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ACHOIMRE FEIDHMIÚCHÁIN 
 

Cuireann an tuarascáil seo i láthair na tátail ó Shuirbhé an Gharda 2007 ar Dhearcadh 

an Phobail. Dhírigh an suirbhé go príomha ar shástacht le seirbhís an Gharda, ar 

thosaíochtaí póilíneachta agus ar thaithí ar choireacht agus ar eagla roimhe.   

 

Seo é an séú suirbhé ó 2002 i leith.  Ghlac eagrán 2007 sampla de 10,000, nó 400 i 

ngach ceann de 25 Roinn an Gharda. Rinneadh suirbhéanna mórscála den chineál 

céanna i 2002 agus 2005 agus 2006. Idir an dá linn rinneadh suirbhéanna ar shampla 

náisiúnta de 1,000. 

 

Ba iad Millward Brown IMS a rinne an suirbhé bealach agallaimh duine le duine sa 

bhaile.  Rinneadh an agallóireacht idir 12 Márta agus 26 Meitheamh Iúil 2006. 

Roghnaíodh freagróirí bunaithe ar chuótaí aoise, inscne agus aicme sóisialta. Cuireadh 

ualach leis na torthaí ina dhiaidh sin chun a chinntiú go mbeidís ar aon dul le daonraí 

náisiúnta.  Tá claonadh sa mhodheolaíocht samplála i leith an phobail shocraithe agus 

d’fhéadfadh an ionadaíocht ó roinnt grúpaí ar deacair teacht orthu a bheith tearc. Mar ab 

amhlaidh i gcás suirbhéanna go dtí seo, bhí rannpháirtíthe 18 bliain nó os a chionn. 

 

Díol suntais is ea é go raibh na torthaí i ndáil leis na heochairtháscairí, ar nós sástacht 

leis an tseirbhís iomlán, sástacht le teagmháil leis an nGarda, sochaidearthacht an 

Gharda agus feidhmíocht foriomlán ag leibhéal áitiúil, comhsheasmhach sna 

suirbhéanna ba dhéanaí ainneoin gur úsáideadh comhlachtaí agus modheolaíochtaí 

difriúla suirbhé. 

 

Cuirtear tátail an tsuirbhé i láthair mar mheastacháin pointe agus d’fhéadfadh na 

fíorfhigiúir daonra a bheith laistigh de chorrlach de ±1%  den mheastachán pointe ag an 

leibhéal náisiúnta agus ±4.9% ag leibhéal na Roinne. Tá feidhm ag corrlaigh níos leithne 

maidir le comparáidí idir bhlianta agus idir Ranna agus do fhoghrúpaí beaga laistigh den 

sampla céanna. 

 

Sástacht le seirbhís iomlán an Gharda don phobal Ba ionann é seo agus 81 faoin 

gcéad, i gcomparáid le 79 faoin gcéad i 2006, 83 faoin gcéad i 2005, 85 faoin gcéad i 

2004, 81 faoin gcéad i 2003 agus 87 faoin gcéad i 2002.   
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Bhí na rátaí sa raon idir 68 faoin gcéad agus 89 faoin gcéad i measc Ranna den 

Gharda. I gcomparáid le 2006, tháinig méadú ar rátaí sástachta i 15 Roinn agus 

laghdaigh siad i ndeich gcinn. Bhí an tsástacht níos ísle i measc daoine i dtithíocht 

údarás áitiúil ná i gcatagóirí tionachta eile.   

 

Bhí rátaí íospairte de bharr coireachta mórán mar an gcéanna le blianta roimhe; dúirt 

8.9 faoin gcéad go ndearnadh íospartaigh díobh nó de dhuine dá dteaghlach i 2006 

(síos 0.3 de phointe céatadáin i gcomparáid le tuarascáil 2006). Bhí rátaí Roinne sa raon 

ó 3 go 22 faoin gcéad. Ba iad na coireanna ba choitianta ná buirgléireacht tí, damáiste 

coiriúil d’fheithicil, ionsaí fisiceach, damáiste choiriúil d'áit chónaithe nó do mhaoin eile 

agus gadaíocht ó fheithicil.  

 

Maidir le tuairisciú coireanna, dúirt 87 faoin gcéad díobh siúd a ndearnadh íospartach 

díobh gur thuairiscigh siad an choir ba dhéanaí leis an nGarda, ráta a bhí cosúil leis an 

ráta i i suirbhé 2006 (suas pointe céatadáin amháin). Bhí níos lú ná leath (45%) sásta 

leis an gcaoi ar coimeádadh ar an eolas iad mar gheall ar dhul chun cinn. Bhí rátaí 

sástachta le Ranna sa raon ó 10 faoin gcéad go 68 faoin gcéad.  

 

Bhí teagmháil leis an nGarda ag 40 faoin gcéad de fhreagróirí i 2006.  Ba iad na 

foirmeacha teagmhála ba choitianta a thionscain freagróirí ná iarratas ar phas a shíniú 

nó coir nó cur isteach a thuairisciú. Ba iad na cineálacha teagmhála ba choitianta a 

thionscain an Garda ná gnáthsheiceáil feithicle a dhéanamh (ar an tsráid) nó iarratas ar 

dhoiciméid a sholáthar. Bhí gnéithe de cháilíocht na seirbhíse ar nós luas na seirbhíse, 

an t-am a thóg sé chun an guthán a fhreagairt, ar tugadh ainm an stáisiúin, cabhrachas 

an Gharda, inniúlacht, tuiscint, dea-bhéas agus spéis mórán mar an gcéanna le 

suirbhéanna roimhe seo.  

 

D’éiligh ceathair faoin gcéad de fhreagróirí freagairt éigeandála ón nGarda i 2006. In 

82 faoin gcéad de chásanna freagraíodh a nglao laistigh de 10 soicind; níos airde ná i 

2006 agus 2005, ach níos ísle ná sna suirbhéanna roimh 2005. Bhí an t-ala freagartha 

laistigh de 15 nóimeád i gcás 50 faoin gcéad de fheagróirí. Léirigh seachtó faoin gcéad 

sástacht leis an tseirbhís a fuair siad, mórán mar an gcéanna le suirbhé 2006.  
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Ba é 80 faoin gcéad an ráta sástachta leis an dteagmháil iomlán leis an nGarda, 

mórán mar an gcéanna le suirbhé 2006.  Bhí rátaí sástachta le Ranna sa raon ó 69 faoin 

gcéad go 86 faoin gcéad. Bhraith breis is trí cheathrú (75%) nár mhór seirbhís an 

Gharda a fheabhsú. Ba iad na moltaí ba choitianta ná tuilleadh gardaí, tuilleadh patról 

coise, tuilleadh teagmhála leis an bpobal agus uaireanta oscailte níos faide sna stáisiúin.   

Nuair a ceistíodh iad faoi shochaidearthacht an Gharda, dúirt 90 faoin gcéad de 

fhreagróirí go raibh na gardaí sa stáisiúin áitiúil sochaideartha nó an-sochaideartha.  Bhí 

rátaí Roinne sa raon idir 81 agus 96 faoin gcéad (seachas freagraí "níl a fhios”) Bhí 

aithne as a ainm ag ceathrar as gach deichniúr (41%) ar chomhalta den bhForsa ag a 

stáisiún áitiúil, mar an gcéanna nach mór le tuarascáil 2006 (40%).  

 

Maidir le hiompraíocht neamhinghlactha, dúirt ocht faoin gcéad de fhreagróirí gur 

iompair comhalta den Gharda Síochána é/í féin uair amháin ar a laghad ar bhealach a 

bhí neamhinghlactha, ráta a bhí níos lú ná blianta eile.  Bhí rátaí Roinne sa raon ó 3 

faoin gcéad go 13 faoin gcéad. Ba é an cineál iompraíocht neamhinghlactha ba 

choitianta ná go raibh Garda “dímheasúil nó drochbhéasach” (ceathair faoin gcéad de 

fhreagróirí).    

 

Ní dúirt ach 2.1 faoin gcéad de fhreagróirí go raibh siad mar íospartach i dteagmhas 

ciníoch riamh, agus dúirt 18 faoin gcéad díobh sin gur thuairiscigh siad an teagmhas ba 

dhéanaí don Gharda. Tá an ráta do neamhnáisiúnaigh i bhfad níos airde, ag sroicheadh 

26 faoin gcéad de na 245 freagóirí sa suirbhé a tháinig ó thír a bhí lasmuigh den Aontas 

Eorpach. D'fhéadfadh an suirbhé a bheith tearc ó thaobh rannpháirtíochta grúpaí 

mionlaigh áirithe agus mar sin d’fhéadfadh sé nach mbeadh an ráta de theaghmhais 

chiníocha chomh hard agus atá i ndáiríre.  

 

Maidir le sofheictheacht an Gharda, thuairiscigh 53 faoin gcéad go bhfaca siad Garda 

ina gceantar an tseachtain roimhe sin. Bhí an cionmhaireacht ar chuimhin leo Garda a 

fheiceáil ar lá an agallaimh mar an gcéanna agus i 2006 (ocht faoin gcéad) Bhí seasca a 

dó faoin gcéad de fhreagróirí sásta le leibhéal sofheiceachta an Gharda ina gceantar 

féin.  Bhí rátaí Roinne sa raon ó 44 faoin gcéad go 79 faoin gcéad. I gcomparáid le 

2006, cláraíodh feabhsuithe i 16 Roinn, dul chun donais i seacht gcinn agus d’fhan dhá 

cheann mar an gcéanna. 
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Bhí an rátáil do cé chomh maith is a fheidhmíonn Gardaí i do cheantar-sa ag 82 

faoin gcéad, ardú de dhá phoint céatadáin ar 2006. Bhí rátaí sástachta níos ísle i measc 

tionóntaí údarás áitiúil ná i measc daoine i gcatagóirí tionachta tí eile. Bhí na rátálacha 

Roinne sa raon idir 62 agus 88 faoin gcéad (“an-mhaith” or “maith go leor”). I 

gcomparáid le 2006, léirigh 16 Roinn méadú i rátálacha sástachta. Bhí an rátáil maidir le 

cé chomh maith is a fheidhmíonn na Gardaí maidir le sábháilteacht ar na bóithre ag 

76 faoin gcéad, suas sé phointe céatadáin ar 2006. Bhí na rátálacha Roinne sa raon ó 

54 go 86 faoin gcéad, agus bhí 21 Roinn ann a léirigh méadú i rátálacha sástachta.  

 

Bhí ceathair faoin gcéad de fhreagróirí bainteach le himbhualadh ar an mbóthar i 

2006. Bhí an leibhéal sástachta le himscrúdú an Gharda (80%) níos airde ná i suirbhé 

2006 (78%).  

 

Ceistíodh freagróirí mar gheall ar a dtosaíochtaí póilíneachta agus a mbraistintí i leith 

thosaíochtaí an Gharda. Ba iad príomhthosaíochtaí an phobail, in ord rangaithe, ná 

freagairt éigeandála láithreach a chinntiú, dlíthe drugaí a fhorfheidhmiú, díriú ar 

choireacht eagraithe, coireanna a imscrúdú agus déileáil le coireanna de fhoréigean 

gnéasach agus dlíthe tiomána faoi thionchar alcóil a fhorfheidhmiú. Ach i gcás líon beag 

eisceachtaí, ba bheag a bhí idir rátálacha an phobail sna suirbhéanna a rinneadh le 

déanaí.  

 

Bíonn difríocht de ghnáth idir rangú thosaíochtaí braite an Gharda agus rangú 

thosaíochtaí na bhfreagróirí.  Feictear na mímheaitseálacha is mó i dtaca le díol alcóil le 

daoine faoi aois, ólachán faoi aois, ógánaigh a bhíonn ag rásaíocht timpeall i gcarranna 

(a dtugann an pobal tosaíocht níos airde dóibh ná mar a mheasann siad a thugann an 

Garda), slándáil Stáit agus inimirce (a dtugann an pobal tosaíocht níos ísle dóibh ná mar 

a bhraitheann siad a thugann an Garda). Ba cheart a nótáil go dtugann an pobal 

tosaíocht níos airde do gach cineál gníomhaíochta ná mar a bhraitheann siad a thugann 

an Garda, beag beann ar rangú.  

 

Thaispeáin freagraí mar gheall ar an gcaidreamh idir na Gardaí agus an pobal, i 

measc rudaí eile, ardleibhéil múiníne go mbeadh meas ar chearta aon duine a bhí faoi 

choimeád ag na Gardaí, go gcabhródh na Gardaí dá mbeadh cearta duine faoi ionsaí, 

go  agus go gcomhlíonann na Gardaí a ról go cothrom agus go neamhchlaonta.   

 viii 
 
 



Bhí tromlaigh a d’easaontaigh "go ndéanann na Gardaí leatrom ar inimircigh” agus “go 

mbíonn fíorghuth ag muintir an cheantair seo maidir leis an gcinneadh cad ba cheart a 

bheith á dhéanamh ag na Gardaí”.  

 

Bhí  braistintí slándála mar gheall ar bheith ag siúl sa chomharsanacht i ndiaidh 

titim na hoíche níos ísle i gcathracha seachas Baile Átha Cliath (Corcaigh, Gaillimh, 

Luimneach agus Port Láirge) agus níos airde i mBaile Átha Cliath agus i sráidbhailte 

agus i gceantair tuaithe.  San iomlán, dúirt 75 faoin gcéad de fhreagróirí gur bhraith siad 

sábháilte agus iad amuigh ag siúl, ceithre phointe céatadáin níos airde ná i suirbhé 

2006. Bhí rátaí Roinne sa raon ó 65 go 88 faoin gcéad. Ba é 87 faoin gcéad an 

chionmhaireacht a bhraith sábháilte sa bhaile ina n-aonar, cosúil le suirbhé 2006 (86%). 

Bhí rátaí Roinne sa raon ó 76 go 94 faoin gcéad.  

 

Maidir le heagla roimh choireacht, bhí imní ar 37 faoin gcéad de fhreagróirí go 

bhféadfadh siad féin a bheith mar íospartach de dheasca coireachta agus bhí imní ar 44 

faoin gcéad mar gheall ar bhaill eile den teaghlach agus cairde a d’fhéadfadh a bheith 

mar íospartaigh. Ba ionann iad seo agus feabhsuithe ar shuirbhé 2006. Bhí na rátálacha 

Roinne do imní ar dhaoine mar gheall ar a bheith ina n-íospartach de bharr coireachta 

sa raon ó 18 go 53 faoin gcéad agus bhí an imní maidir le ball teaghlaigh nó cara sa 

raon ó 26 agus 66 faoin gcéad.   

 

Bhí i bhfad níos mó freagróirí a mheas gur fadhbanna móra iad an choireacht agus 

iompraíocht mhaslach sa tír tríd is tríd seachas ina gceantar féin. Bhí coireacht drugaí ar 

bharr an liosta sa dá chatagóir.   

 

Thaispeáin freagraí mar gheall ar choireacht agus an córas ceartas coiriúil, i measc 

rudaí eile, tacaíocht do chóireáil seachas pionós mar fhreagairt ar ógchiontacht agus ar 

mhí-úsáid drugaí. Ag an am céanna mheas tromlach na bhfreagróirí go raibh an córas 

ceartas coiriúil ró-bhog ar chiontóirí (78%) agus d’easaontaigh siad gur cheart don 

phionós le haghaidh canabais agus eacstaise a bheith i seilbh duine a bheith níos 

éadroime (64%). Bhraith níos lú ná leath na bhfreagróirí (49%) gur caitheadh go dona le 

híospartaigh faoin gcóras ceartas coiriúil. 
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Dúirt níos lú ná trian de fhreagróirí (27%) go raibh siad páirteach i scéimeanna Faire 

Comharsanachta/ Pobal ar Aire, arbh ionann é agus laghdú ar shuirbhéanna go dtí 

seo. Bhí leibhéil ghníomhaíochta na scéimeanna sin níos airde ná mar a tuairiscíodh i 

suirbhéanna 2006, 2005 agus 2002 agus dúirt 19 faoin gcéad i scéimeanna gur cuireadh 

ar an eolas iad go rialta mar gheall ar ghníomhaíocht choiriúil ina gceantar. Chreid 40 

faoin gcéad gur éirigh le scéimeanna dá sórt coireacht a chosc, níos lú ná i staidéir 

roimhe seo.   

 



SUIRBHÉ AN GHARDA AR DHEARCADH AN PHOBAIL 2007 
 

RÉAMHRÁ 
 

Cuireann an tuarascáil seo i láthair tátail ó Shuirbhí an Gharda ar Dhearcadh an 

Phobail 2007, an naoú suirbhé i sraith de shuirbhéanna náisiúnta a choimisiúnaigh 

an Garda Síochána. Dhírigh an suirbhé go príomha ar shástacht le seirbhís an 

Gharda, ar thosaíochtaí póilíneachta agus ar thaithí ar choireacht agus ar eagla 

roimhe.  Is i bhfianaise na dtorthaí sin a shocrófar beartas agus pleanáil an Gharda 

agus beidh siad mar chuid thábhachtach de chóras bainistiú ar fheidhmíocht an 

Gharda. Soláthraíonn an suirbhé eolas ar phríomhtháscairí feidhmíochta a 

dtuairiscítear orthu i dTuarascáil Bhliantúil an Gharda.  Tá cóip de cheistneoir an 

tsuirbhé in Aguisin 1. 

 

Rinneadh an obair allamuigh don suirbhé ag Millward Brown, IMS, a coimisiúnaíodh 

tar éis próiseas poiblí tairisceana iomaíoch.  Rinneadh an suirbhé seo bealach 

agallaimh duine le duine sa bhaile, agus roghnaíodh na freagróirí bunaithe ar chuótaí 

i ngach Roinn Garda. Rinneadh an agallóireacht idir 12 Márta agus 26 Meitheamh 

2006. Tugadh breis is 10,000 agallamh chun críche ar fud 25 Roinn an Gharda, rud a 

sholáthair sampla ionadaíoch de thart ar 400 i ngach Roinn. Bunaíodh na cuótaí ar 

inscne, aois agus aicme sóisialta bunaithe ar dhéimeagrafaic aitheanta an daonra os 

cionn 18 bliain d’aois. Cuireadh ualach leis na torthaí ina dhiaidh sin ag an leibhéal 

náisiúnta chun coigeartú a dhéanamh ar dhifríochtaí idir an daonra mar ab eol é agus 

an sampla.  Díol suntais is ea é go bhfuil an mhodheolaíocht samplála claonta i leith 

an phobail shocraithe agus gur dócha go bhfuil sé tearc ó thaobh ionadaithe de lucht 

taistil agus grúpaí eile ar deacair teacht orthu, grúpaí mar inimirceoirí nach 

labhraíonn Béarla. Tá sonraí na modheolaíochta le fáil in Aguisín 2. Tá próifíl de na 

freagróirí ar fáil in Aguisín 4. 

 

Bhí suirbhé na bliana seo i bhfad níos mó ná na suirbhéanna a rinneadh i 2003 agus 

2004 agus mórán ar an méid ceanna leo siúd a rinneadh i 2002, 2005 agus 2006. 

Tugann an sampla sin an deis feidhmíocht an Gharda a mheas i ngach Roinn faoi 

phríomhcheannteidil. Áit is ábhartha, cuirtear torthaí ó na suirbhéanna seo a 

rinneadh níos luaithe i láthair i gcomhar le tátail 2007. Uasmhéadaíodh an leibhéal 

inchomparáide le suirbhéanna roimhe tríd na focail chéanna a úsáid in a mhéad 

ceisteanna agus ab fhéidir.  
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In ainneoin gur úsáideadh cuideachtaí suirbhé agus modheolaíochtaí difriúla anuas 

tríd na mbliana, tá na torthaí mórán mar an gcéanna, ag an leibhéal náisiúnta ar a 

laghad.  

 

Tá achoimre ar mhodhanna a úsáideadh ó 2002 i leith leagtha amach i dTábla 1 

anseo. Rinneadh suirbhéanna roimhe seo i 2000, 1998 agus 1993/4 ach ní 

thuairiscítear orthu anseo. 

 

Tábla 1    Modheolaíochtaí an tSuirbhé: 2002 - 2007 
Bliain Sampla Cuideachta Modheolaíocht 
2007 10,000 Millward Brown IMS sampláil cuóta, agallaimh duine le duine 
2006 10,000 Millward Brown IMS sampláil cuóta, agallaimh duine le duine 
2005 10,000 Millward Brown IMS sampláil cuóta, agallaimh duine le duine 
2004 1,000 RES an toghchlár, teileafón 
2003 1,000 TNS/MRBI teileafón, diailiú digiteach go randamach 
2002 10,000 RES an toghchlár, teileafón agus post 

 

Tá torthaí an tsuirbhé curtha i láthair sa tuarascáil mar mheastacháin pointe agus 

deir Millward Brown IMS go bhféadfadh na fíorfhigiúir daonra a bheith laistigh de 

chorrlach de ±1%  de na meastacháin phointe seo ag an leibhéal náisiúnta agus 

±4.9% ag leibhéal na Roinne. Mar shampla, d’fhéadfadh an fíorluach den ráta 

samplach sástacht náisiúnta de 80  faoin gcéad a bheith idir 79 agus 81 faoin gcéad, 

agus an fíorluach de ráta sástachta Roinne mar é a bheith idir 75.1 agus 84.9 faoin 

gcéad.  Gheofar corrlaigh earráide níos mó i gcásanna inar rothlaíodh na ceisteanna 

agus inar cuireadh ceisteanna áirithe ar fhreagróirí áirithe agus ní ar fhreagróirí eile 

agus i gcásanna de fho-chatagóirí freagróirí mar a raibh líon na bhfreagróirí beag. 

Níor mhór cuntas a thógáil agus comparáid á déanamh le suirbhéanna eile de na 

corrlaigh earráide a ghabhann leis na suirbhéanna sin. Leathnaíonn ilchomparáidí 

idir Ranna an corrlach earráide tuilleadh. Ba cheart a bheith cúramach mar sin agus 

tátail á baint as torthaí an tsuirbhé. 

 

Cuirtear torthaí i láthair faoi na ceannteidil seo a leanas: 
 Sástacht iomlán le seirbhís an Gharda 
 Taithí ar choireacht 
 Teagmháil leis na Gardaí 
 Freagairt éigeandála an Gharda 
 Sochaidearthacht an Gharda 
 Iompraíocht neamhinghlactha ó Ghardaí 
 Teagmhais chiníocha 
 Sofheictheacht agus gníomhú an Gharda 
 Imbhuailtí ar an mbóthar 
 Tosaíochtaí póilíneachta 
 Tuairimí eile ar an nGarda Síochána 
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 Sábháilteacht an phobail agus eagla roimh choireacht 
 Tuairimí ar choireacht agus ar an gcóras ceartas coiriúil 
 Faire Comharsanachta agus Pobal ar Aire. 
 
 
SÁSTACHT IOMLÁN LE SEIRBHÍS AN GHARDA 

 

Fuair an suirbhé go raibh 81 faoin gcéad de fhreagróirí “sásta” nó "an-sásta" le 

seirbhís iomlán an Gharda don phobal i 2006. Féach Tábla 1. 

 

Tábla 2    Sástacht iomlán le seirbhís an Gharda don phobal agus bliain an tsuirbhé 

An-sásta Sásta Míshásta An-
mhíshásta 

Iomlán 
Bliain 

% % % % n 

2007 14 67 16 3 10000 
2006 13 67 16 4 9976 
2005 16 67 14 3 9999 
2004 15 69 11 4 996 
2003 17 64 15 4 982 
2002 17 69 11 2 10045 

Tá iomlán na bhfreagroirí níos lú ná méid iomlán an tsampla i ngeall ar dhaoine a dúirt "níl a fhios" a 
bheith fágtha as an áireamh. 
 

Bhí éagsúlacht mhór sa ráta sástachta ó Roinn Garda go Roinn Garda.  Sa staidéar 

seo ba é 21 pointe céatadáin an raon idir na Ranna ag a raibh na leibhéil ab airde 

agus ab ísle sástachta.   I 2006 agus 2005 17 pointe agus 15 pointe, faoi seach, a 

bhí sa raon seo. Féach Tábla 3. 

 

Tábla 3    Sástacht iomlán le seirbhís an Gharda don phobal: éagsúlacht idir 
                 na ranguithe ab airde agus ab ísle 

An-sásta Sásta Míshásta 
An-

mhíshásta 
Iomlán 

Bliain 
Roinn 
Roinne 

% % % % n 
An chuid is airde 25 64 9 2 401 

2007 
An chuid is lú 2 66 26 6 401 
An chuid is airde 24 61 14 1 401 

2006 
An chuid is lú 4 64 27 6 391 
An chuid is airde 35 57 7 1 399 

2005 
An chuid is lú 6 71 16 6 406 

D’fhéadfadh sé nach ndéanfadh na céatadáin 100 slán i ngeall ar shlánú. 
 

Tuairiscíodh an ráta sástachta ab airde i Roinn Sligeach/Liatroim mar a raibh 89 

faoin gcéad de fhreagróirí “an-sásta” nó “sásta”. Tuairiscíodh an leibhéal ab ísle 

sástachta i bPort Láirge/Cill Chainnigh (68%).  
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Cuirtear na torthaí i láthair i dTábla 4, agus tá na ranna rangaithe agus an mheán-

scóir.1 

 

Tábla 4    Sástacht iomlán le seirbhís an Gharda don phobal agus Roinn Garda 

An-sásta Sásta Míshásta 
An-

mhíshásta Roinn 
% % % % 

Sligeach/Liatroim 25 64 9 2 
Ciarraí 23 60 15 2 
Corcaigh Thiar 21 63 14 2 
Tiobraid Árann 28 52 14 6 
Ros Comáin/Gaillimh Thoir 17 70 10 3 
Lú/An Mhí 17 67 14 2 
Gaillimh Thiar 16 69 11 4 
Luimneach 19 64 14 4 
Cathair Chorcaí 15 69 15 1 
Maigh Eo 11 76 12 2 
Ceatharlach/Cill Dara 15 67 15 3 
An Clár 16 64 18 3 
An Cabhán/Muineachán 13 69 16 2 
Loch Garman/Cill Mhantáin 8 77 13 2 
Corcaigh Thuaidh 10 72 17 2 
RCBAC Lár Theas 16 62 18 5 
RCBAC Theas 12 70 14 5 
RCBAC Thoir 10 71 16 4 
RCBAC Lár Thuaidh 10 73 13 5 
RCBAC Thuaidh 9 69 20 2 
Dún na nGall 12 69 13 7 
An Longfort /An Iarmhí 8 71 18 4 
Laois/Uíbh Fhailí 5 68 23 5 
RCBAC Thiar 9 61 21 8 
Phort Láirge/Chill Chainnigh 2 66 26 6 
meán 14 67 16 4 

D’fhéadfadh sé nach ndéanfadh na céatadáin 100 slán i ngeall ar shlánú. Bhí na meánscóir chéanna ag 
Ranna na Gaillimhe Thoir agus Luimnigh (2.02) agus a bhí ag Corcaigh Thuaidh agus RCBAC Lár 
Theas (2.10), RCBAC Thoir agus RCBAC Lár Thuaidh (2.13) agus RCBAC Thuaigh agus Dún na nGall 
(2.15). 
 

I gcomparáid le 2006, thit leibhéil sástachta i 15 Roinn agus mhéadaigh siad i ndeich 

Roinn, bunaithe ar shuim na ndaoine a bhí "an-sásta" agus "sásta".2  Bhí na 

laghduithe sa raon ó 8.4 go 0.5 pointe céatadáin, le laghduithe ó 0.5 go 7.9 pointe 

céatadáin.   

 

Chonacthas na laghduithe ba mhó i leibhéil sástachta i Laois/Uíbh Fhailí (-7.9) agus i 

RCBAC Thiar (-5.2). Bhí an méadú ba mhó i Loch Garman/Cill Mhantáin (+8.4), arna 

leanúint ag Dún na nGall (+7.8). Féach Tábla 5. 
                                                 
1 Bunaithe ar bhonn scór de 1 do "an-sásta”, 2 do “sásta”, 3 do “neamhshásta” agus 4 do “an-
mhíshásta” (fágadh daoine a dúirt “níl a fhios agam” as an áireamh). Iolraítear na scóir seo faoi na 
minicíochtaí  do gach Roinn. Ag úsáid minicíochtaí Shligigh/Liatroma mar shampla 
[(100x1)+(256x2)+(36x3)+(6x4)] / [100+512+108+24] = 744/398 =1.87. Dá lú an scór, is ea is airde an 
leibhéal sástachta.  
2 Fágadh daoine a dúirt “Níl a fhios agam" as an áireamh anseo. 
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Tábla 5    Sástacht iomlán le seirbhís an Gharda: athruithe agus Roinn an Gharda 
               (céatadán a bhí “sásta" nó "an-sásta") 

2007 2006 2007 2006 
Roinn 

% % 
Athrú* Roinn 

% % 
Athrú 

Sligeach/Liatroim 89.4 84.5 +4.9 Ceatharlach/Cill Dara 82.2 80.9 +1.3 
Ros Comáin/Gaillimh 
Thoir 

87.0 86.0 
+1.0 

RCBAC Thoir 80.6 77.4 
+3.2 

Maigh Eo 86.9 82.0 +4.9 Dún na nGall 80.3 72.5 +7.8 
Gaillimh Thiar 85.2 84.1 +1.1 RCBAC Theas 81.6 80.3 +1.3 
Corcaigh Thiar 84.0 84.8 -0.8 Tiobraid Árann 79.8 81.7 -1.9 
Cathair Chorcaí 83.8 81.4 +2.4 An Clár 79.7 80.3 -0.6 
Lú/An Mhí 84.0 77.5 +6.5 An Longfort /An Iarmhí 78.8 80.7 -1.9 
Loch Garman/Cill 
Mhantáin 

84.7 76.3 
+8.4 

RCBAC Lár Theas 78.0 79.4 
-1.4 

Luimneach 82.8 76.8 +6.0 RCBAC Thuaidh 78.4 78.9 -0.5 
Ciarraí 82.8 84.6 -1.8 Laois/Uíbh Fhailí 73.0 80.9 -7.9 
RCBAC Lár Thuaidh 82.3 79.8 +2.5 RCBAC Thiar 70.5 75.7 -5.2 
An 
Cabhán/Muineachán 

81.9 84.1 
-2.2 

Phort Láirge/Chill 
Chainnigh 

68.0 67.5 
+0.5 

Corcaigh Thuaidh 81.5 76.3 +5.2 meán 81.1 79.8 +1.3 
*Tugtar an t-athrú i bpointí céatadáin. 

 

Ba bheag difríocht a bhí idir na hinscní maidir le sástacht iomlán (“an-sásta” nó 

“sásta”) le seirbhís an Gharda. Thuairiscigh baineannaigh leibhéil a bhí beagán níos 

airde (82%) ná leibhéil na bhfireannach (80%). Bhí na baineannaigh dhá phointe 

céatadáin níos airde ná i 2006, agus na fireannaigh pointe céatadáin amháin níos 

airde. Féach Tábla 6. 

     

Tábla 6    Sástacht iomlán le seirbhís an Gharda agus inscne 

An-sásta Sásta Míshásta 
An-

mhíshásta 
Iomlán 

Bliain Inscne 
% % % % n 

fireann 14 66 16 4 4862 
baineann-

ach 
14 68 15 3 5137 2007 

meán 14 67 16 4 9999 
fireann 13 66 17 4 4939 

baineann-
ach 

13 67 16 4 5037 2006 

meán 13 67 16 4 9976 
D’fhéadfadh sé nach ndéanfadh na céatadáin 100 slán i ngeall ar shlánú. Tá líon iomlán na bhfreagróirí 
faoi bhun an sampla foriomlán i ngeall ar neamháireamh lucht "níl a fhios". 
 

Léirigh na freagóirí ba shine (65+) sástacht níos mó leis an tseirbhís ná mar a léirigh 

daoine a bhí níos óige. Ba é ceithre phointe céatadáin an éagsúlacht ba mhó (“an-

sásta” agus "sásta” i dteannta a chéile) idir ghrúpaí (idir 45-64 bliain agus 65+) Bhí 

méadú le haois sna céatadáin a dúirt go raibh siad "an-sásta" seachas "sásta". I 

ngach aoisghrúpa bhí méadú ar na céatadáin a léirigh sástacht, i gcomparáid le 

2006. Féach Tábla 7. 
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Tábla 7    Sástacht iomlán le seirbhís an Gharda agus aoisghrúpa 

An-sásta Sásta Míshásta 
An-

mhíshásta 
Iomlán 

Bliain Aoisghrúpa 
% % % % n 

18-24 11 71 15 4 1380 
25-44 12 69 16 4 4166 
45-64 14 66 17 4 3062 
65+ 21 63 14 3 1394 

2007 

meán 15 67 16 4 10002 
18-24 10 68 16 5 1372 
25-44 10 69 17 4 4293 
45-64 14 65 16 4 2966 
65+ 20 61 16 3 1345 

2006 

meán 14 66 14 4 9976 
D’fhéadfadh sé nach ndéanfadh na céatadáin 100 slán i ngeall ar shlánú. Tá uimhreacha iomlán 
na bhfreagróirí níos lú ná an méid iomlán samplach de bharr iad siúd a chur as an áireamh sa 
chatagóir, “diúltaithe – gan a bheith luaite”. 
 

Léirigh daoine a raibh úinéireacht acu ar a dtithíocht na leibhéil ab airde sástachta 

(85%) arna leanúint ag úinéirí-sealbhóirí agus ‘eile’ (81%) ná daoine i dtithíocht 

údarás áitiúil (73%). B'ionann na rátaí ag freagróirí a bhí "an-sásta" (14%) sna 

catagóirí "i seilbh úinéara", "ar cíos go príobháideach" agus "eile". Féach Tábla 8. 

