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mBuirgléireachtaí  
cónaithe ó mhí na  

Samhna 2015

340  
Garda Promhaidh leithdháilte, mar 

chuid den fhreagairt oibríochta 
paindéime, ar stáisiúin  
 Ghardaí ar fud na tíre

45,283 
teagmhálacha agus iarracht ar 
theagmhálacha le híospartaigh 
drochíde sa teaghlach ó Aibreán 
2020 i leith

KOPS – 

Keeping Our  
People Supported  
Ag Tacú Lenár nDaoine i 
gCónaí aip folláine seolta

Nasctha go rathúil 
le Córas Faisnéise 
Schengen (CFS) le 

110 Gabhálail  
faoi Airteagal 26 SIS 

agus  

88 gabháil 
 faoi Bharántais 

Ghabhála Eorpacha 
(BGE)

28 
Intéirneach tosaithe i 
bhfostaíocht i mí na Nollag 
2021, a dhéanann ionadaíocht ar 
ghrúpaí éagsúla

Os cionn 70 duine óg  
ó gach cearn den tír aitheanta 
ag Gradaim Náisiúnta Óige

Os cionn  
1,000 Pearsanra den Gharda 
de na céimeanna agus na gráid go 

léir, tá an oiliúint shaincheaptha 
12 sheachtain i gcearta an duine 

curtha i gcrích acu

€63.7 
milliún

in urghabhálacha drugaí ag 
Biúró Náisiúnta an Gharda 
Síochána um Dhrugaí agus 

Coireacht Eagraithe

46%

Os cionn  

432,000 
iarratas ar 

ghrinnfhiosrúcháin 
próiseáilte 

méadú

12%



CLÁR NA N-ÁBHAR

Brollach an Choimisinéara

Leathanach a Ceathair
____________________ 

PÓILÍNEACHT LE LINN NA PAINDÉIME

Leathanach a Sé
____________________

Plean Póilíneachta agus Príomhéachtaí

Leathanach a Cúig Déag
____________________

PÓILÍNEACHT NÁISIÚNTA

Leathanach a Seacht Déag
____________________

SLÁNDÁIL NÁISIÚNTA & FAISNÉIS

Leathanach Fiche a Naoi
____________________

SÁBHÁILTEACHT PHOBAIL

Leathanach Tríocha a Seacht
____________________

SEIRBHÍSÍ TRASEAGRAÍOCHTA

Leathanach Caoga
____________________

Staitisticí

Leathanach Ochtó Naoi
____________________

Os cionn  
1.7 milliún  
leantóirí na meán sóisialta

méadú 

13%
Níos mó ná  

4,600  
feiste soghluaisteachta 
arna n-imscaradh faoi 
dheireadh 2021

Os cionn 900  
Chláraigh pearsanra an Gharda 

Síochána don Tionscnamh 
Fáinne Gaeilge



BROLLACH AN 
CHOIMISINÉARA

Bliain dhúshlánach eile ab ea 2021, ach ba bhliain fhiúntach í sa deireadh don 
Gharda Síochána, toisc gur lean sé lena fhreagairt eisceachtúil chun tacú le 
hiarrachtaí náisiúnta scaipeadh Covid-19 a laghdú.
Ag leanúint ónár gcuid oibre an bhliain roimhe sin, ba é príomhthosaíocht 
na heagraíochta in 2021 tacú le bearta sláinte poiblí trí shuaimhneas poiblí a 
sholáthar, trí chabhrú agus trí thacú leis na daoine is leochailí sa tsochaí, agus 
comhlíonadh na rialachán sláinte poiblí a chinntiú.
Agus é sin á dhéanamh againn, bhí sé ríthábhachtach go gcothóimis ár nasc 
láidir le pobail. Ag foghlaim na gceachtanna ó dhlínsí eile agus ag tógáil ar ár 
dtraidisiún póilíneachta le toiliú, d’oibrigh gardaí freagra póilíneachta céimnithe, 
le forfheidhmiú mar rogha dheireanach, agus béim láidir ar chearta daonna gach 
duine a ndeachamar i dteagmháil leo a chosaint.
Chonaiceamar an méid daoine, go háirithe iad siúd a bhí leochaileach ó thaobh 
sláinte nó ag cocúnú, a raibh meas acu ar ár n-iarrachtaí for-rochtana. Lean 
tionscnaimh áitiúla an Gharda Síochána ag cabhrú le daoine a bhfuil tascanna 
laethúla orthu agus chuir siad nasc daonna ríthábhachtach ar fáil dóibh tráth a 
haonaraithe.
Mhéadaigh na srianta riachtanacha ar ghluaiseacht leochaileacht íospartaigh 
na drochíde sa teaghlach. In oibríocht thiomnaithe rinneadh teagmháil rialta le 
híospartaigh drochíde sa teaghlach agus leis na mílte cúiseamh coiriúil a glacadh 
i gcoinne dhéantóirí na coire.
I rith na bliana, mar fhreagairt ar thimpeallacht atá ag athrú go tapa,
d’fhreagair an eagraíocht go gasta chun córais TFC a thabhairt isteach agus a oiriúnú, comhairle shoiléir agus rialta a sholáthar 
do na Gardaí maidir le rialacháin chasta, agus pleananna póilíneachta a sheachadadh chun suaimhneas a thabhairt don 
phobal agus comhlíonadh a chinntiú.
Chonacthas freagairt shuntasach oibríochta leis seo le patrólú forleathan ard-infheictheachta ag príomhionaid phoiblí, 
seiceálacha rialta ar áitribh cheadúnaithe agus mhiondíola, agus líon mór seicphointí a rinne na Gardaí.
Ina theannta sin, bhí teachtaireachtaí leanúnacha ann don phobal faoi na rioscaí dá sláinte agus do gach duine ar tháinig siad 
i dteagmháil leo ó mhainneachtain cloí leis na rialacháin.
Chruthaigh an phaindéim brú suntasach gairmiúil agus pearsanta ar phearsanra uile an Gharda Síochána. Bhí sé ríthábhachtach 
Gardaí túslíne a chosaint, a bhí ag idirghníomhú go rialta leis an bpobal le linn a gcuid dualgas. A bhuíochas le raon beart 
cosanta sláinte agus gairmiúlacht agus dúthracht phearsanra an Gharda Síochána, bhí an eagraíocht in ann leibhéal an-ard 
seirbhíse a choinneáil i rith na bliana.
Is mór an creidiúint do phearsanra an Gharda Síochána gur luaigh an tÚdarás Póilíneachta, ina thuarascálacha don Aire Dlí 
agus Cirt ar ár bhfeidhmíocht phóilíneachta, go bhfuair sé aiseolas ó ghrúpaí pobail agus ó eagraíochtaí neamhrialtasacha ar 
an ton dearfach a bhain lenár bpóilíneacht agus lenár rannpháirtíocht sa phobal, chomh maith lenár dtiomantas tacú le daoine 
leochaileacha.
Bhí ról tábhachtach ag an obair seo san ardleibhéal comhlíontachta poiblí le comhairle agus rialacháin sláinte poiblí. Foghlaimíodh 
ceachtanna ó oibriú i gcúinsí tástála den sórt sin agus cuireadh i bhfeidhm iad.
Áirítear orthu sin: 
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COMMISSIONER’S FOREWORD

 Teagmháil rialta a chur ar fáil do na daoine is leochailí sa tsochaí.
 Seiceálacha leanúnacha rialta le híospartaigh an fhoréigin teaghlaigh.
 Tá cianobair agus cianchruinnithe in úsáid go forleathan.
 Cumarsáid rialta, dhíreach le pearsanra an Gharda Síochána ag úsáid teanga shimplí.
 Cur chuige níos solúbtha agus níos dinimiciúla i leith réiteach-fadhbanna.
 Cumarsáid oscailte agus thrédhearcach.
Cé go raibh sé ríthábhachtach cabhrú le daoine a choinneáil slán le linn na paindéime, lean ár bpríomhfheidhm chun an 
choireacht a chosc agus a bhrath.
Mar a d’fhulaing go leor daoine le linn na paindéime, rinne coirpigh iarracht leas a bhaint as an gcás, go háirithe trí ghníomhaíocht 
chalaoiseach. D’oibríomar le raon comhlachtaí poiblí agus príobháideacha chun dul i ngleic le calaoisí den sórt sin, lena 
n-áirítear coireacht chibearchumasaithe.
Áiríodh leis seo oibriú le FSS, gníomhaireachtaí Stáit agus comhpháirtithe idirnáisiúnta, tar éis an mhór-ionsaí ar chórais TF 
FSS. Chuir an oibríocht seo cosc ar níos mó ná 700 íospartach beartaithe a bheith faoi ionsaí den chineál céanna.
Leath bealaigh trí 2021, chuireamar tús lenár straitéis náisiúnta frithdhrugaí, Oibríocht Tara. Tá béim láidir aige seo ar aonaid 
rannáin drugaí a théann i ngleic le déileáil ar leibhéal na sráide a chuireann bac ar an oiread sin dár gcathracha, bailte agus 
sráidbhailte. Ina theannta sin, díghrádaíodh dronganna coireachta eagraithe trí mhéideanna suntasacha drugaí, gunnaí agus 
airgid a urghabháil, chomh maith le príomhfhigiúirí a thabhairt os comhair na gcúirteanna.
Tá bás bóthair amháin iomarcach. Bhí sé sásúil titim i mbásanna ar bhóithre a fheiceáil in 2021 ón mbliain roimhe sin, cé go 
raibh leibhéil tráchta íseal i gcoitinne. Leanfaimid orainn ag obair lenár gcomhpháirtithe sábháilteachta ar bhóithre, in éineacht 
leis an bpobal, chun beatha daoine a shábháil agus chun gortuithe tromchúiseacha a laghdú in 2022.
Mar gheall ar obair chriticiúil an Gharda Síochána ina cháil mar an tseirbhís slándála náisiúnta, cuireadh isteach ar raon bagairtí 
sceimhlitheoireachta. Ní féidir obair den sórt sin a dhéanamh ach amháin trí dhlúthchomhar agus comhroinnt faisnéise le 
comhpháirtithe idirnáisiúnta forfheidhmithe dlí agus slándála.
Cé go ndéanann Gardaí sárobair gach lá chun cabhrú agus tacú le híospartaigh na coireachta, ar an drochuair, ba léir i rith na 
bliana ónár mionscrúdú ar ár gcóras seolta ríomhchuidithe, gur ligeamar síos roinnt íospartach drochíde sa teaghlach a d’iarr 
orainn seirbhís a fháil.
Thar ceann an Gharda Síochána, tugaim mo leithscéal arís leis na híospartaigh sin. Tá siad i measc na ndaoine is leochailí sa 
tsochaí agus ní bhfuair siad an tseirbhís ghairmiúil a bhfuil sé mar aidhm againn í a sheachadadh i gcónaí, agus tá íospartaigh 
i dteideal a bheith ag súil leis.
Tar éis dúinn na fadhbanna a shainaithint, chuireamar raon beart i bhfeidhm chun aghaidh a thabhairt orthu agus chun dul i 
mbun for-rochtana an-suntasach d’íospartaigh. D’oibríomar freisin leis an scrúdaitheoir neamhspleách a cheap an tÚdarás 
Póilíneachta chun aon cheisteanna eile a aithint. Leanadh den obair sin in 2022.
Cé gurbh éigean roinnt tionscnamh faoi chlár athchóirithe an Rialtais, Seirbhís Póilíneachta dár dTodhchaí, a chur ar sos agus 
muid ag díriú ar an bpaindéim, rinneadh dul chun cinn i roinnt réimsí tábhachtacha, lena n-áirítear:
 Seoladh Aonad Frith-Éillithe an Gharda Síochána agus tabhairt isteach roinnt beartas gaolmhar.
 Tuilleadh tacaíochtaí leasa do phearsanra an Gharda Síochána.
 Rolladh amach leanúnach feistí soghluaisteachta chuig Gardaí túslíne.
 Cur i bhfeidhm leanúnach na Samhla Oibriúcháin.
 Córas Faisnéise Schengen a thabhairt isteach, lenar féidir faisnéis a chomhroinnt níos mó idir gníomhaireachtaí Eorpacha 

forfheidhmithe dlí.
Ní bheifí in ann dul chun cinn den sórt sin a dhéanamh gan tacaíocht ó raon príomhpháirtithe leasmhara, lena n-áirítear an 
Roinn Dlí agus Cirt, Coiste Ceartais an Oireachtais, an tÚdarás Póilíneachta, Cigireacht an Gharda Síochána, agus Coimisiún 
Ombudsman an Gharda Síochána, chomh maith le raon leathan gníomhaireachtaí Stáit agus comhlachtaí neamhrialtasacha. 
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leo as seo.
Agus é seo á scríobh agam, tá an Garda Síochána ag ceiliúradh a chomóradh céad bliain. Le 100 bliain anuas, chosain an 
eagraíocht agus a pearsanra an Stát seo agus a mhuintir le crógacht agus onóir.
Bhí an traidisiún dúthrachta agus gairmiúlachta seo i seachadadh na póilíneachta pobal-dhírithe níos soiléire maidir leis an 
gcaoi ar oibrigh fir agus mná an Gharda Síochána gan staonadh chun daoine a choinneáil slán le linn géarchéime náisiúnta.
This tradition of dedication and professionalism in the delivery of community-focused policing was more than evident in how, 
collectively and individually, the men and women of An Garda Síochána worked tirelessly to keep people safe during a national 
crisis.
Drew Harris
Coimisinéir an Gharda Síochána.
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FORBHREATHNÚ

An 12 Márta 2020, thug an Rialtas mionsonraí ar phleananna chun Covid-19 a shrianadh. Chun tacú leis seo, an 13 
Márta 2020, d’fhógair an Garda Síochána roinnt beart chun infhaighteacht oibríochtúil a uasmhéadú agus chun tacú le 
seirbhísí poiblí ríthábhachtacha eile.

Ina measc seo bhí uainchlár teagmhasach chun uaireanta póilíneachta a mhéadú; srianta ar shaoire bhliantúil; dlús a chur 
le fianú os cionn 300 Garda Mac Léinn; Gardaí atá ag obair i róil neamhoibríocha a ath-imscaradh chun túslíne; oiliúint i 
gColáiste an Gharda Síochána a chur ar fionraí, seachas sainghníomhaíocht oiliúna; agus d’fhéadfadh na Gardaí scor a 
chur siar ar feadh 12 mhí (faoi réir cheadú an Rialtais). Ag an am, dúirt an Coimisinéir Harris go mbeadh an eagraíocht 
dírithe ar shuaimhneas a sholáthar do dhaoine, daoine a choinneáil slán, coireacht a chosc, agus tacú le pobail. Lean na 
bearta sin ar aghaidh in 2021.

4 Chur Chuige

Chun tacú le comhlíonadh beart sláinte poiblí, ghlac an Garda Síochána le freagairt phóilíneachta chéimnithe ar fud na 
tíre. Agus é sin á dhéanamh acu, d’úsáid na Gardaí cur chuige chun forfheidhmiú a fhostú, a mhíniú agus a spreagadh, 
agus gan cur chuige a dhéanamh ach amháin nuair a dhéantar foráil dó agus mar rogha dheireanach. 

COMHRÁ1 MÍNIGH2 SPREAG3 FORFHEIDHMIÚ4

Mar chuid den bheartas seo, i ngach cás ina ndearnadh gabhálacha faoi na rialacháin sláinte poiblí, chuaigh comhaltaí 
den Gharda Síochána i gcomhairle leis an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí (DPP) maidir leis an gcinneadh cúiseamh a 
ghearradh.

Le linn 2021, bhí na milliúin idirghníomhaíochtaí ag na Gardaí le daoine. Bhí a bhformhór mór ag cloí le rialacháin sláinte 
poiblí nó tháinig siad i gcloí. Ní raibh mar thoradh ach ar sciar beag bídeach de na hidirghníomhaíochtaí seo gur cuireadh 
comhad faoi bhráid an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí nó fíneálacha as sáruithe ar rialacháin sláinte poiblí.

Rannpháirtíocht Pobail

Le linn na paindéime, chuaigh Gardaí pobail i dteagmháil le daoine aonair, grúpaí pobail, gníomhaireachtaí reachtúla, 
carthanais agus gnólachtaí áitiúla, chun raon seirbhísí a sholáthar, agus chun cabhrú leis na daoine is leochailí agus iad 
a chosaint. In 2021, leithdháileadh 77 feithicil tacaíochta pobail breise ar stáisiúin Gardaí ar fud na tíre.
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Cás-Staidéar – Seirbhís Bunriachtanais – Cill Dhéagláin, An Co. Mhí 

Lean Póilíneacht Phobail Chill Dhéagláin ag obair i gcomhpháirtíocht le grúpaí pobail chun siopadóireacht a 
shocrú do dhaoine a chónaíonn i gcóiríocht dhídeanach agus dóibh siúd atá ag cocúnú. Áirítear leis seo freisin 
cógais ar oideas a sheachadadh.
Rinne na Gardaí póilíneachta pobail áitiúla seirbhís ‘béilí ar rothaí’ a chomhordú le soláthróir bia, príomhchócaire 
deonach agus bialann áitiúil, chun béilí a sholáthar dóibh siúd a bhí i ngátar agus a raibh orthu fanacht sa bhaile 
mar gheall ar shrianta.

Cás-Staidéar – Teach Altranais, Co. an Chláir

D’eagraigh Gardaí Pobail in Inis Díomáin imeacht do chónaitheoirí tí altranais áitiúil. Chomhordaigh na Gardaí an 
ócáid seo le troupe damhsa gairmiúil a bhí ag aonrú le chéile agus iad ag cleachtadh seó agus d’aontaigh siad 
go sona sásta seinm do na cónaitheoirí, ag soláthar ardú iontach dóibh.

Cás-Staidéar – Sligeach/Liatroim ‘Folláine Dé Céadaoin’

I Sligeach/Liatroim, tugadh isteach ‘Folláine Dé Céadaoin’, tionscnamh inmheánach, le haghaidh folláine agus 
folláine san ionad oibre. I mBealtaine 2021, reáchtáil gach ceantar maidin caife Dé Céadaoin chun tacú le 
pearsanra agus faisnéis a sholáthar trí sheisiúin folláine.

Imeachtaí garsprioc agus cónaitheoirí leochaileacha

Lean na Gardaí ar aghaidh in 2021, agus aird á tabhairt acu ar shrianta sláinte poiblí, chun 
teagmháil réamhghníomhach a dhéanamh le cónaitheoirí níos leochailí ár bpobal ar fud na 
tíre chun aitheantas a thabhairt d’imeachtaí garsprioc, go háirithe ceiliúradh 102ú breithlá sa 
Chabrach, Baile Átha Cliath.

Tionscnaimh Séasúracha

Seoladh tionscnaimh éagsúla ar théamaí na Cásca agus na Nollag in 2020 agus glacadh chomh maith sin leo, rinneadh 
roinnt acu arís in 2021, agus tionscnaíodh iad i réigiúin eile freisin.

Ina measc siúd bhí na nithe seo a leanas:

Ciseacha a sheachadadh, mar aon le cártaí Nollag a dhéanann leanaí scoile áitiúla, ar fud 
Cheantar Bhaile Átha Troim. Bhí an-áthas ar na Béilí áitiúla ar Rothaí roinnt de na ciseacha seo a 
fháil, a dháil siad ar fud a líonra.

Thug Gardaí póilíneachta pobail ó Stáisiún Gardaí Inis Díomáin roinnt sonais Vailintín do chónaitheoirí 
áitiúla scothaosta nach raibh in ann cairde agus teaghlaigh a fheiceáil. Chuir na Gardaí bláthanna, 
seacláidí, cártaí TCP agus Lá Vailintín ar fáil agus rinneadh é seo a dhoiciméadú go forleathan ar 
fud ardáin na meán sóisialta.

Dháil na Gardaí i gCeantair Bailieboro, an Chabháin, Charraig Mhachaire Rois agus Mhuineacháin  
cártaí Nollag, píóga (déanta ag mic léinn 3ú leibhéal), agus boscaí roghnúcháin seacláide 
do dhaoine leochaileacha an phobail agus dóibh siúd a bhfuil leanaí óga acu.
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#GardaJerusalema 

Go luath in 2021, thug an físeán dúshlán damhsa #GardaJerusalema deis trínár láithreacht náisiúnta agus áitiúil ar na 
meáin shóisialta chun sábháilteacht an phobail a chur chun cinn, suaimhneas a sholáthar agus teagmháil dhíreach a 
dhéanamh leis an bpobal le linn na paindéime.

Ba é an aidhm fhoriomlán ná áthas a scaipeadh trí ghlacadh leis an dúshlán a leag Póilíní na hEilvéise síos agus miongháire 
a chur ar aghaidheanna ár saoránach ag am nuair nach raibh mórán gáire ann. Chuir an dúshlán seo bealach eile i láthair 
chun teagmháil a dhéanamh leis an bpobal agus iad a bheith páirteach go sábháilte, trí iarraidh orthu a gcuid gluaiseachtaí 
is fearr a thaispeáint trína bhfíseán féin a chruthú sa bhaile, ach a chinntiú go bhfanfaidh siad ina mboilgeoga Covid-19.

Mar thoradh ar go leor iontrálacha a cuireadh isteach, tiomsaíodh an dara físeán de bhlúirí de chuid de na hiontrálacha a 
fuarthas trí bhuíochas a ghabháil leis an bpobal as dul i ngleic leis an dúshlán seo agus leis an nGarda Síochána.

OIBRÍOCHTAÍ PÓILÍNEACHTA CHUN TACÚ LE TREOIRLÍNTE AGUS RIALACHÁIN SLÁINTE POIBLÍ

Leithdháileadh Acmhainní An Líne

Thosaigh a Uasmhéadú  

Leithdháileadh 340 Garda Promhaidh ar stáisiúin na nGardaí ar fud na tíre mar chuid den fhreagairt oibríochtúil ar 
Covid-19 agus nuair a tháinig feabhas ar an scéal, d’fhill siad ar Choláiste an Gharda Síochána ansin chun a gcuid oiliúna 
a chríochnú.

Patróil Ard-Infheictheachta

Lean an Garda Síochána ar aghaidh ag déanamh patróil ard-infheictheachta ar fud na tíre, go háirithe ag láithreacha 
mar thaitneamhachtaí poiblí, páirceanna agus láithreacha áilleachta nádúrtha inar dócha go mbaileoidh líon ard daoine.

Oibríocht Faoiseamh

Lean Oibríocht Faoiseamh ar aghaidh in 2021 chun tacaíocht agus cosaint réamhghníomhach fheabhsaithe a sholáthar 
d’íospartaigh drochíde sa teaghlach.

Ó seoladh é i mí Aibreáin 2020, tá 45,283 teagmháil agus iarracht ar theagmhálacha déanta le híospartaigh drochíde sa 
teaghlach mar thoradh ar Oibríocht Fhíonáin (amhail ón 7 Eanáir 2022).

I 2021:
• 48,694 glao chun freagairt do theagmhais drochíde sa teaghlach – méadú 10% ar 2020.
• Cruthaíodh 4,269 cúiseamh coiriúil as sáruithe ar Orduithe an Achta um Fhoréigean Baile – méadú 6% ar 2020.
• Cruthaíodh 8,747 cúiseamh coiriúil as coireanna a bhain le gné de dhrochíde sa teaghlach – méadú 14% ar 2020.
• Eisíodh níos mó ná 11,000 Ordú faoin Acht um Fhoréigean Baile in 2021.

Iarúsailéim 
an Gharda 
Síochána

Dúshlán 
Damhsa
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Sonraí faoi dhrochíde sa teaghlach le haghaidh 2021 i gcomparáid le 2020
DA Figures 2020 2021

Teagmhais drochíde sa Teaghlach (DA) 44,204 48,694
Orduithe faoin Acht um Chúisimh um Fhoréigean Baile 
(DVA) a Sáraíodh

4,033 4,269

Muirir a Cruthaíodh - Gach Teagmhas DA 7,663 8,747
Ordú DVA Eisithe 12,068 11,431

Oibríocht Fanacht
Cuireadh tús leis seo in Aibreán 2020 agus cuireadh i bhfeidhm é nuair ba ghá i rith 2021, chun tacú le treoirlínte agus 
rialacháin sláinte poiblí a bhaineann le srianta taistil. Bhí seicphointí mórscála i gceist leis ar phríomhbhealaí agus na mílte 
seicphointí soghluaiste ar bhealaí tánaisteacha.
Oibríocht Navigation

Cuireadh tús le Operation Navigation i mí Iúil 2020 agus lean sé ar aghaidh in 2021 lena chinntiú go raibh áitribh 
cheadúnaithe ag comhlíonadh na rialachán sláinte poiblí.
Oibríocht Treoraím

Ó Dheireadh Fómhair 2020 agus go dtí 2021, faoi Oibríocht Treoraím, rinne an Garda Síochána seiceálacha ar áitribh 
mhiondíola ar fud na tíre chun comhlíonadh na rialachán sláinte poiblí a chinntiú. Bhí formhór mór na n-áitreabh miondíola 
comhlíontach nó tháinig siad i gcomhlíonadh nuair a iarradh orthu é sin a dhéanamh.
Staitisticí Fíneálacha Covid-19 1 Eanáir go 31 Nollaig 2021

Tá na figiúirí go léir bunaithe ar fhaisnéis oibríochtúil agus tá siad ceart amhail ón 7 Márta 2022.

Cineál an Fhíneála 2021

Gan Clúdaigh Éadain a Chaitheamh (€80) 467

Gluaiseacht Daoine (€100)4 357

Ag Fágáil an Bhaile gan Leithscéal Réasúnta
(Gluaiseacht Daoine) (€100)1 14,979

Aerfoirt Taistil Idirnáisiúnta agus Calafoirt (€2000)5 1,383

Aerfoirt Taistil Idirnáisiúnta agus Calafoirt (€500)1 1,151

Daoine nach bhfuil Gnáthchónaí orthu ag Taisteal isteach sa 
Stát (€100)2 444

Eagraithe Imeachtaí  (Teaghaisí agus Neamháitribh) (€500)3 1,019

Ag Freastal ar Imeachtaí (in Áitribh) (€150)3 3,267

Total 23,067

Fíneálacha a tabhaíodh1 suas go dtí an 11/04/2021 amháin, 2 suas go dtí 09/05/2021 amháin, 3 suas go dtí 02/08/2021 amháin, 4 12/04/2021 go 
09/05/2021 amháin, 5 12/04/2021 go 19/07/2021 amháin.



Cosaintí Frith-Sheile

I mí Aibreáin 2020, mar bheart sláinte agus sábháilteachta chun Gardaí a chosaint, tugadh cosaintí frith-sheile isteach le 
húsáid i gcúinsí an-teoranta.

Sholáthair cosaintí frith-sheile rogha oirbheartaíochta breise a mheas ag na Gardaí mar rogha dheireanach i leanúntas 
freagartha céimnithe. In imthosca ina bhfuil ‘fianaise shoiléir ann go bhfuil caitheadh seile anois nó i gcás ina gcreideann 
ball go bhfuil bagairt shoiléir inláimhsithe ann go mbeidh caitheamh seile ag baint leis an ábhar’, is féidir cosaint frith-
sheile a úsáid.

Is úsáid dhleathach fornirt iad cosaintí frith-sheile agus tá siad ar eisiúint do sheirbhísí póilíneachta eile go hidirnáisiúnta. 
Chuir beartas an Gharda Síochána maidir le húsáid cosaintí frith-sheile in iúl go soiléir nach raibh siad le húsáid ach mar 
rogha dheireanach agus ar aon dul le Samhail Chinnteoireachta an Gharda Síochána (GDMM), lena n-áirítear ina lár 
chearta an duine agus ár gCód Eitice.

Coinníodh athbhreithniú leanúnach ar úsáid cosaintí frith-sheile. Lean sé seo ar aghaidh in 2021. Léiríonn sonraí go raibh 
i bhfad níos mó ionsaithe seile ar Ghardaí ná imscaradh cosaintí frith-sheile.

Cosaintí Frith-Sheile a Úsáid agus Ionsaithe Seile ar Chomhaltaí – an 1 Eanáir go dtí an 31 Nollaig 2021

Iomlán Uimh
Theagmhais Uimh. le hImeachtaí a 

Tionscnaíodh go dtí seo

Cosaintí Frithsheile a Bhainistiú agus a 
Úsáid 26 14

Ionsaithe Seile ar Chomhaltaí 183 82

Camscéimeanna Íocaíochta Dífhostaíochta Paindéime (PUP) 

In 2021, rinne Gardaí iasachtaí chuig an Aonad Speisialta Imscrúdaithe laistigh den Roinn Coimirce Sóisialaí imscrúdú ar 
na camscéimeanna PUP seo a leanas: 

Oibríocht CALLUS

Is éard a bhí i gceist leis an oibríocht seo ná imscrúdú a dhéanamh ar chamscéim fioscaireachta ina bhfuair thart ar 70 
duine ríomhphost calaoiseach gan iarraidh ag an am céanna a airbheartaíonn a bheith ón tSeirbhís Chúirteanna, ag cur 
in iúl dóibh gur roghnaíodh iad le haghaidh dualgas giúiré agus ag iarraidh a gcuid sonraí pearsanta.

Ciontaíodh beirt de na cúisithe i gcomhcheilg chun sciúradh airgid a dhéanamh – fuair duine acu pianbhreith trí bliana 
agus fuair a gcomh-chúisí bliain go leith.
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Rinneadh 121 iarratas calaoiseach ar líne ar íocaíochtaí PUP agus mar thoradh air sin 
calaoisíodh €183,000 ón Státchiste agus sciúradh isteach i roinnt cuntas miúil airgid iad.
Ghnóthaigh GNECB €34,458.

Oibríocht MEELAGH

Bhain an oibríocht seo le himscrúdú calaoise sa chás go bhfuil amhras ann go bhfuarthas rochtain ar shonraí pearsanta 
os cionn 160 duine atá i bhfostaíocht lánaimseartha agus gur úsáideadh iad chun ÍDP a éileamh go calaoiseach. Íocadh 
na híocaíochtaí seo isteach i líonra cuntas miúil airgid.

Imscrúdú ón Roinn Coimirce Sóisialaí (an RCS)

Is éard a bhí i gceist leis an oibríocht seo ná imscrúdú a dhéanamh ar fhear atá ag obair i ngníomhaireacht earcaíochta, a 
bhfuil amhras ann go n-úsáideann sé na huimhreacha PSP de 24 náisiúnach neamhnáisiúnach, i ngan fhios dóibh, chun 
ÍDP a éileamh go calaoiseach agus an t-airgead a íoc isteach i 24 chuntas bainc. Tá 180 cúiseamh stiúrtha ag an DPP 
agus tá Barántais Ghabhála Eorpacha (BGEnna) á lorg.

TACÚ LE PÓILÍNEACHT LE LINN NA PAINDÉIME

Oifig Bainistíochta Móréigeandála - Aonad Comhordaithe an Gharda Síochána covid-19

Le linn 2021, lean foireann na hOifige Bainistíochta Móréigeandála de bheith freagrach as an nGarda An tAonad 
Comhordúcháin Covid-19.
Ag feidhmiú faoin Oifig um Bainistíocht Móréigeandála (MEM), bhí an t-aonad freagrach as nuashonruithe a sholáthar do 
bhaill na heagraíochta agus as ceisteanna sonracha ó phearsanra an Gharda Síochána a fhreagairt, chomh maith le dul 
i dteagmháil le ranna agus gníomhaireachtaí rialtais éagsúla.
D’oibrigh Aonad Comhordaithe Covid-19 an Gharda Síochána línte fóin tiomnaithe agus seoladh ríomhphoist 
do phearsanra uile an Gharda Síochána ar bhonn 24/7. D’éascaigh sé seo teagmháil dhíreach ó bhaill foirne de 
gach grád agus céim chun comhairle, faisnéis agus suaimhneas a fháil ar an iliomad beartas casta agus éabhlóideach 
a bhaineann le paindéim, reachtaíocht, Ionstraimí Reachtúla, réamhchúraimí, agus aon chúnamh eile a theastaíonn le 
haghaidh oibríochtaí agus bainistíochta áitiúla. Ullmhaíodh tuarascálacha faisnéise laethúla don bhainistíocht, chomh 
maith le tuarascálacha agus nuashonruithe rialta ó Chumarsáid Inmheánach. Bhí aiseolas ar an bhfeidhmiú agus ar an 
tseirbhís a sholáthraíonn an t-aonad ó gach leibhéal den eagraíocht thar a bheith dearfach.

