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Amharc
‘Daoine Sármhaith ag cur Póilíniú Faoi Leith
ar Fáil’

Ráiteas Misin
Ag obair le Pobail chun iad a chosaint agus
chun freastal orthu

Luachanna
Macántacht
a bheith macánta, cothrom, ceart agus cóir

Freagracht
ag glacadh le freagracht pearsanta agus ag
cinntiú go mbíonn an pobail freagrach

Meas
Go raibh meas ar dhaoine agus a riachtanaisí
agus ar a gCearta Daonna

Proifisiúntacht
ag cur seirbhís proifisiúnta ar fáil don pobail uilig

An Garda Síochána Plean Póiílniú 2010
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Tá mé sásta Plean Póilíniú Bliantiúil na Garda
Síochána 2010 a cur in láthair. Cuireann an
plean seo in iúl na tosaíochtaí straitéiseach
atá againn don chéad bliain d’ár Ráiteas
Straitéiseach 2010-2012 agus san áireamh
ann tá na tosaíochtaí atá leagtha amach ag
an Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus
Athchóirithe Dlí do na Garda Síochána de réir
alt 20 acht na Garda Síochána 2005.

I gcroílár gach eagraíocht tá sraith luachanna
agus creidiúintí agus i gcroílár an straitéis seo
tá ceithre phríomhchinn:

• Macántacht - a bheith macánta, cothrom,
ceart agus cóir

• Freagracht - ag glacadh le freagracht
pearsanta agus ag cinntiú freagracht an
phobail

• Meas - Go raibh meas ar dhaoine agus a
riachtanaisí agus ar a gCearta Daonna

• Proifisiúntacht - ag cur seirbhís
proifisiúnta ar fáil don pobail uilig

Beidh na luachanna seo mar threoir dúinn
agus d’ár gníomhaithe uilig beidh siad
inghreamaithe i ngach a dhéanann na Gardaí
agus ní dhéanfar géilleadh orthu riamh.

Le linn ullmhúchán agus foilsiúchán an plean
bliantiúl seo, d’oibrigh muid leis an bpobal
agus le chomhpháirtithe eile chun cinntiú go
bhfuil a dtosaíochtaí ag croílár an phlean.
Le chur i láthair an phlean seo tá mé feasach
ó thaobh éifeachtaí an deachraíochtaí
eacnamaíocht orainn. Beidh bainistíocht láidir
agus clisteacht ó thaobh airgeadais de
riachtanach le cur i bhfeidhm na
gníomhaíochtaí sa phlean seo.

Is trí comhairle agus comhrá amháin gur féidir
linn caidreamh fad téarmach a thógáil a
chuirfidh le tuiscint ar na fadhbanna atá os
comhair na doine a chónaíonn agus a
oibríonn sa phobal. Tá triadisiún fada ag An
Garda Síochána obair leis an bpobail ar fud
na hÉireann. Caithfidh an pobail fanacht ag
croílár gach rud a dhéanann muid mar tá an
pobail an cabhair is mó dúinn teacht ar agus
réiteach coir. Taispeánann an caidreamh ata
ag aon fórsa póilíniú lena bpobail áitiúl cé
chomh éifeachtach is atá an fórsa póilíniú sin.
Tuigeann muid gur ionnann ár riachtanaisí
agus ár fadhbanna agus fadhbanna augus
riachtanaisí an phobail.

Leagadh amach sa phlean seo tá an slí a
díreoidh muid ár achmhainní chun stop a chur
le agus coir a aimsiú. Úsáidfidh muid gach
achmhainn atá ar fáil dúinn chun an phlean
seo a chur i gcríoch. Oibreoidh muid go
gníomhach in aghaidh aon duine atá
bainteach le choireacht d’aon sórt. Leanfaidh
muid ag cur béim ar iompair frithshóisialta
agus mí-ord pobail a chuireann isteach go
mór ar chaighdeán maireachtála an phobail.
Oibreoidh muid gan stad chun na bóithre a
dhéanamh níos sábhailte do gach duine trí
cur i bhfeidhm na dlíthe, oideachas and cur
chuige chomhpháirtíocht.I ngach gné d’ár
gníomhaíocht geobhaidh muid ár eolais ó
faisnéis agus úsáidfidh muid na hachmhainní
ar fad atá ar fáil dúinn chomh éifeachtach
agus is féidir.