  

Tábla 8    Sástacht iomlán le seirbhís an Gharda agus tionacht tithíochta 

An-sásta Sásta Míshásta 
An-

mhíshásta 
Iomlán 

Tionacht tí 
% % % % n 

I seilbh úinéara 14 67 16 3 7419 
Údarás Áitiúil 10 63 19 8 1032 
Ar cíos go 
príobháideach 14 71 11 4 1085 

Eile 14 67 17 2 266 
meán 13 67 16 4 9802 

Tá iomlán na bhfreagroirí níos lú ná méid iomlán an tsampla i ngeall ar dhaoine sa chatagóir 
“dhiúltaigh/ní dúirt” a bheith fágtha as an áireamh. 
 
 
Bhí an leibhéal ab airde sástachta ag freagróirí in aicme shóisialta F (feirmeoirí) 

(87%).  Bhí na chéad rátaí sástachta eile ag Aicmí AB (láraicme uachtarach) agus 

C1 (láraicme íochtarach) ag 83 agus 82 faoin gcéad, faoi seach. B'ionann na rátaí ag 

catagóirí C2 (lucht oibre oilte) agus DE (lucht oibre eile agus an leibhéal is ísle 

cothabhála, faoi seach) (79%).  Féach Tábla 9. I gcomparáid le tátail 2006, bhí 

méadú ar leibhéil shástachta i ngach aicme.3 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Tá liosta de mhínithe ar aicmí sóisialta le fáil in Aguisín 3. 
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Tábla 9 Sástacht iomlán le seirbhís an Gharda agus aicme shóisialta 

An-sásta Sásta Míshásta 
An-

mhíshásta 
Iomlán Aicme 

shóisialta 
% % % % n 

AB 17 66 14 3 905 
C1 13 69 16 3 3194 
C2 13 66 16 4 2317 
DE 13 66 17 4 2086 
F 18 69 11 2 676 
meán 15 67 15 3 9178 

D’fhéadfadh sé nach ndéanfadh na céatadáin 100 slán i ngeall ar shlánú. Tá líon iomlán na bhfreagróirí 
faoi bhun an sampla foriomlán i ngeall ar neamháireamh lucht "níl a fhios". 
 

TAITHÍ AR CHOIREACHT 
 

Bhí an leibhéal iospairte de bharr coireachta ag 9.8 faoin gcéad, síos 0.3 de phointe 

céatadáin ar anuraidh.  Le cúig bliana anuas bhí an ráta sa raon ó 11.7 (tuarascáil 

2005) go 9.8 (tuarascáil 2007). Féach Tábla 10. 

 

Tábla 10  Íospairt de bharr coireachta sa bhliain féilire roimhe 
2007 2006 2005 2004 2003 

Bliain 
% % % % % 

freagróir 6.1 5.7 6.9 6.3 5.8 
ball den teaghlach 2.9 3.1 3.7 3.7 3.7 
an bheirt 0.8 1.3 1.1 0.3 1.2 
ní íospartach an 
freagróir 

90.1 89.8 88.3 89.9 89.3 

méid iomlán an 
tsampla (n) 

10067 10046 10035 1000 1005 

Ní dhéanann cuid de na céatadáin 100 slán i ngeall ar lucht ‘níl a fhios’ a bheith fágtha as an áireamh. 
 

I gcás freagróirí a bhí mar íospartaigh de bharr coireachta iad féin i 2006, leagtar 

amach an miondealú de réir inscne agus aoisghrúpa i dTábla 11. Bhí níos mó 

fireannach agus daoine idir 25-44 i measc na n-íospartach ná mar a bheadh súil leis, 

mar a fheicfear sna cóimheasanna faoi seach.   

 

Tábla 11  Íospairte de bharr coireachta i 2006 agus inscne agus aoisghrúpa 
Inscne Aois 

Fireann Baineann 18-24 25-44 45-64 65+ Stádas 
% % % % % % 

íospartaigh 53.2 46.8 12.2 46.8 29.9 11.1 
sampla iomlán 48.6 51.4 13.8 41.6 30.6 14.0 
cóimheas 1.09 0.91 0.88 1.13 0.98 0.79 

D’fhéadfadh sé nach ndéanfadh na céatadáin 100 slán i ngeall ar shlánú. Ní áirítear ar íospartaigh  
ach freagróirí (ní áirítear baill eile den teaghlach).  

 

Teagmhas coireachta amháin a bhí i gceist i gcás formhór na n-íospartach (84%) 

agus cineál amháin coire (84%).  
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Íospartaigh ab ea sé déag faoin gcéad ar níos mó ná ócáid amháin, lena n-áirítear trí 

faoin gcéad ar íospartaigh iad ar cheithre ócáid nó níos mó. Féach Tábla 12. 

 

Tábla 12   Íospairt de bharr coireachta i 2006: cineálacha teagmhas agus coireanna 

1 2 3 4 
5 nó níos 

mó 
Iomlán 

Catagóir 
% % % % % n 

teagmhais 84 9 4 1 2 1069 

cineál coire 84 12 2 1 1 979 
freagróirí agus íospartaigh sa teaghlach san áireamh.   

 

Bhí éagsúlacht mhór sna rátaí Roinne d’Íospairt de bharr coireachta, mar ab 

amhlaidh i 2006.  Thuairisicigh Ranna Mhaigh Eo agus an Chláir na rátaí ab ísle, ag 

faoi bhun leath den mheán náisiúnta; thuairiscigh RCBAC Theas agus Lár Theas na 

rátaí ab airde, le dhá oiread an mheáin náisiúnta ag RCBAC Lár Theas.  Ba é 9.3 an 

meán i gcomparáid le 9.4 i dtuarascáil 2006. Ba iad na Ranna tuaithe a thuairiscigh 

rátaí íospairte de bharr coireachta os cionn an mheáin ná Laois/Uíbh Fhailí, 

Ceatharlach/Cill Dara, An Cabhán/Muineachán, An Longfort/An Iar-Mhí, Loch 

Garman/Cill Mhantáin, Lú/An Mhí agus Luimneach. Féach Tábla 13. 

 

Tábla 13   Íospairt de bharr coireachta i 2006 agus Roinn an Gharda 

Roinn an Gharda % Roinn an Gharda % 

Maigh Eo 2.7 Ceatharlach/Cill Dara 9.7 
An Clár 4.6 RCBAC Lár Thuaidh 9.8 
Corcaigh Thiar 4.8 An Cabhán/Muineachán 10.4 
Corcaigh Thuaidh 5.3 An Longfort /An Iarmhí 10.4 
Ros Comáin/Gaillimh Thoir 6.0 Loch Garman/Cill Mhantáin 10.7 
Tiobraid Árann 6.3 RCBAC Thuaidh 10.8 
Sligeach/Liatroim 6.5 Lú/An Mhí 11.3 
Cathair Chorcaí 6.8 RCBAC Thiar 12.5 
Gaillimh Thiar 7.1 RCBAC Thoir 12.6 
Phort Láirge/Chill Chainnigh 8.0 Luimneach 12.8 
Ciarraí 9.0 RCBAC Theas 14.5 
Dún na nGall 9.3 RCBAC Lár Theas 22.2 
Laois/Uíbh Fhailí 9.6 meán 9.3 

 

Ba iad na coireanna ba choitianta ná buirgléireacht tí (a raibh taithí ag 26 faoin gcéad 

d’íospartaigh uirthi) agus damáiste choiriúil do charr nó d’fheithicil eile (18%). Ba iad 

seo na coireanna ba mhinice a luadh i suirbhé 2006 chomh maith. Bhí laghdú dhá 

phointe céatadáin ar an ráta tuairiscithe buirgléireachta ar 2006, ach bhí méadú sa 

ráta d’ionsaí fisiceach de thrí phointe céatadáin ar ráta 2006. Féach Tábla 14. 
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Tábla 14  Cineálacha coireanna sa bhliain féilire roimhe 
An céatadán a ndearnadh 

íospartaigh díobh uair 
amháin ar a laghad 
2007 2006 

Cineál coire 

% % 
buirgléireacht tí nó tithe lasmuigh 26 28 
buirgléireacht ar áitreamh gnó faoi úinéireacht an 
fhreagróra 

4 5 

goid feithicle 9 12 
goid ó fheithicil 10 10 
goid rothair 4 5 
damáiste choiriúil do charr nó d’fheithicil eile 18 15 
damáiste choiriúil d’áit chónaithe nó do mhaoin eile 11 11 
robáil ina raibh éigean nó bagairt (lena n-áirítear mugáil) 5 5 
goid ó dhuine gan foréigean (m.sh. ó phóca) 6 6 
goid ó áit chónaithe nó ó theach lasmuigh (seachas 
buirgléireacht) 

5 5 

calaois ar thomhaltóir (m.sh. caimiléireacht nó dúmas 
bréige) 

2 1 

ionsaí fisiceach (seachas gnéasach nó teaghlaigh) 14 11 
ionsaí gnéasach 1 1 
foréigean teaghlaigh (fisiceach) 1 1 
eile 5 8 
iomlán (n) 1175 1251 

 

Dúirt formhór na n-íospartach (87%) gur thuairiscigh siad an choir ba dhéanaí don 

Gharda, rud a bhí ar aon dul le suirbhéanna roimhe seo. Féach Tábla 15. 

   

Tábla 15  Ar tuairiscíodh an choir (is déanaí) do na Gardaí?  
Tá Níl Iomlán 

Suirbhé 
% % n 

2007 87 13 978 
2006 86 14 1006 
2005 83 17 1167 
2004 79 21 101 
2003 81 19 107 
2002 84 16 1292 

 

I gcásanna nuair nár tuairiscíodh coireanna, ba amhlaidh den chuid is mó mar gur 

bhraith an freagróir nárbh fhéidir leis na Gardaí rud ar bith a dhéanamh, nach raibh 

seans dá laghad go bhféadfaí an mhaoin a fháil ar ais, nár choir thromchúiseach í an 

choir nó nach gcuirfeadh na Gardaí spéis ann. Ba iad na cúiseanna ba mhó i suirbhé 

2006, leis. Féach Tábla 16. 
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Tábla 16  Cúiseanna nár tuairiscíodh coir 
2007 2006 2005 

Cúis 
% % % 

níor choir thromchúiseach í/gan chailliúint 28 19 27 
níorbh fhéidir an mhaoin a fháil ar ais 29 24 34 
ní rabhthas chun éileamh árachais a dhéanamh 4 7 5 
chreid nárbh fhéidir leis na Gardaí rud ar bith a 
dhéanamh 

38 38 42 

chreid nach gcuirfeadh na Gardaí spéis ann 20 25 29 
bhraith nach gcreidfeadh na Gardaí é/í 6 4 5 
níor theastaigh teagmháil leis na Gardaí 5 14 9 
eagla roimh bheart díoltais 5 4 6 
ceal ama 1 2 1 
eile 12 18 9 
líon na bhfreagróirí 132 130 198 

D’fhéadfadh freagróirí breis is cúis amháin a thabhairt, mar sin ní dhéanann na céatadáin 100. 

 

Léirigh duine as gach ceathrar íospartach (29%) a thuairiscigh do na Gardaí go raibh 

litir faighte acu ag admháil thuairisciú na coire agus ag tabhairt ainm an Gharda a 

bheadh ag déileáil leis an gcás nó eolas eile. Bhí an tátal seo ar aon dul le suirbhé 

2006. Féach Tábla 17. 

 

Tábla 17  Litir faighte ón nGarda mar gheall ar an gcoir 

Tá Níl Iomlán 
Litir faighte 

% % n 
2007 29 71 773 

Suirbhé 
2006 27 73 807 

 

Fuair formhór na n-íospartach go raibh an litir úsáideach. Féach Tábla 18. 
 

Tábla 18  Cabhrachas na litreach 
An-chabhrach Cabhrach  Ba bheag 

cabhair 
Níor chabhair 

í 
Iomlán 

Bliain 
% % % % n 

2007 30 44 21 6 224 
2006 28 40 24 8 217 

D’fhéadfadh sé nach ndéanfadh na céatadáin 100 slán i ngeall ar shlánú. 

 

Dúirt faoi bhun leath (41%) de na híospartaigh nach bhfuair nó nár chuimhin leo go 

bhfuair siad litir gur tugadh ainm an Gharda a bheadh ag déileáil leis an gcás dóibh 

ar bhealach eile. Féach Tábla 19. 

 
Tábla 19  Ainm an Gharda tugtha don íospartach ar bhealach eile?  

Tá Níl Iomlán 
Bliain 

% % n 
2007 41 59 741 
2006 46 54 755 
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Dúirt dáréag faoin gcéad d’íospartaigh go bhfuair siad litir a thuairiscigh dul chun cinn 

tábhachtach ina gcás, mar shampla, gabháil. Féach Tábla 20. 

 

Tábla 20  Scéala ó Ghardaí mar gheall ar fhorbairtí tábhachtacha? 

Tá Níl Iomlán 
Litir faighte 

% % n 
2007 12 88 791 

Suirbhé 
2006 13 87 811 

 

Ba chabhair í an litir, dar leis an bhformhór. Féach Tábla 21. 

 

Tábla 21  Cabhrachas na litreach eolais 
An-chabhrach Cabhrach  Ba bheag 

cabhair 
Níor chabhair 

í 
Iomlán 

Bliain 
% % % % n 

2007 44 44 12 - 92 
2006 34 50 12 5 104 

D’fhéadfadh sé nach ndéanfadh na céatadáin 100 slán i ngeall ar shlánú. 

 

Thuairiscigh breis is ceathrú (27%) d’íospartaigh nach bhfuair nó nár chuimhin go 

bhfuair siad litir eolais go bhfuair siad eolas ó na Gardaí ar bhealach éigin eile mar 

gheall ar fhorbairtí tábhachtacha sa chás. Féach Tábla 22. 

 

Tábla 22 Curtha ar an eolas faoi fhorbairtí tábhachtacha ar bhealach eile? 
Tá Níl Iomlán 

Bliain 
% % n 

2007 27 73 777 
2006 25 75 802 

 

Bhí ceathracha a cúig faoin gcéad de fhreagróirí sásta leis an gcaoi ar coimeádadh 

ar an eolas iad i dtaobh dul chun cinn a gcás. Tá an leibhéal sástachta seo suas trí 

phointe céatadáin ar fhigiúr 2006. Féach Tábla 23. 

 

Tábla 23 Sástacht leis an eolas a fuarthas ar dhul chun cinn 

An-sásta Sásta Míshásta 
An-

mhíshásta 
Iomlán 

Suirbhé 

% % % % n 
2007 11 34 35 21 824 
2006 10 32 34 24 857 
2005 12 37 31 21 956 
2004 12 31 26 31 75 
2003 9 28 37 26 82 
2002 15 33 31 21 1045 
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Bhí éagsúlacht mhór sa ráta sástachta ó Roinn Garda go Roinn Garda faoi bheith 

coimeádta ar an eolas faoi dul chun cinn i gcomparáid le suirbhé 2006. Is féidir an 

éagsúlacht a chur síos cuid mhór do mhéid beag na samplaí, ó níor cuireadh an 

cheist ach ar dhaoine i ngach Roinn a thuairiscigh coir do na Gardaí. Bhí líon na 

bhfreagróirí sa raon ó díreach 10 i Maigh Eo go 65 i RCBAC Lár Theas (raon de 15-

59 i 2006). Mar sin níor mhór a bheith cúramach agus na torthaí á léirmhíniú.  

 

Tábla 24 Sástacht leis an eolas a fuarthas ar dhul chun cinn agus Roinn an Gharda 

Sásta/an-sásta 

2007 2006 Athrú Roinn an Gharda 

% % 
pointí 

céatadáin 
RCBAC Thoir 65.1 39.6 +25.5 
Gaillimh Thiar 32.0 38.2 -6.2 
Ros Comáin/Gaillimh Thoir 42.9 39.1 +3.8 
RCBAC Lár Theas 67.7 45.3 +22.4 
Corcaigh Thuaidh 47.4 26.9 +20.5 
RCBAC Theas 44.2 55.9 -11.7 
Laois/Uíbh Fhailí 37.5 43.5 -6.0 
RCBAC Thiar 30.8 45.5 -14.7 
An Cabhán/Muineachán 51.4 47.2 +4.2 
Phort Láirge/Chill Chainnigh 25.8 18.2 +7.6 
An Clár 25.0 59.1 -34.1 
Corcaigh Thiar 42.1 46.7 -4.6 
Cathair Chorcaí 51.9 52.0 -0.1 
An Longfort /An Iarmhí 32.4 11.5 +20.9 
Tiobraid Árann 45.8 47.8 -2.0 
RCBAC Lár Thuaidh 50.0 50.9 -0.9 
Luimneach 45.2 44.7 +0.5 
Maigh Eo 10.0 33.3 -23.3 
Ceatharlach/Cill Dara 44.1 43.2 +0.9 
Roinn Loch Garman/Cill Mhantáin 42.4 33.3 +9.1 
Lú/An Mhí 44.7 34.0 +10.7 
Sligeach/Liatroim 44.0 37.9 +6.1 
RCBAC Thuaidh 36.8 47.5 -10.7 
Ciarraí 43.8 23.5 +20.3 
Dún na nGall 45.2 22.2 +23.0 
meán 41.9 39.5 +2.4 

 

Má rangaítear na céatadáin a bhí "sásta" nó "an-sásta" bhí rátaí sástachta Roinne sa 

raon ó 67.7 faoin gcéad i RCBAC Lár theas go 10 faoin gcéad i Maigh Eo. I 

gcomparáid le 2006, thuairiscigh 14 cinn de Ranna méadú i sástacht agus 11 laghdú. 

Tharla na méaduithe ba mhó i RCBAC Thoir (+25 pointe céatadáin), Dún na nGall 

(+23) agus sa RCBAC (+22).  Taifeadadh na laghduithe ba mhó sa Chlár (-34 pointe 

céatadáin), Maigh Eo (-23) agus RCBAC Thiar (-15). Féach Tábla 24. 
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TEAGMHÁIL LEIS NA GARDAÍ 
 

Thuairiscigh ceathracha faoin gcéad de fhreagróirí go raibh teagmháil acu leis na 

Gardaí i 2007, mórán mar an gcéanna leis an ráta i dtuarascáil 2006 (don bhliain 

2005).  Féach Tábla 25. 

 

Tábla 25  Teagmháil leis na Gardaí sa bhliain féilire roimhe? 
Bhí Ní raibh Iomlán 

Suirbhé 
% % n 

2007 40.3 59.7 10067 
2006 41.8 58.2 10046 
2005 42.6 57.4 10046 
2004 38.1 61.9 1016 
2003 55.4 44.6 1007 
2002 37.9 62.1 10405 

  

Ócáid amháin a bhí lena bhformhór (67%). Bhí ceithre theagmháil nó níos mó ag 6 

faoin gcéad i gcaitheamh na bliana. Féach Tábla 26. 

 

Tábla 26  Líon na dteagmhálacha leis na Gardaí i 2006 

1 2 3 4 
5 nó 

níos mó 
Iomlán 

Suirbhé 2007 
% % % % % n 

Iadsan a raibh 
teagmháil acu 

67 20 7 3 3 4058 

 

Ba iad na príomhchúiseanna le teagmháil féintionscanta ná chun foirm pas a shíniú 

nó coir nó cur isteach a thuairisciú, mórán mar an gcéanna leis an bpatrún i 2006. Ba 

í an phríomhtheagmháil a thionscain na Gardaí ná gnáthsheiceáil a dhéanamh ar 

fheithicil nó iarratas ar dhoiciméid a sholáthar.  Féach Tábla 27. 
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Tábla 27  An cineál teagmhála leis na Gardaí 
2007 2006 2005 

Cineál teagmhála 
% % % 

Teagmháil freagróir-thionscanta 
chun coir a thuairisciú 14 20 19 
chur cur isteach/núis a thuairisciú 8 13 12 
chun timpiste tráchta a thuairisciú 4 7 5 
chun gníomhaíocht amhrasach a thuairisciú 2 7 6 
chun maoin chaillte/faighte a thu 2 4 5 
chun fiosrú ginearálta a dhéanamh 5 10 11 
chun gearán a dhéanamh. 4 8 8 
chun iarratas a dhéanamh mar gheall ar dhuine 
faoi choimeád 

1 1 1 

chun a bheith mar fhinné 1 3 2 
chun pas a shíniú 26 34 28 
chun seirbhísí eile a fháil 9 12 14 

Teagmháil Garda-thionscanta 
chun doiciméid a sholáthar 5 8 8 
chun ceist a chur mar gheall ar choir 2 5 5 
chun imbhualadh trácha a imscrúdú 1 2 2 
chun torann/cur isteach a imscrúdú 1 2 2 
chun gnáthsheiceáil a dhéanamh ar fheithicil (ar 
an tsráid) 

6 11 12 

chun ráiteas a thógáil ó fhinné 1 2 2 
cion luais líomhnaithe 1 3 2 
cion ól is tiomána líomhnaithe 1 1 - 
cion eile tiomána/tráchta líomhnaithe 1 1 1 
gafa, faoi choimeád le haghaidh ceistiú nó 
cuardaithe 

1 1 1 

chun toghairm a fháil 1 1 1 
iomlán (teagmháil amháin ar a laghad as % an 
tsampla iomláin) 

40 42 43 

iomlán (an líon a raibh teagmháil amháin ar a 
laghad acu) 

4058 4201 4284 

D’fhéadfadh freagróirí níos mó ná cineál teagmhála amháin a léiriú. 
 

Teagmháil amháin in aghaidh an chineáil teagmhála a bhí ag formhór na 

bhfreagróirí, ach bhí mionlaigh réasúnta móra ann a raibh breis is teagmháil amháin 

acu sa chatagóir chéanna. Mar shampla, bhí teagmháil níos mó ná uair amháin faoin 

gceannteideal seo ag 17 faoin gcéad díobh siúd a bhí i dteagmháil (cé nár ghá gur 

bhain sé leis an teagmhas céanna). Féach Tábla 28. 
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Tábla 28  Minicíocht na teagmhála agus cineál teagmhála i 2006 
Líon na dteagmhálacha 

1 
2 

3 nó níos 
mó 

Cineál teagmhála 

% % % 
Teagmháil féinthionscanta 

chun coir a thuairisciú 83 9 8 
chur cur isteach/núis a thuairisciú 66 15 19 
chun timpiste tráchta a thuairisciú 91 5 4 
chun gníomhaíocht amhrasach a thuairisciú 73 12 15 
chun maoin chaillte/faighte a thu 91 8 1* 
chun fiosrú ginearálta a dhéanamh 83 12 5 
chun gearán a dhéanamh. 76 11 13 
chun iarratas a dhéanamh mar gheall ar dhuine 
faoi choimeád 

58 18* 24* 

chun a bheith mar fhinné 91 6* 3* 
chun pas a shíniú 94 5 1 
chun seirbhísí eile a fháil 91 6 3 

Teagmháil Garda-thionscanta 
chun doiciméid a sholáthar 86 7 7 
chun ceist a chur mar gheall ar choir 85 15 1* 
chun imbhualadh trácha a imscrúdú 90 7* 3* 
chun torann/cur isteach a imscrúdú 78 12* 11* 
chun gnáthsheiceáil a dhéanamh ar fheithicil (ar 
an tsráid) 

53 
20 28 

chun ráiteas a thógáil ó fhinné 89 7* 5* 
cion luais líomhnaithe 94 5* 1* 
cion ól is tiomána líomhnaithe 93 7* - 
cion eile tiomána/tráchta líomhnaithe 88 8* 4* 
gafa, faoi choimeád le haghaidh ceistiú nó 
cuardaithe 

74 
18* 9* 

chun toghairm a fháil 88 8* 5* 
cúis eile 78 9* 12 

D’fhéadfadh sé nach ndéanfadh na céatadáin 100 slán i ngeall ar shlánú. * Léiríonn go bhfuil  
céatadáin bunaithe ar uimhreacha níos lú  ná 10. 
 

Tuairiscítear cineál an teagmhála ba dhéanaí i dTábla 29. Ba é an fhoirm teagmhála 

ba choitianta amach is amach ná cuairt ar stáisiún an Gharda (61%) nó glao gutháin 

ar Gharda (22%). B'ionann rátaí na bhfoirmeacha teagmhála seo agus rátaí i 

dtuarascáil 2006.  

 

Tábla 29  An cineál teagmhála ba dhéanaí 
2007 2006 2005 

Foirm teagmhála 
% % % 

cuairt ar stáisiún an Gharda 61 61 58 
glao gutháin ar Gharda (seachas glaonna 999/112) 22 22 24 
glao gutháin ó Gharda 1 2 1 
litir ó Gharda 1 1 0 
meán leictreonach (ríomhphost etc.) 1 1 - 
labhair le Garda ar patról 2 3 3 
labhair le Garda ag seicphointe/stad feithicle 8 7 7 
ghlaoigh Garda ar an mbaile nó ar an obair 4 4 5 
eile 1 2 2 
iomlán (n) 4057 4151 4243 

D’fhéadfadh sé nach ndéanfadh na céatadáin 100 slán i ngeall ar shlánú. 
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Bhí cuairt ar stáisiún níos airde i 2007 agus 2006 ná i 2005, agus bhí glao ar Ghardaí 

níos ísle i 2007 agus 2006 ná i 2005. Bhí teagmháil ar an tsráid (patról nó 

seicphointe) ag leibhéil chomhchosúla i 2007, 2006 agus 2005. 

 

Déileáladh le mórchuid cuairteoirí ar stáisiúin níos tapúla ná mar a bhí súil acu nó 

laistigh den tréimhse a raibh súil acu léi.  Bhí na torthaí mórán mar an gcéanna le 

blianta roimhe sin, ach bhí laghdú i gceist sa chéatadán a d'fhreagair "níos tapúla ná 

mar a bhí súil agam" i 2007 agus 2006 i gcomparáid le suirbhéanna roimhe seo. 

Féach Tábla 30.  

 

Tábla 30  Cé chomh tapa is a bhí an tseirbhís i stáisiún an Gharda? 
Níos tapúla ná 
mar a bhí súil 

agat léi 

Laistigh den 
tréimhse ama a 

raibh súil agat léi 

Níos moille ná 
mar a bhí súil 

agat léi 
Iomlán 

Suirbhé 

% % % n 
2007 28 60 12 2435 
2006 28 61 11 2517 
2005 33 56 11 2447 
2004 41 48 11 171 
2003 38 50 12 321 
2002 34 57 9 1618 

 

Dúirt formhór mór (89%) na ndaoine a chur glao ar na Gardaí, seachas ar an uimhir 

éigeandála, gur freagraíodh an glao go pras nó tar éis moill ghearr. I ngach ceann de 

na cúig bliana roimhe seo bhí laghdú ar an gcéatadán a d’fhreagair "go pras". Féach 

Tábla 31. 

 

Tábla 31  Cé chomh tapa is a freagraíodh do ghlao gutháin?  

Go pras 
Tar éis moill 

ghearr 

Tar éis moill 
neamhinghla- 

ctha 

B'éigean níos 
mó ná glao 
amháin a 

dhéanamh 

Iomlán 
Suirbhé 

% % % % n 
2007 69 20 5 6 850 
2006 70 21 3 5 876 
2005 74 18 4 4 994 
2004 77 8 5 10 123 
2003 88 6 4 2 124 
2002 79 11 3 7 1300 

D’fhéadfadh sé nach ndéanfadh na céatadáin 100 slán i ngeall ar shlánú. 
 

Dúirt breis is trí cheathrú (76%) de ghlaoiteoirí gutháin gur thug an Garda a 

d’fhreagair ainm an stáisiúin agus dúirt cúig faoin gcéad nár tugadh ainm an stáisiúin. 

Bhí na céatadáin mórán mar an gcéanna le suirbhéanna roimhe sin seachas sa 

suirbhé mionscála a rinneadh i 2003. Féach Tábla 32. Seachas na bhfreagraí "níl a 

fhios", dúirt 93% de fhreagróirí gur thug an Garda ainm an stáisiúin. 
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Tábla 32  Ar tugadh ainm an staisiúin nuair a freagraíodh an glao?  
Tá Níl Níl a fhios Iomlán 

Suirbhé 
% % % n 

2007 76 5 19 874 
2006 77 6 17 894 
2005 75 7 19 994 
2004 73 12 15 124 
2003 84 4 13 128 
2002 76 8 16 1300 

D’fhéadfadh sé nach ndéanfadh na céatadáin 100 slán i ngeall ar shlánú. 
 

Ceistíodh freagróirí mar gheall ar chabhrachas, inniúlacht, tuiscint, dea-bhéas agus 

spéis an Gharda ar labhair siad leis nó léi. Dúirt formhór na bhfreagróirí go raibh 

iompar an Gharda de réir a n-ionchas nó gur sháraigh sé iad, ag dul ó 91 faoin gcéad 

do bhéasaíocht go 87% do spéis.  I gcomparáid leis an suirbhé roimhe seo, b’ionann 

na céatadáin a dúirt go raibh feidhmiú an Gharda níos fearr ná mar a bhí súil leis i 

ngach ceann de thrí chatagóir feidhmíochta (cabhrachas, inniúlacht, spéis) agus 

beagán níos airde in dhá cheann (íogair, béasaíocht).  

 

Tábla 33  Iompar an Gharda 
2007 2006 2005 2004 2003 Catagóir 

seirbhíse 
Catagóir feidhmíochta 

% % % % % 
níos fearr ná mar a 
bhíothas ag súil leis 

21 21 25 30 31 

mar a bhíothas ag súil 
leis 

69 70 65 59 57 Cabhrachas 

níos measa ná mar a 
bhíothas ag súil leis 

10 10 10 10 11 

níos fearr ná mar a 
bhíothas ag súil leis 

17 17 21 24 28 

mar a bhíothas ag súil 
leis 

73 74 70 63 64 Inniúlacht 

níos measa ná mar a 
bhíothas ag súil leis 

10 9 9 13 8 

níos fearr ná mar a 
bhíothas ag súil leis 

17 15 19 25 24 

mar a bhíothas ag súil 
leis 

72 74 70 65 66 Tuiscint 

níos measa ná mar a 
bhíothas ag súil leis 

11 11 11 11 10 

níos fearr ná mar a 
bhíothas ag súil leis 

20 19 23 30 33 

mar a bhíothas ag súil 
leis 

71 72 69 66 60 Dea-bhéasa 

níos measa ná mar a 
bhíothas ag súil leis 

9 9 9 5 7 

níos fearr ná mar a 
bhíothas ag súil leis 

17 17 21 24 27 

mar a bhíothas ag súil 
leis 

70 70 65 62 61 Ús 

níos measa ná mar a 
bhíothas ag súil leis 

14 14 14 14 12 

D’fhéadfadh sé nach ndéanfadh na céatadáin 100 slán i ngeall ar shlánú. 
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I gcomparáid leis an dá suirbhé mór-scála deiridh (2006 agus 2005), bhí céatadáin 

sa chatagóir "níos measa ná mar a bhí súil leis” mar an gcéanna nach mór i ngach 

catagóir feidhmíochta (ach i gcás "inniúlacht" i 2007 mar a raibh méadú beag). Féach 

Tábla 33. 

 

Léiríonn Tábla 34 na torthaí do theagmháil leantach ó na Gardaí, ag díriú ar an 

teagmháil ba dhéanaí a bhí ag an bhfreagróir. Bhraith díreach faoi bhun aon chúigiú 

(19%) díobh siúd a rinne teagmháil gur cheart do Gharda glaoch orthu. I dtrí 

cheathrú (74%) de na cásanna seo nach mór (ní i dTábla 34), dúradh leo go 

nglaofadh Garda, agus i bhformhór na gcásanna seo b'fhíor gur ghlaoigh Garda 

orthu (72%). Bhí na céatadáin comhchosúil nó mar an gcéanna le 2006 maidir le 

Gardaí ag rá go nglaofadh comhalta agus ag glaoch nuair a gheall siad go 

nglaofadh. Bhí laghdú de dhá phointe céatadáin i 2007 maidir leis an am a dúradh le 

freagróirí a ghabhfadh thart sula nglaofadh comhalta orthu (50%) agus méadú de 

dhá phointe céatadáin i dtaca le Gardaí ag glaoch laistigh den tréimhse ama a 

tugadh (79%), i gcomparáid le 2006.  

 

Tábla 34  Teagmháil leantach ó Gharda (céatadáin a dúirt “bhí”) 
2007 2006 2005 2004 2003 

Gné den teagmháil leantach 
% % % % % 

An dóigh gur éiligh an cheist glaoch ar an mbaile 
ó Gharda (an teagmháil ba dhéanaí)? 

19 21 22 29 21 

Ar dhúirt na Gardaí go nglaofadh Garda ort? 17 18 19 23 21 
Ar ghlaoigh Garda ort? 85 85 86 76 78 
Ar dúradh leat cé chomh fada is a thógfadh sé ar 
Gharda glaoch ort?  

50 52 53 40 52 

Ar ghlaoigh Garda ort laistigh den am a tugadh? 79 77 83 77 69 
 

Rinne na Gardaí teagmháil le díreach faoi bhun freagróir amháin as gach cúigear 

(18%) mar gheall ar thoradh a dteagmhála.  Formhór na bhfreagróirí nach ndearnadh 

teagmháil leo, mheas siad nach raibh teagmháil mar é riachtanach. Féach Tábla 35. 

 

Tábla 35  Teagmháil leantach ó Gharda maidir leis an toradh 
2007 2006 2005 2004 2003 

Gné den teagmháil leantach 
% % % % % 

An ndearna an Garda Síochána teagmháil leat 
níos déanaí chun toradh do theagmhá a insint 
duit? 

18 22 19 15 17 

Ar mheas tú gur cheart duit go ndéanfaidís 
amhlaidh? 

20 21 19 * * 

*Nár tuairiscíodh i 2003 agus 2004.  
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FREAGAIRT ÉIGEANDÁLA AN GHARDA 
 

D’iarr freagróir amháin as gach cúigear is fiche freagairt éigeandála Gharda i 2006 trí 

999 nó 112 a dhiailiú, ráta ab ionann agus suirbhéanna roimhe seo. Féach Tábla 36. 