Aonad náisiúnach Sláinte agus Sábháilteachta an Gharda Síochána

Lean Aonad Náisiúnta an Gharda Síochána um Beartas Sláinte agus Sábháilteachta ag obair in éineacht le hAonad 
Comhordaithe Covid-19 chun treoir agus comhairle Covid-19 a sholáthar do bhainisteoirí agus d’fhostaithe sinsearacha 
ar fud na heagraíochta. D’fhorbair agus scaip an t-aonad físeáin freisin maidir le conas bearta rialaithe a chur i bhfeidhm 
chun srian a chur le tarchur Covid-19 san ionad oibre agus iad ag déileáil le baill den phobal agus le príosúnaigh.
Thug na Comhairleoirí Sábháilteachta Réigiúnacha, faoi shainchúram Aonad Náisiúnta an Gharda Síochána um Beartas 
Sláinte agus Sábháilteachta, 1,625 cuairt chomhlíonta randamach Covid-19 ag stáisiúin, oifigí agus timpeallachtaí 
oibre eile an Gharda Síochána.

Sláinte agus Folláine Cheirde an Gharda Síochána (GOHW)

Lean GOHW ag soláthar tacaíochta agus comhairle do phearsanra uile an Gharda Síochána de réir mar a chuaigh an 
phaindéim isteach sa dara bliain. Ag obair go dlúth le haonaid eile, d’oibrigh GOHW chun folláine fhisiciúil, mheabhrach 
agus shóisialta gach pearsanra a chur chun cinn.
In 2021, cuireadh comhairle agus tionscnaimh ar fáil chun tacú le pearsanra uile an Gharda Síochána a gcuid dualgas a 
chomhlíonadh go sábháilte agus go héifeachtach, lena n-áirítear:
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• Leathanach tiomnaithe tairsí Covid-19 ina bhfuil nuashonruithe agus comhairle rialta maidir le conas fanacht folláin.
• Comhairle fíor-ama a sholáthar do phearsanra aonair an Gharda Síochána, do bhainistíocht an Gharda 

Síochána agus d’Aonad Comhordaithe Covid-19 an Gharda Síochána. Chlúdaigh an chomhairle seo cúinsí leighis a 
bhaineann le cur i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm rialachán agus treoir sláinte poiblí.

• Roinnt doiciméad a thabhairt ar aird agus a nuashonrú lena n-áirítear:
- Féin-aonrú agus srian a chur ar threoir agus comhairle gluaiseachta;
- Tacú le pearsanra torrach agus iad a bhainistiú;
- Faisnéis agus treoir vacsaínithe;
- Cocúnú;
- Sábháilteacht san ionad oibre; agus
- Cúinsí sláinte agus sábháilteachta a mbíonn tionchar acu ar phóilíneacht oibríochtúil le linn Covid-19.

Acmhainní Daonna agus Forbairt Daoine (HRPD)

An tSeirbhís Cúnaimh d’Fhostaithe (SCF)

Lean SCF freisin lena chur chuige réamhghníomhach i leith pearsanra a bhí as láthair mar thoradh ar Covid-19 agus 
saincheisteanna gaolmhara le linn 2021.

Rinneadh os cionn 6,500 glao gutháin i rith na bliana ar phearsanra a 
bhí ag féin-aonrú. Ba é cuspóir na nglaonna seiceáil isteach agus labhairt leis 
na daoine aonair lena chinntiú go raibh siad ceart go leor le linn na tréimhse 
deacra seo. Rinne gach Oifigeach Cúnaimh d’Fhostaithe na glaonna agus 
ba bhealach iontach iad chun tacaíocht a sholáthar agus faisnéis leasa agus 
folláine a roinnt.  Lean Inspire Workplace ar aghaidh ag soláthar líne chabhrach 
agus seirbhísí comhairleoireachta neamhspleách agus rúnda 24/7 do gach 
pearsanra sa Gharda Síochána.

Seirbhís Anailíse an Gharda Síochána (GSAS)

Thacaigh GSAS le hoibríochtaí a bhaineann le Covid-19. Cuireadh anailís agus tuarascálacha rialta i gcrích freisin, i 
gcomhar le comhghleacaithe in Ionad Seirbhísí Eolais an Gharda Síochána (GISC), maidir le sáruithe ar rialacháin a 
bhaineann le Covid-19, cosaintí frith-sheile a úsáid agus ionsaithe seile ar Ghardaí. Úsáideadh iad seo chun tacú le 
freagairtí oibríochtúla agus chun lucht déanta beartas seachtrach agus páirtithe leasmhara, an tÚdarás Póilíneachta san 
áireamh, a choinneáil ar an eolas go rialta. 

Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (TFC)

In 2021, rinne TFC feistí úsáideora deiridh a nuashonrú le hathrú ar fhócas ó dheasc go ríomhairí glúine chun leanúint 
de thacaíocht níos fearr a thabhairt do phearsanra soghluaiste a bhfuil rochtain shlán TFC acu, gan gá a bheith i stáisiún 
nó in oifig garda ag deasc. Thacaigh sé sin freisin le haistriú na heagraíochta chuig timpeallacht oibre hibrideach, toisc 
go raibh cianobair ag teastáil i gcónaí ó thionchar phaindéim Covid-19. Beidh buntáistí fadtéarmacha ag an gcumas seo 
don eagraíocht.
Ina theannta sin, in 2021, chuir TFC réitigh físchomhdhála i bhfeidhm le haonaid thiomnaithe comhdhála do gach 
ceanncheathrú rannáin agus aonad speisialaithe atá fágtha. Ina theannta sin, rinneadh tuilleadh forbartha ar thacaíocht 
d’fhíschomhdháil ar fud eastát TFC agus imscaradh seirbhís ‘seomraí cúirte iargúlta’ i Stáisiúin Réigiún Cathrach Bhaile 
Átha Cliath (DMR), i gcomhar leis an tSeirbhís Chúirteanna.
Thacaigh an tseirbhís fheabhsaithe físchomhdhála atá ar fáil ar fud na heagraíochta le cumas na heagraíochta roinnt 
comhdhálacha móra ar líne a óstáil do phearsanra agus do lucht féachana seachtrach.
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Soláthar

Lean an soláthar ar aghaidh ag cothabháil soláthairtí lena chinntiú gur cuireadh an TCP cuí ar fáil do Ghardaí túslínechun 
a gcuid dualgas a chomhlíonadh ar bhealach sábháilte.

Le linn 2021, seachas stoic alcogel, spraeála frithbhaithráchta agus ceirtíní a athlánú, is beag ceanglas a bhí ann tuilleadh 
soláthairtí a bhaineann le Covid-19 a fháil toisc gur fhan stoic leordhóthanacha ó 2020.

Cumarsáid

I ngéarchéim a bhí ag athrú go tapa, bhí sé ríthábhachtach don Gharda Síochána a léiriú don phobal go raibh muid 
anseo chun iad a choinneáil slán. Bhí sé ríthábhachtach freisin go bhfacthas ár mbunluachanna muiníne agus fócas 
pobail a choinneáil. Bhí faisnéis rialta shoiléir ag teastáil ónár bpearsanra freisin chun a sláinte agus a sábháilteacht a 
chosaint, agus na rialacháin chasta nua a bhí le cur i bhfeidhm acu ar ghearrfhógra a mhíniú dóibh i dteanga shoiléir. Ba í 
an straitéis ná cumarsáid shoiléir, chomhsheasmhach, oscailte, go rialta agus i mbealaí a mhealladh ar fud bealaí éagsúla, 
don phobal agus dár bpearsanra féin, maidir lenár n-iarrachtaí iad a choinneáil slán le linn na paindéime Covid-19.

Seachtrach

Leanadh le raon leathan gníomhaíochta cumarsáide i rith 2021, lena n-áirítear: 
• Faisnéisithe rialta do na meáin le pearsanra sinsearach an Gharda Síochána, an Coimisinéir san áireamh, nuair a 

tugadh tionscnaimh nó oibríochtaí eagraíochtúla nua isteach.
• Príomhstaitisticí maidir le húsáid cumhachtaí nua a fhoilsiú go rialta.
• Postáil leanúnach na bpríomhtheachtaireachtaí ar fud ár 21 cainéal meán sóisialta náisiúnta agus áitiúil chuig ár lucht 

féachana de 1.7m, ag taispeáint infheictheacht agus tacaíocht na nGardaí do dhaoine leochaileacha.
• Nuashonruithe rialta ar rath na hoibríochta drochíde sa teaghlach.
• Ábhar físe atá mealltach chun ár bhfócas ar rannpháirtíocht an phobail a léiriú.
• Chuir na Gardaí faisnéis rialta a bhaineann le Covid-19 ar fáil trí shliotáin sheachtainiúla do na meáin áitiúla.
• Leathanach gréasáin tiomnaithe do Covid-19 a chothabháil, le nuashonruithe ón nGarda Síochána agus nascadh le 

faisnéis/treoir chuí ar shuíomhanna gréasáin Gov.ie agus FSS. 
Ceardlann Cumarsáide Inmheánaí

Straitéis Cumarsáide Inmheánaí

Le linn 2021, chuir Cumarsáid Inmheánach cumarsáid shoiléir thráthúil ar fáil chun pearsanra a chur ar an eolas faoi 
fhaisnéis thábhachtach a bhaineann le Covid-19.
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Newsbeat -  
Nuashonrú Covid-19



Léigh thart ar 70% den eagraíocht ríomhiris na heagraíochta go rialta. Nuair a bhí leibhéil arda Covid-19 sa phobal, 
foilsíodh Newsbeat cúig huaire sa tseachtain.

Baineadh úsáid as Tairseach an Gharda Síochána Inlíon freisin chun faisnéis dhomhain a sholáthar a bhaineann le Covid-19, 
go háirithe maidir le rialacháin sláinte poiblí nua nó athbhreithnithe, chomh maith le comhairle sláinte agus sábháilteachta.  

Gradaim

Bhuaigh an Garda Síochána an chéad áit i nGradaim Covid-Chomórtas na hÉireann sa chatagóir “An chumarsáid 
oibrithe riachtanacha is fearr “, as a chumarsáid inmheánach le linn na paindéime.

Dlí

In 2021, bhí ról lárnach ag an Rannóg Dlí maidir le tacú le comhaltaí líne thosaigh oibríochtúla an Gharda Síochána 
trí chomhairle agus treoir a ullmhú maidir leis an iliomad rialachán agus reachtaíochta éigeandála le linn na paindéime 
Covid-19. 

Grinnfhiosrúchán

Le linn 2021, thug Biúró Náisiúnta grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána (GNVB) tosaíocht do riachtanais 
phráinneacha grinnfhiosrúcháin pearsanra leighis agus deonach chun tacú lena gcuid oibre.

Próiseáladh 92,297 iarratas grinnfhiosrúcháin a bhain le Covid-19 san iomlán in 2021, críochnaíodh a bhformhór mór ar 
an lá oibre céanna nó laistigh de 24 uair an chloig.

“Ba thionscnamh an-tábhachtach é tabhairt isteach an-luath Oibríocht Faoiseamh a raibh a luach 
dóibh siúd atá i mbaol drochíde sa teaghlach agus a raibh a dtorthaí an-dearfacha buailte agus 
suntasach. Bhí sé sin in éineacht le haonaid na Seirbhíse Cosanta a leathnú chuig gach Rannán den 
Gharda Síochána sa Stát, ar éacht suntasach eagrúcháin ann féin é i gcoinne chúlra na paindéime.”  

– Tuarascáil an Údaráis Póilíneachta ar Fheidhmíocht an Gharda Síochána le linn Ghéarchéim Sláinte Covid-19, Nollaig 
2021
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AN GARDA SÍOCHÁNA

Tionchar Covid-19 ar Spriocanna Phlean Póilíneachta 2021 

Cuimsíodh i bPlean Póilíneachta 2021 gníomhartha a rinne an Garda Síochána i Ráithe 2 2020 chun tacú le freagairt an 
Rialtais do Covid-19. Áiríodh leis seo tacú le baill leochaileacha dár sochaí, rannpháirtíocht le pobail mhionlaigh agus 
éagsúla a choinneáil, agus na hoibríochtaí agus na gníomhaíochtaí riachtanacha a sholáthar lena chinntiú go gcloíonn 
daoine den phobal le treoirlínte sláinte poiblí Covid-19.
Chuir srianta Covid-19 moill freisin ar ghnéithe áirithe den Phlean Póilíneachta a sheachadadh. Mar shampla, bhí tionchar 
suntasach ar chumas Choláiste an Gharda Síochána oiliúint rangbhunaithe a sholáthar. Mar fhreagra air sin, chuir Coláiste 
an Gharda Síochána cur chuige cumaisc i leith na foghlama i bhfeidhm, agus bunaíodh mol foghlama digití chun tacú 
le dearadh, forbairt agus seachadadh cúrsaí ar líne, fíorúla agus féintreoraithe. Thug sé seo deis do roinnt rannán, mar 
fhrith-Éilliú, dul ar aghaidh le cúrsaí ar líne. Mar sin féin, imscaradh roinnt tionscadal claochlaithe suntasach, amhail an 
Córas Bainistíochta Imscrúdaithe (IMS) agus ar an gCóras Bainistíochta Dualgas Uainchláir (RDMS), atá ag brath ar 
oiliúint seomra ranga-bhunaithe.
Ina theannta sin, mar gheall ar shrianta Covid-19, ní raibh an Garda Síochána in ann freagraí suirbhé a bhailiú ón 
Suirbhé ar Dhearcadh an Phobail (infheictheacht, cáilíocht idirghníomhaíochta agus eispéireas íospartach a thomhas) 
chun feidhmíocht póilíneachta a ghabháil, agus mar thoradh air sin tarraingíodh siar an ghné seo ón bPlean Póilíneachta 
2021, mar a bhí beartaithe ar dtús.
Príomhéachtaí i Seachadadh an Phlean Póilíneachta 2021  

Ní chuimsíonn an méid seo a leanas éachtaí Covid-19 mar tá mionsonraí orthu cheana féin sa chaibidil Póilíneachta le 
linn na Paindéime.
• Folláine an Phearsanra – seoladh an aip folláine KOPS (‘Ár nDaoine a Choinneáil Tacaithe’) i mí na Samhna 2021. 
• Cibearchoireacht – Bunaíodh ceithre mhol satailíte de chuid bhiúró náisiúnta an Gharda Síochána um Chibearchoireacht 

(GNCCB) i gCorcaigh, i nGaillimh, sa Mhuileann gCearr agus i Loch Garman. 
• Comhphobal

  - Críochnaíodh mapáil ar an gCreat Póilíneachta Pobail d’ocht rannán. 
  - Oiliúint do gach Garda atá sannta do phóilíneacht phobail seolta ar Chóras Bainistíochta Foghlama an Gharda    

  Síochána (LMS). 
  - Leanadh den obair leis an Roinn Dlí agus Cirt maidir le Comhpháirtíochtaí Sábháilteachta Pobail Áitiúla a phíolótú  

   i dtrí rannán.
• Cearta an Duine – D’fhorbair an Garda Síochána cúrsa um chearta an duine le hOllscoil Luimnigh, a seoladh i mí 

Eanáir 2021. 
• RDMS – Bhí an córas beo ar siúl in 2021 in DMR Thuaidh-Lár, Cathair Chorcaí, Ciarraí, Luimneach agus DMR Theas..
• Clár Rochtana an Gharda Síochána – Seoladh Clár Rochtana an Gharda Síochána i mí na Samhna 2021, agus 

chuir 26 intéirneach tús oifigiúil le hobair sa Gharda Síochána. Tá an clár deartha chun cur le hinrochtaineacht, tuiscint 
agus poitéinseal gairme sa Gharda Síochána do lucht fágála scoile agus do chéimithe, go háirithe iad siúd ó ghrúpaí 
atá faoi ghannionadaíocht san eagraíocht de ghnáth..

• IMS – Imscaradh an córas go rathúil i Rannáin Chill Mhantáin agus an Chláir in 2021, mar chuid de Chéim 3 den 
rolladh amach.

PLEAN 
PÓILÍNEACHTA 

AGUS
PRÍOMHÉACHTAÍ
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1.1.1 Riosca agus daoine leochaileacha sa phobal a aithint

1.1.3 Comhpháirtíochtaí Sábháilteachta Pobail Áitiúla a 
Phíolótú i 3 Rannán

1.2.1 Rannpháirtíocht sa phobal agus bunú an Fhóraim 
Éagsúlachta don phóilíneacht ar Covid-19

2.1.1 Operation Faoiseamh

2.1.2 Íospartaigh drochíde sa Teaghlach a ndearnadh 
teagmháil leo laistigh de 7 lá

2.2.2 Tuairisc Chigireacht an Gharda Síochána – Ag Freagairt 
do Mhí-Úsáid Ghnéasach Leanaí

2.2.3 Faisnéis faoi choireacht eacnamaíoch a chuirtear ar fáil do 
Rannáin

2.3.2 Athbhreithniú iarfheidhmithe ar Aonaid Seirbhísí 
Cosanta na Rannóige

2.4.1 Gníomhaíochtaí aonad drugaí na Rannóige

2.4.2 Aghaidh a thabhairt ar imeaglú a bhaineann le drugaí

2.5.1 Oiliúint ar Choireacht Fuatha a Rolladh amach

2.5.2 Sonraí bonnlíne a fhorbairt maidir le Coireacht Fuatha 
agus teagmhais fuatha neamh-choireachta

2.7.1 Oibríochtaí agus gníomhaíochtaí chun freagairt do 
Covid-19

2.8.1 Díriú ar ghrúpaí coireachta eagraithe (OCG)

2.8.2 Maitrís measúnaithe bagairtí OCG

2.8.3 Airm thine, drugaí agus airgeadra a urghabháil

2.9.1 Leanúint de mholtaí Crowe Horwath a chur i bhfeidhm

-Rochtain soghluaisteachta do Phóilíneacht Bóithre a 
fheabhsú

-Cion na bhFógraí Muirear Seasta (FMS) a eisítear trí 
úsáid a bhaint as feistí 

2.9.2 Feachtas Sábháilteachta ar Bhóithre

2.9.3 Monatóireacht a dhéanamh ar bhásanna ar bhóithre/ 
gortuithe tromchúiseacha.

2.9.4 Monatóireacht a dhéanamh ar chionta tarrthála

2.9.5 Comhroinnt sonraí dóibh siúd atá ag tiomáint gan 
cheadúnas

3.3.1 Páirt a ghlacadh i struchtúir idirghníomhaireachta 
Bainistíochta Móréigeandála

3.3.2 Feasacht ar Bhainistíocht Móréigeandála a chur chun 
cinn

4.1.1 Socruithe iomchuí maidir le cumhachtaí Covid-19

4.1.2 Oiliúint i gcearta an duine a rolladh amach

4.1.6 Sonraí bonnlíne a thógáil suas maidir le gach Úsáid 
Fornirt

4.1.7 Leanúint d’athbhreithniú a dhéanamh ar 
phríomhbheartais trí lionsa na hUirlise 

4.2.1 Leanúint den Chód Eitice a leabú

4.2.2 Tús a chur le gníomhaíochtaí an Aonaid Frith-Éillithe

6.1.2 An Fheidhm Airgeadais a Fheabhsú

6.2.1 Leanúint le rolladh amach na Straitéise Digití

Bainte Amach go Páirteach

1.1.2 An Creat Póilíneachta Pobail a rolladh amach in 8 
Rannán

1.2.2 An Straitéis Éagsúlachta agus Lánpháirtíochta 2019-
2021 a chur i bhfeidhm

2.1.3 Uirlis Measúnaithe Riosca drochíde sa Teaghlach

2.3.1  Tomhas bunaithe ar thorthaí do chionta gnéasacha

5.1.1 Príomhghníomhaíochtaí ón Straitéis um Chomhion-
annas, Éagsúlacht agus Cuimsiú 2020-2021 a chur i 
bhfeidhm

5.1.2 Treochlár earcaíochta éagsúlachta a fhorbairt

5.2.2 Leanúint den tSamhail Oibriúcháin Acmhainní Dian a 
rolladh amach

5.3.1 Straitéis Sláinte agus Folláine

6.1.1 Rolladh amach na Samhla Oibriúcháin

6.1.3 Feabhsú feidhmeanna corparáideacha a chur chun 
cinn

6.2.2 Rolladh amach an Chórais Bainistíochta 

6.2.3 Leanúint le rolladh amach an Chórais Bainistíochta Uain-
chláir

Níl sé seo Bainte Amach Go Fóill

2.2.1 Riaráiste na bhfeistí leictreonacha a urghabhadh a laghdú

4.1.3 Tuarascáil Chigireacht an Gharda Síochána ar 
Bhainistíocht Coimeádta

5.2.1 Pleanáil straitéiseach an fhórsa saothair

5.4.1 An Dara Iniúchadh ar Chultúr an Gharda Síochána
* Tá tuilleadh sonraí maidir le seachadadh gach ceann de na KPIanna ar fáil ar 
Garda.ie.
* Due to Covid-19 restrictions, the Public Attitudes Survey was not completed 
resulting in the withdrawal of this element and associated KPIs from the Policing 
Plan 2021.
* Progress on KPIs 3.1.1 and 3.2.1 relating to National Security is reported directly 
to the Department of Justice throughout 2021.

Sracfhéachaint ar Dhul Chun Cinn na bPríomhéachtaí a 
Achieved
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BIÚRÓ NÁISIÚNTA AN GHARDA SÍOCHÁNA UM DHRUGAÍ AGUS COIREACHT EAGRAITHE (GNDOCB)

Is é ról GNDOCB díriú go réamhghníomhach ar ghrúpaí coireachta eagraithe barrleibhéil (OCGanna) atá ag feidhmiú ar 
leibhéal réigiúnach, náisiúnta agus idirnáisiúnta.
Drugaí aindleathacha, airgead tirim agus airm tine urghafa ag GNDOCB: Márta 2015 - Nollaig 2021

Catagóir 2021 Iomlán ó Mhárta 2015

Drugaí Aindleathacha €63,689,192* €268,691,657

Airm tine   5   137

Armlón (babhtaí) 60 5,571

Síntiúis €5,639,310 £38,571 €24,300,241 £264,326, $3,721 US

Airgead tirim forghéillte don Stát** €8,230,886 €11,186,954.48

Idirghabhálacha - bagairt ar theagmhais saoil 2 77***

€63,689,192  
luach drugaí
urghafa ag 
GNDOCB

77 
feallmharuithe ó 2016 i 

leith

€5,639,310
airgead tirim a 
urghabhadh

1,202  
Aonad Aerthacaíochta 
an Gharda Síochána

2,747  

Marc-Aonad an 
Gharda Síochána 
imscaradh

Goidte  
MÓTARFHEITHICIL  

D’aithin an tAonad Imscrúdaithe 
feithiclí goidte ar luach  

€1,455,400

9,598  
TEAGMHAS
DAOINE AR 
IARRAIDH

490  
cás nua  
agus 431 cás dúnta ag Biúró 

Náisiúnta an Gharda Síochána 

um Chibearchoireacht
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*In 2021, urghabhadh méid breise substainte, a chreidtear a bheith ina chócaon, le luach measta sráide féideartha os cionn €30 milliún. Níl sé seo san 
áireamh thuas mar gur cuid d’imscrúdú leanúnach é.

**Is é seo an méid airgid a fhorghéilleadh don Stát, tar éis imeachtaí cúirte ábhartha.

77 bagairt ar oibríochtaí beatha ó dúnmharaíodh David Byrne in Óstán Regency an 5 Feabhra 2016.

Baineann na staitisticí a chuirtear ar fáil le hoibríochtaí a dhéanann an GNDOCB i gcomhar leis na Coimisinéirí Ioncaim agus Custaim. Ní chuimsíonn 
na staitisticí seo taomanna a dhéanann aonaid áitiúla an Gharda Síochána seachas GNDOCB.

OIBRÍOCHT THOR

Is tionscnamh náisiúnta frithbhuirgléireachta é Oibríocht Thor. Ó seoladh é in 2015, tá an-chuid seo a leanas mar 
thoradh ar an oibríocht:

46% 39% 16,346 486,044
laghdú ar 

bhuirgléireachtaí 
cónaithe

laghdú ar 
bhuirgléireachtaí 
neamhchónaithe

gabhála  seicphointí

Is dócha gur tháinig laghdú breise ar líon na buirgléireachtaí in 2021 mar thoradh ar shrianta COVID-19.

BIÚRÓ NÁISIÚNTA AN GHARDA SÍOCHÁNA UM SHEIRBHÍSÍ COSANTA (GNPSB)

Líne Fóin um Thuairisciú Mí-Úsáide Gnéasaí Leanaí (CSAR)

Oibríonn an Garda Síochána líne theileafóin thiomnaithe chun mí-úsáid ghnéasach leanaí a thuairisciú, 24/7 agus 365 lá 
sa bhliain. Is í an uimhir theileafóin 1800 555 222.

In 2021, 

193 glao 
fuarthas ar líne fóin an CSAR.

Árais Máithreacha agus Naíonán

I mí Aibreáin 2021, sheol an Garda Síochána achomharc chuig aon duine ar mhian leo coir a thuairisciú a bhaineann le 
toircheas agus/nó mí-úsáid a bhain lena bhfanacht in Áras Máithreacha agus Naíonán chun teagmháil a dhéanamh leo, 
ionas gur féidir coireanna den sórt sin a imscrúdú, nuair is féidir.

In 2021, fuair GNPSB 82 tuarascáil - dúnadh 43 díobh, agus tá 39 cás fós oscailte agus tá siad faoi réir tuilleadh 
imscrúdaithe agus rannpháirtíochta le híospartaigh. 

An tAcht um Chiapadh, Cumarsáid Dhíobhálach agus Cionta Gaolmhara, 2020 – Mí-Úsáid Íomhá Pearsanta

I mí Mheán Fómhair 2021, sheol an Roinn Dlí agus Cirt seirbhís tuairiscithe, i gcomhar le Hotline.ie, d’aon duine chun 
teagmhas de Mhí-Úsáid Íomhá Pearsanta (IIA) a thuairisciú trí Hotline.ie. In 2021, fuair GNPSB 25 tuarascáil IIA ó Hotline.
ie.
Aonaid Seirbhísí Cosanta na Rannóige (DPSUanna)
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In 2021, bhí DPSUanna i bhfeidhm i ngach rannán chun cabhrú le cur chuige comhsheasmhach agus gairmiúil a sholáthar 
maidir le himscrúdú a dhéanamh ar chineálacha speisialaithe coireachta, lena n-áirítear coireacht ghnéasach, mí-úsáid 
ghnéasach leanaí agus drochíde sa teaghlach, chomh maith le tacaíocht a sholáthar d’íospartaigh leochaileacha na 
coireachta. 

Gáinneáil ar dhaoine

Le linn 2021, shainaithin an Garda Síochána (28 bean agus 16 fear) 44 íospartach gáinneála ar dhaoine - seisear níos 
mó ná in 2020.
In 2021, taifeadadh an chéad dá ionchúiseamh ar éirigh leo agus ciontuithe ina dhiaidh sin i gcionta gáinneála ar dhaoine 
ó tugadh isteach an tAcht um an Dlí Coiriúil (Gáinneáil ar Dhaoine), 2008.

An tAonad um Dhaoine ar Iarraidh (MPU)

Daoine ar Iarraidh 2021

9,598 3,511 31
teagmhas duine ar iarraidh daoine a tuairiscíodh go raibh siad ar 

iarraidh 
(Daoine uathúla - a thuairiscítear go bhfuil siad ar 

iarraidh uair amháin nó níos mó)

daoine ar iarraidh ag deireadh na 
bliana

Tá na figiúirí seo bunaithe ar shonraí oibríochtúla a taifeadadh ar PULSE amhail ón 11 Eanáir 2021 agus féadfar iad a athrú.

IIn 2021, chuidigh MPU le Gníomhaireacht Náisiúnta Coireachta na RA agus le Póilíní Cumbria duine atá ar iarraidh a 
aithint. Bhí an duine ar iarraidh ó Bhaile Átha Cliath in 1999 agus fuarthas a gcuid iarsmaí níos déanaí ar chósta thoir na 
RA.

Lá Náisiúnta Bliantúil na nDaoine ar Iarraidh

In 2021, in ainneoin shrianta Covid-19, chuir an MPU tacaíocht ar fáil ar an bhfón/ar líne do theaghlaigh daoine atá ar 
iarraidh go fadtéarmach. Ar an gcaoi chéanna, reáchtáladh Lá Náisiúnta bliantúil na nDaoine ar Iarraidh beagnach i mí na 
Nollag. Cé nach raibh sé go pearsanta, chuir an ócáid chuimhneacháin thábhachtach seo sólás éigin ar fáil do go leor 
teaghlach atá fós ag fanacht go mbeadh a ngaolta lonnaithe.

Foláireamh Tarrthála Leanaí Éireann (CRI)

Cuireann Foláireamh an CRI ar chumas an Gharda Síochána achomharc a dhéanamh chun cabhair a fháil ón bpobal sa 
chás gur fuadaíodh leanbh agus go gcreideann sé go réasúnta go bhfuil riosca láithreach agus tromchúiseach ann do 
shláinte nó do leas linbh.

In 2021, tionscnaíodh dhá Fholáireamh CRI - sheas an bheirt acu síos tar éis don leanbh a bheith suite sábháilte agus 
go maith.

Uirlis Mheastóireachta Riosca drochíde sa Teaghlach

I mí Mheán Fómhair 2021, lena chinntiú go ndírítear na hacmhainní agus na tacaíochtaí cuí orthu siúd is mó atá i mbaol, 
cuireadh an Uirlis Mheastóireachta riosca drochíde sa teaghlach i bhfeidhm i réigiúin an Gharda Síochána.

Oiliúint i nDrochíde sa Teaghlach

In 2021, d’oibrigh an tAonad Idirghabhála agus Beartais um Mí-Úsáid Baile (DAIPU) le Coláiste an Gharda Síochána 
chun clár oiliúna saincheaptha ríomhfhoghlama um mí-úsáid baile a fhorbairt do phearsanra an Gharda Síochána, a bhí 
inrochtana ar Chóras Bainistíochta Foghlama an Gharda Síochána (LMS).

Cuireadh modúil oiliúna ar fáil freisin ar LMS don Uirlis Meastóireachta riosca do Dhrochíde Sa Teaghlach agus 
d’fhorfheidhmiú orduithe cúirte a eisíodh faoin Acht um Fhoréigean Baile, 2018.

Tionscnamh na Náisiún Aontaithe ‘16 Lá gníomhaíochta i gcoinne Foréigean Inscne-bhunaithe’
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In 2021, ghlac an Garda Síochána páirt sa tionscnamh idirnáisiúnta seo trí mheabhrú don phobal gur coir í drochíde 
sa teaghlach, agus trí aird a tharraingt ar na tacaíochtaí agus teagmhálacha d’íospartaigh/daoine aonair lena 
mbaineann. Roinneadh poist ar fud ardáin meán sóisialta an Gharda Síochána agus aistríodh iad go 14 theanga, 
Teanga Chomharthaíochta na hÉireann san áireamh, agus mar thoradh air sin 190,000 imprisean Twitter agus 1.3 milliún 
Facebook sroichte.
Chomh maith leis sin, thacaigh Rugbaí Laighean leis an tionscnamh seo trí phríomh-fhaisnéis a fhoilsiú sa chlár do 
chluichí Rugbaí Laighean na bhfear cúige i mí na Samhna/na Nollag 2021.  