Tá athrú agus nuachóiriú tábhachtach d’aon
fórsa póilíniú agus leanfaidh an clár atá
leagtha amach ag An Garda Síochána i rith
an plean póilíniú seo. An amharc atá againn
ná daoine sármhaith ag cur póilíniú foai leith
ar fáil, freisin ag cur ar fáil na hachmhainní
agus tacaíocht is fearr a chuirfidh seirbhís
póilíniú den scoth ar fáil. Beidh gach
tionscnaimh nua ar aon dul le smaointe
bunúsach an Straitéis.

Tá mé an bródúil bhieith i gceannas ar
eagraíocht de fir angus mná, Gardaí agus
Saoranaigh atá ag obair go laethúil chun an
pobail a dhéanamh níos sábháilte do gach
duine. Mar an Chomisinéir dúirt mé go bhfuil
príomh feidhm na Garda Síochána a cinntiú
go mothaíonn daoine sábháilte ar na
sráideanna agis ina dtithí. Ní ghéillfidh na
Garda Síochána ar an aidhm sin. Agus muid
ag cur an plean seo i bhfeidhm leanfaidh muid
ag cur póilíniú proifisiúnta ar an caighdeán is
airde ar fáil don phobail araon.

M.F. Ó Murchú
Coimisinéir An Garda Síochána

Réamhrá
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Cúlra

Is é feidhm na Garda Síochána de réir alt 7 de
acht na garda Síochana 2005 ná póilíniú agus
seirbhísí slándáil a chur ar fáil don stáit leis na
haidhmeanna:

(a) síocháin agus ord poiblí a chosaint,
(b) daoine agus airí a chosaint
(c) cearta daonna gach duine a chosaint
(d) slándáil an stáit a chosaint,
(e) cosc a chur ar choiriúlacht
(f) coirpigh a thabhairt os chomhar na cúirte, coir

a aimsiú agus a imscrúdú,
(g) trácht agus sabhailteacht ar na bóithre a rialú

agus ag cur i bhfeidhm aon feidhmiú eile de réir an
dlí na cinn bainteach le inimirce san áireamh.

Caithfidh an Coimisinéir tosaíochtaí an Aire Dlí
agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí a
chuir san áireamh agus iad ag cur le chéile an
plean póilíniú agus ráiteas straitéis na Gardaí.
Caithfidh an coimisinéir freisin meas a bheith aige
ar beartas rialtais. Clár an Rialtais agus straitéisí
Rialtais faoi leith maidir le drugaí, óige,
sábhailteacht ar na bóithre, íosphartaigh coir,
foiréigin teaghlaigh agus gnéasach san áireamh.

Tosaíochtaí don bhliain 2010

Chuir an Aire na hábhair a leanas mar thosaíochtaí
do na Garda Síochana don bhliain 2010 de réir alt
20 acht na Garda Síochána 2005.

Slándáil
An Stáit agus an pobail a chosaint i gcoinne gach
gné de sceimhlitheoireacht.

Coiriúlacht
Cosc a chur ar choiriúlacht go háirithe coiriúlacht
eagraithe.

Pobail Póilíniú
Thuas mhéid sábháilteacht a chur ar fáil do
phobail áitiúil.

Seirbhís do Chustaiméirí
Críochnú agus cur i bhfeidhm Cairt na Gardaí a
chuirfidh feabhas ar freagraí Gardaí To complete
and implement a Garda Charter which will improve
the Garda response to calls for service and which
will contain commitments on the level of
community policing service which the public can
expect from Gardaí.

Póilíniú ar na bóithre
Póilíniú a dhéanamh ar na bóithre go háirithe chun
líon básanna ar na bóithre a laghdú.