 

Tábla 36   Dhiailigh 999 nó 112 do fhreagairt éigeandála 
                  Gharda sa bhliain féilire roimhe 

Tá Iomlán 
Suirbhé 

% n 
2007 4 10067 
2006 5 10046 
2005 5 10046 
2004 3 1014 
2003 5 999 
2002 5 10405 

  

Díobh siúd a d’iarr freagairt éigeandála, freagraíodh glaonna de 82% laistigh de 10 

soicind (seachas 14 faoin gcéad nár chuimhin leo). Bhí an ráta níos airde ná i 2006 

agus 2005 ach níos ísle ná na rátaí i 2004, 2003 agus 2002. Téach Tábla 37. 

 

Tábla 37  Cé chomh tapa is a freagraíodh an guthán 
“Neamhchinnte” san áireamh Níl “Neamhchinnte” san áireamh 

Laistigh 
de 10 

soicind 

Lasmuigh 
de 10 

soicind 

Neamh 
chinnte 

Iomlán 
Laistigh 
de 10 

soicind 

Lasmuigh 
de 10 

soicind 
Iomlán Suirbhé 

% % % n % % n 
2007 70 16 14 395 82 18 338 
2006 68 17 15 448 80 20 380 
2005 66 20 14 456 76 24 391 
2004 - - - - 87 13 30 
2003 - - - - 90 10 43 
2002 72 15 14 478 83 17 413 

D’fhéadfadh sé nach ndéanfadh na céatadáin 100 slán i ngeall ar shlánú. 
 

I gcásanna mar ar cuireadh freagairt éigeandála ar fáil, tháinig sé laistigh de 15 

nóimeád i leath na gcásanna. Níor cuireadh aon fhreagairt éigeandála ar fáil i 13 

faoin gcéad de chásanna (ach b’fhéidir nár ghá ceann). Féach Tábla 38. I 128 cás 

mar a thóg freagairt níos mó ná 15 nóiméad, tháinig an fhreagairt laistigh de 30 

nóiméad in 67 faoin gcéad de chásanna (n=86), laistigh d'uair an chloig i 86 faoin 

gcéad de chásanna (n=110) agus laistigh de dhá uair an chloig i 95 faoin gcéad de 

chásanna (n=121). Tuairiscíodh tréimhsí feithimh de níos mó ná dhá uair an chloig i 

seacht gcinn de chásanna. 
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Tábla 38  An tréimhse ama roimh theacht an Gharda 
“Níor fhreagair” san áireamh Gan “Níor fhreagair” san áireamh 

Laistigh 
de 15 

nóiméad 

Níos 
faide ná 

15 
nóimé- 

ad 

Níor 
fhreagair 

siad 
Iomlán 

Laistigh de 
15 nóiméad 

Níos 
faide ná 

15 
nóimé-

ad 

Iomlán 
Suirbh-
é 

% % % n % % n 
2007 50 38 13 366 57 43 319 
2006 53 36 12 400 59 41 353 
2005 51 38 11 373 58 42 332 
2002 47 36 17 415 57 43 344 

D’fhéadfadh sé nach ndéanfadh na céatadáin 100 slán i ngeall ar shlánú. Níor cuireadh an cheist seo i 
2003 agus 2004.  
 

Bhí formhór na bhfreagróirí (70%) sásta leis an bhfreagairt éigeandála a fuarthas. 

Bhí sé seo mórán mar an gcéanna le tuarascáil 2006. Féach Tábla 39. 

 

Tábla 39  Sástacht leis an tseirbhís éigeandála a fuarthas ón nGarda 

An-sásta Sásta Míshásta 
An-

mhíshásta 
Iomlán 

Suirbhé 
% % % % n 

2007 20 50 18 13 369 
2006 25 45 17 13 412 
2005 26 43 16 15 395 
2004 34 35 12 20 30 
2003 50 31 15 4 44 
2002 32 31 22 15 453 

D’fhéadfadh sé nach ndéanfadh na céatadáin 100 slán i ngeall ar shlánú. 
 

Ag smaoineamh ar an teagmháil iomlán a bhí acu leis na Gardaí bhí 80 faoin gcéad 

de fhreagróirí sásta (“an-sásta” nó “sásta” i dteannta a chéile) agus bhí 20 faoin 

gcéad míshásta. (Tábla 41). Bhí na rátaí seo mórán mar an gcéanna le rátaí 2006. 

Féach Tábla 40. 

 

Tábla 40  Sástacht leis an teagmháil iomlán leis an nGarda Síochána 

An-sásta Sásta Míshásta 
An-

mhíshásta 
Iomlán 

Suirbhé 
% % % % n 

2007 20 60 15 6 3829 
2006 20 59 14 6 4068 
2005 25 55 14 6 4128 
2002 27 55 13 4 4012 

Níor cuireadh an cheist seo i 2003, 2004. D'fhéadfadh sé nach ndéanfadh na céatadáin 100 slán i  
ngeall ar shlánú. 
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Bhí na leibhéil sástachta sa raon ó 86 faoin gcéad i dTiobraid Árann go 69 faoin 

gcéad i bPort Láirge/Cill Chainnigh. I gcomparáid le torthaí shuirbhé 2006, taifeadadh 

méaduithe i 17 Roinn, laghduithe i seacht gcinn agus bhí Roinn eile gan athrú. Tharla 

an méadú ba mhó i Sligeach/Liatroim (10.1 bpointe céatadáin); an laghdú ba mhó i 

Maigh Eo (4.2 pointe céatadáin). Níor mhór na torthaí a léirmhíniú go cúramach toisc 

go raibh méid na samplaí beag, ó bhí siad teoranta do fhreagróirí a raibh teagmháil 

acu leis na Gardaí sa bhliain féilire roimhe sin. Féach Tábla 41. 

 

Tábla 41  Sástacht leis an teagmháil iomlán leis an nGarda Síochána agus Roinn 

2007  2006  

Sásta 
An-sásta 

Sásta 
An-sásta 

Athrú 
Roinn an Gharda 

% % Pointí céatadáin 
Ceatharlach/Cill Dara 82.7 84.2 -1.5 
An Cabhán/Muineachán 74.5 76.6 -2.1 
An Clár 82.3 74.8 +7.5 
Cathair Chorcaí 81.2 77.6 +3.6 
Corcaigh Thuaidh 85.0 78.8 +6.2 
Corcaigh Thiar 82.2 76.0 +6.2 
RCBAC Thoir 80.7 76.3 +4.4 
RCBAC Thuaidh 81.7 77.8 +3.9 
RCBAC Lár Thuaidh 74.5 75.6 -1.1 
RCBAC Theas 80.6 73.4 +7.2 
RCBAC Lár Theas 78.5 76.4 +2.1 
RCBAC Thiar 75.0 74.8 +0.2 
Dún na nGall 70.4 73.1 -2.7 
Gaillimh Thiar 84.8 80.4 +4.4 
Ciarraí 84.2 86.8 -2.6 
Laois/Uíbh Fhailí 78.0 71.6 +6.4 
Luimneach 79.7 83.2 -3.5 
An Longfort /An Iarmhí 79.8 72.7 +7.1 
Lú/An Mhí 76.1 75.9 +0.2 
Maigh Eo 78.0 82.2 -4.2 
Ros Comáin/Gaillimh Thoir 80.3 80.3 0.0 
Sligeach/Liatroim 83.6 73.5 +10.1 
Tiobraid Árann 86.2 78.2 +8.0 
Phort Láirge/Chill Chainnigh 69.0 68.5 +0.5 
Roinn Loch Garman/Cill Mhantáin 76.5 68.8 +7.7 
meán 79.4 76.7 +2.7 

Bhí méideanna na samplaí Roinne sa raon idir 87 i dTiobraid Árann agus 209 i RCBAC Lár Theas. 
 

Bhraith breis is trí cheathrú (75%) gur ghá seirbhís an Gharda a fheabhsú (77%, 73% 

agus 64% i 2006, 2005 and 2002, faoi seach). Tugadh cuireadh do fhreagróirí moltaí 

saora a dhéanamh le haghaidh feabhsuithe. Ba iad na moltaí ba choitianta ná 

tuilleadh Gardaí, tuilleadh Gardaí ar phatról coise, a thuilleadh teagmhála leis an 

bpobal agus uaireanta oscailte níos faide i stáisiún an Gharda. Féach Tábla 42. 
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Tábla 42  Feabhsuithe a moladh ar sheirbhís an Gharda 
Céatadán na bhfreagróirí 

Moladh 
2007 2006 2005 

tuilleadh Gardaí 54 60 56 

tuilleadh patróil coise 54 54 52 

tuilleadh teagmhála leis an bpobal 30 31 - 

Stáisiúin an Gharda ar oscailt níos déanaí 27 24 21 

dlíthe tráchta a fhorfheidhmiú ar bhealach 
níos chríochnúla 

18 21 15 

go mbeadh na Gardaí níos cairdiúla 16 15 11 

ilghnéitheach  9 11 14 

n=7475 i 2007, n=7720 i 2006 agus n=7350 in 2005; freagraí saora.  
 

SOCHAIDEARTHACHT AN GHARDA 
 

Fiafraíodh de fhreagróirí “Go ginearálta, cé chomh sochaideartha is atá na Gardaí ag 

do stáisiún áitiúil?” Dúirt 79 faoin gcéad go raibh siad sochaideartha nó an-

sochaideartha, ráta ab ionann le ráta 2006. Ní dúirt ach dó faoin gcéad go raibh siad 

an-neamhshochaideartha.  Féach Tábla 43. 

 
Tábla 43  Sochaidearthacht na nGardaí sa stáisiún áitiúil 

2007 2006 Leibhéal 
sochaidearthachta % % 
an-sochaideartha 33 31 
sochaideartha 46 48 
neamhshochaideartha 6 6 
an-neamhshochaideartha 2 2 
níl a fhios 13 13 
iomlán 10067 10046 

 

Chun críocha comparáide le blianta roimhe, cónascadh na catagóirí agus fágadh na 

freagraí "níl a fhios" as an áireamh i dTabla 44. Tá toradh shuirbhé 2007 mórán mar 

an gcéanna le toradh 2006.  Léirionn torthaí 2007 agus 2006 meath ar an blianta 

rompu, ó deir duine amháin as gach deichniúr freagróirí anois go bhfuil na Gardaí 

áitiúla neamhshochaideartha.  

 

Tábla 44  Sochaidearthacht na nGardaí sa stáisiún áitiúil: 2007- 2002 
An-

shochaideartha/sochai- 
deartha 

An-
neamhshochaidearth- 

a/neamhshochaideartha
Iomlán 

Bliain 

% % n 
2007 90 10 8771 
2006 90 10 8792 
2005 91 9 8969 
2004 95 5 982 
2003 94 6 959 
2002 95 5 9618 
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Ó thaobh aoisghrúpa agus tionacht tí, thuairiscigh siad siúd a bhí san aoisghrúpa 

65+ (95%) agus siad siúd ar leo a dtithe féin (92%) na rátaí ab airde maidir le 

sochaidearthacht na nGardaí. Bhí na rátaí seo an-difriúil ó na rátaí ab ísle i ngach 

catagóir a tuairiscíodh ag daoine idir 18-24 (83%) agus ag daoine i dtithíocht údarás 

áitiúil (81%).  

 

Bhí an líon a mheas go raibh na Gardaí áitiúla “an-sochaideartha" sa raon idir 51 

faoin gcéad in Iarthar Chorcaí agus 18 faoin gcéad i gCabhán/Muineachán. Bhí an 

líon a mheas go raibh na Gardaí áitiúla “an-neamhshochaideartha” sa raon ó aon 

faoin gcéad (in ocht Roinn) go sé faoin gcéad i RCBAC Theas, RCBAC Thiar, agus 

Port Láirge/Cill Chainnigh. Féach Tábla 45.  Níl an tábla in ord rangaithe toisc go 

gcuirfeadh an éagsúlacht mhór i líon na "níl a fhios" na torthaí as riocht. 

 

Tábla 45  Sochaidearthacht na nGardaí sa stáisiún áitiúil agus Roinn 

An-
sochaidea- 

rtha 

Sochaidea- 
rtha 

Neamhsh- 
ochaideart- 

ha 

An-
neamhsho-
chaidearth-

a 
Níl a fhios 

Roinn an Gharda 

% % % % % 
Ceatharlach/Cill Dara 36 47 4 2 11 
An Cabhán/Muineachán 18 54 7 2 19 
An Clár 26 42 10 2 20 
Cathair Chorcaí 30 39 5 1 25 
Corcaigh Thuaidh 35 49 6 1 9 
Corcaigh Thiar 51 34 6 2 7 
RCBAC Thoir 22 36 10 1 31 
RCBAC Thuaidh 34 53 3 1 9 
RCBAC Lár Thuaidh 21 60 5 2 11 
RCBAC Theas 29 50 7 6 9 
RCBAC Lár Theas 26 50 12 3 9 
RCBAC Thiar 26 45 11 6 12 
Dún na nGall 24 48 7 5 17 
Gaillimh Thiar 31 45 3 3 18 
Ciarraí 48 41 4 3 5 
Laois/Uíbh Fhailí 38 45 6 3 8 
Luimneach 51 36 6 1 6 
An Longfort /An Iarmhí 27 57 7 1 9 
Lú/An Mhí 36 43 3 1 18 
Maigh Eo 33 54 2 1 9 
Ros Comáin/Gaillimh Thoir 38 43 6 3 10 
Sligeach/Liatroim 34 52 5 2 7 
Tiobraid Árann 46 40 4 3 7 
Phort Láirge/Chill 
Chainnigh 

19 51 10 6 15 

Roinn Loch Garman/Cill 
Mhantáin 

39 39 4 3 15 

meán 33 46 6 3 13 
D’fhéadfadh sé nach ndéanfadh na céatadáin 100 slán i ngeall ar shlánú. 
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Déantar comparáidí le 2006 níos casta i ngeall ar na héagsúlachtaí sna freagraí "níl 

a fhios”.  Ar mhaithe le simplíocht, fágadh “níl a fhios” as an áireamh agus rinneadh 

comparáidí bunaithe ar an gcéatadán a rátálann na Gardaí áitiúla mar 

“sochaideartha” nó “an-sochaideartha”. Leis an tomhas seo, thaispeáin ceithre cinn 

déag de Ranna méadú i sochaidearthacht bhraite i gcomparáid le 2006. Bhí na 

méaduithe ba mhó i RCBAC Thuaidh, Lú/An Mhí agus Ciarraí (méaduithe de 8.4, 6.5 

and 3.8 phointe céatadáin, faoi seach). Léirigh na 11 Roinn eile laghduithe i 

sochaidearthacht bhraite. Bhí na laghduithe ba mhó i RCBAC Lár Theas, RCBAC 

Thiar agus RCBAC Theas (laghdú de 7.7, 6.6 and 5.8 phointe céatadáin, faoi seach). 

Féach Tábla 46. 

 

Tábla 46  Sochaidearthacht na nGardaí sa stáisiún áitiúil agus Roinn: 2007–2006 
An-

shochaideartha/socha- 
ideartha 

An-
shochaideartha/socha- 

ideartha 
2007 2006 athrú  2007 2006 athrú  

Roinn an Gharda 

% % 
pointí 

% 

Roinn an Gharda 

% % 
pointí 

% 
Ceatharlach/Cill 
Dara 

93.5 92.3 +1.2 Gaillimh Thiar 92.9 92.6 +0.3 

An 
Cabhán/Muineac
hán 

89.0 90.6 -1.6 Ciarraí 92.9 89.1 +3.8 

An Clár 85.3 88.0 -2.7 Laois/Uíbh Fhailí 90.1 88.9 +1.2 
Cathair Chorcaí 92.4 89.8 +2.6 Luimneach 92.6 93.0 -0.4 

Corcaigh Thuaidh 92.3 89.3 +3.0 
An Longfort/An 
Iarmhí 

92.3 91.7 +0.6 

Corcaigh Thiar 91.6 91.2 +0.4 Lú/An Mhí 95.7 89.2 +6.5 
RCBAC Thoir 84.3 88.8 -4.5 Maigh Eo 96.3 93.6 +2.7 

RCBAC Thuaidh 95.1 86.7 +8.4 
Ros 
Comáin/Gaillimh 
Thoir 

90.3 95.2 -4.9 

RCBAC Lár 
Theas 

91.5 88.0 +3.5 Sligeach/Liatroim 92.7 93.7 -1.0 

RCBAC Theas 86.3 92.1 -5.8 Tiobraid Árann 92.2 93.4 -1.2 
RCBAC Lár 
Theas 

83.3 91.0 -7.7 
Phort Láirge/Chill 
Chainnigh 

81.6 84.3 -2.7 

RCBAC Thiar 80.8 87.4 -6.6 
Roinn Loch 
Garman/Cill 
Mhantáin 

91.5 89.4 +2.1 

Dún na nGall 86.4 84.5 +1.9 meán 90.1 90.2 -0.1 
Ní áirítear freagraí “níl a fhios” sna céatadáin. 
 

Cuirtear na cúiseanna ar mheas freagróirí go raibh na Gardaí sochaideartha nó 

neamhsochaideartha i láthair i dTábla 47. Níor tugadh aon leid do fhreagróirí nuair a 

bhí siad ag freagairt agus d’fhéadfaidís níos mó ná cúis amháin a thabhairt.   
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Díobh siúd a bhraith go raibh na Gardaí sochaideartha, ba í an chúis ba choitianta a 

tugadh ná go raibh na Gardaí cairdiúil nó cabhrach, arna leanúint ag "tá an t-am acu 

chun caint leat” agus “tig [leat] cumarsáid a dhéanamh leo". Ina measc siúd a mheas 

go raibh na Gardaí neamhsochaideartha, ba í an chúis ba choitianta a tugadh ná 

nach raibh “eascairdiúil/drochbhéasach”, “nach raibh spéis acu ionat” nó “is dóigh leo 

go bhfuil siad níos fearr ná muide/ró-fhoirmiúil".  

 

Tábla 47  Cúiseanna le sochaidearthacht nó neamhshochaidearthacht 
An chúis gur braitheadh go raibh na Gardaí 
sochaideartha 

n=7932 

an-chabhrach/cabhrach 59% 
tá aithne ag an bhfreagraí orthu 16% 
cuireann siad ar do chompord thú 14% 
tá an t-am acu chun labhairt leat 23% 
is baill den phobal iad 18% 
is féidir leat labhairt leo 21% 
eile 3% 
An chúis gur braitheadh go raibh na Gardaí 
neamhshochaideartha 

n=839 

eascairdiúil /drochbhéasach 38% 
ní bhíonn siad ann go minic/an stáisiún dúnta go minic 17% 
níl spéis acu sa rud a deirim 38% 
ceapann siad go bhfuil siad níos fearr ná muide/tá siad 
foirmiúil 

31% 

tugann siad aird níos mó ar mhionghearáin 8% 
neamhchabhrach 23% 
ní mheascann siad leis an bpobal 20% 
eile 6% 

 

Dúirt ceathrar as gach deicniúr freagróirí go raibh aithne as a (h)ainm acu ar Gharda 

ina stáisiún áitiúil. Tá sé mórán mar an gcéanna le figiúr 2006.  Féach Tábla 48. 

 

Tábla 48  An bhfuil aithne as a (h)ainm agat ar aon Gharda i do stáisiún áitiúil? 
Tá Níl Iomlán 

Suirbhé 
% % n 

2007 41 59 10002 
2006 40 60 9950 
2005 46 54 9912 
2004 48 52 1016 
2003 54 46 997 
2002 57 43 10255 
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IOMPRAÍOCHT NEAMHINGHLACTHA Ó GHARDAÍ 
 

Thuairiscigh díreach os cionn duine amháin i ngach triúr déag freagóirí (7.5%) gur 

iompair Garda é nó í féin ar bhealach a bhí neamhinghlactha, dar leo, ar ócáid 

amháin ar a laghad. Ba ionann an figiúr seo agus laghdú ar na ceithre bliana roimhe 

sin. An cineál iompar neamhinghlactha ba choitianta a luadh ná “a bheith dímheasúil 

nó drochbhéasach” (Tábla 49). 

 

Tábla 49  An cineál iompraíocht neamhinghlactha 
2007 2006 2005 2004 2003 

An cineál iompraíochta 
% % % % % 

dímheasúil nó drochbhéasach 4.2 4.1 5.0 10.9 6.6 
níor chloígh leis na gnásanna cearta 1.4 1.5 1.4 3.8 1.4 
stopadh nó cuardaíodh mé gan chúis 0.9 1.0 1.4 2.6 0.5 
ciapadh 1.3 1.4 1.6 3.8 1.0 
ba shoiléir go raibh sé/sí an neamhchúramach mar 
gheall ar chomhlíonadh a d(h)ualgas 

0.8 1.2 1.4 5.3 1.1 

d’úsáid focail chiníocha 0.2 0.2 0.1 0.4 0 
chuir rud i leith duine go héagórach 0.1 1.4 1.5 4.5 1.7 
d’iompair é/íi féin go foréigneach (m.sh. ag brú) 0.9 0.7 0.9 2.6 0.9 
rinne leithcheal i ngeall ar aois, inscne, cine nó 
eitneachas 

0.6 0.6 0.7 1.8 0.5 

mhionnaigh 0.8 0.6 0.8 3.3 0.9 
chuardaigh an teach gan chúis 0.2 0.4 0.4 - - 
thóg rud éigin a bhain liomsa 0.1 0.2 0.3 0.5 0.2 
eile (úsáid focail gnéasacha nó seicteacha) 0.5 1.2 1.2 2.9 0.4 
aon cheann díobh sin thuas  7.5 8.6 9.3 12.4 12.1 

 

Bhí rátaí d’iompar neamhinghlactha sa raon ó 3.2 faoin gcéad i Maigh Eo go 12.7 

faoin gcéad i RCBAC Thiar agus Port Láirge/Chill Chainnigh. I gcomparáid le suirbhé 

2006, bhí an céatadán freagróirí a d’fhreagair gur iompair Garda é féin leo ar 

bhealach neamhinghlactha níos ísle i 13 Roinn, níos airde i ndeich gcinn agus mar 

an gcéann in dhá cheann.4 Chonacthas na feabhsuithe ba mhó i gCathair Chorcaí 

(de 7.2 pointe céatadáin) agus i dTiobraid Árann (de 4.1 pointe céatadáin). Bhí an 

meath ba mhó i Roinn Chiarraí (de 4.7 pointe céatadáin) agus i Laois/Uíbh Fhailí (de 

3.1 pointe céatadáin). Tháinig feabhas de 0.7 phointe céatadáin ar an meán 

náisiúnta. Féach Tábla 50. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Féach gur feabhas atá i gceist le hathrú diúltach i bpointí céatadáin. 
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Tábla 50  Iompraíocht neamhinghlactha agus Roinn an Gharda (céatadán de 
                fhreagróirí a dúirt gur iompair Garda é/í féin leo ar ócáid amháin ar a  
                laghad ar bhealach a mheas siadsan a bhí neamhinghlactha) 

2007 2006 Athrú 
Roinn an Gharda 

% % pointí % 
Ceatharlach/Cill Dara 5.8 7.5 -1.7 
An Cabhán/Muineachán 9.2 6.3 +2.9 
An Clár 3.9 7.5 -3.6 
Cathair Chorcaí 4.8 12.0 -7.2 
Corcaigh Thuaidh 5.6 4.1 +1.5 
Corcaigh Thiar 4.5 5.9 -1.4 
RCBAC Thoir 9.6 8.6 +1.0 
RCBAC Thuaidh 9.0 10.2 -1.2 
RCBAC Lár Thuaidh 11.3 14.8 -3.5 
RCBAC Theas 10.3 11.0 -0.7 
RCBAC Lár Theas 10.2 12.9 -2.7 
RCBAC Thiar 12.7 12.0 +0.7 
Dún na nGall 9.0 8.4 +0.6 
Gaillimh Thiar 6.4 7.6 -1.2 
Ciarraí 7.8 3.1 +4.7 
Laois/Uíbh Fhailí 8.6 5.5 +3.1 
Luimneach 6.0 8.5 -2.5 
An Longfort /An Iarmhí 6.3 6.5 -0.2 
Lú/An Mhí 5.1 8.6 -3.5 
Maigh Eo 3.2 3.1 +0.1 
Ros Comáin/Gaillimh Thoir 6.3 6.3 0 
Sligeach/Liatroim 4.3 2.5 +1.8 
Tiobraid Árann 3.6 7.7 -4.1 
Phort Láirge/Chill Chainnigh 12.7 11.3 +1.4 
Loch Garman/Cill Mhantáin 9.7 9.7 0 
meán 7.4 8.1 -0.7 

 

TEAGMHAIS CHINÍOCHA 

 

Míníodh teagmhas ciníoch mar “theagmhas ar bith a bhraitear a bheith ciníoch ag an 

íospartach, ag finné a chonaic an teagmhas nó ag an nGarda atá á imscrúdú”. 

 
San iomlán dúirt 2.1 faoin gcéad de fhreagróirí go raibh siad páirteach i dteagmhas 

ciníoch uair éigin (n=215). Thuairiscigh seacht déag faoin gcéad díobh seo an 

teagmhas ba dhéanaí don Gharda (n=39). Díobh seo, bhí díreach os cionn leath 

(49%) sásta leis an gcaoi ar láimhseáladh an teagmhas. I suirbhé 2006, thuairiscigh 

2.6 faoin gcéad gur tharla teagmhas ciníoch dóibh (n=265); thuairiscigh 17 faoin 

gcéad díobh don Gharda é (n=46) agus bhí 53 faoin gcéad sásta leis an gcaoi ar 

láimhseáladh é. 

 

Faightear pictiúr eile nuair a fhágtar freagróirí Éireannacha, an tromlach (92%), as an 

áireamh.  Ba iad na rátaí taithí ar theagmhais chiníocha ag náisiúnaigh neamh-

Éireannacha: RA (5%), AE (15%) agus neamh-AE (26%).  
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Ba ionann iad seo agus laghduithe de aon, trí agus dhá phointe céatadáin, faoi 

seach, i gcomparáid le rátaí 2006. 

 

Nuair a iarradh orthu ar fhulaing siad ionsaí ciníoch ó Gharda, dúirt 33 freagróir gur 

fhulaing, i gcomparáid le 22, 31 agus 21 i 2006, 2005 agus 2002, faoi seach. Bhí 

cúigear déag náisiúnach neamh-Éireannach san áireamh sa 22. 

 

Díol suntais is ea é gur aontaigh 57 faoin gcéad de fhreagróirí le ráiteas i roinn eile 

den suirbhé gur amhlaidh “gur dócha go mbeifí ag magadh faoi dhaoine a bhí difriúil 

nó go ndéanfaí ionsaí orthu ar na sráideanna”, agus nach raibh ach 22 faoin gcéad a 

d'easaontaigh.5 

 

SOFHEICTHEACHT AGUS GNÍOMHÚ AN GHARDA 
 

Maidir le sofheictheacht an Gharda, thuairiscigh 25 faoin gcéad de fhreagróirí go 

bhfaca siad Garda ina gceantar an lá sin nó an lá roimhe. Bhí Garda feicthe ag breis 

is leath (53%) an tseachtain roimhe.  

 

Bhí an cionmhaireacht ar chuimhin leo Garda a fheiceáil ar lá an agallaimh mar an 

gcéanna agus i 2006. 

 

Bhí an chionmhaireacht ar chuimhin leo Garda a fheiceáil an tseachtain roimhe sin 

(53%) pointe céatadáin amháin níos ísle ná i 2006. Féach Tábla 51.  

 

Tábla 51 Sofheictheacht an Gharda 
2007 2006 2005 2004 2003 An uair dheiridh go 

bhfacthas Garda  
sa cheantar % % % % % 

inniu 8 8 8 16 15 
inné 17 17 16 13 17 
3-7 lá ó shin 28 29 28 26 27 
1-4 seachtaine ó shin 20 19 19 15 14 
níos faide ná sin 14 14 18 21 21 
ní cuimhin liom  13 14 12 8 6 

D’fhéadfadh sé nach ndéanfadh na céatadáin 100 slán i ngeall ar shlánú. 
 

Bhí seasca a dó faoin gcéad de fhreagróirí sásta le leibhéal sofheiceachta an Gharda 

ina gceantar féin.  Ba ionann seo agus méadú de thrí phointe céatadáin ar 2006 (mar 

a dúirt 59 faoin gcéad go raibh siad sásta nó an-sásta).   

 

                                                 
5 Bhí an chuid eile neamhchinnte. 
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Bhí na leibhéil sástachta níos airde ná i suirbhéanna 2006, 2005, 2004 agus 2002, 

ach níos ísle ná i 2003. Féach Tábla 52. 

 

Tábla 52  Sástacht le sofheictheacht an Garda sa cheantar 

An-sásta Sásta Míshásta 
An-

mhíshásta 
Iomlán 

Suirbhé 
% % % % n 

2007 10 52 31 8 9937 
2006 8 51 32 10 9915 
2005 11 50 30 8 9979 
2004 15 42 31 13 989 
2003 15 49 29 7 987 
2002 12 48 33 7 9798 

D’fhéadfadh sé nach ndéanfadh na céatadáin 100 slán i ngeall ar shlánú. 
 

Bhí sástacht le leibhéal sofheiceachta an Gharda sa raon ó 79 faoin gcéad i RCBAC 

Lár Theas go 44 faoin gcéad i bPort Láirge/Cill Chainnigh. I gcomparáid le 2006, 

cláraíodh feabhsuithe i 16 Roinn, thit rátaí sástachta i seacht gcinn agus d’fhan dhá 

cheann mar an gcéanna.  

 

Tábla 53  Sástacht le sofheictheacht an Garda sa cheantar agus Roinn 

Sásta/an-sásta 

2007 2006 Athrú Roinn an Gharda 

% % Pointí céatadáin 
An Cabhán/Muineachán 73.2 73.8 -0.6 
Maigh Eo 77.9 73.5 +4.4 
Ciarraí 60.6 69.3 -8.7 
Sligeach/Liatroim 77.6 67.3 +10.3 
Ros Comáin/Gaillimh Thoir 68.2 67.1 +1.1 
An Clár 66.3 66.3 0.0 
Dún na nGall 69.2 64.5 +4.7 
RCBAC Lár Theas 79.0 63.4 +15.6 
Tiobraid Árann 64.4 62.5 +1.9 
Gaillimh Thiar 52.8 62.1 -9.3 
RCBAC Thoir 76.5 60.0 +16.5 
RCBAC Lár Thuaidh 59.6 59.7 -0.1 
RCBAC Theas 69.2 59.5 +9.7 
Corcaigh Thuaidh 59.4 59.3 +0.1 
Laois/Uíbh Fhailí 58.2 58.2 0.0 
RCBAC Thiar 46.4 58.2 -11.8 
Corcaigh Thiar 67.3 58.2 +9.1 
Cathair Chorcaí 56.3 55.0 +1.3 
RCBAC Thuaidh 47.5 54.4 -6.9 
Luimneach 61.5 54.1 +7.4 
Ceatharlach/Cill Dara 61.0 54.0 +7.0 
An Longfort /An Iarmhí 58.6 53.6 +5.0 
Lú/An Mhí 70.5 51.1 +19.4 
Loch Garman/Cill Mhantáin 56.9 50.0 +6.9 
Phort Láirge/Chill Chainnigh 44.0 44.2 -0.2 
meán 63.3 60.0 +3.3 
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Baineadh amach na méaduithe ba mhó i rátaí sástachta i Lú/An Mhí (+19.4 pointe 

céatadáin), RCBAC Thoir (+16.5) agus RCBAC Lár Theas (+15.6). Tuairiscíodh na 

laghduithe ba mhó i RCBAC Thiar (-11.8), Gaillimh Thiar (-9.3) agus Ciarraí (-8.7). 

Féach Tábla 53. 

 

Bhraith formhór na bhfreagróirí gur fhan leibhéal ginearálta gníomhaithe an Gharda 

(57%), agus leibhéal na bpatról coise (56%) mar an gcéanna sa cheantar le bliain 

anuas. Tá sé comhsheasmhach a bheag nó a mhór le torthaí ó shuirbhéanna 2006, 

2005, 2004 agus 2003. Bhraith díreach os cionn cúigiú (21%) go raibh méadú tagtha 

ar ghníomhaíocht i gcoitinne, agus bhraith 14 faoin gcéad go raibh laghdú air.  

Bhraith ocht faoin gcéad gur mhéadaigh leibhéal na bpatról coise agus bhraith 15 

faoin gcéad gur tháinig laghdú air. Féach Tábla 54. 

 

Tábla 54  Athruithe a braitheadh i ngníomhú an Gharda sa cheantar sa bhliain  
2007 2006 2005 2004 2003 

Gníomhú Athrú 
% % % % % 

méadaithe 21 15 17 22 24 
mar an 

gcéanna 
57 60 60 60 60 

laghdaithe 14 15 15 11 11 

Gníomhú ginearálta an 
Gharda 

níl a fhios 8 9 9 8 5 
méadaithe 18 12 14 19 15 

mar an 
gcéanna 

56 61 60 59 57 

laghdaithe 15 16 16 16 17 
Patról coise 

níl a fhios 11 11 11 6 11 
D’fhéadfadh sé nach ndéanfadh na céatadáin 100 slán i ngeall ar shlánú. 
 

Rátáil ochtar as gach deichniúr freagróirí (82%) feidhmíocht an Gharda ina gceantar 

féin mar “an-mhaith" (17%) nó "maith go leor” (65%). I gcomparáid le 2006, bhí 

méadú ar chionmhaireacht na bhfreagróirí a rátáil na Gardaí mar “an-mhaith” (+2 

bpointe céatadáin). Tá an ráta feidhmíochta I gcomhréir le leibhéal na sástachta leis 

an tseirbhís iomlán Garda don phobal (81%) a tuairiscíodh i Rannóg 1. 