BIÚRÓ NÁISIÚNTA AN GHARDA SÍOCHÁNA UM CHOIREACHT EACNAMAÍOCH (GNECB)

In 2021, bhunaigh GNECB roinnt aonad chun aghaidh a thabhairt ar fhiosrúcháin idirnáisiúnta agus ar chalaois árachais, 
lena n-áirítear an tAonad um Chaidreamh Idirnáisiúnta agus Beartas (IRPU).
Tuairiscíodh méadú sa bhliain ar líon na coireachta eacnamaíche, lena n-áirítear miúileanna airgid a úsáid (duine a 
cheadaíonn a gcuntas bainc a úsáid chun críocha sciúrtha airgid – daoine óga/mic léinn go minic).
Chomh maith le gníomhaíocht forfheidhmithe, chun cabhrú le dul i ngleic leis an méadú ar ghníomhaíocht miúil airgid, 
chuir GNECB comhairle ar fáil do dhaoine óga trí na meáin shóisialta agus clár for-rochtana do scoileanna i mBaile Átha 
Cliath Thuaidh, a chuirfear i bhfeidhm níos forleithne in 2022.
Chomh maith leis sin in 2021, chun aird a tharraingt ar na rioscaí do bhaill an phobail, chomhordaigh GNECB feachtas 
feasachta calaoise rómánsaíochta sna meáin i gcomhthráth le Lá Vailintín. Le linn Sheachtain feasachta calaoise i Márta 
2021, leag GNECB béim ar smioscaireacht (téacs), ar fheiceáil (glaonna), ar fhioscaireacht (ríomhphost), ar chalaois 
infheistíochta agus ar chalaois soláthair.

OIBRÍOCHT JAYWALK

Ba imscrúdú faoi stiúir faisnéise é Oibríocht JAYWALK ar OCG a raibh amhras ann go ndearna sé scimeáil ar ATManna 
in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann. Le linn an imscrúdaithe seo, baineadh úsáid as reachtaíocht eagraithe a bhaineann 
leis an gcoireacht den chéad uair sa choireacht chibear-chumasaithe seo .
Gabhadh beirt amhrastach i gContae na Mí – phléadáil duine de na cúisithe ciontach in 2021 i gcionta dronghcoirpeachta 
agus tá pianbhreith á cur isteach aige anseo. Gabhadh an dara ceann de bhun Barántais Ghabhála Eorpaigh (BGE) a 
eisíodh i dTuaisceart Éireann. Tá sé beartaithe an triail a reáchtáil in 2022.

OIBRÍOCHT ELBA

Is imscrúdú faoi stiúir na Gearmáine é Oibríocht ELBA ar OCG a chreidtear a ghoid beagnach € 90 milliún i gcalaois 
chasta ar na líonraí trádála gáis. Meastar gur sciúradh €13 mhilliún ar a laghad trí chuntais bhainc a bhunaigh cuideachtaí 
blaosc / fíorúla in Éirinn.
I mí Iúil 2021, chuaigh an Garda Síochána isteach sa Chomhfhoireann Imscrúdaithe (JIT) faoi stiúir na Gearmáine / na 
hÍsiltíre – an chéad cheann do GNECB.

OIBRÍOCHT SKEIN

Is imscrúdú leanúnach é Oibríocht SKEIN ar OCG, a bhfuil amhras ann go bhfuil baint aige le calaois chomhréitigh 
ríomhphoist gnó ar fud an domhain (BEC) ó Éirinn agus na fáltais a sciúradh trí chuntais in Éirinn. Meastar gur goideadh 
€26 milliún ar a laghad agus gur sciúradh beagnach €25 milliún trí chuntais bhainc na hÉireann, agus gur aistríodh é 
chuig cuntais sa Tuirc, sa tSín, in Dubai, sa Ríocht Aontaithe agus i ndlínsí eile.
D’aithin an t-imscrúdú seo líonra fairsing OCG agus beagnach 500 miúil airgid ar fud na tíre. Gabhadh duine a bhfuil 
amhras faoi agus cúisíodh é as comhcheilg líomhnaithe agus sciúradh airgid.
Ina theannta sin, ciontaíodh roinnt daoine eile a raibh amhras fúthu agus pléadáil amháin ciontach i gcionta eagraithe a 
bhaineann leis an gcoireacht.
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SMIOSCADH/FIOSCÓIREACHT

In 2021, de réir mar a mhéadaigh ríomhphoist fioscaireachta i gcainníocht agus sofaisticiúlacht, thug 
GNECB rabhadh don phobal faoi ionsaithe smioscaireachta (téacs), glaoscaireachta (teileafóin) agus 
fioscaireachta (ríomhphost) ag calaoiseoirí a airbheartaíonn a bheith ó na Coimisinéirí Ioncaim, ón Roinn 
Coimirce Sóisialaí, ón Roinn Sláinte agus ó FSS.
Tá sé mar aidhm ag na calaoisí seo sonraí pearsanta íogaire a fháil trí fhaisnéis bhréagach a mhealladh 
d’íospartaigh agus ansin a gcuid sonraí pearsanta a úsáid chun rochtain mhídhleathach a fháil ar chuntais 
bhainc chun airgead a ghoid nó teidlíochtaí leasa shóisialaigh a éileamh go calaoiseach. I bhformhór na 
gcásanna, íocfar na fáltais choiriúla isteach i gcuntas miúil lena n-aistriú ar aghaidh chuig an bhfaighteoir 
sa deireadh.

COMHPHÁIRTÍOCHTAÍ POIBLÍ-PRÍOBHÁIDEACHA (CPPS)

In 2021, bhunaigh agus chomhchathaoirligh GNECB ceithre TPP le roinnt earnálacha, chun gur féidir coireacht 
eacnamaíoch agus coiriúlacht ghaolmhar a shainaithint.

Is iad seo a leanas na ceithre PSP:

1 Tá an Comhghrúpa Faisnéise (JIG) leis na príomhinstitiúidí airgeadais agus creidmheasa in 
Éirinn - tá faisnéis á lorg ag tíortha Eorpacha eile faoi seo ionas gur féidir leo an chomhpháirtíocht 
rathúil Éireannach seo a mhacasamhlú.

2 Tá an Comhghrúpa Idirnáisiúnta um Fhaisnéis (JIG) leis na príomhinstitiúidí idirnáisiúnta 
airgeadais agus creidmheasa atá lonnaithe anseo.

3 Tá an Comhghrúpa Cleachtais (JPG) leis na príomhchomhlachtaí cuntasaíochta.

4 Tá Grúpa Fintech leis na príomhchomhlachtaí fintech. 

 

GRÚPA OIBRE BLOCKCHAIN

In 2021, bhunaigh GNECB Grúpa Oibre Blockchain agus bhí sé ina chathaoirleach air chun beartas a fhorbairt maidir le 
himscrúdú coireanna a bhaineann le criptea-shócmhainní agus cumas imscrúdaithe na heagraíochta do na coireanna 
seo a mhéadú. I measc bhaill an ghrúpa tá ionadaithe ó GNECB, Aonad Faisnéise Airgeadais Éireann, Biúró Náisiúnta 
an Gharda Síochána um Chibearchoireacht (GNCCB) agus CAB, chomh maith le saineolaithe ó gach cearn den tionscal 
agus ón saol acadúil.

BIÚRÓ NÁISIÚNTA AN GHARDA SÍOCHÁNA UM CHIBEARCHOIREACHT (GNCCB)

GNCCB Case Management during 2021:

Cásanna GNCCB 2020 2021

Cásanna Nua 400 490

Cásanna Dúnta 333 431
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Cibearchoireacht

Cineálacha Cásanna GNCCB

Cineál Cáis Líon Cásanna

Íomhánna mí-úsáide leanaí/Dúshaothrú Leanaí 244

Cionta Gadaíochta agus Calaoise 54

Aisghabháil Sonraí 40

Ciapadh 16

Ionsaí Gnéis/Éigniú 13

Gnóthaí Inmheánacha 11

Gáinneáil ar dhaoine 9

Dúnmharú 7
Iomlán 394

*Chuir GNCCB comhairle ar fáil freisin do 397 teagmháil eile le linn 2021.

Oibríochtaí GNCCB

Scrúduithe Fhóiréinsice Ríomhaireachta

I mí Aibreáin 2021, cuireadh oibríochtaí ar bun ag ceithre mhol cibear-satailíte nuabhunaithe atá lonnaithe i gCorcaigh, 
Gaillimh, an Muileann gCearr agus Loch Garman, le 25 pearsanra nua de chuid an Gharda Síochána. Tá dhá mhol eile 
beartaithe do 2022.
In 2021, rinne an limistéar GNCCB seo go leor feistí criptithe a dhíchriptiú freisin chun fianaise a sholáthar i gcásanna 
cúirte maidir le coireanna amhail dúshaothrú leanaí, dúnbhású, ionsaithe tromchúiseacha, agus cásanna a bhaineann le 
sceimhlitheoireacht agus bagairt ar shlándáil an Stáit.  Baineadh úsáid as saineolas dlí-uisceanach digiteach freisin chun 
íospartaigh ar leanaí iad a thabhairt chun sábháilteachta trí chiontóirí a shainaithint anseo agus thar lear, agus an fhaisnéis 
sin a roinnt le Europol agus le dlínsí eile.

Ionsaí Conti Ransomware

I mBealtaine 2021, dhírigh coirpigh ar FSS sa chibear-ionsaí il-dhlínse is mó i stair an Stáit. Rinneadh ionsaí gaolmhar ar 
an Roinn Sláinte freisin.
I mí Lúnasa 2021, mar chuid den imscrúdú gníomhach seo ag an Aonad um Chibear-Imscrúduithe, le cúnamh ó 
scrúdaitheoirí fóiréinseacha digiteacha, ghabh GNCCB bonneagar a bhaineann leis an ngrúpa, rud a chuir cosc ar níos 
mó ná 750 íospartach eile ionsaí bogearraí éirice den chineál céanna.
I mí na Samhna 2021, de bhun iarratais ar An Conradh ar Chúnamh Dlíthiúil Frithpháirteach (MLAT), ghabh foireann 
imscrúdaithe GNCCB príomhfhreastalaí cumarsáide an ghrúpa Conti Ransomware. I mí na Nollag, ghnóthaigh an 
fhoireann imscrúdaithe sonraí ó fhreastalaithe atá lonnaithe sna SA agus chuir siad é seo ar ais chuig FSS.
I mí na Nollag 2021 freisin, sheol GNCCB imscrúdú ar ionsaí bogearraí éirice eile ar Ospidéal an Choim, Baile Átha Cliath.
I rith 2021, i measc na n-imscrúduithe rathúla eile bhí, mar shampla, bradaíl cuideachta mhór teicneolaíochta de chuid 
SA agus díol táirgí a fuarthas go calaoiseach ón gcuideachta ar líne, agus leochaileacht a shaothrú i gcóras páirceála a 
ligeann do roinnt daoine páirceáil saor in aisce le tamall anuas.
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Cibearshábháilteacht

• In 2021, ag obair le hOifig Cumarsáide Corparáidí an Gharda Síochána, chuir GNCCB comhairle ar fáil maidir le 
bogearraí éirice, bogearraí mailíseacha, fioscaireacht agus smioscaireacht do gheallsealbhóirí inmheánacha agus 
seachtracha (lena n-áirítear gníomhaireachtaí rialtais, tionscal príobháideach agus an saol acadúil), agus baill den 
phobal, chomh maith le cur le comhdhálacha cibear-shábháilteachta náisiúnta agus idirnáisiúnta.

• Maidir le Mí Chibearshlándála na hEorpa (Deireadh Fómhair 2021), d’oibrigh GNCCB leis an Roinn Dlí agus Cirt ar 
chomhchlár cibearshlándála agus feachtas cumarsáide náisiúnta a sheol an tAire Dlí agus Cirt trí phreas-agallamh ag 
GNCCB.

Cibearshlándáil

• In 2021, leanadh den obair ar mheabhrán tuisceana a bhfuiltear ag súil leis i Ráithe 1 de 2022, ina leagtar amach an 
comhar idir OTNB agus an Lárionad Náisiúnta Cibearshlándála (LNCS) chun tacú le rialachas criticiúil bonneagair, 
agus ionsaithe trasnáisiúnta agus náisiúnta ar líne a chosc/a imscrúdú.

• Le linn 2021, d’fhreastail an Bleachtaire Ard-Cheannfort, GNCCB agus Bleachtaire Ceannfort, GNCCB ar chruinnithe 
ar líne le Fiontraíocht Éireann, príomhpháirtithe leasmhara sa tionscal cibearshlándála.

Cibear-Fhaisnéis

Glacann GNCCB cur chuige réamhghníomhach agus comhoibríoch maidir le cibear-bhagairtí a aithint agus a anailísiú, trí 
phatrólú gníomhach a dhéanamh ar an idirlíon agus ar an idirlíon dorcha chun daoine atá faoi dhrochamhras a aithint. In 
2021, i measc na ngníomhaíochtaí bhí feasacháin chibear-fhaisnéise a scaipeadh ar fud an Gharda Síochána, teagmháil 
rialta a dhéanamh le malartuithe criptea-airgeadra chun idirbhearta amhrasacha a shainaithint, agus idirchaidreamh a 
dhéanamh le comhpháirtithe idirnáisiúnta forfheidhmithe dlí, amhail an FBI agus Europol, chun faisnéis a bhunú, a roinnt 
agus faireachán a dhéanamh air.

Clár an Chiste Slándála Inmheánaí (CS) 2014-2020

220 
gardaí túslíne

oilte

In 2021, chuir maoiniú ón gclár seo ar 
chumas imscrúduithe cibearchoireachta 
agus oiliúint ar Fhreagróirí fianaise 
dhigitigh do 220 Garda túslíne.

Rinneadh foráil sa chlár freisin d’athfheistithe cóiríochta chun na caighdeáin theicniúla a chomhlíonadh a theastaíonn 
chun imscrúduithe cibearchoireachta a dhéanamh ag na ceithre mhol satailíte GNCCB nuabhunaithe, chomh maith le 
sraith díchripitéireachta agus oiliúint a fháil. 

Líonra Faisnéise agus Ardán Slán um Chomhghaolú agus Aistriú Fianaise (INSPECTr)

In 2021, tháinig GNCCB chun bheith ina bhall de Ghrúpa Stiúrtha na Gníomhaireachta um Fhorfheidhmiú an Dlí den 
chuibhreannas seo arna mhaoiniú ag Fís 2020 de chuid AE (18 gcomhpháirtí ó 10 dtír a dhéanann ionadaíocht ar an saol 
acadúil, ar fhorfheidhmiú an dlí agus ar an tionscal príobháideach), faoi stiúir an Lárionaid um Imscrúdú Cibearshlándála 
agus Cibearchoireachta in UCD.
Tá sé mar aidhm ag INSPECTr aghaidh a thabhairt ar an dúshlán a bhaineann le léann, cosc, imscrúdú agus 
maolú a dhéanamh ar úsáid teicneolaíochtaí nua faisnéise agus cumarsáide ag an gcoireacht eagraithe agus ag 
grúpaí sceimhlitheoireachta. I measc na ngníomhaíochtaí bhí tástáil a dhéanamh ar roinnt uirlisí fóiréinseacha, dul i 
gcomhpháirtíocht le gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí eile ar thionscadal ‘cás úsáide’ agus fóram a óstáil.
Coinní Idirghníomhaireachta

Tá comhaontuithe agus struchtúir curtha i bhfeidhm ag GNCCB chun comhar le comhpháirtithe idirnáisiúnta a éascú, 
agus chun faisnéis agus faisnéis maidir leis an gcibearchoireacht thrasnáisiúnta a roinnt.
In 2021, reáchtáladh rannpháirtíocht réamhghníomhach le heagraíochtaí amhail:
• An Lárionad Náisiúnta Cibearshlándála (LINCS) maidir le cibear-bhagairtí, cibearshlándáil, feachtais sna meáin 

agus an meabhrán tuisceana.
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• Europol, Interpol agus raon leathan gníomhaireachtaí idirnáisiúnta um fhorfheidhmiú an dlí.

• Tionscadail taighde arna maoiniú ag an Eoraip amhail EMPACT (An tArdán Eorpach Ildisciplíneach i gCoinne 
Bagairtí Coiriúla) agus EUCTF (Tascfhórsa Cibearchoireachta an Aontais Eorpaigh).

• An Roinn Dlí agus Cirt maidir le beartas cibearshlándála, feachtais um chosc ar chibearchoireacht agus feasacht, 
agus Coinbhinsiún Bhúdaipeist maidir le Cibearchoireacht.

• Shínigh an Chomhghuaillíocht um Chibear-chosaint (CDA) – I mí Mheán Fómhair 2021, GNCCB agus CDA 
meabhrán tuisceana chun faisnéis a roinnt chun cibearchoireacht agus bagairtí a chomhrac, lena n-áirítear iad siúd a 
bhaineann le coireacht thrasnáisiúnta.

• AIIE (Malartú Faisnéise Uile-Oileáin) agus (OCTF) Tascfhórsa Coireachta Eagraithe Thuaisceart Éireann.

AN BIÚRÓ UM SHÓCMHAINNÍ COIRIÚLA

Rinne an CAB ceiliúradh ar chomóradh 25 bliain in 2021. Trí oibríochtaí spriocdhírithe ar fud na tíre, lean an CAB lena 
fhócas ar choirpigh ardchéime, agus ag an am céanna díriú orthu siúd atá ag feidhmiú i sraitheanna meánleibhéil agus 
ar leibhéal níos ísle trí na fáltais óna n-iompar coiriúil a bhaint díobh.

Lean an CAB lena chuid oibre le comhpháirtithe idirnáisiúnta trí fhóraim amhail Interpol agus Europol, chomh maith 
le Foirne Comhpháirteacha um Imscrúdú (JITanna). Lean sé freisin ag cothú naisc le pobail áitiúla agus ag tacú le 
bainistíocht áitiúil an Gharda Síochána tríd an Rannán Líonra Próifíleoirí Sócmhainní.

Foilseofar sonraí iomlána ghníomhaíochtaí an CAB le linn 2021 ina thuarascáil bhliantúil

BIÚRÓ NÁISIÚNTA AN GHARDA SÍOCHÁNA UM INIMIRCE (GNIB)

In ainneoin thionchar na paindéime domhanda ar thaisteal agus aerthaisteal, lean GNIB orthu siúd a raibh baint acu 
le coireacht inimirce eagraithe a shaothrú agus cosc a chur ar theacht isteach neamhdhleathach sa Stát agus ar mhí-
úsáid an Chomhlimistéir Taistil (CTA). Lean an GNIB ag comhlíonadh a phríomhfheidhmeanna agus a chomhoibrithe 
le gníomhaireachtaí seachtracha agus a gcomhghleacaithe idirnáisiúnta i rith 2021, agus ag forfheidhmiú na rialachán 
sláinte poiblí ábhartha ag Aerfort Bhaile Átha Cliath.
Ina theannta sin, i gcomhpháirtíocht le Coláiste an Gharda Síochána, lean an GNIB ag soláthar oiliúna oiriúnaithe inimirce 
d’Oifigigh Inimirce an Gharda Síochána.
Daoine Aonair a Bhaint agus a Dhiúltú in 2021

In 2021, diúltaíodh d’iarratais 3,807 neamhnáisiúnach teacht i dtír sa Stát, tar éis dóibh teacht i dtír, i gcomparáid le 
2,861 in 2020.

Faisnéisiú 
Preasa an CAB 

15
Deireadh 

Fómhair 2021
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Le linn 2021, chuaigh 2,153 de na neamhnáisiúnaigh sin isteach sa phróiseas cosanta idirnáisiúnta.
In 2021, baineadh naonúr a bhí faoi réir ordú díbeartha den Stát, agus baineadh 43 duine a bhí faoi réir ordú baint anuas 
agus triúr faoi réir ordaithe aistrithe freisin.

Oibríocht PHOBOS: 

In 2021, rinne GNIB idirchaidreamh le Forfheidhmiú Inimirce na RA agus le Seirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann 
(PSNI) chun mí-úsáid an CTA a imscrúdú, a bhrath agus a mhaolú go rathúil.

Mar thoradh ar an imscrúdú seo gabhadh náisiúnach eachtrach 53 bliain d’aois i dTuaisceart Éireann a raibh amhras ann 
go raibh baint aige le cionta inimirce.

Oibríocht WATTLE:

Sheol údaráis GNIB agus na Ríochta Aontaithe an t-imscrúdú comhpháirteach seo ar OCG a bhfuil amhras ann go raibh 
baint aige le sciúradh airgid, chomh maith le smuigleáil inimircigh neamhdhleathacha, trí tháirgeadh, dáileadh agus úsáid 
ar mhórscála doiciméad bréagach chun iontráil mhídhleathach isteach go hÉirinn agus sa CTA a éascú.
I mí Lúnasa 2021, mar thoradh ar chomhoibríocht a bhain le sé réadmhaoin a chuardach in Éirinn agus dhá áitreabh 
sa RA gabhadh feistí leictreonacha agus cáipéisí airgeadais, agus reo €33,000 a taisceadh i gcuntas bainc. Tá triúr 
náisiúnach eachtrach a gabhadh roimhe seo faoi réir tuilleadh imscrúdaithe maidir leis an oibríocht seo.

Cás-Staidéar – Ciontú gáinneála ar dhaoine 

I mí Aibreáin 2021, chuir GNIB ionchúiseamh duine 40 bliain d’aois i gcrích maidir le roinnt cionta, lena n-áirítear 
gáinneáil ar inimircigh neamhdhleathacha atá contrártha d’Alt 2 den Acht um Inimircigh Neamhdhleathacha 
(Gáinneáil), 2000, agus gearradh téarma príosúnachta 30 mí ar an gcúisí.

BIÚRÓ NÁISIÚNTA AN GHARDA SÍOCHÁNA UM IMSCRÚDÚ COIRIÚIL (GNBCI)

Bonn an Ionaid Oibríochtaí Anailíse Muirí (Támhshuanaigh) 

Is tionscnamh idirnáisiúnta forfheidhmithe dlí é an Lárionad Oibríochtaí Anailíse Muirí (Támhshuanaigh), nó MAOC (N), ag 
an Ríocht Aontaithe agus sé thír Eorpacha, Éire san áireamh, chun gáinneáil neamhdhleathach ar dhrugaí muirí isteach 
san Eoraip a chosc. Gach bliain, Cuireann MAOC (N) boinn i láthair daoine aonair a léirigh gairmiúlacht, saineolas, 
dúthracht agus comhoibriú urghnách chun dul i ngleic le gáinneáil idirnáisiúnta ar dhrugaí san Aigéan Atlantach agus sa 
Mheánmhuir.
I mí Dheireadh Fómhair 2021, bhronn MAOC (N) boinn ar thriúr ball den Gharda Síochána.

An tAonad um Choireacht Chomhshaoil

Tacaíonn GNBCI le himscrúduithe ar gháinneáil mhídhleathach ar dhramhaíl, lena n-áirítear táirgeadh aindleathach, a 
d’fhéadfadh dochar a dhéanamh do shláinte an duine agus don chomhshaol, an bonn a bhaint de ghnó dlisteanach, 
agus ioncam a bhaint den Rialtas.  Déantar coireacht dramhaíola i gcomhar le cionta cliathánacha eile, amhail calaois 
doiciméad agus neamhrialtachtaí airgeadais.

Is coir in aghaidh an chomhshaoil í an choireacht fiadhúlra freisin agus, i mí an Mheithimh, shínigh an Garda Síochána 
agus an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (NPWS) comhphrótacal chun dul i ngleic le coireacht fiadhúlra. 
Déanann an prótacal nua an caidreamh a chur ar bhonn foirmiúil agus déantar foráil ann do chomhoibriú struchtúrtha ar 
leibhéil náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla ar fud an Stáit.

Ina theannta sin, agus é ag obair leis an Líonra Eorpach um Chosc ar Choireacht (EUCPN), threoraigh an tAonad 
Coireachta Comhshaoil feachtas chun feasacht a mhúscailt i measc oifigigh forfheidhmithe dlí na hEorpa faoi na 
cineálacha éagsúla coireanna fiadhúlra.

Na hEalaíona agus Seaniarsmaí

I measc imscrúduithe GNBCI sa réimse seo bhí díol saothar ealaíne góchumtha agus brionnaithe, agus cur isteach ar 
líonraí coiriúla a bhí ag gabháil do ghoid agus sciúradh maoine cultúrtha laistigh den Stát.
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Cás-Staidéar - Saothar Ealaíne a Chuirtear i leith go Bréagach

I mBealtaine 2021, sheol GNBCI imscrúdú ar shannadh bréagach péintéirí do phéintéir seanbhunaithe, atá éagtha anois. 
D’aimsigh gaol leis an ealaíontóir an chalaois seo tar éis gur theip ar phictiúr a dhíol trí cheant ar líne. Léirigh scrúdú ar an 
bpictiúr nach píosa bunaidh a bhí sa phictiúr agus fuair tuilleadh imscrúduithe amach gur díoladh roinnt pictiúr a cuireadh 
i leith go bréagach sa dlínse seo, agus i dTuaisceart Éireann freisin. Tá an t-imscrúdú ar siúl faoi láthair.

An tAonad Eiseachadta

240 109 78
forghníomhaíodh barántais 

eiseachadta.
 géilleadh éalaithe do dhlínsí eile. tugadh teifigh ar ais go hÉirinn ó 

dhlínsí eile.

An tAonad Imscrúdúcháin mótarfheithiclí goidte (SMVIU)

Sócmhainní a Aithníodh agus a Urghabhadh 97 
Scrúduithe teicniúla

d’fheithiclí
Sócmhainní Feithicle 

Goidte

Fáltais ó Choireacht
*cúnamh curtha ar fáil do 

GNDOCB

€1,455,400 €1.6 6 milliún  airgead 
tirim

16 
Cuardaigh Cúnamh

Cás-Staidéar – Goid Carr clasaiceach

I mí Eanáir 2021, tar éis imscrúdú fairsing a rinne SMVIU, fuarthas treoracha ón Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí 
chun iliomad cúiseamh i gcoinne cúigear amhrastach atá ina mbaill de OCG a raibh baint acu le goid carranna 
clasaiceacha ó íospartaigh leochaileacha scothaosta ar fud an Stáit. Cuireadh meabhlaireacht ar roinnt íospartach 
lasmuigh den Stát freisin , agus bhí caillteanas suntasach airgeadais mar thoradh air.

Cás-Staidéar – Oibríocht Fault

I mí Feabhra 2021, chuardaigh SMVIU suíomh i gContae na Mí agus ghnóthaigh sé feiste leictreonach faoi cheilt 
mar 'Nintendo Gameboy' a d'fhéadfadh príomhchórais slándála fob a thascradh a d'fhéadfadh goid carranna a 
chumasú. Ba é seo an dara huair a ghnóthaigh SMVIU feistí den chineál céanna i dtréimhse 12 mhí, ag cur isteach 
ar ghníomhaíochtaí coirpigh a raibh baint acu le goid feithiclí.

SEIRBHÍSÍ TACAÍOCHTA OIBRIÚCHÁIN (OSS)

Aonad Aerthacaíochta an Gharda Síochána (GASU)

Lean GASU ag tacú le raon oibríochtaí in 2021, lena n-áirítear tacú le tionscnaimh Covid-19, oibríochtaí tráchta náisiúnta 
, agus roinnt tionscnamh coireachta trasteorann leis an PSNI agus le gníomhaireachtaí eile.
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1,202 Eitiltí
1,080 Uaireanta a Eitlíodh
1,843 Eachtraí ar Freastalaíodh orthu
111 Daoine a bhfuil Amhras fúthu faoi Choinneáil
14 Daoine ar Iarraidh a Aimsíodh
21 Feithiclí a Aisghabhadh

Cás-Staidéar – Oibríocht Search

I mí Eanáir 2021, baineadh feidhm as criú héileacaptar an Gharda Síochána chun cabhrú le haonaid ó Dheilbhín, 
Co. na hIarmhí agus Baile Átha Troim, Co. na Mí, ar thóir áititheoirí feithicle 4x4 a thiomáin go díreach ag Gardaí a 
bhí i mbun seicphointe Covid-19. Chuaigh na haonaid talún sa tóir ar an bhfeithicil amhrasta, a tréigeadh ar thalamh 
portaigh sa deireadh. Tar éis cuardach teirmeach a dhéanamh ar an bponclár, rinne GASU triúr daoine aonair a 
aimsiú i limistéar coillteach a ghabh an t-aonad talún ina dhiaidh sin.

Aonad Madraí an Gharda Síochána (GDU)

In 2021, bhí baint ag GDU le breis agus 1,017 imscaradh, lena n-áirítear 
cuardaigh do dhaoine ar iarraidh, drugaí, airm thine, substaintí pléascacha 
agus maoin ghoidte, chomh maith le patróil ard-infheictheachta i Réigiún 
Cathrach Bhaile Átha Cliath (DMR).

Ghnóthaigh na

madraí freisin

€4 milliún

i ndrugaí agus in 
airgead tirim

Cás-Staidéar – Cuardach Drugaí

I mí an Mheithimh 2021, chabhraigh foireann madraí de bheirt Ghardaí agus a gcuid madraí le haonaid áitiúla drugaí 
agus bleachtaireachta le cuardach a dhéanamh ar mhaoin i gContae Chill Dara. Le linn an chuardaigh, thug madra 
an Gharda Síochána le fios go bhfuarthas drugaí agus cócaon i stáin péint ina dhiaidh sin. Mar thoradh ar chuardach 
breise ar theaghais ag foireann madraí an Gharda Síochána thángthas ar airgead tirim agus urghabháil shuntasach 
drugaí.
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Aonad Uisce an Gharda Síochána (GWU)

In 2021, rinne GWU, atá lonnaithe i Seantrabh agus i mBaile 
Átha Luain, cuardaigh dhaonnúla ar dhaoine ar iarraidh 
ar fud na tíre, d’aimsigh sé iarsmaí 14 duine ar iarraidh 
agus d’fhreagair sé 101 iarratas oibríochta ar dhaoine ar 
iarraidh, agus cuardaigh a bhaineann le coireacht. Rinne 
GWU 238 patról muirí réamhghníomhach in uiscebhealaí, 
cuanta agus muiríne freisin.
Iarradh ar GWU freisin airm thine agus airm eile a 
chuardach maidir le himscrúdú na coireachta tromchúisí 
i ngach réigiún den Gharda Síochána, agus físeán faoi 
uisce agus grianghrafadóireacht a sholáthar d’oifigigh 
imscrúdaithe fós.
Ina theannta sin, agus úsáid á baint as a líonra fairsing de 
theagmhálacha Phóilíní Mara na hEorpa, thacaigh GWU le 
Gardaí áitiúla a rinne imscrúdú ar ghoid bád, inneall agus 
trealamh muirí eile in 2021 trí phatrólú agus cuardach a 
dhéanamh ar oileáin amach ón gcósta agus intíre.

Cás-Staidéar – Cuardach Fóiréinseach Faoi Uisce

I mí an Mheithimh 2021, rinne foireann chuardaigh GWU cuardach fóiréinseach faoi uisce agus ghnóthaigh siad 
méid airgid agus arm ón gCanáil Mhór ar Shráid Líosain, Baile Átha Cliath. Chaith duine a raibh amhras faoi seo níos 
luaithe tar éis dóibh robáil a dhéanamh i siopa in aice láimhe.

Marc-Aonad an Gharda Síochána (GMU) 

In 2021, d’fhreagair GMU 2,747 iarratas ar imscaradh, lena n-áirítear ord poiblí, rialú slua, cosaint VIP, dualgais searmanais 
agus patróil rialacháin sláinte poiblí covid-19 ard-infheictheachta.

Tá 

12
chapall 

in GMU

Forléargas ar ghníomhaíochtaí GMU in 2021:
• Cuidiú le cosc na coireachta le patróil ard-infheictheachta mar chuid d’Oibríocht Thor i gCill Chainnigh, Ceatharlach 

agus Cill Dhéagláin.
• Dianphatróil oíche a dhéanamhin DMR chun dul i ngleic le saincheisteanna ar leith, amhail meisce, mí-úsáid drugaí, 

cionta oird phoiblí, goid agus cionta robála.
• Cuidiú le cuairteanna VIP Uachtaráin na Fraince agus na Gearmáine.
• Treoir agus cúnamh a chur ar fáil do charthanais eachaí, lena n-áirítear Úllord na Silíní, Cluain Dolcáin, agus 

ChildVision, Scoil Náisiúnta na nDall.