Gáinneáil ar Dhaoine
Chun cosc a chur ar gáinneáil ar dhaoine agus
chun íospartaigh a chosaint.

Tosaíochtaí atá leagtha amach ag an Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais
agus Athchóirithe Dlí do na Garda Síochána don bhliain 2010.
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Príomh Gníomhaíochtaí

Aon bagairt ar slándáil
náisiúnta agus idirnáisiúnta a
shainaithniú, ainilís agus
freagairt oiriúnach a
dhéanamh air

Ár ábaltacht freagairt ar
bagairtí sládáil a fheabhsú

Aon chaidreamh idir grúpaí
sceimhlitheoireachta agus
coir eagraithe a bhriseadh

Choinnigh agus forbairt a
dhéanamh ar phleananna
agus ábaltacht i gcás práinne
na Garda Síochána

An anailís agus eolas a úsáid
agus ag bailiú bealaí chun
bagairtí a aithint

Ag leanúint leis an chumarsáid
agus malartú eolais le
Gníomhaíochtaí Póilíniú agus
Slándáíl idirnáisiúnta

Ag úsáid gach píosa
reachtaíocht atá ar fáil, chun
daoine atá bainteach le choir
agus sceimhlitheoireacht a
chionntú

Lean le caidreamh idir na
Garda Síochána agus
Gníomhaíochtaí Stáit agus
Gníómhaíochtaí Príobháideach
chun feabhsú ar ábaltacht i
gcás práinne

Ní dhéanfar ionsaithe ar an
Stáit

Gníomhaíochtai i gcoinne
grúpaí sceimhlitheoireachta
atá bunaithe ar faisnéis

Bailiú faisnéis níos fearr

Gníomhaíochtaí bunaithe ar
faisnéis chun stop a chur le
caidreamh idir grúpaí coir
eagraithe agus sceimhlitheoirí
bunaithe ar

Lean ag déanamh
measúnaithe riosca ar Mhór
pleananna Náisiúnta i gcás
práinne

Coimisinéir
Cúnta
Coireachta agus
Slándáil

Coimisinéir
Cúnta Seirbhísí
Tacaíochta
Náisiúnta

Gach
Coimisineir
Cúnta
Reigiúnach

Stáit slán

Ról
gníomhach
i bhfeabhsú
slándáil
idirnáisiúnta

Cuirfear i bhfeihm trí Táscairí Feidhmiúchán I gCeannas ar
an Phróiséas Toradh

Aidhm an-tábhachtach na Garda Síochána is é slándáil náisiúnta agus é a chinntiú agus a chosaint. Taispeánann an
aidhm seo go bhfuil muid iomlán dírithe ar pháirt gníomhach a ghlacadh chun slándáil náisiúnta a chosaint agus
slándáil idirnáisiúnta a láidriú. Tá muid go hiomlán meáite náisiún sábháilte a choinneáil don pobail uilig.

Ag Cinntiú Slándáil Náisiúnta
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Príomh Gníomhaíochtaí

TCoir eagraithe a throid trí:
• Grúpaí coir eagraithe a
ainmniú, a scrúdú agus dul
sa tóir otrhtu

• Dírigh ar gáinneáil drugaí
agus díol drugaí ar na
sráideanna

• Ag ainmniú agaus ag díriú a
airgead thoilltear mar gheall
ar choireacht

• Ag díriú ar líonraí gáinneáil
daoine

Díriú ar mhéid mhór
coireacht airí agus coireacht
in aghaidh daoine
• Coireanna ind úsaidtear airm
mí-dleathach

• Tarlaíochtaí foiréigin
teaghlaigh

• Coireanna gnéasacha

Ábaltacht deileáil le baol atá
bainteach le chiontóirí gnéis a
feabhsú

Tacaíócht a thabhairt don
Saotharlann Eolaíocht
Fhóiréinseach le forbairt a
dhéanamh ar an mbunachar
sonraí DNA