 

Bhraith 76 faoin gcéad de fhreagróirí go raibh na Gardaí ag feidhmiú “go han-mhaith” 

nó “go réasúnta maith” ina gceantar maidir le sábháilteacht ar an bóithre. I 

gcomparáid le 2006, bhí méadú ar chionmhaireacht na bhfreagróirí a rátáil na Gardaí 

mar “an-mhaith” (+3 bpointe céatadáin). Féach Tábla 55. 
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Tábla 55  Feidhmíocht an Gharda sa cheantar 
2007 2006 2005 2004 2003 

Feidhmíocht Rátáil 
% % % % % 

an-mhaith 17 15 22 22 27 
maith go 

leor 
65 65 62 62 59 

dona go 
leor 

15 16 13 12 10 

San iomlán, cé chomh 
maith is a fheidhmíonn na 
Gardaí i do cheantarsa? 

an-dona 3 4 3 4 4 
an-mhaith 15 12 21 20 26 
maith go 

leor 
61 58 58 50 51 

dona go 
leor 

20 24 17 20 16 

Cé chomh maith is a 
fheidhmíonn na Gardaí i do 
cheantarsa chomh fada 
agus a bhaineann sé le 
sábháilteacht ar bhóithre? 

an-dona 5 7 5 10 7 
D’fhéadfadh sé nach ndéanfadh na céatadáin 100 slán i ngeall ar shlánú. 
 

Léirigh freagróirí mná agus fir rátaí sástachta chomhchosúla le feidhmíocht an 

Gharda maidir le sábháilteacht ar na bóithre (76%, “an-mhaith” agus "maith go leor " i 

dteannta a chéile), agus léirigh mná (83%) leibhéil sástachta a bhí beagán níos airde 

ná na fir (81%) maidir le feidhmíocht an Gharda. Léirigh daoine san aoisghrúpa 65+ 

rátaí sástachta níos airde (84%) le feidhmíocht na nGardaí áitiúil ná daoine in 

aoisghrúpaí eile, agus bhí na leibhéil sástachta ab airde ag daoine san aoisghrúpa 

18-24 le feidhmiú an Gharda maidir le sábháilteacht na mbóithre6 

 

Bhí na rátálacha d'fheidhmiú na Gardaí sa cheantar sa raon ó 88 faoin gcéad ("an-

mhaith” nó “maith go leor“) i dTiobraid Árann go 62 faoin gcéad i bPort Láirge/Cill 

Chainnigh. Féach Tábla 56. 

 

I gcomparáid le 2006, bhí titim sna rátaí sástachta i gcás 16 Roinn, agus ba é 5.2 

bpointe céatadáin an meán-titim iontu.  Tharla na méaduithe ba mhó i Lú/An Mhí 

(+11.2 pointe céatadáin), RCBAC Thuaidh (+10.3), Loch Garman/Cill Mhantáin 

(+8.6) agus Sligeach/Liatroim (+8.2). I measc na 9 Roinn a léirigh laghuithe, ba é 3.3 

phointe céatadáin an meán. Tharla na laghduithe ba mhó i RCBAC Thiar (-13.0 

pointe céatadáin), Ciarraí (-4.2) agus i RCBAC Lár Theas (-4.1).   

 

Bhí na rátálacha d’fheidhmiú na nGardaí sa cheantar maidir le sábháilteacht na 

mbóithre sa raon ó 86 faoin gcéad ("an-mhaith” nó “maith go leor “) i dTiobraid Árann 

go 54 faoin gcéad i bPort Láirge/Cill Chainnigh. I gcomparáid le 2006, bhí titim sna 

rátaí sástachta i gcás 21 Roinn, agus ba é 8.5 bpointe céatadáin an meán-titim iontu.   

 

                                                 
6 Ba iad 78.5% (18-24 bliain) agus 78.3% (65+ bliain) na céatadáin chruinne. 
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Tharla na méaduithe ba mhó i gCeatharlach/Cill Dara (+19.1 pointe céatadáin), 

Laois/Uíbh Fhailí (+17.5), RCBAC Thuaidh (+14.4) agus RCBAC Thoir (+14.0). Níor 

tuairiscíodh aon athrú ar Roinn an Chabháin/Muineacháin ar 2006, agus thit rátaí 

sástachta i RCBAC Thiar (-12.9 pointe céatadáin), RCBAC Lár Theas (-4.9) agus 

Ciarraí (-0.2). 

 

Tábla 56  Feidhmíocht an Gharda sa cheantar agus Roinn 
Feidhmíocht fhoriomlán Sábháilteacht ar na bóithre. 

an-mhaith / maith go leor an-mhaith / maith go leor 
2007 2006 athrú  2007 2006 athrú  

Roinn an Gharda 

% % pointí % % % pointí % 
Tiobraid Árann 88.4 87.2 +1.2 86.4 74.3 +12.1 
Ceatharlach/Cill Dara 88.0 83.5 +4.5 82.6 63.5 +19.1 
Sligeach/Liatroim 87.7 79.5 +8.2 78.0 69.8 +8.2 
Corcaigh Thiar 87.6 87.1 +0.5 75.3 67.9 +7.4 
Maigh Eo 87.3 83.0 +4.3 82.3 68.5 +13.8 
Ros Comáin/Gaillimh 
Thoir 

86.6 88.4 -1.8 77.0 76.2 +0.8 

RCBAC Theas 86.2 86.5 -0.3 83.6 82.6 +1.0 
RCBAC Thoir 85.6 79.4 +6.2 84.4 70.4 +14.0 
Laois/Uíbh Fhailí 85.3 80.1 +5.2 84.8 67.3 +17.5 
RCBAC Thuaidh 84.7 74.4 +10.3 81.1 66.7 +14.4 
Lú/An Mhí 84.6 73.4 +11.2 74.7 66.6 +8.1 
An Cabhán/Muineachán 84.5 85.6 -1.1 80.1 80.1 0 
Luimneach 84.0 78.6 +5.4 76.1 72.1 +4 
Loch Garman/Cill 
Mhantáin 

83.7 75.1 +8.6 73.4 59.8 +13.6 

An Clár 83.3 82.2 +1.1 73.6 71.0 +2.6 
Corcaigh Thuaidh 82.9 75.9 +7.0 71.1 63.3 +7.8 
Dún na nGall 81.8 76.4 +5.4 72.5 60.6 +11.9 
RCBAC Lár Thuaidh 80.8 78.7 +2.1 78.7 75.8 +2.9 
Gaillimh Thiar 80.2 81.1 -0.9 73.1 70.3 +2.8 
An Longfort /An Iarmhí 79.8 78.4 +1.4 77.2 68.0 +9.2 
Ciarraí 79.7 83.9 -4.2 72.0 72.2 -0.2 
Cathair Chorcaí 78.8 81.3 -2.5 70.4 66.3 +4.1 
RCBAC Lár Theas 76.7 80.8 -4.1 66.4 71.3 -4.9 
RCBAC Thiar 68.4 81.4 -13.0 67.1 80.0 -12.9 
Phort Láirge/Chill 
Chainnigh 

61.9 63.3 -1.4 54.3 51.2 +3.1 

meán 82.3 80.2 +2.1 75.8 69.4 +6.4 
Aicmítear na Ranna de réir na gcionmhaireachtaí a rátáil an fheidhmíocht foriomlán mar an-mhaith  
nó maith go leor. 
 

I 2007, bhí éagsúlacht níos lú sna rátálacha maidir le feidhmíocht an Gharda de réir 

cineál tithíochta ná i 2006. Bhí na rátálacha sa raon ó 76-83 faoin gcéad, i 

gcomparáid le 68-82 faoin gcéad i 2006. I 2007, thug cónaitheoirí i dtithe údarás 

áitiúil rátáil níos ísle ná freagróirí eile, agus dúirt 76 faoin gcéad mheas siad go raibh 

na Gardaí ag feidhmiú go "han-mhaith" nó "maith go leor" ina gceantar féin.   
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I gcomparáid le 2006, bhí an rátáil d’fheidhmíocht an Gharda níos fearr i gceantair 

áitiúil i ngach cineál tithíochta, agus tharla an méadú ba mhó i measc daoine i 

ditithíocht údarás áitiúil (+8.3 pointe céatadáin). Féach Tábla 57. 

 

Tábla 57  Feidhmíocht na nGardaí áitiúla agus tionacht tí 2007agus 2006 
Suirbhé 2007 Suirbhé 2006 

Cineál tithíochta % Cineál tithíochta % 
i seilbh úinéara 82.9 i seilbh úinéara 81.5 
tithíocht údaráis áitiúil 75.8 tithíocht údaráis áitiúil 67.5 
ar cíos go príobháideach 84.1 ar cíos go príobháideach 81.5 
eile 82.6 eile 77.9 

 

IMBHUAILTÍ TRÁCHTA AR AN MBÓTHAR 
 

Dúirt 4 faoin gcéad de fhreagróirí go raibh siad bainteach sa bhliain roimhe sin le 

himbhualadh tráchta ar dhéileáil na Gardaí leis, an céatadán céanna agus i 2006. 

Chreid a bhformhór (65%) go raibh an páirtí eile ciontach agus bhraith 15 faoin 

gcéad gurbh iad féin a bhí ciontach.  Bhraith 18% go raibh an locht ar an dá pháirtí; 

níorbh eol do 2% cé ar a bhí an locht.  Bhí leibhéil sástachta leis an tseirbhís a 

cuireadh ar fáil beagán níos airde ná i suirbhé 2006: dúirt 80 faoin gcéad go raibh 

siad sásta i gcomparáid le 78 faoin gcéad i 2006. I gcomparáid le 2006, bhí lagdhú i 

2007 de ocht bpointe céatadáin sa chatagóir "an-sásta” agus méadú de dheich 

bpointe céatadáin sa chatagóir “sásta”.  Féach Tábla 58. 

 

Tábla 58 Sástacht le himscrúdú an Gharda ar imbhuailtí tráchta 
An-sásta Sásta Míshásta An-mhíshásta Iomlán 

Suirbhé 
% % % % n 

2007 22 58 11 10 344 
2006 30 48 13 8 358 
2005 25 48 15 12 272 
2002 39 40 12 9 465 

 

Iarradh ar fhreagróirí a léirigh míshástacht cúis a thabhairt léi.  Bhí líon an 

bhfreagróirí beag. Níor tugadh aon leideanna do fhreagróirí agus achoimrítear na 

cúiseanna a luadh i dTábla 59. 
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Tábla 59  Neamhshástacht le himscrúdú an Gharda ar imbhuailtí tráchta 
                 ar an mbóthar 
Cúis leis an míshástacht Luaite (n) 
Choimeád na Gardaí eolas siar 7 
níor dearnadh rud ar bith 23 
níor tháinig duine ar bith go dtí an láthair 11 
Thóg sé i bhfad ar Ghardaí teacht go dtí an láthair 20 
Chúisigh na Gardaí an freagróir go héagórach 1 
seirbhís an-dona 21 
níor spéis leis na Gardaí an teagmhas 25 
eile 8 

 

TOSAÍOCHTAÍ PÓILÍNEACHTA 
 

Dála suirbhéanna an Gharda go dtí seo, iarradh ar fhreagróirí cén tosaíocht a 

thabharfaidís do thascanna póilíneachta agus cén tosaíocht ar mheas siad a thug na 

Gardaí do na tascanna sin i ndáiríre. Rinneadh an ráiteas “Tá acmhainní teoranta ag 

an nGarda Síochána agus tá líon mór éileamh difriúla á ndéanamh air” roimh a 

fiafraíodh de fhreagróirí "I do thuairimse, cén tosaíocht ar chóir don Gharda a 

thabhairt do na tascanna póilíneachta seo a leanas?” agus ansin "Cén tosaíocht a 

thugann an Garda i ndáiríre do na tascanna póilíneachta seo a leanas? Cuireadh 

liosta de 28 tasc i láthair, le pointí tosaithe rothlaithe ionas nach mbeadh aon tionchar 

aige ar fhreagraí.   

 

Ba í an phríomhthosaíocht do fhreagróirí ná freagairt láithreach a chinntiú ar 

éigeandálaí, arna leanúint ag tascanna a bhain le drugaí, coireacht eagraithe, 

imscrúduithe ar choireanna agus foréigean gnéasach.  Ba iad na tascanna a fuair an 

rátáil ab ísle comhairle a chur ar lucht gnó conas coireacht a chosc, comhairle maidir 

le sábháilteacht phearsanta agus slándáil bhaile, agus maoiriú ar áitreabh 

ceadúnaithe.  Féach Tábla 60. 
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Tábla 60  Tosaíochtaí póilíneachta na bhfreagróirí 
tosaíoc
ht an-
ard 

tosaíoc
ht ard 

tosaíoc
ht íseal Tasc 

% % % 

Aicmiú 

freagairt láithreach a chinntiú ar éigeandálaí 75 24 2 1 
an dlí i ndáil le drugaí a fhorfheidhmiú 74 24 2 2 
díriú ar choireacht eagraithe 72 27 1 3 
coireacht a imscrúdú 70 30 1 4 
déileáil le coireanna de fhoiréigean gnéasach 67 31 2 5 
dlíthe i indáil le tiomáint faoi thionchar alcóil a 
fhorfheidhmiú 

66 32 3 6 

déileáil le hógánaigh a bhíonn ag rásaíocht timpeall 
i gcarranna 

65 32 3 7 

dlíthe luais a fhorfheidhmiú 64 33 3 8 
déileáil le hólachán faoi aois ar na sráideanna 60 35 6 9 
déileáil le teagmhais de fhoréigean teaghlaigh 57 39 5 10 
dul i ngleic le díol alcóil leo siúd atá faoi aois 58 36 7 11 
déileáil le hólachán faoi aois i bpubanna 54 38 8 12 
dlíthe i dtaca le caitheamh criosanna sábháilte a 
fhorfheidhmiú 49 45 6 13 

cúnamh agus tacaíocht a sholáthar d’íospartaigh de 
bharr coireachta 

44 50 6 14 

déileáil le creachadóireacht 45 48 8 15 
patróil i gcarr/vean 44 50 7 16 
dlíthe a bhaineann le calaois agus coireacht bhóna 
bháin a fhorfheidhmiú 

42 51 8 17 

slándáil an Stáit a chinntiú 44 46 11 18 
déileáil le núiseanna poiblí (m.sh. ceol ard, 
troideanna) 

39 52 9 19 

bainistíocht agus sreabhadh tráchta éifeachtach a 
chinntiú 

38 53 10 20 

dlíthe tráchta eile a fhorfheidhmiú 36 55 10 21 
patróil choise nó ar rothar 39 48 13 22 
dlíthe inimirce a fhorfheidhmiú 38 49 14 23 
dul i mbun oibre le grúpaí pobail 33 55 12 24 
patróil ghluaisrothair 36 50 15 25 
comhairle maidir le sábháilteacht phearsanta agus 
slándáil tí 

26 55 19 26 

áitreabh ceadúnaithe a mhaoirsiú 29 50 22 27 
comhairle do lucht gnó/ siopaí ar conas coireacht a 
chosc 

26 55 20 28 

D’fhéadfadh sé nach ndéanfadh na céatadáin 100 slán i ngeall ar shlánú. Fágtar freagraí ‘níl a fhios' as 
an áireamh. Bhí siad sa raon ó 0.6% go 1.6% de fhreagróirí. Aicmítear tascanna de réir meán-scór, 
agus taispeántar na scóir seo i dTábla 63. 
     

Shann formhór na bhfreagróirí tosaíocht “an-ard” nó “ard” do na tascanna ar fad, fiú 

na tascanna is ísle a aicmíodh. Bhí na céatadáin a shann na leibhéil tosaíochta seo 

sa raon idir 79 faoin gcéad i gcás maoirsiú ar áitreabh ceadúnaithe go 99 faoin gcéad 

i gcás freagairt láithreach a chinntiú ar éigeandála, díriú ar choireacht eagraithe agus 

coireacht a imscrúdú. Níor mhór a nótáil chomh maith gur féidir le difríochtaí san 

aicmiú difríochtaí an-bheaga a léiriú i leibhéil tosaíochta, go háirithe do thascanna a 

aicmítear gar dá chéile.  
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Ní bheadh sé ciallmhar mar sin an iomad tábhachta a shannadh, mar shampla, don 

tasc a aicmíodh sa chéad áit thar an tasc a aicmíodh sa dara háit, nó an dara tasc 

thar an triú ceann, agus mar sin de, nó ró-bhéim a chur ar mhionathruithe ó bhliain 

go bliain.  

 

Tábla 61  Braistintí na bhfreagróirí i dtaobh thosaíochtaí an Gharda, rangaithe de réir  
               meánscóir 

Tosaí-
ocht  

an-ard 

Tosaí-
ocht 
ard 

Tosaí-
ocht 
íseal 

Tosaí-
ocht 
an-

iseal 
Tasc 

% % % % 

Aicmiú 

coireacht a imscrúdú 28 56 14 2 1 
freagairt láithreach a chinntiú ar éigeandálaí 31 48 17 4 2 
slándáil an Stáit a chinntiú 26 52 18 5 3 
díriú ar choireacht eagraithe 26 49 20 5 4 
dlíthe i indáil le tiomáint faoi thionchar alcóil 
a fhorfheidhmiú 

24 52 20 4 5 

an dlí i ndáil le drugaí a fhorfheidhmiú 24 49 22 5 6 
dlíthe luais a fhorfheidhmiú 23 50 23 5 7 
déileáil le coireanna de fhoiréigean 
gnéasach 

22 51 23 5 8 

dlíthe i dtaca le caitheamh criosanna 
sábháilte a fhorfheidhmiú 

19 47 28 6 9 

déileáil le teagmhais de fhoréigean 
teaghlaigh 

16 47 29 8 10 

dlíthe inimirce a fhorfheidhmiú 13 48 31 8 11 
patróil i gcarr/vean 13 46 32 9 12 
dlíthe tráchta eile a fhorfheidhmiú 12 47 35 6 13 
bainistíocht agus sreabhadh tráchta 
éifeachtach a chinntiú 

12 43 37 7 14 

dlíthe i ndáil le calaois/coireacht bhóna bháin 
a fhorfheidhmiú 

11 43 36 9 15 

cúnamh agus tacaíocht a sholáthar 
d’íospartaigh de bharr coireachta 

11 41 38 10 16 

déileáil le hógánaigh a bhíonn ag rásaíocht 
timpeall i gcarranna 

13 37 37 14 17 

déileáil le creachadóireacht 11 40 38 11 18 
déileáil le hólachán faoi aois ar na 
sráideanna 

12 34 40 13 19 

Ag plé le ciapadh poiblí. 9 39 41 11 20 
déileáil le hólachán faoi aois i bpubanna 11 34 42 13 21 
dul i ngleic le díol alcóil leo siúd atá faoi aois 11 32 43 14 22 
áitreabh ceadúnaithe a mhaoirsiú 9 35 43 13 23 
dul i mbun oibre le grúpaí pobail 7 34 45 14 24 
patróil ghluaisrothair 8 29 41 22 25 
comhairle do lucht gnó/ siopaí ar conas 
coireacht a chosc 

7 31 45 17 26 

comhairle maidir le sábháilteacht phearsanta 
agus slándáil tí 

7 28 45 20 27 

patróil choise nó ar rothar 8 23 42 27 28 
D’fhéadfadh sé nach ndéanfadh na céatadáin 100 slán i ngeall ar shlánú. Fágtar freagraí ‘níl a fhios' as 
an áireamh. Bhí siad sa raon ó 1.1% go 3.1% de fhreagróirí. Aicmítear tascanna de réir meán-scór, 
agus taispeántar na scóir seo i dTábla 63. 

 
     

 36



Cuirtear na tosaíochtaí a shíleann freagróirí a shannann na Gardaí do thascanna i 

láthair i dTábla 61. Agus iad ag freagairt, ceadaíodh rogha eile do fhreagróirí de 

"tosaíocht an-íseal" nach raibh ar fáil i dtaca lena dtosaíochtaí féin.  

 

Ba é coireacht a imscrúdú an ghníomhaíocht ab airde aicmiú, arna leanúint ag 

freagairt láithreacht a chinntiú ar éigeandálaí, slándáil Stáit a chinntiu, díriú ar 

choireacht eagraithe agus dlithe tiomána faoi thionchar alcoil a fhorfheidhmiú.  

 

Bíonn difríocht de ghnáth idir rangú thosaíochtaí braite an Gharda agus rangú 

thosaíochtaí an fhreagróra.  Is ionann na ranguithe do na trí ghníomhaíocht: déileáil 

le teagmhais de fhoréigean teaghlaigh, ag obair le grúpaí pobail aguspatról ar 

ghluaisrothar. Is beag iad na difríochtaí in aicmiú do suas le dhá dtrian den 

bhfuílleach, ach tá difríocht de idir sé áit aicmithe agus níos mó idir na cinn eile. 

Féach Tábla 62. 

 

Feictear na difríochtaí ba mhó i dtaca le slándáil Stáit a chinntiú agus dlíthe inimirce 

a fhorfheidhmiú a rátálann an pobal in áiteanna a 15 agus a 12 faoi seach, faoi bhun 

áit na nGardaí, mar a bhraitheann an pobal é.  

 

Chonacthas na chéad difríochtaí eile ba mhó maidir le dul i ngleic le díol alcóil le 

daoine faoi aois, déileáil le hólachán faoi aois ar an sráideanna agus déileáil le 

hógánaith a bhíonn ag rásaíocht timpeall i gcairr, a rátálann an pobal in áiteanna 11, 

10 agus 10 faoi seach, níos airde ná an tosaíocht a bhraitheann siad a thugann na 

Gardaí dóibh. Feictear mí-mheaitsealacha suntasacha eile i dtaca le déileáil le 

hólachán faoi aois sna pubanna agus patról coise nó rothair (a dtugann an pobal 

aicmiú níos airde dóibh ná mar a bhraitheann siad a dtugann na Gardaí dóibh) agus 

dlíthe tráchta eile a fhorfheidhmiú agus bainistíocht agus sreabhadh éifeachtach 

trácha a chinntiú (a dtugann an pobal aicmiú níos ísle dóibh ná mar a bhraitheann 

siad a thugann na Gardaí dóibh).  
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Tábla 62  Comparáid idir tosaíochtaí na bhfreagróirí agus a mbraistintí i leith   
      thosaíochtaí an Gharda – aicmiú  

Difríocht san aicmiú 

 Tasc 

A
ic

m
iú

 
in

m
hi

ia
na

it-
he

 

A
ic

m
iú

 
br

ai
te

 

Garda 
níos 
ísle 

Garda 
níos 
airde 

Mar an 
gcéan-

na 
freagairt láithreach a chinntiú ar éigeandálaí 1 2 1   
an dlí i ndáil le drugaí a fhorfheidhmiú 2 6 4   
díriú ar choireacht eagraithe 3 4 1   
coireacht a imscrúdú 4 1  3  
déileáil le coireanna de fhoiréigean gnéasach 5 8 3   
dlíthe i indáil le tiomáint faoi thionchar alcóil a 
fhorfheidhmiú 

6 5  1  

déileáil le hógánaigh a bhíonn ag rásaíocht 
timpeall i gcarranna 

7 17 10   

dlíthe luais a fhorfheidhmiú 8 7  1  
déileáil le hólachán faoi aois ar na sráideanna 9 19 10   
déileáil le teagmhais de fhoréigean teaghlaigh 10 10   0 
dul i ngleic le díol alcóil leo siúd atá faoi aois 11 22 11   
déileáil le hólachán faoi aois i bpubanna 12 21 9   
dlíthe i dtaca le caitheamh criosanna sábháilte a 
fhorfheidhmiú 13 9  4  

cúnamh agus tacaíocht a sholáthar d’íospartaigh 
de bharr coireachta 

14 16 2   

déileáil le creachadóireacht 15 18 3   
patróil i gcarr/vean 16 12  4  
dlíthe a bhaineann le calaois agus coireacht 
bhóna bháin a fhorfheidhmiú 

17 15  2  

slándáil an Stáit a chinntiú 18 3  15  
déileáil le núiseanna poiblí (m.sh. ceol ard, 
troideanna) 

19 20 1   

bainistíocht agus sreabhadh tráchta éifeachtach a 
chinntiú 

20 14  6  

dlíthe tráchta eile a fhorfheidhmiú 21 13  8  
patróil choise nó ar rothar 22 28 6   
dlíthe inimirce a fhorfheidhmiú 23 11  12  
dul i mbun oibre le grúpaí pobail 24 24   0 
patróil ghluaisrothair 25 25   0 
comhairle maidir le sábháilteacht phearsanta agus 
slándáil tí 

26 27 1   

áitreabh ceadúnaithe a mhaoirsiú 27 23  4  
comhairle do lucht gnó/ siopaí ar conas coireacht 
a chosc 

28 26  2  

 

Gan eisceacht, shann freagróirí tosaíocht níos airde do ghníomhaíochtaí ná mar a 

shíleann siad a shannann na Gardaí dóibh. Ba amhlaidh fiú nuair a bhíonn an 

ghníomhaíocht sa suíomh aicmithe céanna i liostaí na bhfreagróirí agus an Gharda 

araon.  

 

 

 

 

 38



Tábla 63  Comparáid idir tosaíochtaí na bhfreagróirí agus a mbraistintí i leith   
      thosaíochtaí an Gharda – meán scóir 

Tosaíocht 
inmhianaithe

Tosaíocht 
bhraite an 

Gharda 
Difríocht 

Tasc 

meánscór meánscór meánscór 

déileáil le hógánaigh a bhíonn ag rásaíocht 
timpeall i gcarranna 

1.38 2.37 -0.99 

dul i ngleic le díol alcóil leo siúd atá faoi aois 1.49 2.46 -0.97 
déileáil le hólachán faoi aois ar na sráideanna 1.46 2.41 -0.95 
déileáil le hólachán faoi aois i bpubanna 1.54 2.44 -0.90 
patróil choise nó ar rothar 1.74 2.62 -0.88 
déileáil le creachadóireacht 1.63 2.39 -0.76 
patróil ghluaisrothair 1.79 2.55 -0.76 
cúnamh agus tacaíocht a sholáthar 
d’íospartaigh de bharr coireachta 

1.62 2.37 -0.75 

an dlí i ndáil le drugaí a fhorfheidhmiú 1.29 2.04 -0.75 
dul i mbun oibre le grúpaí pobail 1.78 2.52 -0.74 
déileáil le teagmhais de fhoréigean teaghlaigh 1.48 2.21 -0.73 
déileáil le núiseanna poiblí (m.sh. ceol ard, 
troideanna) 1.71 2.43 -0.72 

déileáil le coireanna de fhoiréigean gnéasach 1.36 2.06 -0.70 
dlíthe a bhaineann le calaois agus coireacht 
bhóna bháin a fhorfheidhmiú 

1.65 2.34 -0.69 

díriú ar choireacht eagraithe 1.29 1.98 -0.69 
comhairle maidir le sábháilteacht phearsanta 
agus slándáil tí 

1.93 2.59 -0.66 

dlíthe luais a fhorfheidhmiú 1.40 2.05 -0.65 
patróil i gcarr/vean 1.63 2.28 -0.65 
freagairt láithreach a chinntiú ar éigeandálaí 1.27 1.90 -0.63 
dlíthe i indáil le tiomáint faoi thionchar óil a 
fhorfheidhmiú 

1.37 1.99 -0.62 

comhairle do lucht gnó/ siopaí ar conas 
coireacht a chosc 

1.94 2.56 -0.62 

bainistíocht agus sreabhadh tráchta 
éifeachtach a chinntiú 

1.72 2.33 -0.61 

dlíthe i dtaca le caitheamh criosanna sábháilte 
a fhorfheidhmiú 

1.57 2.14 -0.57 

coireacht a imscrúdú 1.31 1.89 -0.58 
dlíthe tráchta eile a fhorfheidhmiú 1.74 2.29 -0.55 
áitreabh ceadúnaithe a mhaoirsiú 1.93 2.47 -0.54 
dlíthe inimirce a fhorfheidhmiú 1.76 2.26 -0.50 
slándáil an Stáit a chinntiú 1.67 1.97 -0.30 

Ríomhtar meán scóir don tosaíocht inmhianaithe ar bhonn “tosaíocht an-ard” = 1, “tosaíocht ard” = 2 
agus “tosaíocht íseal” = 3. Mar shampla, nuair a iarradh orthu cén tosaíocht ar chóir do na Gardaí a 
thabhairt do dhíol alcóil le daoine faoi aois, dúirt 5798 “an-ard”, 3557 “ard” agus 649 “íseal”, rud a 
thugann meán scór de [(5798x1)+(3557x2)+(649x3)] / [5798 +3557 +649] = 14859 / 10004 = 1.4853. 
Ríomhtar meán scóir le haghaidh tosaíocht bhraite an Gharda ar bhonn “tosaíocht an-ard” = 1, 
“tosaíocht ard” = 2, agus “tosaíocht íseal” + “tosaíocht an-íseal” = 3. Dá ísle an meán scór, is ea is airde 
an tosaíocht. Taispeántar meán scóir go dtí dhá ionad deachúlach. Tá an t-aicmiú bunaithe ar cheithre 
ionad deachúlacha. 
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Feictear na difríochtaí is mó i dtaca le déileáil le hógánaigh a bhíonn ag rásaíocht 

timpeall i gcarranna, dul i ngleic le díol alcóil le hógánaigh agus déileáil le hólachán 

faoi aois ar na sráideanna agus i bpubanna.  I measc na difríochta ba mhó bhí na 

difríochtaí a bhain le patról coise, rothair nó gluaisrothair agus déileáil le 

loitiméireacht. Féach Tábla 63. 

 

Tábla 64  Tosaíochtaí na bhfreagróirí: 2007 - 2002 

Bliain 2007 2006 2005 2002 
Tasc 

n n1 n2 n3 n4 

freagairt láithreach a chinntiú ar éigeandálaí 1 1 1 1 
an dlí i ndáil le drugaí a fhorfheidhmiú 2 2 2 3 
díriú ar choireacht eagraithe 3 3 3 2 
coireacht a imscrúdú 4 5 5 6 
déileáil le coireanna de fhoiréigean gnéasach 5 6 4 - 
dlíthe i indáil le tiomáint faoi thionchar alcóil a 
fhorfheidhmiú 

6 4 8 3 

déileáil le hógánaigh a bhíonn ag rásaíocht timpeall 
i gcarranna 

7 8 6 3 

dlíthe luais a fhorfheidhmiú 8 7 12 7 
déileáil le hólachán faoi aois ar na sráideanna 9 9 7 8 
déileáil le teagmhais de fhoréigean teaghlaigh 10 11 10 - 
dul i ngleic le díol alcóil leo siúd atá faoi aois 11 10 9 9 
déileáil le hólachán faoi aois i bpubanna 12 12 11 11 
dlíthe i dtaca le caitheamh criosanna sábháilte a 
fhorfheidhmiú 13 13 16 10 

cúnamh agus tacaíocht a sholáthar d’íospartaigh de 
bharr coireachta 

14 16 15 14 

déileáil le creachadóireacht 15 14 13 13 
patróil i gcarr/vean 16 17 17 16 
dlíthe a bhaineann le calaois agus coireacht bhóna 
bháin a fhorfheidhmiú 

17 15 14 12 

slándáil an Stáit a chinntiú 18 19 18 15 
déileáil le núiseanna poiblí (m.sh. ceol ard, 
troideanna) 

19 18 19 17 

bainistíocht agus sreabhadh tráchta éifeachtach a 
chinntiú 

20 22 23 18 

dlíthe tráchta eile a fhorfheidhmiú 21 21 24 18 
patróil choise nó ar rothar 22 20 20 21 
dlíthe inimirce a fhorfheidhmiú 23 25 25 23 
dul i mbun oibre le grúpaí pobail 24 23 22 22 
patróil ghluaisrothair 25 24 21 20 
comhairle maidir le sábháilteacht phearsanta agus 
slándáil tí 

26 26 26 26 

áitreabh ceadúnaithe a mhaoirsiú 27 27 27 24 
comhairle do lucht gnó/ siopaí ar conas coireacht a 
chosc 

28 28 28 25 

Tá dhá thasc, "déileáil le coireanna d'fhoréigean gnéasach" sa tábla, a cuireadh leis i 2004, agus  
déileáil le teagmhais d’fhoréigean teaghlaigh,” a cuireadh leis i 2005. 
Méid an tsampla - n1 =10,000; n2 =10,000; n3 =10,000; and n4 = 10,000. Bhí aicmithe roimh 2005  
bunaithe ar mheán scóir go dhá ionad deachúlacha agus bhí comhaicmithe i roinnt cásanna. 
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Le líon beag eisceachtaí, bhí aicmiú an phobail an-chomhsheasmhach sna 

suirbhéanna ó 2002, nuair a rinneadh an suirbhé mórscála deiridh. I gcomparáid i 

dtosach le 2006, bhain cabhair agus tacaíocht a sholáthar d'íospartaigh coireachta, 

bainistiú éifeachtach tráchta a chinntiú agus dlíthe inimirce a fhorfheidhmiú  na 

léimeanna ba mhó in aicmiú, agus ba iad dlíthe tiomána faoi thionchar alcóil a 

fhorfheidhmiú, dlíthe maidir le calaois/coireacht bhóna bháin fhorfheidhmiú agus 

patról coise nó rothair ba mhó a thit in aicmiú.  

 

I bhfianaise na nglaonna coitianta ón bpobal ar líon níos mó Gardaí ar patról, díol 

spéise is ea é gur aicmíodh patról coise nó rothair sa 22ú ait i 2007, 21ú áit i 2002, 

agus 20ú i 2006 agus 2005. Tugann sé seo le tuiscint gur mhaith leis an bpobal níos 

mó Gardaí a fheiceáil ar patról, ach ní má chaithfear iad a bhaint ó thascanna eile. 

Féach Tábla 64. 

 

DEARCTHAÍ EILE AR AN NGARDA SÍOCHÁNA 
 

D'fhéach an suirbhé le tuairimí an phobail a fháil mar gheall ar ghnéithe eile den 

chaidreamh idir na Gardaí agus an pobal agus léiriú a thabhairt ar an méid muiníne 

atá ag an bpobal as na Gardaí. Iarradh ar fhreagróirí a léiriú ar aontaigh nó ar 

easaontaigh siad le ráitis éagsúla bunaithe ar scála cúig phointe ó "aontaím go láidir" 

go "easaontaím go láidir".  

