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RÉAMHRÁ 
 

Is cúis áthais dom Plean Póilíneachta Bliantúil An Gharda Síochána 2016 a fhógairt, a leagann amach gealltanais póilíneachta na seirbhíse don bhliain seo 
amach romhainn. Cuimsíonn sé tosaíochtaí An Gharda Síochána mar a shocraigh an tAire Dlí, Cirt agus Comhionannais faoi alt 20 d’Acht an Gharda Síochána 
2005.  

Shocraigh an tAire na nithe seo a leanas mar thosaíochtaí don Gharda Síochána do 2016: 

Slándáil 

An Stát agus na daoine a chosaint i gcoinne sceimhlitheoireachta ina foirmeacha ar fad. 

Ag Dul i nGleic le Coireacht 

Dul i ngleic le tromchoireacht agus coireanna foréigneacha ina foirmeacha ar fad, coireacht eagraithe agus trasteorann ach go háirithe lena n-
áirítear gáinneáil ar dhaoine, chomh maith le buirgléireacht, coireanna atá bainteach le drugaí, coireacht an bhóna bháin agus coireanna i gcoinne 
gnóthas agus talmhaíochta. 

Pobail a Phóilíniú 

Seirbhís póilíneachta sofheicthe, soghluaiste agus sofhreagrach a chomhlíonann riachtanais phobail tuaithe agus uirbeacha araon. 

Slándáil Poiblí 

Póilíneacht éifeachtach a sholáthar a chinntíonn slándáil poiblí ár n-ionaid baile agus cathracha, a thacaíonn le geilleagar oíche slán agus beoga, 
agus a théann i ngleic le hiompar aimhleasta.  

Ag Tacú le hÍospartaigh na Coireachta 



 

Ag obair le Pobail chun iad a chosaint agus chun freastal orthu / Working with Communities to Protect and Serve 
2 

Riachtanais íospartaigh na coireachta a thacú ar bhealach a phléann leo le dínit agus a choinníonn iad ar an eolas faoi dhul chun cinn cásanna a 
bhaineann leo; agus tacaíocht ghinearálta a thabhairt do bhearta atá dírithe ar an Treoir AE um Chearta Íospartach agus an reachtaíocht um 
Cheartas Coiriúil (Cearta Íospartach).  

Ath-Chiontú a Laghdú 

Tacaíocht a thabhairt do chur chuige dírithe, idirghníomhaireachta ar atitimeachas a laghdú; dul i ngleic le ciontóirí srathacha; lena n-áirítear 
forbairt leanúnach den Chlár Athstiúrtha do chiontóirí óga. 

Póilíniú ar na Bóithre 

Líon na mbásanna agus na ngortuithe tromchúiseacha ar ár mbóithre a eascraíonn ó imbhuailtí  agus ó chosaithe a theipeann orthu cúram cuí a 
thógáil a laghdú agus leanúint ar aghaidh ag cur moltaí Tuarascáil Chigireachta an Gharda Síochána ar Chóras Próiseála na Muirear Seasta i 
bhfeidhm. 

Foréigean Teaghlaigh agus Gnéasach 

Obair go tréan chun foréigean teaghlaigh, gnéasach agus atá bunaithe ar inscne a chosc, agus dul i ngleic go héifeachtach le foréigean den chineál 
sin nuair a tharlaíonn sé; chun freagraí tráthúla a chinntiú i gcásanna ar fad. 

Nuálaíocht agus Éifeachtúlacht 

Leanúint ar aghaidh ag uasmhéadú úsáid éifeachtúil agus éifeachtach de phearsanra agus acmhainní eile, maoirseoireacht a dhéanamh ar 
fheidhmiú leasuithe agus forbairt córais TFC ag cur moltaí Chigireacht an Gharda Síochána san áireamh agus cloí, chomh fada agus is féidir, le 
spriocanna buiséadacha thar na heagraíochta. 