Traenáil oiriúnach ó thaobh
bainistíocht agus imscrúdú
choir a chur ar fáil

• Gníomhaíochtaí in agus
grúpaí bunaithe ar faisnéis

• Úsáid a baint as Seirbhís
Anailís na garda Síochána
chun teacht chun cinn
treocht choireacht agus
áiteanna choireacht a aimsiú
agus chun ligeant do úsáid
achmhainní éifeachtach
agus dírithe

• Ag obair le chéile le
gníomhaíochtaí idirnáisiúnta
póilíniú chun anmniú agus
díriú ar líonraí gáinneáil
daoine

• Úsáid éifeachtach na h-
achmainní atá ar fáil

• Méadú ar gníomhaíochtaí a
laghdaíonn agus chuireann
cosc ar choir

• Obair gníomhach leis an
bpobail chun deileáil leis an
mbagairt ó choir

• Ag obair le chéile le
gheallseallbhóirí ag cur
tacaíocht imscrúdú ar fáil
nuair is gá

• Ag obair le gheallseallbhóirí
agus gníomhaíóchtaí faoi
leith chun feabhas a chur ar
seirbhísí atá ar fáil
d’íospartaigh foiréigin
teaghlaigh agus coireanna
gnéis

Measúnú riosca a dhéanamh
ar gach duine atá ainmnithe
san Acht Chiontóirí Ghnéis
2001

Cinntiú go bhfuil struchtúirí
agus phróiséisí in áit chun
forbairt a dhéanamh air

Forbairt a dhéanamh cur i
cláranna traenáil an Ionad
Oiliúna Maidir le Coireacht

Gníomhaíochtaí bunaithe ar
faisnéis atá dírithe i gcoinne
na líonraí coir ata mar bhagairt
mhór

Laghdú ar choir airí

Méadú ar teacht ar choir
bainteach le airí

Coir i gcoinne an duine
laghdaithe

Méadú ar teacht ar choir i
gcoinne an duine

Measúnu riosca déanta ar
gach duine ainmnithe faoi Acht
Chiontóirí Ghnéis 2001

Forbairt ar struchtúirí le chéile
leis an Saotharlann Eolaíocht
Foiréinseach

Feabhsú ar bhainistíocht coir
agus ábaltacht imscrúdú

Coimisinéir
Cúnta
Coireachta
agus Slándáil

Gach
Coimisineir
Cúnta
Reigiúnach

Coimisinéir
Cúnta Seirbhísí
Tacaíochta
Náisiúnta

Gach
Coimisineir
Cúnta
Reigiúnach

Coimisinéir
Cúnta Seirbhísí
Tacaíochta
Náisiúnta

Coimisinéir
Cúnta Seirbhísí
Tacaíochta
Náisiúnta

Laghdú ar
choir agus
eagla roimh
choir

Cuirfear i bhfeihm trí Táscairí Feidhmiúchán I gCeannas ar
an Phróiséas Toradh

Chun an aidhm seo a bhaint amach, leanfaidh An Garda Síochána ag tabhairt aghaidh ar gach ghné choiriúlacht. Is
é an aidhm atá againn ná coiriúlacht agus eagla roimh choiriúlacht a laghdú agus chun cinntiú go mothaíonn daoine
sábháilte ina dtithí agus sa phobail.

Ag tabhairt aghaidh ar Choiriúlacht
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Príomh Gníomhaíochtaí

Chuir i bhfeidhm
Reachtaíocht Iompar ar
Bhóithre bunaithe ar faisnéis

Slite éifeachtach dul i ngleic
le feachtaisí sábhailteacht ar
na bóithre

Ábaltacht póilíniú ar na
bóithre a mhéadú agus chun
stop a chur le úsáid na
bóithre le haghaidh
gníomhaíochta choir

Lean ag díriú ar iompair
dáinséireach ar na bóithre
agus:
• Ag aimsiú tarlaíochtaí sarú
reachtaíócht iompa ar
Bhóithre ag úsáidsonraí atá
ar fáil