AONAD NÁISIÚNTA AN GHARDA SÍOCHÁNA 
UM ORD POIBLÍ (GNPOU)

In 2021, cuireadh oiliúint ar cheathrar ceannasaithe óir nua, atá sa bhreis ar cheannasaí óir amháin atá ann cheana, 
sa RA chun aghaidh a thabhairt ar mholtaí acmhainne agus cumais i dtuarascáil Chigireacht an Gharda Síochána ar 
phóilíneacht oird phoiblí. Dhírigh an cúrsa ar shábháilteacht an phobail, ar imeachtaí agus ar ord poiblí.
Reáchtáladh dhá lá faisnéise ina dhiaidh sin do cheannasaithe airgid reatha an Gharda Síochána agus do pháirtithe 
leasmhara eile chun foghlaim agus eispéiris ón gcúrsa a roinnt.
Imscaradh GNPOU ag roinnt imeachtaí ar mhórscála i rith na bliana nuair a chinn an bhagairt agus an riosca go raibh sé 
seo riachtanach.
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SEIRBHÍS NÁISIÚNTA FAISNÉISE COIREACHTA AGUS SLÁNDÁLA AN GARDA SÍOCHÁNA (GNCSIS)

An tAonad Náisiúnta um Fhaisnéis Slándála (NSIU)  

Is é NSIU an chuid de Sheirbhís Náisiúnta faisnéise Coireachta agus Slándála an Gharda Síochána (GNCSIS) 
atá freagrach as faisnéis a bhaineann le cúrsaí slándála náisiúnta a bhailiú, a anailísiú agus a scaipeadh. 
Is é ról an NSIU gach bagairt ar an tslándáil náisiúnta a shainaithint agus a anailísiú. Is é NSIU an pointe 
teagmhála aonair idir an Garda Síochána agus gach eintiteas seachtrach maidir le faisnéis slándála 
náisiúnta agus comhar idirnáisiúnta sa chomhrac i gcoinne na sceimhlitheoireachta agus na spiaireacht. 
 
Le linn 2021, lean NSIU dá chomhar agus dá chaidreamh comhroinnte faisnéise le contrapháirtithe Eorpacha agus 
idirnáisiúnta eile a neartú, rud atá riachtanach do NSIU a chuspóir a bhaint amach maidir le bagairtí ar an tslándáil 
náisiúnta a shainaithint agus a anailísiú. Chomh maith leis sin in 2021, d’oibrigh NSIU go dlúth lena chomhghleacaithe 
imscrúdaithe san Aonad Bleachtaire Speisialta ag soláthar tacaíochta faisnéise d’imscrúduithe agus do ghníomhaíochtaí 
oibríochta éagsúla.

gníomhachtuithe  
idirbheartaithe do 2021; 
méadú 60% i  
gcomparáid le 2020

glaonna armtha logáilte chun DMR ASU ag 
cabhrú leis na Gardaí áitiúla

149

3,100138  
cuardaigh phleanáilte a 
rinne an tAonad Tacaíochta 
Armtha chun tacú le 
póilíneacht túslíne

490  
dídeanaithe  
a ndearna pearsanra an 
Aonaid Bleachtaireachta 
Speisialta scagadh 
orthu mar chuid de 
Dhídeanaithe na 
hÉireann An Clár 
Athlonnaithe (IRRP)

138
Os cionn
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AN TAONAD NÁISIÚNTA UM FHAISNÉIS CHOIRIÚIL (NCIU)

Is é NCIU an mol lárnach chun faisnéis choiriúil ardghráid a thiomsú, a anailísiú agus a scaipeadh sa Gharda Síochána. 
Nascann NCIU go díreach le comhpháirtithe idirnáisiúnta forfheidhmithe dlí, agus le haonaid imscrúdaithe náisiúnta agus 
áitiúla, chun faisnéis inghníomhaithe a fhorbairt maidir le modi operandi, intinn agus gníomhaíochtaí grúpaí coireachta 
eagraithe (OCGanna), a oibríonn laistigh den Stát agus lasmuigh dá theorainneacha araon.

Le léargas uileghabhálach ar an bpictiúr faisnéise, déanann NCIU meastóireacht ar thionchar ghníomhaíocht OCG, ar an 
gcaoi sin a chinntiú go n-úsáidtear acmhainní go héifeachtúil chun díriú ar na grúpaí sin is mó a mbaineann an riosca is 
mó leo don phobal. Cuireann faisnéis a sholáthraíonn NCIU go mór le treo agus rath oibríochtaí na nGardaí, le póilíneacht 
faoi threoir faisnéise ag tiomáint fhreagairt na heagraíochta ar choiriúlacht ardleibhéil. 

OIFIG AN OIFIGIGH NÁISIÚNTA UM FHAISNÉIS CHOIRIÚIL (NNCIO)

Déanann an NCIO idirchaidreamh le líonra leathan náisiúnta d’Oifigigh Faisnéise Coiriúla laistigh den Gharda Síochána, 
ag soláthar líne cumarsáide comhoibritheach frithpháirteach lena chinntiú go dtugtar fógra láithreach faoi fhaisnéis agus 
faisnéis faoi ábhair a bhaineann le coiriúlacht. Is é an NCIO an pointe teagmhála aonair d’Oifigigh Faisnéise Coiriúla agus 
do Ghardaí eile laistigh den An Rannóg Slándála agus Faisnéise i ngach ábhar gaolmhar neamh-ilchineálach. Leagann 
an NCIO béim ar ghluaiseachtaí coirpeach aitheanta agus ciontóirí amhrasta, patrúin nua coireachta agus treochtaí atá 
ag teacht chun cinn, lena n-áirítear modi operandi nua a sainaithníodh, agus ábhair spéise eile. Tá an fhaisnéis seo ar fáil 
do phearsanra uile an Gharda Síochána tríd an leathanach Faisnéis Choiriúil ar Thairseach an Gharda Síochána.

ORDÚ SPEISIALTA AGUS OIBRÍOCHTAÍ (1)

Tá clár GNCSIS ailínithe le moltaí thuarascáil an Choimisiúin um Thodhchaí na Póilíneachta in Éirinn agus na gealltanais 
faoi Sheirbhís Póilíneachta dár dTodhchaí (APSFOF). Tá sé deartha chun Cur le Samhail Oibriúcháin fhoriomlán an 
Gharda Síochána. Cuireann STOC freagairt armtha ceilte agus follasach ar fáil, agus tacaíonn sé le teagmhais agus 
imscrúduithe criticiúla go náisiúnta.

An tAonad Práinnfhreagartha (ERU)

Is aonad náisiúnta armtha ceilte é an tAonad Práinnfhreagartha a thacaigh le himscrúdaitheoirí náisiúnta agus áitiúla 
a imscrúdú in 2021 ar ghníomhaíocht thromchúiseach choiriúil agus arm tine. Chuidigh ERU leis an mBiúró um 
Shócmhainní Coiriúla, Aonad Speisialta Bleachtaireachta, Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Imscrúdú Coiriúil 
agus Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Dhrugaí agus Coireacht Eagraithe i ngníomhartha imscrúdaithe pleanáilte 
agus spontáineacha le linn 2021.

SLÁNDÁIL NÁISIÚNTA 
& FAISNÉIS
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Aonaid Tacaíochta Faoi Airm (ASU)

Tá na hAonaid Tacaíochta Armtha bunaithe go réigiúnach agus soláthraíonn siad freagairt armtha 24 uair an chloig go náisiúnta.
Chabhraigh DMR ASU le Gardaí áitiúla breis agus 3,100 glao armtha logáilte a logáil isteach in 2021. Logáileadh na glaonna 
ó dhaoine den phobal agus rinne CFIC (Ceannasaíocht Teagmhais Airm Tine Chriticiúla) measúnú orthu, a sheol aonaid 
mhóibíleacha ASU chun cabhrú le haonaid a seoladh go háitiúil go dtí gur laghdaíodh, gur soiléiríodh nó gur maolaíodh an 
bhagairt a fheictear trí aonaid mhóibíleacha ASU.
Measadh go raibh 138 de na foréilimh chúnaimh a fuarthas oiriúnach chun foirne oirbheartaíochta ASU a imscaradh chun 
cabhrú le haonaid áitiúla/náisiúnta dul isteach agus suíomhanna a dhaingniú, chun na leibhéil bhagairtí measúnaithe a mhaolú. 
Bhí imscaradh den sórt sin faoi bharántas nó chun daoine a raibh amhras fúthu a lorg agus a ghabháil.
I mí Dheireadh Fómhair 2021, sheol STOC tionscnamh patróil spriocdhírithe laistigh de DMR le haghaidh patróil ard-
infheictheachta i limistéir atá ainmnithe go sonrach. Aithníonn gach rannán na patróil spriocdhírithe agus soláthraítear iad don 
Aonad Comhordaithe agus Tascanna DMR (CTU) a scaipeann, tar éis measúnuithe faisnéise, ar ASU le haghaidh patróil ar 
leith le linn gach turais dualgais.
Leanann DMR ASU ag tacú le haonaid áitiúla le glaonna ar chúnamh leighis. Taifeadadh 25 glao den sórt sin go sonrach mar 
idirghabhálacha leighis le linn 2021.
I mí na Samhna, sheol an Coimisinéir Harris ASU réigiúnach tiomnaithe go foirmiúil i Stáisiún Gardaí an Chabháin.
An tAonad Náisiúnta Idirbheartaíochta (NNU)

149  

 
Gníomhachtuithe 
idirbheartaithe 
don bhliain 2021

Is ionann an figiúr seo agus méadú 60% i gcomparáid le 2020. Ba é 98 an figiúr bliantúil ab airde roimhe sin, a taifeadadh in 
2018 agus 2019 araon.
Tá idirghabháil ghéarchéime, baracáidí meabhairshláinte agus baracáidí baile/coiriúla fós mar phríomhchloch na hoibre a 
dhéanann idirbheartaithe.
Tá méadú mór tagtha ar líon na dteagmhas, a bhfuil riosca féideartha níos mó acu dóibh siúd atá bainteach leis, agus dóibh 
siúd a fhreagraíonn don eachtra. Tá méadú 144% tagtha ar theagmhais a bhaineann le hairm thine nó a bhfuil amhras fúthu 
go mbaineann siad le hairm thine, ó naoi go 22. Tharla trí theagmhas dúnmharaithe/féinmharaithe le 12 mhí anuas ar fhreagair 
idirbheartaithe dóibh.
D’iarr an Roinn Gnóthaí Eachtracha cúnamh ón NNU maidir le trí theagmhas a tharla sa tSomáil, Buircíne Fasó agus an 
Rómáin. Chabhraigh an t-aonad freisin le Póilíní Suite Ríoga Cheanada maidir le cás idirnáisiúnta.
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Féinmharú Idirghabhála 
Géarchéime/Féindochar 
25%

Baracáidí Baile 
agus Coiriúla
15%

Extortion
1%

Féidearthach/Giall/
Fáisceadh/Príosúnacht 
Bhréagach 1% 

Foláireamh 
Féideartha/CRI 4%

Baracáid+ 
Gialla 1%

MH Cuid 13
1%

Féinmharú 
Dúnmharaithe 2%

Baracáid Deascadh 
Meabhairshláinte
38%

Duine Soghonta 
Ardriosca ar 
Iarraidh 2%

Amhras 
Soghluaiste 3%

An Roinn Gnóthaí
(Fuadach/
HRVP)3 2%

Idirnáisiúnta 
1%Agóid 

3%MHP
Cúnamh 
1%

 

STATS NNU 2021: GLAOCH AMACH 2021

 Féinmharú Idirghabhála Géarchéime / Féindochar

 Extortion

 Foláireamh Féideartha / CRI

 Duine Ar Iarraidh/Leochaileach Ardriosca

 An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála

 Agóid

 Féinmharú Dúnmharaithe

 Teagmhais Intíre / Choiriúla

 

 Baracáid de Dheascadh Meabhairshláinte

 Duine faoi Amhras atá ag Bogadh

 Idirnáisiúnta

 Cúnamh d'Othair Mheabhairshláinte (MHP)

 Mental Health (MH) Section 13

Gialla / Fuadach / Príosúnacht Neamhdhleathach
a d'fhéadfadh a bheith i gceist
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Aonad Oiliúna STOC (STU)

D’éascaigh STU athdheimhniú na n-arm tine marfach agus nach raibh chomh marfach céanna le pearsanra STOC ar 
fud na tíre. Rinneadar uas-sciliú ar gach ceann de STOC sna muinisin nua 40mm agus seachadadh oiliúint athnuachana 
Modh Iontrála (MOE), a aithnítear mar sprioc tosaíochta. Tugadh isteach agus seachadadh oiliúint bhreithiúnach, a 
seachadadh trí chleachtaí réalaíocha cás-bhunaithe ag baint úsáid as Samhail Chinnteoireachta an Gharda Síochána, 
ar fud na tíre, agus seachadadh trí mhodúl clár oiliúna freisin, ag ionchorprú teagmhais chriticiúla insamhalta agus 
macasamhlú ar an raon lámhaigh ina dhiaidh sin.

Ina theannta sin, i gcomhpháirtíocht le Réigiún an Oirthir, rinne STU clár oiliúna a phíolótú a chuir cleachtaí oiliúna 
réalaíocha bunaithe ar chásanna ar fáil i ngiall/baracáid/féinmharú (HBS), lámhachóir gníomhach agus eachtraí 
sceimhlitheoireachta, lenar bhain FSS/ Foireann Freagartha Teagmhas (IRT), Aerchór, Aonad Tacaíochta Aeir, rialaitheoirí 
réigiúnacha ceannasaíochta teagmhas arm tine criticiúil (CFIC), idirbheartaithe agus Gardaí túslíne áitiúla. Tá sé beartaithe 
é sin a rolladh amach chuig na réigiúin eile in 2022.

An tAonad Comhordaithe agus Forbartha Ceannasaíochta (CCDU)

Leas

Mar thoradh ar athbhreithniú leasa laistigh de STOC, rinneadh athfhorbairt ar na treoirlínte maidir 
leis an bPróiseas Iartheagmhais (PIP). Bunaíodh grúpa oibre, atá comhdhéanta de pháirtithe 
leasmhara inmheánacha agus seachtracha, agus tháinig siad le chéile roinnt uaireanta, agus 
mar thoradh air sin tiomsaíodh Doiciméad Nós Imeachta Iartheagmhais an Gharda Síochána 
(PIP).

Tá cur i bhfeidhm an chéanna ar siúl go leanúnach, mar aon leis an mBainisteoir Idirchaidrimh 
Iar-Theagmhais (PILM) agus oiliúint tacaíochta piaraí. 
Seimineár Ceannasaí Oibriúcháin – Coláiste an Gharda Síochána, An Teampall Mór

Tiomsaíodh meamram/doiciméad achomair chun tacú le ceannasaithe oibríochtúla i ngach gné 
de Shamhail Chinnteoireachta an Gharda Síochána agus measúnuithe riosca.

Athbhreithniú ar Mholtaí ó Fhiosrúcháin agus ó Bhinsí Éagsúla

Mar chuid den mhaoirseacht agus den rialachas leanúnach ar oibríochtaí arm tine, rinneadh 
athbhreithniú ar gach fiosrúchán agus binse lena chinntiú go ndearnadh moltaí a chur i 
bhfeidhm, nó go bhfuil siad á gcur i bhfeidhm laistigh de STOC agus go gcloíonn siad leis an 
dea-chleachtas.

Tá gach gné san áireamh i dtreoir laethúil thionscadail agus oiliúna leanúnacha CCDU. Coinnítear 
clár moltaí chun rialachas a sholáthar maidir le cur i bhfeidhm.
Cúrsa Ceannasaithe Arm Tine Óir, Airgid agus Cré-umha

D’fhreastail cúig rannpháirtí déag ar an gcúrsa óir/airgid agus d’fhreastail 63 ar an gcúrsa cré-
umha. Rinneadh gach ceann a mheas agus a dheimhniú go rathúil. Ba é seo an chéad chúrsa 
do cheannasaithe arm tine bunaithe ar Shamhail Chinnteoireachta an Gharda Síochána maidir 
le Teagmhais Chriticiúla agus Airm Tine (CFI), agus Eachtraí a bhaineann le Féinmharaithe 
Baracáide Gialla (HBSI).
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Seimineáir Ghréasáin 

Bíonn CCDU i gcumarsáid leanúnach le comhpháirtithe frithsceimhlitheoireachta Eorpacha 
agus idirnáisiúnta éagsúla (mar atá thíos), agus d’fhreastail sé ar roinnt seimineár gréasáin, a 
sholáthraíonn faisnéis agus treochtaí cothrom le dáta maidir le teagmhais chriticiúla agus arm 
tine.

Déantar gach foghlaim ábhartha a thaifeadadh agus a chomhtháthú i moltaí oiliúna.
• Ionsaí Arm Tine Sceimhlitheoireachta

• Spásanna Oscailte agus Láithreáin Reiligiúnacha a Chosaint

• Spásanna Oscailte agus An Mheitheal um Láithreáin Reiligiúnacha a Chosaint

• Meabhairshláinte na Roinne Dlí agus Cirt

• Grúpa Cosanta an Aontais

• Grúpa Oibre Cuntair UAV/UAS

• Grúpa Oibre Spásanna Oscailte

Forbairt Lárnach Loga Oibríochtaí Faisnéise (CLIO)

Is pacáiste bogearraí é an Log Lárnach Oibríochtaí Faisnéise (CLIO) atá deartha le húsáid ag 
seirbhísí póilíneachta chun críocha taifeadta agus cinnteoireachta. Tá sé in úsáid ag seirbhísí 
póilíneachta é go forleathan sa Ríocht Aontaithe agus i dTuaisceart Éireann le 10 mbliana anuas.

Ceannaíodh CLIO agus tá an tionscadal le TFC an Gharda Síochána chun an tslándáil agus an 
comhoiriúnacht riachtanach a sholáthar le bonneagar TF an Gharda Síochána.

Rachaidh sé seo chun tairbhe DOS trí ardán amháin a sholáthar chun gach oibríocht arm tine a 
thaifeadadh agus a choinneáil, de réir moltaí ó bhinsí agus fiosrúcháin éagsúla.
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IDIRCHAIDREAMH  
AGUS COSAINT

Interpol

Leanann Interpol Baile Átha Cliath ag cur le bunachair sonraí Interpol 19 chun cabhrú le forfheidhmiú an dlí ar fud an 
domhain coireacht thrasnáisiúnta a chosc, cur isteach air agus í a bhrath.

In 2021, ghlac an Garda Síochána páirt i dtionscadail faoi stiúir Interpol, a chlúdaigh réimsí lena n-áirítear cibearchoireacht, 
coireacht airgeadais, coireacht eagraithe, coireacht chomhshaoil agus coireanna a bhaineann le paindéim Covid-19. 

Cibearchoireacht
Coireacht 
airgeadais

Coireacht 
eagraithe

Coireacht 
chomhshaoil

Coireanna a bhaineann le 
paindéim COVID-19

Baineadh úsáid fhorleathan as cumais Interpol in 2021 laistigh den Gharda Síochána, ag moladh agus ag cabhrú le hobair 
aonad speisialaithe agus póilíneacht túslíne.

Europol

Chuidigh Europol leis an nGarda Síochána roinnt oibríochtaí trasteorann a dhéanamh a dhíríonn ar choireacht thromchúiseach 
eagraithe i réimsí na cibearchoireachta, na gáinneála ar dhrugaí, na gáinneála ar dhaoine, na hinimirce neamhdhlíthiúil, 
na gcalaoisí agus na sceimhlitheoireachta. D’éascaigh líonra Europol comhordú na n-imscrúduithe atá ar siúl i mBallstáit 
Eorpacha eile freisin.

Mar chuid d’iarracht Europol forfheidhmiú an dlí a uas-sciliú de réir caighdeán riachtanach, ghlac pearsanra an Gharda 
Síochána a bhí ceangailte le haonaid speisialaithe páirt in oiliúint ar líne, d’fhreastail siad ar chomhdhálacha fíorúla, agus bhí 
baint acu le laethanta comhghníomhaíochta a dhíríonn ar choireacht fuatha ar líne agus ar dhúshaothrú saothair.

Córais Faisnéise Schengen (SIS II) agus Biúró SIRENE

In 2021, d’éirigh leis an nGarda Síochána nasc a dhéanamh le Córas Faisnéise Schengen (SIS II).

Is bunachar sonraí slán láraithe é SIS II a úsáideann tíortha Eorpacha chun faisnéis (foláirimh) a bhaineann le slándáil teorann 
agus forfheidhmiú an dlí a choinneáil, agus is cuid ríthábhachtach é den bheartas teorann oscailte atá ag feidhmiú san Eoraip.

Ciallaíonn comhtháthú SIS II i gcórais náisiúnta go ngintear foláirimh uathoibríocha i bhfíor-am chun tacú le Gardaí oibríochtúla. 
Gineann CFS foláirimh freisin maidir le daoine atá ar iarraidh (go háirithe leanaí), chomh maith le faisnéis faoi chineálacha 
áirithe maoine, amhail nótaí bainc, gluaisteáin, veaineanna, airm tine agus doiciméid aitheantais a d’fhéadfadh a bheith 
goidte, míleithreasaithe nó caillte.

Leis an mbunachar sonraí nua, tugtar bealaí níos tapúla agus níos éasca d’oifigigh forfheidhmithe dlí chun faisnéis a mhalartú 
faoi ghníomhaíocht choiriúil a d’fhéadfadh a bheith ann, chun cosc a chur ar choirpigh leas a bhaint as teorainneacha 
idirnáisiúnta chun neamhdhleathacht a éascú. Is príomhthionscadal é cur i bhfeidhm agus comhtháthú le SIS II chun tacú le 
cuspóirí an Gharda Síochána maidir le comhar póilíneachta Eorpach agus idirnáisiúnta.

Bhunaigh an Garda Síochána Biúró SIRENE (Iarratas Forlíontach Faisnéise ag na hIontrálacha Náisiúnta) chun SIS II a chur i 
bhfeidhm, atá mar chuid de líonra pointí teagmhála náisiúnta ar fud an AE agus a fheidhmíonn ar bhonn 24/7/365.

An tAonad Idirnáisiúnta Comhordúcháin (ICU)

Lean an TCU le maoirseacht a dhéanamh ar thionscadal an Chiste Náisiúnta Slándála Inmheánaí (CSE) laistigh den 
Gharda Síochána. Tá an tionscadal dírithe ar dhá chuspóir shonracha a chomhlíonadh;
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• An comhrac i gcoinne na coireachta:  An choireacht 
trasteorann, thromchúiseach agus eagraithe a 
chomhrac, lena n-áirítear an sceimhlitheoireacht, agus 
comhordú agus comhar idir an Garda Síochána agus 
údaráis eile de chuid stáit ae, lena n-áirítear Europol, a 
threisiú.

• Riosca agus géarchéim a bhainistiú:  Feabhas 
a chur ar chumas an Gharda Síochána riosca agus 
géarchéim a bhaineann leis an tslándáil a bhainistiú 
go héifeachtach, chomh maith le hullmhú do 
chosaint daoine agus bonneagar criticiúil ar ionsaithe 
sceimhlitheoireachta, agus ar theagmhais eile a 
bhaineann le slándáil.

Chomhordaigh an t-aonad rannpháirtíocht an Gharda Síochána i dtaighde ae agus i dtionscadal nuálaíochta mar chuid 
de chlár Fís 2020, ar a raibh ‘Cumainn Shlána’. 

An Oifig Náisiúnta um Bainistíocht Móréigeandála (MEM) 

In 2021, bhí an oifig MEM mar chuid den Ghrúpa Cleachtaidh Um Bainistiú Éigeandála Trasteorann, a d’fhorbair Exercise 
Enya chun an prótacal gníomhachtaithe trasteorann a thástáil. Bhí an cleachtadh beo seo le bheith ar siúl i lár mhí na 
Nollag 2021, ach tá sé curtha siar mar gheall ar Covid-19.
Ar leibhéal náisiúnta, rinne an t-aonad MEM ionadaíocht thar ceann an Gharda Síochána ag Tascfhórsa an Rialtais 
ar Phleanáil Éigeandála, ag Grúpaí Stiúrtha agus Oibre náisiúnta FPE, agus ag an nGrúpa Bainistíochta Éigeandála 
Trasteorann. Ar ghníomhachtú an Ghrúpa Náisiúnta Comhordaithe Éigeandálaí, mar shampla, rinne oifig an MEM 
comhordú agus stiúradh ar ionchur an Gharda Síochána le linn Stoirm Barra i mí na Nollag 2021.
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AN GARDA SÍOCHÁNA

BIÚRÓ NÁISIÚNTA AN GHARDA SÍOCHÁNA UM RANNPHÁIRTÍOCHT SA PHOBAL (GNCEB)

Feachtais um Chosc ar Choireacht

Campaigns were run on key crimes such as:

Cosc buirgléireachta Sábháilteacht phoiblí agus laghdú 
díobhála 

Sábháilteacht tuaithe

Sábháilteacht cibear/ar líne Goid rothar/sábháilteacht Uisce

Cuireadh na feachtais seo chun cinn trí mheáin éagsúla lena n-áirítear na meáin thraidisiúnta, shóisialta agus ar líne.

Aoischárta  

iarratais ardaigh 
10% go 42,194

olladh amach 
Chlár nua 
Scoileanna an 
Gharda Síochána

Tuairisciú nua 
neamhéigeandála ar  
an gcoireacht fuatha  
ar líne seoladh  
meicníocht

28 Os cionn  
70  

duine óg ó gach  
cearn den tír aitheanta 

ag Gradaim  
Náisiúnta na nÓg

Os cionn 

168,500  

ffógraí muirir sheasta a chuirtear 

isteach ar fheistí soghluaisteachta

Os cionn 

1,000  

Pearsanra an Gharda S 
íochána de gach tá  
céimeanna agus gráid anois  
an cúrsa oiliúna saincheaptha 12 
seachtaine agus tá siad anois ina 

SEAIMPÍNÍ UM CHEARTA AN DUINE

OIBRÍOCHT TEORAINN 
seoltar ar fud na tíre a dhíríonn 

ar iompar tiománaithe

osaigh intéirnigh fostaíocht i 
mí na Nollag 2021, ag déanamh 
ionadaíochta ar ghrúpaí ó 
eitneacha/imirceach, ceantair 
atá faoi mhíbhuntáiste 
socheacnamaíoch, míchumas, 
agus baill den PHOBAL LADTI+ 
agus den Lucht Siúil

STRAITÉIS UM CHOSC 
AGUS LAGHDÚ 
COIREACHTA  
2021 - 2024  
TUGADH ISTEACH
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Feachtas Campas Watch ‘Rise Above The Influence of Drugs Feachtas Mí-úsáid Drugaí

Mar chuid de Campus Watch, d’fhorbair Aonad Náisiúnta an Gharda Síochána um Chosc ar Choireacht 
(GNCPU) agus Aonad Náisiúnta an Gharda Síochána um Póilíneacht Phobail, a d’oibrigh go dlúth le 
hAontas na Mac Léinn in Éirinn agus le mic léinn tríú leibhéal, lena n-áirítear intéirneach iarchéime le 
Seirbhís Míchumais Choláiste na Tríonóide, chun ábhair #Riseabovetheinfluence a fhorbairt.

Cur i Láthair Miúil Airgid

D’fhorbair Aonad Náisiúnta an Gharda Síochána um Póilíneacht Phobail, i gcomhairle le Biúró Náisiúnta an Gharda 
Síochána um Choireacht Eacnamaíoch (GNECB), cur i láthair do mhic léinn tríú leibhéal chun cabhrú le feasacht a ardú 
faoi mhiúileanna airgid.

Clár Nua Scoileanna an Gharda Síochána

I mí Mheán Fómhair, tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar Chlár Scoileanna reatha na nGardaí, agus dhá bhliain d’obair le 
páirtithe leasmhara inmheánacha agus seachtracha araon, chuir Aonad Náisiúnta an Gharda Síochána um Póilíneacht 
Phobail tús le rolladh amach Chlár nua Scoileanna an Gharda Síochána.

Dlí Coco

Mar chuid den mhí cibearshlándála agus sábháilteachta i mí Dheireadh Fómhair 2021, dáileadh Aonad Náisiúnta an 
Gharda Síochána um Póilíneacht Phobail ar gach Aonad Póilíneachta Pobail/Rannpháirtíochta Pobail, póstaer atá dírithe 
ar dhaltaí iar-bhunscoile ar Dhlí Coco arna fhorbairt ag comhpháirtí Chlár Scoileanna an Gharda Síochána, Webwise. 
Cruthaíonn Dlí Coco dhá chion nua a dhéanann coiriúlú ar dháileadh neamh-chomhthoiliúil íomhánna pearsanta.

Feachtas Cliste Páirce

I mí Iúil, de réir mar a cuireadh deireadh le srianta Covid-19, chuir na hAonaid um Chosc ar Choireacht agus Póilíneacht 
Phobail an feachtas seo chun cinn, dírithe ar chuairteoirí ar láithreacha cósta agus radhairc. Is éard a bhí i gceist leis seo 
ná comhairle a chur ar an bpobal aire a thabhairt dá gcuid maoine agus iad ag páirceáil in áiteanna iargúlta gan garda.

Feachtas Imní caorach

I mí an Mhárta, chun cabhrú le cosc a chur ar an méid eachtraí ar cúis imní iad do chaoirigh le linn shéasúr na n-uan (suas 
le 400 idir Eanáir agus deireadh mhí Aibreáin), leag GNCPU béim ar an tsaincheist maidir le Crimecall, chomh maith le 
hoibleagáidí dlíthiúla úinéirí madraí faoin Acht um Rialú Madraí. Sa deighleog rinne an Garda Síochána achomharc chuig 
baill den phobal chun tacú le feachtas ‘Cosc ar Mhadraí’ Chumann Feirmeoirí Aontaithe na hÉireann, chun cosc a chur 
ar ionsaithe caorach a chruthaíonn caillteanas airgeadais don phobal feirmeoireachta sa deireadh agus anacair do gach 
duine a bhí bainteach leis.

Oibríocht Tombola: Tinte ealaíne/Feachtas Sábháilteachta Oíche Shamhnan 

I mí Mheán Fómhair, sheol an tAire Dlí agus Cirt Gníomhach, Heather Humphreys TD, Feachtas Feasachta Sábháilteachta 
Tinte ealaíne na Roinne Dlí agus Cirt i gcomhar leis an ISPCA, Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath agus an Garda Síochána 
ag Ionad Oiliúna Bhriogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath. Chuir an feachtas béim go bhfuil tinte ealaíne mídhleathach agus 
contúirteach, agus d’áitigh sé ar dhaoine gan iad a cheannach, iad a dhíol nó iad a úsáid.
Léim an Bhainc

Eisíodh achomharc ar fud na tíre don phobal chun iad a chur ar an eolas faoi léim bainc. Is éard atá i gceist leis an scéim 
seo ná go bhféachann siad ar chustaiméirí atá ag dul isteach agus amach as institiúidí airgeadais, agus díriú orthu siúd a 
bhfuil amhras orthu gur tharraing siad méideanna móra airgid siar. Foilsíodh comhairle maidir le cosc ar choireacht agus 
ardú feasachta ar an gceist seo ar fud ardáin na meán sóisialta.

Lá Eorpach Fócais Buirgléireachta Baile 

Mar bhall den Líonra Eorpach um Chosc ar Choireacht (EUCPN), lean an Garda Síochána, i gcomhar leis an Roinn Dlí 
agus Cirt, in éineacht le gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí eile ar fud an AE, ag ardú feasachta ar bhuirgléireacht intíre 
agus ghlac siad páirt i ngníomhaíochtaí feasachta poiblí ar an lá fócais gníomhaíochta in Meitheamh 2021.
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Gradaim Náisiúnta Óige an Gharda Síochána 2021

I mí na Samhna, reáchtáladh Gradaim Náisiúnta Óige an Gharda Síochána 2021 chun ceiliúradh a dhéanamh ar dhaoine 
óga den scoth idir 13 agus 21 bliana d’aois, a chuir go gníomhach agus go dearfach lena bpobail. Tar éis 24 Scéim 
Dámhachtainí Óige na Rannóige a reáchtáladh i rith na bliana, bronnadh gradaim leibhéal náisiúnta ar níos mó ná 70 
duine óg ó gach cearn den tír ag searmanas 2021.