Athcóiriú Dlí agus Cirt 

Na gnéithe póilíneachta agus slándála de Chlár Athchóirithe Dlí agus Cirt an Rialtais a chur i bhfeidhm lena n-áirítear tacaíocht d’obair an Údarás 
Póilíneachta neamhspleách nua. 

Mar chuid dár gclár Póilíneacht agus Slándáil le ‘TRUST’, tharla roinnt athruithe suntasacha don Gharda Síochána in 2015 le cinntiú go leanamar ar aghaidh 
ag cosaint agus ag tacú le pobail.  



 

Ag obair le Pobail chun iad a chosaint agus chun freastal orthu / Working with Communities to Protect and Serve 
3 

Chuimsigh sé seo: 

- Tabhairt isteach de 28 Oifig Seirbhíse d’Íospartaigh 
- Bunú de Bhiúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Sheirbhísí Cosanta d’imscrúdú críochnúil agus tuisceanach de choireacht ghnéasach agus 

teaghlaigh agus mí-úsáid leanaí 
- Tabhairt le chéile de shaineolas imscrúdaitheach agus oibríochtúil i mBiúró um Dhrugaí agus Coireacht Eagraithe le díriú ar choireacht eagraithe 
- Tabhairt isteach de straitéis il-snáithe frith-choireachta nua chun dul i ngleic le dronganna coireachta eagraithe agus athchiontaitheoirí. 

 

Bhí feabhsúcháin ann do phobail agus ár gcomhaltaí le mórinfheistíocht i bhfeithiclí nua agus mic léinn an Gharda Síochána nua, chomh maith le fógairt 
tógáil stáisiúin agus clár athchóirithe. Aimsíodh thar €200m d’infheistíocht i TFC thar na cúig bliain atá amach romhainn chomh maith chun córais agus 
próisis a nua-aoisiú. 

Leanfaidh na hathruithe seo ar aghaidh in 2016 le cinntiú go bhfuilimid ag soláthar seirbhís póilíneachta agus slándála náisiúnta a chomhlíonann riachtanais 
na sochaí ar a fhreastalaímid. 

Agus na hathruithe seo á dhéanamh, tógfaimid ar an méid atá dearfach faoin Gharda Síochána, agus cuirimid an t-aiseolas a fuaireamar ón phobal, ár 
muintir, agus comhlachtaí maoirseoireachta agus páirtithe leasmhara ar na rudaí a chaithfimid feabhas a chur orthu san áireamh. 

Is é fócas lárnach an Phlean Póilíneachta 2016 ná na pobail ar a fhreastalaímid a chosaint. Ta na dlúthchaidrimh atá againn le pobail timpeall na tíre 
ríthábhachtach dár gcumas dul i ngleic le coireacht agus í a chosc. Ní dhéanaimid dóigh denár mbarúil faoi seo agus oibreoimid chun na nascanna láidre seo 
a chothabháil agus a fhorbairt. 

Chun sábháilteacht pobail a fheabhsú agus an faitíos roimh choireanna a laghdú, beidh coireacht a chosc inár bpríomhthosaíocht. Ach nuair a tharlaíonn 
coir cinnteoimid go bhfuil sí imscrúdaithe go hiomlán agus i gceart. Beidh íospartaigh na coireachta ag croílár seirbhís an Gharda Síochána agus tabharfar an 
t-eolas agus tacaíocht atá de dhíth orthu dóibh agus atá siad i dteideal anois. 

Táimíd tiomanta do phobail agus daoine aonaracha a chosaint ó na contúirtí agus dochar a bhaineann le coireacht, drugaí, coireacht a bhaineann leis an 
teaghlach lena n-áirítear buirgléireachtaí, foréigean teaghlaigh agus foirmeacha foiréigin eile. 