• Úsáid iomlám a bhaint as
fearais aimsiúchán
teicneolaíocht cumasúchán

• Ceamaraí sábhailteacht a
chur in áiteanna atá baol mór
timpistí

Ag baint úsáid as gach deis
chun tábhacht sábháilteacht ar
na bóithre a thaispeánt trí:
• Díriú ar feachtaisí sna mean
cumarsáide

• Oideachas foai sábháilteacht
ar na bóithre a chur ar fáil do
scoileanna ags coláistí

• Ag obair le geallsheallbhóirí
agus na hÚdaráis Áitiúil i rith
imscrúdaithe foai timpistí
bóithre

Ag chur stop le húsáid na
bóithre le haghaidh
gníomhaíochtaí choir trí
• Seicphointí agus patróilí
bunaithe ar faisnéis a chur
in áit

• Lean le forbairt an Córas
Uathoibrithe Aithne
Uimhirphlátaí

• Méadú ar méad
aguscaighdean faisnéis

• Na achmhainní oiriúnach a
chur ar fáil a cinnteoidh
póilíniú éifeachtach ar na
bóithre

Laghdú ar básanna agus
gortaithe

Cur in áit cheamairí
sábhaílteacht in áiteanna atá
baol mór timpistí

Spriocanna atá oiriúnach don
Garda Síochána mar atá
leagtha amach sa Stráitéis
Sábhaílteacht Bóithre 2007-
2010 a bhaint amach sna
áiteanna a leanas:
• Méadú ar dul i ngleic le
luasteoireannacha

• Méadú ar dul i ngleic le
reachtaíocht bainteach le
tiomáint ar meisce
legislation

• Méadú ar chaitheamh crios
sábhála

Lámhleabhair Póilíniú Bóithre
a chríochnú

Coimisinéir
Cúnta Tráchta

Gach
Coimisineir
Cúnta
Reigiúnach

Bóithre níos
sábháilte agus
iompair ar na
bóithre níos
fearr agus
laghdú ar
básanna agus
gortaithe ar na
bóithre

Cuirfear i bhfeihm trí Táscairí Feidhmiúchán I gCeannas ar
an Phróiséas Toradh

Tá An Garda Síochána meáite iompar daoine ar na bóithre a fheabhsú agus na bóithre a dhéanamh níos sábhaílte.
Tá muid dílis don aidhm bás, gortaithe agus tarlú imbhuailte a laghdú le linn an stráitéis seo. Chuirfidh muid i bhfeidhm
agus déanfaidh muid forbairt ar thionscnaimh a cuirfidh stop le húsáid na bóithre le haghaidh coiriúlacht

Póilíniú éifeachtach ar na bóithre
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Príomh Gníomhaíochtaí

Laghdú ar mí-ord phobail,
ionsaithe agus damáiste
coireachta

Tuiscint agus freagairt níos
fearr ar riachtanaisí an
phobail

• Ag ainmniú agus ag díriú go
gníomhach ar ‘ball te’ áitiúl

• Freagairt níos tapúla ar
iompar frith sóisialta agus
mí-ord phobail

• Ag glacadh le meon
neamhfhulaingt ó thaobh
tarlaíochtaí coir óige
frithshóisialta bainteach le
drugaí agus alcól

• Cur in áit córas bainistíocht
le haghaidh cásanna coir
óige

• Méadú ar úsáid Rabhadh
Iompair agus Oird Sibhialta
(Oird Iompair Frithshóisialta)

• Ag obair le geallsheallbhóirí
ar ábhair tábhachtacha agus
fadhbanna

• Póilíniú pobail a chur in áit trí
obair le geallshealbhóirí
seachtarach, pobail áitiúil
san áireamh, chun laghdú ar
tarlaíochtaí mí-ord phobail
agus iompair frithshóisialta

Laghdú ar mí-ord phobail

Laghdú ar ionsaithe

Laghdú ar damáiste de bhar
coireacht

Córas bainistíocht coir óige i
ngach roinn Garda

Méadú ar ‘Mothúcháín
Sábháilteacht’ sa phobail

Gach
Coimisineir
Cúnta
Reigiúnach

Pobail áitiúil
níos sábháilte
agus níos
síochánta

Cuirfear i bhfeihm trí Táscairí Feidhmiúchán I gCeannas ar
an Phróiséas Toradh

Tuigeann An Garda Síochána go bhfuil sé riachtanach cumarsáid díreach a dhéanamh leis an bpobail chun cinntiú go
dtuigeann muid ábhair imní an pobail agus chun timpeallacht sábháilte agus síochánta a chinntiú do gach duine.
Cinnteoidh an comhoibriú seo go ardóidh muinín an pobail sa seirbhís.