Déantar gradaim a mheas do dhaoine óga ainmnithe a fhágann gur áit níos fearr iad a bpobail áitiúla le cónaí iontu. 
Lorgaíonn na Gardaí ainmniúcháin trína rannpháirtíocht sa phobal le scoileanna áitiúla, le grúpaí óige agus le páirtithe 
leasmhara eile ina bpobail.

Clár Rannpháirtíochta Pobail dornálaíochta

A community engagement programme, in conjunction with the Garda Boxing Club and the Irish Athletic Boxing 
Association, Tugadh isteach clár rannpháirtíochta pobail, i gcomhar le Club Dornálaíochta an Gharda Síochána agus 
Cumann Dornálaíochta na hÉireann, in 2021 ar fud na tíre. Thacaigh Cumann Dornálaíochta Lúthchleas Gael leis an 
tionscnamh seo.
Cruthaíodh an clár mar fhreagairt ar fhorbairt ina raibh roinnt gnéithe coiriúla ag iarraidh clubanna dornálaíochta a insíothlú 
chun tionchar a imirt ar dhaoine óga ag aois leochaileach. Is éard a bhí i gceist leis an gclár ná Gardaí pobail ag glaoch 
isteach ina gclubanna dornálaíochta áitiúla chun iad féin a chur in aithne, caidrimh le baill áitiúla an chlub a neartú, agus 
aird a tharraingt ar thraidisiún agus ar thábhacht na dornálaíochta don Gharda Síochána.
Tionscadal Píolótach Dan Buoy agus Tetra

Sheol an Coimisinéir Harris Tionscadal Píolótach Dan Buoy agus Tetra go foirmiúil i mí na Samhna 2021 ag Cé an 
Easpaig, Luimneach.

Is ardán cumarsáide comhroinnte éifeachtach agus feidhmiúil é raidió Tetra a thabhairt isteach a chuirfidh dlús leis an 
gcumarsáid idir gníomhaireachtaí ábhartha in eachtra bunaithe ar abhainn. Ina theannta sin, tá sé Bhaoi Dan ann anois ar 
féidir iad a imscaradh ó fheithiclí freagartha an Gharda Síochána i Luimneach. Níor úsáid Cabhlach na Gearmáine san AE 
na baoithe seo riamh roimhe seo agus ní raibh siad in úsáid ach amháin. Cosnóidh trealamh agus oiliúint nua na chéad 
fhreagróirí agus feabhsóidh sé go mór an cúnamh atá ar fáil do thaismigh san uisce.

Comhphobal
Póilíneacht
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Tionscnamh Feithiclí Seirbhísí 
Éigeandála Ceardaíochta Páipéir

Oibriú Baile Sábháilte

D’fhorbair Gardaí Pobail Chiarraí Oibríocht Shábháilte Baile chun díriú ar cheantair uirbeacha agus thuaithe araon 
agus é mar aidhm shoiléir acu imbhuailtí tráchta ar bhóithre a laghdú a bhaineann le coisithe. Dháil siad seaicéid 
ard-infheictheachta ar phoibleacánaigh le tabhairt do chustaiméirí a shiúlann abhaile san oíche. Thug siad isteach an 
tionscnamh ‘Iarr Ar Angela’ freisin, i gcomhar le foireann beáir agus tiománaithe tacsaí, agus spreag siad úsáid na 
huimhreach téacs ‘See Something, Say Something’.

Tionscnamh Feithiclí Seirbhísí Éigeandála Ceardaíochta Páipéir

I mí an Mhárta, tar éis paráid Lá Fhéile Pádraig a bheith curtha ar ceal, chuaigh an Garda Síochána i gcomhar le 
Fondúireacht na Laochra Beaga Gorma, Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath agus dearthóir grafach chun an tionscnamh 
mionfheithiclí éigeandála cairtchláir a sheoladh do leanaí san ospidéal ionas go bhféadfaidís a bparáid féin d’fheithiclí 
seirbhíse éigeandála a bheith acu.

FOIREANN UIRLISÍ PÓILÍNEACHTA POBAIL

I mí an Mheithimh, tugadh isteach Foireann Uirlisí Póilíneachta an Phobail. Tá acmhainní éagsúla ar fáil sa fhoireann uirlisí 
chun eolas agus cúnamh a thabhairt do Ghardaí agus iad i dteagmháil le pobail. Ina measc seo tá cur i láthair réidh le dul; 
conas treoracha a thabhairt; doiciméid treoirlíne; ábhair choiscthe coireachta, agus foirmeacha ábhartha. Tá an fhoireann 
uirlisí soláimhsithe agus iomasach, rud a ligeann do na Gardaí an fhaisnéis a theastaíonn uathu a nascleanúint go héasca.

STRAITÉIS UM CHOSC AGUS LAGHDÚ COIREACHTA 2021 - 2024

I mí na Nollag, tugadh isteach an Straitéis um Chosc agus Laghdú Coireachta 2021-2024. Baintear cosc ar choireacht 
amach trí rannpháirtíocht éifeachtach agus chuimsitheach le pobail agus le gnólachtaí, agus ní trí phóilíneacht amháin.

Leanfaidh an Garda Síochána ag obair go dlúth le comhpháirtithe san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach, 
chun an choireacht a chosc agus chun na deiseanna le haghaidh gníomhaíocht choiriúil a laghdú. Leagtar amach sa 
straitéis seo spriocanna agus gníomhartha atá deartha chun tacú le rannpháirtíocht den sórt sin agus obair luachmhar 
leanúnach Oifigigh um Chosc ar Choireacht ar fud na heagraíochta a fheabhsú.

CEARTA AN DUINE, ÉAGSÚLACHT CHOMHIONANNAIS AGUS CUIMSIÚ

Is é croífheidhm na Rannóige um Chearta an Duine comhairle a chur ar eagraíocht an Gharda Síochána agus comhairle a 
chur ar úinéirí beartais maidir le caighdeáin chearta an duine. Maidir leis seo, lean sé de leas a bhaint as sainthreoir agus 
comhairle Ruth Fitzgerald SC, atá ina Chomhairleoir Dlí seachtrach um Chearta an Duine don Choimisinéir.
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Seaimpíní/Oiliúint Chearta an Duine

In 2021, chríochnaigh an chéad iontógáil seaimpíní um Chearta an Duine an cúrsa Póilíneachta agus Dlí um Chearta 
an Duine in Éirinn. Is í an Rannóg um Chearta an Duine a fhorbraíonn an cúrsa i gcomhar le hOllscoil Luimnigh. An 
dara iontógáil de Sheaimpíní Chearta an Duine a chríochnaigh an cúrsa i mí na Nollag 2021. Áiríodh sa ghrúpa seo 
rannpháirtithe a ndearna na gníomhaireachtaí seachtracha seo a leanas ionadaíocht orthu:
• Seirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann
• Óglaigh na hÉireann
• Cigireacht an Gharda Síochána
• An tÚdarás Póilíneachta
• GSOC
Chuir an tríú iontógáil seaimpíní um Chearta an Duine tús leis an gcúrsa i mí Eanáir 2022, lenar áiríodh rannpháirtithe ó 
ghníomhaireachtaí seachtracha freisin.
Tá an cúrsa oiliúna saincheaptha 12 sheachtain críochnaithe ag níos mó ná 1,000 pearsanra de chuid an Gharda 
Síochána de gach céim agus grád anois, agus tá siad anois ag tacú le cearta an duine laistigh den Gharda Síochána.
D’fhorbair an Rannóg um Chearta an Duine an dara céim de sheisiúin foghlama do na Seaimpíní um Chearta an Duine. 
Cuimsíonn sé seo sraith seimineár físe ar líne chun Seaimpíní Chearta an Duine a threisiú agus a fhorbairt i réimsí scoite, 
chun tacú le póilíneacht atá bunaithe ar chearta an duine.

Coiste Comhairleach Straitéiseach um Chearta an Duine (SHRAC)

Freastalaíonn an Coimisinéir, agus ionadaithe inmheánacha agus seachtracha ó raon páirtithe leasmhara, ar an SHRAC. 
Chomh maith le ballraíocht inmheánach SHRAC, cuimsíonn ballraíocht sheachtrach roinnt grúpaí abhcóideachta, eadhon:
• Ionad Géarchéime um Éigniú Bhaile Átha Cliath 
• An Coimisiún um Chearta an Duine agus Comhionannais 
• Lárionad na hÉireann um Chearta an Duine
• An tÚdarás Náisiúnta Míchumais

I measc cuid de na príomhcheisteanna a phléigh SHRAC in 2021 bhí:
• Dul chun cinn oiliúint na Seaimpíní um Chearta an Duine
• Freagairt an Gharda Síochána le linn na paindéime Covid-19
• Forbairt na chéad Straitéise eile um Chearta an Duine 2022-2024..
Foilsíodh Tuarascáil Bhliantúil 2020 an SHRAC in Aibreán 2021 an www.garda.ie.

Straitéis Chearta an Duine 2022- 2024

Cuireadh Dréacht-Straitéis um Chearta an Duine 2022-2024 faoi bhráid SHRAC i mí na Nollag 2021, tar éis próiseas 
fairsing comhairliúcháin inmheánaigh agus sheachtraigh, agus seolfar í in 2022. 

Comhionannas, Éagsúlacht agus Ionchuimsiú (EDI)

Seoladh Straitéis agus Plean Gníomhaíochta an EDI i mí na Nollag 2020 agus sainaithnítear roinnt gníomhaíochtaí 
tosaíochta a ailíníonn leis an Straitéis sheachtrach maidir le hÉagsúlacht agus Lánpháirtíocht 2019-2021.
Gníomhartha curtha i gcrích ón bPlean Gníomhaíochta agus Forfheidhmithe inmheánach um Chomhionannas, Éagsúlacht 
agus Cuimsiú 2020-2021:
• Comhairle Ceannaireachta um Chomhionannas, Éagsúlacht agus Cuimsiú a bhunú, ar a mbeidh páirtithe 

leasmhara inmheánacha agus seachtracha, faoi chathaoirleacht an Leas-Choimisinéara Straitéis, Rialachas agus 
Feidhmíocht.

• Rinneadh ról na Seaimpíní Comhionannais, Éagsúlachta agus Cuimsithe a mholtar faoin bplean gníomhaíochta 
seo a chumasc le ról Seaimpíní Chearta an Duine, mar a leagtar amach i Straitéis an Gharda Síochána um Chearta 
an Duine 2020-2022. 
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• Ceadaíodh  Beartas leasaithe an Gharda Síochána maidir le Cód Comhionann agus Cóirithe  i mí Iúil 2021. 
Glacann sé seo athruithe san éide a chur san áireamh chun earraí reiligiúnacha éadaí a cheadú, chomh maith le 
roghanna éadaí do phearsanra an Gharda Síochána neamh-dhénártha agus trasinscneach.

• Cuireadh iad siúd atá freagrach as trealamh a sholáthar, lena n-áirítear TCP, airm thine agus feithiclí, ar an eolas faoi 
oibleagáidí na heagraíochta maidir le comhionannas, éagsúlacht agus cuimsiú, chun idirdhealú inscne de thaismeach 
a sheachaint..

• Dearadh Clár Intéirneachta Foirne an Gharda Síochána chun cur le hinrochtaineacht, tuiscint agus poitéinseal 
gairme sa Gharda Síochána, go háirithe do lucht fágála scoile agus do chéimithe atá faoi ghannionadaíocht san 
eagraíocht. Chuir ocht n-intéirneach is fiche tús le fostaíocht i mí na Nollag 2021, ag déanamh ionadaíochta ar 
ghrúpaí ó cheantair eitneacha/imirceacha, ceantair atá faoi mhíbhuntáiste socheacnamaíoch, míchumas agus baill 
den PHOBAL LADTI+ agus den Lucht Siúil.

• Rinneadh baseline data survey on the demographic make-up of the organisation i mí Iúil 2021. Foilsíodh an 
suirbhé ar chóras Thairseach an Gharda Síochána.

An Straitéis Um Éagsúlacht agus Lánpháirtíocht 2019-2021

Tá an straitéis deartha chun cumarsáid a fheabhsú, comhpháirtíochtaí pobail a chothú, agus ciníochas agus coireanna 
fuatha a chomhrac. In 2021, i measc na n-éachtaí óna chur chun feidhme tá:

Seoladh Saoráid Tuairiscithe Coireachta Fuatha Ar Líne 

I mí Iúil, seoladh sásra nua neamhéigeandála um thuairisciú na fuathchoireachta ar líne (atá inrochtana trí www.garda.ie) 
i gcomhthráth le Lá Gníomhaíochta an Aontais chun Tacú le hÍospartaigh na Coireachta Fuatha.

Cuireann an tsaoráid inrochtaineacht mhéadaithe ar sheirbhísí an Gharda Síochána chun cinn trí bhealach sábháilte 
agus slán a sholáthar d’íospartaigh na coireachta fuatha tuairisciú don Gharda Síochána. Scrúdaíonn Aonad Náisiúnta 
an Gharda Síochána um Éagsúlacht agus Lánpháirtíocht gach tuarascáil, lena chinntiú go ndéantar an beart cuí chun 
tuairiscí a thaifeadadh agus freagra a thabhairt orthu. Tá físeán teagaisc maidir le húsáid na seirbhíse ar líne agus físeán 
bolscaireachta (a forbraíodh i gcomhar le hionadaithe éagsúla/mionlaigh) ar fáil i 19 dteanga ar láithreán gréasáin an 
Gharda Síochána.

Beartas agus Nósanna Imeachta na Coireachta Fuatha

Eisíodh doiciméid bheartais agus nósanna imeachta an Gharda Síochána, dar teideal Freagairt do Choireacht Fuatha 
agus Teagmhais Fuatha Neamh-Choireachta, chuig gach pearsanra de chuid an Gharda Síochána in 2021. Clúdaíonn na 
doiciméid seo gnéithe den fhuathchoireacht a shainaithint, a thuairisciú, a imscrúdú agus a ionchúiseamh, agus tacaíonn 
siad le coireacht fuatha/éagsúlacht agus oiliúint feasachta cultúrtha a sholáthar (a forbraíodh freisin in 2021).

Fóram Náisiúnta an Gharda Síochána um Éagsúlacht

Lean Fóram Náisiúnta Éagsúlachta an Gharda Síochána ag teacht le chéile i rith 2021. Bunaithe in 2020 agus comhdhéanta 
de roinnt páirtithe leasmhara seachtracha, lean an fóram dá chuid oibre chun monatóireacht agus athbhreithniú a 
dhéanamh ar chur i bhfeidhm na Straitéise Éagsúlachta agus Lánpháirtíochta 2019-2021. Áiríodh ar obair dhearfach an 
fhóraim ranníocaíochtaí páirtithe leasmhara a bhailiú, tuairisciú na fuathchoireachta a spreagadh don Gharda Síochána, 
agus leanúint d’ardán a chur ar fáil do dhaoine chun smaointe a roinnt agus ábhair imní an phobail a chur in iúl.
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Grúpa Comhairleach an Gharda Síochána/an Lucht Siúil 

Leanadh le rannpháirtíocht dhearfach agus chuiditheach Aonad Náisiúnta an Gharda Síochána um Éagsúlacht agus 
Lánpháirtíocht le Grúpa Comhairleach an Gharda Síochána don Lucht Siúil i rith 2021. Is samplaí de thorthaí rathúla 
iad comhoibriú ar thionscnaimh oiliúna an Gharda Síochána agus comhairle sláinte poiblí a roinnt idir gardaí agus pobail 
áitiúla. Ina theannta sin, reáchtáladh Laethanta Idirphlé lucht Siúil an Gharda Síochána i roinnt rannán, ag tabhairt le 
chéile baill áitiúla den Gharda Síochána agus den Lucht Siúil chun cabhrú le bacainní a bhriseadh síos agus caidrimh 
dhearfacha oibre a fhorbairt.

Laethanta Comhphlé an Gharda Síochána/LADTI+ 

In 2021, reáchtáil an Garda Síochána roinnt laethanta idirphlé, chun eagraíochtaí ionadaíocha LGBTI+ ó gach cearn 
den tír a thabhairt le chéile. Chuir na laethanta seo deiseanna ar fáil chun saincheisteanna/dúshláin a théann i bhfeidhm 
ar phobail LGBTI+ a phlé, Líonra Oifigeach Éagsúlachta an Gharda Síochána a chur chun cinn agus nuashonruithe a 
sholáthar ar chur i bhfeidhm na hÉagsúlachta agus na Lánpháirtíochta Straitéise 2019-2021.

Patróil Éagsúlachta agus Rannpháirtíochta Pobail

Lean Aonad Náisiúnta an Gharda Síochána um Éagsúlacht agus Lánpháirtíocht ag cur úsáid an charr patróil ‘Bród’ chun 
cinn in 2021, ag taispeáint an chaoi a ndéanann an Garda Síochána ceiliúradh ar dhifríocht agus ar chomhionannas. I 
mí an Mheithimh 2021, rinneadh Ceiliúradh ar Mhí an Bhróid ar fud na tíre agus, in éagmais na bParáidí Bróid bliantúla, 
baineadh úsáid as an gcarr ‘Bród’. Glacadh an-dearfach leis mar gheall ar láithreacht infheicthe agus léiriú tacaíochta 
don phobal LADTI+.

Oiliúint maidir le hÉagsúlacht agus Coireacht Fuatha

In 2021, leanadh le hobair shuntasach ar oiliúint do Líonra Oifigeach Éagsúlachta an Gharda Síochána maidir le 
fuathchoireacht, chomh maith le hiascacht agus feasacht chultúrtha. Bhí idirchaidreamh ar siúl le páirtithe leasmhara 
éagsúla, amhail An tSeirbhís Idirghabhála don Lucht Siúil agus Cónaidhm Míchumais na hÉireann.

Cás-Staidéar – Oiliúint Oifigeach Éagsúlachta an  
Gharda Síochána (GDO)

Labhair ionadaí ó Fhóram Idirchreidimh Chathair Bhaile Átha Cliath le 
OGManna le linn oiliúna in 2021 maidir le héagsúlacht agus feasacht.

Cás-Staidéar – Corn Pobail KickOff@3 

Thaistil an Coimisinéir Cúnta Hilman agus Aonad Náisiúnta an Gharda 
Síochána um Éagsúlacht agus Lánpháirtíocht go Béal Feirste i mí Mheán 
Fómhair le Sports Against Racism Ireland (SARI), chun tacú lena fhoireann 
ionadaíoch páirt a ghlacadh i gcomórtas peile frithchiníochais KickOffAt3. 
Eagraithe ag Kickoff@3 i gcomhar leis an PSNI agus cumann peile na 
hÉireann, thug an ócáid seo daoine óga ó chúlraí éagsúla le chéile de 
mheon cairdeas agus iomaíochta.

Cás-Staidéar – DMR Theas Láir

Bhí roinnt cruinnithe ag na Gardaí i Sráid Chaoimhín agus i nDomhnach 
Broc le pobail na Moslamach agus na Sikh i rith na bliana. Reáchtáladh 
na cruinnithe seo le cuimsiú mar fhócas lárnach agus soláthar meán trína 
bhféadfaí saincheisteanna a d’fhéadfadh na pobail sin a ardú agus a phlé. 
Chuaigh baill phóilíneachta pobail ar fud an Rannáin i dteagmháil le go 
leor grúpaí éagsúla, lena n-áirítear Comhphobal na hIndia, Comhphobal 
na hAfraice agus Comhphobal na Polainne.

Cás-Staidéar – Ionad Imirceach Chorcaí

Tugadh deis do chónaitheoirí ionad soláthair dhírigh aithne a chur ar 
a nGardaí áitiúla i gCorcaigh, chomh maith le heolas agus comhairle 
thábhachtach a fháil, trí chomhpháirtíocht gardaí Póilíneachta Pobail le 
hIonad Imirceach Chorcaí.
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Bí Cúramach Ar Do Shaoire Baile

BIÚRÓ ATHSTIÚRTHA ÓIGE AN GHARDA SÍOCHÁNA(BAÓG)

Tá freagracht reachtúil ar Bhiúró Athstiúrtha Óige an Gharda Síochána as maoirseacht agus forbairt a dhéanamh ar an 
gClár Athstiúrtha go náisiúnta faoi Chuid 4 d’Acht na Leanaí, 2001. Tá Ard-Cheannfort i gceannas ar BAÓG agus tá sé 
mar chuid de Phóilíneacht Bóthar agus Rannpháirtíocht Sa Phobal crios.

Covid-19

Lean paindéim Covid-19 de dhúshláin shuntasacha a chur roimh obair na nOifigeach Idirchaidrimh d’Ógánaigh (OGManna) 
le linn 2021, cé nár chuir sé seo bac ar a n-iarrachtaí leanúnacha, a dtiomantas agus a n-obair chrua le linn na tréimhse 
seo. Ghlac Lean OIÓanna ag tacú leis an gClár Athstiúrtha trí theagmháil a dhéanamh le leanaí agus leis an bpobal, agus 
rialacháin agus treoirlínte Covid-19 á gcomhlíonadh ag an am céanna.

An tAonad Monatóireachta

D’fhorbair Aonad Monatóireachta GYDB roinnt doiciméad treorach in 2021. Áiríodh orthu sin treoir maidir leis an bpróiseas 
atreoruithe óige do chionta Covid-19 ag baint úsáide as Fógraí Íocaíochta Seasta (FPNanna), leabhrán faisnéise do 
riarthóirí Creat Feidhmíochta agus Cuntasachta (CFC) ar Phríomhtháscairí Feidhmíochta míosúla JLO (KPIanna), agus 
tuarascálacha agus grafaicí faisnéise chun baill agus riarthóirí PAF a imscrúdú ar an bpróiseas cruthaithe atreoraithe 
don aos óg. Lean an t-aonad freisin lena rannpháirtíocht le hIonad Seirbhísí Eolais an Gharda Síochána agus le páirtithe 
leasmhara eile a raibh baint acu le próiseas na n-atreoruithe don aos óg chun dea-rialachas agus maoirseacht a chinntiú.
Cuireadh tuarascálacha míosúla ar fáil do gach réigiún gardaí ag cur béime ar líon na n-atreoruithe óige a measadh a 
bheith mí-oiriúnach don chlár agus a éilíonn gníomh nó dul chun cinn ag leibhéal ceantair nó rannáin. Bhí na tuarascálacha 
seo ina meabhrúcháin freisin maidir le comhaid gan íoc agus stádas seachadta rabhaidh do leanaí a atreoraíodh chuig 
an gClár Athstiúrtha.
Ina theannta sin, cuireadh tuarascálacha monatóireachta ráithiúla ar fáil do Choimisinéirí Cúnta Réigiúnacha, ag cur 
béime ar líon na dteagmhas ar ghá aird a thabhairt orthu, le sonraí faoin meánlíon laethanta ó rinneadh treoir ag Biúró 
Náisiúnta an Gharda Síochána um Atreorú óige agus faisnéis faoi threochtaí do réigiúin ar leith.

Aoischárta Náisiúnta

Is é an Aoischárta Náisiúnta an cruthúnas aoise is fearr le miondíoltóirí alcóil in Éirinn i gcónaí. Roimh an bpaindéim, 
próiseáladh thart ar 60,000 iarratas gach bliain. In 2020, thit iarratais thart ar 36% go 38,561 iarratas. Mar sin féin, in 
2021 d’ardaigh sé seo thart ar 10% go 42,194.

An Coiste Faireacháin

Cuireadh Tuarascálacha Bliantúla 2019 agus 2020 ón gcoiste a ceapadh chun monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtacht 
an Chláir Athstiúrtha ar aghaidh chuig an Roinn Dlí agus Cirt, mar a cheanglaítear faoi Alt 44 d’Acht na Leanaí, 2001.

Oiliúint

D’ainneoin an chur isteach ar an sceideal oiliúna, cuireadh roinnt clár oiliúna ar fáil in 2021. Ina measc seo bhí Oiliúint 
Idirghabhála agus Ceartais Aisiríoch do JLOanna a ceapadh le déanaí. Chomh maith leis sin, mar chuid dá bhforbairt 
ghairmiúil, fuair Sáirsintí faisnéisiú ar an gClár Athstiúrtha agus a ról mar mhaoirseoirí le déanaí. Ina theannta sin, seachadadh 
Oiliúint Garchabhrach Meabhairshláinte don Aos Óg chuig JLOanna in 2021, agus tá tuilleadh cúrsaí beartaithe do 2022.  
In addition, Youth Mental Health First Aid Training was delivered to JLOs in 2021, with further courses planned for 2022.
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Rannpháirtíocht Aonad Náisiúnta  
an Gharda Síochána um  
Éagsúlacht agus Lánpháirtíocht

CLÁR MEABHAIR-SHLÁINTE DON AOS ÓG

Garchabhair mheabhairshláinte don Aos Óg

Thacaigh GYDB le rolladh amach Clár Garchabhrach Meabhairshláinte don Aos Óg dhá lá do JLOanna agus gardaí 
póilíneachta pobail túslíne. Leanann JLOnna ag tuairisciú saincheisteanna meabhairshláinte atá ag ardú i measc daoine 
óga.
Tá an clár deartha do dhaoine fásta a chónaíonn le daoine óga idir 12 agus 18 mbliana d’aois, a oibríonn leo nó a 
thacaíonn leo. Ag baint úsáide as plean gníomhaíochta praiticiúil, fianaise-bhunaithe, foghlaimíonn rannpháirtithe conas 
cabhrú le duine óg a bhféadfadh fadhb mheabhairshláinte nó géarchéim mheabhairshláinte a bheith aige, go dtí go 
bhfaightear cúnamh gairmiúil iomchuí nó go réitítear an ghéarchéim.
Cuireadh oiliúint agus creidiúnú ar roinnt Gardaí mar theagascóirí i nGarchabhair Mheabhairshláinte don Aos Óg ó 
Ospidéal Naomh Eoin Dé, Baile Átha Cliath agus go dtí seo tá trí chúrsa curtha ar fáil acu, agus tá tuilleadh cúrsaí 
beartaithe.

Straitéis um Cheartas i leith an Aosa Óig

Is príomhpháirtithe leasmhara é an Garda Síochána sa Straitéis um Cheartas i leith an Aosa Ógra 2021-2027, a seoladh 
in Aibreán 2021. Tá ionadaíocht ag GYDB ar an nGrúpa Maoirseachta um Cheartas i leith an Aosa Óig (YJOG) agus 
déanann an Coimisinéir Cúnta, Póilíneacht bóithre agus Rannpháirtíocht An Phobail ionadaíocht thar ceann an Gharda 
Síochána ar an nGrúpa Straitéise agus Rialachais.

BIÚRÓ PÓILÍNEACHTA UM BÓITHRE NÁISIÚNTA AN GHARDA SÍOCHÁNA (GNRPB)

In 2021, dhírigh Póilíneacht Bóithre ar na ceithre chion ‘tarrthála’ – luas, criosanna sábhála, fóin phóca agus tiomáint 
faoi thionchar, le tacaíocht ó úsáid níos mó teicneolaíochta, imscaradh na nAonad Póilíneachta Bóithre Rannáin agus 
rannpháirtíocht leanúnach le páirtithe leasmhara seachtracha.
Léiríonn staitisticí sealadacha maidir le himbhualadh bóithre gur thit líon na mbásanna ar na bóithre in 2021 go dtí an 
leibhéal is ísle riamh, rud a fhágann gurb í an bhliain is sábháilte ó taifeadadh básanna ar bhóithre den chéad uair in Éirinn 
i 1959, cé go raibh leibhéil ísle tráchta ann, uaireanta, mar gheall ar an bpaindéim.
Fuair 136 duine bás in 123 imbhualadh marfach bóthair in 2021, i gcomparáid le 146 bás in 135 imbhualadh marfach 
bóthair in 2020. Is ionann é seo agus 10 níos lú básanna nó laghdú 7% ar bhásanna ar bhóithre i gcomparáid leis an 
mbliain roimhe sin.
Taispeánann na figiúirí freisin, cé gur maraíodh 19 gcoisí in 2021, gurb é seo an líon is ísle básanna do choisithe le 25 
bliana anuas (níl miondealú de bharr úsáideoirí bóithre ar fáil ach ó 1996).



COMMUNITY SAFETY

46

ACHOIMRE AR BHÁSANNA 2021

IN 2021 LAGHDÚ 7%
TÁ MÉADÚ TAGTHA AR LÍON 

NA MBÁSANNA FORIOMLÁNA 
I MEASC

Baile Átha Cliath (21), 
An Mhí

(14), GAILLIMH (12),
AGUS TIOBRAID 

ÁRANN (11)

LÚNASA

Bhásaigh 136 duine i 123  
imbhualadh marfach

i mbásanna i  
gcomparáid le 2020
12 imbhualadh níos 
lú marfacha agus
10 níos lú básanna

Tiománaithe: 71 (+10)
Gluaisrothaithe:  22 (+5)

Tá laghdú tagtha ar líon na 
mbásanna i measc na mbásanna;
Paisinéirí:    17 (-8)
Coisithe:                  19 (-13)
Rothaithe cos:      7 (-3)

bhí an líon is mó 
básanna 

(43% den iomlán)

an mhí leis an líon 
is mó básanna (22)

Cineál Úsáideora Bóthair

Leag próifíl bhásanna úsáideoirí bóthair béim ar na sonraí seo a leanas:
• Bhí tiománaithe agus paisinéirí i gceist le 65% de na básanna.
• Méaduithe ar bhásanna tiománaithe (+10) agus gluaisrothaithe (+5) in 2021.
• Laghduithe ar bhásanna i measc paisinéirí (-8), coisithe (-13) agus rothaithe (-3).
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Is ionann básanna tiománaithe agus 
paisinéirí agus beagnach dhá thrian de na 
básanna (65%) in 2021, i gcomparáid le 59 % 
in 2020.

Tá méadú tagtha ar líon na dtiománaithe (+10) 
agus na ngluaisrothaithe (+5) a fuair bás in 2021 i 
gcomparáid le 2020.
Chonacthas laghdú ar bhásanna i measc 
paisinéirí (-8), coisithe (-13) agus rothaithe (-3).
Bhásaigh 24% díobh ar bhóthar uirbeach agus 
tharla 76% ar bhóthar tuaithe. Don bhliain 2020, 
ba iad na comhréireanna sin ná 28% agus 72% 
faoi seach.

*Tabhair faoi deara: Is sonraí sealadacha iad na sonraí go léir 
do 2020 agus 2021 agus féadfar iad a athrú. Tá luasteorainn 
60km/u nó níos lú ag bóthar uirbeach, agus tá luasteorainn 
80km/u nó níos mó ag bóthar tuaithe.
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Is ionann básanna tiománaithe agus os 
cionn leath na mbásanna (52%) in 2021.

Tá méadú tagtha ar líon na básanna tiománaithe 
(+10) in 2021 i gcomparáid le 2020. 
As na 71 bás tiománaí, bhí 16 bliana d’aois 36-45 
bliana, bhí 12 bhliain d’aois 26-35 bliana d’aois 
agus bhí 12 75 + bliain d’aois
De bhásaithe tiománaithe, tharla 17% ar bhóthar 
uirbeach agus tharla 83% ar bhóthar tuaithe.