Leanfaidh An Garda Síochána ar aghaidh a bheith meabhrach agus iad ag freagairt do bhagairtí nua agus éiritheacha chun ár dtír agus a muintir a chosaint. 
Tógfaimid ar ár dtaithí suntasach agus saineolas i ndul i ngleic le sceimhlitheoireacht. Beidh infheistíocht i dteicneolaíocht chun cabhrú le bailiú agus 
scaipeadh eolais go háitiúil, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta. Comhoibreoimid go dlúth lénár gcomhpháirtithe póilíneachta agus slándála chun faisnéis a 



 

Ag obair le Pobail chun iad a chosaint agus chun freastal orthu / Working with Communities to Protect and Serve 
4 

roinnt. Leanfaidh ár gcaidreamh láidir le Seirbhís Pólíneachta Thuaisceart Éireann ar aghaidh ag dul i ngleic le sceimhlitheoireacht agus coiriúlacht 
trasteorann. 

Tá An Garda Síochána go huile is go hiomlán tiomanta chun athrú ó bhonn a dhéanamh air féin le bheith ina seirbhís póilíneachta den chéad scoth. Beidh 
cultúr athnuaite de nua-aoisiú agus proifeisiútacht le feiceáil inár gclár cúig bliain Póilíniú agus Slándáil le ‘TRUST’ in An Garda Síochána. 

Mar chuid de Phóilíniú agus Slándáil le ‘TRUST’ beidh Gardaí so-fheicthe agus caithfidh siad níos mó ama ag obair leis an bpobal chun a sábháilteacht a 
fheabhsú; beidh comhaltaí agus foireann an Gharda Síochána agus gardaí cúltaca ard-oilte feistithe leis na huirlisí, scileanna agus tacaíochtaí atá de dhíth 
orthu chun a gcuid postanna a dhéanamh; imlonnófar Gardaí sna háiteanna cearta ag na hamanna cearta, agus beidh creat láidir rialachais agus freagrachta 
ann a chinnteoidh go soláthraímid seirbhís éifeachtúil agus éifeachtach. 

Tá An Garda Síochána tiomanta do leanúint ar aghaidh lenár gcomhoibrithe agus iad a mhéadú le réimse leathan comhpháirtithe poiblí agus príobháideacha 
chun sábháilteacht pobail a bhreisiú agus cáilíocht na beatha a fheabhsú. 

Ní hachmhainn don Gharda Síochána na maidí a ligean le sruth. Ní mór dúinn leanúint ar aghaidh a bheith solúbtha agus nuálach chun an náisiún seo agus a 
mhuintir a choinneáil slán. Mar a léiríonn an Plean seo, tá an eagraíocht ag dul trí thréimhse ina bhfuil athrú suntasach ag tarlúint. I gcaitheamh na hama 
seo leanfaimid ar aghaidh ag éisteacht le agus ag foghlaim ón phobal, ár muintir, ár gcomhlachtaí maoirseoireachta agus páirtithe leasmhara eile. 

Seachadfar póilíneacht ar bhealach difriúil leis an aidhm an tír a sholáthar le seirbhís póilíneachta den chéad scoth. 

Ach is é an rud nach athrófar ná tiomántas flaithiúil An Gharda Síochána do phobail agus an Stát seo a chosaint.

 

Nóirín O’Sullivan 

Coimisinéir An Gharda Síochána 
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FÍS, MISEAN & LUACHANNA AN GHARDA SÍOCHÁNA  

 
ÁR BHFÍS 

 Daoine iontacha ag seachadadh barr feabhais póilíneachta 
ÁR MISEAN 

Ag obair le pobail chun iad a chosaint agus chun freastal orthu 
ÁR LUACHANNA 

Ionracas 
A bheith ionraic agus eiticiúil agus ag cloí leis na prionsabail de chothromas agus ceartas 

Freagracht 
Ag glacadh freagracht indibhidiúil agus ag cinntiú freagracht poiblí 

Meas 
Meas a bheith ann do dhaoine, a gcearta daonna agus a gcuid riachtanais 

Proifeisiúntacht 
 Ag soláthar seirbhís póilíneachta proifeisiúnta do phobail ar fad 

 
 

 
TOSAÍOCHTAÍ AN GHARDA SÍOCHÁNA DO 2016 

 
SLÁNDÁIL & FAISNÉIS NÁISIÚNTA 

 Ár leas náisiúnta a chosaint, an bhagairt atá ann ó sceimhlitheoireacht a mhaolú agus cur le slándáil idirnáisiúnta 
PÓILÍNEACHT NÁISIÚNTA 