 

Achoimrítear na torthaí i idTábla 65 ag taispeáint aontú simplí (aontaím go láidir agus 

aontaím i dteannta a chéile), easaontú (easaontaím agus easaontaím go láidir i 

dteannta a chéile) nó nuair nach ceachtar i gceist. 

 

Fuarthas na leibhéil ab airde aontaithe maidir le muinín go “bheadh meas ag na 

Gardaí ar chearta duine ar bith a bhí faoina gcoimeád”, "Mholfainn do chara nó gaol 

dul isteach sa Gharda”, “dá mbeadh mo cheart á sárú, d’fhéadfainn brath ar na 

Gardaí chun cabhrú liom” agus gur gnó don Gharda seachas gnó príobháideach an 

foréigean teaghlaigh (d'easaontaigh 73%).   Bhí aontú ard ann maidir le "Déanann na 

Gardaí a gcuid oibre go cothrom agus go neamhchlaonta" agus "bheadh fáilte roimh 

dhuine mar mise mar chomhalta den Gharda”.  Bhí mionlaigh a d’easaontaigh leis na 

ráitis seo sa raon idir 13 agus 20 faoin gcéad. D'easaontaigh tromlach go bhféadfadh 

na Gardaí leatrom a dhéanamh ar inimircigh (57%).  
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Tábla 65  An caidreamh idir na Gardaí agus pobal 

Aontaím Ceachtar 
Easaonta

ím Ráiteas 
% % % 

Bheadh meas ag na Gardaí ar chearta duine ar bith a 
bhí faoina gcoimeád  

72 15 13 

Dá mbainfí mo chearta díom, d’fhéadfainn brath ar na 
Gardaí chun cabhrú liom 

71 14 15 

Mholfainn do chara nó do ghaol liom dul sna Gardaí 68 18 14 
Déanann na Gardaí a gcuid oibre go cothrom agus go 
neamhchlaonta 

67 19 14 

Bheadh fáilte roimh dhuine cosúil liomsa mar 
chomhalta den Gharda 

64 16 20 

Daoine macánta/onóracha atá in eagraíocht an 
Gharda 

60 24 16 

Ionadaithe is ea Gardaí do na pobail a bhfónann siad 
dóibh 

61 20 19 

Bíonn Gardaí tuisceanach i ndáil le riachtanais daoine 
leochaileacha 

59 23 19 

Chaithfeadh na Gardaí go maith le duine ar bith a bhí 
faoina gcoimeád 

51 31 18 

Tacaíonn lucht bainistíochta an Gharda go hiomlán le 
póilíniú pobail (m.sh. sanntar Gardaí Pobail don 
cheantar) 

52 26 22 

Léiríonn na Gardaí áitiúla an cineál pobail a bhfuil 
cónaí orm ann 

50 24 27 

Bíonn ar na Gardaí áitiúla freagairt go hiomlán do 
mhuintir an cheantair as a ngníomhartha agus a n-
iompar 

50 18 32 

Ceannairí maithe is ea na Gardaí chun daoine óga a 
threorú 

48 24 28 

Ní chuireann na Gardaí an milleán riamh ar 
íospartaigh de bharr coireachta 

43 32 26 

Bíonn na Gardaí ar thaobh na ndaoine saibhre níos 
mó ná ar thaobh na mbocht 

35 21 44 

Nuair a bhíonn daoine míshásta leis na Gardaí, is 
fuirist an rud a chur ina cheart 

34 22 44 

Bíonn fíorghuth ag muintir an cheantair seo i gcinntí 
maidir le cad iad na rudaí is tábhachtáchtaí do na 
Gardaí aird a thabhairt orthu 

23 25 53 

Déanann na Gardaí leatrom ar inimircigh 16 28 57 

Gnó príobháideach agus ní gnó an Gharda is ea 
foréigean teaghlaigh 

13 14 73 

Rothlaíodh na ceisteanna i gceithre ghrúpa agus bhí méid na samplaí sa raon idir 2411 agis 2534. 
D’fhéadfadh sé nach ndéanfadh na céatadáin 100 slán i ngeall ar shlánú.   
 

Bhí na torthaí mórán mar a bheadh súil leo i bhformhór na gcásanna; d’aontaigh na 

tromlaigh i gcásanna ina raibh aontú inmhianaithe agus d’easaontaigh siad sna 

cásanna ina raibh easaontú inmhianaithe. Bhí dhá eisceacht arb fhiú a lua. Bhí 

easaontas idir thromlaigh “go bhfuil fíor-ghuth ag na daoine sa cheantar seo i gcinntí 

maidir le cad iad na rudaí is tábhachtaí go rachadh na Gardaí i ngleic leo” (53%), 

agus d’easaontaigh 44 faoin gcéad leis an ráiteas, "nuair a bhíonn daoine míshásta 

leis na Gardaí, is fuirist rudaí a chur ina gceart”. Ba iad seo na heisceachtaí i 

suirbhéanna 2002, 2005 agus 2006 chomh maith.  
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Tá comparáid ó 2002 go 2007 leagtha amach i dTábla 66. Bhí sé cinn déag de ráitis i 

bpáirt ag na suirbhéanna ar fad, agus i gcás dhá ráiteas bhí treocht leanúnach aníos 

nó anuas sna céatadáin a d’aontaigh leo.  I gcás an ráitis, “nuair a bhíonn daoine 

míshásta leis na Gardaí, is fuirist rudaí a chur ina gceart” tháinig méadú leanunach ar 

aontú ó 2002 (23%) go 2007 (34%). Tháinig meath leanúnach ar aontú leis an 

ráiteas, “Ionadaithe is ea Gardaí do na pobail a bhfónann siad dóibh" ó 68 faoin 

gcéad i 2002 go 61 faoin gcéad i 2007. 

 

Tábla 66  Caidreamh idir na Gardaí agus pobal: 2007–2002 
2007 2006 2005 2002 

Aontaíonn leis an ráiteas 
% % % % 

Bheadh meas ag na Gardaí ar chearta duine ar bith a bhí faoina 
gcoimeád  

72 70 70 64 

Mholfainn do chara nó do ghaol liom dul sna Gardaí 68 65 67 71 
Dá mbainfí mo chearta díom, d’fhéadfainn brath ar na Gardaí chun 
cabhrú liom 

71 69 72 75 

Déanann na Gardaí a gcuid oibre go cothrom agus go 
neamhchlaonta 

67 65 69 - 

Bheadh fáilte roimh dhuine cosúil liomsa mar chomhalta den 
Gharda 64 63 63 71 

Daoine macánta/onóracha atá in eagraíocht an Gharda 60 61 62 60 
Ionadaithe is ea Gardaí do na pobail a bhfónann siad dóibh 61 64 66 68 
Bíonn Gardaí tuisceanach i ndáil le riachtanais daoine 
leochaileacha 

59 62 61 60 

Chaithfeadh na Gardaí go maith le duine ar bith a bhí faoina 
gcoimeád 

51 50 56 60 

Tacaíonn lucht bainistíochta an Gharda go hiomlán le póilíniú pobail 52 48 54 52 
Léiríonn na Gardaí áitiúla an cineál pobail a bhfuil cónaí orm ann 50 53 53 54 
Bíonn ar na Gardaí áitiúla freagairt go hiomlán do mhuintir an 
cheantair as a ngníomhartha agus a n-iompar 

50 51 51 56 

Ceannairí maithe is ea na Gardaí chun daoine óga a threorú 48 51 51 46 
Ní chuireann na Gardaí an milleán riamh ar íospartaigh de bharr 
coireachta 

43 42 42 - 

Bíonn na Gardaí ar thaobh na ndaoine saibhre níos mó ná ar 
thaobh na mbocht 

35 39 34 34 

Nuair a bhíonn daoine míshásta leis na Gardaí, is fuirist an rud a 
chur ina cheart 

34 32 31 23 

Bíonn fíorghuth ag muintir an cheantair seo i gcinntí maidir le cad 
iad na rudaí is tábhachtáchtaí do na Gardaí aird a thabhairt orthu 

23 27 25 22 

Déanann na Gardaí leatrom ar inimircigh 16 16 14 11 
Gnó príobháideach agus ní gnó an Gharda is ea foréigean 
teaghlaigh 

13 17 16 - 

Níor cuireadh na ráitis “Déanann na Gardaí a gcuid oibre go cothrom agus go neamhchlaonta”, “Ní 
chuireann na Gardaí an milleán ar íospartaigh de bharr coireachta riamh” agus “Gnó príobháideach 
agus ní gnó don Gharda is ea foréigean teaghlaigh" i suirbhé 2002. 
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Coinníodh an feabhas ó 2002 go 2005 i ndáil leis an ráiteas, “Bheadh meas ag na 

Gardaí ar chearta duine ar bith a bhí faoina gcoimeád " (ó 64% i 2002 go 70% i 

2005) i 2006 agus cuireadh leis i 2007, in ainneoin an meath ginearálta ar an 

gcéatadán a d'aontaigh leis an ráiteas, “Chaithfí go maith le duine ar bith a bhí faoi 

choimeád an Gharda". Ó 2005 go 2006, chonacthas na hathruithe ba mhó i dtaca le 

titim ar aontú leis na ráitis, "Tacaíonn lucht bainistíochta an Gharda go hiomlán le 

póilíniú pobail” agus “Bheadh meas ag na Gardaí ar chearta duine ar bith a bhí 

faoina gcoimeád " (titim de shé phointe céatadáin sa dá chás).  

 

Idir 2006 agus 2007 chonacthas na hathruithe ba mhó i dtaca leis na ráitis, 

"Tacaíonn lucht bainistíochta an Gharda go hiomlán le póilíniú pobail” (méadú in 

aontú de cheithre phointe céatadáin), agus “Léiríonn na Gardaí áitiúla an cineál 

pobail a bhfuil cónaí orm ann”,  “Bíonn na Gardaí ar thaobh na ndaoine saibhre níos 

mó ná ar thaobh na mbocht”, “Bíonn fíorghuth ag muintir an cheantair seo i gcinntí 

maidir le cad iad na rudaí is tábhachtáchtaí do na Gardaí aird a thabhairt orthu”  agus 

“Gnó príobháideach agus ní gnó an Gharda is ea foréigean teaghlaigh” (i ngach cás, 

laghdú in aontú de cheithre phointe céatadáin).  

 

SÁBHÁILTEACHT AN PHOBAIL AGUS EAGLA ROIMH CHOIREACHT 
 

Dúirt trí cheathrú de fhreagróirí (75%) gur bhraith siad sábháilte agus iad amuigh ag 

siúl ina gcomharsanacht féin tar éis titim na hoíche, ach bhí duine as gach ceathrar a 

bhraith neamhshábháilte, feabhas ar thorthaí 2002 (69%), 2005 (69%) and 2006 

(71%). Bhí  braistintí slándála níos ísle i gcathracha seachas Baile Átha Cliath 

(Corcaigh, Gaillimh, Luimneach agus Port Láirge) agus níos airde i mbailte móra 

agus beaga.   

 

Díol suntais is ea é gurbh ionann braistintí sábháilteachta i mBaile Átha Cliath agus i 

sráidbhailte agus i gceantair tuaithe.  Bhraith seisear faoin gcéad de fhreagróirí ar an 

meán an-neamhshábháilte ina gcomharsanacht tar éis titim na hoíche, agus duine as 

gach naonúr i gcathracha lasmuigh de Bhaile Átha Cliath. Féach Tábla 67. 
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Tábla 67  Cé chomh sábháilte is a bhraitheann tú ag siúl i do chomharsanacht tar éis  

                 titim na hoíche? 

An-
sábháilte 

Sábháilte 
Neamhsh
ábháilte 

An-
neamhsh
ábháilte 

Iomlán 
An cineál ceantair 

% % % % n 
Baile Átha Cliath 14 63 18 4 2475 
cathair eile 16 50 25 9 1096 
baile mór (10,000) 17 52 24 7 1093 
baile (1-10,000) 21 54 20 6 1506 
sráidbhaile, ceantar tuaithe 20 57 19 4 3387 
gach ceann díobh 18 57 20 6 9557 

D’fhéadfadh sé nach ndéanfadh na céatadáin 100 slán i ngeall ar shlánú. 
 

Bhraith formhór na bhfreagróirí (87%) slán ina dtithe ina n-aonar istoíche, cé gur 

bhraith 11 faoin gcéad ar an meán neamhshábháilte, agus bhraith 2 faoin gcéad an-

neamhshábháilte. Bhí leibhéal na mothúcháin mórán mar an gcéanna sna ceantair ar 

fad, cé go raibh líon níos lú freagróirí a bhraith “an-sábháilte" ag Baile Átha Cliath 

(20%).  Féach Tábla 68. 

 

Tábla 68  Cé chomh sábháilte is a bhraitheann tú i d’aonar sa bhaile istoíche?  

An-
sábháilte 

Sábháilte 
Neamhsh
ábháilte 

An-
neamhsh
ábháilte 

Iomlán 
An cineál ceantair 

% % % % n 
Baile Átha Cliath 20 68 11 2 2481 
cathair eile 24 64 10 2 1093 
baile mór (10,000) 29 59 11 2 1097 
baile (1-10,000) 26 61 10 3 1498 
sráidbhaile, ceantar tuaithe 24 62 12 2 3385 
gach ceann díobh 24 63 11 2 9554 

D’fhéadfadh sé nach ndéanfadh na céatadáin 100 slán i ngeall ar shlánú. 
 

Bhí an-eágsúlacht i mbraistintí sábháilteachta ó Roinn go Roinn, ó 88 faoin gcéad a 

bhraith “sábháilte” nó “an-sábháilte" i RCBAC Thoir go 65 faoin gcéad i gCiarraí. Ar 

na Ranna atá sna sé suíomh is ísle sa suirbhé, tá "cathracha eile” in dhá cheann  

díobh (Luimneach agus Port Láirge/Cill Chainnigh) atá ar aon dul le torthaí Tábla 67. 

Féach Tábla 69. 

 

Maidir le braistintí sábháilteachta istoíche, bhí na cionmhaireachtaí a bhraith 

“sábháilte” nó “an-sábháilte” sa raon ó 94 faoin gcéad sa Chlár go 76 faoin gcéad i 

bPort Láirge/Cill Chainnigh.  
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Tábla 69  Braistintí sábháilteachta agus Roinn an Gharda 
Ag siúl sa dorchadas Sa bhaile i d‘aonar istoíche 

sábháilte/an
-sábháilte 

neamhshábh
áilte/an-

neamhshábh
áilte 

sábháilte/a
n-sábháilte 

neamhshábh
áilte/an-

neamhshábh
áilte 

Roinn an Gharda 

% % % % 
RCBAC Thoir 88 13 93 7 
An Cabhán/Muineachán 82 18 92 8 
Dún na nGall 81 19 91 9 
Sligeach/Liatroim 80 20 93 7 
Gaillimh Thiar 79 21 92 8 
Maigh Eo 79 21 91 9 
Lú/An Mhí 79 21 90 10 
RCBAC Thuaidh 78 22 88 12 
RCBAC Lár Thuaidh 77 23 85 15 
Ros Comáin/Gaillimh Thoir 77 23 85 15 
RCBAC Theas 77 23 88 12 
Tiobraid Árann 75 25 86 14 
Corcaigh Thiar 75 25 93 8 
An Longfort /An Iarmhí 74 26 79 21 
An Clár 74 26 94 6 
RCBAC Lár Theas 74 26 77 23 
Laois/Uíbh Fhailí 71 30 80 20 
Cathair Chorcaí 70 30 92 8 
RCBAC Thiar 69 31 85 15 
Corcaigh Thuaidh 68 32 87 13 
Luimneach 67 33 86 14 
Loch Garman/Cill Mhantáin 66 34 81 19 
Phort Láirge/Chill Chainnigh 66 34 76 24 
Ceatharlach/Cill Dara 66 34 77 23 
Ciarraí 65 35 82 18 
meán 74 26 87 13 

Eagraíodh an tábla de réir na luachanna i gcolún 2 (go pointe amháin deachúil). D’fhéadfadh sé nach 
ndéanfadh na céatadáin iomlán de 100 slán i ngeall ar shlánú 
 

I gcomparáid le suirbhé 2006, bhí braistintí sábháilteachta agus daoine amuigh ag 

siúl istoíche níos airde i 15 Roinn agus níos ísle i ndeich gcinn. Taifeadadh na 

méaduithe ba mhó i Luimneach, Laois/Uíbh Fhailí agus RCBAC Theas.  Féach Tábla 

70. 

 

Ó 2002 go 2007, tá méadú leanúnach tagtha ar bhraistintí sábháilteachta agus 

daoine amuigh ag siúl tar éis titim na hoíche i dtrí Roinn (RCBAC Thoir, RCBAC Lár 

Theas agus RCBAC Theas) agus titim leanúnach in dhá Roinn (Loch Garman/Cill 

Mhantáin agus Port Láirge/Cill Chainnigh).  

 

Ag úsáid tuarascálacha 2002 agus 2007 mar phointí tagartha, taifeadadh méaduithe 

móra i mbraistintí sábháilteacha agus daoine amuigh tar éis titim na hoíche i RCBAC 

Lár Thuaidh, RCBAC Thoir, RCBAC Theas agus RCBAC Thiar.  
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Taifeadadh na laghduithe ba mhó i gCiarraí, Port Láirge/Cill Chainnigh, Luimneach 

agus Loch Garman/Cill Mhantáin.  

 

I gcomparáid le suirbhé 2006, bhí braistintí sábháilteachta agus daoine sa bhaile ina 

n-aonar istoíche níos airde i 13 Roinn, níos ísle i naoi Roinn agus mar an gcéanna i 

dtrí cinn. Taifeadadh an méadú ba mhó i Sligeach/Liatroim agus an laghdú ba mhó i 

RCBAC Lár Theas.  

 

Ó 2002 go 2007 tháinig meath leanúnach ar bhraistintí sábháilteachta agus daoine 

sa bhaile istoíche i Roinn amháin (Port Láirge/Cill Chainnigh). Le torthaí 

shuirbhéanna 2002 agus 2007 mar phointí tagartha, taifeadadh an méadú ba mhó i 

mbraistintí sábháilteachta i gCo. an Chláir. Taifeadadh na laghduithe ba mhó i bPort 

Láirge/Cill Chainnigh, RCBAC Lár Theas, Ceatharlach/Cill Dara, Laois/Uíbh Fhailí 

agus Loch Garman/Cill Mhantáin.  

 

Tábla 70  Braistintí sábháilteachta agus Roinn an Gharda: suirbhéanna 2007, 2006,  
                 2005 agus 2002            

sábháilte/an-sábháilte 
ag siúl tar éis titim na hoíche 

sábháilte/an-sábháilte 
sa bhaile ina n-aonar istoíche 

2007 2006 2005 2002 2007 2006 2005 2002 
Roinn an Gharda 

% % % % % % % % 
RCBAC Thoir 88 79 76 67 93 88 93 91 
An Cabhán/Muineachán 82 77 70 74 92 86 91 91 
Dún na nGall 81 74 75 82 91 84 83 96 
Sligeach/Liatroim 80 71 78 77 93 85 87 92 
Gaillimh Thiar 79 73 61 75 92 87 83 90 
Maigh Eo 79 74 73 82 91 89 80 94 
Lú/An Mhí 79 76 63 74 90 87 78 88 
RCBAC Thuaidh 78 75 70 70 88 93 87 91 
RCBAC Lár Thuaidh 77 68 63 54 85 85 78 89 
Ros Comáin/Gaillimh Thoir 77 83 74 79 85 94 85 91 
RCBAC Theas 77 67 65 61 88 82 85 90 
Tiobraid Árann 75 76 70 68 86 89 83 88 
Corcaigh Thiar 75 72 67 77 93 93 91 92 
An Longfort /An Iarmhí 74 77 72 71 79 83 78 89 
An Clár 74 80 83 74 94 95 93 89 
RCBAC Lár Theas 74 77 74 67 77 90 87 90 
Laois/Uíbh Fhailí 71 60 62 72 80 73 76 91 
Cathair Chorcaí 70 62 55 68 92 88 87 90 
RCBAC Thiar 69 68 71 58 85 88 86 89 
Corcaigh Thuaidh 68 71 67 70 87 83 87 90 
Luimneach 67 56 68 74 86 78 81 90 
Loch Garman/Cill Mhantáin 66 69 71 73 81 81 82 92 
Phort Láirge/Chill Chainnigh 66 67 69 75 76 77 84 93 
Ceatharlach/Cill Dara 66 69 59 66 77 75 73 89 
Ciarraí 65 73 68 75 82 90 83 92 
meán 74 72 69 70 87 86 84 91 

Eagraíodh an tábla de réir luachanna cholún 2. 
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In dhá Roinn, tharla laghdú ar bhraistintí sábháilteachta agus daoine sa bhaile ina n-

aonar istoíche, cé gur tuairiscíodh méadú maidir le braistintí sábháilteachta agus 

daoine amuigh ag siúl sa dorchadas (RCBAC Thuaidh agus RCBAC Thiar.)  

 

I ngach ceann de na blianta tuarascála, 2002, 2005, 2006 agus 2007 bhí na 

meánleibhéil de bhraistintí sábháilteachta agus daoine sa bhaile ina n-aonar i 

gcomparáid le braistintí sábháilteachta agus daoine amuigh ag siúl ina 

gcomharsanacht tar éis titim na hoíche.  Ach chúngaigh an bhearna idir na leibhéil sa 

tréimhse seo. 

 

Tá tuairimí freagróirí ar athruithe i mbraistintí sábháilteachta ar aon dul le figiúirí níos 

luaithe a léirigh feabhsú (ó leibhéal 2006 de 71%) i leibhéil de bhraistintí 

sábháilteachta agus daoine amuigh ag siúl i ndiaidh titim na hoíche. Bhí aon chúigiú 

de fhreagróirí (20%) nár bhraith chomh sábháilte anois agus iad amuigh ag siúl tar 

éis titim na hoíche agus a bhraith siad bliain ó sin, agus ceathrú (25%) nár bhraith 

chomh sábháilte anois is a bhraith siad sé bliana ó shin. Tá laghdú leanúnach ag 

teacht ar chéatadán na bhfreagróirí sa chatagóir “ní chomh sábháilte” do na hathróga 

“i gcomparáid le 12 mhí ó shin" agus "i gcomparáid le 6 bliana ó shin" i gcomparáid le 

leibhéil i suirbhéanna roimhe seo. Féach Tábla 71. 

 

Ó 2002 go 2007, tháinig méadú leanúnach ar na céatadáin de fhreagróirí sa 

chatagóir “gan difríocht” do na hathróga “i gcomparáid le 12 mhí ó shin” agus “i 

gcomparáid le 6 bliana ó shin”.   

 

Tábla 71  An mbraitheann tú níos sábháilte agus tú ag siúl i do cheantar anois ná  
                roimhe? 

Níos 
sábháil

te 

Mar an 
gcéann

a 

Ní 
chomh 
sábháilt

e 

Níl a 
fhios 

Níor 
chónaig

h mé 
sa 

cheant
ar 

Iomlán 
Am 

Suirbh
é 

% % % % % n 
2007 5 71 20 2 2 10067 
2006 4 70 23 1 2 10046 
2005 3 69 23 2 2 10046 

i gcomparáid le 
12 mhí ó shin 

2002 5 69 24 1 1 10193 
2007 9 53 25 3 8 10067 
2006 8 52 29 2 9 10046 
2005 7 50 31 3 9 10046 

i gcomparáid le 6 
bliana ó shin 

2002 11 38 44 2 5 10051 
D’fhéadfadh sé nach ndéanfadh na céatadáin 100 slán i ngeall ar shlánú.  Fágadh luachanna a bhí ar 
iarraidh as an áireamh; bhí n=123 (don athróg, 12 mhí ó shin) agus n=177 (don athróg, 6 bliana ó shin). 
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Bhí tríocha a seacht faoin gcéad de fhreagróirí buartha go mbeidís mar íospartach de 

bharr coireachta iad féin, agus bhí 44 faoin gcéad buartha mar gheall ar bhaill den 

teaghlach agus faoi chairde.  

 

Tá líon na bhfreagróirí atá buartha fúthu féin, faoina dteaghlach agus faoi chairde a 

bheith mar íospartach de bharr coireachta ag titim i gcónaí i gcomparáid le 

suirbhéanna go dtí seo. Féach Tábla 72. 

 

Tábla 72  An mbíonn imní ort go bhféadfá féin nó ball den teaghlach nó cara  
                a bheith mar íospartach de bharr coireachta? 

Tá Níl Iomlán 
An duine Suirbhé 

% % n 
2007 37 63 10044 
2006 41 59 10009 
2005 45 55 9959 
2004 45 55 1016 
2003 54 45 1007 

tú féin 

2002 52 48 10267 
2007 44 56 9999 
2006 49 51 9939 
2005 53 47 9892 
2004 68 32 1016 
2003 68 32 1003 

ball den 
teaghlach nó  
cara 

2002 69 31 10147 
D’fhéadfadh sé nach ndéanfadh na céatadáin 100 slán i ngeall ar shlánú. Fágadh daoine a dúirt “Níl  
a fhios agam" as an áireamh anseo; bhí n=23 (le haghaidh "tú féin” agus n=68 (le haghaidh “ball  
den teaghlach nó cara”). 
 

Bhí seachtar as gach deichniúr freagróir díreach chomh buartha mar gheall ar ghortú 

pearsanta agus faoi coireacht maoine (77%)m agus bhí seachtar as gach deichniú 

díreach chomh buartha faoi choireacht ghortú pearsanta agus coireacht maoine i 

gcás ball den teaghlach nó cara (69%).  

 

Tábla 73  An mbíonn imní ort go bhféadfá féin nó ball den teaghlach nó cara  
                a bheith mar ábhar le gortú pearsanta nó goid/damáiste do mhaoin? 

Gortú 
pearsanta 

amháin 

Goid/damáis-
te do mhaoin 

amháin 

An dá 
cheann Iomlán 

An duine Suirbhé 

% % % n 
2007 10 14 77 3656 
2006 16 15 69 4011 
2005 15 13 73 4396 

 
tú féin 

2002 16 17 67 5141 
2007 25 6 69 4325 
2006 25 7 69 4713 
2005 18 7 75 5118 

ball den 
teaghlach nó  
cara 

2002 26 7 67 6801 
D’fhéadfadh sé nach ndéanfadh na céatadáin 100 slán i ngeall ar shlánú. 
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Den chuid eile, bhí 10 faoin gcéad buartha mar gheall orthu féin a bheith mar ábhar 

le gortú pearsanta amháin agus bhí 14 faoin gcéad buartha mar gheall orthu féin a 

bheith mar ábhar le goid nó damáiste do mhaoin.  Ba iad 25 faoin gcéad agus a sé 

faoin gcéad faoi seach na figiúir chomhfhreagracha do bhaill teaghlaigh agus cairde. 

Féach Tábla 73. 

 

Bhí eagla mar gheall ar a bheith mar íospartach de bharr coireachta sa raon ó 18 

faoin gcéad i RCBAC Thoir go 53 faoin gcéad i gCiarraí. I gcomparáid le 2006, bhí 

na leibhéil eagla roimh choireacht níos ísle i 18 Roinn agus níos airde i seacht gcinn.  

Taifeadadh na méaduithe ba mhó in eagla roimh choireacht in RCBAC Thoir (22 

pointe céatadáin), RCBAC Theas (19 pointe) agus Cathair Chorcaí (17 pointe). 

Taifeadadh na méaduithe ba mhó i gCiarraí (17 pointe céatadáin), An 

Cabhán/Muineachán (9 bpointe) agus Maigh Eo (8 bpointe). Féach Tábla 74. 

 

Ó 2002 go 2007, tá laghdú leanúnach tagtha ar eagla roimh a bheith mar íospartach 

de bharr coire in ocht gcinn de Ranna. Bhí an laghdú ba mhó in eagla i RCBAC Thoir 

(34 pointe céatadáin: ó 52% i 2002 go 18% i 2007). 

 

Bhí eagla mar gheall ar bhall teaghlaigh nó cara a bheith mar íospartach de bharr 

coireachta sa raon ó 26 faoin gcéad i Sligeach/Liatroim agus sa Chlár go 66 faoin 

gcéad i gCiarraí. I gcomparáid le 2006, laghdaigh leibhéil eagla i 19 Roinn, agus 

mhéadaigh siad i sé cinn. Tharla na laghduithe ba mhó i RCBAC Thoir (22 pointe 

céatadáin), Laois/Uíbh Fhailí  (16 pointe) agus i RCBAC Theas (16 pointe).  Féach 

Tábla 74. 

 

Ó 2002 go 2007, tá laghdú leanúnach tagtha ar eagla roimh a bheith mar íospartach 

de bharr coire i 16 Roinn. Bhí an laghdú ba mhó in eagla i RCBAC Thoir (44 pointe 

céatadáin: ó 71% i 2002 go 27% i 2007). 
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Tábla 74  Imní mar gheall ar a bheith mar íospartach de bharr coireachta agus Roinn an  
                Gharda (céatadán “tá”) 

Tú féin ball den teaghlach nó cara 
2007 2006 2005 2002 2007 2006 2005 2002 Roinn an Gharda 

% % % % % % % % 
RCBAC Thoir 18 40 44 52 27 49 53 71 
Dún na nGall 26 32 43 38 27 39 52 54 
Sligeach/Liatroim 27 35 45 44 26 37 52 63 
Cathair Chorcaí 31 48 62 56 39 50 64 71 
An Clár 31 33 32 47 26 30 35 60 
RCBAC Theas 32 51 55 58 45 61 65 77 
Maigh Eo 32 24 35 38 33 30 47 61 
Corcaigh Thiar 33 34 26 43 40 41 31 67 
Ros Comáin/Gaillimh Thoir 34 33 48 45 42 46 51 63 
Tiobraid Árann 34 40 45 55 36 43 45 71 
An Cabhán/Muineachán 35 26 31 43 42 35 40 66 
RCBAC Thiar 36 40 44 56 46 53 51 74 
RCBAC Lár Thuaidh 36 43 44 62 43 45 50 80 
Lú/An Mhí 36 37 48 52 47 46 57 65 
Ceatharlach/Cill Dara 38 51 55 58 43 48 56 74 
Laois/Uíbh Fhailí 39 49 50 53 36 52 53 69 
Loch Garman/Cill Mhantáin 40 48 49 49 48 57 60 65 
RCBAC Thuaidh 40 39 55 51 54 49 65 73 
RCBAC Lár Theas 41 36 39 59 52 39 47 75 
Gaillimh Thiar 41 39 46 43 44 52 53 61 
Corcaigh Thuaidh 42 44 50 49 45 52 53 69 
An Longfort /An Iarmhí 42 46 43 54 49 54 55 68 
Phort Láirge/Chill Chainnigh 46 52 41 49 48 60 56 64 
Luimneach 52 56 49 59 58 67 55 71 
Ciarraí 53 36 38 46 66 38 41 61 
meán 37 41 45 52 42 49 53 69 
Eagraíodh an tábla de réir luachanna cholún 2. 
 

Mar iarracht eolas ar leith a fháil ó fhreagróirí ar a mbraistintí i dtaca le coireanna ar 

leith, fiafraíodh de fhreagróirí ce chomh buartha is a bhí siad mar gheall ar 

chineálacha ar leith de ghortú pearsanta agus goid/damáiste do mhaoin. Ar an meán, 

bhí freagróirí níos buartha faoi a bheith mar íospartach i gcoireanna 

gadaíocha/damáiste, i gcomparáidi le coireanna gortú pearsanta. Aithníodh “Duine 

ag briseadh isteach i d'áit chónaithe agus rud éigin á ghoid” (90%) mar cheann de na 

príomhábhair bhuartha.  Féach Tábla 75. 
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Tábla 75  Cé chomh buartha is atá tú i dtaobh na gcoireanna seo a leanas? 

An-
bhuartha 

Buartha 
go leor 

Nílim ró-
bhuartha 

Nílim 
buartha 
ar chor 
ar bith 

Gortú pearsanta 

% % % % 
mugáil nó robáil 31 53 14 2 
éigniú 17 27 30 27 
ionsaí fisiceach ag strainséir 29 51 17 3 
masla nó drochíde ó dhuine éigin ar an 
tsráid/in áit phoiblí 

18 35 31 16 

ionsaí fisiceach i ngeall ar reiligiún/cine/dath 
an chraicinn 

11 15 27 47 

An-
bhuartha 

Buartha 
go leor 

Nílim ró-
bhuartha 

Nílim 
buartha 
ar chor 
ar bith 

Goid/damáiste do mhaoin 

% % % % 
duine ag briseadh isteach i d’áit chónaithe 
agus rud á ghoid 

42 48 9 1 

do charr a bheith goidte 34 43 15 9 
rudaí goidte ó do charr 30 43 17 9 
creachadh déanta ar do mhaoin 36 47 14 4 

D’fhéadfadh sé nach ndéanfadh na céatadáin 100 slán i ngeall ar shlánú.  
 
 
Léirigh formhór na bhfreagróirí nár chuir eagla roimh choireacht isteach ar a 

gcáilíocht beatha go mór. Léirigh 27 faoin gcéad gur chuir eagla roimh choireacht 

isteach go measartha ar a gcáilíocht beatha, agus bhí 30 faoin gcéad a dúirt nár 

chuir sé isteach ach beagán.  Níor chuir sé isteach ar chor ar bith ar cháilíocht 

beatha 28 faoin gcéad de fhreagróirí.  Féach Tábla 76. 

 

Tábla 76  Cén tionchar a bhí ag eagla roimh choireacht ar cháilíocht do bheatha?  
Go 

han-
mhór 

Go mór Go 
measartha Beagán

Níorbh 
ann 

Iomlán 
Bliain 

% % % % % n 
2007 4 11 27 30 28 3549 
2006  4 11 25 31 29 4016 

Fágadh lucht “níl a fhios” as an áireamh; bhí n=117 i 2006 agus n=129 i 2007. 
 