Ag cinntiú Pobal Síochánta
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Príomh Gníomhaíochtaí

Obair le agus tacaíocht a
thabhairt to gach chuid d’ár
bpobal

Cairt Gardaí a fhorbairt

Cur chuige chomhpháirtíocht
chun fadhbanna a rétiú

Ag obair le agus ag tabhairt
tacaíocht do íosphartaigh coir

• Samhail Náisiúnta Póilíniú
Pobail a chur i bhfeidhm

• Straitéis ilchileálach na
Gardaí a chur i bhfeidhm

• Straitéis do dhaoine Níos
sine a chur i bhfeidhm

• Stráitéis do Pháistí agus
doaine Óige a chur i
bhfeidhm

Páirt gníomhach a ghlacadh in
oibriú Coistí Comhphóilíneacht
agus ag obair le chéile le
grúpaí sa phobail

• Ag déanamh measúnú ar an
gcóras ‘litreachreacha
d’íosphartaigh choireacht’

• Léirmheas a dhéanamh
meicnithe tacaíochta
íosphartaigh

• Tosú agus cur i bhfeidhm
Cairt Gardaí le haghaidh
íosphartaigh choireacht

Samhail Náisiúnta Póilíniú
Pobail curtha i bhfeidhm

Straitéis ilchineálach na
Gardaí curtha i bhfeidhm

Straitéis do Dhaoine Níos
Sine curtha i bhfeidhm

Straitéis do Pháistí agus
daoine Óige curtha i
bhfeidhm

Forbairt agus tús le chur i
bhfeidhm cairt Gardaí

Páirt glactha i ngach Coiste
Comhphóilíneacht

Moltaí ar an léirmheas ar an
gcóras ‘litreacha
d’Íosphartaigh choireacht’

Forbairt ar beartas agus cur i
bhfeidhm feabhsaithe do
mheicnithe tacaíochta
d’íosphartaigh choireacht

Cairt Gardaí le haghaidh
Íosphartaigh Choireacht
curtha i bhfeidhm

Coimisinéir
Cúnta Straitéis,
Traenáil &
Caighdeáin
Proifisiúnta

Coimisinéir
Cúnta
Bainistíocht
Daonachmhainní

Coimisinéir
Cúnta Straitéis,
Traenáil &
Caighdeáin
Proifisiúnta
&
Gach Coimisineir
Cúnta
Reigiúnach

Coimisinéir
Cúnta Straitéis,
Traenáil &
Caighdeáin
Proifisiúnta

Muinín i
seirbhísí na
Garda
Síochána

Cuirfear i bhfeihm trí Táscairí Feidhmiúchán I gCeannas ar
an Phróiséas Toradh

Tugann an aidhm seo le fios go bhfuil modhanna póilíniú atá bunaithe ar an bpobail an-tábhachtach don Garda
Síochána, chun muinín sa seirbhís a fhorbairt agus a choimead. Cuirfidh muid seirbhís ar fáil a thugann aitheantas
do riachtanaisí ilchineálach an pobail

Ag obair leis an bpobal
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Príomh Gníomhaíochtaí

Leanúint ag forbairt eagraíocht
sár-mhaith

Póilíniú tosaigh a chur ar fáil trí
próiséisí agus teicneolaíochtaí
cliste a chur i bhfeidhm

Luach airgid a chinntiú trí
bainistíocht achmhainní

Caighdeán eolais bailithe ag
na Garda Síochána chun
tacaíocht a thabhairt dá
phríomh gníomhaíochtaí