Seirbhís póilíneachta atá dírithe ar chosc ar choireanna, treoshuíomh íospartach agus imscrúduithe proifeisiúnta a sheachadadh 
SÁBHÁILTEACHT POBAIL 
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Sábháílteacht pobail a fheabhsú trí rannpháirtíocht pobail feabhsaithe agus póilíniú ar na bóithre atá sofheicthe 
SEIRBHÍSÍ TRAS-EAGRAÍOCHTA 

Seirbhís póilíneachta agus slándála proifeisiúnta a sheachadadh ag úsáid acmhainní go héifeachtúil agus go héifeachtach 
 

 

SEACHADADH DE THOSAÍOCHTAÍ PÓILÍNEACHTA 
 

1. SLÁNDÁIL & FAISNÉIS NÁISIÚNTA 
 Ár leas náisiúnta a chosaint, an bhagairt atá ann ó sceimhlitheoireacht a mhaolú agus cur le slándáil idirnáisiúnta 

 
 CUSPÓIR TIONSCNAMH  TORADH  

 
1.1. An Stát agus a mhuintir a chosaint ó 

sceimhlitheoireacht ina foirmeacha ar fad 
Díriú ar oibríochtaí i gcoinne grúpaí 
sceimhlitheoireachta lena n-áirítear iad atá 
páirteach i gcoireacht eagraithe. 

Grúpaí sceimhlitheoireachta lena n-áirítear 
iad atá páirteach i gcoireacht eagraithe 
aitheanta agus dírithe. 

Straitéis Frithsceimhlitheoireachta idirnáisiúnta 
An Gharda Síochána a chur i bhfeidhm. 

Struchtúir níos fearr i bhfeidhm chun bagairtí 
atá ann cheana agus éiritheacha a bhainistiú 
agus a fhreagairt. Straitéis Cibearshlándála nua An Gharda 

Síochána a chur i bhfeidhm. 
Infheistíocht a dhéanamh i dteicneolaíochtaí 
chun bagairtí reatha agus éiritheacha a 
bhainistiú agus a fhreagairt. 

1.2. Póilíneacht trasteorann a fheabhsú le gníomhú in 
aghaidh gníomhaíocht sceimhlitheoireachta agus 
coireacht eagraithe   

Leanúint ar aghaidh ag feidhmiú an 
comhstraitéis póilíneachta trasteorann idir An 
Garda Síochána agus Seirbhís Póilíneachta 
Thuaisceart Éireann agus tacaíocht a thabhairt 
don tascfhórsa ilghníomhaireachta ardleibhéil 
bunaithe le dul i ngleic le coireacht eagraithe 
trasteorann. 

Oibríochtaí póilíneachta agus slándála dírithe 
ag an dteorann Thuaidh/Theas. 
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1.3 Cur go gníomhach le slándáil idirnáisiúnta mar 
chompháirtí faisnéise iontaofa 

Leanúint ar aghaidh ag tógáil 
comhpháirtíochtaí agus faisnéis a roinnt lenár 
gcomhpháirtithe póilíneachta agus slándála sa 
bhaile agus thar lear. 

Slándáil idirnáisiúnta feabhsaithe. 

1.4 Ár bhfócas ar bhainistíocht faisnéise a athnuachan An Córas Bainistíochta Idirnáisiúnta a rolladh 
amach d’ionaid náisiúnta. 

Bainistíocht faisnéise feabhsaithe. 

1.5 Bainistíocht móréigeandála Pleanáil a dhéanamh do mhóréigeandálaí de 
réir an Creat do Bhainsitíocht Móréigeandála. 

Ullmhacht eagraíochta feabhsaithe do 
mhóréigeandálaí. 

Cuir leis an Grúpa um Fhreagairt 
Móréigeandála Náisiúnta. 
 

