil na Gaeilge i gcoitinne;  
g) sheirbhísí láir a sholáthar dár mballeagraíochtaí sna réimsí  

• polasaithe fostaíochta agus lámhleabhar foirne,  
• poiblíocht agus bolscaireacht,  
• gréasánú, agus  
• samplaí dea-chleachtais a chur chun tosaigh.  

 
Tá spéis ar leith ag eagraíochtaí na Comhdhála i stádas na Gaeilge agus go háirithe sa 
chás go bhfuil feidhm á tabhairt don stádas sin i reachtaíocht na tíre.  Fáiltíonn 
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge roimh an deis seo tuairimí a chur faoi bhráid Raidió 
Teilifís Éireann (RTÉ) i dtaca le Straitéis Bheartaithe maidir le hAschur Gaeilge RTÉ. Is 
ag díriú ar phríomhthosaíochtaí na straitéise sin atá ár moltaí leagtha amach. 
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Díríonn an aighneacht seo, atá ullmhaithe thar ceann 24 balleagraíocht de chuid na 
Comhdhála agus thar ceann phobal na Gaeilge ar thábhacht chur chun cinn na Gaeilge 
agus ar infheistíocht an Stáit sa Ghaeilge.  
 
Tá breis eolais faoi obair na Comhdhála ar fáil ag www.gaelport.com. 
 
 
  

http://www.gaelport.com/
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2.0 Aighneacht 
 
Is é misin Raidió Teilifís Éireann an craoltóir náisiúnta seirbhíse poiblí: 
 

• Éagsúlacht chultúrtha agus réigiúnach mhuintir na hÉireann go léir a chothú 
agus a léiriú 

• Cláir agus seirbhísí sainiúla uaillmhianacha de shárchaighdeán a chur ar fáil, 
agus béim a chur ar léiriúcháin bhaile 

• Muintir na hÉireann a choinneáil ar an eolas leis an tseirbhís nuachta 
chuimsitheach neamhspleách is fearr is féidir 

• Rannpháirtíocht náisiúnta i ngach mórimeacht a éascú 
 
Ní mór do Raidió Teilifís Éireann (RTÉ) a bheith ar an airdeall faoi líon na gcainteoirí 
Gaeilge ní hamháin sna ceantair Ghaeltachta ach fud fad na tíre. De réir thorthaí an 
daonáirimh tá méadú ollmhór tagtha ar líon na gcainteoirí Gaeilge sa tír ó 1.43 milliún 
duine i 1996, agus 1.57 milliún duine in 2002 go dtí 1.77 milliún in 2011.  De réir taighde 
ó Ollscoil na hÉireann, Má Nuad, tá os cionn 93% de mhuintir na hÉireann i bhfabhar na 
Gaeilge (Mac Gréil, M. & Rhatigan, F. 2009, The Irish Language and The Irish People). 
Chomh maith leis sin léirigh pobalbhreith de chuid an Irish Times le déanaí go bhfuil 
Gaeilge ag 73% de mhuintir na tíre.   
 
Léiríonn na figiúirí thuas i dtaca le hiarrachtaí forbairt teanga, mar aon le fás ollmhór ar 
líon na nGaelscoileanna a fhreastalaíonn ar riachtanais oideachais an aosa óig go bhfuil 
pobal mór agus láidir Gaeilge sa tír agus nach mór do RTÉ a bheith ar an airdeall faoi sin 
agus freastal éifeachtach a dhéanamh ar gach aicme den phobal sin. 
 