Ba bheag freagróir a mheas go raibh an ráta coireachta ag dul i laghad nó ag fanacht 

mar an gcéanna. Mheas ceithre chúigiú (86%) go raibh an choireacht ag dul i méid in 

Éirinn, cé go raibh formhór na bhfreagróirí níos dóchasaí mar gheall ar a gceantar 

féin. Níor mheas ach díreach faoi bhun a leath go raibh an choireacht ag dul i méid 

ina gceantar féin (48%). Féach Tábla 77. 
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Tábla 77  An gcreideann tú go bhfuil an ráta coireachta ag dul i méid, i laghad nó ag 
fanacht mar an gcéanna?  

Ag dul i méid 
Ag dul i 
laghad 

Ag fanacht 
mar an 

gcéanna 
Iomlán 

Cá háit 

% % % n 
In Éirinn 86 2 12 9954 
i do cheantar féin 48 6 46 9944 

Fágadh lucht “níl a fhios” as an áireamh; bhí n=113 (“in Éirinn”) agus n=123 (“i do cheantar féin”).  
 

Mheas 86 faoin gcéad de fhreagróirí gur fadhb an-mhór nó fadbh mhór í an 

choireacht in Éirinn. Féach Tábla 78. 

 

Tábla 78  Conas a chuirfeá síos ar an ráta coireachta in Éirinn inniu? 

Fadhb an-
mhór 

Fadhb mhór 
Fadhb 

réasúnta 
mór 

Ní fadhb 
mhór í 

Ní fadhb í Iomlán 

% % % % % n 
49 37 13 1 1 9904 

D’fhéadfadh sé nach ndéanfadh na céatadáin 100 slán i ngeall ar shlánú. 
 

Mar iarracht eolas níos sainiúla a fháil ar bhraistintí i leith nádúr fhadhb na 

coireachta, ceistíodh freagróirí mar gheall ar chineálacha difriúla cionta ina gceantair 

agus in Éirinn tríd is tríd. Rothlaíodh ord na gceisteanna i measc na bhfreagróirí chun 

claonadh suímh a sheachaint. 

 

Bhí i bhfad níos mó freagróirí a mheas gur fadhbanna móra iad an choireacht agus 

iompraíocht mhaslach sa tír tríd is tríd seachas ina gceantar féin. Bhí coireacht 

drugaí ar bharr an liosta sa dá chatagóir.  

 

Mheas naonúr as gach deichniúr freagróirí gur fadhbanna an-mhóra iad “mí-úsáid 

drugaí” (90%) agus “coireanna eile drugaí” (89%) sa tír tríd is trid, agus i gcás a 

gceantar féin ba iad na figiúirí comhfhreagracha 37 faoin gcéad (mí-úsáid drugaí) 

agus 32 faoin gcéad (coireanna eile drugaí). Ag an leibhéal náisiúnta bhí coireacht 

fhoréigneach (75%) agus coireacht ógánach (72%) sa tríú agus sa cheathrú 

háiteanna i liosta na gcatagóirí. Féach Tábla 79. 
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Tábla 79  An dóigh leat gur fadhbanna móra nó fadhbanna beaga iad na rudaí seo a 
leanas, nó nach fadhb iad ar chor ar bith? 

Fadhb mhór 
Fadhb 
bheag 

Ní fadhb í Níl a fhios 
I do cheantar féin 

% % % % 
ógchiontacht/déagchiontacht 27 47 23 2 
mí-úsáid drugaí 37 38 19 6 
coireanna drugaí eile 32 35 23 10 
meisciúlacht phoiblí 20 45 33 3 
núis phoiblí  17 45 36 3 
coireacht cine/fuatha 8 30 54 9 
coireacht foréigneach 14 33 47 6 
coireacht do mhaoin 22 46 27 5 
coireacht gluaisteáin 24 45 27 4 
coireacht bhóna bháin 9 30 39 23 
éigniú - ionsaí gnéasach 10 29 48 14 
foréigean teaghlaigh 10 30 34 26 

Fadhb mhór 
Fadhb 
bheag 

Ní fadhb í Níl a fhios 
Sa tír tríd is tríd 

% % % % 
ógchiontacht/déagchiontacht 72 25 1 2 
mí-úsáid drugaí 90 8 1 2 
coireanna drugaí eile 89 8 1 2 
meisciúlacht phoiblí 54 38 5 3 
núis phoiblí  46 44 7 4 
coireacht cine/fuatha 45 40 9 6 
coireacht foréigneach 75 20 2 3 
coireacht do mhaoin 62 32 2 4 
coireacht gluaisteáin 65 29 2 3 
coireacht bhóna bháin 45 36 6 13 
éigniú - ionsaí gnéasach 60 30 4 6 
foréigean teaghlaigh 50 33 4 13 

D’fhéadfadh sé nach ndéanfadh na céatadáin 100 slán i ngeall ar shlánú; n=10067. 
 

DEARCTHAÍ AR CHOIREACHT AGUS AR AN GCÓRAS CEARTAS COIRIÚIL 
 

Iarradh ar fhreagróirí cad a chreid siad ba phríomhchúis leis an gcoireacht in Éirinn 

inniu. Iarradh orthu gan ach freagra amháin a thabhairt ach bhí freagróirí ann a thug 

níos mó.  

 

Chreid seisear as gach deichniúr (61%) go bhféadfaí an choireacht a chur síos do 

dhrugaí nó ólachán nó don dá cheann, rud a bhí mórán mar an gcéanna le torthaí 

shuirbhé 2006 (60%). An chéad fhreagra eile ba choitianta ná “easpa smachta ag 

tuismitheoirí “(10%). Féach Tábla 80. 
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Tábla 80  Cad a chreideann tú atá mar phríomhchúis leis an gcoireacht in Éirinn  
2007 2006 2005 2002 

Cúis 
% % % % 

drugaí 22 18 18 29 
ólachán/alcól 7 8 7 4 
drugaí agus ólachán 32 34 32 19 
laghdú i gcaighdeáin mhórálta 6 7 5 5 
saint an duine agus claonaíocht an duine aonair 5 5 5 6 
sochaí neamhchothrom – dáileadh míchothrom an 
rachmais 

5 5 5 6 

easpa oideachais, sláinte agus easpa soláthar leasa 3 3 4 3 
easpa smachta ag tuismitheoirí 10 10 11 7 
córas ceartas dlíthiúil na hÉireann 4 4 4 2 
drochphóilíneacht 2 2 2 1 
córas pianóis ró-bhog 3 3 4 2 
eile (sonraigh, le do thoil) 1 2 2 12 
níl a fhios 2 1 2 3 

n = 10067 in 2007, n=10046 i suirbhéanna 2006 agus 2005, agus n = 10315 i suirbhé 2002. Ní 
dhéanann na céatadáin 100, i ngeall ar shlánú nó toisc gur thug roinnt freagróirí níos mó ná cúis 
amháin.  
 

Bhraith formhór na bhfreagróirí gur chóireáil seachas pionós a ba cheart a bheith mar 

fhreagairt ar fhormhór na hógchiontóireachta agus mí-úsaid drugaí. Cé go bhfuil 

daoine níos déine ina dtuairimí ó aimsir shuirbhé 2002 i leith, tá na céatadáin a 

mholann pionós i ngach catagóir mar an gcéanna agus i suirbhé 2006. Féach Tábla 

81. 

 

Tábla 81  An gcreideann tú gur cheart cur in aghaidh ógchiontacht / déagchiontacht  
                agus mí-úsáid drugaí trí pianós a ghearradh go príomha nó trí  
                athshlánú/comhairliú? 

Pionós 
Athshlánú/co-
mhairleoirea- 

cht 
Níl a fhios Iomlán 

Catagóir 
Suirbh-

é 
% % % n 

2007 40 56 4 10021 
2006 40 56 4 9997 
2005 38 55 7 10046 

ógchiontacht/déa
gchiontacht 

2002 32 63 5 10245 
2007 32 63 4 9994 
2006 32 63 4 9992 
2005 30 63 7 10046 

mí-úsáid drugaí 

2002 19 77 4 10188 
D’fhéadfadh sé nach ndéanfadh na céatadáin 100 slán i ngeall ar shlánú. 
 

Nuair a iarradh a léiriú cé acu de na trí ráiteas mar gheall ar mar a chaitear le 

ciontóirí sa chóras ceartas coiriúil ba ghaire don fhírinne, roghnaigh breis is trí 

cheathrú (78%) "...ró-bhog ar chiontóirí”. Ba é sin an rogha ba choitianta i suirbhé 

2006 chomh maith (82%). Féach Tábla 82. 
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Tábla 82  Mar a chaitheann an córas ceartas coiriúil le ciontóirí 

2007 2006 2005 2002 
Dearcadh 

% % % % 
ró-bhog ar chiontóirí 78 82 71 74 
caitheann go cuí le ciontóirí 19 16 24 23 
ró-dhian ar chiontóirí 3 2 4 3 

D’fhéadfadh sé nach ndéanfadh na céatadáin an céad slán i ngeall ar shlánú; n= 9945 in 2007,  
n= 9936 in 2006, n=9882 i 2005 agus 9560 i 2002. 

 

D’iarr an suirbhé dearcthaí na bhfreagróirí chomh maith ar ghnéithe eile den chóras 

ceartas coiriúil trí a iarraidh orthu ar aontaigh siad nó ar easaontaigh siad le ráitis ar 

leith.  Féach Tábla 83. D'aontaigh ochtar nach mór as gach deichniúr freagróirí (79%) 

nach gcoisceann príosún athchiontú, agus bhraith seisear as gach deichniú (62%) 

gur cheart malairtí ar phríosún a úsaid ach i gcás na gcoireanna agus na gciontóirí 

ba thromchúisí.  

 

Tábla 83 Tuairimí ar an gcóras ceartas coiriúil agus ar shábháilteacht an phobail 

Aontaím Ceachtar 
Easaonta

ím Ráiteas 
% % % 

Ní choisceann príosún athchiontú 79 11 10 

Ba cheart malairtí ar phríosún, mar fhíneálacha, 
seirbhís pobail agus promhadh a úsáid ach amháin do 
na coireanna agus na ciontóirí is tromchúisí 

62 15 23 

Daoine atá difriúil, tá sé dóchúil go ndéanfar magadh 
fúthu nó ionsaí pearsanta orthu ar na sráideanna 

57 20 23 

Young people who are caught in possession of 
cannabis/ecstasy should be cautioned for first offence 

56 14 30 

Dá saibhre is ea atá tú, is ea is fearr a chaitear leat 
faoin gcóras ceartas coiriúil 

50 18 32 

Ní fhaigheann íospartaigh de bharr coireachta 
cothrom na Féinne sna cúirteanna 

49 25 26 

Ba cheart caitheamh le daoine óga a mbéartar orthu i 
seilbh canabais nó eacstaise mar choirpigh 

48 20 32 

Glacann cultúr na hÉireann leis an bhforéigean mar 
bhealach chun fadhbanna a fhuascailt. 

37 17 47 

Ní hionann an chaoi a chaitheann an córas ceartas 
coiriúil le coireanna foréigin a dhéanann strainséirí 
agus le coireanna foréigin a dhéanann duine atá ar 
aithne an íospartaigh  

34 36 30 

Ba cheart na pionóis chéanna a ghearradh as drugaí 
“boga” agus “crua”, mar a thugtar orthu, a bheith i 
seilbh duine. 

31 14 55 

Ba cheart pionóis níos boige a ghearradh ar dhaoine 
a mbéartar orthu i seilbh cannabais/eacstaise 

21 15 64 

Rothlaíodh na ceisteanna i gceithre ghrúpa agus bhí méid na samplaí sa raon idir 2478 agis 2534. 
D’fhéadfadh sé nach ndéanfadh na céatadáin 100 slán i ngeall ar shlánú. 
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D’easaontaigh dhá dtrian (64%) gur cheart do phionóis do sheilbh canabais agus 

eacstaise a bheith níos boige, agus d'easaontaigh breis is leath (55%) gur cheart na 

pionóis chéanna a ghearradh as seilbh drugaí “boga” agus “crua".  

 

D’aontaigh níos lú ná leath (48%) gur cheart caitheamh le daoine óga a mbéarfaí 

orthu i seilbh cannabais no eacstaise amhail is dá mba choirpigh iad, agus 

d’aontaigh breis is leath (56%) gur cheart rabhadh a thabhairt dóibh don chéad 

chion.   

 

FAIRE COMHARSANACHTA AGUS POBAL AR AIRE 
 

Dúirt díreach os cionn ceathrú (27%) de fhreagróirí go raibh siad i scéimeanna Faire 

Comharsanachta nó Pobal ar Aire, agus dúirt faoi bhun a leath (49%) nach raibh 

siad. Bhí 25% ann a bhí neamhchinnte. Bhí céatadán na bhfreagróírí a bhí i 

scéimeanna dhá phointe céatadáin níos ísle ná i suirbhé 2006. Féach Tábla 84. 

 

Tábla 84  An bhfuil d'áit chónaithe mar chuid de scéim Faire Comharsanachta/ Pobal  
                ar Aire? 

Tá Níl Níl a fhios Iomlán 
Suirbhé 

% % % n 

2007 27 49 25 10067 

2006 29 48 24 10046 

2005 33 49 18 10046 
2002 45 46 9 10149 

D’fhéadfadh sé nach ndéanfadh na céatadáin 100 slán i ngeall ar shlánú. 
 

Díobh siúd a dúirt go raibh siad i scéimeanna, coimeádadh 19 faoin gcéad ar an 

eolas go rialta faoi choireacht ina gceantar, méadú ar 2006 agus 2005. Féach Tábla 

85. 

 

Tábla 85  An gcoimeádann eagróirí na scéime na cónaitheoirí ar an eolas maidir le 
                gníomhaíocht choiriúil i do cheantar-sa? 

Go rialta Ó am go chéile Ní choimeádann Iomlán 
Suirbhé 

% % % n 
2007 19 44 37 2598 
2006 15 45 40 2773 
2005 18 38 44 3267 
2002 15 36 50 4336 

D’fhéadfadh sé nach ndéanfadh na céatadáin 100 slán i ngeall ar shlánú; níl ‘níl a fhios' san áireamh.  
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I mbliana, bhí an leibhéal soláthair eolais níos airde ná ataifeadadh i 2006 agus 

2005. Dúirt díreach os cionn ceathrar as gach deichniúr (41%) gurbh eol dóibh ainm 

duine amháin de chomhordaitheoirí na scéime ar a laghad.  Féach Tábla 86. 

 
Tábla 86  An eol duit cé hiad comhordaitheoirí na scéime? 

Tá Níl Neamhchinnte  Iomlán 
Suirbhé 

% % % n 
2007 41 38 21 2675 
2006 37 38 25 2868 
2005 36 43 21 3338 
2002 32 63 6 4526 

D’fhéadfadh sé nach ndéanfadh na céatadáin 100 slán i ngeall ar shlánú. Ceisteanna nár cuireadh i 
2003/2004.  
 

Bhraith ceathrar freagróirí as gach deichniúr (40%) go raibh ag éirí leis na 

scéimeanna nó ag éirí go maith leo chun coireacht a chosc, síos ar bhlianta go dtí 

sin. Bhí trian de fhreagróirí (30%) a bhraith nach ndearna na scéimeanna aon 

difriocht agus níorbh eol do 31 faoin gcéad má bhí ag éirí leis na scéimeanna. Féach 

Tábla 87. 

 

Tábla 87  Cé chomh maith is atá scéimeanna dá leithéid chun coireacht a chosc?  
                (gach freagróir) 

An-mhaith Go maith 
Nídhéanann 

siad aon 
difríocht 

Níl a fhios Iomlán 
 
Bliain 

% % % % n 
2007 8 32 30 31 10067 
2006 8 34 28 30 10046 
2005 9 33 26 32 10046 
2002 10 42 31 17 10062 

D’fhéadfadh sé nach ndéanfadh na céatadáin 100 slán i ngeall ar shlánú. 

 

Fuarthas torthaí níos dearfa ó fhreagróirí a dúirt go raibh siad i scéim. Bhraith seisear 

as gach deichniúr nach mór (59%) go raibh siad rathúil nó an-rathúil maidir le 

coireacht a chosc. Féach Tábla 88. 

 

Tábla 88  Cé chomh maith is atá scéimeanna dá leithéid chun coireacht a chosc? 

An-mhaith Go maith 
Nídhéanan-
n siad aon 
difríocht 

Níl a 
fhios 

Iomlán 
Suirbhé 2007 

% % % % n 
gach freagróir 8 32 30 31 10067 
freagróirí i 
scéimeanna 

14 45 32 10 2676 
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Aguisín 1 
 
 

Ceistneoir suirbhé 
 
 
 
 



 

        Questionnaire no. 

         (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Version no. 

1. Gorm 
2. Glas 
3. Bándearg 
4. Buí 

DEARCTHAÍ AN PHOBAIL  

I LEITH AN GHARDA SÍOCHÁNA 

 
NAME : ...............................................................................  
 
ADDRESS : .........................................................................  
 
..............................................................................................  
 
TELEPHONE :...................................................................  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CÓD RÉIGIÚIN AN GHARDA 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ROINN AN GHARDA: 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

UIMHIR AN TSANNTA: 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
FAD AN AGALLAIMH 
 
  NÓIMÉAD 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
UIMHIR AN AGALLÓRA 
 
 
 
 
DearbhaÍm go ndearnadh an t-agallamh seo go hiomlán de réir d'orduithe.  
 
SÍNITHE ..................................................................... 
 

DÁTA:   
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DEARCTHAÍ AN PHOBAIL  

I LEITH AN GHARDA SÍOCHÁNA 

 
 

Dia duit, is mise ______________________ ó Millward Brown IMS.  Tá an 
Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí tar éis muid a 
choimisiúnú chun suirbhé a dhéanamh i dtaca le Dearcadh an Phobail i leith 
an Gharda Síochána.  
 
Déantar na suirbhéanna seo chun tuairimí an phobail a fháil ar fheidhmíocht, 
ar thosaíochtaí agus ar bheartais an Gharda.  Cabhraíonn an t-eolas a 
fhaightear sna suirbhéanna seo leis an nGarda Síochána feabhsú agus 
forbairt leanúnach a dhéanamh ar na seirbhísí a chuireann sé ar fáil.   
 
Ba mhaith linn do thuairimí agus do thaithí a fháil. Tógfaidh sé tuairim is fiche 
nóiméad na ceisteanna a fhreagairt. 
 
Beidh gach freagra a thabharfaidh tú faoi rún iomlán agus ní bheidh aon 
bhaint idir do theaghlach agus do fhreagraí.  Bainfear úsáid as an eolas ar 
mhaithe leis an suirbhé amháin.   
 
Má tá aon cheist agat faoin suirbhé, beidh áthas orainn labhairt leat. Cuir glao 
ar: 
 

 Oifig Roinne an Gharda (liosta faoi iamh) 
 Millward Brown IMS – Conchubhair Ó hAodha  (01 - 6761196) 
 Aonad Taighde an Gharda – An Sáirsint Pádraig Ó Cinnéide ag (0504) 

35428 
 

 



DEARCTHAÍ AN PHOBAIL I LEITH 
AN GHARDA SÍOCHÁNA 
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Baineann na ceisteanna seo a leanas leis an leibhéal 
sástachta le seirbhís iomlán an Gharda 

1. Cé chomh sásta nó míshásta san iomlán is a bhí tú leis an 
tseirbhís a thug an Garda Síochána don phobal le linn 2006 
(ná ciorclaigh ach ceann amháin).  

An-sásta Sásta Míshásta An-mhíshásta
1 2 3 4 

 

Baineann an tsraith ceisteanna seo a leanas le haon taithí a bhí 
agat ar a bheith mar íospartach de bharr coireachta 

le linn 2006 

2. An raibh tú féin nó aon bhall de do theaghlach mar íospartach 
de bharr coireachta i 2006? (ná ciorclaigh ach ceann amháin) 

Tú féin 1   
Ball den teaghlach 2   
An bheirt 3   
Ceachtar 4 

 
téigh go 

C9 
 
 TAISPEÁIN CÁRTA “A” 
3. a) Cén cineál coire a raibh baint agatsa nó ag ball den 
                     teaghlach léi le linn 2006?  b)Cé mhéad am ar tharla sé  
                     seo duit i 2006? c)Cérbh é an teagmhas ba dhéanaí?   
                    (Cód singil amháin)     
 (A) (B) (C) 

Cineál 
coire 

 

Tá Níl 

Líon na 
dTeagmha

s i 2006 

An 
teagmha

s ba 
dhéanaí

buirgléireacht i d'áit chónaithe 
nó i dteach lasmuigh (ag 
briseadh isteach agus ag goid 
nó ag déanamh iarrachta rud a 
ghoid) 

1 2  1 

buirgléireacht ag do 
d’áitreabh gnó (ar leat é) 

1 2  2 

goid cairr nó fheithicil eile 1 2  3 

goid ó charr nó ó fheithicil eile 1 2  4 

goid rothair 1 2  5 

damáiste choiriúil do charr 
nó d’fheithicil eile 

1 2  6 

damáiste choiriúil d’áit 
chónaithe nó do mhaoin eile 

1 2  7 

Robáil ina raibh éigean nó 
bagairt (lena n-áirítear mugáil) 

1 2  8 

goid uait féin gan foréigean 
(m.sh. ó phóca) 

1 2  9 

goid ó d’áit chónaithe nó ó 
theach lasmuigh (seachas 
buirgléireacht) 

1 2  10 

calaois tomhaltóra, mar 
chamailéireacht nó iocaíocht a 
fháil ar dhúmas bréige 

1 2  11 

ionsaí fisiceach (seachas 
gnéasach nó teaghlaigh) 

1 2  12 

ionsaí gnéasach 1 2  13 

foréigean teaghlaigh 
(fisiceach) 

1 2  14 

Eile (abair, le do thoil) 
    

1 2  15 

 
4. Ag smaoineamh ar an teagmhas ba dhéanaí, ar tuairisciodh 

an choir don Gharda Síochána?  
  

Tá 1   
Níl 2  téigh go C8 

 

5 (a) An bhfuair tusa nó duine ar bith eile i do theaghlach litir a 
d’admhaigh tuairisciú na coire agus a thug ainm an Gharda 
a bheadh ag déileáil leis an gcás agus eolas eile? 

 

Tá 1 Téigh go 
C5b 

Níl 2 Téigh go 
C5c 

Níl a fhios/ní cuimhin liom 3 Téigh go 
C5c 

 

5(b)  Cé chomh cabhrach is a bhí an litir? 
 

An-chabhrach 1 
Cabhrach  2 
Ba bheag cabhair 3 
Níor chabhair í 4 

 

5 (c) Ar cuireadh ainm an Gharda in iúl duitse nó d’aon duine eile 
sa teaghlach ar aon bhealach eile? 

 

Tá 1 
Níl 2 
Níl a fhios/ní cuimhin liom 3 

 

 
5 (d) An bhfuair tú eolas riamh ar sheirbhísí d’íospartaigh de 

bharr coireachta ó chomhalta den Gharda Síochána? 
Tá 1 
Níl 2 
Níl a fhios/Nílm cinnte 3 

 

 
6(a) An bhfuair tusa nó aon duine eile sa teaghlach litir a 

thuairiscigh forbairtí móra i do chás (gabháil, mar shampla)? 
Tá 1 Téigh go 

C6b 
Níl 2 Téigh go 

C6c 
Níl a fhios/ní cuimhin liom 3 Téigh go 

C6c 
 

6(b)     Cé chomh cabhrach is a bhí an litir eile seo? 
An-chabhrach 1 
Cabhrach  2 
Ba bheag cabhair 3 
Níor chabhair í 4 

 

6 (c) An raibh na Gardaí i dteagmháil leatsa nó le haon duine eile 
sa teaghlach mar gheall ar fhorbairtí tábhachtacha? 

Tá 1 
Níl 2 
Níl a fhios/ní cuimhin liom 3 

 

 TAISPEÁIN CÁRTA “B” 
 
7. Maidir leis an teagmhas ba dhéanaí seo, cé chomh sásta nó 

míshásta is a bhí do theaghlach leis an gcaoi ar 
coimeádadh ar an eolas sibh? 

 

An-sásta Sásta Míshásta An-mhíshásta 
1 2 3 4 

Téigh go C9. 
 
  
 



TAISPEÁIN CÁRTA “C” 
8. Cad ina thaobh nár tuairiscíodh an choir (ciorclaigh gach 

freagra ceart). 
 

Níor choir thromchúiseach í/gan chailliúint 1 
Níorbh fhéidir an mhaoin a fháil ar ais 2 
Ní rabhthas chun éileamh árachais a dhéanamh 3 
Chreid nárbh fhéidir leis na Gardaí rud ar bith a 
dhéanamh 

4 

Chreid nach gcuirfeadh na Gardaí spéis ann 5 
Bhraith nach gcreidfeadh na Gardaí é/í 6 
Níor theastaigh teagmháil leis na Gardaí 7 
Eagla roimh bheart díoltais 8 
Ceal ama 9 
Eile (Abair, le do thoil) 
…………………………………………………………
…………………………………………………………. 

10 

Níl a fhios 11 
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CEIST DO CHÁCH: 
Baineann na ceisteanna seo ar fad le cineálacha éagsúla 
teagmhála a d'fhéadfadh a bhí agat féin go pearsanta leis na 
Gardaí i 2006 
 
 TAISPEÁIN CÁRTA “D” 
9.             a) An raibh tú i dteagmháil leis an nGarda Síochána i 
2005 
 2006 for any of these reasons? 

b) Cá mhéad uair a raibh tú i dteagmháil leis na Gardaí ar 
an gcúis sin? (Cuir an cheist arís le haghaidh gach 
teagmhála.) 

c) Cérbh í an teagmháil ba dhéanaí? (Cód singil 
        amháin) 

 
 

(A) (B) (C) 

 Tá Níl 

Líon 
na 

nÓcádí
i 2006: 

An 
teagmhái

ba 
dhéanaí 

Nuair ba thusa a rinne an chéad 

teagmháil 
    

chun coir a thuairisciú 1 2  1 

chur cur isteach/núis a thuairisciú 1 2  2 

chun timpiste tráchta a thuairisciú 1 2  3 

chun gníomhaíocht amhrasach a 
thuairisciú 

1 2  4 

chun maoin chaillte/faighte a thu 1 2  5 

chun fiosrú ginearálta a 
dhéanamh 

1 2  6 

chun gearán a dhéanamh. 1 2  7 

chun iarratas a dhéanamh mar 
gheall ar dhuine faoi choimeád 

1 2  8 

chun a bheith mar fhinné 1 2  9 

chun pas a shíniú 1 2  10 

chun leas a bhaint as seirbhís eile 
(doiciméid a fhianú, etc.) 

1 2  11 

Teagmháil Garda-thionscanta 

chun doiciméid a sholáthar 1 2 12 

chun ceist a chur mar gheall ar 

choir 
1 2  13 

chun imbhualadh trácha a 

imscrúdú 
1 2  14 

chun torann/cur isteach a 1 2  15 

imscrúdú 

chun gnáthsheiceáil a dhéanamh 
ar fheithicil (ar an tsráid) 

1 2  16 

chun ráiteas a thógáil ó fhinné 1 2  17 

cion luais líomhnaithe 1 2  18 

cion ól is tiomána líomhnaithe 1 2  19 

cion eile tiomána/tráchta 
líomhnaithe 

1 2  20 

gafa, faoi choimeád le haghaidh 
ceistiú nó cuardach 

1 2  21 

chun toghairm a fháil 1 2  22 

ar chúis (sonraigh, le do thoil) 
……...............................................
.........................................…. 

1 2 23 

Más ‘ní hea’ téigh go C25(a) 

 
 TAISPEÁIN CÁRTA “E” 
10. Ag smaoineamh ar an teagmháil ba dhéanaí, cén cineál a 

bhí ann? (ná ciorclaigh ach ceann amháin) 
                  

Cuairt ar stáisiún an Gharda 
 

1 
 

téigh go C11 

Glao gutháin ar Gharda 
(seachas glaonna 999/112) 

2  
téigh go C12 

Glao gutháin ó Gharda 3  téigh go C14 
Litir ón nGarda 4  téigh go C15 
Meán leictreonach (ríomhphost 
etc.) 

5 
 

téigh go C15 

Labhair le Garda ar patról 6  
Labhair le Garda ag 
seicphointe/stad feithicle 

7  

Ghlaoigh Garda ar an mbaile nó 
ar an obair 

8 
 

Eile (Abair, le do thoil) 
……………………………………
………………………… 

9  

téigh go C14 

 
11. Má thug tú cuairt ar stáisiún an Gharda, ar déileáladh leat 

(ná ciorclaigh ach ceann amháin) 
 

Níos tapúla ná mar a bhí súil 
agat léi 

1 

Laistigh den tréimhse ama a 
raibh súil agat léi 

2 

Níos moille ná mar a bhí súil 
agat léi 

3 

 

téigh go C14 
 

      
12. Má rinne tú glao gutháin, ar freagraíodh do ghlao (ná 

ciorclaigh ach ceann amháin) 
 

Go pras 1 
Tar éis moill ghearr 2 
Tar éis moill neamhinghlactha 3 
B'éigean níos mó ná glao amháin a 
dhéanamh 

4 

 

13. Nuair a freagraíodh do ghlao, ar thug an freagróir ainm an 

stáisiúin? 

Tá 1 
Níl 2 
Níl a fhios/ní cuimhin liom 3 

 
 
 
 



 TAISPEÁIN CÁRTA “F” 
14. Cé chomh gar is a tháinig béasa an Gharda a labhair leat 

do na béasa a raibh súil agat leo, maidir leo seo a leanas? 
 
Léigh amach Níos fearr ná mar 

a bhíothas ag súil 
leis 

Mar a bhí 
súil agam 

leis 

Níos measa ná 
mar a bhíothas 

ag súil leis 
 Cabhrachas 1 2 3 
 Inniúlacht 1 2 3 
 Tuiscint 1 2 3 
 Béasaíocht 1 2 3 
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 Ús 1 2 3 
 
15. Ag smaoineamh ar an teagmháil ba dhéanaí a bhí agat, ar 

éiligh an t-ábhar gur ghá do Gharda glaoch ort sa bhaile ? 
 

Tá 1 
Níl 2 

 
16. Ar dhúirt na Gardaí go nglaofadh Garda ort? 
 

Tá 1 
Níl 2 

 

17. Ar ghlaoigh Garda ort? 

Tá 1 
Níl 2 

 

Más diúltach an freagrach ar C16 agus C17 araon, téigh go C20 

18. Nuair a bhí tú i dteagmháil leis an nGarda Síochána a 
chéaduair faoin gceist seo, ar dúradh leat cé chomh fada is 
a bheadh sé sula nglaofadh Garda ort?  

 
Tá 1   
Níl 2  téigh go C20 

  
19. Ar ghlaoigh Garda ort laistigh den am a tugadh?  

Tá 1 
Níl 2 
Níl deireadh tagtha leis an 
tréimhse go fóill 

3 

 
CEIST DO CHÁCH: 
20. An ndearna an Garda Síochána teagmháil leat níos déanaí 

chun toradh do theagmhá a insint duit? 
 

Tá 1  téigh go 
C22(a) 

Níl 2   
        
21. Ar mheas tú gur cheart duit go ndéanfaidís amhlaidh? 
 

Tá 1 
Níl 2 

 
CEIST DO CHÁCH: 
22 (a) Ar dhiailaigh tú 999 nó 112 agus freagairt éigeandála Garda 

 a lorg i 2006? 
 

Tá 1   
Níl 2  téigh go C24 

 
22(b) Ar freagraíodh do ghlao laistigh de 10 soicind? 
  

Tá 1 
Níl 2 
Neamhch- 
innte  

3 

 
22 (c)  Cé chomh fada is a thóg sé ar na Gardaí teacht i gcabhairt 

ort? 
 

Laistigh de 15 nóiméad 1  téigh go C23 
Níos faide ná 15 
nóiméad 

2  téigh go C22(a) 

Níor fhreagair siad 3  téigh go C23 
    
22 (d)  Má thóg sé níos mó ná 15 nóiméad, cé chomh fada is a 

thóg sé ar na Gardaí teacht i gcabhairt ort? 
    nóiméad 

_______________________________________ 
 

  
               TAISPEÁIN CÁRTA “G” 
23. Má ghlaoigh tú ar fhreagairt éigeandála Garda,cé chomh 

sásta nó míshásta is a bhí tú leis an tseirbhís a fuair tú? 
   

An-sásta Sásta Míshásta An-mhíshásta 
1 2 3 4 

 
Baineann na ceisteanna seo a leanas le do theagmháil iomlán 
leis na Gardaí agus le moltaí le haghaidh feabhais 
 
 TAISPEÁIN CÁRTA “G” ARÍS 
24. Ag smaoineamh ar do theagmháil iomlán leis na Gardaí, cé 

chomh sásta nó neamhshásta is a bhí tú leis an tseirbhís a 
fuair tú? 

   
An-sásta Sásta Míshásta An-mhíshásta 

1 2 3 4 
 
25 (a) An dóigh leat nár mhiste feabhas a chur ar an tseirbhís a 

chuireann an Garda ar fáil? 
 

Tá 1   
Níl 2  téigh go C26 

 
25(b) Conas a bhféadfaí an tseirbhís a fheabhsú? 