 2. PÓILÍNEACHT NÁISIÚNTA 
Seirbhís póilíneachta atá dírithe ar chosc ar choireanna, treoshuíomh íospartach agus imscrúduithe proifeisiúnta a sheachadadh 

 
 CUSPÓIR TIONSCNAMH   TORADH 

 
2.1. Dul i ngleic le tromchoireacht agus foiréigean ina 

foirmeacha ar fad 
                                                              

Díriú ar thromchoireacht agus coireanna 
foiréigneacha ina foirmeacha ar fad, go háirithe 
coireacht eagraithe agus trasteorann lena n-
áirítear gáinneáil ar dhaoine, striapachas, 
buirgléireacht, coir bainteach le drugaí, 
coireacht an bhóna bháin agus coireanna i 
gcoinne gnóthais agus talmhaíocht. 

Laghdú i dtromchoireanna agus coireanna 
foiréigneacha. 
 

Leanúint ar aghaidh ag cosc foiréigean gnéasach 
agus coireanna in aghaidh leanaí agus na 
coireanna seo a imscrúdú go proifeisiúnta nuair 
a tharlaíonn siad. 

 
 
Cosaint feabhsaithe d’íospartaigh foiréigean 
teaghlaigh agus gnéasach. 
 
Cosaint feabhsaithe de leanaí. 

Creat measúnaithe riosca agus bainistíochta 
riosca a fhorbairt chun leibhéil riosca 
d’íospartaigh foiréigean gnéasach nó 
teaghlaigh. 
Aonaid na Roinne um Sheirbhís Cosanta a 
bhunú. 
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2.2. Fócas ar chosc agus brath coireanna inár bpobail Tógáil ar ár straitéisí frith-choireachta náisiúnta 
lena n-áirítear Oibríocht Thor. 

Coireacht laghdaithe agus braith 
feabhsaithe. 

Múnla oibríochtúla náisiúnta a fhorbairt agus a 
chur i bhfeidhm. 

Múnla a thacóidh le agus taca a chur faoin 
bhealach a sheachadaíonn An Garda 
Síochána seirbhísí póilíneachta agus 
slándála. 

2.3 Cinntiú go stiúraítear imscrúduithe ar fad ar 
bhealach proifeisiúnta 

Leanúint ar aghaidh le feidhmiú an Córas 
Bainistíochta Mór Imscrúdaithe (CBMI) lena n-
áirítear - 
• Córas Bainsitíochta Imscrúdaithe a 

bhainisteoidh agus a choinneoidh súil ar 
tascanna agus dul chun cinn maidir le 
himscrúdaithe. 

• Rolladh amach den Chóras Bainistíochta 
Réadmhaoin agus Foilseáin (CBRF) chuid na 
suíomhanna sin nach bhfuil sé acu faoi 
láthair. 

• Córas feabhsaithe a fhorbairt agus a cur i 
bhfeidhm do bhainistíocht réadmhaoin agus 
foilseáin ar fad faoi choimeád an Gharda 
Síochána. 

• Córas stórais agus roinnte doiciméid nua a 
fhorbairt agus a chur i bhfeidhm do 
dhoiciméid ar fad lena n-áirítear físeán, TCI, 
fuaim agus íomhánna. 

Córais TF a thacóidh agus a fheabhsóidh 
próisis maidir le himscrúdú tromchoireachta. 

Leanúint ar aghaidh le feidhmiú bainistíocht 
tarlúinte agus tacaíocht íospartach trí PULSE 
6.8. 

Bainistíocht agus imscrúdú de tharlúintí 
feabhsaithe. 

2.4. Tús áite a thabhairt d’íospartaigh sna seirbhísí a 
sholáthraímid 

Leanúint ar aghaidh ag cur seirbhísí i bhfeidhm 
d’íospartaigh na coireachta agus díriú ar 
athíospartaigh agus íospartaigh leochaileacha. 

 
Seirbhís leanúnach agus proifeisiúnta 
soláthartha d’íospartaigh na coireachta ar 
fad agus athíospairt laghdaithe. 
 

