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SRACFHÉACHAINT AR AN NGARDA SÍOCHÁNA
Bliain dhúshlánach eile a bhí ann don
Gharda Síochána in 2018, ach ba
bhliain dhearfach a bhí ann ag an am
céanna. Is féidir leis an nGarda
Síochána súil siar a thabhairt agus a
bheith bródúil as a ról féin ní hamháin
maidir le sábháilteacht an phobail a
chinntiú ar fud na tíre sa bhliain a
chuaigh thart, ach maidir leis an ról
tábhachtach a bhí ag an eagraíocht go
stairiúil agus a leanann ar aghaidh gach
lá ag coimeád an pobal slán sábháilte.
Cé go raibh deacrachtaí móra ag an nGarda Síochána le
deich mbliana anuas, tá infheistíocht nach beag ón Rialtas
sa tseirbhís agus athruithe breise le feiceáil inti i mbliana.
Táimid ag leanúint ar aghaidh ag déanamh rudaí ar
bhealach difriúil. Tá sé sin léirithe go maith sa Tuarascáil
Bhliantúil seo. Cuireadh ar fáil í le hionchur ón Údarás
Póilíneachta, agus tá leagtha amach go soiléir inti cad iad
na spriocanna a bhaineamar amach, cad iad na cinn atá
bainte amach go páirteach againn, agus cad iad na cinn
nár éirigh linn baint amach. Maidir leis na cinn nár éirigh linn
ár n-aidhmeanna a bhaint amach go hiomlán, rachaimid i
ngleic leo faoinár bPlean Póilíneachta 2019.

416

airm tine gafa

€28m

drugaí arna
urghabhadh ag an
mBiúró um Dhrugaí
agus Coireacht
Eagraithe (DOCB)

11%

89%

laghdú i líon na
mbuirgléireachtaí

Muinín an phobail sa
Gharda Síochána
i Ráithe 4
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LÉARGAS GINEARÁLTA AR AN BPLEAN PÓILÍNEACHTA 2018
Sracfhéachaint ar an dul chun cinn
Bainte amach

2

Bainte amach - ar leanúint

1b

Samhail Oibriúcháin Acmhainní Daonna

38a

Oiliúint faoin nGáinneáil ar Dhaoine

2a

Earcaigh 800 Garda

38b

Íospartaigh THB a shainaithint

5

Bainistiú Uainchláir agus Dualgais

39a

Sealbhú / Soláthar Pornagrafaíocht Leanaí

6

Láithreoirí Cúirte

39b

Íospartaigh Drochúsáide Ghnéasaí Leanaí

9b

PALF (Sprioc Cáilíochta Sonraí)

40a

Ráiteas maidir leis an gCosaint

12a

Oifigeach / Aonad DP a Cheapadh

40b

Tús Áite do Leanaí uathoibrithe PULSE

13

Aicmiú láraithe Inc

40c

NCCIS PULSE/TUSLA a chomhtháthú

15a

PULSE Inc. Taifeadadh (Próiseas)

42b

Leibhéal Teagmhais a Choimeád (An Bhuirgléireacht)

15b

PULSE Inc. Rec. (Monatóireacht)

44c

Feachtas um Chosc Calaoise

15c

Drochúsáid Teaghlaigh PULSE

44d

Frith-Chaimiléireacht & Frith-Bhreabaireacht

15d

Teagmhais ‘Braite’ PULSE

44e

17a

Saincheisteanna um Iniúchadh Aitheantais Chultúrtha

Comhdháil maidir le Caimiléireacht /
Breabaireacht Líne Fóin

18c

Polasaí um Bronntanais agus Fáilteachas

44f

Méadú ar an Sciúradh Airgid

20

Maitrís Úinéireachta Polasaithe

45a

Tuairiscí don PA ar OCGanna in aghaidh na Ráithe

21

Cigireacht agus Athbhreithniú TF

45d

Méadú an Líon Braite (Airm Tine)

23a

Cláir Riosca

45e

Barántais Ghabhála Eorpacha curtha ar ceal

23b

Sonraí Riosca a Roinnt

46

Tuairisciú na Rátaí Braite

24

Na hAchtanna um Sceimhlitheoireacht a Chosc

50

Plean Oibríochtaí um an Póilíniú Bóithre

26a

Oiliúint in 8 Réigiún MEM

52

Sábháilteacht ar Bhóithre Náisiúnta Strait. na Meáin

26b

Tascfhórsa um Pleanáil Éigeandála

54a

Limistéir Deighilte Geografaí CP

27b

Ceannais Teagmhais Chriticiúil & Airm Tine

56a

Láithreán Gréasáin nua an Gharda Síochána

28

Fóraim Shlándála Idirnáisiúnta

56b

Rannpháirtíocht sna Meáin Shóisialta

29a

Roinnt na faisnéise faoi Schengen

59b

Oiliúint san Éagsúlacht

29c

Sonraí Inimirce Soghluaiste

60

Moltaí J-ARC

29d

Réamhfhaisnéis do Phaisinéirí

61

Forfheidhmiú SAOR

30

Timpeallacht Slándála Scanadh

62a

Plean Gníomhaíochta Athstiúrtha Óige

32

An Deasc Cibearshlándála Náisiúnta

62b

An Plean a Chur i bhFeidhm (féach 62a)

33

An tAcht um CC (Íospartaigh na Coireachta) 2017

35a

Rann. Aonaid Seirbhísí Cosanta

35c

Ceardlanna SORAM a éascú

36b

Cionta Gnéas a Thuairisciú / a Bhrath

37a

Idirghabhálacha Mí-Úsáide Baile

37b

Tuairisciú ar an Drochúsáid Teaghlaigh

37c

Athghlaonna um an Drochúsáid Teaghlaigh
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Le haghaidh sonraí iomlána faoi sheachadadh tionscnamh aonair i
bPlean Póilíneachta 2018, tabhair cuairt ar www.garda.ie
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Léargas Ginearálta ar Phlean Póilíneachta 2018 - ar lean

Bainte amach go páirteach

Níor baineadh amach fós - ar lean

1a

An Straitéis Acmhainní Daonna

34a

An Coireacht Fuatha a Shainmhíniú

2b

500 Ball Foirne a Earcú

34b

Gnás chun an Choir Fuath a Thaifeadadh

3

Ath-shannadh Gardaí

34c

Tuairisciú Feachtas Coire Fuath

4

Múnla Póilíneachta Rannach

36a

Athbhreithniú ar Dhúnbhású Baile

7

Seolta Ríomhchuidithe

36c

Idirghabhálacha Mí-Úsáide Baile

8

Córas Bainistíochta Imscrúdaithe

41a

Gnásanna an Oifigigh um Chosc ar Choireacht

9a

PALF (Athbhreithnithe Aonair)

41b

Iarratas Soghluaiste ar Chosc ar Choireacht

11

Ceap an Príomhoifigeach Sonraí

42a

Ráta Braite a Choimeád (Ionsaí)

12b

Plean Measúnaithe Tionchair DP

42c

Ráta Braite a Choimeád (An Bhuirgléireacht)

16

Bainistíocht Ábhair Fiontraíochta

42d

Leibhéal Teagmhais a Choimeád (Robáil)

18a

Straitéis Eitice

42e

Ráta Braite a Choimeád (Robáil)

18b

Céim 1 den Oiliúint Eitice

43

Leibhéal Teagmhais a Laghdú (Ionsaí)

19

Pleanáil Straitéiseach Todhchaíoch

44a

Idirchaidreamh Réigiúnach GNECB

25

Faisnéis Airgeadais le A/C S&I

44b

Oifig Náis. um Chosc ar Chalaois

27a

Nósanna Imeachta Speisialta um Airm Tine

45c

Brath a Mhéadú (S/S Rialú Drugaí)

29b

Malartú Faisnéise Prüm

51

Seicphointí Ilghníomhaireachta

31c

Scrúdú Ríomhaireachta Fóiréinseach

53a

Príomhchionta Tarrthála

35b

Meas. Riosca Mí-úsáid Teaghlaigh/Coireachta Gnéas

53b

Laghdú ar Bhásanna Bóthair

45b

Mairís a Fhorb. chun OCGanna a mheas

53c

Laghdú ar Dhíobhálacha Tromchúiseacha

47

Feidhm Fheabhsaithe GoAML

54b

Plean Leithdháilte Pearsanra COMPOL

48

Plean Gníomhaíochta Crowe Horwath

55a

Straitéis Chúltaca an Gharda Síochána

49a

Aonaid Phóilínithe Bóithre Rannáin

55b

Comhtháthú Chúltaca an Gharda Síochána

49b

Pearsanra Póilínithe Bóithre

57

Cosc ar an gCoireacht (Daoine Leochaileacha)

58a

Plean chun Grúpaí Éagsúla a mhealladh

58b

Plean Feidhmithe (féach 59a)

58c

Bacainní ID ar Ghrúpaí Éagsúla

59a

Straitéis um an Éagsúlacht & an Cuimsitheacht

63

Bainistíocht Mórimeachtaí Athbhreithniú

Níor baineadh amach fós
2c

500 Comhalta Cúltaca an Gharda a Earcú

10

Cuireadh Tús le hOiliúint CBFF

14

Leibhéil Seirbhíse GISC

17b

Straitéis Iniúchta Chultúrtha

22

Costáil an Phlean Póilíneachta

23c

Creat Dearbhaithe Rialachais

31a

Feidhm Faisnéise an GCCB

31b

Aonaid Chibear-Scrúdú Fóiréinseach
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Príomhtháscairí Feidhmíochta

4

SPRIOC DHEIREADH BLIANA

AN DUL CHUN CINN ATÁ DÉANTA NA BLIANA

31a Feidhm faisnéise coiriúla a bhunú
laistigh de Bhiúró Cibearchoireachta an
Gharda Síochána (deireadh R2).

Níor baineadh amach an sprioc seo. Níor earcaíodh Oifigeach Faisnéise
Coiriúil (CIO) lánaimseartha do Bhiúró Náisiúnta Cibearchoireachta an Gharda
Síochána (GNCCB) mar a bhí beartaithe. Idir an dá linn, d'oibrigh comhalta
amháin den Bhiúró i rith na bliana ar bhonn páirtaimseartha mar CIO.
Forbraíodh cás gnó cuimsitheach le haghaidh pearsanra breise, cóiríochta
agus trealaimh (lena n-áirítear iarratas ar phost an OCÉ a chruthú) agus bhí
sé á chur chun cinn go gníomhach ag deireadh na bliana.

31b Dhá réigiún a ainmniú chun Aonaid
Imscrúdaithe Cibearfhóiréinsice a bhunú
(deireadh R1). Dhá aonad réigiúnacha a
bhunú (deireadh R4).

Níor baineadh amach an sprioc seo. Chun ról tacaíochta náisiúnta
ardchaighdeáin a sholáthar i dtreoir agus i maoirseacht, bhí sé i gceist Aonaid
Réigiúnacha Cibearchoireachta a chruthú agus an t-aonad náisiúnta a
leathnú. Sainaithníodh na chéad réigiúin a fuair na haonaid sin i R1.
Aithníodh costais chóiríochta, airgeadais agus trealaimh riachtanaigh i R2.
Mar sin féin, chuir saincheisteanna maoinithe don bhonneagar TFC agus moill
ar earcaíocht, cóiríocht agus trealamh a aimsiú, moill ar a mbunú ina dhiaidh
sin. Meastar go ndéanfar dul chun cinn ina leith seo i R1, 2019.

31c Laghdú 25% ar an tréimhse ama ar
an meán atá riachtanach chun 90% de
scrúduithe fóiréinseacha ar ríomhaire a
chur i gcrích (deireadh R4).

Níor baineadh an sprioc seo amach go hiomlán. Cé nár comhlíonadh an
sprioc a leagadh síos sa Phlean Póilíneachta, rinne an GNCCB iarrachtaí
suntasacha chun amanna próiseála do scrúduithe ríomhaire fóiréinsí a
laghdú. Go bunúsach, ba é an sprioc ná 90% de na cásanna a dhúnadh
laistigh de 33 mí nó níos lú. Baineadh an sprioc sin amach i R1 agus R2,
agus cailleadh é faoi bhun 3% i R3 agus R4. Is feabhas suntasach é seo ar
bhlianta roimhe seo agus tá na hiarrachtaí chun feidhmíocht a fheabhsú
tuilleadh in 2019 ar siúl faoi láthair. Bhí an tionscnamh seo dúshlánach le
laghdú ar acmhainní oilte i rith na bliana, éileamh méadaithe ar sheirbhísí,
agus méid na bhfearas stórála digití atá ag dul i méid i gcónaí.

33 Tacaíocht do chur i bhfeidhm an
Achta um Cheartas Coiriúil
(Íospartaigh na Coireachta), 2017.

Baineadh amach an sprioc seo. Cuireadh réimse tionscnamh tacaíochta
íospartach chun cinn i rith na bliana. Áiríodh ar na tionscnaimh sin forbairt
leanúnach ar oiliúint fheabhsaithe do chomhaltaí a dhéileálann le híospartaigh
na coireachta; faisnéis a chur in iúl don phearsanra faoin Acht um Cheartas
Coiriúil (Íospartaigh na Coireachta), 2017; ag glacadh páirte i ngrúpa oibre
ilghníomhaireachta maidir le féinmharú a chosc agus roinnt doiciméad oiliúna
agus treoirlíne a dhréachtú, atá á n-athbhreithniú faoi láthair agus atá ag
feitheamh ar fhaomhadh.
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Póilíneacht Náisiúnta - ar lean

Príomhtháscairí Feidhmíochta - ar leanúint
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35a Athbhreithniú ar Aonaid Seirbhísí
Cosanta Rannáin agus plean
forchéimnithe forbartha (deireadh R1),
plean forchéimnithe le haghaidh 2018 a
chur i bhfeidhm agus aonaid seirbhíse
cosantacha nua a fheidhmiú
(deireadh R4).

Baineadh amach an sprioc seo. Soláthróidh Aonaid Seirbhísí Cosanta
Rannáin (DPSUanna) cur chuige comhsheasmhach gairmiúil maidir le
himscrúdú cineálacha coireachta speisialaithe lena n-áirítear coireacht
ghnéasach, gáinneáil ar dhaoine, mí-úsáid leanaí agus mí-úsáid teaghlaigh.
Díreoidh DPSUanna freisin ar thacaíocht a sholáthar d'íospartaigh
leochaileacha coireachta lena n-áirítear comhoibriú feabhsaithe leis an
nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach chun leanaí a chosaint.
Críochnaíodh athbhreithniú ar na chéad DPSUanna i R1. Rinneadh
athbhreithniú breise ar rannáin chun cé acu ab fhearr a aimsiú chun aonaid a
bhunú i R2 agus R3. Bunaíodh sé Aonad Seirbhísí Cosanta Rannáin nua sa
chéad seachtain d'Eanáir 2019 i rannóga RCBÁC Lár-Theas, i rannáin na
Gaillimhe, Luimnigh, Chiarraí, Chill Chainnigh / Cheatharlach agus Phort
Láirge. Cuireadh an tionscadal seo ar aghaidh tuilleadh arís in 2019.

35b Forbairt ar uirlis Measúnaithe
Riosca le haghaidh drochíde sa
teaghlach agus coireacht ghnéis
(deireadh R3).

