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Réamhrá 

Ní rófhada é, i dtéarmaí staire na nGael, ó bhí an Ghaeilge bheo le cloisteáil i dtithe 
agus ar bhóithre Chontae Doire, agus anois tá sí le cloisteáil arís ar na bóithre timpeall 
Charn Tóchair i nDeisceart an Chontae a bhuí le pobal Charn Tóchair. 

Bhí sé mar onóir agam, mar Chathaoirleach Chomhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta 
agus Phobal Labhartha na Gaeilge, agus in éineacht le mo chomhghleacaí 
parlaiminteach, an Seanadóir Lorraine Clifford-Lee, an athbheochan iontach seo a 
fheiceáil mar gheall ar chuireadh a fuair an Comhchoiste ó Choiste Forbartha Charn 
Tóchair, toscaireacht a sheoladh go dtí an ceantar - toscaireacht a cuireadh i gcrích 
ar an 21 Meitheamh 2022. Rinne an Comhchoiste an cinneadh maidir leis an 
toscaireacht seo ag a chruinniú ar an 31 Bealtaine 2022. 

Cé nár chualathas an Ghaeilge go hoscailte sna bólaí seo le 70 bliain anuas, ní raibh 
sí imithe ó smaointe ná ó dhúchas an phobail áitiúil riamh. Anois, tá an pobal calma 
seo ag maíomh go bródúil as an teanga os comhair an domhain mhóir; ag maíomh 
gurb í an Ghaeilge a theanga dhúchais féin, agus gurb í an Ghaeilge príomhtheanga 
a cheantair féin. 

Chomh maith leis sin, tá an Ghaeilge le cloisteáil i scoileanna an cheantair, agus i 
mbéal na ndaltaí bunscoile, rud nár ceadaíodh anseo ná in aon cheantar eile in Éirinn 
nuair a bunaíodh an córas bunscoile in 1831. Ach tá ceannas anois ag an bpobal áitiúil 
ar oideachas agus ar thodhchaí a leanaí, seachas ag maorlathaigh nó polaiteoirí 
iasachta ón taobh amuigh, agus is í an Ghaeilge atá roghnaithe acu, dóibh féin agus 
dá sleachta. 

Ach i bhfad níos mó á dhéanamh ag pobal Charn Tóchair ná scolaíocht as Gaeilge a 
chur ar fáil dá leanaí. Tá muintir an phobail seo i mbun phobal, cheantar agus 
thimpeallacht Ghaeilge a chur i bhfeidhm arís i gceantar tuaithe taobh amuigh den 
Ghaeltacht oifigiúil, reachtúil. Ní iar-Ghaeltacht é Carn Tóchair a thuilleadh, ach is 
Gaeltacht arís é. Níl an obair go léir déanta go fóill ina thaobh, ach tá i bhfad níos mó 
déanta i gCarn Tóchair ná in a lán áiteanna tuaithe eile in Éirinn san iar-Ghaeltacht. Is 
eiseamláir agus is cúis bhróid dúinn go léir gaisce pobal Charn Tóchair. Is léir ón méid 
a chonaiceamar ar an lá, agus muid inár n-aíonna sa cheantar, go bhfuil agus go 
mbeidh an Ghaeilge ina cuid lárnach de thodhchaí an cheantair agus an phobail seo. 

Bhuail an toscaireacht le hionadaithe ó phobal Carn Tóchair, agus phléamar cúrsaí 
Gaeilge agus cúrsaí pobail leo. Mhínigh siad dúinn an obair atá déanta acu cheana 
féin, an obair leanúnach atá á déanamh acu faoi láthair, agus an obair a bheidh á 
déanamh acu sna blianta amach anseo. Phléigh siad na dúshláin linn atá sáraithe acu, 
na dúshláin a bhfuil siad ag tabhairt faoi sa lá atá inniu ann, agus na dúshláin eile a 
bheidh os a gcomhair sa todhchaí. 