Leanúint ar aghaidh ag cur an Treoir AE um 
Chearta Íospartach agus an reachtaíocht um 
Cheartas Coiriúil (Cearta Íospartach). 
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2.5. Ár gcumas freagartha agus bainistíocht tarlúinte a 
fheabhsú  

Feabhsú den Chóras Seachadadh 
Ríomhchuidithe (SRC). 

Cumas freagartha feabhsaithe do ghlaoch do 
sheirbhís. 

Straitéis seomra rialaithe a fhorbairt chun 
feabhas a chur ar ár bhfreagairt do ghlaonna do 
sheirbhís agus teagmháil leis an bpobal. 

Seirbhís seomra rialaithe níos fearr don 
eagraíocht agus don phobal. 

Éifeachtúlacht lena ghabhtar, a chóimheastar 
agus a athbhreithnítear sonraí a fheabhsú.  

Caighdeán sonraí feabhsaithe. 

2.6.  Córais bainistíochta ciontóra idirghníomhaireachta 
chun dul i ngleic le hathchiontóirí 

Obair i gcomhpháirtíocht chun dul i ngleic le 
hathchiontóirí lena n-áirítear forbairt leanúnach 
dár gClár Athstiúrtha Ógánach. 

Bainistíocht níos fearr de chiontóirí agus ráta 
laghdaithe d’atitimeachas. 

An Cur Chuige Straitéiseach ar Atitimeachas 
Ciontóra (CCSAC). 
Obair i gcomhpháirtíocht le páirtíthe leasmhara 
seachtracha trí F-CGC (Freagairt 
Comhghníomhaireachta ar Choireacht) chun 
rátaí atitimeachais a laghdú. 

 

 

 

 3. SÁBHÁILTEACHT POBAIL 
Sábháílteacht pobail a fheabhsú trí rannpháirtíocht pobail feabhsaithe agus póilíniú ar na bóithre atá sofheicthe 

 
 CUSPÓIR TIONSCNAMH  TORADH 

 
3.1. Comhoibriú níos dlúithe lenár bpobail chun dul i ngleic 

le coireacht, sábháilteacht pobail agus an faitíos roimh 
choireanna 

Creat póilíneachta pobail nua a fhorbairt. Cur chuige soiléir agus comhsheasmhach ar 
phóilíneacht pobail. 

Straitéis um chosc na coireachta nua a 
fhorbairt agus a chur i bhfeidhm. 

 
 
Sásamh poiblí feabhsaithe agus faitíos roimh 
choireanna laghdaithe. 
 

Úsáid fóraim póilíneachta áitiúla agus 
Comhchoistí Póilíneachta a uasmhéadú. 
Leanúint ar aghaidh ag freastal ar, ag obair le 
agus comhpháirtíthe comhoibríocha 
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dearfacha a fhorbairt le grúpaí ilchineálacha, 
leochaileacha agus deacair a aimsiú sa phobal. 

3.2 Sofheictheacht  an Gharda Síochána níos mó a 
sholáthar agus deiseanna níos fearr a chruthú chun 
coireacht agus cion a chosc inár bpobail 

Póilíneacht so-fheicthe a chur chun cinn Láithreacht póilíneachta níos mó inár 
bpobail. 

Leanúint ar aghaidh ag dul i ngleic le hachrann 
poiblí agus iompar aimhleasta. 

Laghduithe in achrann poiblí agus iompar 
aimhleasta. 

Díriú ar ól neamhdhleathach alcóil in áiteanna 
poiblí. 

3.3 Úsáid a bhaint as bealaí cumarsáide nua-aoiseach 
chun cumarsáid níos dlúithe a dhéanamh leis an 
bpobal 

An Straitéis Cumarsáide Garda nua a chur i 
bhfeidhm chun feabhas a chur ar chumarsáidí 
le lucht éisteachtaí inmheánacha agus 
seachtracha. 

Cumarsáidí feabhsaithe don phobal, an Stát 
agus muintir An Gharda Síochána. 
 
Muinín agus iontaoibh poiblí feabhsaithe. 