Creideann an Chomhdháil go bhfuil ról lárnach ag Raidió Teilifís Éireann i dtaobh ardú 
feasachta teanga agus an Ghaeilge a neartú sa phobal araon. Cé go mbaineann an 
aighneacht seo le hAschur Gaeilge RTÉ, ba mhaith leis an gComhdháil béim faoi leith a 
chur ar dhualgais RTÉ faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Tá sé tábhachtach go 
bhfreastalódh RTÉ ar riachtanais na saoránach ar chainteoirí Gaeilge iad.  Ní mór do 
RTÉ é sin a áireamh agus fáiltiú a chur rompu a gcuid seirbhísí a fháil trí Ghaeilge ó 
RTÉ.  Ní mór do gach comhlacht poiblí éileamh ar sheirbhísí a chothú agus an pobal 
urlabhra a spreagadh i gcónaí. 
 
Cuireann an Chomhdháil fáilte roimh iarrachtaí RTÉ chun an Ghaeilge a chur chun cinn 
le blianta beaga anuas.  Faoin Acht Craolacháin 2009 tá dualgais ar RTÉ ábhar a ullmhú i 
nGaeilge, agus tá imní ar Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge nach bhfuil iarrachtaí breise á 
ndéanamh ag an gcraoltóir náisiúnta seirbhíse poiblí chun cláir Ghaeilge agus seirbhísí 
Gaeilge a chur ar fáil go leanúnach. Molann an Chomhdháil go láidir bearta breise a chur 
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i gníomh chun an Ghaeilge a chur chun cinn agus chun freastal ar phobal na Gaeilge agus 
na Gaeltachta ní amháin ar fud an oileáin ach ar fud na cruinne. 
 
Tá sé ríthábhachtach nach bac é costas ar sholáthar cláir/seirbhís trí Ghaeilge ar RTÉ. Ní 
mór a chinntiú go bhfuil luach agus riachtanais cláir/seirbhís Ghaeilge chun tosaigh i 
gcónaí. 
 
3.0 Dualgais Dhlíthiúla 
 
Tacaíonn Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge le moladh na tuairisce agus creidimid go 
bhfuil se ríthábhachtach do RTÉ alt 114 agus alt 120 den Acht Craolacháin a 
chomhlíonadh agus ní mór na hailt sin a léiriú mar ghné lárnach d’aon bheartas maidir 
leis an nGaeilge agus an méid seo a leanas a sholáthar: 
 

• réimse cuimsitheach clár Gaeilge agus Béarla a chur ar fáil a fhreagróidh 
d’éagsúlacht chultúir oileán na hÉireann uile ar réimse é ina mbeidh cláir lena 
gcuirtear siamsa, eolas agus oideachas ar fáil, lena gcuirtear tuairisciú ar 
ghníomhaíochtaí spóirt, reiligiúin agus cultúir ar fáil agus lena bhfreastalaítear 
ar ionchais an phobail i gcoitinne mar aon le hionchais daoine den phobal a 
bhfuil spéiseanna speisialta nó spéiseanna mionlaigh acu agus ar cláir iad, i 
ngach cás, lena léirítear meas ar dhínit an duine, 

• cláir nuachta agus chúrsaí reatha Gaeilge agus Béarla a sholáthar, lena n-
áirítear cláir lena soláthraítear tuairisciú ar imeachtaí i dTithe an Oireachtais 
agus i bParlaimint na hEorpa, agus 

• léiriú cultúrtha comhaimseartha a éascú nó cúnamh a thabhairt don chéanna 
agus nuáil agus turgnamh i gcraolachán a spreagadh nó a chur chun cinn. 
 

Luaitear an méid seo a leanas in alt 120 den Acht Craolacháin 2009- 
• Déanfaidh RTÉ bunábhar clár Gaeilge a chur ar fáil do TG4 de réir cibé 

méideanna agus cibé tráthanna a chomhaontóidh siad, ar méideanna agus  
tráthanna iad a mbeidh de thoradh orthu, ina dtuairim, méid is comhionann le 
huair an chloig de bhunábhar clár den sórt sin a bheith á chur ar fáil go laethúil 
ag RTÉ do TG4. 