*Tabhair faoi deara: Is sonraí sealadacha iad na sonraí go léir 
do 2020 agus 2021 agus féadfar iad a athrú. Tá luasteorainn 
60km/u nó níos lú ag bóthar uirbeach, agus tá luasteorainn 
80km/u nó níos mó ag bóthar tuaithe.
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Tionscnamh BikeSafe

PRÍOMHSHONRAÍ FORFHEIDHMITHE LE LINN 2021 I GCOIBHNEAS LE MÉIDEANNA TRÁCHTA LE 
LINN COVID-19

Cionta Tarrthála 2021*

In ainneoin laghduithe ar líon na tráchta ó shrianta taistil a thabhairt isteach i mí an Mhárta 2020, tháinig méadú 17% 
ar bhrath na bpríomhchionta tarrthála i gcomparáid le 2019. Mar sin féin, tháinig laghdú beag ar fhigiúirí 2020 (-1.9%).
D’fhan figiúirí forfheidhmithe míosúla réasúnta seasmhach i rith na bliana. D’fhan figiúirí forfheidhmithe ag treocht 
leanúnach nó laghdaitheach, de réir mar a tháinig méadú suntasach ar mhéideanna tráchta i rith an dara leath de 2021.
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MÉIDEANNA TRÁCHTA V CIONTA TARRTHÁLA
D’fhéadfaí comhghaol dearfach a fheiceáil idir 
méideanna tráchta agus cionta tarrthála le linn 
2020, ag laghdú agus ag méadú i dteannta a 
chéile.
Ní raibh laghduithe tosaigh ar bhrath tarrthála 
go an méid céanna le laghduithe ar mhéideanna 
tráchta.
Tá méideanna tráchta le míonna beaga anuas ar 
chonair aníos ar leith, agus d’fhan braite tarrthála 
seasmhach i gcoitinne nó ar chonair anuas ó mhí 
an Mhárta 2021.
Tá leibhéil forfheidhmithe fós i bhfad níos mó ná 
leibhéil réamh-Covid 2019 (+17%).

2019 2020 2021 Athrú 20/ 
21(%)%

Cionta 
Tarrthála 187,361 223,675 219,424 1.9%

* Tá méideanna tráchta míosúla bunaithe ar na sonraí go léir atá ar fáil agus baineann siad le gach cineál feithicle. Figiúirí a sholáthair Bonneagar 
Iompair Éireann.

** Is éard atá i gcionta tarrthála meascán de bhrath ar luas, fóin phóca agus criosanna sábhála, chomh maith le gabhálacha tiomána ar meisce.



GNÍOMHAÍOCHT FEASACHTA POIBLÍ

Reáchtáil an Garda Síochána agus an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre (RSA) roinnt feachtas lena n-áirítear:

•  Laethanta Náisiúnta Moillithe i Márta, Bealtaine, 
Lúnasa agus Deireadh Fómhair

•  ‘Mí Ardriosca’ – Feabhra
•  Sábháilteacht crios sábhála
•  Sábháilteacht cosán/lána rothaíochta
•  Sábháilteacht suíochán gluaisteán leanaí
•  Lá Fhéile Pádraig agus laethanta saoire bainc – 

tiomáint faoi thionchar an óil
•  Sábháilteacht gluaisrothair – Aibreán/Bealtaine

•  Saoire Bainc na Bealtaine – fóin phóca
•  Seoladh BikeSafe – Meitheamh
•  Sábháilteacht marcach capall – Lúnasa
•  Filleadh ar Scoil
•  Lá ‘Déan Bealach’ / Cumasaigh
•  Sábháilteacht bonn rotha
•  Las suas do rothar – Samhain
•  Achomhairc sábháilteachta ar bhóithre na Nollag agus 

na hAthbhliana
Glao coireachta

In 2021, ba ghnéithe sábháilteachta (réamhthaifeadta) cuid de na hábhair a clúdaíodh maidir le tiomáint le linn drochaimsire, 
tiomáint seachráin, comhairle fanachta, sábháilteacht bonn, chomh maith le hagallaimh in-stiúideo faoi shábháilteacht 
gluaisrothair agus tiomáint ar meisce.

SAMPLAÍ D’OIBRÍOCHTAÍ BREISE SÁBHÁILTEACHTA AR BHÓITHRE

Oibríocht Teorainn

I mí Dheireadh Fómhair 2021, sheol an Coimisinéir Cúnta, Póilíneacht bóithre agus Rannpháirtíocht Pobail Oibríocht 
Teorainn. Tar éis anailís a dhéanamh ar shonraí náisiúnta maidir le himbhualadh tráchta ar bhóithre a maraíodh agus 
a ndearnadh díobháil thromchúiseach dóibh, dearadh an oibríocht náisiúnta nua um fhorfheidhmiú sábháilteachta 
ar bhóithre chun díriú ar iompar tiománaithe don chuid eile de 2021. Ba iad príomhaidhmeanna na hoibríochta seo 
reachtaíocht maidir le hiompar de bhóthar a fhorfheidhmiú, díriú ar thiománaithe foghlaimeoirí neamhthionlactha, agus 
gortú tromchúiseach agus imbhuailtí marfacha tráchta ar bhóithre a laghdú trí dhíriú ar iompraíochtaí tiomána bochta 
agus contúirteacha, lena n-áirítear na príomhchionta a sábhálann tarrthála:

Tiomáint róghasta Cionta crios sábhála
Fón póca a úsáid agus tú 

ag tiomáint
Tiomáint agus tú ar 

meisce

Cionta Tarrthála

Cuireadh an oibríocht seo suas tar éis méadú 19% ar bhásanna tiománaithe in 2021. Tá athrú suntasach tagtha ar an 
bhfigiúr seo ó seoladh an oibríocht, le figiúirí maidir le básanna tiománaithe i mí na Samhna 2021 ag 17 faoi bhun an dáta 
chéanna in 2020 - 120 bás ag eascairt as 109 imbhualadh.

Oibríochtaí GoSafe

• An líon iomlán uaireanta a rinneadh measúnú ar fheithiclí i gcriosanna ceamara sábháilteachta – 32,758,606
• Rátaí comhlíonta laistigh de na criosanna ceamara sábháilteachta – 99.58%.
• Braite san uair i gcriosanna ceamara sábháilteachta – 1.57 feithicil.
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TEICNEOLAÍOCHT

Tionscadal Soghluaisteachta Gníomhaí

In 2021, lean Póilíneacht Bóithre i gcomhar leis an bhFoireann Soghluaisteachta Gníomhaí ag leathnú agus ag feabhsú 
seachadadh réiteach gléasanna soghluaiste nua-aimseartha don phóilíneacht in Éirinn.

Go náisiúnta in 2021, bhí rochtain ag gach Garda Póilíneachta Bóithre ar an Aip Tráchta agus ar an aip Fógra Muirear 
Seasta (FMS). Chuir an fócas ar an Aip Tráchta an cumas ar fáil do Ghardaí túslíne braite fíor-ama a dhéanamh ar 
thaobh an bhóthair. Mar thoradh air sin, chuidigh an Aip Tráchta le brath tiománaithe dícháilithe, gluaisteáin nár goideadh 
agus feithiclí goidte a mhéadú. Bhain an Aip FMS páipéarachas suntasach ó Ghardaí túslíne agus chuir sé feabhas ar 
cháilíocht sonraí, rud a laghdaigh ráta na ndúshlán FMS sa chúirt.

Le linn 2021 (go dtí deireadh mhí na Nollag), cuireadh os cionn 168,500 Fógra Muirear Seasta isteach ar fheistí 
soghluaisteachta.
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AN GARDA SÍOCHÁNA

SEIRBHÍSÍ
TRAS- 

EAGRAÍOCHTA

ATHCHÓIRIÚ CEARTAIS

I Meán Fómhair 2018 foilsíodh Tuarascáil an Choimisiúin um Thodhchaí na Póilíneachta in Éirinn. Cuireann an tuarascáil treochlár ar fáil 
don Gharda Síochána agus do pháirtithe leasmhara eile maidir le conas seachadadh póilíneachta in Éirinn a fheabhsú.

Ina dhiaidh sin, thosaigh bainistíocht an Gharda Síochána ag measúnú conas is fearr moltaí an Choimisiúin a sheachadadh agus i mí 
na Nollag 2018, d’fhógair an tAire Dlí agus Cirt an plean forfheidhmithe, Seirbhís Póilíneachta dár dTodhchaí (APSFOF – APSFF roimhe 
seo), bunaithe ar thuarascáil an Choimisiúin.

Cuirfidh APSFOF na huirlisí agus an tacaíocht cheart ar fáil don Gharda Síochána a theastaíonn chun ár misean daoine a choinneáil 
slán a chomhlíonadh. Maidir leis na pobail a bhfreastalaímid orthu, ciallóidh sé:

• Tuilleadh Gardaí ar an líne thosaigh agus infheictheacht mhéadaithe;

• Seirbhís póilíneachta níos freagrúla a oireann do riachtanais áitiúla;

• Gardaí feistithe le teicneolaíocht nua-aimseartha chun coireacht a chosc agus dul i ngleic léi;

• Cur chuige bunaithe ar chearta an duine i leith na póilíneachta.

           

14,235 3,167.6 425

COMHALTA

FOIREANN 
AN GHARDA 
SÍOCHÁNA:

(COIBHÉIS 
LÁNAIMSEARTHA)

CÚLTACA

Leibhéal Foirne amhail an 31 Nollaig 2021

Bhí os cionn 
100,000  

ag seisiúin  
r–fhoghlama  

ar tugadh  
fúthu in 2021

624,000  
eachtra a 

cruthaíodh ar 
PULSE ag GISC

iarratas  ar 
ghrinnfhiosrúcháin 

próiseáilte,  
ardú 12%

os cionn  

1.7 MILLIÚN  

leantóirí na meán  
rFhoghlama - méadú 13%

OS CIONN 
432,000

KOPS AIP FOLLÁINE 
SEOLADH I MÍ NA SAMHNA

OS CIONN 
900

Pearsanra an Gharda 
Síochána cláraithe 

do thionscnamh 
Fáinne Gaeilge na 

heagraíochta

Bhí na hathshantaí 
iomlán a 

seachadadh  
ó cuireadh tús  le 

nuachóiriú an fhórsa  
saothair ag 

844
ag deireadh 2021

Níos mó ná 

2,500
gníomhach breise 
imscaradh feistí 

soghluaisteachta 
chuig baill túslíne, 
rud a fhágann go 

bhfuil os cionn 4,600 
duine a imscaradh 
faoi dheireadh 2021
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Príomhéachtaí i Seachadadh Seirbhíse Póilíneachta dár dTodhchaí (APSFOF)

Críochnaíodh an chéad dá chéim de APSFOF (Bloic Thógála agus Céimeanna Seolta). Sa tríú céim, tá an Céim Scálaithe, 
ar cuireadh tús leis i mí Dheireadh Fómhair 2020 agus leanadh ar aghaidh i rith 2021; céim chriticiúil den chlár athchóirithe 
é seo. Cuireadh tús le formhór na ngníomhartha nó cuireadh i gcrích iad le linn na Céime Scálaithe lena chinntiú go bhfuil 
na huirlisí agus na tacaíochtaí cearta ag an nGarda Síochána chun a mhisean daoine a choinneáil slán a chomhlíonadh.
Is táirgí insoláthartha iad roinnt tionscnamh APSFOF faoin bPlean Póilíneachta freisin.

Príomh-Éachtaí APSFOF 2021

Samhail Oibriúcháin

Chuir 16 Rannán tús le cur i bhfeidhm limistéar feidhme 
seirbhísí gnó. Tionscnaíodh gach gné de sheirbhísí gnó i 

gcúig rannán

Córas Bainistíochta 
Dualgas Uainchláir 

(RDMS) 
Rathúil beo ar siúl in 2021 

in DMR Thuaidh-Lár, 
Cathair Chorcaí, Ciarraí, 
Luimneach agus DMR 

Theas

Schengen  
Chuaigh Córas Faisnéise 
Schengen (CFS) beo i mí 
an Mhárta 2021. Faoi mhí 
na Nollag 2021, gabhadh 
110 duine faoi Airteagal 
26 agus 88 gabhálacha 

faoi Bharántais Ghabhála 
Eorpacha, dhá oiread an 

mhéid sa tréimhse chéanna 
in 2020

Cumas 
Cibearchoireachta  

Cuireadh tús le hoibríochtaí i 
mBealtaine 2021 ag ceithre 
mhol GNCCB, atá lonnaithe 

i gCorcaigh, Gaillimh, an 
Muileann gCearr agus Loch 

Garman

Cumarsáid Inmheánach  
Bhuaigh an Garda 

Síochána an chéad duais 
as ‘An chumarsáid oibrithe 

is fearr’ ag Gradaim 
Covid-19 na hÉireann

Cearta an Duine  
 Forbraíodh an cúrsa 

Póilíneachta agus Dlí um 
Chearta an Duine in Éirinn i 

gcomhar leis an
Ollscoil Luimnigh agus 

ceapadh os cionn 1,000 
seaimpín agus cuireadh 

oiliúint orthu

Comhionannas, 
Éagsúlacht agus 

Ionchuimsiú  
Seoladh saoráid tuairiscithe 

fuathchoireachta ar 
líne i mí Iúil 2021, le 

hinrochtaineacht do 19 
dteanga

So-aistritheacht

Imscaradh níos mó ná 
2,500 gléas soghluaiste 

in 2021 agus eisíodh 
níos mó ná 163,000 FMS 

soghluaiste ag baint úsáide 
as na gairis agus an aip

Sláinte agus Folláine   
Seoladh an Straitéis Sláinte 

agus Folláine I mí na 
Bealtaine 2021 Aip folláine 
(KOPS) a seoladh i mí na 

Samhna 2021
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SAMHAIL OIBRIÚCHÁIN

Príomh-Nuashonruithe ar Oibríochtaí/ Gníomhaíochtaí do 2021

Tá an tSamhail Oibriúcháin ag aistriú an Gharda Síochána ó sheirbhís póilíneachta atá bunaithe go geografach go 
seirbhís atá bunaithe ar fheidhmiú ag leibhéal rannáin, agus ceantair á gcur in ionad ceithre limistéar feidhme i ngach 
rannán (Coireacht, Rannpháirtíocht Pobail, Dearbhú Feidhmíochta agus Seirbhísí Gnó).
Leanadh le cur i bhfeidhm na Samhla Oibriúcháin le linn 2021, in ainneoin na ndúshlán a chuir paindéim Covid-19 i láthair. 
Bhí baint ag níos mó ná 1,000 pearsanra de chuid an Gharda Síochána le dearadh agus cur i bhfeidhm na Samhla 
Oibriúcháin ar fud gach rannáin, oifigí réigiúnacha agus rannóga náisiúnta.
Leanadh den aistriú céimnithe ó 28 go 19 Rannán le linn 2021. Thosaigh sé cinn déag de na 19 rannán ag cur Limistéar 
Feidhme na Seirbhísí Gnó i bhfeidhm agus d’éirigh le cúig rannán gach gné de Sheirbhísí Gnó (Gaillimh, Cathair Chorcaí, 
Ciarraí, Luimneach agus Maigh Eo/Ros Comáin/An Longfort) a chur i bhfeidhm – cloch mhíle shuntasach don tionscadal. 
Laghdóidh sé seo líon na bpróiseas riaracháin a chuireann bainistíocht an Gharda Síochána agus na Gardaí i gcrích, rud 
a ligfidh dóibh díriú ar a ndualgais oibríochta agus pobail.
Príomhghné eile den tSamhail Oibriúcháin is ea caighdeánú na bpróiseas ar fud na heagraíochta chun an méid ama 
a chaitheann gach pearsanra ag críochnú próisis dhian ar am agus láimhe a laghdú. In 2021, bhí baint ag breis agus 
600 Pearsanra de chuid an Gharda Síochána le breis agus 800 próiseas rannáin agus réigiúnach a dhoiciméadú agus 
a chaighdeánú. Rinneadh gach próiseas a dhoiciméadú trí cheardlanna, i gcomhairle le saineolaithe ábhair rannáin 
agus náisiúnta agus shínigh Coimisinéirí Cúnta nó Stiúrthóirí Feidhmiúcháin (úinéirí beartais) é. Tacóidh cáipéisíocht na 
bpróiseas seo le comhsheasmhacht na seirbhísí ar fud an Gharda Síochána.
Lean an Fhoireann Eiseamláireach Oibriúcháin ag obair freisin ar rannóga náisiúnta éagsúla a dhearadh, lena n-áirítear 
Coireacht Eagraithe agus Thromchúiseach, Póilíneacht Bóithre Náisiúnta an Gharda Síochána agus Rannpháirtíocht 
Pobail, Rialachas agus Cuntasacht, Seirbhísí Corparáideacha, agus an Oifig um Chlaochlú Straitéiseach.
Cloch mhíle shuntasach don tionscadal foriomlán seo ab ea foilsiú Scéim Ghinearálta scéim ghinearálta an Bhille um 
Cheartas Coiriúil (Samhail Oibriúcháin an Gharda Síochána) i Márta 2021. Bainfidh an Bille seo tagairtí do “Dúiche” den 
leabhar reachtanna, agus ar an gcaoi sin bainfear aon bhacainní reachtacha ar rolladh amach na Samhla Oibriúcháin. 
Chomhoibrigh an Garda Síochána le comhghleacaithe sa Roinn Dlí agus Cirt maidir leis an obair ullmhúcháin don Bhille.
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BIÚRÓ UM EITIC AGUS CULTÚR AN GHARDA SÍOCHÁNA (GECB)

Cód Eitice um Ríomh-fhoghlaim
DMar gheall ar cheardlanna an Chóid Eitice a chur siar mar 
gheall ar Covid-19, seachadadh modúl ríomh-fhoghlama 
de chuid An Cód Eitice i R1 2021.

Múnla Cinnteoireachta an  
Gharda Síochána (GDMM)  
Ríomh-fhoghlaim

Chruthaigh GECB modúl ríomh-fhoghlama ar LMS don 
GDMM. Réimse oiliúna tosaíochta a bhí sa mhodúl seo 
agus bhí sé éigeantach do gach pearsanra. Faoi mhí na 
Nollag 2021, bhí ráta críochnaithe an chúrsa seo os cionn 
90%.

Cód Eitice
Faoi dheireadh na bliana, bhí an Dearbhú Cód Eitice sínithe 
ag 96% de phearsanra an Gharda Síochána, ag dearbhú a 
dtiomantas cloí le caighdeáin an Chóid.

Iniúchadh Cultúir

I mí an Mhárta 2021, roghnaíodh Ollscoil Durham mar 
dhíoltóir don iniúchadh cultúir agus i mí Dheireadh Fómhair 
2021 síníodh an conradh. Bunaíodh Grúpa Stiúrtha 
Iniúchta Cultúir agus eisíodh an suirbhé Iniúchta Cultúir 
do phearsanra i R1 2022, chun aiseolas a bhailiú chun 
athruithe níos dearfaí a dhéanamh san eagraíocht.

Rannpháirtíocht Chultúrtha na 
Foirne Tionscnaimh (SCEI)

Eisíodh roinnt cumarsáide do phearsanra faoi na 
tionscnaimh seo i rith 2021. Mar shampla, foilsíodh grafaic 
faisnéise SCEI, chomh maith le halt dea-chleachtais ó 
Rannán Shligigh/Liatroma, sa Bhuille Nuachta ríomhiris 
inmheánach.

Ailt Newsbeat

Chuir GECB go leor alt le Newsbeat le linn 2021, lena 
n-áirítear naoi n-alt ar an gCód Eitice i mbun gnímh, a 
foilsíodh i rith mhí an Mheithimh, mhí Iúil agus Lúnasa 
2021. I measc na n-alt seo bhí agallaimh leis na Gardaí 
agus le Foireann an Gharda Síochána.

Scagchóipeáil scáileáin

Seoladh scagchóipeáil scáileáin ar gach ríomhaire ar 
fud na heagraíochta a thaispeánann gach ceann de na 
naoi gcaighdeán sa Chód Eitice a seoladh i mí Dheireadh 
Fómhair 2021, ag tosú le ‘Dualgas seasamh leis an dlí’. 
Mairfidh siad seo ar feadh naoi mí.

Ábhair Mhargaíochta

Dáileadh 35,000 peann GECB a thaispeánann an mana 
‘Ag déanamh an rud ceart ar an gcúis cheart’ ar fud na tíre 
i mí an Mheithimh 2021.
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OIFIG IDIRCHAIDRIMH AN ÚDARÁIS PÓILÍNEACHTA (PALO)

Chomhordaigh PALO soláthar faisnéise agus doiciméad don Údarás Póilíneachta mar ullmhúchán do chruinnithe leis an 
gCoimisinéir, le Foireann Cheannaireachta Sinsear an Gharda Síochána agus le codanna éagsúla den Gharda Síochána. 
Chomh maith leis sin , chomhordaigh an oifig forbairt agus foilsiú Thuarascáil Mhíosúil an Choimisinéara don Údarás 
Póilíneachta.
I rith na bliana, d’éascaigh PALO ocht gcruinniú de Choiste Straitéise agus Feidhmíochta Póilíneachta an Údaráis 
Phóilíneachta agus cúig chruinniú dá Choiste Forbartha Eagraíocht an Gharda Síochána. Chomh maith leis sin, 
chomhordaigh an oifig 11 Phóilíneacht Cruinnithe údaráis leis an gCoimisinéir, a raibh seacht gcinn díobh beoshruthaithe 
don phobal mar gheall ar shrianta Covid-19.
I rith na bliana, d’eagraigh an PALO thart ar 70 cruinniú eile idir an tÚdarás Póilíneachta agus rannóga speisialaithe 
éagsúla ar fud an Gharda Síochána. Ina theannta sin, phróiseáil PALO thart ar 70 iarratas ar Chlár Gníomhartha an 
Gharda Síochána ón Údarás Póilíneachta, lenar bhain cáipéisíocht/faisnéis a sholáthar, amhail beartais, straitéisí agus 
tionscnaimh eagraíochtúla an Gharda Síochána.

CÓRAS RIALUITHE INMHEÁNACHA SA GHARDA SÍOCHÁNA

Coinníonn agus oibríonn an Garda Síochána córas éifeachtach rialaithe inmheánaigh. Cuirtear san áireamh sa fhreagracht 
seo ceanglais fhorálacha ábhartha an Chóid Chleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú.
Athbhreithniú ar Éifeachtacht
Rinneadh athbhreithniú ar éifeachtacht an chórais rialaithe inmheánaigh, agus d’fhostaigh an obair seo an bhainistíocht 
shinsearach laistigh den Gharda Síochána atá freagrach as ár rialuithe inmheánacha a fhorbairt agus a chothabháil.
Sa chomhthéacs seo, tá an Garda Síochána ag gabháil d’athbhreithniú domhain ar ár gcóras rialaithe inmheánaigh, 
ag eascairt as maoluithe athbhreithnithe ar/oiriúnuithe ar riachtanais an Chóid d’eagraíocht an Gharda Síochána, a 
comhaontaíodh leis an Roinn Dlí agus Cirt.

Chomh maith leis sin, ní féidir le haon chóras rialaithe inmheánaigh ach dearbhú réasúnta, agus ní dearbhú iomlán, 
a thabhairt go ndéantar sócmhainní a chosaint, idirbhearta a údarú agus a thaifeadadh i gceart, agus go ndéantar 
earráidí ábhartha Is próiseas leanúnach é an córas rialuithe inmheánacha laistigh den Gharda Síochána agus coinnítear 
athbhreithniú leanúnach ar an gcóras agus ar a éifeachtacht.

Timpeallacht Rialaithe Airgeadais
Tá timpeallacht rialaithe bhfeidhm ina bhfuil na gnéithe seo a leanas:
• Sannadh Freagrachtaí airgeadais ar leibhéal na bainistíochta le cuntasacht chomhfhreagrach.
•  Bunaíodh socruithe tuairiscithe ag gach leibhéal inar sannadh freagracht as bainistíocht airgeadais.
•  Bunaíodh nósanna imeachta foirmiúla chun teipeanna rialaithe suntasacha a thuairisciú agus chun gníomh 

ceartaitheach cuí a chinntiú.
•  Tá Coiste Iniúchóireachta agus Riosca ann chun comhairle a chur ar an gCoimisinéir agus iad ag comhlíonadh a 

gcuid freagrachtaí don chóras rialaithe airgeadais inmheánaigh.
Soláthar
Tá nósanna imeachta i bhfeidhm ag an nGarda Síochána chun a chinntiú go gcomhlíontar na rialacha agus na treoirlínte 
soláthair reatha, agus gur chomhlíon an Garda Síochána na treoirlínte seo i rith na bliana, cé is moite de 47 cás (de bhreis 
ar €25,000) arbh fhiú €15,037,437 (ex CBL) san iomlán é, mar atá leagtha amach thíos:
• Cuireadh síneadh le 32 conradh ar luach €9,569,716 thar dháta bunaidh an chonartha gan soláthar iomaíoch. 

Tá céimeanna glactha agus é mar chuspóir conarthaí iomaíocha a chur i bhfeidhm do na seirbhísí seo.
• Rinneadh sé chonradh ar luach €3,269,519  i leith seirbhísí leighis a rolladh anonn agus a íoc de réir rátaí ceadaithe 

na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe do sheirbhísí gairmiúla.
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• Sna naoi gcás eile, le luach €2,198,202, bhí ceannach gan soláthar iomaíoch ann.
An Garda Síochána has provided details of 38 instances of non-competitive procurement in the annual return of Circular 
40/2002 to the Comptroller and Auditor General, and the Department of Public Expenditure and Reform. 

Rialuithe Riaracháin agus Tuarascáil Bainisteoireachta
Tá creat nósanna imeachta riaracháin agus tuairisciú rialta bainistíochta i bhfeidhm, lena n-áirítear leithscaradh dualgas 
agus córas tarmligin agus cuntasachta agus, go háirithe,:
• Tá córas buiséadaithe cuí ann le buiséad bliantúil a choinníonn an bhainistíocht shinsearach faoi athbhreithniú.
•  Déanann an bhainistíocht shinsearach athbhreithnithe rialta ar thuarascálacha airgeadais tréimhsiúla agus bliantúla a 

léiríonn feidhmíocht airgeadais i gcomparáid le réamhaisnéisí.
•  Feidhmíonn córas bainistíochta riosca agus Clár Riosca Corparáideach laistigh den Gharda Síochána.
•  Tá córais ann atá dírithe ar shlándáil na gcóras TFC a chinntiú.
•  Tá treoirlínte cuí rialaithe infheistíochta caipitil agus disciplíní foirmiúla bainistíochta tionscadail Oibríocht.

Coiste Iniúchóireachta Inmheánach agus Riosca
Tá feidhm iniúchta inmheánaigh ag an nGarda Síochána, Seirbhís Iniúchóireachta Inmheánaí an Gharda Síochána (GIAS), 
a fheidhmíonn de réir cairte scríofa ceadaithe le pearsanra atá oilte go cuí. Tá bunús reachtach ag GIAS faoi Acht an 
Gharda Síochána, 2005.
Cuireann GIAS comhairle ar an gCoimisinéir maidir leis na rialuithe airgeadais agus maoine atá i bhfeidhm laistigh 
d’eagraíocht an Gharda Síochána. Déanann sé é seo trí iniúchtaí téamacha a dhéanamh a chuimsíonn saincheisteanna 
ar fud na heagraíochta, iniúchtaí tréimhsiúla agus córasacha a dhéanamh bunaithe ar nósanna imeachta iniúchta, 
chomh maith le hathbhreithnithe de chineál luach ar airgead a dhéanamh laistigh den Gharda Síochána thar ceann an 
Choimisinéara.
Tá a chuid oibre bunaithe ar anailís ar na rioscaí airgeadais a bhfuil an tÚdarás nochta dóibh agus tá a phleananna iniúchta 
inmheánaigh bliantúla, atá faofa agam, bunaithe ar an anailís seo. Tá sé mar aidhm ag na pleananna seo na príomh-
rialuithe a chlúdach ar bhonn rollach thar thréimhse réasúnta. Déanann an Coimisinéir agus an Coiste Iniúchóireachta 
agus Riosca athbhreithniú ar an bhfeidhm iniúchta inmheánaigh go tréimhsiúil, agus tá nósanna imeachta i bhfeidhm lena 
chinntiú go ndéantar tuarascálacha na feidhme iniúchta inmheánaigh a leanúint.
Bunaíodh an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca faoi Acht an Gharda Síochána, 2005, chun maoirseacht neamhspleách 
agus oibiachtúil a dhéanamh ar chóras an rialaithe inmheánaigh sa Gharda Síochána, agus chun na socruithe gaolmhara 
bainistíochta riosca atá i bhfeidhm a mheas.
Mar chuid d’athbhreithnithe córasacha leanúnacha ar an timpeallacht rialaithe agus ar nósanna imeachta rialachais 
laistigh den Gharda Síochána, cuimsíonn ról an Choiste maoirseacht agus comhairle a thabhairt ar ábhair a bhaineann le 
hoibriú agus forbairt na feidhme iniúchta inmheánaigh, agus tuairisciú don Choimisinéir maidir le hoibriú agus forbairt na 
feidhme sin. Tagann an Coiste le chéile gach ráithe agus ullmhaíonn sé tuarascáil bhliantúil de réir a oibleagáidí faoi Acht 
an Gharda Síochána, 2005, arna leasú le hAcht an Gharda Síochána (Forálacha Ilghnéitheacha an Údaráis Póilíneachta), 
2015.

CREAT RIOSCA AGUS RIALAITHE
Tá próiseas foirmiúil bainistíochta riosca ag an nGarda Síochána a sholáthraíonn cur chuige struchtúrtha i leith bainistíocht 
riosca, le béim ar rialachas, cuntasacht agus trédhearcacht.
Tá Líonra Curadh Riosca i bhfeidhm ar fud eagraíocht an Gharda Síochána chun cabhrú le cur i bhfeidhm, comhordú, 
bainistíocht agus tacaíocht na feidhme bainistíochta riosca.
Déanann Aonad Bainistíochta Riosca an Gharda Síochána (GRMU) maoirseacht ar fheidhm bainistíochta riosca an 
Gharda Síochána agus ar Líonra na gCraobhchomórtas Riosca. Cuireann GRMU tacaíocht ar fud na heagraíochta ar fáil 
i dtéarmaí cumarsáide, oiliúna, comhairle agus treorach do gach bainisteoir riosca laistigh den Gharda Síochána, agus é 
mar aidhm aige bainistíocht riosca a leabú go daingean laistigh de chultúr na heagraíochta .
Cuireann GRMU tacaíocht riaracháin ar fáil don Phríomhoifigeach Riosca agus don Bhord Rialachais Riosca agus 
Beartais, agus tugann sé comhairle dóibh maidir le rioscaí corparáideacha nua agus rioscaí corparáideacha atá ag 
teacht chun cinn. Tá ról tábhachtach ag GRMU maidir lena chinntiú go gcomhlíontar beartas bainistíochta riosca ar fud 
na heagraíochta trí iniúchadh agus dearbhú cáilíochta.
Tá an Bord rialachais riosca agus beartais faoi chathaoirleacht an Leas-Choimisinéara Straitéis, Rialachas agus 
Feidhmíocht, a tharmlig an Coimisinéir mar Phríomhoifigeach Riosca don Gharda Síochána.
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Is grúpa comhairleach comhchoiteann é an Bord de phríomh-bhainisteoirí sinsearacha a dhéanann maoirseacht agus 
treoir straitéiseach maidir le bainistíocht riosca agus bainistíocht beartais sa Gharda Síochána. Tá sé freagrach as a 
chinntiú go ndéantar rioscaí corparáideacha a bhainistiú agus a mhaolú go héifeachtach chun cur ar chumas an Gharda 
Síochána cuspóirí eagraíochtúla a bhaint amach mar a leagtar amach i ráitis straitéise agus i bpleananna póilíneachta.

An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe An Cód Caiteachais Phoiblí

Tá próiseas dearbhaithe cáilíochta 2021 á chur chun cinn ag an nGarda Síochána faoi láthair.

Saincheisteanna Rialaithe Inmheánaigh Airgeadais

Tá aon laigí sna rialuithe inmheánacha airgeadais a aithníodh i ndáil le 2021 a éilíonn nochtadh leagtha amach sa Cuntas 
Leithreasa.