Níor baineadh an sprioc seo amach go hiomlán. Forbraíodh uirlis
measúnaithe riosca le haghaidh mí-úsáid teaghlaigh agus coireachta gnéis in
2018 agus rinneadh tástáil phíolótach uirthi in dhá roinn. Ag deireadh na
bliana bhí sé á athbhreithniú ag Coláiste na Tríonóide. Chuir castacht an
tionscnaimh seo agus an méid oibre a bhí i gceist le moill ar a dhul chun cinn.
Déanfar forfheidhmiú náisiúnta in 2019, tar éis do mheasúnú agus
athbhreithniú a bheith déanta.

35c Dhá cheardlann ar Mheasúnú agus
ar Bhainistíocht Riosca Ciontóirí Gnéis
(SORAM) a éascú in aghaidh na ráithe.

Baineadh amach an sprioc seo. Tacaíonn Measúnú agus Bainistiú Riosca
Ciontóirí Gnéis (SORAM) le leibhéil fheabhsaithe comhair agus comhordaithe
idir na príomheagraíochtaí reachtúla a bhfuil baint acu le bainistiú a
dhéanamh ar na rioscaí a bhaineann leis an bpobal ag ciontóirí gnéis
ciontaithe agus leas leanaí a chosaint. Reáchtáladh dhá cheardlann SORAM
gach ráithe. Ghlac gach roinn den Gharda Síochána ach dhá cheann páirt i
rith na bliana agus reáchtálfar ceardlanna leanúnacha in 2019.

36a Athbhreithniú ar chásanna
dúnbhású teaghlaigh tríd an bhFoireann
Athbhreithnithe ar Dúnbhású
Teaghlaigh.

Níor baineadh amach an sprioc seo. I R1, aithníodh roghanna oiliúna don
phearsanra a leithdháileadh ar Fhoireann Athbhreithnithe Dúnbhásaithe Baile
(RCBÁC) nua. I R2, cuireadh tús le dréachtú doiciméad beartais agus nós
imeachta agus tiomsaíodh plean cumarsáide chun feasacht inmheánach ar
bhunú an aonaid a ardú. Mar sin féin, go dtí go gceadaítear go foirmiúil an
polasaí agus na nósanna imeachta ní fhéadfaí tús a chur leis an bpróiseas
athbhreithnithe. Staid D'fhan sé seo ag deireadh bliana I R1 2019 tugadh faoi
athbhreithniú dúnbhásaithe amháin agus pleanáladh dhá cheann eile.
Cuireadh an tionscadal seo ar aghaidh tuilleadh arís in 2019.
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36b Méadú ar thuairisciú de chionta
gnéasacha.

Baineadh amach an sprioc seo. Mhéadaigh an leibhéal tuairiscithe ar chionta
gnéis (5.29% thar an sprioc ag deireadh na bliana). Tacaíodh leis an méadú
seo ar thuairisciú trí bhunú Aonaid Seirbhísí Cosanta Rannáin (DPSUanna)
eile in 2018. Chuir roinnt páirtithe leasmhara tábhachtacha fáilte roimh bhunú
na n-aonad, lena n-áirítear grúpaí a thacaíonn le híospartaigh, mná agus
leanaí, agus gníomhaireachtaí comhpháirtíochta agus maoirseachta, lena náirítear an tÚdarás Póilíneachta agus COSC.

36c leibhéil bhraite maidir le cionta
gnéis a choinneáil.

Níor baineadh amach an sprioc seo. Laghdaíodh leibhéil braite do chionta
gnéis in 2018 (49% faoi bhun na sprice ag deireadh na bliana). Chun cáilíocht
na sonraí a fheabhsú, thug an Garda Síochána isteach roinnt athruithe ar na
rialacha ar chóras TF PULSE, arna chumasú ag scaoileadh PULSE 7.3, an
25/02/18. Áiríodh leis na hathruithe seo rialacha níos déine a chur i bhfeidhm
maidir le stádas teagmhais coireachta a shocrú, go háirithe maidir le stádas
cted braite ’. Mar thoradh air sin, mar thoradh ar na rialacha nua tá moill ama
idir imscrúduithe casta agus fadtréimhseacha a thionscnamh, a bhfuil
comhaid shubstaintiúla curtha faoi bhráid an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí;
agus taifeadadh stádas ‘aimsithe’ ar chóras PULSE. Meastar go mbeidh
leibhéil bhraite níos ísle mar thoradh air seo sa ghearrthéarma.
Tá Seirbhís Anailíse an Gharda Síochána ag déanamh monatóireachta faoi
láthair ar an éifeacht a bhfuiltear ag súil leis. Mar sin féin, is fachtóir amháin é
seo sa laghdú a breathnaíodh. Chun aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist seo
ar bhealach níos cuimsithí, forbraíodh plean feabhsúcháin braite, lena
n-ionchorpraítear gníomhartha gearrthéarmacha, meántéarmacha agus
fadtéarmacha agus cuirfear i bhfeidhm é in 2019.

37a Cigire a shannadh a bheadh
freagrach as idirghabhálacha mí-úsáide
baile i ngach Rannán (deireadh R1).

Baineadh amach an sprioc seo. I ndiaidh polasaí nua an Gharda Síochána
maidir le hidirghabháil mí-úsáid teaghlaigh a chur i bhfeidhm in 2017,
ceapadh Cigire le freagracht as idirghabhálacha mí-úsáide baile i ngach
rannóg i R1, 2018. Tá sé de fhreagracht ar gach Cigire a chinntiú go
ndéantar gach teagmhas mí-úsáide baile laistigh dá rannóg a thaifeadadh i
gceart, agus go ndéantar athbhreithniú agus freagra air, go háirithe i
gcásanna ina bhfuil mí-úsáid ag dul i méid.

37b Tuairisciú méadaithe ar dhrochíde
sa teaghlach (bonnlíne a leagan síos in
2018).

Baineadh amach an sprioc seo. Bailíodh sonraí bunlíne lena tuairiscítear ar an
mí-úsáid teaghlaigh i rith na bliana. Cuideoidh infhaighteacht na sonraí seo
leis an nGarda Síochána anailís a dhéanamh ar threochtaí agus ár bhfreagairt
ar mhí-úsáid teaghlaigh a chur in oiriúint amach anseo.
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37c Sásra a thabhairt isteach chun
glaonna ar ais ar íospartaigh drochíde
teaghlaigh a thomhas (deireadh R1).
Measúnú curtha ar bun ar leibhéil
chomhlíonta leis an mbeartas glaoch ar
ais (deireadh R2).

Baineadh amach an sprioc seo. Cuireadh córas tuairiscithe i bhfeidhm chun
feabhas a chur ar rialachas rannpháirtíochta íospartaigh tí. Tomhaiseann an
córas tuairiscithe líon na nglaonna pearsanta ar íospartaigh mí-úsáide baile
laistigh de sheacht lá ó tharla eachtra de réir bheartas an Gharda Síochána.
Cé go bhfuil rannpháirtíocht taifeadta íospartach íseal, aithníodh
saincheisteanna tuairiscithe agus cáilíochta sonraí. Reáchtáladh feachtas
cumarsáide i rith na bliana chun baill a chur ar an eolas faoina bhfreagrachtaí
sa réimse seo. Leanfar ar aghaidh leis an obair in 2019.

38a Oiliúint faoin nGáinneáil ar Dhaoine
tugtha do 120 ball foirne.

Baineadh amach an sprioc seo. Le linn 2018, cuireadh cláir ardaithe
feasachta ar fáil do 127 ball den Gharda agus do bhaill foirne ar fud na
heagraíochta. Seachadadh oiliúint freisin, go minic i gcomhar le heagraíochtaí
neamhrialtasacha ar nós Ruhama, do lucht féachana éagsúla lasmuigh den
eagraíocht in iarracht feasacht a ardú maidir le Gáinneáil ar Dhaoine (THB) i
measc an phobail i gcoitinne.

38b Méadú ar líon na n-íospartach
gáinneála a aithníodh.

Is é atá i gcGáinneáil ar Dhaoine (THB) ná earcaíocht; iompar; aistriú; daoine
a lonnú nó a fháil trí bhagairt nó úsáid fórsa nó cineálacha eile comhéigean;
fuadach; calaoise; dallamullóg; mí-úsáid cumhachta; nó suíomh
leochaileachta; nó íocaíochtaí nó sochair a thabhairt nó a fháil chun toiliú
duine a bhfuil smacht aige / aici ar dhuine eile a bhaint amach, chun críche
saothraithe. Thaifead an Garda Síochána méadú ar líon na n-íospartach a
aithníodh, ó 51 in 2017 go 64 in 2018. Leanfar ar aghaidh leis an obair chun
dul i ngleic le THB in 2019.
* Is mian leis an nGarda Síochána aitheantas a thabhairt do earráid sonraí i dtuarascálacha
roimhe seo, maidir le líon na n-íospartach THB a aithníodh in 2017. Ba é an toradh a bhí
air seo ná gur cuireadh scagaire ‘Bun-Teagmhais’ i bhfeidhm go hearráideach. Is cúis
mhór aiféala í an earráid seo don Gharda Síochána.

39a Líon na ndaoine a bhfuil amhras
fúthu aitheanta maidir le
pornagrafaíocht leanaí nó scaipeadh
pornagrafaíocht leanaí.

Baineadh amach an sprioc seo. Baineann an Garda Síochána úsáid as
bogearraí comhghleacaithe chun daoine atá i seilbh, nó a bhfuil baint acu le,
pornagrafaíocht leanaí a dháileadh. De thoradh na hanailíse, sainaithníodh
228 sprioc maidir le seilbh nó dáileadh pornagrafaíocht leanaí faoi dheireadh
na bliana (níos mó ná an spriocfhigiúr de 120 úsáideoir a aithint).

39b Líon méadaithe leanaí íospartach a
ndearnadh teacht i dtír gnéasach orthu
ar an Idirlíon a aithint.

Baineadh amach an sprioc seo. Sainaithníodh 55 íospartach leanaí de
dhúshaothrú gnéasach le linn 2018 (níos mó ná an spriocfhigiúr de 40
íospartach a aithint). Leanfar leis an tionscnamh seo in 2019.

40a Ráiteas cosanta a eisiúint don
eagraíocht (deireadh R1).

Baineadh amach an sprioc seo. Is ceanglas é foilsiú Ráiteas um Chosaint
Leanaí faoi Acht Tús Áite do Leanaí 2015 d'eagraíochtaí atá ag obair le leanaí
agus le teaghlaigh. Is ráiteas scríofa é seo a shonraíonn an tseirbhís atá á
soláthar agus na prionsabail agus na nósanna imeachta atá le comhlíonadh
chun a chinntiú, a mhéid is indéanta, go bhfuil leanbh a bhaineann leas as an
tseirbhís sábháilte ó dhochar. Eisíodh Ráiteas Cosanta don Gharda Síochána
chuig gach pearsanra i R3, 2018.
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40b Fógraí uathoibríocha maidir le
Tús Áite do Leanaí a chruthú ar PULSE
(deireadh R1).

Baineadh amach an sprioc seo. Cuireann baill den Gharda Síochána in iúl do
Tusla na hábhair imní um chosaint agus leas leanaí a d'fhéadfadh a bheith
ann faoin Acht um Tús Áite do Leanaí 2015; Tús Áite do Leanaí: Treoir
Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí (2017); nó i gcás ina bhfuil aon imní
maidir le leas leanaí acu. In R1, rinneadh córas ríomhaireachta PULSE a
nuashonrú chun fógraí uathoibríocha a ghineadh le haghaidh Tús Áite do
Leanaí (R1) - aistriú ó atreoruithe páipéarbhunaithe.

40c Tús a chur le próiseas chun córais
PULSE agus NCCIS Tusla a chur ar bun
i R3 (tionscadal ilbhlianta).

Baineadh amach an sprioc seo. I rith na bliana forbraíodh moladh chun córas
TF PULSE an Gharda a chomhtháthú le Córas Faisnéise Náisiúnta Cúram
Leanaí TUSLA (NCCIS) agus bhí sé á athbhreithniú ag deireadh na bliana.
Is tionscadal casta é seo a chuirfear ar aghaidh le linn na chéad tréimhse
straitéise eile.

42a An ráta braite le haghaidh ionsaí a
choinneáil.

Níor baineadh amach an sprioc seo. Bhí na tuartha ar ionsaí 38.8% faoi bhun
na sprice don bhliain. Chun cáilíocht na sonraí a fheabhsú, thug an Garda
Síochána isteach roinnt athruithe ar na rialacha ar chóras TF PULSE, arna
chumasú ag scaoileadh PULSE 7.3, an 25/02/18. Áirítear leis na hathruithe
seo rialacha níos déine a chur i bhfeidhm maidir le stádas teagmhais
coireachta a shocrú, go háirithe maidir le stádas cted braite’. Meastar go
mbeidh leibhéil bhraite níos ísle mar thoradh air seo sa ghearrthéarma.
Tá Seirbhís Anailíse an Gharda Síochána ag déanamh monatóireachta faoi
láthair ar an tionchar a bhfuiltear ag súil leis ar leibhéil braite. Mar sin féin, níl
anseo ach fachtóir amháin sa laghdú a breathnaíodh. Chun aghaidh a
thabhairt ar an tsaincheist seo ar bhealach níos cuimsithí, forbraíodh plean
feabhsúcháin braite, lena n-ionchorpraítear gníomhartha gearrthéarmacha,
meántéarmacha agus fadtéarmacha agus cuirfear i bhfeidhm é in 2019.

42b Na leibhéil teagmhais
buirgléireachta a choinneáil.

Baineadh amach an sprioc seo. Thit teagmhais buirgléireachta in 2018
(10.82% faoi bhun figiúirí 2017). Bhí eachtraí buirgléireachta (nach an
trombhuirgléireacht a bhí iontu) ag titim síos idir 2014 agus 2016 (-5%), ach
tháinig méadú beag orthu i rith 2017 sular thit siad faoi 13% idir 2017 agus
2018. Tá eachtraí trombhuirgléireachta ag dul i méid, áfach, ó 2016 i leith, ag
méadú + 22% thar an tréimhse sin.

42c An ráta braite do bhuirgléireacht a
choinneáil.

Tháinig laghdú ar an líon teagmhais bhuirgléireachta ar braitheadh in 2018
(20.95% faoi bhun figiúirí 2017). Chun cáilíocht na sonraí a fheabhsú, thug an
Garda Síochána isteach roinnt athruithe ar na rialacha ar chóras TF PULSE,
arna chumasú ag scaoileadh PULSE 7.3, an 25/02/18. Chun aghaidh a
thabhairt ar an tsaincheist seo ar bhealach níos cuimsithí, forbraíodh plean
feabhsúcháin braite, lena n-ionchorpraítear gníomhartha gearrthéarmacha,
meántéarmacha agus fadtéarmacha agus cuirfear i bhfeidhm é in 2019.
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42d Na leibhéil teagmhais robála a
choinneáil.