Níl aon rud á iarraidh ag an bpobal áitiúil seo ach léargas iontach ar thodhchaí na 
Gaeilge in Éirinn a thabhairt dóibh siúd a bhfuil an t-ádh leo a bheith ina gcónaí sa 
cheantar, agus dóibh siúd ón taobh amuigh de ar mhaith leo cuairt a thabhairt air. Tá 
an pobal tuaithe seo ag feidhmiú as a stuaim féin, tá rath lena iarrachtaí, agus níl uaidh 
ach an t-aitheantas agus an tacaíocht ba chóir dó a fháil ó Fheidhmeannacht 



TOSCAIREACHT GO CARN TÓCHAIR, CO. DHOIRE AR AN 21 MEITHEAMH 2022

Leathanach 4 de 15

TOSCAIREACHT GO CARN TÓCHAIR, CO. DHOIRE AR AN 21 MEITHEAMH 2022

Tuaisceart Éireann agus ón Rialtas i mBaile Átha Cliath. Níl á iarraidh aige ach go n-
aithneofar é mar phobal Gaeilge, agus go bhfaighidh sé cothrom na Féinne ina 
bheartaíocht agus ina chaidrimh leis na húdaráis éagsúla.

Tionscnamh an phobail uilig is ea gníomhaíochtaí Choiste Forbartha Charn Tóchair, 
ina ndírítear ar gach réim de shaol an phobail, agus ar gach aoisghrúpa laistigh den 
phobal sin. Ní féidir a rá gur gnáthphobal é an pobal seo, nuair a thugtar faoi deara an 
réimse leathan de ghníomhaíochtaí éagsúla a bhíonn á n-eagrú aige ó sheachtain go 
seachtain, ó mhí go mí, agus ó bhliain go bliain. Dála an scéil: is trí mheán na Gaeilge
– teanga dhúchais an phobail – a chuirtear na gníomhachtaí uilig i gcrích. Ní rud mór
é sin, sin mar atá sé. Tá slí ann don Bhéarlóir, go deimhin, slí a n-éascaíonn di nó dó
an Ghaeilge a fhoghlaim agus a chleachtadh, ach is í an Ghaeilge atá i réim mar
phríomhtheanga na ngníomhaíochtaí sin.

Agus teanga dhúchais an phobail á cur i réim arís aige, soláthraíonn Coiste Forbartha 
Charn Tóchair raon leathan cúrsaí agus imeachtaí Gaeilge do gach aois agus i 
gcomhair na n-inniúlachtaí ar leith a bhíonn ag na foghlaimeoirí éagsúla. Bíonn 
ranganna, ag cúig leibhéal éagsúla, ó bhunfhoghlaimeoirí go cainteoirí líofa, ar siúl an 
t-am ar fad: ranganna dírithe ar aoisigh, ar dhéagóirí, ar leanaí, nó ar riachtanais áirithe
eile de réir mar a aimsítear iad. Soláthraítear cúrsaí cruinnis, cúrsaí aistriúcháin agus
eagarthóireachta chomh maith le cúrsaí ina ndírítear ar Ghaeilge an teaghlaigh.

Cuid de na leabhair Choiste Forbartha Charn Tóchair 

Tugann an Coiste Forbartha deiseanna don phobal teacht le chéile i gciorcail 
chomhrá, i gclub leabhar agus le linn féilte agus feiseanna. Sna féilte agus sna 
feiseanna céanna, dírítear aird agus suim an phobail ar gach gné den chultúr Gaeilge. 
Dírítear ar an amhránaíocht agus ar an gceol; ar na healaíona; ar an oidhreacht; ar an 
scríbhneoireacht; ar an tseandálaíocht agus ar chúrsaí staire, i measc rudaí eile. 
Chomh maith leis sin, i ngach rud a dhéantar, cuirtear béim ar leith ar thimpeallacht 
agus ar dhúlra an cheantair áitiúil: idir ainmhithe, chrainn agus talamh. Ní fhágtar rud 
ar bith as an áireamh, agus cuirtear Gaeilge ar gach rud. 
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Moltaí an Chomhchoiste

Ar dtús, is mian le Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na 
Gaeilge aird an Taoisigh, aird Phíomh-Aoire an Rialtais, an Aire Turasóireachta, 
Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta agus Méan, agus aird an Aire Stáit ag Roinn an Taoisigh 
agus ag an Roinn Tuarasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, a
dhíriú ar an éacht atá déanta ag pobal Charn Tóchair agus ar an obair leanúnach atá 
ar siúl sa cheantar sin. 

Ba mhaith leis an gComhchoiste an dá mholadh seo a leanas a leagan os comhair an 
Taoisigh agus na nAirí: -

1. Molann Comhchoiste na Gaeilge na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na
Gaeilge don Taoiseach, don Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta,
Spóirt agus Meán, agus chuig Príomh-Aoire an Rialtais, an tAire Stáit ag Roinn
an Taoisigh agus ag an Roinn Tuarasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta,
Spóirt agus Meán, cuairt a thabhairt ar phobal Charn Tóchair, an éacht iontach
atá déanta ag an bpobal sin a aithint, agus gach tacaíocht is féidir a thabhairt
don phobal sin mar chuidiú leo ina n-iarrachtaí an Ghaeltacht a athbhunú i
gContae Dhoire.