Cur i bhfeidhm Creat na
Ceachtanna Foghlomtha

Léirmheas a dhéanamh ar an
Clár Cabhrú le fostaithe na
Garda Síochana

Chomhpháirtíocht i measc
gach fostaí na Gardaí a bhunú

Creat chomhtháite a fhorbairt
chun tacaíocht a thabhairt do
forbairt próifíl ról do gach fostaí
na Gardaí

Díriú ar modhanna traenáil
chun cumas eagrú a fheabhsú

Straitéis a fhorbairt chun
tacaíocht a thabhairt do na
luachanna ag croílár an
eagraíocht

Tacaíocht teicniciúl do
fostaithte ar an túslíne agus
lean le plean an Tionscnaimh
Naísiúnta Radió Digiteach

Lean le forbairt córais agus
réitithe ar líne

Cur i bhfeidhm réitithe
soghluaiste

Forbaort agus cur i bhfeidhm
• Stráitéis Daonachmhainní
• Straitéis ICT
• Straitéis Córas Iompair
•
Chun tacaíocht a thabhairt don
Ráiteas Stráiteís 2010-2012

Buiséis na Gardaí agus an
Plean Póilíniú Bliantiúil a
comhordanú

Forbairt agus cur i bhfeidhm
próiséis nua cuntas a
dhéansmh de as láithreachtaí i
measc bainistíocht sna Gardaí

Ag feabhsú structúir cuntais ag
gach leibhéal sna Garda
Síochána.

Ag láidriú phróisésí chun eolais
a bhailiú agus cuntas a
dhéanamh de

Uimhir ceachtanna foglomtha a
ghlactar leis chun cur i
bhfeidhm

Samhail nua Sláinte Cheirde in
áit agus ag

Forbairt ar samhail
chimhpháirtíoch oiriúnach

Feabhsú ar cumas
daonachmhainní san
eagraíocht araon

Traenáil dírithe curtha ar fáil

Forbairt agus tosú ar cur i
bhfeidhm straitéis

Tionscnaimh Naísiúnta Radió
Digiteach chun cinn mar
sceidealta

Méadú ar phróiséisí ar líne

Réitithe soghluaiste in áit

Pleannana straitéiseach
forbartha agus curtha i
bhfeidhm

Tosaíochtaí póilíniú íoctha as
an buiséid vótáltha

Próiséis cuntas a dhéanamh
d’asláithreachtaí a cur i
bhfeidhm

Coras cuntas a dhéanamh atá
mar an gcéanna i gach gné
den eagraíocht

Feabhas ar caighdeán an
eolais

Coimisinéir
Cúnta Straitéis,
Traenáil &
Caighdeáin
Proifisiúnta

Coimisinéir
Cúnta
Bainistíocht
Daonachmhainní

Coimisinéir
Cúnta Straitéis,
Traenáil &
Caighdeáin
Proifisiúnta

Stiurthóir
Feidhmiúchán
ICT

Coimisinéir
Cúnta
Bainistíocht
Daonachmhainní

Stiurthóir
Feidhmiúchan
Airgeadais &
Seirbhísí

Stiurthóir
Feidhmiúchán
ICT

Coimisinéir
Cúnta
Bainistíocht
Daonachmhainní

Coimisinéir
Cúnta
Coireachta agus
Slándáil

Foireann thar
a bheith
spreagtha

Seirbhís níos
fearr do
shaoránaigh

Úsáid níos
éifeachtaigh
achmhainní

Cuirfear i bhfeihm trí Táscairí Feidhmiúchán I gCeannas ar
an Phróiséas Toradh

Leanfaidh An Garda Síochána, ag díriú ar eagraíocht proifisiúnta a fhorbairt a thugann aitheantais do gach baill den
eagraíocht ar gach leibhéal. Úsáidfidh muid gach achmhainn atá ar fail dúinn go héifeachtach. Leanfaidh muid ag spreagadh
gach ball den eagraíocht caighdeán ard seirbhís a chur ar fáil don pobail.

Eagraíocht Sármhaith