 
Tuilleadh gardaí ar patról coise 1 
Líon níos mó Gardaí 2 
Dlíthe tráchta a fhorfheidhmiú ar 
bhealach níos déine 

3 

Stáisiúin an Gharda ar oscailt níos 
déanaí 

4 

Go mbeadh na Gardaí níos cairdiúla 5 
Tuilleadh teagmhála leis an bpobal 6 
Eile (Abair, le do thoil) 
……………………………………………
………………… 

7 

 
Pléann na ceisteanna seo a leanas le sochaidearthacht agus le 

hiompar an Gharda 
  
 TAISPEÁIN CÁRTA “H” 
26. I gcoitinne, cé chomh sochaideartha is atá na Gardaí ag do 

stáisiún áitiúil?” (ná ciorclaigh ach ceann amháin) 
   

An-sochaideartha 1 
Sochaideartha 2 

 téigh go C27(a) 

Neamhshochaideartha 3 
An-
neamhshochaideartha 

4  téigh go C27(a) 

Níl a fhios 5  téigh go C28 
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27 (a) Cén fáth a bhfuil siad sochaideartha?  (Ticeáil gach  
               ceann a  bhaineann) 
 

An-chabhrach/cabhrach 1 
Tá aithne ag an bhfreagraí orthu 2 
Cuireann siad ar do shuaimhneas tú 3 
Tá an t-am acu chun labhairt leat 4 
Is baill den phobal iad 5 
Is féidir leat labhairt leo 6 
Eile (Abair, le do thoil) 
……………………………………………
………………… 

7 

 
 
27(b) Cén fáth a bhfuil siad neamhshochaideartha? (Ticeáil  
                gach ceann a  bhaineann) 
 

Eascairdiúil/drochbhéasach 1 
Ní bhíonn siad ann go minic/an stáisiún 
dúnta go minic 

2 

Níl spéis acu sa rud a deirim 3 
Ceapann siad go bhfuil siad níos fearr ná 
muide/tá siad foirmiúil 

4 

Tugann siad aird níos mó ar mhionghearáin 5 
Neamhchabhrach 6 
Ní mheascann siad leis an bpobal 7 
Eile (Abair, le do thoil) 
…………………………………………………
…………… 

8 

 
 
CEIST DO CHÁCH: 
28. An bhfuil aithne ainm agat ar aon chomhalta den Gharda 

Síochána ag do stáisiún áitiúil nó ag an stáisiún a nglaofá 
air go hiondúil?  

Tá 1 
Níl 2 

 
29. Ar iompair Garda é féin leat riamh ar bhealach a bhí 

neamhinghlactha, dar leat? 
 

Tá 1    
Níl 2   téigh go C31 

  
TAISPEÁIN CÁRTA “I” 
30. Conas mar a bhí an iompar neamhinghlactha? (ciorclaigh 

gach freagra lena mbaineann). 
Dímheasúil nó drochbhéasach 1 
Níor chloígh leis na gnásanna cearta 2 
Stopadh nó cuardaíodh mé gan chúis 3 
Ciapadh 4 
Ba shoiléir go raibh sé/sí an neamhchúramach mar 
gheall ar chomhlíonadh a d(h)ualgas 

5 

D’úsáid focail chiníocha 6 
D’úsaid focail ghneasaíocha nó seicteacha 7 
Chuir rud i leith duine go héagórach 8 
D’iompair é/í féin go foréigneach (m.sh. ag brú) 9 
Rinne leithcheal i ngeall ar aois, inscne, cine nó 
eitneachas 

10 

Mhionnaigh 11 
Chuardaigh an teach gan chúis 12 
Thóg rud éigin a bhain liomsa 13 
Eile -- sonraigh, le do thoil 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

14 

 
 
 
 
 

CEIST DO CHÁCH: 
Baineann an chéad sraith eile de cheisteanna le ciníochas 
 
31. Ar cuireadh faoi theagmhas ciníoch riamh thú?  

(Míníodh teagmhas ciníoch mar “theagmhas ar bith a 
bhraitear a bheith ciníoch ag an íospartach, ag finné a 
chonaic an teagmhas nó don Gharda atá ag imscrúdú.) 

 
Tá 1   
Níl 2  téigh go C36 

 
32. Ag smaoineamh ar an teagmhas ba dhéanaí, ar tuairisciodh 

an choir don Gharda Síochána?   
 

Tá 1   
Níl 2  téigh go C34 

 
 TAISPEÁIN CÁRTA “J” 
33. Cé chomh sásta nó míshásta is a bhí tú leis an gcaoi ar 

déileáladh leis? 
 

An-sásta Sásta Míshásta An-mhíshásta 
1 2 3 4 

Téigh go C35. 
 

34. Cad ina thaobh nár thuairiscigh tú an teagmhas? 
 TAISPEÁIN CÁRTA “J” 

Ní raibh sé tromchúiseach go leor 1 
Chreid nárbh fhéidir leis na Gardaí rud ar bith a 
dhéanamh 

2 

Chreid nach gcuirfeadh na Gardaí spéis ann 3 
Níor theastaigh teagmháil leis na Gardaí 4 
Eagla roimh bheart díoltais 5 
Ceal ama 6 
Eile (Abair, le do thoil) 
………………………………………………………….

7 

Níl a fhios 8 
 
35. Ar cuireadh faoi theagmhas ciníoch riamh ag Garda thú? 

Tá 1 
Níl 2 

CEIST DO CHÁCH: 
Baineann na ceisteanna seo a leanas le láithreacht an Gharda i 
do cheantar agus le sábháilteacht ar na bóithre 
 
 TAISPEÁIN CÁRTA “K” 
36. Cérbh í an uair dheireanach ar chuimhin leat Garda a 

fheiceáil i do cheantar? 
    

Inniu 1 
Inné 2 
2-7 lá ó shin 3 
1-4 seachtaine 
ó shin 

4 

Níos faide ná 
sin 

5 

Ní cuimhin liom  6 
 
 TAISPEÁIN CÁRTA “L” 
37. Cé chomh sásta nó míshásta is atá tú leis an leibhéal seo 

de shofheichteacht an Gharda i do cheantar? 
 

An-sásta Sásta Míshásta An-mhíshásta 
1 2 3 4 
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 TAISPEÁIN CÁRTA “M” 
38. An dóigh leat gur tháinig athrú ar leibhéal na bpatról coise i 

do cheantar le bliain anuas? 
     

Tháinig – mhéadaigh sé 1 
Tháinig – thit sé 2 
Mórán mar an gcéanna/is beag athrú 
más ann dó 

3 

Níl a fhios 4 
 
 TAISPEÁIN CÁRTA “M” ARÍS 
39. An dóigh leat gur tháinig athrú ar leibhéal gníomhaíochta an 

Gharda, i gcoitinne, i do cheantar le bliain anuas? 
 

Tháinig – mhéadaigh sé 1 
Tháinig – thit sé 2 
Mórán mar an gcéanna/is beag athrú 
más ann dó 

3 

Níl a fhios 4 
 
               TAISPEÁIN CÁRTA “N” 
40 (a) San iomlán, cé chomh maith is a fheidhmíonn na Gardaí  
                i do cheantarsa?   
   

An-mhaith Maith go 
leor 

Dona go 
leor 

An- dona

1 2 3 4 
 
               TAISPEÁIN CÁRTA “N” ARÍS 
40(b)    Cé chomh maith is a fheidhmíonn na Gardaí i do cheantarsa 

chomh fada agus a bhaineann sé le sábháilteacht ar 
bhóithre? 
 

An-mhaith Maith go 
leor 

Dona go 
leor 

An- dona

1 2 3 4 
 

41. An raibh tú bainteach le himbhualadh tráchta mar thiománaí 
feithicle (m.sh. carr, bus, leoraí, gluaisrothar, etc.), mar 
choisí nó mar rothaí i 2006 ar dhéileáil na Gardaí leis? 

 
Tá 1   

Níl 2  téigh go C44 
 

42. Má bhí, cé ba mhó a bhí ciontach? 

Tú féin 1 
An páirtí eile 2 
An dá pháirtí 
go cothrom 

3 

  
TAISPEÁIN CÁRTA “O” 
43 (a) Cé chomh sásta is a bhí tú le himscrúdú an Gharda ar an 

imbhualadh? 
 

An-sásta Sásta Míshásta An-mhíshásta 
1 2 3 4 

téigh go C44 téigh go C43(a) 
 

43(b) Cad ina thaobh a raibh tú míshásta le himscrúdú an 
Gharda? 
                      investigation? 
 

Choimeád na Gardaí eolas siar 1 
Níor dearnadh rud ar bith 2 
Níor tháinig duine ar bith go dtí an láthair 3 
Thóg sé i bhfad ar Ghardaí teacht go dtí an 
láthair 

4 

Chúisigh na Gardaí an freagróir go 
héagórach 

5 

Seirbhís an-dona 6 
Níor spéis leis na Gardaí an teagmhas 7 
Eile (sonraigh, le do thoil) 8 

  

 TAISPEÁIN CÁRTA “P” 
44. Tá acmhainní teoranta ag an nGarda Síochána agus is 

leathan an raon éileamh a dhéantar air.  Dar leatsa, cad é 
an tosaíocht ar chóir don Gharda a thabhairt do na tascanna 
póilíneachta seo a leanas? ROTHLAIGH AN POINTE 
TOSAIGH. 

 

 tosaíoch
t an-ard

Tosaíoc
ht 

íseal 

Tosaío
cht 

íseal 
coireacht a imscrúdú 1 2 3 
Patróil choise nó ar rothar 1 2 3 
Patróil i gcarr/vean 1 2 3 
Patróil ghluaisrothair 1 2 3 
Dlíthe óil/tiomána a fhorfheidhmiú. 1 2 3 
Dlíthe luais a fhorfheidhmiú. 1 2 3 
Bainistíocht agus sreabhadh tráchta 
éifeachtach a chinntiú 

1 2 3 

An dlí i dtaca le caitheamh criosanna 
sábháilteachta a fhorfheidhmiú. 

1 2 3 

Dlíthe tráchta eile a fhorfheidhmiú 1 2 3 
Comhairligh maidir le sábháilteacht 
phearsanta agus slándáil tí. 

1 2 3 

Comhairligh gnólachtaí/siopaí ar 
chosc coireachta. 

1 2 3 

An dlí i ndáil le drugaí a fhorfheidhmiú 1 2 3 
Freagairt láithreach a chinntiú ar 
éigeandálaí 

1 2 3 

Déileáil le núiseanna poiblí (m.sh. ceol 
ard, troideanna) 

1 2 3 

Déileáil le creachadóireacht 1 2 3 
Cúnamh agus tacaíocht a sholáthar 
d’íospartaigh choireachta 

1 2 3 

Áitreabh ceadúnaithe a mhaoirsiú. 1 2 3 
Dul i mbun oibre le grúpaí pobail 
(m.sh. Faire Comharsanachta/Pobal 
ar Aire, clubanna ógra, scoileanna, 
saoránaigh scothaosta 

1 2 3 

Slándáil an Stáit a chinntiú 1 2 3 
Dlíthe inimirce a fhorfheidhmiú 1 2 3 
Déileáil le hólachán faoi aois i 
bpubanna. 

1 2 3 

Déileáil le hólachán faoi aois ar na 
sráideanna 

1 2 3 

Dul i ngleic le díol alcóil leo siúd atá 
faoi aois 

1 2 3 

Díriú ar choireacht eagraithe 1 2 3 
Déileáil le hógánaigh a bhíonn ag 
rásaíocht timpeall i gcarranna 

1 2 3 

Dlíthe a bhaineann le calaois agus 
coireacht bhóna bháin a fhorfheidhmiú 

1 2 3 

Déileáil le coireanna de fhoiréigean 
gnéasach 

1 2 3 

Déileáil le teagmhais de fhoréigean 
teaghlaigh 

1 2 3 
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 TAISPEÁIN CÁRTA “Q” 
45. Dar leatsa, cad é an tosaíocht a thugann an Garda i ndáiríre 

do na tascanna póilíneachta seo a leanas? ROTHLAIGH 
AN POINTE TOSAIGH.  

 tosaíoc
ht an-
ard 

Tosaíoc
ht 

íseal 

Tosaío
cht 

íseal 

tosaíocht 
an-iseal 

coireacht a imscrúdú 1 2 3 4 
Patróil choise nó ar rothar 1 2 3 4 
Patróil i gcarr/vean 1 2 3 4 
Patróil ghluaisrothair 1 2 3 4 
Dlíthe óil/tiomána a 
fhorfheidhmiú. 

1 2 3 4 

Dlíthe luais a 
fhorfheidhmiú. 

1 2 3 4 

Bainistíocht agus 
sreabhadh tráchta 
éifeachtach a chinntiú 

1 2 3 4 

An dlí i dtaca le caitheamh 
criosanna sábháilteachta a 
fhorfheidhmiú. 

1 2 3 4 

Dlíthe tráchta eile a 
fhorfheidhmiú 

1 2 3 4 

Comhairligh maidir le 
sábháilteacht phearsanta 
agus slándáil tí. 

1 2 3 4 

Comhairligh 
gnólachtaí/siopaí ar chosc 
coireachta. 

1 2 3 4 

An dlí i ndáil le drugaí a 
fhorfheidhmiú 

1 2 3 4 

Freagairt láithreach a 
chinntiú ar éigeandálaí 

1 2 3 4 

Déileáil le núiseanna poiblí 
(m.sh. ceol ard, 
troideanna) 

1 2 3 4 

Déileáil le 
creachadóireacht 

1 2 3 4 

Cúnamh agus tacaíocht a 
sholáthar d’íospartaigh 
choireachta 

1 2 3 4 

Áitreabh ceadúnaithe a 
mhaoirsiú. 

1 2 3 4 

Dul i mbun oibre le grúpaí 
pobail (m.sh. Faire 
Comharsanachta/Pobal ar 
Aire, clubanna ógra, 
scoileanna, saoránaigh 
scothaosta 

1 2 3 4 

Slándáil an Stáit a chinntiú 1 2 3 4 
Dlíthe inimirce a 
fhorfheidhmiú 

1 2 3 4 

Déileáil le hólachán faoi 
aois i bpubanna. 

1 2 3 4 

Déileáil le hólachán faoi 
aois ar na sráideanna 

1 2 3 4 

Dul i ngleic le díol alcóil 
leo siúd atá faoi aois 

1 2 3 4 

Díriú ar choireacht 
eagraithe 

1 2 3 4 

Déileáil le hógánaigh a 
bhíonn ag rásaíocht 
timpeall i gcarranna 

1 2 3 4 

dlíthe a bhaineann le 
calaois agus coireacht 
bhóna bháin a 
fhorfheidhmiú 

1 2 3 4 

Déileáil le coireanna de 
fhoiréigean gnéasach 

1 2 3 4 

Déileáil le teagmhais de 
fhoréigean teaghlaigh 

1 2 3 4 
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Gorm 
 
CEIST DO CHÁCH: 

 
 
 

Baineann an chéad sraith eile de cheisteanna leis an gcaidreamh idir na Gardaí agus an pobal, sábháilteacht phearsanta agus an 
choireacht in Éirinn i gcoitinne 
 
 TAISPEÁIN CÁRTA “R” 
46. Léirigh le do thoil an aontaíonn nó an easaontaíonn tú le gach ceann de na ráitis seo a leanas 

 
 

aontaim 
go láidir 

aontaí
m 

ceachta
r 

easaontaí
m 

easaontaí
m go 
láidir 

Bíonn na Gardaí ar thaobh na ndaoine saibhre níos 
mó ná ar thaobh na mbocht 

1 2 3 4 5 

Dá saibhre is ea atá tú, is ea is fearr a chaitear leat 
faoin gcóras ceartas coiriúil 

1 2 3 4 5 

Déanann na Gardaí leithcheal ar inimircigh 1 2 3 4 5 
Ionadaithe is ea Gardaí do na pobail a bhfónann siad 
dóibh 

1 2 3 4 5 

Léiríonn na Gardaí áitiúla an cineál pobail a bhfuil 
cónaí orm ann 

1 2 3 4 5 

Bíonn Gardaí tuisceanach i ndáil le riachtanais 
daoine leochaileacha 

1 2 3 4 5 

Bíonn ar na Gardaí áitiúla freagairt go hiomlán do 
mhuintir an cheantair as a ngníomhartha agus a n-
iompar 

1 2 3 4 5 

Bíonn fíorghuth ag muintir an cheantair seo i gcinntí 
maidir le cad iad na rudaí is tábhachtáchtaí do na 
Gardaí aird a thabhairt orthu 

1 2 3 4 5 
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Glas 
 
CEIST DO CHÁCH: 
 
Baineann an chéad sraith eile de cheisteanna leis an gcaidreamh idir na Gardaí agus an pobal, sábháilteacht phearsanta agus an 
choireacht in Éirinn i gcoitinne 
 
 TAISPEÁIN CÁRTA “R” 
46. Léirigh le do thoil an aontaíonn nó an easaontaíonn tú le gach ceann de na ráitis seo a leanas 

 
 

aontaim 
go láidir 

aontaí
m 

ceachta
r 

easaontaí
m 

easaontaí
m go 
láidir 

Nuair a bhíonn daoine míshásta leis na Gardaí, is 
fuirist an rud a chur ina cheart 

1 2 3 4 5 

Déanann na Gardaí a gcuid oibre go cothrom agus 
go neamhchlaonta 

1 2 3 4 5 

Tacaíonn lucht bainistíochta an Gharda go hiomlán le 
póilíniú pobail (m.sh. sanntar Gardaí Pobail don 
cheantar) 

1 2 3 4 5 

Daoine macánta/onóracha atá in eagraíocht an 
Gharda 

1 2 3 4 5 

Daoine atá difriúil, tá sé dóchúil go ndéanfar magadh 
fúthu nó ionsaí pearsanta orthu ar na sráideanna 

1 2 3 4 5 

Ceannairí maithe is ea na Gardaí chun daoine óga a 
threorú 

1 2 3 4 5 

Chaithfeadh na Gardaí go maith le duine ar bith a bhí 
faoina gcoimeád 

1 2 3 4 5 
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Bándearg 
 
CEIST DO CHÁCH: 
 
Baineann an chéad sraith eile de cheisteanna leis an gcaidreamh idir na Gardaí agus an pobal, sábháilteacht phearsanta agus an 
choireacht in Éirinn i gcoitinne 
 
 TAISPEÁIN CÁRTA “R” 
46. Léirigh le do thoil an aontaíonn nó an easaontaíonn tú le gach ceann de na ráitis seo a leanas 

 
 

aontaim 
go láidir 

aontaí
m 

ceachta
r 

easaontaí
m 

easaontaí
m go 
láidir 

Bheadh meas ag na Gardaí ar chearta duine ar bith a 
bhí faoina gcoimeád  

1 2 3 4 5 

Ba cheart pionóis níos boige a ghearradh ar dhaoine 
a mbéartar orthu i seilbh cannabais/eacstaise 

1 2 3 4 5 

Ba cheart na pionóis chéanna a ghearradh as drugaí 
“boga” agus “crua”, mar a thugtar orthu, a bheith i 
seilbh duine. 

1 2 3 4 5 

Ba cheart caitheamh le daoine óga a mbéartar orthu i 
seilbh canabais nó eacstaise mar choirpigh 

1 2 3 4 5 

Ba cheart rabhadh a thabhairt do dhaoine óga an 
chéad uair a bheirtear orthu i seilbh canabais nó 
eacstaise 

1 2 3 4 5 

Ba cheart malairtí ar phríosún, mar fhíneálacha, 
seirbhís pobail agus promhadh a úsáid ach amháin 
do na coireanna agus na ciontóirí is tromchúisí 

1 2 3 4 5 

Ní choisceann príosún athchiontú 1 2 3 4 5 
Mholfainn do chara nó do ghaol liom dul sna Gardaí 1 2 3 4 5 

 
 



 71

Buí 
 
CEIST DO CHÁCH: 
 
Baineann an chéad sraith eile de cheisteanna leis an gcaidreamh idir na Gardaí agus an pobal, sábháilteacht phearsanta agus an 
choireacht in Éirinn i gcoitinne 
 
 TAISPEÁIN CÁRTA “R” 
46. Léirigh le do thoil an aontaíonn nó an easaontaíonn tú le gach ceann de na ráitis seo a leanas 

 
 

aontaim 
go láidir 

aontaí
m 

ceachta
r 

easaontaí
m 

easaontaí
m go 
láidir 

Bheadh fáilte roimh dhuine cosúil liomsa mar 
chomhalta den Gharda 

1 2 3 4 5 

Dá mbainfí mo chearta díom, d’fhéadfainn brath ar na 
Gardaí chun cabhrú liom 

1 2 3 4 5 

Ní chuireann na Gardaí an milleán riamh ar 
íospartaigh de bharr coireachta 

1 2 3 4 5 

Gnó príobháideach agus ní gnó an Gharda is ea 
foréigean teaghlaigh 

1 2 3 4 5 

Glacann cultúr na hÉireann leis an bhforéigean mar 
bhealach chun fadhbanna a fhuascailt. 

1 2 3 4 5 

Ní hionann an chaoi a chaitheann an córas ceartas 
coiriúil le coireanna foréigin a dhéanann strainséirí 
agus le coireanna foréigin a dhéanann duine atá ar 
aithne an íospartaigh  

1 2 3 4 5 

Ní fhaigheann íospartaigh de bharr coireachta 
cothrom na Féinne sna cúirteanna 

1 2 3 4 5 
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 TAISPEÁIN CÁRTA “S” 
47. Cé chomh sábháilte is a bhraitheann tú ag siúl i do 

chomharsanacht tar éis titim na hoíche? 
 

An-
sábháilte 

Sáb
háilt

e 

Neamh
shábhá

ilte 

An-
neamhshábh

áilte 
1 2 3 4 

 
 TAISPEÁIN CÁRTA “S” ARÍS 
48. Cé chomh sábháilte is a bhraitheann tú i d’aonar sa bhaile 
istoíche? 
 

An-
sábháilte 

Sáb
háilt

e 

Neamh
shábhá

ilte 

An-
neamhshábh

áilte 
1 2 3 4 

 
 TAISPEÁIN CÁRTA “t” 
49. An mbraitheann tú níos sábháilteache nó ní chomh 

sábháilte agus tú amuigh ag siúl i do cheantar anois ná mar 
a bhraith tú 12 mhí ó shin?  Agus i gcomparáid le sé bliana 
ó shin? 

 

 
Níos 

sábhá
ilte 

Mar an 
gcéann

a 

Ní 
chom

h 
sábhá

ilte 

Níl a 
fhios 

Níor 
chónai
gh mé 

sa 
cheant

ar 
12 mhí ó shin 1 2 3 4 5 
6 bliana ó shin 1 2 3 4 5 

 
50 (a) An mbíonn imní ort go bhféadfá a bheith i d’íospartach de 

bharr coireachta? 
 

Tá 1 
 

 

Níl 2  téigh go C51(a) 
 
 TAISPEÁIN CÁRTA “U” 
50b) An mbíonn imní ort go bhféadfá a bheith i d’íospartach de 

bharr gortú pearsanta nó goid/damáiste maoine? 
 

Gortú pearsanta amháin 1  téigh go C50(a) 
Damáiste/goid de mhaoin 
amháin 

2  
téigh go C50(a) 

Idir phearsanta agus 
mhaoine 

3  
téigh go C50(c) 

agus (d) 
 
 TAISPEÁIN CÁRTA “V” 
50c) Cé chomh buartha is atá tú faoi gach ceann díobh seo? 
 

 an-
bhu
arth

a 

Buarth
a go 
leor 

Nílim 
ró-

bhua
rtha 

Nílim 
buarth

a ar 
chor 

ar bith 
Mugáil nó robáil 1 2 3 4 
Éigniú 1 2 3 4 
Ionsaí fisiceach ag strainséir 1 2 3     4 
Masla nó drochíde ó dhuine 
éigin ar an tsráid/in áit phoiblí 

1 2    3 
4 

Ionsaí fisiceach i ngeall ar 
reiligiún/cine/dath an 
chraicinn 

 
1 

 
2 

 
3 4 

 
 
 
 
 

TAISPEÁIN CÁRTA “V” ARÍS 
50d) Cé chomh buartha is atá tú faoi gach ceann díobh seo? 
 

 an-
bhu
arth

a 

Buarth
a go 
leor 

Nílim 
ró-

bhua
rtha 

Nílim 
buarth

a ar 
chor 

ar bith 
Duine ag briseadh isteach i 
do theach agus rud á ghoid 

1 2 3 
4 

Do charr a bheith goidte 1 2 3 4 
Rudaí goidte ó do charr 1 2 3 4 
Creachadh déanta ar do 
mhaoin 

1 2 3 
4 

 
 

TAISPEÁIN CÁRTA “W” 
50e) Cé chomh mór is a théann eagla roimh choireacht i gcion ar 

do shaol? 
 

I gcion go 
mór 

I gcion mór 
go leor 

I gcion go 
measartha 

I gcion 
beagán 

Ní 
théan
n sé i 
gcion 

1 2 3 4 5 
 
CEIST DO CHÁCH: 
51 (a) An mbíonn imní ort go bhféadfadh ball den teaghlach nó 

cara leat a bheith mar íospartach de bharr coireachta? 
 

Tá 1 
 

 

Níl 2  téigh go Q52 
 
 TAISPEÁIN CÁRTA “X” ARÍS 
51(b) An mbíonn imní ort go bhféadfadh duine den teaghlach nó 

cara leat a bheith ina íospartach de bharr gortú pearsanta 
nó goid/damáiste maoine? 

 
Gortú pearsanta amháin 1 
Damáiste/goid de mhaoin 
amháin 

2 

Idir phearsanta agus mhaoine 3 
 
52. An gcreideann tú go bhfuil an ráta coireachta in Éirinn ag 

dul in airde, in ísle nó ag fanacht mar an gcéanna? 
 

Ag dul i 
méid 

Ag dul i 
laghad 

Ag fanacht mar 
an gcéanna 

1 2 3 
 
53. An gcreideann tú go bhfuil an ráta coireachta i do cheantar-

sa ag dul in airde, in ísle nó ag fanacht mar an gcéanna? 
 

Ag dul i 
méid 

Ag dul i 
laghad 

Ag fanacht mar 
an gcéanna 

1 2 3 
 
 TAISPEÁIN CÁRTA “Y” 
54. Conas a chuirfeá síos ar an ráta coireachta in Éirinn inniu? 
 

Fadhb an-
mhór 

Fadhb 
mhór 

Fadhb 
réasúnta 

mór 

Ní fadhb 
mhór í 

Ní fadhb 
í 

1 2 3 4 5 
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 TAISPEÁIN CÁRTA “Z” 
55. Ag smaoineamh ar an gceantar ina gcónaíonn tú, an dóigh 

leat gur fadhb mhór, fadhb bheag nó nach fadhb í na rudaí 
seo a leanas?  ROTHLAIGH AN POINTE TOSAIGH. 

 
 

LÉIGH AMACH 
Fadhb 
mhór 

Fadhb 
bheag 

Ní fadhb í 
Níl a 
fhios 

Ógchiontacht/déagc
hiontacht 

1 2 3 4 

Mí-úsáid drugaí 
(tógáil drugaí) 

1 2 3 4 

Coireacht eile 
drugaí 
(iompórtáil/díol) 

1 2 3 4 

Meisciúlacht phoiblí 1 2 3 4 
Núis phoiblí  1 2 3 4 
Coireacht 
cine/fuatha 

1 2 3 4 

Coireacht 
foréigneach 

1 2 3 4 

Éigniú / ionsaí 
gnéasach 

1 2 3 4 

Foréigean 
teaghlaigh 

1 3 3 4 

Coireacht maoine 1 2 3 4 
Coireacht 
gluaisteáin 

1 2 3 4 

Coireacht bhóna 
bháin 

1 2 3 4 
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TAISPEÁIN CÁRTA “Z” ARÍS    

        
56. Maidir leis an tír ina iomláine, an dóigh leat gur fadhb mhór, 

fadhb bheag nó nach fadhb í na rudaí seo a leanas?  
ROTHLAIGH AN POINTE TOSAIGH. 

 

LÉIGH AMACH 
Fadhb 
mhór 

Fadhb 
bheag 

Ní 
fadhb í 

Níl a 
fhios 

Ógchiontacht/déagchi
ontacht 

1 2 3 4 

Mí-úsáid drugaí (tógáil 
drugaí) 

1 2 3 4 

Coireacht eile drugaí 
(iompórtáil/díol) 

1 2 3 4 

Meisciúlacht phoiblí 1 2 3 4 
Núis phoiblí  1 2 3 4 
Coireacht cine/fuatha 1 2 3 4 
Coireacht foréigneach 1 2 3 4 
Éigniú / ionsaí 
gnéasach 

1 2 3 4 

Foréigean teaghlaigh 1 2 3 4 
Coireacht maoine 1 2 3 4 
Coireacht gluaisteáin 1 2 3 4 
Coireacht bhóna 
bháin 

1 2 3 4 

 
 
TAISPEÁIN CÁRTA “Z1” 
57. Cad a chreideann tú atá mar phríomhchúis leis an 

gcoireacht in Éirinn inniu? (ná ciorclaigh ach ceann 
amháin) 

 
Drugaí 1 
Óachán/alcól 2 
Drugaí agus ólachán 3 
Laghdú i gcaighdeáin mhórálta 4 
Saint an duine agus claonaíocht an duine aonair 5 
Sochaí neamhchothrom – dáileadh míchothrom an 
rachmais 

6 

Easpa oideachais, sláinte agus easpa soláthar 
leasa 

7 

Easpa smachta ag tuismitheoirí 8 
Córas ceartas dlíthiúil na hÉireann 9 
Drochphóilíneacht 10 
Córas pionóis ró-bhog 11 
Eile (Abair, le do thoil) 12 
Níl a fhios 13 

 
58A. An gcreideann tú gur cheart dul i ngleic le 

hógchiontacht/déagchiontacht go príomha le? 
 
58B.       An gcreideann tú gur cheart dul i ngleic le mí-úsáid drugaí 

(tógáil drugaí) go príomha le ...? 
  

 Pionós 
Athshlánú/co
mhairleoireac

ht 

Níl a 
fhios 

Ógchiontacht/déagchio
ntacht 

1 2 3 

Mí-úsáid drugaí (tógáil 
drugaí) 

1 2 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

TAISPEÁIN CÁRTA “Z2” 
59. Cé acu díobh seo a leanas is gaire don fhírinne, dar leat? 

(ná ciorclaigh ach ceann amháin) 
 

Tá an córas ceartas coiriúil ró-bhog ar 
chiontóirí  

1 

Déileálann an córas ceartas coiriúil s’againne 
i gceart le ciontóirí 

2 

Tá an córas ceartas coiriúil ró-dhian ar 
chiontóirí  

3 

 
 
 
CEIST DO CHÁCH 
 

Baineann an chéad sraith eile  de cheisteanna le Scéimeanna 
Faire Comharsanachta/Pobal ar Aire 

 
60. An bhfuil d'áit chónaithe mar chuid de scéim Faire 

Comharsanachta/ Pobal ar Aire? 
 

Tá 1   
Níl 2 
Níl a fhios 3 

 
téigh go 

C62 
 
61 (a) An gcoimeádann comhordaitheoirí na scéime na 

cónaitheoirí ar an eolas mar gheall ar ghníomhaíocht 
choiriúil sa cheantar?  

 
Go rialta Ó am go chéile Ní 

choim
eádan

n 
1 2 3 

 
61(b) An eol duit cé hiad comhordaitheoir(í) na scéime? 
     

Tá 1 
Níl 2 
Neamhchin
nte/Níl a 
fhios 

3 

 
 
62. Cé chomh maith is atá scéimeanna dá leithéid chun 

coireacht a chosc? 
 

An-mhaith 1 

Go maith 2 

Nídhéanann siad 

aon difríocht 

3 

Níl a fhios 4 

 
CEIST DO CHÁCH 
 
Ceisteanna ginearálta cúlra is ea na ceisteanna deireanacha seo 

a úsáidfear le haghaidh anailís bhunúsach 
 
B1. Cén aois a bhí agat ar do bhreithlá deiridh?  
  
 (ABAIR GO CRUINN) 

  
    
& CÓD: 

18-24 1 
25-44 2 
45-64 3 
65+ 4 
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B2. Taifead... 

Fireann 1 
Bainea-
nn 

2 

 
 TAISPEÁIN CÁRTA “Z3” 
B3.  Cad é do stádas pósta? 
 

Singil (níor phós mé 
riamh) 

1 

Pósta 2 
Ag maireachtáil le chéile 3 
Scartha 4 
Colscartha 5 
Baintreach 6 

 
  
TAISPEÁIN CÁRTA “Z4” 
B4.    Cén náisiúntacht atá agat? 
 

Éireannach 1 
Sasanach/Briotanach 2 
Ostaireach 3 
Beilgeach 4 
Seiceach 5 
Cipireach 6 
Danmhargach 7 
Ollannach 8 
Eastónach 9 
Fionlannach 10 
Francach 11 
Gearmánach 12 
Gréagach 13 
Ungárach 14 
Iodálach 15 
Latvach 16 
Liotuánach 17 
Lucsamburgach 18 
Maltach 19 
Polannach 20 
Portaingéalach 21 
Slóvacach 22 
Slóivéineach 23 
Spáinneach 24 
Sualannach 25 
Tír eile nach tír de chuid 
an AE í (sonraigh) 
……………………………
……………………………
…………… 

26 

  
 
 TAISPEÁIN CÁRTA “Z5” 
B5.  Cad í an cháilíocht oideachais is airde dá bhfuil agat? (ná 

ciorclaigh ach ceann amháin) 
 
Bunoideachas 1 
Meánscolaíocht Íochtarach 
(T.Sóisearach/Grúpa/Gnáthleibhéal) 

2 

Meánscolaíocht Uachtarach  
Scoil Theicniúil nó Gairmscoil 3 
- An Ardteistiméireacht 4 
- Idir Teicniúil/Gairmscoil agus Ardteistiméireacht 5 
Tríú Leibhéal  
- Cáilíocht neamhchéime 6 
- Bunchéim 7 
- Cáilíocht ghairmiúil (de stádas bunchéime ar a laghad) 8 
- Bunchéim nó cáilíocht ghairmiúil 9 
- Iarchéim (seachas dioplómaí iarchéime) 10 
Gan cháilíocht fhoirmiúil 11 

 
B6.  Cé acu díobh seo ab fhearr mar chur síos ar do cheantar? 
 

Cathair Bhaile Átha Cliath 1 
Cathair eile (Corcaigh, Gaillimh, Luimneach, 
Port Láirge) 

2 

Baile (daonra 10,000 -40,000) 3 
Baile (daonra 1,000 -10,000) 4 
Sráidbhaile, ceantar tuaithe 5 

 
B7. An bhfuil aon chleithiúnaithe páiste agat? 
 