2. Molann Comhchoiste na Gaeilge na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na
Gaeilge don Taoiseach, don Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta,
Spóirt agus Meán, agus do Phríomh-Aoire an Rialtais, an tAire Stáit ag Roinn
an Taoisigh agus ag an Roinn Tuarasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta,
Spóirt agus Meán, go nglacfaidh an Rialtas leis an mbeartas seo a leanas, mar
bheartas oifigiúil an Rialtais, agus mar bheartas lárnach i gcur chun cinn na
Gaeilge: -

“Tá sé ina bheartas oifigiúil de Rialtais na hÉireann ‘Samhail Charn 
Tóchair’ a chruthú i ngach contae in Éirinn, agus an tacaíocht agus 
an córas riaracháin cuí a chur i gcrích láithreach, chun an cuspóir 
uasal seo a thosú agus a chur i gcrích taobh istigh de 20 bliain.”
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1. An Carn

Is mol lárnach i gceantar Charn Tóchair é An Carn, áis atá ina shuíomh nua-
aimseartha, galánta; suíomh a chuirfeadh éad ar cheantair tuaithe eile ach a 
mhacasamhail a bheadh acu. Is iomaí pobal beag in Éirinn, idir phobail uirbeacha 
agus phobail tuaithe a mbeadh an t-ádh leo ionad mar seo a bheith acu. Tá áiseanna 
de gach cineál ar fáil ar an suíomh: idir an tIonad Comhdhála, an tIonad Ealaíon, an 
stiúideo, an bhialann agus an siopa, agus bíonn fuadar oibre ar siúl ann i gcónaí. 

1.1 An tIonad Comhdhála 
Is áit fhoirfe í an tIonad Comhdhála i gcomhair cruinnithe nó comhdhála nó seimineáir 
a bhíonn á n-eagrú ag ghnólachtaí nó ag eagraíochtaí deonacha, nó fiú ag daoine 
aonair. Tá ceithre sheomra éagsúla ar fáil ann atá oiriúnach i gcomhair gach saghas 
ócáide agus i gcomhair gach líon daoine a bhíonn ag freastal orthu. Tá áiseanna 
ríomhaireachta agus clódóireachta ar fáil do na cuairteoirí agus chomh maith leis sin, 
tá leabharlann phoiblí san Ionad a bhfuil leabhair agus áiseanna eile ar fáil inti. 

Arís, mar bunphrionsabal i ngach rud a ndéantar sa Charn, tugann ainmneacha na 
seomraí éagsúla aitheantas do chúlra, do stair agus do bhéaloideas an cheantair: 
Seomra Charn Tóchair; Seomra Chill an Locha; Seomra Ghort an Iúir agus; Seomra 
Thír Chiana. 
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1.2 An Coire – Ionad Ealaíon

Is ionad ealaíon ar leith é An Coire. Is áit é a dtagann an pobal áitiúil le chéile agus a
gcuirtear féiniúlacht agus cultúr an phobail áitiúil ar taispeáint. Chomh maith leis sin, 
is féidir an Coire a úsáid mar shuíomh i gcomhair cóisirí, cruinnithe agus ceardlanna.

Mar chuid den Choire, tá an Halla Mór ina n-eagraítear réimse leathan imeachtaí. Cibé 
rud a bhíonn ag teastáil ón bpobal áitiúil - ceolchoirm, cóisir, taispeántais, scannán -
is féidir é a chur ar siúl sa Halla Mór, halla ina bhfuil áit ann le haghaidh 200 duine.