 
Ní mór do RTÉ a lua go soiléir; 
 

• An líon uaireanta de chláir Ghaeilge atá ar fáil faoi láthair, 
• An líon uaireanta de chláir Ghaeilge a bheidh ar fáil sa todhchaí, 
• Cineál na gclár, 
• Cé orthu a bheidh na cláir dírithe (óige, lucht spóirt nó ceoil agus araile), 
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• An córas monatóireachta a bheidh ann maidir le cur i bhfeidhm polasaithe Gaeilge 
an stáisiúin. 

 
Is ábhar imní do Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge nach bhfuil cosaint reachtaíochta ag 
RTÉ Raidió na Gaeltachta.  Cé go dtuigeann an Chomhdháil nach bhfuil aon tionchar ag 
RTÉ i leith beartais an Rialtais a dhréachtú i leith cúrsaí craolacháin, éilíonn an 
Chomhdháil go soiléireodh RTÉ ról riachtanach RTÉ Raidió na Gaeltachta don phobal ar 
a bhfuil siad ag freastal. Ní mór do RTE maoiniú seasmhach leanúnach a chur ar fáil do 
RTÉ Raidió na Gaeltachta chun freastal éifeachtach a dhéanamh ar phobal na Gaeltachta 
agus ar phobal na Gaeilge araon. 
 
Molann an Chomhdháil chomh maith go mbeadh lascaine ar fáil d’fhógróirí ar mian leo 
fógraí trí Ghaeilge a chur ar TG4 nó RTÉ. 
 
4.0 Raidió Teilifís Éireann 
 
Ba cheart go mbeidh meon dearfach i leith na Gaeilge agus i leith seirbhísí 
craoltóireachta trí Ghaeilge a sholáthar ag gach leibhéal laistigh de RTÉ. Ní mór don 
ardbhainistíocht an meon sin a léiriú trí 
 

1. Tuiscint a fhorbairt agus a léiriú ar thábhacht na Gaeilge i gcoitinne, 
2. Éileamh ón bhainistíocht ar chláir Gaeilge  
3. Acmhainní foirne, fisiceacha agus airgeadais a chur ar fáil don Ghaeilge in RTÉ. 

 
Tá sé tábhachtach go dtuigfeadh Ardbhainitsíocht RTÉ na dualgais atá orthu o thaobh na 
Gaeilge de agus go gcinnteodh siad go gcomhlíonfaí na dualgais sin agus go deimhin go 
mbeidís réamhghníomhach ag soláthar cláir Ghaeilge i gcónaí.  Ní foláir go gcinnteofaí 
go mbeidh straitéis shoiléir agus stuama ag RTÉ maidir le cláir theilifíse, cláir raidió agus 
seirbhísí nuachta a sholáthar trí Ghaeilge. 
 
Molann an Chomhdháil an iris RTÉ Guide ina mbíonn go leor tagairt do chláir ar RTÉ 
Raidió na Gaeltachta.  Ní mór don RTÉ Guide leanúnachas a chinntiú maidir le 
bolscaireacht do chláir Gaeilge ar RTÉ, RTÉ Raidió na Gaeltachta agus TG4. 
 
Ní féidir dóthain béime a chur ar éagsúlacht an phobail a bhreathnaíonn ar TG4 agus 
RTÉ nó a éisteann le RTÉ Raidió na Gaeltachta agus le stáisiúin eile Raidió de chuid 
RTÉ. Tá géarghá go bhfreastalófaí ar riachtanais an lucht féachana agus éisteachta RTÉ 
agus nach bhfágfaí faoi TG4 agus Raidió na Gaeltachta amháin riachtanais an phobail sin 
a chomhlíonadh.  
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Ní mór sainmhíniú cruinn a thabhairt ar céard is clár Gaeilge ann agus ní mór a chinntiú 
go bhfuil gach clár Gaeilge ag freastal go héifeachtach ar riachtanais an phobail Ghaeilge. 
 