Níor baineadh amach an sprioc seo. Mhéadaigh teagmhais robála i rith na
bliana (10.66% os cionn figiúirí 2017) agus mar sin níor baineadh amach an
sprioc maidir le leibhéil 2017 a choinneáil. Taispeánann treochtaí scrúdaithe
laistigh de na coireanna toirte is airde sa chatagóir seo gur tháinig méadú ar
theagmhais robála bunaíochta nó institiúide i 2013 - ó 988 teagmhas in 2013
go 675 in 2018 (-32%). Tháinig laghdú freisin ar theagmhais ‘robála ón duine’
idir 2014 agus 2016, roimh dó ardú beagán in 2017 (+ 6%) agus níos
suntasaí idir 2017 agus 2018 (+ 14%). I rith 2018, tharla níos mó ná trí
cheathrú (76%) de theagmhais ‘robáil ón duine’ i Réigiún Cathrach Bhaile
Átha Cliath.

42e An ráta brathadóireachta robála a
choinneáil.

Níor baineadh amach an sprioc seo. Tháinig laghdú ar bhrath robálacha in
2018 (36.05% faoi bhun figiúirí 2017). Tabharfar aghaidh air seo trí
thionscnaimh um cháilíocht sonraí agus trí phlean feabhsúcháin braite mar
atá leagtha amach thuas.

43 Teagmhais laghdaithe ionsaithe
(-5%).

Níor baineadh amach an sprioc seo. Níor baineadh amach an sprioc-laghdú
de 5% maidir le teagmhais ionsaithe in 2018. Leanadh le hionsaithe a
mhéadú agus sheas siad 11.26% os cionn figiúirí 2017 ag deireadh na bliana.
Ó 2013 i leith, tá méadú tagtha ar theagmhais mionionsaí, + 34% go dtí
deireadh 2018. Ar an gcaoi chéanna, tá méadú ag teacht ar theagmhais
ionsaithe is cúis le díobháil le blianta beaga anuas. Idir 2013 agus 2018, tá
méadú + 40% tagtha ar líon na dteagmhas taifeadta. Tá an tsaincheist maidir
le dul i ngleic le teagmhais ionsaí faoi athbhreithniú le grúpa saineolaithe faoi
chathaoirleacht an Choimisinéara Cúnta, Réigiún Cathrach Bhaile Átha Cliath.
Cuirfear an obair seo ar aghaidh in níos mó in 2019.

44a Aonad Idirchaidrimh Réigiúnach a
bhunú laistigh de Bhiúró Náisiúnta an
Gharda Síochána um Choireacht
Eacnamaíoch (deireadh R2).

Níor baineadh amach an sprioc seo. Rinneadh cás gnó cuimsitheach chun
Aonad Idirchaidrimh Réigiúnach a bhunú laistigh de Bhiúró Náisiúnta an
Gharda um Choireacht Eacnamaíoch. Is é a ról ná comhairle agus tacaíocht a
chur ar fáil do chomhaltaí a dhéanann imscrúdú ar chásanna calaoise casta
ag leibhéal rannach. Ag deireadh na bliana, áfach, níor bunaíodh an t-aonad
de réir mar a bhítear ag fanacht leis na hacmhainní a bhí ag teastáil. Leanfar
leis na hiarrachtaí chun an tionscnamh seo a chur ar aghaidh in 2019.

44b Oifig Náisiúnta um Chosc ar
Choireacht a bhunú (deireadh R2).

Níor baineadh amach an sprioc seo. Rinneadh cás gnó cuimsitheach chun
Oifig Náisiúnta um Chosc ar Chalaois a bhunú laistigh de Bhiúró Náisiúnta an
Gharda um Choireacht Eacnamaíoch; agus ina dhiaidh sin d'Oifigeach
Coiscthe Coireachta agus d'fhoireann tacaíochta. Ag deireadh na bliana,
áfach, ní raibh an t-aonad bunaithe de réir mar a bhítear ag fanacht leis na
hacmhainní a bhí ag teastáil. Leanfar leis na hiarrachtaí chun an tionscnamh
seo a chur ar aghaidh in 2019.
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44c Feachtas feasachta um chosc ar
chalaois a sheoladh (deireadh R3).

Baineadh amach an sprioc seo. I gcaitheamh na bliana, chuaigh Biúró
Náisiúnta na hÉireann um Choireacht Eacnamaíoch (GNECB) i dteagmháil le
gnólachtaí seachtracha, le hinstitiúidí airgeadais, le ranna rialtais agus leis an
tionscal príobháideach chun calaois, éilliú agus breabaireacht a dhíriú.
Rinneadh pleananna chun feachtais feasachta ar chosc calaoise a sheoladh i
gcomhar le Europol agus déanfar dul chun cinn breise ar an tionscnamh seo
in 2019. Coinníodh agus nuashonraíodh cumarsáidí tairsí i rith na bliana
maidir le forbairtí calaoise is déanaí.

44d Aonad Frith-Éillithe agus
Breabaireachta a bhunú (deireadh R2).

Baineadh amach an sprioc seo. I R3 bunaíodh Aonad Frith-Éillithe agus
Breabaireachta laistigh de Bhiúró Náisiúnta an Gharda um Choireacht
Eacnamaíoch. Leithdháiltear foireann amháin Bleachtaire Sáirsint agus beirt
Ghardaí Bleachtaire ar an aonad agus cuireadh maoiniú ar fáil do na baill sin
chun tabhairt faoi chúrsaí oideachais cuí.

44e Líne theileafóin rúnda thiomanta a
bhunú chun tuairisc a thabhairt ar
éillitheacht agus ar bhreabaireacht
(deireadh R3).

Baineadh amach an sprioc seo. I R3 bunaíodh líne teileafóin faoi rún chun
éilliú agus breabaireacht a thuairisciú.

44f Méadú ar líon na gcionta sciúradh
airgid a bhraitear.

Baineadh amach an sprioc seo. Faoi dheireadh na bliana tháinig méadú
85.19% ar líon na gcionta sciúrtha airgid, i gcomparáid le 2017 le bliain.
Is cuid de na cúiseanna leis an méadú seo iad teagmháil le pearsanra
oibríochta, modúil sciúrtha airgid a áireamh ar chúrsaí oiliúna, agus
for-rochtain ar thionscal.

45a Nuashonruithe ráithiúla a chur ar
fáil don Údarás Póilíneachta maidir leis
an dul chun cinn a rinneadh chun díriú
ar Ghrúpaí Coireachta Eagraithe.

Baineadh amach an sprioc seo. Soláthraíodh mionteagaisc don Údarás
Póilíneachta i rith na bliana maidir leis an dul chun cinn a rinneadh maidir le
díriú ar Ghrúpaí Coireachta Eagraithe (OCGanna). Leanfar ar aghaidh leis an
Seo in 2019.

45b Critéir a chomhaontú agus maitrís
a fhorbairt chun an bhagairt a
chruthaíonn Grúpaí Coireachta
Eagraithe a thomhas (deireadh R3).

Níor baineadh an sprioc seo amach go hiomlán. Mar chuid d’iarracht níos leithne
chun dul i ngleic le gníomhaíochtaí na ngrúpaí coireachta eagraithe, bhí an
tionscnamh seo dírithe ar a chumasú. An Garda Síochána chun maitrís a úsáid
chun an bhagairt a bhaineann le grúpaí dá leithéid a thomhas. Cé go ndearnadh
dul chun cinn maidir le maitrís a fhorbairt, bhí sé seo neamhiomlán ag deireadh
na bliana. Leanfar ar aghaidh leis an obair ar an tionscadal seo in 2019.

45c Líon méadaithe braití chun drugaí
rialaithe a dhíol agus a sholáthar.

Níor baineadh amach an sprioc seo. Déileáiltear le fadhb na mí-úsáide drugaí
ar bhealach comhordaithe agus comhtháite faoin Straitéis Náisiúnta Drugaí
Ag Laghdú Díobhála, Ag Tacú Téarnaimh - freagairt faoi stiúir sláinte ar úsáid
drugaí agus alcóil in Éirinn 2017-2025. D’oibrigh an Garda Síochána le linn
2018 chun tacú leis an straitéis seo i gcomhpháirtíocht leis na hearnálacha
drugaí pobail agus deonacha. Mar sin féin, níor aimsíodh spriocdhírithe ar
dhíolachán nó ar sholáthar drugaí rialaithe 46.94%. Is mar gheall ar rialacha
nua chun stádas eachtraí coireachta a thaifeadadh ar an gcóras PULSE den
chuid is mó.
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45d Líon méadaithe braite le haghaidh
urghabháil arm tine.

Baineadh amach an sprioc seo. Bhí urghabhálacha arm tine (urghabhadh
416 in 2018 -v- 403 a urghabhadh in 2017) ar an sprioc. Cuireann sé seo
béim ar na hiarrachtaí atá á ndéanamh ag an nGarda Síochána i réimse na
nDrugaí agus na Coireachta Eagraithe, go háirithe maidir le hurghabháil arm
tine agus cosc ar dhúnmharuithe ag baill de ghrúpaí den sórt sin.

45e Líon méadaithe Barántas Gabhála
Eorpach a fhorfheidhmiú.

Baineadh amach an sprioc seo. Tháinig méadú 6.65% ar líon na mBarántas
Gabhála Eorpacha (EAWanna) a forghníomhaíodh i gcomparáid bliain i ndiaidh
bliana. Le linn 2018 ceapadh Pointí Teagmhála Sonracha (SPOCanna) i ngach
ceann de na 28 Rannán Gardaí chun próiseáil agus bainistíocht EAWanna a
chomhordú. Tionóladh seimineár do na SPOCanna sin an 14/06/18 agus
críochnaíodh measúnú riosca ar gach EAWs a bhí gan réiteach.

46 Measúnú ilghníomhaireachta a
stiúradh maidir leis an gClár Tuairiscithe
Imeaglaithe a Bhaineann le Drugaí, le
cur i gcrích agus le foilsiú (deireadh R4).

Baineadh amach an sprioc seo. In 2018, rinne an Garda Síochána
athbhreithniú ar a pholasaí agus ar a nósanna imeachta maidir leis an gClár
Tuairiscithe Imeaglaithe a Bhaineann le Drugaí. Chuir GNDOCB faisnéisithe ar
fáil d'fhoirne bainistíochta réigiúnacha maidir leis an gclár. Leanadh le
hidirchaidreamh freisin le Cigirí ainmnithe, a chuir an measúnú ar an eolas.
Reáchtáladh cruinnithe maidir leis an meastóireacht le gníomhaireachtaí
seachtracha ábhartha agus chuir an Garda Síochána tús le rannpháirtíocht i
staidéar taighde náisiúnta faoi bhainistíocht, tacaíocht agus treoir an Bhoird
Taighde Sláinte agus an Lárionaid Faireacháin Eorpach um Dhrugaí agus
Andúile (EMCDDA). Tá taighde chun tacú le meastóireacht an chláir
críochnaithe anois. I R4, chomhoibrigh an Garda Síochána leis an Líonra
Náisiúnta um Thacaíocht Teaghlaigh (NFSN) chun comhphlean
gníomhaíochta a fhorbairt don mheastóireacht seo.

47 Tús curtha le húsáid fheidhmiúlacht
fheabhsaithe GoAML
(deireadh R3).

Níor baineadh an sprioc seo amach go hiomlán. Is réiteach bogearraí lánchomhtháite é feidhmchlár GoAML a forbraíodh go sonrach le húsáid ag
Aonaid Faisnéise Airgeadais (FIUanna) agus tá sé ar cheann dár bhfreagairtí
straitéiseacha ar choireacht airgeadais lena n-áirítear sciúradh airgid agus
maoiniú sceimhlitheoireachta. Chuaigh úsáid GoAML chun cinn go mór in
2018 de réir mar a bhog na hinstitiúidí airgeadais go léir le tuairisciú
leictreonach ar idirbhearta amhrasacha. Cé go leanann úsáid GoAML ag
leathnú, níor cuireadh gach feidhmiúlacht i bhfeidhm in 2018.
Leanann an tAonad Faisnéise Airgeadais (FIU) de bheith i dteagmháil le
Rannóg TF an Gharda chun feidhmiúlacht a leathnú. Leanfaidh an tionscadal
seo ar aghaidh i 2019.
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24 Gníomhartha sceimhlitheoireachta a
chosc trí chur isteach ar ghrúpaí
sceimhlitheoireachta, agus ar a
ngréasáin mhaoinithe agus tacaíochta
agus iad a tharraingt óna gcéile agus na
daoine sin atá freagrach a
ionchúiseamh.

Rinneadh imscrúdú réamhghníomhach ar ghníomhaíocht
sceimhlitheoireachta lena n-áirítear maoiniú sceimhlitheoireachta. D'oibrigh
roinnt rannóg shainfheidhme an Gharda Síochána go dlúth lena gcéile le linn
na bliana chun sonraí criticiúla a roinnt ar bhonn tráthúil. Le linn 2018, mar
thoradh ar oibríochtaí rathúla faoi stiúir faisnéise, gabhadh daoine agus
gearradh iad i ndáil le raon cionta maoinithe sceimhlitheoireachta agus
sceimhlitheoireachta. Bailigh an Garda Síochána agus rinneadh anailís ar
fhaisnéis a bhaineann le gach gné de ghníomhaíochtaí sceimhlitheoireachta
lena n-áirítear soláthar, earcú agus maoiniú. Rinneadh anailís agus ba é an
phríomhbhéim ná an fhaisnéis a aistriú go fianaise nuair is féidir.

25 Faisnéis airgeadais thráthúil a chur
ar fáil don Choimisinéir Cúnta, don
tSlándáil agus don Fhaisnéis, chun
críocha imscrúdaithe.

Níor baineadh an sprioc seo amach go hiomlán. Tiomsaíodh Tuarascálacha
Faisnéise Airgeadais le linn 2018 ag Aonad tiomnaithe um Imscrúdú
Maoinithe Sceimhlitheoireachta. Lean obair ar aghaidh i rith na bliana maidir
le treochtaí agus típeolaíochtaí a aithint. Mar sin féin, bhí tionchar ag an
gcaillteanas pearsanra tar éis ardú céime, athdháileadh agus scor ar an
aonad. Ar an gcúis seo tá an tionscnamh á rátáil ‘bainte amach go
páirteach’. Bhíthar ag lorg acmhainní breise a theastaíonn chun baill foirne a
aistríodh a athsholáthar ag deireadh na bliana.

26a Cleachtaí oiliúna pleanáilte a chur i
gcrích i ngach ceann de na hocht
Réigiúin Bainistíochta Mór-Éigeandálaí.

Baineadh amach an sprioc seo. Forbraíodh an Creat um Bainistíocht
Móréigeandála i 2005 agus glacadh leis le cinneadh an Rialtais i 2006. Is é an
cuspóir atá leis ná comhshocruithe agus struchtúir a leagan amach do
bhainistíocht éigeandála tosaigh na hearnála poiblí in Éirinn.
Ag leibhéal náisiúnta, de réir chinneadh an Rialtais, bunaíodh Grúpa Stiúrtha
Náisiúnta (NSG). Bhí idirchaidreamh leanúnach ar siúl i rith na bliana le gach
réigiún Bainistíochta Móréigeandála maidir le cláir oibre réigiúnacha
idirghníomhaireachta.
Tá an Garda Síochána ar cheann de na Príomhghníomhaireachtaí Freagartha
laistigh den chreat. Críochnaíodh gach cleachtadh oiliúna ilghníomhaireachta
pleanáilte i ngach ceann de na hocht Réigiún um Bainistíocht Móréigeandála
(MEM) le rannpháirtíocht iomlán na nGardaí.