Laistigh den Choire, tá áiseanna iontacha breise ar fáil don phobal: Stiúideo Ealaíne; 
Stiúideo Ilmheán agus; Ceardlann Cheardaíochta. Tá na háiseanna seo ar fáil 
d’ealaíontóirí, do cheardaithe agus do dhaoine cruthaitheacha eile atá ag iarraidh 
úsáid a bhaint astu chomh maith le húsáid a bhaint as na bogearraí, agus as an 
trealamh taifeadta is nua-aimseartha atá ar fáil ann. I measc na seirbhísí atá ar fáil, tá 
taifeadadh agus cruthú fuaime, meascadh, máistriú, léiriúchán agus eagarthóireacht.
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1.3 An Croí, Teach Caife agus Bistro agus an Siopa
Díreach in aice leis na háiseanna iontacha seo, is féidir leis an duine áitiúil, nó an fánaí 
atá ag spaisteoireacht trí Chontae Doire, béile nó caife a fháil sa bhialann béal dorais 
nó giota siopadóireachta a dhéanamh sa siopa in aice láimhe; siopa ina bhfuil an 
bhéim i gcónaí ar earraí Éireannacha agus Gaelacha ar na seilfeanna.

Tá an Siopa ag feidhmiú ar shuíomh an Chairn ó bhí 2007 ann, agus é lán de shaothair 
cheardaithe agus ealaíontóirí ó gach cearn den tír. Déanann an  Siopa a dhícheall 
earraí Gaelacha agus earraí Éireannacha a chur chun cinn. Chomh maith leis sin, 
soláthraíonn sé réimse leabhair Ghaeilge idir nua-aimseartha agus thraidisiúnta ar a 
sheilfeanna.

Ó mhí na Samhna 2018 i leith, tá bia den scoth ann agus seirbhís trí Ghaeilge á gcur 
ar fáil ag Coiste Forbartha Charn Tóchair, sa Chroí (An Croí) agus mar a 
chonaiceamar ar an lá, bíonn ráchairt mhór air, idir dhaoine ón gceantar féin agus 
dhaoine ó lasmuigh.

Liam Ó Flannagáin – Cathaoirleach Choiste Forbartha Charn Tóchair; an Seanadóir Lorraine Clifford-
Lee; an Teachta Dála Aengus Ó Snodaigh – Cathaoirleach an Chomhchoiste; agus Pádraig Ó Mianáin 
– Ball Coiste de Choiste Forbartha Charn Tóchair
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1.3 An Croí, Teach Caife agus Bistro agus an Siopa
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chonaiceamar ar an lá, bíonn ráchairt mhór air, idir dhaoine ón gceantar féin agus 
dhaoine ó lasmuigh.

Liam Ó Flannagáin – Cathaoirleach Choiste Forbartha Charn Tóchair; an Seanadóir Lorraine Clifford-
Lee; an Teachta Dála Aengus Ó Snodaigh – Cathaoirleach an Chomhchoiste; agus Pádraig Ó Mianáin 
– Ball Coiste de Choiste Forbartha Charn Tóchair

1.4 An Teach Glas

Agus dóibh siúd a bhfuil suim acu Gaeltacht athbhunaithe a fheiceáil agus páirt a 
ghlacadh i gníomhachtaí na Gaeltachta sin, tá lóistín ar fáil sa Teach Glas. Lóistín 
féinfhreastail, agus ainmneacha iontacha ar na haonaid ar leith ann; ainmneacha a 
bhfuil baint acu le  béaloideas na háite (Teach Shuí Finn agus Teach Loch Bran). Tá 
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2. Tearmann Dúlra Dhroim nDamh

Thug an toscaireacht cuairt ar áit iontach sa cheantar atá faoi bhainistíocht Choiste 
Forbartha Charn Tóchair ó 2012 i leith: Tearmann Dúlra Dhroim nDamh agus Cosán 
Oidhreachta Charn Tóchair. Is tearmann iontach é an dúlra (85 heictéar in iomlán) atá 
faoi chúram an Choiste Forbartha ar son an phobail áitiúil, ar leis an tearmann seo.

Suite ar imeall Shliabh Speirín agus é imeallaithe ag abhainn na Griollaí, tá beagnach 
seacht gciliméadar de chosáin (cosán an Ruachain, Cosáin Loch Bran agus Cosán 
na Coillearnaí) ag caismirneach tríd an tearmann seo - tearmann ar iarsma é de choill 
ársa Ghleann Con Cadhain agus Choill Íochtarach, a bhí níos mó na 200 ciliméadar 
cearnach i méid tráth, é suite idir Loch nEathach agus Sliabh Speirín.