Molann an Chomhdháil gur cheart go mbeadh níos mó Gaeilge á húsáid ag láithreoirí 
leanúnachais ar sheirbhísí RTÉ, agus go bhforbrófaí seo de réir a chéile, agus go mbeadh 
seo déanta acu siúd a bhfuil cumas sa teanga acu.  Ba cheart chomh maith níos mó 
Gaeilge a shníomh isteach i gcaint laethúil ar chláir RTÉ bíodh siad ar raidió nó ar 
teilifís.  D’fhéadfaí beannachtaí, oscailt chláir agus araile a dhéanamh trí Ghaeilge 
amháin. 
 
Ní mór do RTÉ úsáid a bhaint as na cainéil tacaíochta atá ar fáil lena n-áirítear Scéim 
Fuaim agus Fís de chuid Údaráis Craolacháin na hÉireann chun cláir nua Ghaeilge a 
fhorbairt. 
 
5.0 Ratálacha 
 
Ni ionann figiúirí ratálacha do chláir Ghaeilge agus do chláir Bhéarla. Tá níos mó daoine 
sa tír a bhfuil Béarla acu ná Gaeilge mar sin níl cothrom na féinne le fáil as rátálacha i 
dtaobh cláir Ghaeilge agus Bhéarla a chur i gcomparáid lena chéile.  Mar chraoltóir 
náisiúnta poiblí tá sé ríthábhachtach go gcuireann RTÉ cláir Ghaeilge ar fáil go 
leanúnach.  Ní mór a chinntiú nach bhfuil tionchar ag aon tríú pháirtí nó ag aon fhoinsí 
eile ar sholáthair cláir Ghaeilge nó Bhéarla ag amanna áirithe nó tréimhsí áirithe sa 
sceideal.  
 
6.0 RTÉ Raidió na Gaeltachta 
 
Bunaíodh RTÉ Raidió na Gaeltachta sa bhliain 1972 chun freastal agus seirbhís iomlán 
raidió a chur ar fáil do phobal na Gaeltachta agus do lucht labhartha na Gaeilge fud fad 
na tíre. Is seirbhís den chéad scoth í RTÉ Raidió na Gaeltacht don phobal sin ar a bhfuil 
sé dírithe agus ní mór ardmholadh a thabhairt do na forbairtí atá ar siúl ag RTÉ Raidió na 
Gaeltachta ar sheirbhísí ar líne lena n-áirítear na meáin úra agus RTÉ Player.  Molann an 
Chomhdháil go dtabharfaidh RTÉ gach tacaíocht do RTÉ Raidió na Gaeltachta chun 
straitéis láidir ó thaobh na margaíochta digití a fhorbairt.  
 
Tá dúshláin os comhair RTÉ Raidió na Gaeltachta lena n-áirítear athruithe substaintiúla 
ar stádas teangeolaíochta na gceantar Gaeltachta.  Luadh go soiléir i suirbhé MRBI in 
Aibreán 2001 gurbh iad na príomhchúiseanna go n-éisteann daoine le RTÉ Raidió na 
Gaeltachta ná go gcuirtear cláir ar ardchaighdeán ar fáil, go bhfuil seirbhís an-mhaith 
nuachta ar fáil, agus go ndéantar clúdach ar imeachtaí áitiúla chomh maith le cúrsaí ceoil. 
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Leis an athrú atá ag teacht ar úsáid na Gaeilge lasmuigh de na ceantair Ghaeltachta, tá 
dúshláin nach beag roimh RTÉ Raidió na Gaeltachta chun freastal a dhéanamh ar lucht 
labhartha na Gaeilge lasmuigh den Ghaeltacht. 
 
Creideann an Chomhdháil go bhfuil sé ríthábhachtach go gcoinneodh RTÉ Raidió na 
Gaeltachta ag freastal ar phobal na Gaeltachta ach go bhforbrófaí cláir raidió atá dírithe ar 
Ghaeilgeoirí ar fud na tíre chomh maith.  
 