26b Cuidiú le Tascfhórsa an Rialtais ar
Phleanáil Éigeandála ag teacht le plean
oibre 2018.
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Baineadh amach an sprioc seo. Is é Tascfhórsa an Rialtais um Phleanáil
Éigeandála an struchtúr ardleibhéil a thugann beartas agus treoir, agus a
dhéanann comhordú agus maoirseacht ar ghníomhaíochtaí pleanála
éigeandála na ranna Rialtais agus na n-údarás poiblí go léir. Cothaíonn sé an
úsáid is fearr is féidir as acmhainní agus comhoiriúnacht thar riachtanais
phleanála éagsúla. D'fhreastail ar chruinnithe uile Tascfhórsa an Rialtais ar
Phleanáil Éigeandála agus cuireadh go hiomlán leo.
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27a Athbhreithniú a dhéanamh ar an
bpolasaí agus ar na nósanna imeachta
atá ann faoi láthair le haghaidh aonad
arm tine speisialaithe (deireadh R1)
agus cuir i bhfeidhm nua
oibríochtaí réamhphleanáilte a
bhaineann le himscaradh oifigeach
armtha (deireadh Ráithe 3).

Baineadh amach an sprioc seo. Bunaíodh Ordú Tacaíochta & Oibríochtaí
Speisialta (STOC) i mí Lúnasa 2017. Is é cuspóir STOC póilíneacht a
dhéanamh níos sábháilte trí shainseirbhísí tine agus seirbhísí l lúide marfacha
a sholáthar lena n-áirítear teagmhais spontáineacha, amhail glaonna 999
agus oibríochtaí réamhphleanáilte. Tá STOC ag athrú de réir a chéile
bainistíocht roinnt aonad agus an tslí ina soláthraíonn siad sain-arm tine agus
seirbhísí ‘lúide marfacha.
Mar chuid den phróiseas seo, críochnaíodh athbhreithniú ar bheartais agus ar
nósanna imeachta atá ann cheana maidir le sain-aonaid arm tine. Cuireadh
roinnt dréachtbheartas agus nósanna imeachta faoi bhráid an Aonaid
Comhordaithe Beartais agus Rialachais.
Ar na dúshláin a bhain leis an tionscnamh seo a chríochnú bhí scála agus
castacht an tionscadail. Leanfar ar aghaidh leis an obair in 2019.

27b Ceannasaíocht Teagmhas Criticiúil
& Arm Tine a chumasú go hiomlán i
Réigiún Cathrach Bhaile Átha Cliath
(deireadh R2).

Baineadh amach an sprioc seo. Baineann an chéad athrú suntasach atá á
chur i bhfeidhm ag STOC leis an mbealach a bhainistíonn an Garda Síochána
an freagra luathchéime ar theagmhais chineálacha criticiúla agus airm tine.
In 2018, d'oibrigh STOC i gcomhar leis an Ionad Cumarsáide ag Cearnóg
Fhearchair, chun Ordú Teagmhais Chriticiúil & Airm Tine (CFIC) a bhunú do
Réigiún Cathrach Bhaile Átha Cliath. Anseo, bainistíonn seoltóirí a bhfuil
oiliúint orthu i samhail cinnidh arm tine acmhainní an Gharda chun a chinntiú
go bhfuil sé de chúram ar na freagróirí is oiriúnaí déileáil le heachtraí
tromchúiseacha. Cuireadh Oiliúint Cheannasaithe Thosaigh spontáineach i
gcrích i R1, 2018, ag cur ar chumas lárionad CFIC go hiomlán.

28 Rannpháirtíocht iomlán i bhfóraim
shlándála dhéthaobhacha, Eorpacha
agus idirnáisiúnta agus tacaíocht a
sholáthar do thionscnaimh slándála
Eorpacha.

Baineadh amach an sprioc seo. Tharla rannpháirtíocht leanúnach,
dhéthaobhach agus iltaobhach leanúnach, le seirbhísí slándála idirnáisiúnta
agus le comhpháirtithe AE, ar chúrsaí a bhaineann le slándáil náisiúnta agus
idirnáisiúnta i rith na bliana. Áiríodh leis an obair seo obair chomhoibríoch
agus oiliúint maidir le maoiniú sceimhlitheoireachta; ceannaireacht i gcoinne
na sceimhlitheoireachta (LinCT); an Tascfhórsa um Sceimhlitheoireacht i SAM;
Clár Athlonnaithe do Dhídeanaithe an AE; líonra frithsceimhlitheoireachta
ATLAS; feasacht ar radacú; Grúpa Oibre na bPóilíní ar Sceimhlitheoireacht
(PWGT), agus bearta frithsceimhlitheoireachta trasteorann leis an PSNI agus
seirbhísí slándála sa Ríocht Aontaithe.
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29a Dul chun cinn ar chur i bhfeidhm
réamh-2019 thionscnamh Chóras
Faisnéise Schengen (SIS II).

Baineadh amach an sprioc seo. Ba é príomhfhócas an Gharda Síochána in
2018 maidir le tionscnaimh slándála na hEorpa ná obair réamhfhorfheidhmithe a chur chun cinn ar SIS II (tionscadal ilbhliantúil). In 2018
chríochnaigh an Garda Síochána dearaí feidhmiúla chun cur ar chumas na
hÉireann sonraí a mhalartú. Áiríodh leis an obair sin pleananna oiliúna agus
cumarsáide a chríochnú don eagraíocht. Cuireadh an tionscadal seo ar
aghaidh tuilleadh arís in 2019.

29b Tús a chur le malartú faisnéise i
gcomhlíonadh Choinbhinsiún Prüm
(Deireadh R2) (tionscadal ilbhlianta).

Níor baineadh an sprioc seo amach go hiomlán. Tá sé mar aidhm ag
Coinbhinsiún Prüm comhoibriú trasteorann idir póilíní agus údaráis
bhreithiúnacha na dtíortha AE a fheabhsú chun an sceimhlitheoireacht agus
an choireacht trasteorann a chomhrac ar bhealach níos éifeachtaí. Díríonn sé
go háirithe ar mhalartuithe uathoibrithe faisnéise. Díríonn sé freisin ar
mhórimeachtaí agus ar chomhrac na sceimhlitheoireachta.
Tá an Garda Síochána ag ullmhú do rannpháirtíocht ag teacht leis an
gCoinbhinsiún. In 2018 rinne saineolaithe na hOstaire meastóireacht ar an
eagraíocht maidir lena cumas sonraí dachtalascópacha (méar agus cló
pailme) a mhalartú. Faomhadh iarratas an Gharda i dtuarascáil mheasúnaithe
Ghrúpa DAPIX an AE agus glanadh an AE é chun tús a chur le malartú sonraí
dachtalascópacha (méar agus cló pailme). Cuirfear tús le malartú faisnéise ar
dtús lenár gcomhghleacaithe san Ostair agus ina dhiaidh sin leis an Ísiltír.
Táthar ag súil go gcuirfear an tionscadal seo chun cinn tuilleadh in 2019.
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29c Rochtain ar shonraí inimirce
soghluaiste a sholáthar d'Oifigigh
Inimirce an Gharda Síochána ar bhonn
céimnithe (R2 agus R4).

Baineadh amach an sprioc seo. Cuireadh an tionscadal seo, a chuirfeadh ar
chumas oifigeach inimirce rochtain a fháil ar shonraí inimirce soghluaiste, dul
chun cinn ar bhonn céimnithe in 2018, agus ba é an toradh a bhí air ná
dáileadh na crua-earraí go náisiúnta, ag cinntiú inrochtaine na sonraí a bhí ag
teastáil. Go bunúsach, cuireann sé seo ar chumas na n-oifigeach rochtain a
fháil ar shonraí inimirce trí ghléasanna móibíleacha in áiteanna (lena n-áirítear
calafoirt mhara) nuair nach raibh na sonraí sin ar fáil roimhe sin.

29d Tosú ar ghabháil (deireadh R2)
agus anailís (deireadh R3) ar shonraí
Réamhfhaisnéise Paisinéirí agus Taifead
Ainmneacha Paisinéirí.

Baineadh amach an sprioc seo. Thacaigh an Garda Síochána leis an
tionscadal seo, a bhain le próisis nua rialaithe teorann a úsáid chun cabhrú le
hOifigigh Inimirce ina n-iarrachtaí daoine a théann isteach in Éirinn a aithint
agus a bhagairt. Cuireadh ar chumas Córas Dírithe Uathoibrithe (ATS) i rith na
bliana agus cuireadh roinnt liostaí faire leis. Cuireadh sonraí ábhartha a tháinig
chun cinn ó úsáid na mbogearraí seo ar aghaidh chuig aonaid an Gharda
Síochána.
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30 Scanadh leanúnach ar an
timpeallacht polaitiúil, póilíneachta agus
slándála. Pleananna teagmhasachta a
fhorbairt le haghaidh torthaí féideartha.

Baineadh amach an sprioc seo. Leanadh leis an obair chun an timpeallacht
pholaitiúil, phóilíneachta agus slándála a scanadh i rith na bliana.
Tionóladh agus d'ullmhaigh Grúpa Maoirseachta Brexit roinnt cáipéisí scóipe,
tar éis measúnú tosaigh ar thionchar féideartha Brexit, a bhaineann le réimsí
forfheidhmithe drugaí, inimirce, gáinneáil ar dhaoine, coireacht airgeadais,
agus sócmhainní coiriúla. Dhírigh an obair seo ar phríomhcheisteanna
straitéiseacha, oibríochtúla agus teicniúla i dtimpeallachtaí reatha agus
iar-Bhrexit. Tá ionadaíocht ag an nGarda Síochána i gcónaí ar ghrúpaí
idir-rannacha Rialtais a scrúdaíonn torthaí féideartha.

32 Deasc Náisiúnta Cibearshlándála a
bhunú i gcomhar leis an Roinn
Cumarsáide agus lenár gcomhpháirtithe
cibearshlándála (deireadh R3).

Baineadh amach an sprioc seo. Pleanáil An Garda Síochána tionscnamh i
ndeireadh 2017 chun Deasc Cibearshlándála Náisiúnta (NCSD) a bhunú.
Mar sin féin, mar gheall ar ról na Roinne Cumarsáide mar an
phríomhghníomhaireacht le freagracht as cibearshlándáil, cinneadh ina
dhiaidh sin aghaidh a thabhairt ar fhreagrachtaí an Gharda Síochána sa
réimse seo trí bhall den Gharda a thabhairt ar iasacht don Roinn.
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34a Sainmhíniú a chur ar fáil chun
coireanna gráin a thaifeadadh
(deireadh R2).

Níor baineadh amach an sprioc seo. Cé go ndearnadh dul chun cinn ar an
obair maidir le sainmhíniú nua ar choir fuath a tháirgeadh, níor críochnaíodh é
seo faoi dheireadh na bliana. Beidh an sainmhíniú nua san áireamh i
mbeartas agus i nósanna imeachta nua a fhoilseofar in 2019 maidir le
coireacht gráin.

34b Nósanna imeachta a chur ar fáil
chun coireanna gráin a thaifeadadh
(deireadh R2).

Níor baineadh amach an sprioc seo. Níor eisíodh beartas agus nósanna
imeachta nua chun coireacht fuath a thaifeadadh faoi dheireadh na bliana.
Aistríodh an fhreagracht as é a chur ar aghaidh ó rannóg amháin go ceann
eile i lár na bliana, rud a chuir moill ar dhul chun cinn.
Chuir saincheisteanna acmhainní ag Rannpháirtíocht an Phobail agus
Sábháilteacht Phoiblí moill ar fhorbairt bhreise. Idir an dá linn leanfaidh Aonad
Náisiúnta um Éagsúlacht agus Comhtháthú an Gharda Síochána (GNDIU) ag
déanamh monatóireachta ar thuarascálacha maidir le coireanna gráin agus
ag soláthar tacaíochta agus comhairle d'íospartaigh. Cuireadh an tionscadal
seo ar aghaidh tuilleadh arís in 2019.

34c Feachtas náisiúnta a chur i gcrích
chun baill de ghrúpaí mionlaigh a
spreagadh chun teacht chun tosaigh
agus coireacht fuatha a thuairisciú
(deireadh R3).

Níor baineadh amach an sprioc seo. Cé go bhfuil baill de GNDIU tar éis
bualadh le chéile le linn na bliana le réimse leathan grúpaí mionlaigh agus
ilghnéitheacha, níor forbraíodh ná níor cuireadh aon fheachtas ordaithe i
bhfeidhm chun an tionscnamh seo a chríochnú. Samhlaítear go gcuirfear tús
le feachtas náisiúnta in 2019, tar éis fhoilsiú na mbeartas agus na nósanna
imeachta mar atá leagtha amach thuas, maidir le coireacht gráin.

41a Sraith de nósanna imeachta
oibriúcháin caighdeánacha a thabhairt
isteach d'oifigigh um chosc na
coireachta (deireadh R2).

Níor baineadh amach an sprioc seo. Críochnaíodh agus rinneadh
athbhreithniú ar dhréacht-nósanna imeachta um chosc coireachta d’Oifigigh
Chosc na Coireachta i rith na bliana. Teastaíonn leasuithe roimh cheadú agus
cur i bhfeidhm in 2019. Chuir saincheisteanna acmhainne agus acmhainní
cosc ar an rannóg Rannpháirtíochta Pobail agus Sábháilteachta Poiblí an
tionscnamh seo a sheachadadh. Breithneofar tosaíocht an tionscadail seo in
2019 i gcomhar le hathbhreithniú pleanáilte ar chur i bhfeidhm na Straitéise
Náisiúnta um Chosc agus Laghdú Coireachta.

41b Iarratas ar Chosc ar Choireacht a
fhorbairt le húsáid ar ghléasanna
soghluaiste (deireadh R4).

Níor baineadh amach an sprioc seo. Bhí sé i gceist iarratas ar chosc
coireachta poiblí a sheoladh le húsáid ar ghléasanna soghluaiste.
Chuir saincheisteanna acmhainne agus acmhainní cosc ar an rannóg
Rannpháirtíochta Pobail agus Sábháilteachta Poiblí an tionscnamh seo a
sheachadadh.
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48 Plean gníomhaíochta a fhorbairt
chun aghaidh a thabhairt ar mholtaí
Crowe Horwath. Tús curtha le feidhmiú
an phlean (deireadh R1).

Níor baineadh an sprioc seo amach go hiomlán. Rinneadh athbhreithniú
mionsonraithe ar na ceithre thuarascáil a bhain le Póilíniú Bóithre (Crowe /
Horwath, Tuarascáil an Choimisinéara Chúnta OSullivan, GSOC agus
Tuarascáil Chigireacht an Gharda) i Ráithe 1. Tugadh aghaidh ar roinnt
príomh-mholtaí a rinneadh sna tuarascálacha i rith 2018.
I measc na n-athruithe a rinneadh, tugadh isteach nósanna imeachta nua a
bhaineann le cáilíocht agus staitisticí sonraí; uasghrádú a dhéanamh ar
chóras TF PULSE trí scaoileadh PULSE 7.3; neart na nAonad Póilíneachta
Bóithre a mhéadú; trealamh Póilíneachta Bóithre a nuashonrú; 20 SUVanna
nua a chur leis an bhflít, agus athbhrandáil a dhéanamh ar aonaid Chór
Tráchta chuig Aonaid Phóilíneachta Bóithre.
Cuireadh dréachtphlean gnímh a forbraíodh chun aghaidh a thabhairt ar
thorthaí Crowe / Horwath ar aghaidh chuig an Údarás Póilíneachta chun a
thuairimí agus a thuairimí a fháil sular tugadh chun críche agus nuair a
cuireadh i bhfeidhm é.