AIRGEADAS

Bainistíocht Airgeadais

Maoinítear an Garda Síochána tríd an bpróiseas meastachán bliantúil trína gceadaíonn Dáil Éireann meastacháin ar 
fháltais agus ar chaiteachas gach bliain, agus a thugann éifeacht reachtúil do na meastacháin in Acht Leithreasa bliantúil. 
Mar Oifigeach Cuntasaíochta, tá Coimisinéir an Gharda Síochána freagrach as Cuntas Leithreasa Bliantúil an Gharda 
Síochána, a sholáthraíonn sonraí faoin gcúl chun donais don bhliain i gcoinne an mhéid a sholáthraíonn Dáil Éireann, 
bunaithe ar mhéideanna airgid na n-íocaíochtaí agus na bhfáltas. Taispeántar an t-asraon bliana roimhe sin chun críocha 
comparáide freisin.
Tugtar an Cuntas Leithreasa bliantúil don Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste an 31 Márta gach bliain nó roimhe, a 
dhéanann, ar chríochnú a n-iniúchta, an cuntas, mar aon lena ndeimhniú ar an gcuntas, a thíolacadh do Dháil Éireann 
agus a fhoilsíonn é ag https://www.audit.gov.ie/en.
Síníonn an Coimisinéir Ráiteas um Rialú Inmheánach Airgeadais (SIFC), ag aithint a fhreagrachta as a chinntiú go 
gcoinnítear córas éifeachtach timpeallachta rialaithe inmheánaigh airgeadais agus go bhfeidhmíonn sé laistigh 
d’eagraíocht an Gharda Síochána. Tugann an SIFC aghaidh ar an timpeallacht rialaithe inmheánaigh laistigh den Gharda 
Síochána agus aird ar leith á tabhairt ar an timpeallacht rialaithe airgeadais, ar chreat na rialuithe riaracháin, ar thuairisciú 
bainistíochta agus ar rialú inmheánach, ar ráiteas maidir le comhlíonadh na dtreoirlínte soláthair, agus deimhniú go bhfuil 
Coiste Iniúchóireachta agus Riosca agus feidhm iniúchta inmheánaigh i bhfeidhm.
Tá próiseas buiséid i bhfeidhm chun tacú leis an gCoimisinéir ina fhreagracht as bainistíocht cheart, úsáid éifeachtach 
agus éifeachtach cistí poiblí. Déanann an Stiúrthóireacht Airgeadais monatóireacht ar chaiteachas an Gharda Síochána i 
gcoinne buiséid agus soláthraíonn sí tuarascálacha míosúla don Choimisinéir, don Fhoireann Cheannaireachta Sinsearaí 
agus do pháirtithe ábhartha eile ar chaiteachas agus ar aon athraitheas gaolmhar.
Ina theannta sin, cuirtear tuarascáil mhíosúil ar chaiteachas i gcoinne buiséid phróifílithe faoi bhráid na Roinne Caiteachais 
Phoiblí agus Athchóirithe mar chuid den phróiseas monatóireachta buiséid.
In addition, a monthly report of expenditure against profiled budget is submitted to the Department of Public Expenditure 
and Reform as part of the budgetary monitoring process.
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Buaicphointí Airgeadais 2021

Caiteachas & Ioncam 2021 Sealadach €’000 2020 Toradh €’000

Pá (Aoisliúntas san áireamh)  1,650,854 1,597,970

Neamhphá  218,915 215,098

Caiteachas Reatha Iomlán  1,869,769 1,813,068

Caiteachas Caipitil  131,112 114,746

Ollchaiteachas  2,000,881 1,927,814

Leithreasú i gCabhair (Fáltais)  122,332 117,237

Glanchaiteachas  1,878,549 1,810,577

Cuimsíonn na figiúirí sa tábla thuas Coláiste an Gharda Síochána 

Sliocht as cuntas leithreasa

CAITEACHAS AGUS IONCAM 2021 2020

€’000 €’000

Provisional Figures *
Caiteachas:

Tuarastail agus pá  1,252,316 1,225,552

Taisteal agus cothú  14,835 17,490

Costais oiliúna agus forbartha agus teagmhasacha  24,030 25,479

Seirbhísí poist agus teileachumarsáide  55,192 46,664

Trealamh oifige agus seirbhísí seachtracha TF  77,184 73,351

Cothabháil áitreabh an Gharda Síochána  6,067 2,986

Seirbhísí sainchomhairleoireachta agus luach ar airgead agus athbhreithnithe beartais  666 602

Seirbhísí stáisiúin  27,380 25,888

Cúltaca an Gharda Síochána  109 105

Éadaí agus gabhálais  13,891 22,287

Cumann Cúnaimh Leighis Gharda Naomh Pól  124 124

Iompar  28,849 38,162

Cumarsáid agus trealamh eile  28,814 31,047

Aerárthaí  3,597 2,073

Aoisliúntas, etc.  377,620 354,711

Costais na bhfinnéithe  2,132 1,824

Cúiteamh  15,075 11,992

Clár slándála na bhfinnéithe  400 300

Clár Tógála Caipitil  46,874 24,227

Coláiste an Gharda Síochána  25,726 22,950

Ollchaiteachas Iomlán  2,000,881 1,927,814
Ioncam (Leithreasaí-i-Cabhair)

Ranníocaíochtaí le scéim pinsin chéilí agus leanaí an Gharda Síochána  12,491 12,628

Ranníocaíochtaí le scéim pinsin an Gharda Síochána  24,565 24,626

Fáltais ilghnéitheacha  20,770 15,762

Admhálacha an Gharda Síochána  341 190

Táillí airm tine  3,466 3,968

Ceamaraí sábháilteachta – fáltais áirithe ó mhuirir sheasta  14,624 14,593

Fáltais ó ranníocaíochtaí aoisliúntais breise ar luach saothair na seirbhíse poiblí  46,076 45,470
Ioncam Iomlán  122,333 117,237

Ollchaiteachas Iomlán 1,878,548 1,810,577

*Is figiúirí sealadacha neamhúdaraithe iad 2021 agus déanfaidh an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste iniúchadh orthu.
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BAINISTÍOCHT FUINNIMH

Cuireadh iliomad tionscnamh coigilte fuinnimh i bhfeidhm ar fud na heagraíochta lena n-áirítear:
• Deimhniú leanúnach  de réir an chleachtais is fearr ISO 50001:2018 caighdeán. 
• Treoirthionscadal leanúnach d’fheithiclí leictreacha agus hibrideacha i bhflít an Gharda Síochána.
•  Pointí luchtaithe feithiclí leictreacha a thabhairt isteach thar roinnt príomh-shuíomhanna ar fud na tíre.
•   Barrfheabhsú a dhéanamh ar rialuithe an chórais bhainistíochta foirgneamh i gColáiste an Gharda Síochána, sa 

Teampall Mór.
•  Tionscadail soilsithe LED le stiúir i roinnt stáisiún Gardaí.
•   Uasghrádú feabhsaithe inslithe fabraice foirgneamh faoi scéim Pobail Fuinnimh Níos Fearr SEAI.
•  Rannpháirtíocht i scéim Optamaithe Cumhachta @ Oibre OPW – feachtas caomhnaithe fuinnimh ar fud an Stáit.
•  Clár bainistíochta fuinnimh ríomh-Foghraíochta a chur i bhfeidhm i gColáiste an Gharda Síochána
Laghdaigh an Garda Síochána a thomhaltas iomlán riachtanas fuinnimh phríomhúil (TPER) faoi 89,936 MWh ó 2009 – 
laghdú 32.7%. Chuir raon beart éifeachtúlachta, lena n-áirítear cur i bhfeidhm ISO50001, le coigilteas carnach fuinnimh 
€37 milliún agus le laghduithe 43.1% ar astaíochtaí carbóin ó 2009.

Coigilteas TPER Laghdú Costais CO2 Coigilteas

2009 vs 2021 
89,936 MWh 

2009 vs 2021 
€4,514,966 

2009 vs 2021 
27,514 tCO2

SOLÁTHAR

In 2021, bhí an méid seo a leanas san iomlán:
• D’fhoilsigh an Garda Síochána 36 tairiscint (19 Iris AE agus 17 eTenders).
• Bronnadh 35 conradh  (21 Iris an AE agus 14 eTenders).
•  Bronnadh sé (6) conradh tar éis mionchomórtais ó Chreat-Chomhaontuithe na hOifige um Sholáthar Rialtais 

(OGP ).
• Críochnaíodh dhá (2) ghníomhachtú conartha OGP .

Treoirthionscadal leanúnach 
ag tabhairt isteach feithiclí 
leictreacha agus hibrideacha i 
bhflít an Gharda Síochána
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BAINISTÍOCHT EASTÁIT

In 2021, rinneadh roinnt tionscadal a chur chun cinn mar seo a leanas:

• Tá forbairt ionad oibríochtaí slándála agus coireachta an Gharda Síochána (COGS) nua saintógtha ar an 
mBóthar Míleata, Cill Mhaighneann, Baile Átha Cliath, faoi lán seoil. Tá oibreacha ag dul ar aghaidh de réir an 
chonartha le dáta críochnaithe ionchais ag deireadh Mheán Fómhair 2022.

• Rinneadh dul chun cinn freisin i rith na bliana ar roinnt tionscadal coimhdeach a bhain leis an meath ó Chearnóg 
Fhearchair faoi dheireadh na bliana 2022, lena n-áirítear:

 Ionad Ceannais agus Rialaithe ( NTCC) nua a fhorbairt atá lonnaithe i Stáisiún Heuston. Tá dáta críochnaithe 
ionchais R2 2022 aige seo.

 Cuireadh tús le hathlonnú iomlán an Ionaid Sonraí TFC ó Cheanncheathrú an Gharda Síochána go Stáisiún 
Gardaí Fhionnghlaise in 2021 agus tá sé le críochnú i Ráithe 2 2022.

  Críochnaíodh athchóiriú mór shaoráid Theach an Fhionnuisce agus tugadh ar láimh don Gharda Síochána é i mí 
na Nollag. Freastalóidh Teach an Fhionnuisce ar athlonnú pearsanra TFC ó Cheanncheathrú an Gharda Síochána.

• Críochnaíodh athfhorbairt mhór Stáisiún Gardaí Shráid Fitzgibbon, DMR An Lár-Rannán Thuaidh, i mí 
Dheireadh Fómhair agus rinne pearsanra an Gharda Síochána an foirgneamh a ath-áitiú.

•  Críochnaíodh an chéim dheiridh d’athfhorbairt mhór Stáisiún Gardaí Bhaile Átha Luain i mí na Nollag.

•  Baineadh amach críochnú agus aistriú shaoráid nua inimirce an Gharda Síochána, Calafort Bhaile Átha Cliath chuig 
an nGarda Síochána i mí na Nollag 2021. Cuireann sé seo áis fheabhsaithe de chuid an Gharda Síochána ar fáil ag 
Calafort Bhaile Átha Cliath.

•  Críochnaíodh athchóiriú Stáisiún Gardaí Ros Comáin, lena n-áirítear saoráidí coimeádta feabhsaithe agus 
cóiríocht bhreise oifige a sholáthar, i mí Dheireadh Fómhair.

•  Rinneadh iarratas pleanála ar athfhorbairt mhór Stáisiún Gardaí Phort Laoise, Ceanncheathrú Rannáin Rannáin 
Chill Dara agus Laoise/Uíbh Fhailí, go luath in 2021.

•  Críochnaíodh an próiseas tairisceana agus bronnadh conradh chun Stáisiún Gardaí nua a fhorbairt ag Bailieboro, 
Co. an Chabháin i mí na Samhna. Cuireadh tús le hoibreacha substaintiúla i mí Eanáir 2022, le tréimhse thart ar 90 
seachtain tógála.

•  Críochnaíodh agus tugadh áiseanna tiomnaithe saincheaptha don Aonad Tacaíochta Armtha sa Chabhán 
go hiomlán agus tugadh ar láimh iad i mí Eanáir. Áiríodh leis an tionscadal seo freisin uasghrádú ar urlár na talún de 
Stáisiún Gardaí an Chabháin. Feabhsúcháin ar an Críochnaíodh Aonad Tacaíochta Armtha Dhún Dealgan i mí na 
Samhna.

•  Rinneadh dul chun cinn ar réigiúnú na feidhme cibearchoireachta in 2021, agus críochnaíodh an tsaoráid nua ar 
Shráid Anglesea, Corcaigh i mí an Mheithimh, chun cumas feabhsaithe cibearchoireachta a cheadú i Réigiún an 
Deiscirt.

•  Críochnaíodh clár beart slándála chun sábháilteacht phearsanra uile an Gharda Síochána ar an láithreán a 
fheabhsú ag Stáisiún Gardaí Dhroichead Átha i mí na Samhna.

•  Cuireadh tús le hathchóiriú mór Bhloc N, Ceanncheathrú an Gharda Síochána in 2021, a sholáthróidh cóiríocht 
fheabhsaithe d’Aonad Frith-Éillithe an Gharda Síochána. Táthar ag súil le críochnú i Ráithe 2 2022.

•  Críochnaíodh trí thionscadal athchóirithe cille i rith 2021 i Sligeach, Eochaill agus Ros Comáin mar chuid den 
Chlár Náisiúnta Athchóirithe Cealla, i gcomhpháirtíocht le OPW.
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BAINISTÍOCHT CABHLAIGH

Faoi dheireadh 2021, bhí 369 feithicil leithdháilte ar fud na tíre, rud a thug an flít go 3,240. Ba é an glanmhéadú do 2021 
ná 128 feithicil.

Carr Veaineanna Gluaisrothair 4x4's eile Iomlán

Leithdháiltí Feithicilí 2021 303 46 1 18 1 369

Díchoimisiúnú Feithiclí 2021 200 36 0 5 0 241

Cabhlach an Gharda Síochána amhail an 31/12/2021 2451 506 128 101 54 3240

Neart Cabhlaigh 2012-2021 +34%
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AN TAONAD UM CHAIGHDEÁIN GHAIRMIÚLA AN GHARDA SÍOCHÁNA (GPSU)

Le linn 2021, rinne GPSU scrúduithe chun athbhreithniú a dhéanamh ar chomhlíonadh beartas, nós imeachta agus 
feidhmíochta beartais, chun na caighdeáin chleachtais is airde a chur chun cinn sa Gharda Síochána agus chun bearta 
a aithint chun feidhmíocht a fheabhsú.
Rinne GPSU athbhreithniú ar a chur chuige scrúdaithe chun cabhrú le critéir samplála, rialuithe agus moltaí a fheabhsú 
maidir leis na nithe seo a leanas:
• Scrúdú a dhéanamh ar réimsí beartais roghnaithe.
• Scrúdú míosúil ar chealú FMS chun comhlíonadh an bheartais a chinntiú.
• An scrúdú míosúil ar chuardach PULSE ‘Míreanna Spéise’.
Déanann GPSU maoirseacht ar chomhlíonadh an Ard-Cheannfoirt, na bPríomhoifigigh, na gCeannfort, na bPríomhoidí 
Cúnta chun cigireachtaí agus athbhreithnithe a dhéanamh ina rannán nó ina rannóg náisiúnta gach ráithe. Chuir GPSU 
feabhas ar an bhfeidhm seo tríd an gcóras taifeadta TF a uasghrádú chun rannáin nua a bunaíodh faoin tSamhail 
Oibriúcháin a áireamh agus le déanaí, trí chodanna a chruthú ar an leibhéal náisiúnta nó ceanncheathrún. D’oibrigh 
Foireann Cigireachtaí GPSU freisin leis an Ard-Cheannfort, Príomhoifigeach, Ceannfoirt, Príomhoidí Cúnta chun 
faisnéisithe a sholáthar agus tacaíocht a sholáthar, chun rátaí comhlíonta a mhéadú agus cáilíocht a fheabhsú.
In 2021, d’oibrigh GPSU le sainchomhairleoirí freisin chun forbairt ról, fheidhmeanna agus fhreagrachtaí na punainne 
rialachais agus cuntasachta a chur chun cinn.
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AN TAONAD UM CHOMHORDÚ BEARTAIS AGUS RIALACHAIS (PGCU)

Le linn 2021, d’oibrigh PGCU le húinéirí beartais agus le scríbhneoirí chun 10 mbeartas nua nó Treoracha Ceanncheathrún 
gaolmhara a thabhairt isteach do phearsanra, lena n-áirítear:
• Freagairt do bheartas agus do nós imeachta na fuathchoireachta
• Beartais frith-éillithe
• Beartas Bainistíochta Cúirte/Láithreoirí Cúirte
• Beartas agus Nós Imeachta Chóras Faisnéise Schengen (CFS)
• Beartas cód aonfhoirmeach agus cóirithe
In 2021, mar chuid den Straitéis um Chearta an Duine 2020-2022, rinneadh dul chun cinn suntasach trí mheán an 
phróisis forbartha ar chúig réimse tosaíochta beartais a aithníodh lena n-athbhreithniú agus tá siad uile ag céimeanna 
éagsúla dul chun cinn. I measc seo tá na ndréachtchéime deiridh agus an chéim scrúdaithe sheachtraigh, go dtí céim 
scrúdaithe chearta an duine agus ó léargas úinéirí beartais . Ina measc tá:
• Tosaíocht 1 – Úsáid Fornirt
• Tosaíocht 2 – Úsáid Feithiclí an Gharda Síochána ar thóir feithiclí eile
• Tosaíocht 3 – Polasaí maidir le hÍospartaigh Coireachta
• Tosaíocht 4 – Gabháil agus Coinneáil (Bainistíocht Coimeádta)
• Tosaíocht 5 – Ord Poiblí lena n-áirítear Agóidí
D’eisigh PGCU doiciméid treorach freisin d’úinéirí beartais agus do scríbhneoirí chun cabhrú le rialachas, maoirseacht 
agus comhlíonadh an bheartais. Áirítear sa doiciméad Treorach do Scríbhneoirí polasaí gluais téarmaí agus acrainmneacha 
a úsáidtear go coitianta, chomh maith le treoir ghramadaí chun comhsheasmhacht le doiciméid rialachais an Gharda 
Síochána a chinntiú.

Seoladh Aonad 
Frith-Éillithe 
an Gharda 
Síochána
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GNÓTHAÍ INMHEÁNACHA (IA)

In 2021, dhéileáil IA le 2,377 cás smachta agus gearán, agus mar thoradh air sin cuireadh 45 fionraí nua i bhfeidhm. Ba 
é 90 líon iomlán na nGardaí a bhí ar fionraí faoi dheireadh na bliana.

Osclaíodh 139 comhad cúitimh nua in 2021 maidir leis na Gardaí a gortaíodh go mailíseach agus iad ar dualgas. Bhronn 
an Ard-Chúirt cúiteamh i 98 de na cásanna seo arbh ionann é agus €5,821,567. Chomh maith leis sin, rinneadh obair 
shuntasach maidir le Bille Cúitimh an Gharda Síochána atá beartaithe.

D’éascaigh an Oifig Um Fhaisnéis agus Forbairt 2000 736 iarratas ar fhaisnéis/dhoiciméadú ó COGS in 2021.

Ina theannta sin, foilsíonn Gnóthaí Inmheánacha staitisticí gach mí maidir le himscrúduithe araíonachta, gearáin agus 
cúiteamh ar www.garda.ie. Freagraíodh líon mór Ceisteanna Saorála Faisnéise agus Parlaiminte in 2021 freisin.

Tionscnamh Idirghabhála Áitiúla

Le linn 2021, chuaigh an Garda Síochána agus COGS i mbun an Tionscnaimh Idirghabhála Áitiúla i gcomhpháirt. Is é 
príomhchuspóir an tionscnaimh seo freagra tapa agus comhréireach a chinntiú do ghearánaigh ar ábhair a mheastar a 
bheith ina saincheisteanna ar leibhéal seirbhíse. Léirigh sonraí a fuarthas ó COGS in 2021:

214 
cás

As na 
cásanna a 
Cuireadh 
ar ais 
chuig an 
nGarda 
Síochána:

119 
cás

2 
chás

54 
cás

39 
cás

214 cás a 
tharchur chuig an 
nGarda Síochána 

le haghaidh 
Idirghabhála 

Áitiúla

dúnadh 
iad mar 

a réitíodh 
tar éis an 
phróisis 

idirghabhála

dúnadh iad gan 
idirghabháil, de ghnáth 
nuair nach ndeachaigh 

an gearánaí i dteagmháil 
leis an gCigire 

Idirghabhála Áitiúil

nár éirigh leo agus 
atreoraíodh ar ais chuig 

COGS iad chun cinneadh 
a dhéanamh maidir 
le hinghlacthacht an 

ghearáin

d’fhan sé le Cigirí 
Idirghabhála 

Áitiúla an Gharda 
Síochána ag 
deireadh na 

bliana

Go hachomair, réitíodh nó dúnadh thart ar 56% de na cásanna a cuireadh ar aghaidh chuig na Cigirí Idirghabhála Áitiúla, 
atreoraíodh 24% ar ais chuig COGS gan idirghabháil. Léiríonn sé seo éifeachtacht an tionscnaimh, agus an comhoibriú 
idir Coimisiún Ombudsman an Gharda Síochána agus an Garda Síochána.

AONAD FRITH-ÉILLITHE AN GHARDA SÍOCHÁNA (GACU)

Seoladh Aonad Frith-Éillithe an Gharda Síochána (GACU) go hoifigiúil i Mí an Mheithimh 2021. Cuid lárnach dá 
ghníomhaíochtaí is ea cultúr iompair ghairmiúil, iompair eiticiúil agus ‘an rud ceart a dhéanamh ar an gcúis cheart’ a chur 
chun cinn.
Foilsíodh sraith beartas frith-éillithe de chuid an Gharda Síochána in 2021, lena n-áirítear an Beartas agus beartais 
uileghabhálacha Frith-Éillithe maidir le Teorainneacha Gairmiúla agus Mí-Úsáid Cumhachta chun Gnéasach a Fháil, agus 
Mí-Úsáid Substaintí (Drugaí Rialaithe). Déanann na beartais seo cultúr ionracais laistigh den Gharda Síochána a chur 
chun cinn, a neartú agus a fheabhsú go réamhghníomhach, lena n-áirítear timpeallacht inar féidir le pearsanra a bheith 
muiníneach ábhair imní eiticiúla a thuairisciú. Tá sraith beartas frith-éillithe gaolmhar eile á bhforbairt. Ina theannta sin, 
bunaíodh rannóg imscrúdaithe in GACU. Thug an chuid seo faoi roinnt imscrúduithe in 2021 agus leanann sí ag leathnú 
a hacmhainne imscrúdaithe.
In 2021 freisin, forbraíodh clár oiliúna cumaiscthe GACU a dhíríonn ar ghairmiúlacht agus ionracas a chur chun cinn, 
agus feasacht a chruthú faoi ról Aonad Frith-Éillithe an Gharda Síochána, le cúnamh ó Deloitte Ireland agus ó Choláiste 
an Gharda Síochána. Tá roinnt modúl (rangú/grád-shonrach) den chlár ar LMS agus tá siad eisithe do phearsanra uile an 
Gharda Síochána. Ina theannta sin, chríochnaigh an chuid um thógáil sláine de GACU seisiúin faisnéise do bhainistíocht 
shinsearach an Gharda Síochána i mí na Samhna 2021; tá freagracht ar an rannóg um chothú sláine as cultúr eiticiúil a 
chur chun cinn, taighde a dhéanamh, oiliúint a sholáthar agus tacaíocht eagraíochtúil a sholáthar.
Ina theannta sin, tionscnaíodh dhá bhealach nua chun éilliú inmheánach a thuairisciú do phearsanra in 2021. Bhunaigh 
Aonad Frithéillithe an Gharda Síochána líne theileafóin rúnda inmheánach agus ardán rúnda aighneachta inmheánach ar 
líne, chun cur le timpeallacht oibre fheabhsaithe inar féidir le pearsanra imní faoi éagóir a chur in iúl.
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Tionscnaíodh dhá Bhealach Nua chun Éilliú Inmheánach a Thuairisciú do phearsanra in 2021

Líne Theileafóin Inmheánach Rúnda Ardán Aighneachta Inmheánach Rúnda

I rith 2021, lean GACU ag obair le páirtithe leasmhara inmheánacha agus seachtracha araon i dtreo chur i bhfeidhm na 
moltaí a rinne Tuarascáil Chigireacht an Gharda Síochána - ‘Bagairt an Éillithe Inmheánaigh a Chomhrac’ laistigh den 
Gharda Síochána. Bhuail GACU freisin le hionadaithe ón nGrúpa Stát i gcoinne na hÉillitheachta (GSE) le linn a gcuairt 
mheastóireachta ar Éirinn sa 5ú babhta in 2021. Tá plean cumarsáide leanúnach i bhfeidhm freisin chun tacú leis an gclár 
oiliúna agus chun feasacht fhoriomlán frith-éillithe a mhéadú ar fud na heagraíochta ar fad.

ACMHAINNÍ DAONNA AGUS FORBAIRT DAOINE (HRPD)

Oiliúint Fhondúireacht Choláiste an Gharda Síochána 

Is iondúil go gcuirtear an Clár Oiliúna d’Oiliúnaithe/Phromhaidh ar fáil thar 104 seachtaine as a dtagann BA sa Phóilíneacht 
Fheidhmeach. Mar gheall ar Covid-19, dearadh modh seachadta athbhreithnithe le próiseas ar líne, cónaithe agus ómóis.
D’fhan Coláiste an Gharda Síochána oscailte ar fud na mbeart dianghlasála leibhéal 5 a bhí i bhfeidhm do R1 2021. Cé 
gur cuireadh oiliúint ar fionraí i rith Eanáir, Feabhra agus an chuid is mó de mhí an Mhárta, d’óstáil Coláiste an Gharda 
Síochána trí fhianú do na Gardaí seo a leanas a iontrála agus Gardaí Cúltaca:
19 Eanáir 2021: Iontógáil 202 – 69 Garda (2 ó iontógáil 201)/69 Gardaí Cúltaca
19 Feabhra 2021: Iontógáil 202 – 4 Gharda Síochána /2 Cúltaca 

Gardaí 26/03/2021: Iontógáil 203 – 71 Gardaí/1 Cúltaca 

Gardaí 23/04/2021: Iontógáil 203 – 2 Gharda.
Cuireadh tús arís le hoiliúint i gColáiste an Gharda Síochána an 22 Márta 2021, agus an 97 Garda mac léinn deiridh ar 
sealadach
aistriú oibriúcháin ag filleadh ar Choláiste an Gharda Síochána chun ullmhú do na hiontógálacha fillte 201-203.
Trí iarrachtaí leanúnacha an phearsanra a ghabhann le bunoiliúint, earcaíodh 386 Oiliúnaí breise de chuid an Gharda 
Síochána thar na ceithre iontógáil i mBealtaine, Iúil, Meán Fómhair agus Samhain 2021. Tá an Bonnchlár Oiliúna /BA i 
líon agus stádas iontógáil Póilíneachta Feidhmí le linn 2021 leagtha amach sa tábla thíos.

Achoimre ar Oiliúnaithe an Gharda Síochána Cuireadh tús 
le hOiliúint  
2021

Iomlán 
fianaithe
2021

Uimhir 
Iontógáil

193 201 202 203 211
212 213 214

Líon na Rann-
pháirtithe Ranga 196 127 73 73 149 76 114 47

Dáta Tosaigh 
Chéim 1 25/11/19 10/02/20 25/05/20 22/06/20 24/05/21 19/07/21 20/09/21 15/11/21

386 146Dáta Deiridh 
Chéim 1

02/07/21 & 
10/09/21 23/04/21 11/06/21 06/08/21 14/01/22 11/03/22 13/05/22 08/07/22

Dáta an Fhi-
anaithe 20/03/20 20/03/20 19/01/21 26/03/21 14/01/22 11/03/22 13/05/22 08/07/22
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Anuas air sin:

• Chláraigh 386 Dalta ar Chéim I dá gcuid oiliúna in 2021.
• 146 Rinneadh na Gardaí a fhianú i mí Eanáir agus i mí an Mhárta 2021.
• Chuaigh 10 nGarda fianaithe faoi Chéim I.

• Chuaigh 862 Garda fianaithe faoi Chéim II agus Céim III den chlár.
• Tá 931 Garda Promhaidh sa chóras ag deireadh na bliana.
• Tá 2,170 Garda bronnta don BA go dtí seo. 

Tar éis trí seachtaine ar líne, d’fhreastail na hoiliúnaithe ar Choláiste an Gharda Síochána le haghaidh teagasc praiticiúil sa 
seomra ranga. Tugann críochnú Chéim 1 de Chéim I feasacht ar phóilíneacht do Ghardaí faoi Oiliúint sula leithdháiltear 
ar a stáisiún oiliúna iad do Chéim 2. Leanadh an fhormáid oiliúna chéanna do gach iontógáil. I rith na bliana rinneadh 
réamhchúraimí nuair a d’fhill iontógálacha/ranganna ó chónaithe go líne chun éifeachtaí agus tarchur Covid-19 a 
íoslaghdú.
Leanadh den obair san Oifig Feidhmíochta agus Forbartha Oiliúna Promhaidh chun ceapacháin a dheimhniú do Gardaí 
Promhaidh a chríochnaigh a dtréimhse oiliúna agus phromhaidh. In 2021, deimhníodh Gardaí Promhaidh ó iontógálacha 
183 agus 184 ina gceapachán ach amháin iad siúd a raibh síneadh promhaidh ag teastáil uathu, i gcás nach raibh oiliúint 
curtha i gcrích nó gur aithníodh saincheisteanna feidhmíochta nó iompraíochta.
Chuir Iontógáil 211, grúpa de 150, tús le hoiliúint ar líne fondúireacht i mBealtaine 2021.
Rinne Coláiste an Gharda Síochána athbhreithniú ar roinnt dá chúrsaí thar 2020-2021 agus tá cur chuige seachadta 
foghlama cumaisc ag go leor acu anois. Tá punann éagsúil ag Coláiste an Gharda Síochána agus cuireann sé oiliúint ar 
fáil chun tacú le héilimh oibríochtúla na heagraíochta.
Mar shampla:
•  I mí Feabhra 2021, d’fhill baill ó scileanna sábháilteachta agus oiliúint arm tine ó phóilíneacht oibríochtúil chun an 

dara cúrsa réamh-roghnúcháin ERU a éascú. Chuir 20 iarrthóir eile trína luasanna i Sléibhte Chill Mhantáin. Is é seo 
an chéad chomórtas ERU ó 2017 i leith trína ndeachaigh 160 ball i mbun trialacha aclaíochta, rud a d’fhág go raibh 
agallaimh ann agus ansin tugadh cuireadh don 40 iarrthóir is fearr dhá chúrsa réamhroghnaithe. Reáchtáladh an 
chéad chúrsa réamh-roghnachta i mí na Samhna 2020; roghnaíodh 39 iarrthóir tosaigh agus laghdaíodh iad go dtí 
23 ball á gcur ar aghaidh don chúrsa oiliúna réamh-imlonnaithe 14 seachtaine. Rinne 19 iarrthóir é trí gach céim 
agus aistríodh an chéad ghrúpa isteach in ERU.

•  Reáchtáil Aerthacaíocht comórtas do Sháirsintí a raibh cúrsa réamhroghnaithe 10 lá i gceist leo. Chríochnaigh 
ceathrar Sáirsintí an cúrsa agus aistríodh beirt chuig Aonad Aerthacaíochta an Gharda Síochána.

•  Is institiúid aitheanta é Coláiste an Gharda Síochána chun oiliúint chreidiúnaithe gharchabhrach a sholáthar thar 
ceann an Réamh-Ospidéil Comhairle Cúraim Éigeandála na hÉireann (PHECC). Chun oiliúint a chur ar fáil do na 
hAonaid Freagartha Armtha ar leibhéal an Chéad Fhreagróra Éigeandála (EFR), ba ghá oiliúint a chur ar bhaill ar 
leibhéal Teicneoir Leighis Éigeandála (EMT). D’éirigh le 12 bhall oiliúint a chríochnú thar ocht mí i gColáiste an 
Gharda Síochána. Tá a gcáilíochtaí mar theagascóirí EFR á gcur i gcrích acu anois.

•  Méadaíodh aonad oiliúna na nArm Tine ó 11 go 28 in 2020. Leis an gcumas méadaithe a bhí aige, bhí an 
t-aonad in ann tús a chur le rolladh amach na hoiliúna oirbheartaíochta chuig gach Garda armtha, seachas Aonaid 
Tacaíochta Armtha (ASU) agus an tAonad Práinnfhreagartha (ERU). Leagadh béim ar an ngá seo le bás tragóideach 
an Bhleachtaire Garda Colm Horkan. Rinneadh an Cúrsa Feasachta Arm Tine agus Oirbheartaíochta a phíolótú i mí 
Iúil 2021 le haiseolas an-dearfach. Leanfar den oiliúint seo a chur ar fáil i gcomhthráth le hoiliúint réamh-imlonnaithe 
ASU. Cuireadh de chúram breise ar Aonad Oiliúna na nArm Tine curraí nua King Cobra EVO5 a eisiúint chuig Gardaí 
armtha tar éis faisnéisiú agus teagasc a sholáthar agus iad á n-úsáid.