3.4 Comhshaol slán a sholáthar d’úsáideoirí bóthair agus 
iompar úsáideoirí bóthair a fheabhsú i gcomhoibriú 
lenár gcomhghníomhaireachtaí 

Feabhas a chur ar fheidhmiú agus oideachas 
sa tóir ar bhóithre níos sláine. 

Sábháilteacht feabhsaithe ar ár mbóithre 
agus inár bpobail. 

Leanúint ar aghaidh ag feidhmiú moltaí 
Tuarascáil Cigireachta an Gharda Síochána ar 
an gCóras Próiseála Muirear Seasta. 

Córas Próiseála Muirear Seasta níos 
éifeachtúla agus níos éifeachtaí agus 
freagracht níos mó. 

Úsáid teicneolaíocht Uathaithint Uimhphlátaí 
(UAUP) a mhéadú do phóilíniú bóithre agus 
mar uirlis imscrúdaithe. 

Níos mó rochtain ar theicneolaíocht UAUP 
chun súil a choinneáil agus díriú ar choirpigh 
agus ciontóirí bóthair. 

 

 4.  SEIRBHÍSÍ TRAS-EAGRAÍOCHTA 
Seirbhís póilíneachta agus slándála proifeisiúnta a sheachadadh ag úsáid acmhainní go héifeachtúil agus go héifeachtach 

 
 CUSPÓIR TIONSCNAMH TORADH 

 
4.1. Cuspóir Il-Bhlianta 

Forbairt agus úsáid scileanna agus acmhainní daonna 
a bharrfheabhsú thar na heagraíochta 
 

Straitéis Acmhainní Daonna agus Forbairt 
Daoine (AD & FD) cuimsitheach a 
sheachadadh. 

 
 
 
Forbairt de shraith próisis athbhreithnithe  
d’earcaíocht, roghnú agus ceapachán 
inmheánach. 
  
 

Próiseas scileanna eagraithe agus pleanáil 
daonchumhachta a fhorbairt a chumasóidh 
cinntí idirghníomhacha atá tiomanta le sonraí 
le bheith déanta ar shaincheisteanna criticiúla 
ar nós imlonnú, forbairt scileanna, 
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éifeachtacht agus éifeachtúileacht eagraithe. Cur i bhfeidhm de dheais méadrachta agus 

táscairí feidhmíochta i leith úsáid 
Acmhainní Daonna agus forbairt daoine 
thar na heagraíochta. 
 

Sraith uirlisí bainistíochta TF Acmhainní 
Daonna a aithint do cheannacht agus feidhmiú 
mar chuid den chlár ‘cumasú teicneolaíochta’ 
laistigh den Straitéis AD &FD. 

Uainchlár oibre nua a chomhaontú agus a 
thabhairt isteach chun infhaighteacht 
acmhainní agus coinníollacha oibre Ghardaí a 
fheabhsú. 

Infhaighteacht agus úsáíd acmhainní 
feabhsaithe agus feabhas curtha ar 
chothromaíocht oibre is saoil. 

4.2 Cuspóir Il-Bhlianta 
Rialachas agus ceannasaíocht láidir a fhorbairt ar fud 
na heagraíochta 

Creat rialachais corparáideach a dhearadh 
agus a chur i bhfeidhm de réir deachleachtais 
san earnáil phoiblí. 

Rialachas níos láidre thar na heagraíochta 
agus cumasú bainistíochta. 

Cur chuige caighdeánach agus teicneolaíocht 
comhsheasmhach a chur i bhfeidhm laistigh 
den Chreat Feidhmiúcháin agus Freagrachta 
(CFF). 

Maoirseacht agus tacaíocht de chomhaltaí 
feabhsaithe. 

Leanúint ar aghaidh le feidhmiú clár 
claochlaithe an Gharda Síochána. 

Seachdadh leanúnach de sheirbhís 
póilíneachta agus slándála proifeisiúnta, 
nua-aoiseach agus leasaithe. 