49a Aonaid Rannáin um an bPóilíniú
Bóithre a bhunú (deireadh R2).

Níor baineadh an sprioc seo amach go hiomlán. Rinneadh roinnt athruithe ar
Aonaid Phóilíneachta Bóithre Rannáin (ar a dtugtaí Aonaid Bhiúró Tráchta
roimhe seo) agus rinneadh anailís ar riachtanais earcaíochta agus oiliúna;
Earcaíodh, oiliúint agus leithdháileadh ag Imscrúdaitheoirí Fóiréinseach
Imbhuailtí; earcaíodh, traenáladh agus leithdháileadh baill bhreise Póilíneachta
Bóithre; baill reatha ag freastal ar sheimineáir ar an bpróiseas athraithe;
athbhrandáil feithiclí agus éide curtha i gcrích, agus cuireadh 20 SUV nua leis
an bhflít.

49b Láidreachtaí pearsanra méadaithe
(lena n-áirítear maoirseoirí) de 10% thar
na nAonad Póilíneachta ar Bhóithre
(bonnlíne deireadh 2016 + 10% in
2017; + 10% in 2018).

Ba é 669 comhalta na haonaid Phóilíneachta Bóithre an 31/12/16.
Bhí sé i gceist go dtiocfadh méadú 10% ar neart na n-aonad in 2017
(go 736) agus 10% eile in 2018 (go 810). Mar thoradh ar earcú 146 ball den
Gharda Síochána chuig Aonaid Phóilíneachta Bóithre agus ar chailliúint ball trí
scor, ardú céime nó aistriú, bhí glanluach 744 ball ann an 31/12/18.
Cé nár comhlíonadh an sprioc ag deireadh na bliana 2018, tá tús curtha le
hearcaíocht 200 ball eile den Gharda Síochána chuig Aonaid Póilíneachta
Bóithre agus rachaidh sé i ngleic leis an easnamh seo.
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50 Plean Oibríochtaí Póilíneachta ar
Bhóithre 2018 curtha i bhfeidhm i
gcomhar le gníomhaireachtaí
comhpháirtíochta.

Baineadh amach an sprioc seo. Ceadaíodh agus scaipeadh plean
póilíneachta bóithre náisiúnta i mí Eanáir agus reáchtáladh oibríochtaí i rith na
bliana.
Ina measc sin, áirítear:
• Oibríochtaí Luais Náisiúnta
• Oibríochtaí Náisiúnta Chreasa Sábhála
• Oibríochtaí Náisiúnta Fón Póca
• Oibríochtaí Náisiúnta Tiomána Meisciúla
• Oibríochtaí Luas TISPOL
• Oibríochtaí TISPOL Alcól / Drugaí
• Tionscadal Edward.
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51 Líon na seicphointí
ilghníomhaireachta méadaithe 5%
(bonnlíne 2017).

Níor baineadh amach an sprioc seo. Reáchtáladh 342 Seicphointe
Ilghníomhaireachta in 2018. Is laghdú beag é seo ar 2017 inar ndearnadh
371 cheann. I measc na ndúshlán a bhain leis an sprioc seo a bhaint amach
bhí aimsir thar a bheith dochreidte i R1, 2018; dúshláin lóistíochta a
bhaineann le nádúr ilghníomhaireachta na seicphointí seo; agus easpa
meicníochta leictreonaí chun na seicphointí sin a thaifeadadh nuair a bhíonn
siad déanta. Leanfar ar aghaidh le seicphointí ilghníomhaireachta a chur chun
feidhme i rith 2019.

52 Straitéis Chomh-ghníomhaireachta
um an tSábháilteacht ar Bhóithre a chur
i bhfeidhm.

Baineadh amach an sprioc seo. Chuir an Garda Síochána agus an tÚdarás
um Shábháilteacht ar Bhóithre Straitéis Comhghníomhaireachta um
Shábháilteacht ar Bhóithre i bhfeidhm i gcomhar leis an Údarás um
Shábháilteacht ar Bhóithre i rith 2018. I measc na ngníomhaíochtaí
comhpháirteacha a rinneadh, áirítear:
• Project Edward (Tionscnamh Líonra Póilíní Tráchta na hEorpa (TISPOL))
• ‘Réidh leis an Gheimhreadh’; Míreanna faoi ‘Sábháilteacht sa Samhradh’
agus ‘Criosanna Sábhála’ ar an gclár Crimecall ar RTÉ
• Leochaileacht tiomána / coisithe lagaithe; tiomáint mheisciúil; reáchtáiltear
feachtais póilíneachta agus aimsithe bóithre trí Twitter agus Facebook
• Achomhairc ar an tsábháilteacht ar bhóithre i gcomhar le tiománaithe ar
deirí seachtaine saoire bainc
• An Lá Náisiúnta um ‘Moilliú’
• Feachtas Nollag an Gharda Síochána / an Údaráis um Shábháilteacht ar
Bhóithre 2018
• Drinkaware agus feachtas um ‘Tiománaithe Ainmnithe’ na Roinne Iompair,
Turasóireachta agus Spóirt (le tacaíocht ón nGarda Síochána agus ón
RSA).
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53a Gníomhaíocht phóilíneachta dírithe
ar phríomhchionta tarrthála a
fhorfheidhmiú lena n-áirítear gan
criosanna sábháilte a chaitheamh, ag
tiomáint agus fón póca i do lámh, an
iomarca luais agus tiomáint ar meisce.

Níor baineadh amach an sprioc seo. Rinneadh go leor oibríochtaí
forfheidhmithe i rith na bliana chun tiománaithe fánacha a aimsiú agus iompar
úsáideoirí bóithre a athrú. Bhí líon na dteagmhas tiomána faoi thionchar alcóil
beagáinín níos airde ná sna figiúirí le haghaidh 2017 agus bhí méadú tagtha
ar líon na dteagmhas a bhain le drugaí freisin.

53b Níos lú ná 136 bás ar ár mbóithre
de réir Straitéis Sábháilteachta Bóithre
an Rialtais.

Níor baineadh amach an sprioc seo. Cé gur tháinig laghdú ar bhásanna ar
bhóithre in 2018 i gcomparáid le 2017, chaill 148 duine a saol go tragóideach
i gcomparáid le 156 in 2017. Is laghdú 5% é seo ar líon na mbásanna agus is
é an figiúr báis is ísle ó cuireadh tús leis na taifid in 1959. Is rud an mhaith é
an treocht anuas seo, ach tá a lán níos mó de dhíth dhéanamh chun figiúr
Straitéis Sábháilteachta Bóthair an Rialtais 2013-2020, uasmhéid de 124 bás
bóthair in aghaidh na bliana, a bhaint amach.

53c Níos lú ná 380 gortú
tromchúiseach i gcomhréir le Straitéis
Sábháilteachta ar Bhóithre an Rialtais.

Níor baineadh amach an sprioc seo. In 2018, tháinig méadú 17% ar
Imbhuailtí Tromchúiseacha Díobhála ó 785 in 2017 go 915 in 2018.
Bhí rialachas inmheánach nua maidir le himbhuailtí tromchúiseacha gortaithe
a rangú trí Ionad Seirbhísí Faisnéise an Gharda Síochána (GISC) mar chuid
den mhéadú le déanaí ar líon na n-imbhuailtí gortaithe tromchúisí.

54a Deighilt thíreolaíoch de limistéir
phóilíneachta pobail a chur i gcrích
(deireadh R2).

Baineadh amach an sprioc seo. Ceapadh an tionscnamh seo chun tacú le
cur i bhfeidhm creata nua chun seirbhísí póilíneachta pobail a sheachadadh
ar fud na tíre lena mbaineann pearsanra a leithdháileadh ar limistéir
gheografacha ar leith. Chun tabhairt isteach an chreata a éascú,
críochnaíodh deighilt gheografach iomlán de cheantair póilíneachta pobail in
2018 trí Phlódú Ceantair Bheaga (SAPanna) a mhapáil le teorainneacha na
nGardaí. Cuirfear an tionscnamh seo ar aghaidh in níos mó in 2019.
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54b Tús le forbairt plean um
leithdháileadh lucht pearsanra
(Póilíneachta Pobail) (deireadh R4).

Níor baineadh amach an sprioc seo. Níor cuireadh an tionscnamh seo ar
aghaidh. Tá cur chuige nua maidir le Póilíniú Pobail á sheachadadh tríd an
tSamhail Phóilíneachta Rannóige. Chuir saincheisteanna acmhainne agus
acmhainní cosc ar an rannóg Rannpháirtíochta Pobail agus Sábháilteachta
Poiblí plean a tháirgeadh i 2018.

55a Doiciméad straitéise a chur le
chéile maidir le comhtháthú Cúltaca an
Gharda Síochána (deireadh R2).

Níor baineadh amach an sprioc seo. Dréachtaíodh straitéis chun cúlchiste an
Gharda a chomhtháthú agus críochnaíodh cás gnó chun oifig chúltaca an
Gharda a bhunú agus a sholáthar chun an obair seo a chomhordú agus bhí
athbhreithniú á dhéanamh air ag deireadh na bliana. Cuirfear an tionscnamh
seo ar aghaidh in 2019.

55b Cuir tús le comhtháthú (Cúltaca an
Gharda) i gcomhar le struchtúir
póilíneachta pobail.

Níor baineadh amach an sprioc seo. Níor baineadh an sprioc seo amach mar
tá sé ag brath ar Straitéis Comhtháthaithe Cúltaca an Gharda (55a thuas).

56a Suíomh gréasáin nua an Gharda
Síochána a sheoladh (deireadh R1).

Baineadh amach an sprioc seo. Seoladh suíomh gréasáin nua de chuid an
Gharda Síochána ar 08/02/18 a sholáthraíonn faisnéis faoin nGarda
Síochána, faoi choireacht, faoi sheirbhísí íospartaigh, faoi chosc na
coireachta, faoi phóilíneacht bóithre agus faoi ghairmeacha.
I measc na seirbhísí ar líne áirítear:
• Grinnfhiosrúchán Garda
• Tuairisciú ar Choireacht
• Cárta Aoise Náisiúnta
Bhí freagairt dhearfach ar an suíomh nua.
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56b Leibhéil mhéadaithe
rannpháirtíochta thar chainéil mheán
sóisialta (+1.5%) (bonnlíne 2017).

Mhéadaigh rannpháirtíocht sna meáin shóisialta (Facebook & Twitter) 5.5% in
2018. Sháraigh leibhéil rannpháirtíochta go mór caighdeáin an tionscail.

57 Meicníochtaí comhairle um chosc na
coireachta a fhorbairt atá dírithe ar bhaill
shoghonta agus shoghonta den sochaí
(deireadh R3).

Níor baineadh amach an sprioc seo. Bhí láithreoireachtaí rialta ar an gcosc ar
choireacht ar an gclár Crimecall ar RTÉ. Chuir saincheisteanna acmhainne
agus acmhainní bac ar an rannóg Rannpháirtíochta Pobail agus
Sábháilteachta Poiblí an tionscnamh sonrach seo a sheachadadh.
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58a Plean gníomhaíochta a fhorbairt
(iarratasóirí ó ghrúpaí mionlaigh agus ó
ghrúpaí éagsúla a mhealladh agus a
earcú) (deireadh C1).

Níor baineadh amach an sprioc seo. Níor forbraíodh an plean gníomhaíochta
chun iarratasóirí ó ghrúpaí mionlaigh agus ó ghrúpaí éagsúla a mhealladh
agus a earcú in 2018. D’fhorbair an Oifig um Athstiúradh agus Cuimsiú
Comhionannais 2018-2021 dréacht-Straitéis um Chomhionannas,
Athstiúradh agus Cuimsiú agus bhí roinnt páirtithe leasmhara ag déanamh
athbhreithniú uirthi ag deireadh na bliana. Is iad príomhaidhmeanna na
straitéise fórsa saothair ilghnéitheach a mhealladh, a choinneáil agus a
fhorbairt; agus chun deiseanna a sholáthar do dhaoine féinfhorbairt agus cur
chun cinn a dhéanamh ar a sláinte mheabhrach, fhisiciúil, shóisialta agus a
muintearas. Samhlaítear go ndéanfar an straitéis a fhaomhadh agus a chur i
bhfeidhm in 2019.

58b Tús a chur le feidhmiú céimnithe an
phlean (deireadh R2).

Níor baineadh amach an sprioc seo. Níor cuireadh plean gnímh chun
iarratasóirí ó ghrúpaí mionlaigh agus éagsúla a mhealladh agus a earcú i
bhfeidhm (58a thuas). Rinne an Oifig um Athstiúradh agus Cuimsiú
Comhionannais forbairt ar dhréacht-Straitéis Comhionannais, Athstiúrtha
agus Cuimsithe 2018-2021 (ag cuimsiú plean chun iarratasóirí ó ghrúpaí
mionlaigh a mhealladh agus a earcú) agus bhí athbhreithniú á dhéanamh ag
páirtithe leasmhara uirthi ag deireadh na bliana. Samhlaítear go ndéanfar an
straitéis a fhaomhadh agus a chur i bhfeidhm in 2019.

58c Cuireadh tús le hathbhreithniú chun
bacainní / dídhreasachtaí ar iontráil a
aithint.

Níor baineadh amach an sprioc seo. Cuireadh roinnt bacainní ar aghaidh
chuig Biúró an Gharda Síochána um Éagsúlacht agus Comhtháthú Pobail ó
ionadaithe mionlaigh eitnigh. Rinne an Oifig um Athstiúradh agus Cuimsiú
Comhionannais forbairt ar dhréacht-Straitéis Comhionannais, Athstiúrtha
agus Cuimsithe 2018-2021 (ag cuimsiú plean chun iarratasóirí ó ghrúpaí
mionlaigh a mhealladh agus a earcú) agus bhí athbhreithniú á dhéanamh ag
páirtithe leasmhara uirthi ag deireadh na bliana.
Is iad príomhaidhmeanna na straitéise éagsúlacht i sochaí na hÉireann a
aithint, a aithint agus a urramú; lucht saothair ilghnéitheach a mhealladh, a
choinneáil agus a fhorbairt; agus chun deiseanna a sholáthar do dhaoine
féinfhorbairt agus cur chun cinn a dhéanamh ar a sláinte mheabhrach,
fhisiciúil, shóisialta agus a muintearas. Samhlaítear go ndéanfar an straitéis a
fhaomhadh agus a chur i bhfeidhm in 2019.

59a Straitéis um Éagsúlacht agus um
Chuimsiú an Gharda Síochána a
tháirgeadh (deireadh R2).