Éilíonn Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge ar RTÉ tacaíocht acmhainní daonna agus airgid 
a chur ar fáil do RTÉ Raidió na Gaeltachta le cinntiú go leanfar leis an soláthar ar 
ardchaighdeán atá á chur ar fáil ag an stáisiúin le blianta fada anuas. 
 
Tréaslaíonn Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge le sainmheon an stáisiúin áit a bhfuil an 
Ghaeilge go huile agus go hiomlán mar phríomhteanga labhartha an stáisiúin.  Fostaíodh 
foireann an Raidió chun feidhmiú trí Ghaeilge amháin.  Is údar díomá agus imní don 
Chomhdháil go bhfuil tuarastal na foirne in RTÉ Raidió na Gaeltachta go ginearálta níos 
ísle ná stáisiún eile de chuid RTÉ.  Ní mór do RTÉ ról tábhachtach na bhfostaithe i leith 
forbairt teanga a aithint agus a chinntiú nach dtógfar aon chinneadh ag a mbeadh tionchar 
diúltach aige ar shainmheon Gaeilge an stáisiúin.  
 
Tá RTÉ Raidió na Gaeltachta tar éis sáriarracht a dhéanamh, ní amháin chun seirbhís 
iomlán raidió a chur ar fáil ach i gcás cosaint agus forbairt na Gaeilge chomh maith. 
Cuireann RTÉ Raidió na Gaeltachta seirbhís nuachta náisiúnta, idirnáisiúnta agus áitiúil 
den chéad scoth ar fáil gach uile lá, agus tá ardmholadh ag dul do bhainistíocht agus 
d’fhoireann an stáisiúin as a saothar sa réimse seo.  Anuas air sin, ní mór luach Cartlann 
RTÉ Raidió na Gaeltachta a aithint agus a chinntiú go mbainfí gach leas as an gcartlann 
sin.  
 
Tá ról lárnach ag RTÉ Raidió na Gaeltachta maidir le cosaint teanga sna ceantair 
Ghaeltachta agus forbairt teanga ar fud na tíre (Thuaidh agus Theas).  Ní mór a lua go 
bhfuil RTÉ Raidió na Gaeltachta ag freastal go héifeachtach ní amháin ar phobal na 
Gaeltachta agus na Gaeilge ach ar phobal na Gaeilge ar fud na cruinne. Tá fostaithe an 
stáisiúin lonnaithe i gceantair Ghaeltachta dhifriúla ar fud na tíre agus iad ag freastal ar 
na pobail éagsúla sin agus ag cosaint canúintí éagsúla na Gaeltachta.  Ní mór do RTÉ an 
ról tábhachtach sin a aithint agus cothrom na féinne a chinntiú i ngach gné do chúrsaí 
fostaíochta i stáisiúin raidió uile RTÉ.  
 
Éilíonn Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge go gcinnteofaí go mbeidh maoiniú 
seasmhach leanúnach ar fáil do RTÉ Raidió na Gaeltachta chun freastal éifeachtach 
a dhéanamh ar phobal na Gaeltachta agus ar phobal na Gaeilge araon. 
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7.0 TG4 
 
Ní mór a lua ach go bhfuil géarghá ann go gcomhlíonfadh RTÉ a ndualgais faoin Acht 
Craolacháin agus go gcuirfí 365 uair an chloig de chláir ar fáil  do TG4 gach bliain. Is 
údar imní é do Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge go: ‘Samhlaítear go ndéanfar na 
hacmhainní a leithroinntear don soláthar a laghdú go mór sna blianta atá romhainn’ (An 
Bealach Ar Aghaidh – Straitéis Bheartaithe maidir le hAschur Gaeilge RTÉ). 
 