Córais bainistíochta feidhmiúcháin a chur i 
bhfeidhm do phearsanra ar fad eagraíocht An 
Gharda Síochána. 

Feidhmiúchán agus forbairt de chomhaltaí 
agud foireann An Gharda Síochána 
feabhsaithe. 

Leanúint ar aghaidh ag feidhmiú an próiseas 
imscrúdaithe agus athbhreithnithe. 

Rialachas agus maoirseoireacht 
inmheánach maith. 

Creat polasaithe a fhorbairt agus a chur i 
bhfeidhm. 

Cur chuige comhsheasmhach ar fhorbairt 
agus athbhreithniú. 

Cur chuige athbhreithnithe ar bhainistíocht 
riosca a chur i bhfeidhm. 

Próiseas feabsaithe d’aithint, rialúchan 
agus bainistíocht rioscaí eagraíochta. 

4.3 Cuspóir Il-Bhlianta 
Cultúr d’fheabhas leanúnach trí oideachas, oiliúint 
agus forbairt a spreagadh 

Modheolaíocht chun riachtanais gairmoiliúna 
agus oibríochtúla lárnacha a thomhas agus a 
mheas agus comparáid a dhéanamh idir iad 

Modheolaíocht straitéiseach agus 
structúrtha chun bainistíocht a dhéanamh 
ar sholáthar foirmeacha ar fad d’oiliúint 
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seo agus na struchtúir, áiseanna agus 
acmhainní Forbairt Ghairmiúil Leanúnach 
(FGL) . 

agus fobairt. 

4.4 Cuspóir Il-Bhlianta 
I leith córais riaracháin níos barrainní 

Feidhm um sheirbhísí corparáideacha lárnacha 
a bhunú chun próisis maorlathacha atá ann 
cheana a laghdú agus a shimpliú. 

Feabhas curtha ar phróisis riaracháin agus 
maorlathas laghdaithe. 

4.5 Obair i gcomhpháirtíocht lenár gcomhlachtaí 
maoirseoireachta 

Leanúint ar aghaidh ag feidhmiú moltaí agus 
aiseolas ó Chigireacht an Gharda Síochána 
agus Coimisiún Ombudsman an Gharda 
Síochána (COGS). 

 
 
Comhoibriú feabhsaithe le comhlachtaí 
maoirseoireachta. 

Struchtúir an Gharda Síochána a fhorbairt 
agus tacaíocht a thabhairt ar chóimhéid le 
feidhmeanna agus ról an Údaráis Póilíneachta. 
Tacaíocht a thabhairt don COGS i bhfeidhmiú 
a sainchúram reachtúla. 

4.6 Caiteachas a bhainistiú ar bhealach éifeachtúil 
 

Díriú ar bhainistíocht acmhainní airgeadais 
chun tacú le póilíneacht oibríochtúil. 

Leithdháileadh uasmhéid d’acmhainní a bhí 
ar fáil do phóilíneacht oibríochtúil. 

Díriú ar infheistíocht flít chun riachtanais 
oibríochtúla a chomhlíonadh. 

Flít chun tacú le seachadadh an Phlean 
Póilíneachta. 

Tairiscint a chur isteach do sheirbhísí ar nós 
tarraingt bainistithe seachfhoinsithe, seirbhísí 
leighis agus comhshaoil agus éidí oibríochtúla. 

Éifeachtúlacht oibríochtúil méadaithe ag 
costas níos ísle. 
 

Dhá stóras CBFM a thógáil in Inis agus Caisleán 
an Bharraigh. 

Áiseanna feabhsaithe do bhainistíocht 
réadmhaoin agus ábhar fianaiseach. 

4.7 Obair i gcomhpháirtíocht le gníomhaireachtaí áitiúla, 
náisiúnta agus idirnáisiúnta. 

Cumais comhoibrithe tras-eagraíochta a 
fhairsingiú, lena n-áirítear comhoibriú leis an 
lucht léinn agus tionscal. 

Feabhas curtha ar chaidrimh proifeisiúnta 
agus comhoibríocha  le 
comhghníomhaireachtaí. 
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