Níor baineadh amach an sprioc seo. Rinneadh dul chun cinn ar an obair ar
Straitéis Éagsúlachta nua a fhorbairt a ionchorpraíonn Polasaí nua um
Choireacht Fuath, ach ní raibh sé iomlán ag deireadh na bliana, mar gheall ar
shaincheisteanna acmhainneachta in Oifig an Gharda Síochána um
Chiníochas, Idirchultúrachas agus Éagsúlacht (GRIDO).
Críochnófar an tionscnamh seo in 2019.
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59b Oiliúint in Éagsúlacht a thabhairt
d’Oifigigh Éagsúlachta atá ceaptha sa
Gharda Síochána, d’Oifigigh
Imscrúdaitheacha Sinsearacha agus
d’agallóirí speisialaithe.

Baineadh amach an sprioc seo. Cuirtear soláthar oiliúna ilchineálachta ar fáil
in An Garda Síochána ag Oifig an Gharda Síochána um Chiníochas,
Idirchultúrachas agus Éagsúlacht (GRIDO). Déanann pearsanra GRIDO
comhordú, monatóireacht agus comhairle ar gach gné den phóilíneacht i
réimse na héagsúlachta. Leanadh ar aghaidh le hoiliúint ar sholáthar seirbhíse
do ghrúpaí mionlaigh agus ilghnéitheacha i rith na bliana do phearsanra
éagsúla an Gharda.

60 Moltaí ó athbhreithniú na Roinne Dlí
agus Cirt & Comhionannais ar an
tionscnamh Cur Chuige Comhoibríodh i
leith Coireachta (J-ARC) curtha i
bhfeidhm.

Baineadh amach an sprioc seo. Is tionscnamh straitéiseach bainistíochta
ciontóra é an Chomhfhreagras Gníomhaireachta ar Choireacht (JARC) faoi
stiúir an Gharda Síochána, na Seirbhíse Promhaidh agus Sheirbhís Phríosúin
na hÉireann, le tacaíocht agus rannpháirtíocht ghníomhach na Roinne Dlí
agus Cirt agus Comhionannais.
Is iad príomhchuspóirí JARC ná:
• cur chuige ilghníomhaireachta a fhorbairt agus a neartú maidir le ciontóirí
bochta a bhainistiú
• tosaíocht a thabhairt do chiontóirí den sórt sin le haghaidh idirghabhálacha
agus tacaíochtaí spriocdhírithe chun dul i ngleic lena n-iompar
• coireacht agus íospairt a laghdú i bpobail áitiúla.
Táthar ag feitheamh le moltaí ón Roinn Dlí agus Cirt agus Athchóirithe Dlí
maidir le leathnú breise JARC. Idir an dá linn, lean an Garda Síochána ar
aghaidh ag tacú go hiomlán le tionscadail reatha JARC agus le tacú le forbairt
tacaíochtaí TF don chlár. Leanfar ar aghaidh leis an tacaíocht seo in 2019.

61 Cur i bhfeidhm breise an Chur
Chuige Straitéisigh maidir le
hAth-Chuimsiú Ciontóra (SAOR).
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Baineadh amach an sprioc seo. Polasaí, nósanna imeachta agus doiciméid
tacaíochta nua maidir le Cur Chuige Straitéiseach maidir le hAthchúrsaíocht
Ciontóra (SAOR) arna eisiúint faoi Threoir na Ceanncheathrún (R1). Cuireann
SAOR creat ar fáil chun cur chuige comhsheasmhach a sheachadadh maidir
le ciontóirí bisiúla agus atitimeacha a bhainistiú.
Is é an próiseas atá in úsáid anois ag an nGarda Síochána chun cásanna
cúirte aonair na gciontóirí aonair a bhainistiú go hiomlánaíoch; muirir;
coinníollacha bannaí; idirchaidreamh idirghníomhaireachta; agus an dóigh a
ndéantar an ciontóir roghnaithe a bhainistiú a chur in iúl go héifeachtach.
Cuireadh oiliúint maidir le SAOR ar fáil do phearsanra i rith na bliana; agus
osclaíodh oifig náisiúnta um bainistiú ciontóirí laistigh de Bhiúró Póilíneachta
Náisiúnta an Gharda dírithe ar an bPobal (R4).
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62a Na gníomhartha is gá a shonrú
agus plean forfheidhmithe a fhorbairt,
ag éirí as tuarascáil Aonad um
Chaighdeáin Ghairmiúla an Gharda
Síochána maidir leis an gclár athstiúrtha
ógánach (deireadh R1).

Baineadh amach an sprioc seo. Ag leanúint ar aghaidh ó thuarascáil ó Aonad
um Chaighdeáin Ghairmiúla an Gharda Síochána ar shaincheisteanna a
bhaineann le hAthreorú Óige an Gharda Síochána ó 2010 - 2017, cuireadh
tús le próiseas céimnithe chun breathnú ar na torthaí. Bhí Oifigeach
Sinsearach Imscrúdaithe i gceannas ar fhoireann scrúdaithe a chuir dhá
thuarascáil eatramhacha isteach in 2018. Foilsíodh an tríú tuarascáil
eatramhach i R1, 2019.

62b Tús a chur le cur i bhfeidhm an
phlean (R2).

Baineadh amach an sprioc seo. Ag eascairt as céimeanna 1 & 2 den
athbhreithniú seo (62a thuas), cuireadh roinnt ceartúchán san áireamh i
Scaoileadh PULSE 7.3 chun atarlú ar shaincheisteanna a aithníodh a chosc.
Sainaithníodh raon beart breise chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna
láithreacha agus chun bealaí a bhunú chun próisis agus nósanna imeachta a
fheabhsú. Chuir an Fhoireann Scrúdaithe na bearta seo faoi bhráid Oifig
Athstiúrtha Óige an Gharda Síochána le haghaidh a n-aird agus le forbairt
gníomhartha ceartaitheacha in 2019. Forbraíodh clár oiliúna ar líne agus
áirítear a sheachadadh i bPlean Póilíneachta 2019.

63 Athbhreithniú ar bhainistíocht
mórimeachtaí a chur i gcrích
(deireadh R3).

Níor baineadh amach an sprioc seo. Cé gur críochnaíodh cás gnó chun an
oifig seo a bhunú, agus go raibh beartas nua maidir le bainistiú mórimeachtaí
á fhorbairt, níor bunaíodh an oifig faoi dheireadh na bliana mar gheall ar
shaincheisteanna acmhainní.
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1a Straitéis Acmhainní Daonna curtha i
gcrích (Athdhearadh a dhéanamh ar an
mbealach a sholáthraímid ár Seirbhísí
AD).

Níor baineadh an sprioc seo amach go hiomlán. D’fhorbair An Garda
Síochána Straitéis Pearsanra (AD). Sonraítear sa Straitéis tionscnaimh agus
gníomhaíochtaí straitéiseacha atá á ndéanamh chun a chinntiú go gcuirfimid
na huirlisí agus na tacaíochtaí cearta i bhfeidhm, ionas go mbeidh cumhacht
ag ár ndaoine chun barr feabhais a bhaint amach ina n-aonar agus i bhfoirne,
d’fhonn seirbhís phóilíneachta den scoth a sholáthar don Stát agus do na
daoine fónamh. Ullmhaíodh é i lár 2018 agus feabhsaíodh é tuilleadh chun
moltaí a eascraíonn as obair an Choimisiúin ar Thodhchaí na Póilíneachta in
Éirinn a chur san áireamh. Déanfaidh an Fhoireann Cheannasaíochta
Sinsearach athbhreithniú ar an dréacht deiridh den Straitéis i R1, 2019, agus
nuair a bheidh sé faofa, foilsithe agus comhroinnte lenár bpáirtithe leasmhara.

1b Samhail Oibriúcháin Acmhainní
Daonna curtha i gcrích (Athdhearadh a
dhéanamh ar an mbealach a
sholáthraímid ár Seirbhísí AD).

Baineadh amach an sprioc seo. Dearadh Samhail Oibriúcháin AD nua don
eagraíocht. Tá na tionscnaimh idirthréimhseacha le baint amach thar
thréimhse trí bliana agus áirítear leo athruithe ar an dóigh a bhfuil AD
struchtúrtha, athailíniú, comhtháthú agus cónascadh feidhmeanna AD,
tabhairt isteach cumas agus feidhmeanna straitéiseacha, agus tabhairt
isteach Comhpháirtíochta AD ag leibhéal áitiúil. Tá an tionscnamh seo mar
bhunús le haistriú AD go feidhm níos nua-aimseartha a fhreastalaíonn ar
riachtanais na heagraíochta, agus lena n-áirítear scópáil, soláthar agus cur i
bhfeidhm córas aonair faisnéise comhtháite HR. Tá na hullmhúcháin chun
moltaí na tuarascála a chur i bhfeidhm go mór chun cinn agus cuirfear tús le
gníomhaíochtaí forfheidhmithe in 2019.

2a 200 Comhalta Cúltaca an Gharda a
Earcú gach uile ráithe.

Baineadh amach an sprioc seo.
R1 2018. Chuir 201 Gardaí faoi oiliúint tús le hoiliúint ar an 29 Eanáir
R2 2018. Chuir 197 Garda faoi oiliúint tús le hoiliúint ar an 23 Aibreán
R3 2018. Chuir 199 Gardaí faoi oiliúint tús le hoiliúint an 30 Iúil
R4 2018. Chuir 201 Gardaí faoi oiliúint tús le hoiliúint an 30 Deireadh Fómhair,
2018 Iomlán a earcaíodh faoi dheireadh na bliana: 798.

2b 500 Comhalta Baill foirne
shibhialtach a earcú faoi dheireadh
bliana.

Níor baineadh an sprioc seo amach go hiomlán. In 2018, earcaíodh 393 ball
foirne breise isteach sa Gharda Síochána le 468 iarratas breise ag dul ar
aghaidh tríd an bpróiseas ceapacháin phoiblí.
Bhí sé deacair foireann an Gharda a earcú agus níorbh fhéidir an sprioc de
500 pearsanra a bhaint amach. Is é an t-am a theastaíonn faoi láthair chun
iarratais a chur tríd an bpróiseas grinnfhiosrúcháin ná nach mbeidh a lán
iarrthóirí ar fáil a thuilleadh faoin am a dhéantar tairiscintí poist deiridh.
Tá scrúdú á dhéanamh ar an bpróiseas seiceála chun a fháil amach an féidir
próisis a shruthlíniú.
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2c 500 Comhalta Cúltaca an Gharda a
Earcú.

Níor baineadh amach an sprioc seo. Níor earcaíodh aon chomhalta de
Chúltaca an Gharda in 2018. Faoi dheireadh na bliana, d'éirigh le 498
iarratasóir ar Chúltaca an Gharda Síochána ag céim an agallaimh.
D’fhonn dul chun cinn éifeachtach a dhéanamh ar chlár earcaíochta
dúshlánach in 2018 tugadh tosaíocht do bhaill lánaimseartha a earcú agus
d'fhoireann an Gharda Síochána. Earcóidh An Garda Síochána 100 ball de
Chúltaca an Gharda i R1, 2019.

3 Ath-shannadh ar 3 chomhaltaí de
chuid an Gharda Síochána ó dhualgais
riaracháin go dualgais phóilíneachta
oibríochtúla in aghaidh gach 4
comhaltaí foirne nua de chuid an
Gharda Síochána (sibhialtach).

Níor baineadh an sprioc seo amach go hiomlán. Rinne an Garda Síochána
258 ball den Gharda Síochána a athshannadh a bhí i róil neamhoibríochtúla i
róil oibríochtúla in 2018. Méadóidh sé seo infheictheacht na nGardaí,
méadóidh sé póilíneacht líne tosaigh agus cuirfidh sé ar chumas comhaltaí
oilte dualgais phóilíneachta oibríochtúla a chomhlíonadh.
Tá athshannadh triúr ball den Gharda Síochána do gach ceithre bhall nua den
Gharda Síochána a earcaíodh bunaithe ar chinneadh an Rialtais líon iomlán
fhoireann an Gharda a mhéadú faoi 2,000 faoi dheireadh 2021. Ní mór do
1,500 den fhoireann a earcaítear athcheapadh chomhaltaí an Gharda
Síochána a chumasú go póilíneacht líne tosaigh. Ba é an sprioclíon
d'athshanntaí do 2018 ná 250, a sáraíodh.
Bhí na 393 ball foirne a earcaíodh in 2018 ina meascán de ‘nua’, fill aislíon
’agus róil chun ligean do chomhaltaí an Gharda Síochána a athshannadh go
póilíneacht líne tosaigh. B’ionann na poist nua agus athshannaithe agus 200
do 2018. Ní áirítear an figiúr athlíonta toisc go raibh an earcaíocht seo chun
poist a líonadh tar éis imeacht foirne an Gharda Síochána a bhfuil tionchar
neodrach acu ar an gCreat Rialaithe Fostaíochta.

4 Cur i bhfeidhm céimnithe an tSamhail
Phóilíneachta Rannáin i gceithre rannán
de chuid an Gharda Síochána
(deireadh Ráithe 2).

Níor baineadh an sprioc seo amach go hiomlán. Feicfidh an tionscadal seo
seirbhísí atá á mbainistiú faoi láthair ag leibhéal ceantair agus rannach á
bhainistiú ó Mhoil Fheidhmeacha. Tabharfar isteach moil rannacha tiomnaithe
do rialachas, riarachán agus coireacht thromchúiseach le réimsí freagrachta
soiléire, a chiallaíonn go mbeidh níos mó ama ag Feitheoirí áitiúla díriú ar
phóilíneacht phobail. Is iad na ceithre rannán a roghnaíodh chun an tsamhail
a chur i bhfeidhm ná Réigiún Cathrach Bhaile Átha Cliath, Lár an Deiscirt;
Cathair Chorcaí; Gaillimh, agus Maigh Eo. Bunaíodh gnéithe de na Moil
Rannáin nua i ngach ceann de na ceithre rannán roghnaithe faoi dheireadh na
bliana, lena n-áirítear gníomhaíochtaí airgeadais.
Tá dúshláin shuntasacha ag baint leis an tionscadal seo toisc go n-athraíonn
sé go bunúsach an chaoi a ndéantar an Garda Síochána a bhainistiú ag
leibhéal oibríochtúil. Tá pleananna forfheidhmithe tugtha chun críche agus tá
sé beartaithe go gcuirfear i bhfeidhm iad, go dtí go ndéanfar foireann nua an
Gharda a leithdháileadh agus go scaipfear Sáirsintí agus Cigirí nua-bhunaithe
i R1 2019.
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5 Tionscadal píolótach Roster and
Management Duty a thabhairt chun
críche faoi dheireadh R3.

Baineadh amach an sprioc seo. Córas pleanála dleachta ar líne is ea an
Córas Bainistíochta Roster & Duty (RDMS) a fhorálann d'imlonnú éifeachtach
acmhainní sa Gharda Síochána. Is éard atá i gceist leis an tionscnamh seo
Aonaid Phleanála Dleachta a bhunú i ngach rannán agus córas leictreonach
do gach ball agus ball foirne chun logáil isteach agus as dualgas.
Críochnaíodh scéim phíolótach i Réigiún Cathrach Bhaile Átha Cliath, an
Oirthear, ar 03/12/18.