Tá 1 
Níl 2 

 
 TAISPEÁIN CÁRTA “Z6” 
B8.  An bhfuil d'áit chónaithe (ná ciorclaigh ach ceann amháin) 
 

I seilbh úinéara le morgáiste 1 
I seilbh úinéara gan mhorgáiste 2 
Á cheannach ó údarás áitiúil 3 
Ar cíos ó údarás áitiúil 4 
Ar cíos go príobháideach gan troscán 5 
Ar cíos go príobháideach agus troscán 
ann 

6 

Saor ó chíos 7 
Eile (Abair, le do thoil) 
……………………………………… 
……………………………………… 

8 

Níl a fhios 9 
  
 TAISPEÁIN CÁRTA “Z7” 
B9.  Stádas fostaíochta (ná ciorclaigh ach ceann amháin) 
 

Féinfhostaithe 1 
Ag obair go lánaimseartha 2 
Ag obair go páirtaimseartha 3 
Ag lorg poist den chéad uair 4 
Dífhostaithe (tar éis post a chailliúint nó a thabhairt suas) 5 
Sa bhaile (cúraimí baile) 6 
Ní féidir post a thógáil i ngeall ar bhuantinneas/míchumas 7 
Níl tú ag obair (ar thóir oibre) 8 
Níl tú ag obair (níl tú ar thóir oibre) 9 
Ar scéim oiliúna rialtais / oideachais (m.sh. FÁS) 10 
Ar scéim fostaíochta rialtais (FP, Rogha post, etc.) 11 
Ar scor 12 
Mac léinn (breisoideachas) 13 
Eile (Abair, le do thoil) 
…………………………………………………………………… 

14 

 
B10.  An raibh post íoctha agat riamh? 
 

Tá 1   
Níl 2  téigh go B13 

 
B11.   Más ag obair atá tú (cibé féinfhostaithe nó mar fhostaí) cad í 

do phríomhghairm NÓ 
má tá tú dífhostaithe, ar scor, ag gabháil do chúraimí baile 
nó ar scéim oiliúna rialtais agus go raibh tú fostaithe roimhe 
seo, cérbh é an phríomhghairm a bhí agat roimhe (tabhair 
cur síos chomh hiomlán agus is féidir leat). 
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B12. Más feirmeoir nó oibrí feirme anois thú, nó má ba fheirmeoir 
nó oibrí feirme thú roimhe, abair LÍON NA N-ACRAÍ TALÚN 
a bhí sa bhfeirm. 

   
 
AICME TAIFEADTHA AN AGALLÓRA 
 
 AB 
 C1 
 C2 
 D 
 E 
 F50 + 
 F50 - 
 
 
B13.  An bhfuil líne theileafóin talún agat? 
 

Tá 1 
Níl 2 

 
B14a.   Agus tú féin san áireamh, an mó duine 
 d’aois 18 agus os a chionn a chónaíonn leat 
 de ghnáth?                               

 
 
B14b.   An mó duine faoi 18  
 a chónaíonn leat de ghnáth?                               

 
 
 

Ar deireadh, an bhfuil aon rud eile gur mhaith leat 
a rá? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muna bhfuil aon rud eile le rá 
agat, ticeáil an bosca 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Aguisín 2 
 
 

Modheolaíocht an tsuirbhé 
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Is é Suirbhé an Gharda ar Dhearcadh an Phobail 2007 an naoú suirbhé i sraith de 

shuirbhéanna náisiúnta a choimisiúnaigh an Garda Síochána ar an bpobal aosach.  

Díríonn an suirbhé go príomha ar shástacht le seirbhís an Gharda, ar thosaíochtaí 

póilíneachta agus ar thaithí ar choireacht agus ar eagla roimhe.   

 

Rinne suirbhéanna eile sna bliana 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2000, 1998 agus 

1993/4.  Ba é méid an tsampla 10,000 i 2007, 2006, 2005 agus 2002, agus 1,000 

sna suirbhéanna eile. Ceadaíonn an sampla mór anailís ag leibhéal Roinn an 

Gharda agus cuimsíonn an suirbhé náisiúnta de 10,000 25 cinn de shuirbhéanna 

Rannacha de 400 an ceann.  

 

Rinneadh an obair allamuigh do shuirbhé 2007 ag Millward Brown, (MBIMS), a 

coimisiúnaíodh tar éis próiseas poiblí tairisceana iomaíoch.  Ba é Aonad Taighde 

an Gharda a dhréachtaigh an ceistneoir agus aontaíodh mionathruithe le MBIMS. 

Uasmhéadaíodh an leibhéal inchomparáide le suirbhéanna roimhe tríd na focail 

chéanna a úsáid in a mhéad ceisteanna agus ab fhéidir. Cuireadh dhá cheist 

ghinearálta cúlra leis i mbliana chun líon na ndaoine os cionn agus faoi bhun aois a 

18 atá ina gcónaí i dteaghlach an fhreagróra a aithint.  

 

Rinneadh an suirbhé seo bealach agallaimh duine le duine sa bhaile, agus 

roghnaíodh na freagróirí bunaithe ar chuótaí i ngach Roinn Garda. Agallamh 

amháin a rinneadh in aghaidh an lín tí.  Interviewing took place between 12 March 

and 26 June 2007.  

 

Chruthaigh MBIMS an creat samplála trí Toghranna i sraith sonraí de chuid Ranna 

an Gharda, arna soláthar ag Aonad Taighde an Gharda, a mheaitseáil le liosta 

iomlán na dToghranna arna dtaifeadadh ag an Oifig Staidrimh Lárnach. Ba cheart a 

nótáil go bhfuil an mhodheolaíocht samplála claonta i leith an phobail shocraithe 

agus gur dócha go bhfuil sé tearc ó thaobh ionadaithe den lucht taistil agus grúpaí 

eile ar deacair teacht orthu, grúpaí mar inimirceoirí nach labhraíonn Béarla.  

 

Bunaíodh na cuótaí i ngach roinn ar inscne, aois agus aicme sóisialta bunaithe ar 

dhéimeagrafaic aitheanta an daonra a bhí 18 bliain d’aois agus os a chionn.  
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Taifeadadh aicme shóisialta bunaithe ar shlí bheatha phríomhshaothraí an 

teaghlaigh agus códaíodh é ina dhiaidh sin de réir liosta caighdeánach post AIMRO 

(féach Aguisín 3).  

 

Rinneadh 10,067 agallamh san iomlán i 25 Roinn an Gharda.  Roghnaiodh míle 

dhá chéad caoga (1,250) pointe samplála ar fud na tíre; 50 pointe samplála in 

aghaidh na roinne. Fuair agallóirí dhá chóip de gach ceann de cheithre ceistneoir 

difriúla a bhí códaithe de réir datha le haghaidh gach pointe samplála. Cheadaigh 

sé seo ceisteanna ar leith a rothlú idir fhreagróirí. Rothlaíodh ord ceisteanna ar leith 

chomh maith chun claonadh féideartha ó thaobh suímh a sheachaint (féach an 

ceistneoir in Aguisín 1).  

 

D’úsáid na hagallóirí cártaí taispeána nuair ba chuí. Úsáideadh cártaí taispeána de 

ghnáth nuair a bhí liosta de fhreagraí féideartha ar cheist, agus go rabhthas ag 

iarraidh ar an bhfreagróir ceann amháin a roghnú. Chuidigh na cártaí chun dlús a 

chur leis na hagallaimh agus is go roghnaíoch amháin a úsáideadh iad.     

 

Ar chríoch an agallaimh, bhailigh an t-agallóir eolas pearsanta dála ainm agus 

uimhir ghutháin. These were collected for verification purposes, and a supervisor at 

MBIMS verified at least ten per cent of the completed interviews. Baineadh an t-

eolas seo den chomhad sonraí deiridh chun ainm an duine a cheilt.       

 

A luaithe is a bhí an t-agallamh thart, d'iontráil MBIMS na sonraí lena bpacáiste 

bogearraí Odin féin. Pollaíodh na ceistneoirí i gcomhad sonraí réidh ASCII agus 

rinneadh anailís ar na sonraí ansin le pacáiste bogearraí Diana na cuideachta. 

Seiceáladh na sonraí chun a chinntiú gur oibrigh na scagóirí ceiste ar fad i gceart, 

agus glanadh iad chun sonraí chóras inmheánach a bhaint de chomh ,maith le 

haon eolas pearsanta a fuarthas ó fhreagróirí (m.sh. ainmneacha agus uimhreacha 

gutháin) a bhí ar an gcomhad sonraí ASCII.  Easpórtáladh an tsraith sonraí ansin 

go comhad SPSS d’anailísú ag Aonad Taighde an Gharda. 

 

Cuireadh ualach leis na torthaí ina dhiaidh sin ag an leibhéal náisiúnta chun 

coigeartú a dhéanamh ar dhifríochtaí idir an daonra mar ab eol é agus an sampla.   
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Tá torthaí an tsuirbhé curtha i láthair sa tuarascáil mar mheastacháin pointe agus 

deir MBIMS go bhféadfadh na fíorfhigiúir daonra a bheith laistigh de chorrlach de 

±1%  de na meastacháin phointe seo ag an leibhéal náisiúnta agus ±4.9% ag 

leibhéal na Roinne. Mar shampla, d’fhéadfadh an fíorluach den ráta samplach 

sástacht náisiúnta de 80  faoin gcéad a bheith idir 79 agus 81 faoin gcéad, agus an 

fíorluach de ráta sástachta Roinne mar é a bheith idir 75.1 agus 84.9 faoin gcéad.  

Gheofar corrlaigh earráide níos mó i gcásanna inar cuireadh ceisteanna áirithe ar 

fhreagróirí áirithe agus ní ar fhreagróirí eile agus i gcásanna de fho-chatagóirí 

freagróirí mar a raibh líon na bhfreagróirí beag. Níor mhór cuntas a thógáil agus 

comparáid á déanamh le suirbhéanna eile de na corrlaigh earráide a ghabhann leis 

na suirbhéanna sin. Leathnaíonn ilchomparáidí idir Rannacha an corrlach earráide 

tuilleadh. Ba cheart a bheith cúramach mar sin agus tátail á baint as torthaí an 

tsuirbhé. 
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Aguisín 3 
 
 

Sainmhínithe aicmí sóisialta
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MÍNITHE AR AICMÍ SÓISIALTA 
   
 
 Treoir maidir le Teaghlaigh Ghrád 
"A" 
 

 Uasmheán Aicme 
 
Cuntasóir (cairte) – A c(h)leachtas féin nó 

Comhpháirtí/Príomhaí i gcleachtas le 12+ fostaí 
Aisteoir 
Feidhmeannach Fógraíochta – 

Stiúrthóir/Comhpháirtí/Príomhaí i 
nGníomhaireacht le 12+ fostaí 

Ailtire  – A c(h)leachtas féin nó 
Comhpháirtí/Príomhaí i gcleachtas le 12+ fostaí 

Ceantálaí - A gnóthas féin nó 
Comhpháirtí/Príomhaí i ngnóthas le 12+ fostaí 

 
Bainisteoir Bhainc (Brainse mór le 12+ fostaí) 
Aturnae  – A c(h)leachtas féin nó 

Comhpháirtí/Príomhaí i gcleachtas le 12+ fostaí 
Luibheolaí  
Úinéir Ghnóthais (le 12+ fostaí) 
Ceannaí (Sinsearach) i bpríomhbhunaíocht 

Mórdhíola/Miondíola 
 
Captaen – Seirbhís Chabhlaigh na 

hÉireann/Soitheach mór trádála 
Uasal Eaglaise (Easpag nó os a chionn) in aon 

chreideamh 
Státseirbhíseach (Rúnaí/Rúnaí Cúnta) 
Coirnéal – An tArm 
Ceannasaí – Seirbhís Chabhlaigh na hÉireann 
Stiúrthóir Cuideachta (i gnóthas le 12+ fostaí) 
Rúnaí Cuideachta (i gnóthas le 12+ fostaí) 
Comhairleoir Ríomhaireachta (i gnóthas le 12+ 

fostaí) 
 

 
 
 
Grád “A” ar leanúint 
 
Oifigeach Pleanála Contae 

(Príomhoifigeach/Oifigeach Sinsearach; Rialtas 
Áitiúil) 

 
Fiaclóir - A c(h)leachtas féin nó 

Comhpháirtí/Príomhaí i gcleachtas 
Dochtúir - A c(h)leachtas féin nó 

Comhpháirtí/Príomhaí i gcleachtas 
 
Eagarthóir – nuachtán nó irisleabhar náisiúnta 
Innealtóir - Sinsearach (cáilithe le céim ollscoile -

A c(h)leachtas féin nó Comhpháirtí/Príomhaí i 
gcleachtas le 12+ fostaí  

 
Oifigeach Dóiteáin (príomh) 
 
Garda (Príomhcheannfort) 
Ginearál – Leifteanant nó Maor – An tArm 
Teachta Dála 
 
Priomhoide - méanscoil mhór 
 
Frithgheallaí árachais 
 
Iriseoir (Sinsearach) - a c(h)olún féin i 

nuachtán/irisleabhar náisiúnta 
 
Leabharlannaí – cáilithe, i gceannas ar leabharlann 

mhór 
Leifteanantchoirnéal – An tArm /An tAerchór 
 
Bainisteoir Monarcha/Gnóthas/Óstán/Roinn mhór 

etc. freagrach as 12+ fostaí 
Mátrún in Ospidéal Mór Teagaisc 
 

 
 
 
Grád “A” ar leanúint 
 
Daoine ag maireachtáil ar a gcompord ar 

infheistíochtaí nó ar ioncam príobháideach 
Daoine (ar scor) a raibh H/H de Ghrád “A” acu 

roimh dhul ar scor 
Lia 
Fisiceoir 
Píolóta (Aerlíne tráchtála) 
Ollamh – Ollscoil  
Feidhmeannach Chaidreamh Poiblí – 

Stiúrthóir/Comhpháirtí/Príomhaí i 
nGníomhaireacht le 12+ fostaí 

 
Taighde – Stiúrthóir/Príomhaí i nGníomhaireacht 

le 12+ fostaí 
 
Eolaí – Sinsearach Tionsclaíoch 
Dlíodóir  – A c(h)leachtas féin nó 

Comhpháirtí/Príomhaí i gcleachtas le 12+ fostaí 
Speisialtóir – Gairm liachta 
Stocbhróicéir 
Máinlia 
Suirbhéir (cairte) – A c(h)leachtas féin nó 

Comhpháirtí/Príomhaí i gcleachtas le 12+ fostaí 
 
Cléireach Baile (Bainisteoir Cathrach, 

Príomhoifigeach Sinsearach eile; Rialtas Áitiúil) 
Cisteoir (Príomhoifigeach Sinsearach eile; Rialtas 

Áitiúil) 
Tréidllia - A c(h)leachtas féin nó 

Comhpháirtí/Príomhaí i gcleachtas 
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Treoir maidir le Teaghlaigh Ghrád "B" 

 
 Meánaicme  
 
Cuntasóir - Cáilithe, gan chleachtas; fostaithe mar 

fheidhmeannach 
Ailtire - Cáilithe, gan chleachtas; fostaithe mar 

fheidhmeannach 
 
Bainisteoir bhainc (oifig bheag brainse – suas go 

12 fostaí) 
Úinéir Ghnóthais (le 3-12 fostaí) 
 
Captaen – An tArm /An tAerchór 
Státseirbhíseach 

(Príomhoifigeach/Príomhoifigeach Cúnta) 
Ceannasaí – An tArm /An tAerchór 
Comhairleoir Ríomhaireachta (le 3-12 fostaí) 
 
Innealtóir (Cáilithe – céim ollscoile) – gan 

chleachtas; fostaithe mar fheidhmeannach; ní 
Grád “A” 

Meirgire – Seirbhís Chabhlaigh na hÉireann 
 
Oifigeach Dóiteáin (príomhoifigeach cúnta) 
 
Garda – Ceannfort/Cigire 
 
Príomhoide i mbunscoil nó i meánscóil bheag 
 
Bainisteoir ar Chuideachta Árachais (oifig bheag 

brainse – suas go 12 fostaí) 
 
Iriseoir – nach bhfuil sinsearach go leor do Ghrád 

“A” 
 
Léachtóir – Ollscoil nó Institiúid Teicneolaíochta 
 
 

 
 
 
 Grád “B” ar leanúint 
 
Leabharlannaí - Sinsearach , Cáilithe; i gceannas 

ar leabharlann bheag brainse 
Leifteanant, Chéad – An tArm 
Leifteanantcheannasaí – Seirbhís Chabhlaigh na 

hÉireann 
Oifigeach Údarás Áitiúil – Sinsearach  
 
Bainisteoir Monarchan/Gnóthais/Óstáin/Roinne 

atá freagrach as 6-12 duine  
Mátrún –- Ospidéal neamhtheagaisc 
 
Sagart Paróiste (nó a chomhionann i gcreideamh 

ar bith) 
Daoine a bhfuil ioncam príobháideach acu atá níos 

lú ná i gcás Ghrád “A” 
Daoine (ar scor) a raibh H/H de Ghrád “B” acu 

roimh dhul ar scor 
Cógasóirí – Cáilithe (Céim Ollscoile); a ngnóthas 

féin le 3-12 fostaí 
Daoine gairmiúla – neamhbhunaithe go fóill, a 

cáilíodh le 3 bliana anuas 
 
Bainisteoir Díolacháin (Ceantar) freagrach as 6-12 

duine 
Siúir/Teagascóir in ospidéal mór 
Dlíodóir – Cáilithe; gan chleachtas; fostaithe mar 

fheidhmeannach; ní Grád “A” 
Suirbhéir – Cáilithe; gan chleachtas; fostaithe mar 

fheidhmeannach; ní Grád “A” 
 
Múinteoir – Meánscoil Uachtarach; i gceannas ar 

Roinn 
Teicneoir – le céimeanna i 

Leictreonaic/Ríomhairí/Aerárthaigh/Ceimiceáin
/Fuinneamh Núicléach 

 

 
Treoir maidir le Teaghlaigh Ghrád "C1" 

 
 Íosmheánaicme 

 
Cléireach Bainc 
Ceannaí (ach Ceannaí Sinsearach) 
 
Státseirbhíseach – (Ardoifigeach Feidhmiúcháin / 

Oifigeach Feidhmiúcháin Sóisearach/Oifigeach 
Cléireachais/Cúntór Cléireachais 

Fostaithe Cléireachais – gráid mhaoirseachta; 
oibrithe neamhláimhe 

Cléireach (faoi Airteagail) 
Cléireach (Seolta) 
Cléireach (Fáilte) 
Cléireach (Clóscríobhaí) 
Cléireach (Rialtas Náisiúnta/Áitiúil 
Cléireach (Árachais) 
Taistealaí Tráchtála/Ionadaí Cuideachta 
Sagart (nó a chomhionann i gcreideamh ar bith) 
 
Línitheoir 
Teagascóir Tiomána 
 
Siamsóir (Aisteoir/Ceoltóir etc. – príomhshlí 

bheatha ach duine gan cháil fhorleathan) 
 
Sáirsint sa Gharda 
 
Gníomhaí Árachais – ó dhoras go doras 
 
Cúntóir Saotharlainne 
Mairnéalach Ceannais – Seirbhís Chabhlaigh na 

hÉireann 
Léachtóir – Sóisearach, Ollscoil 
Cúntóir Leabharlainne – ní leabharlannaí 

láncháilithe 
Leifteanant – Scoil/Dalta – An tArm 
Leifteanant – Fo – Seirbhís Chabhlaigh na 

hÉireann 
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 Grád “B” ar leanúint 
 
Oibreoir Meaisín (Oifige) (Cárta Pollta, Ríofa, 

Cuntasaíochta amháin) 
Bainisteoir Monarchan/Gnóthais/Óstáin/Roinne 

atá freagrach as 1-5 duine  
Cnáimhsí 
 

Bean rialta – aon chreideamh; ach daoine le 
dualgais speisialta 

Altra – Mac léinn, Foirne, Siúir –Státchláraithe  
 

Daoine ar scor a bhí ag Grád “C1" roimh dhul ar 
scor dóibh; a bhfuil pinsean acu seachas pinsean 
an Stáit nó ioncam beag príobháideach 

Mionoifigeach – Seirbhís Chabhlaigh na hÉireann 
Fisiteiripeoir 
Úinéir – Siopa nó Gnóthais – le 1-2 fostaí íoctha 
 

Radagrafaí 
Fáilteoir 
 

Rúnaí 
Sáirsint – An tArm 
Mac léinn in aon institiúid tríú leibhéil 
 

Múinteoir – Bunscoile, Meánscoile, Gairmscoile – 
gan fhreagrachtaí speisialta 

Teicneoir/Innealtóir – (gan chéim ach le cáilíocht 
theicniúil/ghairmiúil) 

Teileagrafaí 
Teileafónaí 
Oibreoir Telex 
Clóscríobhaí 
 

Oifigeach Barántais – Seirbhís Chabhlaigh na 
hÉireann 

Treoir maidir le Teaghlaigh Ghrád "C2" 
 
 Lucht Oibre Oilte 
 
Fear Patróil AA 
Tiománaí Otharchairr 
 

Báicéir 
Bearbóir 
Oibrí Beáir – I gceannas ar dhaoine eile 
Gabha  
Bríbhéir 
Bríceadóir 
Búistéir 
 

Caibinéadaire 
Siúinéir 
Saoiste 
Príomhchócaire 
Saor Cóistí 
Gréasaí (Déantóir Bróg) 
Cló-eagraí 
Gabha cupair 
Ceannaire – An tArm 
 

Meicneoir/Teicneoir Fiaclóireachta 
Tiománaí Bus 
Tiománaí – Leoraí Trom Cianachair  
Tiománaí agus Siúntóir (Inneall) 
Tiománaí – Tacsaí, a bhfuil a thacsaí féin aige/aici 
Gúnadóir 
 

Leictreoir 
Leictreachlóscríobhaí 
Greantóir (Próiseas) 
Tochailteoir (Tiománaí Craenach) 
 

Líontóir 
Críochnóir -- Déantóir Páipéir agus Cláir 
Dóiteánaí – ní príomhdhóiteánaí 
Feisteoir – Leictreach  
Feisteoir – Meicniúil  

  
 
 Grád “C2” ar leanúint 
 

Maor 
Fear Foirnéise 
 

Saoiste 
Garda -- gnáthchomhalta 
Garraíodóir/Fear Talún – Ceannasaí - i gceannas 

ar fhostaithe 
Gloinadóir 
Meilteoir 
Garda – Earraí agus Paisinéirí 
 

Gearrthóir 
Coimeádaí tí – i gceannas ar dhaoine eile 
 

Siúntóir 
 

Cniotálaí – oilte i ngóiséireacht/earraí cniotáilte 
 

Fear Líne (BSL) 
Oibreoir Líneachló 
 

Meaisíneoir 
Braicheadóir 
Bainisteoir – siopa beag, déanann formhór na 

hoibre, níl i gceannas ar dhuine ar bith 
Saor cloiche 
Saor Muilinn 
Mianadóir 
Mótarmheicneoir 
Múnlóir 
 

Níolón (oilte ina tháirgeadh) 
 

Maor 
Maor (obair láimhe den chuid is mó) 
 

Buailteoir Painéil 
Péintéir 
Cócaire Sudóige 
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 Grád “C2” ar leanúint 
 
Daoine (ar scor) a bhí ag Grád “C2” roimh dul ar 

scor dóibh; ar ioncam príobháideach an-bheag; 
pinsean beag seachas an pinsean stáit 

Plaistéir 
Plátálaí 
Pluiméir 
Oifigeach Príosúin 
Úinéir – siopa beag; gan fhostaí  íoctha 
Amasaí 
 

Seamaire 
 

Mairnéalach – Inniúil – Seirbhís Chabhlaigh na 
hÉireann 

Oifigeach Slándála (m.sh. Securicor etc.) 
Féinfhostaithe – Oilte; gan fhostaí íoctha – 

neamhoilte; 1-4 fostaí 
Ceartaitheoir 
Saor loinge 
Cúntóir Siopa – I gceannas ar dhaoine eile 
Comharthóir 
Sórtálaí – Oifig an Phoist 
Bruithneoir 
Spreire 
Steiríotíopálaí 
Stíbheadóir 
 

Táilliúr – Gearthóir agus Oirtheoir 
Suiteálaí teileafóin 
Déantóir uirlisí 
Deileadóir 
Clóchuradóir 
 

Cumhdaitheoir 
 

Saor Feithicle 
 

Freastalaí – I gceannas ar dhaoine eile 
Fíodóir 
Táthaire 

Treoir maidir le Teaghlaigh Ghrád "D" 
 

 Lucht Oibre Eile 
 
Printísigh (printísigh i gceird oilte) 
Coimeálaí 
Freastalaí ospidéil 
 
Oibrí beáir (gan oiliúint/freagrachtaí speisialta) 
Cumascóir 
Oibrí Coire 
Buidéalaí 
Fear Aráin 
 
Cardálaí 
Feighlí 
Glantóir Simléar 
Glantóir 
Ólaí 
Stiúrthóir (Bus) 
Cócaire 
 
Dugaire (Oibrí duga) 
Searbhónta Tí 
Meascóir Taois 
Dúblóir 
Tarraingeoir 
Fear bruscair/bailitheoir dramhaíola 
Ruaimneoir 
 
Iascaire 
Oibrí Foraoiseachta 
 
Garraíodóir/Fear Talún – (ní i gceannas ar dhaoine 

eile) 
Garraíodóir (Margaidh) – gan fhostaithe 
 
Coimeádaí tí – ní i gceannas ar dhaoine eile 

 
 

 
 

Oibrí 
Oibrí Neachtlainne 
Tiománaí Leoraí (Áitiúil) 
 
Meaisíneoir (Táilliúracht) 
Comrádaí (do dhaoine i gcatagóir ceirde “C2”)0 
Léitheoir Méadair 
Fear Bainne 
 
Oscailteoir 
Fear Oighinn 
 
Garda Páirce 
Daoine (ar scor) a bhí ag Grád “D” roimh dul ar 

scor dóibh; ar ioncam príobháideach an-bheag; 
pinsean beag seachas an pinsean stáit 

Póirtéir – Iarnróid/Ospidéil  
Fear Poist 
Preasálaí 
Próiseálaí 
Saighdiúir Singil nó a chomhionann –  An tArm 
 
Ciorcadóir 
 
Mairnéalach – Gnáth – Seirbhís Chabhlaigh na 

hÉireann 
Cúntóir Siopa – gan oiliúint/freagrachtaí speisialta 
Spinéar 
Fear/Coimeádaí Stóir – gan oiliúint/freagrachtaí 

speisialta 
 
Tiománaí Tacsaí (nach leis an tacsaí) 
Printéir Teicstíle 
Bailitheoir Ticéad 
Tiománaí Tarracóra 
Lúbóir 
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Grád “D” ar leanúint 
 
Oibrí faoi thalamh – neamhoilte   
 
Tiománaí Veain/ Díoltóir 
 
Freastalaí (ach amháin Príomhfhreastalaí) 
Maor stóir 
Fear faire 
Glantóir Fuinneog 
Sórtálaí olla 
Oibrithe ginearálta atá neamhoilte nó leathoilte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Treoir maidir le Teaghlaigh Ghrád "E" 
 

 An Leibhéal Cothabhála is Ísle 
 
Oibrithe ócáideacha/páirtaimseartha nó ag na 

gráid is ísle 
 
Pinsinéir – Seanaois, míchumas, baintreach -- atá 

ag brath ar chúnamh stáit nó ar phinsean 
amháin, gan aon fhoinse ioncaim eile 

 
Daoine nach bhfuil in ann áit a ghlacadh i ngráid 

arda i ngeall ar thréimhsí 
breoiteachta/dífhostaíochta nó easpa deise agus 
atá ag brath ar Shlándáil Shóisialta nó a bhfuil a 
dteacht isteach príobháideach chomh beag sin 
nach mó ná buníocaíochtaí Slándáil Shóisialta í. 

 
Rátáfar freagróir ag grad “E" más “E” ceann an 

teaghlaigh agus munar príomhshaothraí é/í aon 
duine eile sa teaghlach. 

 
 

 
Grád “F” 
 
Treoir maidir le Teaghlaigh Ghrád 

"F50+" 
 
 Feirmeoirí Móra 
 
Feirmeoirí nó Bainisteoirí Feirme de shealúchais 

de os cionn 50 acra 
 
 
 
 

Treoir maidir le Teaghlaigh Ghrád "F50-" 
 
 Feirmeoirí Beaga 

 
Feirmeoirí nó Bainisteoirí Feirme a bhfuil 

sealúchas de faoi bhun 50 acra acu 
 
Oibrithe Feirme 
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Aguisín 4 
 
 

Próifíl samplach 
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Tagann na hathróga phróifílí samplacha a thugtar anseo ón mbunachar sonraí ualaithe. 

Mar sin ní dhéanann na catagóirí d’athróga 10067 cruinn i gcuid de na catagóirí. 

 
Tábla A1                 
 Tionacht tí n % 
 i seilbh úinéra le morgáiste 3835 38.1 
 i seilbh úinéara gan 
mhorgáiste 

3643 36.2 

 á cheannach ó údarás 
 áitiúil 

349 3.5 

 ar cíos ó údarás áitiúil 686 6.8 
 ar cíos go príobháideach 
gan troscán 

201 2.0 

 ar cíos go príobháideach 
agus troscán ann 

890 8.8 

 saor ó chíos 171 1.7 
 eile 292 2.9 
 iomlán 10067 100 
 
Tábla A2 
 Inscne n % 
 fireann 4892 48.6 
 baineannach 5175 51.4 
 iomlán 10067 100 
 
Tábla A3             
 Stádas pósta n % 

 singil (níor phós mé riamh) 3174 31.5 

 pósta 5277 52.4 

 ag maireachtáil le chéile 618 6.1 

 scartha 285 2.8 

 colscartha 117 1.2 

 baintreach 561 5.6 

 diúltaithe/ní dúradh 35 0.4 

 iomlán 10067 100 
 
Tábla A4              
 Aicme Shóisialta n % 

 AB meán/uasmheánaicme 914 9.1 

 C1   íosmheánaicme 3215 31.9 

 C2   lucht oibre oilte 2328 23.1 

 D    lucht oibre eile 1996 19.8 
 E     an leibhéal cothabhála is 
ísle 

106 1.1 

 F     feirmeoir 679 6.8 

diúltaithe/ní dúradh 829 8.2 

 iomlán 10067 100 
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Tábla A5 
 Aois n % 

 18-24 1391 13.8 

 25-44 4191 41.6 

 45-64 3078 30.6 

 65+ 1407 14.0 

 iomlán 10067 100 

 
Tábla A6 
 Cleithiúnaigh páistí n % 

 Tá 3835 38.1 

 Níl 5751 57.1 

Gan a bheith ráite 481 4.8 

 iomlán 10067 100 
 
Tábla A7 
 Stádas fostaíochta n % 

 féinfhostaithe 1139 11.3 

 ag obair go lánaimseartha 4209 41.8 

 ag obair go páirtaimseartha 1005 10.0 

 ag lorg poist den chéad uair 22 0.2 
 dífhostaithe (tar éis post a 
thabhairt suas  
 nó a chailliúint) 

173 1.7 

 sa bhaile (cúraimí baile) 1228 12.2 
 ní féidir dul i mbun oibre i 
ngeall ar  
 bhreoiteacht nó  
 míchumas buan 

140 1.4 

 níl tú ag obair (ar thóir oibre) 103 1.0 
 níl tú ag obair, ná ar thóir 
 oibre 

77 0.8 

 ar scéim oiliúnta/oideachais 
 rialtais 

37 0.4 

 ar scéim fostaíochta 
 rialtais 

20 0.2 

 ar scor  1249 12.4 

 mac léinn (breisoideachas) 568 5.6 

 eile 24 0.3 

 diúltaithe/ní dúradh 73 0.7 

 iomlán 10067 100 
 
Tábla A8 
Náisiúntacht n % 
Éireannach 9261 92.0 
RA 260 2.6 
Stát AE 286 2.8 
Tír eile de chuid an AE 244 2.4 
Diúltaithe/ní dúradh 15 0.2 
iomlán 10067 100 

 

 89



Tábla A9 
An cháilíocht oideachais is airde n % 
bunoideachas 835 8.3 
meánoideachas íochtarach 1417 14.1 
scoil theicniúil nó gairmscoil 750 7.5 
ardteistiméireacht 3220 32.0 
cáilíocht teicniúil/gairme agus 
ardteistiméireacht 

619 6.1 

cáilíocht neamhchéime 869 8.6 
bunchéim 1107 11.0 
cáilíocht ghairmiúil ag leibhéal bunchéime ar a 
laghad 

411 4.1 

bunchéim nó cáilíocht ghairmiúil 387 3.8 
iarchéime 279 2.8 
gan cháilíocht fhoirmiúil 28 0.3 
diúltaithe/ní dúradh 145 1.4 
iomlán 10067 100 

 
Tábla A10 
Áit Chónaithe n % 
Cathair Bhaile Átha Cliath 2493 24.8 
cathair eile 1099 10.9 
baile (daonra 10,000 – 40,000) 1101 10.9 
baile (daonra 1,000 – 10,000) 1513 15.0 
sráidbhaile, ceantar tuaithe 3390 33.7 
diúltaithe/ní dúradh 471 4.7 
iomlán 10067 100 

 
Tábla A11 
Ag aois 18 agus os a chionn n % 
ní hann 20 0.2 
duine 1499 14.9 
beirt 4693 46.6 
triúr 1843 18.3 
ceathrar 1280 12.7 
cúigear 375 3.7 
seisear 148 1.5 
seachtar 36 0.4 
ochtar 23 0.2 
naonúr + 9 0.1 
Ní dúradh/Diúltaíodh 141 1.4 
iomlán 10067 100 
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Tábla A11 
Faoi 18 bliain n % 
ní hann 4944 49.1 
duine 1596 15.9 
beirt 1546 15.4 
triúr 688 6.8 
ceathrar 218 2.2 
cúig 49 0.5 
seisear 26 0.3 
Seachtar + 14 0.1 
Ní dúradh/Diúltaíodh 986 9.7 
iomlán 10067 100 
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