Ceann de na rudaí iontacha atá ar taispeáint i dTearmann Dúlra Dhroim nDamh 

Bíonn daoine áitiúla agus turasóirí ó gach cearn den tír agus den domhan mór araon, 
ag baint taitneamh as an tearmann seo, a bhfuil na gnéithe dúchasacha de na sean-
choillte agus de na bogaigh agus de na cluainte ann a bhí go forleathan in Éirinn roimh 
theacht na nGall. Bíonn gnéithe agus radharcanna le feiceáil anseo atá imithe i léig, 
nó iomlán imithe den chuid is mó in Éirinn: idir ghnáthóga leochaileacha, chrainn 
dhúchasacha agus ainmhithe agus fheithidí atá i mbaol. Is dúlra sean-Ghaelach é 
agus tugtar aitheantas don fhíric sin trí úsáid na Gaeilge chomh maith leis an aibítir 
Oghaim. Feictear na tagairtí leanúnacha ar thaobh na gcosán - tagairtí don stair, don 
déscéalaíocht agus don bhéaloideas.  

Is eiseamláir iontach é an dúlra agus an Cosán Oidhreachta ar a thiomanta agus a 
gníomhaí is atá Coiste Forbartha Charn Tóchair i leith a thimpeallachta áitiúla, agus i 
leith chúrsaí comhshaoil san iomlán. Tá tuirbín gaoithe agus painéil ghréine 
fhótavoltacha ag feidhmiú ann agus tá réimse tionscnaimh eile beartaithe aige ionas 
go mbeidh Carn Tóchair in ann a bheith ina phobal glan-nialas roimh spriocanna 
idirnáisiúnta 2035: crainn a chur, teicneolaíocht in-athnuaite a shuiteáil ina measc.
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Ceann de na gníomhartha éagsúla a bhíonn ar siúl i dTearmann Dúlra Dhroim nDamh

Mar chuid den chúram seo, déantar gach iarracht na gnáthóga éagsúla a chosaint: na 
coillearnaigh ársa; na coillearnaigh leathnádúrtha; na gnáthóga fáil sceiche; na 
móinteáin; na heanaigh; agus na tailte féaraigh. Déantar gach iarracht ar son na n-
ainmhithe, na n-iasc agus na bhfeithidí chomh maith: gach rud atá beo ar talamh nó 
san uisce. 

Mar chuid den chosaint seo, tá feirm chaomhnaithe ag feidhmiú sa dúlra a choinníonn 
cothromaíocht íogair ann. Baintear úsáid bhreise as an bhfeirm seo mar úsáidtear é 
chun táirgí bia áitiúila a chur ar fáil sa Chroí, siar sa Charn.
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3. Cumann Lúthchleas Gael Roibeard Éiméid Sleacht Néill

Eagraíocht iontach Ghaelach eile atá ag feidhmiú i gceantar Charn Tóchair is ea 
Cumann Lúthchleas Gael Roibeard Éiméid Sleacht Néill. Bhí gliondar orainn nuair a 
fuaireamar cuireadh agus deis cuairt a thabhairt ar an gcumann stairiúil seo atá tar éis 
craobh i ndiaidh craobh a bhuachan i gcaitheamh na mblianta.

Seán Mc Guigan – Cathaoirleach Cumann CLG Sleacht Néill; an Seanadóir Lorraine Clifford-Lee; an
Teachta Dála Aengus Ó Snodaigh – Cathaoirleach an Chomhchoiste; agus Niall Ó Catháin – Ball de 
Fhochoiste Chumann CLG Sleacht Néill (agus Rúnaí Comhlachta Choiste Forbartha Charn Tóchair)

Pádraig Ó Mianáin – Oifigeach Comhordaitheoir Iomána Chumann CLG Sleacht Néill; an Teachta Dála 
Aengus Ó Snodaigh – Cathaoirleach an Chomhchoiste; Seanadóir Lorraine Clifford-Lee; Seán Mc 
Guigan – Cathaoirleach Chumann CLG Sleacht Néill; Barra Glass – Oifigeach Caidrimh Phoiblí 
Chumann CLG Sleacht Néill; agus Niall Ó Catháin – Ball de Fhochoiste Chumann CLG Sleacht Néill
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Thug an toscaireacht turas ar pháirc imeartha agus ar clubtheach an chumainn agus 
chonaiceamar na háiseanna iontacha atá an cumann tar éis a fhorbairt thar na blianta. 
Imríonn imreoirí as Cumann Shleacht Néill ann agus bíonn rath orthu go minic sa 
chamógaíocht, san iománaíocht agus sa pheil Ghaelach.  

Is gné eile é seo den saol Gaelach atá á fhorbairt ag muintir Shleacht Néill / Charn 
Tóchair sa cheantar. Mar gheall ar na háiseanna atá an pobal seo tar éis a chruthú dó 
féin, mar aon leis na daoine deonacha atá ag obair ar a shon, ní féidir ach todhchaí 
rathúil a shamhlú don chumann seo.