6 Láithreoirí Cúirte ceaptha agus curtha
faoi oiliúint i ngach rannán Gardaí faoi
dheireadh R3.

Baineadh amach an sprioc seo. Cuirfidh sáirsintí i ról Láithreoirí Cúirte
cásanna neamhchonspóidte i láthair i gCúirteanna Dúiche. Laghdóidh sé seo
an méid ama a chaitheann baill an Gharda sa chúirt, rud a chuirfidh le cumas
póilíneachta túslíne. Laghdóidh sé freisin an t-ualach ar Chigirí agus ar
Cheannfoirt freastal ar an gcúirt. Ceapadh agus traenáladh Láithreoirí Cúirte i
ngach rannán i rith 2018. Faomhadh an tionscadal an 21/12/18 agus cuirfear
an forfheidhmiú chun cinn in 2019.

7 Seachadadh Ríomhchuidithe (CAD)
curtha ag obair go náisiúnta
(deireadh R4).

Níor baineadh an sprioc seo amach go hiomlán. Is éard atá i gceist leis an
tionscadal Seolta Ríomhchuidithe (CAD) ná cur chuige caighdeánaithe a
thabhairt isteach maidir le glaonna a bhainistiú agus acmhainní na nGardaí a
úsáid a fhaigheann tacaíocht ó shaoráid seachadta leictreonach; córas
páipéir-bhunaithe a athsholáthar a úsáideadh roimhe seo i gceantair áirithe.
Tabharfaidh sé seo isteach struchtúr eagrúcháin réigiúnach agus
leithdháileadh foirne chun róil Oibrithe a ghlaoch in ionaid Cheannasaíochta
agus Rialaithe. I rith na bliana, críochnaíodh pleananna forfheidhmithe agus
cumarsáide agus siollabas oiliúna d'Oibrithe Glaonna. Tugadh CAD isteach i
Réigiún an Oirthir ar 10/12/18. I measc na ndúshlán a bhain le himlonnú
iomlán in 2018 bhí moill ar an bpróiseas grinnfhiosrúcháin a chomhlánú
d'iarratasóirí agus moill dá bharr ar thosach na hoiliúna. Leanfar le feidhmiú i
réigiúin eile ar bhonn céimnithe in 2019.

8 Forbairt Chóras Bainistíochta
Imscrúdaithe (IMS) a chur i gcrích lena
úsáid ar bhonn céimnithe in 2019
(deireadh R4).

Is córas leictreonach é IMS chun tacú le bunú, reáchtáil, bainistiú agus
críochnú gach imscrúdaithe. Bainfear úsáid as IMS chun tacú le
leithdháileadh gach poist agus chun taifead leictreonach a sholáthar ar an
bhfaisnéis agus ar an bhfianaise ar fad a bailíodh. Coimeádfaidh sé stair
iomlán an tslabhra imeachtaí le linn imscrúdaithe.
Forbraíodh agus tástáladh IMS sa chéad leath den bhliain. Críochnaíodh
ábhair oiliúna agus reáchtáladh cúrsaí traenála don oiliúnóir. I measc na
ndúshlán a bhí roimh an tionscnamh seo bhí saincheisteanna teicniúla agus
moilleanna mar thoradh ar dhoiciméid nós imeachta agus oiliúint a thabhairt
chun críche. Roghnaíodh Rannóg Phort Láirge don chéad chéim de chur i
bhfeidhm an chórais, atá le tarlú go luath in 2019.
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2c 500 Comhalta Cúltaca an Gharda a
Earcú.

Níor baineadh amach an sprioc seo. Níor earcaíodh aon chomhalta de
Chúltaca an Gharda in 2018. Faoi dheireadh na bliana, d'éirigh le 498
iarratasóir ar Chúltaca an Gharda Síochána ag céim an agallaimh.
D’fhonn dul chun cinn éifeachtach a dhéanamh ar chlár earcaíochta
dúshlánach in 2018 tugadh tosaíocht do bhaill lánaimseartha a earcú agus
d'fhoireann an Gharda Síochána. Earcóidh An Garda Síochána 100 ball de
Chúltaca an Gharda i R1, 2019.

3 Ath-shannadh ar 3 chomhaltaí de
chuid an Gharda Síochána ó dhualgais
riaracháin go dualgais phóilíneachta
oibríochtúla in aghaidh gach 4
comhaltaí foirne nua de chuid an
Gharda Síochána (sibhialtach).

Níor baineadh an sprioc seo amach go hiomlán. Rinne an Garda Síochána
258 ball den Gharda Síochána a athshannadh a bhí i róil neamhoibríochtúla i
róil oibríochtúla in 2018. Méadóidh sé seo infheictheacht na nGardaí,
méadóidh sé póilíneacht líne tosaigh agus cuirfidh sé ar chumas comhaltaí
oilte dualgais phóilíneachta oibríochtúla a chomhlíonadh.
Tá athshannadh triúr ball den Gharda Síochána do gach ceithre bhall nua den
Gharda Síochána a earcaíodh bunaithe ar chinneadh an Rialtais líon iomlán
fhoireann an Gharda a mhéadú faoi 2,000 faoi dheireadh 2021. Ní mór do
1,500 den fhoireann a earcaítear athcheapadh chomhaltaí an Gharda
Síochána a chumasú go póilíneacht líne tosaigh . Ba é an sprioclíon
d'athshanntaí do 2018 ná 250, a sáraíodh.
Bhí na 393 ball foirne a earcaíodh in 2018 ina meascán de ‘nua’, fill aislíon
’agus róil chun ligean do chomhaltaí an Gharda Síochána a athshannadh go
póilíneacht líne tosaigh. B’ionann na poist nua agus athshannaithe agus 200
do 2018. Ní áirítear an figiúr athlíonta toisc go raibh an earcaíocht seo chun
poist a líonadh tar éis imeacht foirne an Gharda Síochána a bhfuil tionchar
neodrach acu ar an gCreat Rialaithe Fostaíochta.

4 Cur i bhfeidhm céimnithe an tSamhail
Phóilíneachta Rannáin i gceithre rannán
de chuid an Gharda Síochána
(deireadh Ráithe 2).

Níor baineadh an sprioc seo amach go hiomlán. Feicfidh an tionscadal seo
seirbhísí atá á mbainistiú faoi láthair ag leibhéal ceantair agus rannach á
bhainistiú ó Mhoil Fheidhmeacha. Tabharfar isteach moil rannacha tiomnaithe
do rialachas, riarachán agus coireacht thromchúiseach le réimsí freagrachta
soiléire, a chiallaíonn go mbeidh níos mó ama ag Feitheoirí áitiúla díriú ar
phóilíneacht phobail. Is iad na ceithre rannán a roghnaíodh chun an tsamhail
a chur i bhfeidhm ná Réigiún Cathrach Bhaile Átha Cliath, Lár an Deiscirt;
Cathair Chorcaí; Gaillimh, agus Maigh Eo. Bunaíodh gnéithe de na Moil
Rannáin nua i ngach ceann de na ceithre rannán roghnaithe faoi dheireadh na
bliana, lena n-áirítear gníomhaíochtaí airgeadais.
Tá dúshláin shuntasacha ag baint leis an tionscadal seo toisc go n-athraíonn
sé go bunúsach an chaoi a ndéantar an Garda Síochána a bhainistiú ag
leibhéal oibríochtúil. Tá pleananna forfheidhmithe tugtha chun críche agus tá
sé beartaithe go gcuirfear i bhfeidhm iad, go dtí go ndéanfar foireann nua an
Gharda a leithdháileadh agus go scaipfear Sáirsintí agus Cigirí nua-bhunaithe
i R1 2019.
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12b Plean a fhorbairt chun Measúnuithe
Tionchair na Cosanta Sonraí a
dhéanamh maidir le gach bunachar
sonraí de chuid an Gharda Síochána
(R3).

Níor baineadh an sprioc seo amach go hiomlán. Déantar Measúnacht Tionchair ar
Chosaint Sonraí (DPIA) chun rioscaí a aithint a eascraíonn as próiseáil sonraí
pearsanta agus chun na rioscaí seo a íoslaghdú chomh fada agus is féidir. Is uirlisí
tábhachtacha iad DPIAanna chun riosca a dhiúltú, agus chun comhlíonadh leis an
Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí (GDPR), a tháinig i bhfeidhm an
25/05/18 a léiriú. Chun ár n-oibleagáidí reachtúla a chomhlíonadh de réir an OTI,
go luath in 2018, shainaithin An Garda Síochána os cionn 150 córas
próiseála uathoibrithe laistigh den eagraíocht. Breithníodh an ceanglas maidir
le DPIAanna maidir le gach ceann de na córais sin. Mar sin féin, ag féachaint don
chumas reatha foirne san Aonad Cosanta Sonraí agus i dtosaíochtaí
eagraíochtúla, ní dócha go bhforbrófar plean go dtí R2, 2019. Mar gheall ar scála
an dúshláin a chuireann an tionscadal seo i láthair, caithfear próiseas tosaíochta a
dhéanamh. Tá tosaíocht á tabhairt do DPIAanna do thionscadail nua atá á
bhforbairt faoi láthair, áit a bhfuil rioscaí arda le feiceáil maidir le próiseáil sonraí.
I measc na dtionscadal sin tá Schengen SIS II, Bainistíocht Ábhar
Leictreonach, an tionscadal Soghluaisteachta agus an tionscadal Bodycams.

13 Aicmiú teagmhas a lárú, lena
n-áirítear athaicmiú braite, ag Ionad
Seirbhísí Faisnéise an Gharda Síochána
(GISC) (deireadh R3).

Baineadh amach an sprioc seo. Thug an Garda Síochána isteach beartas agus
nósanna imeachta nua a bhain le húsáid chóras ríomhaireachta PULSE. Tá
freagracht as aicmiú teagmhas (lena n-áirítear taifeadadh na mbrath) tarmligthe
go heisiach chuig Ionad Seirbhísí Faisnéise an Gharda Síochána (GISC).
Tá feabhas tagtha ar rialachas agus ar chainníocht ár sonraí a bhaineann le
coireacht. Críochnaíodh an tionscadal seo go hiomlán i mí Iúil, 2018.

14 Ionad Seirbhísí Faisnéise an Gharda
Síochána (GISC) ag comhlíonadh
spriocanna seirbhíse chun 80% de
ghlaonna a fhreagairt taobh istigh de 20
soicind (R4).

Níor baineadh amach an sprioc seo. Shocraigh an Garda Síochána sprioc leibhéal
seirbhíse maidir le 80% de na glaonna ar GISC a fhreagairt laistigh de 20 soicind
faoi dheireadh na bliana. Áirítear leis an tairbhe a bhaineann leis an
tionscnamh seo tráthúlacht fheabhsaithe maidir le teagmhais agus feabhsúcháin i
gcáilíocht sonraí a thaifeadadh trí thaifeadadh a lárú. Mar sin féin, b'ionann an
meánfhigiúr do 2018 agus 61% de na glaonna a freagraíodh laistigh de 20
soicind; pointe céatadáin amháin níos airde ná an meánfhigiúr do 2017.
Braitheann teacht ar an sprioc atá leagtha síos don GISC maidir le freagraí a
fhreagairt go mór ar an bhfoireann. Chun aghaidh a thabhairt ar an
tsaincheist seo, earcaíodh 12 bhall foirne den Gharda Síochána i mí na
Samhna, 2018 agus tá tús curtha acu le hoiliúint. Tá cohórt eile de naoi mball
foirne de chuid an Gharda Síochána le bheith páirteach sa rannóg i mí Eanáir,
2019. Tá tuilleadh foirne á lorg chun iad siúd atá in situ faoi láthair a fhorlíonadh.

15a Próiseas a thabhairt isteach chun
caoithiúlacht an tuairiscithe teagmhas ar
PULSE a thomhas (R1).

Baineadh amach an sprioc seo. Tá sé tábhachtach go dtaifeadtar teagmhais ar
PULSE go tapa. Is é an toradh a bhíonn ar thaifeadadh níos luaithe ná tacaíocht
níos luaithe d'íospartaigh agus aithint luath-threochtaí - rud a chuireann ar ár
gcumas freagairt, ciontóirí a bhrath nó atarlú a chosc. Éascaíonn feabhsuithe sa
réimse seo ár nOifigigh Anailíse agus Faisnéise Coiriúla chun teagmhais
ghaolmhara a nascadh go héifeachtach agus, ina dhiaidh sin, cuidíonn sé le
pobail a choinneáil sábháilte. Tugadh isteach próiseas chun tráthúlacht taifeadadh
teagmhas a thomhas ar PULSE nuair a scaoileadh PULSE 7.3 ar 25/02/18 agus
tugadh tacaíocht dó trí chumarsáid a scaoileadh, lena n-áirítear físeán feasachta
agus pacáistí faisnéise a chur ar fáil don fhoireann uile i R3, 2018.
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15b Cuireadh tús le monatóireacht ar
an laghdú ar an mbearna ama taifeadta
tuairiscithe (R2).

Baineadh amach an sprioc seo. Is é an bearna ama taifeadta tuairiscithe an
méid ama idir tuairisciú eachtra don Gharda Síochána agus a thaifeadadh ar
chóras IT PULSE. Tugadh faireachán ar an mbearna ama taifeadta tuairiscithe
isteach an 25/02/18 le huasghrádú ar an gcóras PULSE, lena n-áirítear
próiseas chun eachtraí a chruthú go huathoibríoch le haghaidh teagmhas ar
leith a cruthaíodh ar an gcóras Seolta Ríomhchuidithe (CAD). Sa todhchaí
agus sa mhonatóireacht ar an mbearna ama taifeadta tuairiscithe beidh sé ar
chumas na heagraíochta sa todhchaí bainistiú níos fearr a dhéanamh ar
thaifeadadh teagmhas, cáilíocht sonraí a fheabhsú agus soláthar seirbhíse a
fheabhsú maidir le tacaíocht íospartach agus dul i ngleic le coireacht.
Thit céatadán na nglaonna a taifeadadh níos mó ná 24 uair an chloig tar éis
teagmhais tarlú ó 11.6% i mí na Nollag, 2017, go 9.6% i mí na Nollag, 2018.
Táthar ag súil go bhfeabhsóidh an fheidhmíocht tuilleadh i 2019 le méaduithe
ar líon na foirne in Ionad Seirbhísí Faisnéise an Gharda Síochána (mol PULSE
ina ndéantar taifeadadh lárnach ar theagmhais).

15c PULSE a nuashonrú chun tacú leis
an taifeadadh ar fhoréigean baile mar
ghné Modus Operandi (deireadh R2).

Baineadh amach an sprioc seo. Mar chuid de phróiseas níos leithne chun
cáilíocht na sonraí a fheabhsú, thug an Garda Síochána isteach roinnt
athruithe ar rialacha ar chóras TF PULSE chun tacú le taifeadadh teagmhas
foréigin teaghlaigh.
Sannann PULSE ghleadhartha nua ‘foréigean baile’ go huathoibríoch do
gach ceann de na teagmhais seo a leanas:
• Ordú Urchoisc a shárú
• Sárú ar an Ordú Urchoisc Eatramhach
• An tOrdú um Shárú ar Chosaint
• Ordú Sáruithe Sábháilteachta
• Díospóid Teaghlaigh - Gan Cion Nochta
Is féidir mí-úsáid tí mar ghné modus operandi (R2) a úsáid freisin le haghaidh
eachtraí eile a bhfuil cúis le mí-úsáid tí acu. Éascaíonn tabhairt isteach an
ghné seo ar PULSE sainaithint, monatóireacht agus bainistíocht níos fearr ar
eachtraí mí-úsáide teaghlaigh.