Éilíonn an Chomhdháil go leanfaí le 365 uair an chloig de chláir Ghaeilge a sholáthar do 
TG4 agus go leagfaí amach straitéis chun cur leis an 365 uair an chloig a sholáthraítear le 
linn na bliana. Ní mór a chinntiú go bhfuil éagsúlacht ábhar i gceist leis na cláir a 
chuirtear ar fáil agus nach mbaineann siad le gné amháin (m/sh Seirbhís Nuachta).  
 
Luaitear sa tuarascáíl an méid a leanas maidir le Seirbhís Chuimsitheach Nuachta ar TG4:  
‘Moltar féachaint ar an bhféadfaí seirbhís feasacháin a sholáthar ar an stáisiún le dul 
leis an bpríomhnuacht ag 7pm. Bheadh ansin seirbhís nuachta Ghaeilge ar fáil in aon áit 
amháin agus shábhálfadh roinnt mhaith airgid ar RTÉ gan aon seirbhís a chailleadh’ 
(An Bealach Ar Aghaidh – Straitéis Bheartaithe maidir le hAschur Gaeilge RTÉ). 
 
Aithnítear go bhfuil cúinsí geilleagracha deacra ann faoi láthair, agus go mbeidh ar RTÉ 
athbhreithniú a dhéanamh ar na tosaíochtaí gearr-, meán- agus fadtéarma dá réir.  San 
athbhreithniú seo, éilíonn an Chomhdháil go n-aithneofaí luach na seirbhísí Gaeilge agus 
nach nglacfaí aon chinneadh a bheadh tionchar diúltach aige ar luach na seirbhísí seo.  
 
Molann Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge an obair atá déanta ag TG4 i dtaobh aipeanna. 
Ní mór gach tacaíocht a chur ar fáil do TG4 chun breis aipeanna a fhorbairt sa todhchaí.  
  
8.0 Mean Úra 
 
Tá forbairt ollmhór tagtha ar úsáid na meáin úra le blianta anuas. Tá clú agus cáil ar RTÉ 
Raidió na Gaeltachta agus ar TG4 a bheith ceannródaíoch sna réimsí seo, agus a bheith ar 
thús cadhnaíochta maidir le freastal ar na hathruithe sóisialta atá ag teacht chun cinn i 
saol na craoltóireachta.  Ní mór gach tacaíocht a chur ar fáil do RTÉ Raidió na Gaeltachta 
agus do TG4 chun an úsáid is fearr agus is éifeachtaí a bhaint as na meáin úra. 
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9.0 Monatóireacht agus Tuairisciú ar dhul chun cinn 
 
Creideann an Chomhdháil go bhfuil gá le monatóireacht leanúnach ar pholasaí Gaeilge 
RTÉ agus 

• Ba cheart go bhfoilseofaí tuairiscí ar dhul cinn go tráthúil.  
• Ba cheart go gcuirfí na forbairtí a bhainfear amach sa straitéis san áireamh i 

dtuairisc bhliantúil RTÉ 
 
10.0 Focail Scoir 
 
Tá seans anois ag RTÉ Raidio Teilifís Éireann, tríd an straitéis seo, struchtúir 
fheiliúnacha a bhunú agus a neartú lena chinntiú go bhfuil seirbhís chraoltóireacht trí 
Ghaeilge ar fáil go leanúnach agus gan deacracht.  Ní mór riachtanais phobal na Gaeilge 
ar fud an domhain agus sna Gaeltachta a thabhairt san áireamh i ngach gné de ghnóthaí 
RTÉ.  
 
Tugann An Chomhdháil ardmholadh do bhainistíocht agus d’fhoirne RTÉ Raidió na 
Gaeltachta agus TG4.  Éilíonn an Chomhdháil go gcosnófaí sainmheon an dá stáisiúin 
seo, agus go n-aithneofaí gur roghnaigh foireann na stáisiún sin gairm a bhaint amach trí 
Ghaeilge, níor cheart a bheith ag áiteamh ar aon duine de na fostaithe sin seirbhísí trí 
Bhéarla nó seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil in aghaidh a dtola.  
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