Léiríodh dúinn na pleananna móra atá ag an gCumann agus ag an bpobal áitiúil cur 
leis na háiseanna nua-aimsireartha atá ar fáil do lucht spóirt agus do ghnáthphobal an 
cheantair áitiúil lena chinntiú go mbeidh cluichí Gaelacha agus an Ghaeilge lárnach i 
gcónaí amach anseo.
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4. Áit Lárnach i Saol na Gaeilge in Éirinn

Ní ag feidhmiú i bhfolús atá pobal Charn Tóchair ach mar chuid lárnach agus mar 
eiseamláir iontach de shaol na Gaeilge in Éirinn. Tá nasc ag an bpobal seo le Foras 
na Gaeilge, le Conradh na Gaeilge agus le heagraíochtaí Gaeilge éagsúla eile. Fuair 
Coiste Forbartha Charn Tóchair aitheantas oifigiúil sa bhliain 2017 nuair a bronnadh 
stádas agus aitheantas air mar cheantar shuaitheanta ar mhaithe le forbairt na 
Gaeilge. Agus níl an stádas agus an t-aitheantas sin tuillte níos mó ag aon phobal in 
Éirinn is mar atá sé tuillte ag muintir Charn Tóchair.

5. Samhail Charn Tóchair

Mar a luaigh mé, arís is arís eile, tríd an tuarascáil ghairid seo, is eiseamláir iontach é 
pobal Charn Tóchair agus an dul chun cinn atá déanta aige ar son na Gaeilge agus 
ar son an shaoil Ghaelaigh. Cuireann sé iontas orm agus ar Chomhaltaí an 
Chomhchoiste uilig an méid atá bainte amach acu - go minic gan tacaíocht nó maoiniú 
seachtrach. Tá súil agam go ndéanfar macasamhlú ar an togra seo i ngach contae in 
Éirinn sna blianta amach romhainn.

Thar mo cheann féin agus thar ceann Chomhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus 
Phobal Labhartha na Gaeilge, ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an bpobal sin 
agus leis na hionadaithe agus leis na hoibrithe go léir, as an gcuireadh a thug siad 
dúinn cuairt a thabhairt orthu agus as an dea-obair ar an talamh a fheiceáil. Tréaslaím 
leo an obair sin agus guím gach rath orthu sa todhchaí. Ba mhaith liom ár mbuíochas 
a chur in iúl do Liam Ó Flannagáin, Niall Ó Catháin, Seán Mc Guigan agus Barra 
Glass, agus do na daoine eile ar bhuaileamar leo agus a thug cabhair dúinn ar an lá.

6. Comhaontú agus Leagan na Tuarascála
Chomhaontaigh Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na 
Gaeilge an tuarascáil seo ag a chruinniú ar an 21 Meán Fómhair 2022 agus leagadh 
os comhair Dháil Éireann agus Seanad Éireann í ar an 29 Fómhair 2022.

_________________________________

An Teachta Dála Aengus Ó Snodaigh TD
Cathaoirleach

29 Meán Fómhair 2022
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AGUISÍN 1 – COMHALTAÍ AN CHOMHCHOISTE

• An Teachta Dála Catherine Connolly (Neamhspleách)

• An Teachta Dála Pa Daly (Sinn Féin)

• An Teachta Dála Danny Healy-Rae (Neamhspleách)

• An Teachta Dála Joe McHugh (Fine Gael)

• An Teachta Dála Marc Ó Cathasaigh (An Comhaontas Glas)

• An Teachta Dála Fergus O’Dowd (Fine Gael)

• An Teachta Dála Aindrias Ó Muimhneacháin (Fianna Fáil)

• An Teachta Dála Aengus Ó Snodaigh (Cathaoirleach) (Sinn Féin)

• Folúntas (Fianna Fáil)

• An Seanadóir Lorraine Clifford-Lee (Fianna Fáil)

• An Seanadóir Seán Kyne (Fine Gael)

• An Seanadóir Rónán Mullen (Neamhspleách)

• An Seanadóir Niall Ó Donnghaile (Sinn Féin)

• An Seanadóir Barry Ward (Fine Gael)

• An Teachta Dála Éamon Ó Cuív (comhalta neamhoifigiúil gan vóta) (Fianna Fáil)
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