15d PULSE a nuashonrú lena chinntiú
nach féidir teagmhais a mharcáil mar
chinn atá braite ach amháin nuair atá
torthaí imscrúdaitheacha sonracha ann
(deireadh R2).

Baineadh amach an sprioc seo. Chun caighdeán na sonraí a fheabhsú, thug
an Garda Síochána isteach roinnt athruithe ar rialacha a rinne athstruchtúrú ar
mharcáil na dteagmhas mar “bhrath” ar 25/02/18. Cinntíonn an leasú seo go
mbeidh gach taifead socraithe ‘gan a bhrath’ ná ‘imscrúdú leanúnach’.
Ní féidir stádas ‘braite’ a thaifeadadh ar an gcóras ach amháin nuair bhíonn
critéir dhiana comhlíonta. Ní féidir le Foireann Cháilíochta Sonraí Lárionad
Sonraí an Gharda Síochána (GISC) eisceachtaí don riail a phlé. D'ardaigh sé
seo go mór caighdeáin cháilíochta sonraí ag teacht le Rialacha Comhaireamh
Coireachta agus le comhsheasmhacht mhéadaithe i dtaifid choireachta.

An Garda Síochána

29

SEIRBHÍSÍ TRASEAGRAÍOCHTA

Seirbhísí Traseagraíochta - ar lean

Príomhtháscairí Feidhmíochta - ar leanúint

30

SPRIOC DHEIREADH BLIANA

AN DUL CHUN CINN ATÁ DÉANTA NA BLIANA

16 Eisiúint chéimnithe ar Bhainistíocht
Inneachar Fiontraíochta go náisiúnta
agus 30% de bhall foirne curtha faoi
oiliúint faoi dheireadh R4
(tionscadal ilbhlianta).

Níor baineadh an sprioc seo amach go hiomlán. Is córas slán aonair é
Bainistíocht Ábhar Leictreonach (ECM) atá deartha chun ábhar leictreonach a
stóráil agus a bhainistiú sa Gharda Síochána. Cuirfear ECM isteach in áit an
chórais ‘Comhaid-Roinnte’ atá ann cheana. Ag deireadh na bliana, cuireadh
an córas nua i bhfeidhm san Oifig um Athrú Straitéiseach, san Aonad
Pleanála Straitéisí, in Aonad Bainistíochta Riosca an Gharda Síochána, san
Rannóg TFC agus Gnóthaí Inmheánacha. Rinneadh leagan athbhreithnithe
de ECM a imscaradh freisin i gCeantair an Mhuilinn Chearr agus an Náis áit a
ndearnadh é a phíolótú níos luaithe sa bhliain. An sprioc maidir le hoiliúint
Níor baineadh amach 30% den phearsanra mar gheall ar shaincheisteanna a
bhaineann le hacmhainn oiliúna TF agus eagrúcháin. Cuireadh tús le cúrsaí
traenála don oiliúnóir don eagraíocht níos leithne i R1, 2019.

17a Saincheisteanna a aithint ó thorthaí
an iniúchta chultúrtha (deireadh R1).

Baineadh amach an sprioc seo. Rinne Price Waterhouse Coopers (PwC) an
tIniúchadh Cultúrtha go neamhspleách thar ceann an Gharda Síochána agus
d'fhreagair 6,500 duine. D'iarr an tIniúchadh ar phearsanra na ngrád agus na
ngrád go léir a gcuid tuairimí a fháil ar nithe mar chumhachtaí póilíneachta,
cuntasacht, luachanna, ceannaireacht agus bainistíocht, foghlaim agus
forbairt, agus labhairt. Dearadh é chun tagarmharcáil a dhéanamh ar an gcaoi
a gcreideann daoine sa Gharda Síochána iad, iad féin, a gcomhghleacaithe
agus an eagraíocht ina hiomláine, ag comhlíonadh na n-iompar inmhianaithe
mar atá leagtha amach i gClár Nuachóirithe agus Athnuachana an Gharda
Síochána, i gCód Eitice an Gharda Síochána, agus sa chleachtas is fearr sna
hearnálacha poiblí agus príobháideacha. . Foilsíodh gach saincheist a tháinig
chun cinn san Iniúchadh Chultúrtha i dtuarascáil PwC ar 04/05/18.

17b Straitéis a fhorbairt agus a fhoilsiú
chun aghaidh a thabhairt ar
shaincheisteanna ar tugadh faoi deara
(deireadh R2).

Níor baineadh amach an sprioc seo. Bunaíodh Biúró Eitice agus Cultúir i
gColáiste an Gharda Síochána chun freagairt eagraíochtúil a fhorbairt ar
shaincheisteanna Iniúchta Chultúrtha (R1). Ba é a chéad tasc ná torthaí an
Iniúchta a chur in iúl agus aiseolas a lorg ónár bpearsanra féin. Críochnaíodh
an tasc seo sa chéad leath de 2018. Bainfear amach an sprioc níos leithne
as aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna cultúrtha a thagann chun cinn trí
ilthionscadail thar blianta éagsúla. Áirítear orthu sin an Cód Eitice a daingniú
ar fud na heagraíochta, agus a chinntiú go bhforbraítear cur chuige
uilechoiteann um Chearta an Duine laistigh den eagraíocht chun tacú leis na
seirbhísí go léir a sholáthraítear. Forbrófar togra iniúchta cultúrtha faoi R2,
2019, agus cuirfear tús leis a bheith curtha i bhfeidhm níos déanaí sa bhliain.

18a Straitéis eitice a fhorbairt (R1).

Níor baineadh an sprioc seo amach go hiomlán. Tá leagtha amach sa Chód
Eitice treoirphrionsabail chun gníomhartha gach aon fhostaí a threorú. Baineann
sé freisin le hidirghníomhaíochtaí idir daoine atá ag obair don Gharda
Síochána agus don phobal, agus idirghníomhaíochtaí idir comhghleacaithe
laistigh den Gharda Síochána. Táthar ag súil gur chóir go dtreiseodh an Cód i
ngach réimse dár gcuid oibre. Cuireadh tús le forbairt straitéise chun an Cód
Eitice a leabú in 2018. Mar sin féin, tar éis don Choimisiún tuarascáil a fhoilsiú
maidir le Todhchaí na Póilíneachta in Éirinn, bhí an Garda Síochána ag
déanamh athmhachnamh ar a chur chuige maidir le heitic i gcomhthéacs
níos leithne de chultúr eagraíochtúil ag deireadh na bliana.
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18b An chéad chéim d’oiliúint eitice
tugtha don phearsanra ar fad (R2).

Níor baineadh an sprioc seo amach go hiomlán. Faoi dheireadh na bliana
d'fhreastail 12,717 pearsanra ar cheardlanna eitice (10,896 ball; 1,706 ball
foirne; 115 cúlchiste). Reáchtálfar ceardlanna deiridh i R1, 2019, tar éis
tiomáint chumarsáide atá dírithe ar gach pearsanra den scoth. Ag deireadh
na bliana, forbraíodh ábhair phoiblíochta agus bhí leathanach foirne tairsí de
chuid an Bhiúró Eitice agus Cultúir á fhorbairt.

18c Polasaí um Bronntanais agus
Fáilteachas foilsithe (R1).

Baineadh amach an sprioc seo. Forbraíodh, ceadaíodh agus eisíodh polasaí
agus nósanna imeachta maidir le glacadh le bronntanais, fáilteachas agus
urraíocht do gach pearsanra i R2, 2018. Déanann na treoracha seo na
prionsabail a rialaíonn glacadh le bronntanais, fáilteachas agus urraíocht a
chódú ag baill agus ag baill foirne an Gharda Síochána. Comhlíonann siad an
ról dúbailte lena chinntiú go ndéantar gníomhartha / cinntí chomhaltaí agus
fhoireann an Gharda ar mhaithe le leas an phobail agus go gcosnóidh siad
baill agus foireann an Gharda ó líomhaintí d'iompar míchuí. Féachann siad
lena chinntiú go bhfuil gníomhartha gach pearsanra de chuid an Gharda
eiticiúil, níos airde ná a ndóthain agus nach n-eascraíonn coinbhleacht leasa
iarbhír nó ionchasach astu.

19 Creat athbhreithnithe a chur i gcrích
chun tacú le forbairt ráiteas straitéise
agus pleananna póilíneachta gaolmhara
(deireadh R3).

Níor baineadh an sprioc seo amach go hiomlán. Le linn na bliana forbraíodh
dréacht-Chreat Pleanála. Áiríodh leis seo forbairt agus seoladh Leathanach
Tairsí Pleanála Straitéisí; sraith de dhoiciméid treorach a sholáthar chun
cabhrú le pearsanra a bhfuil baint acu le pleanáil ag gach leibhéal sa Gharda
Síochána; agus sraith seimineár pleanála a chríochnú ar fud na heagraíochta.
Cuireadh códú foirmiúil agus seoladh an chreata ar atráth go dtí go mbeidh
sé píolótach go luath in 2019.

20 Maitrís úinéireachta polasaí faofa.

Baineadh amach an sprioc seo. Is é an tionscadal seo dar teideal ‘Policy
Ownership Matrix’ an dara ceann de chúig thionscadal atá le forbairt agus
curtha i bhfeidhm laistigh de Chreat Beartais na heagraíochta. Baineann sé le
dearadh agus cur i bhfeidhm maitríse ina leagtar amach úinéireacht an
pholasaí sa Gharda Síochána. Rinne an mhaitrís seo limistéir úinéireachta a
shannadh, chomh fada agus is féidir, do róil shonracha i measc na foirne
sinsearaí ceannaireachta. Leis an maitrís seo déantar cinneadh maidir le cé
hé an té a dhéanann an cinneadh deiridh sa chás go n-eascraíonn bearna
beartais nach bhfuil ar aon dul le cuid ar leith den eagraíocht. Cuireadh an
tionscadal seo i gcrích go rathúil leis an tsaincheist fhoirmiúil de Mhaitrís
Úinéireachta Polasaí i R1, 2018.

21 Réiteach TF a thabhairt isteach chun
comhlíonadh leis an bpróiseas
cigireachta agus athbhreithnithe a chur
chun cinn, ag tosú i gceithre Rannán
(deireadh R2).

Baineadh amach an sprioc seo. Is í an phríomhfheidhm atá ag Cigireachtaí
agus Athbhreithnithe ná measúnú a dhéanamh ar éifeachtacht na gcóras
agus na nósanna imeachta go háitiúil agus go heagraíochta, chun bearta a
aithint agus a chur i bhfeidhm chun feidhmíocht a fheabhsú. Críochnaíodh,
tástáladh agus cuireadh pacáiste tacaíochta TF nua chun cabhrú le
bainisteoirí cigireachtaí agus athbhreithnithe a dhéanamh i R2 2018. Rinneadh
an córas a phíolótú i rannáin Shligigh, Chathair Chorcaí, Thiobraid Árann agus
Mhaigh Eo i R2. Rinneadh uasghrádú breise ar an gcóras nua i R3 bunaithe
ar aiseolas ó rannáin phíolótacha agus cuirfear i bhfeidhm é níos mó in 2019.
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22 Oibriú le grúpa trípháirteach chun an
cumas a fhorbairt plean póilíneachta a
chostáil.

Níor baineadh amach an sprioc seo. Rinneadh plé ar chostais na bPleananna
Póilíneachta bliantúla idir An Garda Síochána; an Údarás Póilíneachta; an
Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais; an Roinn Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe; agus Roinn an Taoisigh. Sa ghearrthéarma, tá dúshláin mhóra
ag baint le costáil an Phlean Póilíneachta, go háirithe toisc nach bhfuil córas
bainistíochta airgeadais an Gharda bunaithe ar ghníomhaíochtaí.
Sa mheántréimhse, beidh costais ardleibhéil do thionscadail chun tacú le
moltaí an Choimisiúin maidir le Todhchaí na Póilíneachta in Éirinn agus
sásóidh siad an tionscnamh seo go páirteach. Tá obair ar siúl i gcónaí maidir
leis an tsaincheist níos leithne a bhaineann le gníomhaíocht phóilíneachta a
chostáil ag leibhéal an cheantair, ag baint úsáide as na sonraí a sholáthraíonn
an Córas nua um Rósanna agus Bainistiú Dleachta. Cuireadh an tionscadal
seo ar aghaidh tuilleadh arís in 2019.

23a A chinntiú go bhfuil cláir riosca i
bhfeidhm in 80% de na rannáin agus na
réigiúin (deireadh R2); 100% de na
rannáin agus na réigiúin
(ag deireadh R3).

Baineadh amach an sprioc seo. Faoi dheireadh na bliana, bhí 98% de na
rannáin comhlíonta i ndáil le Cláir Riosca a bheith líonta amach.
Leanfar le hobair chumarsáide agus forfheidhmithe i ndáil leis an gcur chuige
athbhreithnithe maidir le Bainistíocht Riosca in 2019.

23b Meicníocht fhoirmeálta a chur i
bhfeidhm chun sonraí a bhaineann le
rioscaí a roinnt idir Aonad Bainistíocht
Riosca an Gharda Síochána agus
Rannóg Iniúchóireacht Inmheánach an
Gharda Síochána (Deireadh R1).

Baineadh amach an sprioc seo. Cuireadh tús freisin le dhá mheicníocht
fhoirmiúil chun sonraí a bhaineann le riosca a roinnt idir Aonad Bainistíochta
Riosca an Gharda Síochána agus Rannóg Iniúchta Inmheánaigh an Gharda
Síochána i R1. Ba iad na meicníochtaí sin seoladh foirmiúil Polasaí agus
Nósanna Imeachta Bainistíochta Riosca, a leag amach róil agus freagrachtaí
comhaontaithe, agus cruinnithe míosúla leanúnacha idir an dá chuid i rith na
bliana.

23c Creat Dearbhú Rialachais a chur i
bhfeidhm (Deireadh R2).

Níor baineadh amach an sprioc seo. Ceanglaítear ar an nGarda Síochána
Creat Dearbhaithe Rialachais a fhorbairt chun forbhreathnú a sholáthar ar
gach gníomhaíocht dearbhaithe; iad siúd laistigh den eagraíocht a bhfuil
freagracht orthu as gach gníomhaíocht a aithint; agus cuireann sé lena
phróisis Bainistíochta Riosca, agus sa tslí sin is féidir saincheisteanna a
aibhsiú ar an gClár Riosca Corparáideach. I R1, 2018 cuireadh tús le
dréacht-mholadh chun Creat Dearbhaithe Rialachais a fhorbairt. Leanadh ar
aghaidh leis an obair chun an togra seo a chur ar aghaidh tuilleadh i rith na
bliana. Ní raibh an tionscnamh tugadh chun críche faoi dheireadh na bliana,
ach déanfar é a chur ar aghaidh in 2019. Is iad na dúshláin ar tháinig roimh
an tionscnamh seo ná saincheisteanna maidir le hacmhainní agus an
acmhainneacht, go príomha.
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1,183

12,717

258

6,500

ball nua tagtha
isteach san fhórsa

ball de chuid an
Gharda a cuireadh
oiliúint orthu faoin
gCód Eitice faoi
dheireadh na bliana

ball fillte ar ais chuig
an líne tosaigh ó
dhualgais riaracháin

ball a d'fhreagair an
tIniúchadh Cultúrtha
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