•  Bhunaigh an tAonad Oiliúna Arm Tine leathanach tairsí chun cabhrú le Gardaí armtha, ag soláthar treorach, 
reachtaíochta agus dea-chleachtais. Ina theannta sin, cruthaíodh modúl oiliúna ar LMS an Gharda Síochána nach 
mór do gach Garda armtha tabhairt faoi sular féidir a gcárta údaraithe arm tine 2022 a eisiúint dóibh. Déanann sé seo 
athnuachan ar ghardaí ar an bpolasaí, ar na nósanna imeachta agus ar an gcleachtas is fearr i gcearta an duine, ar 
úsáid fornirt agus ar threoracha ábhartha na gCeanncheathrún.

•  Cuireadh trí chúrsa Oifigigh Imscrúdaithe Shinsearaigh (SIO) ar fáil i gColáiste an Gharda Síochána, agus cuireadh 
55 SIO nua ar fáil chun coireanna tromchúiseacha a imscrúdú. Bhí an tríú cúrsa dírithe ar na Cigirí Seirbhísí Cosanta 
nuacheaptha ar fud na heagraíochta.
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Oiliúint i Scileanna Coireachta, Speisialtóra agus Oibriúcháin 2021 Uimhreacha Oilte

Aonad Oiliúna Arm tine (FTU) 10,444

Aonad Oiliúna Tiománaithe (DTU) 1,263

Scileanna Sábháilteachta - Ord Poiblí 933

Oiliúint i Scileanna Sábháilteachta (SST) 1,140

Oiliúint i mBainistíocht Coireachta (CMT) 248

Oiliúint Agallóireachta Speisialtóra agus Imscrúdaithe (IIT) 130

Total 14,158

Pearsanra 
Acmhainní 

Daonna 
an Gharda 
Síochána
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Ceannaireacht, Bainistíocht agus Forbairt Ghairmiúil

Tá comhpháirt rFhoghlama ag 
gach clár forbartha anois. Tugadh 
faoi níos mó ná 100,000 seisiún 

rFhoghlama in 2021

Seoladh oiliúint tosaigh tí  agus 
chríochnaigh 46 Ball Foirne an 

Gharda Síochána an oiliúint seo

An clár Oiliúna Ionduchtaithe 
seoladh é; tá sé seo éigeantach do 
gach Ball Foirne nua de chuid an 

Gharda Síochána. Bhí an oiliúint seo 
críochnaithe ag 367 acu faoi dheireadh 

mhí na Nollag 2021

Clár Forbartha an Ardoifigigh 
Feidhmiúcháin deartha agus 

forbartha

Tá seachadadh cóitseála foirne na 
Rannóige tugtha chun críche agus 

le bheith ar siúl in 2022

Ghlac Feighlithe (93) agus Príomhoidí 
Cúnta (99) páirt sa 

Chlár Meantóireachta

Doiciméad Cur Chuige Náisiúnta 
Oiliúna a forbraíodh agus a 

faomhadh le haghaidh rolladh 
amach

Tá dearadh agus forbairt ar siúl le 
haghaidh Córas Leictreonach 
Bainistíochta agus Forbartha 

Feidhmíochta (ePMDS)

Os cionn 100,000 seisiún  
ríomh-Dhealbhaithe 

in 2021

Oiliúint LMPD 2021 Uimhreacha Oilte

Bainistíocht agus Forbairt Ceannaireachta (LMD) 1,867

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach (Ríomhfhoghlaim) 103,594

An Rannóg Oiliúna i dTeicneolaíocht faisnéise (CIT) 31

Forbairt Foirne an Gharda Síochána (GSD) 413

Oiliúint Idirnáisiúnta agus Comhordú Acadúil (ITAC) 984
Iomlán 106,889

Cineálacha oiliúna ríomh-fhoghlama a cuireadh ar fáil in 2021

Ainm an Chúrsa Fad an chúrsa Spriocghrúpa Tuairisceáin 2021

Oiliúint Soghluaisteachta Gníomhaí 30 nóim 
Gardaí Oibríochtúla Ainmnithe 
/ Foireann an Gharda Síochána 
(6,271)

5,890

Oiliúint i nDrochíde sa Teaghlach 9 modúl (5 uair) Gardaí Oibríochtúla / Foireann 
Ainmnithe an Gharda Síochána 11,642

Domestic Abuse Risk Evaluation 
Training Modúil (13&14) 1 uair an chloig Réigiún an Iarthuaiscirt (2,868) 2,363

Oiliúint i Meastóireacht Riosca 
drochíde sa Teaghlach Modúil (13&14) 1 uair an chloig Réigiún an Deiscirt (3,124) 2,656

Múnla Cinnteoireachta an Gharda 
Síochána 20 nóim Gach Eagraíocht 15,910
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Córas Um Chruthú Faisnéise Srianta 
ar Dhaoine 20 nóim Gardaí Oibríochtúla / Foireann 

Ainmnithe an Gharda Síochána 12,416

Córas Faisnéise Schengen (SIS II) ** 9 Modúl (5 uair) Gardaí Oibríochtúla / Foireann 
Ainmnithe an Gharda Síochána 15,981

Forneart a úsáid 1 uair an chloig Foireann Sgts/Insp/Sups/GISC 
AMHÁIN 2,497

Frith-Éilliú 1 uair an chloig Gach Eagraíocht 8,050

Orduithe Foréigin Baile (PULSE) 10 nóiméad Na Gardaí agus Rannóga Spei-
sialtóra 7,558

Cosaintí Frith-Sheile 15 nóiméad Gach Garda 7,800

Uirlis Mheastóireachta ar Dhrochíde 
sa Teaghlach 1 uair an chloig Réigiúin an Iarthuaiscirt agus an 

Deiscirt 5,108

Iomlán na gCúrsaí Ríomhfhoghlama Curtha i gCrích 97,871

Tuairimí ar Chúrsa Pleanála Scoir
18 seisiún Gardaí 6,300

12 seisiún Foireann an Gharda Síochána: 854

Iomlán tuairimí an Chláir Phleanála Scoir (Tosaithe i mí Iúil) 7,154

Bhí tionchar suntasach ag fionraí na hoiliúna le linn R1 mar gheall ar Covid-19 ar oiliúint in 2021.
2021

Scoil Rannán Laethanta Eastósctha

Oiliúint Fondúireachta Oiliúint Fondúireachta (Oiliúnaithe) 37,625

Oiliúint Phromhaidh 9,650

Iomlán FTD 47,275

Oiliúint speisialtóra coireachta & scilean-
na oibríochtúla

Oiliúint Coireachta 2,407

Oiliúint Tiománaithe (Ceanncheathrú Oiliúna 
Tiománaithe san áireamh)

2,877

Oiliúint arm tine (Ceanncheathrú na nArm 
Tine san áireamh & Gaillimh)

13,469

Agallóireacht Imscrúdaitheach 184

Oiliúint i Scileanna Agallaimh 6,561

Iomlán CMT 25,498

Bainistíocht Ceannaireachta agus Forbairt 
Ghairmiúil

Forbairt ghairmiúil leanúnach 1,665

Teicneolaíocht Faisnéise Ríomhaire 140

Forbairt Foirne an Gharda 129

Córas Bainistíochta Foghlama 21,858

Forbairt Bainistíochta Ceannaireachta 4,219

Iomlán LMPD  28,011

Iomlán Glan  100,784

Workforce Modernisation

Ba bhliain dhúshlánach eile í 2021 do thionscnamh Nuachóirithe an Lucht Oibre toisc gur ghá díriú ar an eagraíocht 
díriú ar dhaoine a choinneáil slán le linn na tréimhse seo nach bhfacthas riamh cheana mar thosaíocht déileáil le 
paindéim Covid-19. Leanadh den teagmháil le hOifigigh Rannáin, áfach, d’fhonn róil bhreise a shainaithint d’Fhoireann 
an Gharda Síochána laistigh den eagraíocht, áit a bhféadfaí luach a sholáthar i dtéarmaí Gardaí a shaoradh ó róil agus 
feidhmeanna nach dteastaíonn a gcumhachtaí, a dtaithí nó a saineolas gardaí uathu, rud a chuireann le hinfhaighteacht 
agus infheictheacht na nGardaí don phobal.
In ainneoin na timpeallachta dúshlánaí inar oibrigh an Garda Síochána le linn 2021, rinneadh 98 post de chuid an Gharda 
Síochána a athshannadh d’Fhoireann an Gharda Síochána i rith na bliana agus aithníodh agus ceadaíodh 288 post eile le 
haghaidh earcaíochta chun dul chun cinn a dhéanamh. Ina measc seo bhí poist, a sainaithníodh i gcomhairle le hOifigigh 
Rannáin, i bhfeidhmeanna tosaigh i stáisiúin Ghardaí ar fud na tíre. Cuireann sé seo go mór le hinfheictheacht an Gharda 
Síochána a mhéadú agus baill atá ag filleadh ar dhualgas póilíneachta túslíne a éascú.
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844
B’ionann athsannadh iomlán a 
seachadadh ó cuireadh tús le 

Nuachóiriú an Fhórsa Saothair ag 844 
ag deireadh 2021

   
Soláthraíonn bunú na hOifige Náisiúnta um Bainistíocht Feidhmíochta in 2021 acmhainní tiomnaithe den chéad uair chun 
maoirseacht, monatóireacht agus tiomáint a dhéanamh ar bhainistíocht feidhmíochta laistigh den eagraíocht.
Dá bharr sin, lean an clár oibre bainistíochta feidhmíochta de bheith ag díriú i rith na bliana. Leanadh den chóras i 
bhfeidhm chun Gardaí a bhainistiú, an Creat Feidhmíochta agus Foghlama, leabaithe, le tionscnaimh ardaithe feasachta 
agus feabhsuithe ar cháilíocht sonraí agus mar thoradh air sin bhí ráta rannpháirtíochta ag deireadh mhí na Samhna de 
89.3%. Is feabhas suntasach é seo i gceann 12 mhí agus áireofar sna chéad chéimeanna eile, an beartas a athbhreithniú 
agus a nuashonrú de réir mar is gá agus an próiseas a dhéanamh níos bríomhaire do gach Garda i dtéarmaí forbartha 
agus dul chun cinn gairme.
Ina theannta sin, rinneadh dul chun cinn ar an obair ar fhorbairt an chórais TF chun tacú le bainistíocht feidhmíochta 
fhoireann an Gharda Síochána – an Córas Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta ar fud na státseirbhíse. Táthar ag 
súil go ndéanfar tástáil ar an gcóras le linn R1 2022, agus an rolladh amach céimnithe le leanúint. I rith na bliana, rinneadh 
dul chun cinn ar an obair ar na hábhair chumarsáide agus oiliúna a theastaíonn chun an córas a sheoladh.
Próisis chur chun cinn an tSáirsint agus an Chigire

Thug an tAire Dlí agus Cirt Rialacháin nua an Gharda Síochána (Ceapachán chuig Céimeanna an Chigire agus an 
tSáirsint) isteach i mí Iúil 2021. Thug sé seo deis don Gharda Síochána dul chun cinn suntasach a dhéanamh maidir le 
próisis chur chun cinn an tSáirsint agus na gCigirí a aistriú chuig an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí (PAS) den chéad 
uair. D’fhógair PAS comórtais a chur chun cinn do róil an tSáirsint agus an Chigire araon in 2021. Forbraíodh foirm 
iarratais chuíchóirithe ar líne agus tástálacha síciméadracha saincheaptha ar líne don dá ról, agus tá dul chun cinn maith 
déanta ar an dá chomórtas.
Caidreamh Fostaithe An Biúró um 

Chaidreamh Tionsclaíoch 

Tar éis mholtaí na Cúirte Oibreachais 2016 agus achtú an Bhille Caidrimh Thionscail (Leasú), 2019, tá rochtain ag 
comhaltaí den Gharda Síochána ar innealra caidrimh thionsclaíoch an Stáit ó mhí Feabhra 2020. Tá nós imeachta nua 
do Ghardaí i bhfeidhm ón dáta sin i leith. Tháinig Comhairle Idir-réiteacháin an Gharda Síochána le chéile arís agus arís 
eile le linn 2021.
Chun tacú leis an bpróiseas caidrimh thionsclaíoch, cheap Biúró an Gharda Síochána um Chaidreamh Fostaithe 
ceathrar Oifigeach Caidrimh Thionscail (IROanna) in 2020 agus go luath in 2021. Cuidíonn gach IRO le cúrsaí caidrimh 
thionsclaíoch a réiteach go luath ar leibhéal áitiúil agus réigiúnach.
Leanadh den obair lena chinntiú go bhfuil na próisis agus nósanna imeachta nua seo leabaithe ar fud na heagraíochta.
Móiminteam a Thógáil
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Tháinig Building Momentum, a tháinig i bhfeidhm i gComhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí, i bhfeidhm i mí 
Dheireadh Fómhair 2020. Chláraigh Cumann Ionadaíoch an Gharda Síochána (GRA) agus Cumann Sáirsintí agus Cigirí 
an Gharda Síochána (AGSI) leis an gcomhaontú seo in 2021.
Pleanáil an Fhórsa Saothair

Cuireann Pleanáil an Fhórsa Saothair cásanna gnó le haghaidh post nua agus postanna droma i láthair Fheidhmeannas 
an Gharda Síochána gach mí, d’Fhoireann na nGardaí agus an Gharda Síochána araon.
Teastaíonn cead ón Údarás Póilíneachta freisin ó gach post nua d’Fhoireann an Gharda Síochána atá faofa ag 
Feidhmeannas an Gharda Síochána, An Roinn Dlí agus Cirt agus an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. 
Cuireadh fiche aon chás gnó faoi bhráid an Údaráis Phóilíneachta i Ráithe 3 2021, ina raibh 164 post san iomlán.
Bainistíocht Acmhainní

Sealbhaithe Tallainne

Earcaíodh agus sannadh 497 Ball Foirne de chuid an Gharda Síochána do róil éagsúla riaracháin agus theicniúla, ar aon 
dul leis an
sprioc seirbhís póilíneachta dár dTodhchaí Gardaí a scaoileadh i róil riaracháin chun dualgais phóilíneachta túslíne a 
dhéanamh ina bpobail áitiúla.
Bhí 318 folúntas eile á bpróiseáil ag céimeanna éagsúla earcaíochta.
Comórtais Foirne

Reáchtáladh 41 chomórtas Foirne de chuid an Gharda Síochána in 2021.
Comórtais Oscailte Curtha i gCrích in 2021

Bhí seacht gcomórtas oscailte ar siúl in 2021. Fuair an Garda Síochána 322 iarratas san iomlán do na comórtais thíos; 
D’éirigh le 41 acu sin ar phainéil agus ceapadh 11 acu go dtí seo.
Comórtais Inmheánacha um Chur Chun Cinn Curtha i gCrích 2021:

D’éirigh le go leor ball foirne inmheánacha de chuid an Gharda Síochána le linn roinnt comórtais le haghaidh ardú céime 
in 2021, tá miondealú leagtha amach thíos.

2021 1 1 38 14 63 117

Ardú céime 
Inmheánach 1SA AP HEO EO

CO
le liúntas 
aistrithe

Iomlán

Ceapacháin an Gharda Síochána

Iontógáil Feachtais Earcaíochta Oiliúnaí an 

Gharda Síochána

Chuaigh 386 Oiliúnaí garda isteach i gColáiste an Gharda Síochána in 2021:
• Iontógáil  211 – 149 tosaithe i mBealtaine 2021
• Iontógáil 212 – 76 tosaithe i mí Iúil 2021
• Iontógáil 213 – 114 tosaithe i Meán Fómhair 2021
• Iontógáil 214 – 47 tosaithe i mí na Samhna 2021.
Fianuithe

• Fianaíodh 146 Gardaí san iomlán in 2021.
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BAINISTÍOCHT ACMHAINNÍ DAONNA

Teagmhais Cheirde 

Taifeadadh gur fhulaing cúig chéad ochtó ceathrar pearsanra gortú ceirde in 2021. Is méadú beag é seo ó 545 in 2020. 
Tugtar miondealú sa tábla thíos ar na teagmhais a taifeadadh le linn 2021.
Aonad náisiúnach Sláinte agus Sábháilteachta an Gharda Síochána 

 

 

TEAGMHAIS CHEIRDE A TAIFEADADH IN 2021
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Sleamhnú/titim/imbhual

adh tráchta ar bhóithre
Turraing shíceolaíoch nó

tráma

Eile

Gortú bata snáthaide /sá/ nochtadh
sreabhán fola nó coirp

Láimhseáil láimhe

Gortaithe ag ainmhí

Teagmháil le rud éigin géar,
gluaiseacht choirp

pointeáilte nó garbh
(a mbíonn gortú mar thoradh air)

Ionsaí

Ag Obair le Chéile chun Beartas maidir le Timpeallacht Dhearfach Oibre (WTCPWE) a Chruthú

Léirítear an méid seo a leanas líon na ngearán faoi bhulaíocht agus ciapadh a fuarthas le linn 2021 ar fud an Gharda 
Síochána, agus stádas reatha na ngearán sin:
• Líon iomlán na ngearán a fuarthas .................................................................................................................. 12

• Líon na ngearán sin a cinneadh a bheith ‘bulaíochta’ faoin mbeartas............................................................. 11

• Líon na ngearán sin a cinneadh a bheith ‘ciaptha’ faoin mbeartas .................................................................... 0

• Líon na ngearán sin a cinneadh a bheith ina ‘gciapadh gnéasach’ faoin mbeartas  ........................................ 0

•  Líon na ngearán a fuarthas agus measúnú maidir le critéir teipthe le haghaidh sainmhínithe ar  
‘bhulaíocht nó ar chiapadh’ mar a shainmhínítear faoin mBeartas ‘Obair le Chéile .................................................. 1

• Líon na ngearán faoin bpolasaí a fuarthas, a tarraingíodh siar ina dhiaidh sin  ................................................... 0

• Líon na ngearán inar baineadh leas as idirghabháil, in ionad imscrúdaithe  .....................................................*2 
 *Theip ar phróiseas idirghabhála amháin an gearán a réiteach; dul ar aghaidh go dtí céim  
 fhoirmiúil an phróisis (i.e., imscrúdú).

• Líon na ngearán inar cuireadh tús le himscrúdú ............................................................................................... 8

• Líon na n-imscrúduithe a cuireadh i gcrích a sheas leis an ngearán a rinneadh faoin mbeartas ........................ 0

• Líon na n-imscrúduithe a cuireadh i gcrích nár sheas leis an ngearán a rinneadh faoin mbeartas .................... 2

• Líon na n-imscrúduithe atá faoi réir achomhairc faoin mbeartas ...................................................................... 0

• Líon na n-imscrúduithe ar ghearáin faoin mbeartas atá ar siúl ag deireadh na bliana .......................................... 6
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Stádas reatha foriomlán na ngearán a bhfuil monatóireacht  
á déanamh orthu faoin mbeartas lena n-áirítear 2021

Fireann &  
Baineann le chéile

Fireann Baineann

Céim na hIdirghabhála 2 1 1
Imscrúdú á dhéanamh 10 8 2
Athbhreithniú Achomhairc á Dhéanamh 3 2 1
Gearán ar stad go dtí go gCríochnaítear Próisis  
Eile / Comhairle Dlí Gan Íoc

5 3 2

Ath-Imscrúdú Molta ag Athbhreithniú Achomhairc  
agus Cuireadh tús leis

4 1 3

IOMLÁN 24 15 9

Tabhair faoi deara le do thoil, fuair Aonad WTCPWE faisnéis faoi ghearáin neamhthuairiscithe (ceithre cinn san iomlán) 
de ‘bhulaíocht’ ó 2020 atá á scrúdú agus á gcinneadh ag an mbainistíocht áitiúil faoi láthair, chun a fháil amach an 
sroicheann siad critéir na ‘bulaíochta’ agus an bhfuil Beartas WTCPWE á scaoileadh ag na Gardaí atá i gceist. Níl siad 
seo san áireamh sa tábla thuas.

Leithdháileadh Acmhainní

Leithdháileadh Pearsanra Nua-Chur Chun Cinn

Tar éis comórtais a reáchtáil an tÚdarás Póilíneachta, cuireadh Leas-Choimisinéir amháin chun cinn agus ceapadh Leas-
Choimisinéir eile ó Phóilíní Toronto. Ina theannta sin, cuireadh Ard-Cheannfort chun cinn don Choimisinéir Cúnta.
Cuireadh seachtar Ard-Cheannfoirt agus 15 Ard-Cheannfort agus 15 Cheannfort ar an eolas in 2021. Le linn 2021, 
aistríodh nó leithdháileadh 1,724 Garda de gach céim ar ardú céime.
Fuarthas 421 iarratas nua ar aistriú ó gach céim in 2021.

An tSeirbhís Cúnaimh d’Fhostaithe

Lean an tseirbhís ar aghaidh ag soláthar tacaíochta agus cúnaimh do gach pearsanra agus dá dteaghlaigh a bhféadfadh 
deacrachtaí oibre agus/nó baile a bheith acu.
Mar gheall ar shrianta Covid-19, ní raibh aon chláir Tacaíochta Piaraí ná Oiliúna Garchabhrach Meabhairshláinte ag SCF 
le linn 2021, ach seachadadh agus éascaíodh roinnt idirghabhálacha agus cur i láthair grúpa, mar a leagtar amach thíos:

 Tuarascáil Dheireadh na Bliana 2021

24%

4%

9%

21%

25%

2%
15%

Gardaí faoi Oiliúint & Cur i Láthair Promhaidh (35) 25%

Glaonna Comhdhála Zoom Féinchúraim Ghrúpa (3) 2%

Idirghabhálacha tar éis bhás Phearsanra an 
Gharda Síochána (21) 15%

Cur i Láthair Ag Obair, Aonaid Speisialaithe, Seomraí Cad 
& Cnaipe Gorm (33) 24%

Ceardlanna Asist (6) 4%

Cur i Láthair ar Chur i Láthair maidir le Cur Chun Cinn 
an tSáirsint (12) 9%

Grúp-Aireagáin/Idirghabhálacha Duine le Duine/CISM (30) 21%
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Chuir Treoir Cheanncheathrú 044/2020, a eisíodh i Meán Fómhair 2020, tús le cur i bhfeidhm na seirbhísí tacaíochta 
síceolaíochta a bhfuil géarghá leo do gach pearsanra atá ceangailte le Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um 
Chibearchoireacht (GNCCB), le Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Sheirbhísí Cosanta (GNPSB), chomh maith leis 
na hAonaid Seirbhísí Cosanta Rannáin go léir agus agallóirí speisialaithe. Ba é an aidhm dheiridh ná na tacaíochtaí leasa 
reatha atá ar fáil tríd an tSeirbhís Cúnaimh d’Fhostaithe agus tríd an Líonra Tacaíochta Piaraí a fheabhsú.
Cinntíonn an tSeirbhís Tacaíochta Síceolaíochta go mbíonn deis ag gach pearsanra cuí bualadh le maoirseoir síceolaíoch 
faoi dhó gach bliain. Cuireann Inspire Wellbeing na seisiúin éigeantacha seo ar fáil i gcomhar le SCF.
In 2021, cuireadh tús leis an gclár nuair a reáchtáladh 136 Seisiún Faisnéise Grúpa fíorúil (GIS) ar fud na tíre chun eolas a 
chur ar gach pearsanra a raibh baint acu leis an bpróiseas nua seo. Tar éis an GIS, leithdháileadh a maoirseoir síceolaíoch 
ar gach duine ansin, a mbuailfidís le chéile dá seisiúin éigeantacha duine-le-duine - tugtar breac-chuntas thíos ar an 
miondealú tinrimh.
Cuireadh tús le Seisiúin Faisnéise an Ghrúpa i mí Feabhra 2021 agus d’fhreastail 641 duine ar an iomlán ar fud na tíre.
Cuireadh tús le seisiúin tacaíochta maoirseachta síceolaíochta duine le duine i mí na Bealtaine agus críochnaíodh 758 
seisiún san iomlán faoi dheireadh na bliana 2021.
Go dtí seo, tá an-tóir agus tairbhe ar gach duine lena mbaineann ar an gclár go dtí seo. Tá sé seo le feiceáil sa ráta ard 
rannpháirtíochta 92% go dtí seo.

Stiúrthóireacht Acmhainní Daonna (HRD)

Thug HRD faoi athbhreithniú ar phróiseas AD a tháinig chun críche in 2021. Tá tionscadal Shamhail Oibriúcháin an 
Gharda Síochána ag athstruchtúrú Rannáin an Gharda Síochána agus ag bunú Aonad Seirbhísí Gnó, lena n-áirítear 
freagrachtaí Acmhainní Daonna, i ngach ceann de na 19 Rannán – ag athrú ó bhonn an chaoi a mbainistítear AD 
idirbheartaíochta. Le tacaíocht ón Oifig um Chlaochlú Straitéiseach, reáchtáil bainistíocht na Stiúrthóireachta Acmhainní 
Daonna ceardlanna chun feabhsuithe agus bealaí a shainaithint chun an tairiscint Acmhainní Daonna a shimpliú agus a 
chaighdeánú, agus tacú le páirtithe leasmhara mar atá thíos:
50 próiseas inmheánach feabhsaithe agus cuíchóirithe a shimpliú, acmhainní inmheánacha a uasmhéadú agus díriú 
ar ghnéithe breisluacha d’obair AD. Chuir simpliú na bpróiseas ar chumas cumarsáide agus comhoibrithe níos fearr idir 
Acmhainní Daonna, AD i gcoitinne agus na Rannáin.
Caighdeánú – foirmeacha agus próisis ailínithe chun an fheidhm AD níos leithne a chomhlánú. Tá faisnéis do pháirtithe 
leasmhara ar fáil ar leathanach Acmhainní AD atá deartha go sonrach ar Thairseach an Gharda Síochána.
Tacaíocht - chabhraigh simpliú próisis le Seirbhísí Gnó ina ról chun faisnéis chomhsheasmhach a sholáthar ar fud na 
rannán go léir . Tá rochtain ag gach pearsanra de chuid an Gharda Síochána ar an leathanach tairsí nua HRD; is féidir 
faisnéis agus sonraí teagmhála do gach feidhm tacaíochta a shainaithint go héasca. Chomh maith leis sin, bunaíodh 
cruinniú míosúil le páirtithe leasmhara rannáin, chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna agus chun faisnéis cothrom 
le dáta a sholáthar ar ghnéithe de phróisis AD.
Scoir Gardaí le linn 2021
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Iomlán 0 1 0 5 9 15 95 168 293
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Scoir Fhoireann an Gharda Síochána le linn 2021
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Deonach 0 3 1 2 11 33 12 2 64

Éigeantach 0 0 0 0 0 1 1 3 5

Luathscor Neodrach ó thaobh 
Costais de 0 0 1 0 0 6 3 0 10

Iomlán 0 3 2 2 11 40 16 5 79

Disciplín Fhoireann an Gharda Síochána

Bainistíonn an Stiúrthóireacht Acmhainní Daonna cásanna tromchúiseacha mí-iompair d’Fhoireann an Gharda Síochána 
san eagraíocht. In 2021, bhí ocht gcás disciplín ann d’Fhoireann an Gharda Síochána; ceithre cinn díobh sin i gcrích in 
2021, agus ceithre cinn fágtha oscailte in 2022.

Cúigear líon iomlán Fhoireann an Gharda Síochána a cuireadh ar fionraí in 2021.
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An Rannóg um Neamhláithreacht Bhreoiteachta ar An Garda Síochána agus ar Fhoireann an Gharda Síochána 

Léirítear sna táblaí thíos miondealú agus comparáid ar líon na laethanta a cailleadh d’Fhoireann an Gharda Síochána 
agus do na Gardaí le linn na mblianta 2013-2021.
Taispeántar freisin coibhéis lánaimseartha na nGardaí agus Fhoireann an Gharda Síochána (FTE) agus meánlaethanta a 
cailleadh chun críocha comparáide.

Staitisticí saoire bhreoiteachta i gcomparáid idir 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 &2021 Gardaí Amháin

BLIAIN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Coibhéis lánaimseartha (FTE) 
neart ar an meán sa bhliain          13,243 12,927 12,805 12,855 13,281.50 13,843.50 14,236.25 14,491 14,402

Meán uimh. de na laethan-
ta a cailleadh in aghaidh an 
chomhalta faoi mhionn dlite 
le gnáthbhreoiteacht agus 
díobháil ar dualgas

17.91 13.62 12.32 12.76 13.30 14.70 14.60 12.94 14.19

% athrú bliain ar bhliain na 
meánlaethanta a cailleadh in 
aghaidh an chomhalta faoi 
mhionn

6.54% -23.95% -9.54% 3.57% 4.23% 10.53% -0.68% -11.37% 9.66%

Líon laethanta a cailleadh mar 
gheall ar ghnáthbhreoiteacht 198,975 139,937 112,999.50 113,865.50 122,242 139,895.50 145,365 127,100.50 132,543.50

% athrú bliain ar bhliain – 
gnáthbhreoiteacht 2% -29.67% -19.25% 0.77% 7.36% 14.44% 3.90% -12.56% 4.28%

Líon laethanta a cailleadh mar 
gheall ar ghortú ar dualgas 38,249 36,145 44,864.50 50,215 54,317.50 62,996.50 61,942 62,147.50 71,761

% athraithe bliain i ndiaidh 
bliana – gortú ar dhualgas 15% -5.50% 24.12% 11.93% 8.17% 15.98% -1.67% 0.33% 15.47%

Líon iomlán na Fhoireann an 
Gharda Síochána laethanta 
a taifeadadh

237,224 176,082 157,864 164,080.50 176,559.50 202,892 207,307 189,248 204,304.50

% athraithe bliain i ndiaidh bli-
ana – Líon iomlán na laethanta 
a taifeadadh

4% -25.77% -10.35% 3.94% 7.61% 14.91% 2.18% -8.71% 7.96%

Is é líon iomlán na laethanta breoiteachta a taifeadadh ar SAMS líon na laethanta féilire a bhfuil an fhoireann as láthair, 
agus d’fhéadfadh deireadh seachtaine agus laethanta scíthe a bheith san áireamh ann.

Staitisticí Saoire Bhreoiteachta do 2013 mar a taifeadadh ar SAMS agus thuairiscigh @ 03.02.2014 
Staitisticí Saoire Bhreoiteachta do 2014 mar a taifeadadh ar SAMS agus thuairiscigh @ 04.02.2015 
Staitisticí Saoire Bhreoiteachta do 2015 mar a taifeadadh ar SAMS agus a thuairiscigh @ 03.02.2016 
Staitisticí Saoire Bhreoiteachta do 2016 mar a taifeadadh ar SAMS agus thuairiscigh @ 01.02.2017 
Staitisticí Saoire Bhreoiteachta do 2017 mar a taifeadadh ar SAMS agus thuairiscigh @ 06.02.2018 
Staitisticí saoire breoiteachta do 2018 mar a taifeadadh ar SAMS agus a thuairiscigh @ 05.02.2019 
Staitisticí saoire breoiteachta don bhliain 2019 mar a taifeadadh ar SAMS agus a thuairiscigh @ 05.02.2020 
Staitisticí Saoire Bhreoiteachta do 2020 mar a taifeadadh ar SAMS agus a thuairiscigh @ 05.02.2021 
Staitisticí Saoire Breoiteachta do 2021 mar a taifeadadh ar SAMS agus a tuairiscíodh @ 04.02.2022

Staitisticí saoire bhreoiteachta i gcomparáid idir 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 &2021 Foireann an Gharda Síochána 
Amháin

BLIAIN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Foireann an Gharda Síochána FTE ar 
an meán i rith na bliana 2039.77 2042.36 2090.40 2071.66 2193.72 2361.64 2797 3096.71 3259.85

Meán uimh. de laethanta a cailleadh 
in aghaidh Fhoireann an Gharda 
Síochána mar gheall ar bhreoiteacht

12.35 12.11 12.09 12.41 11.88 11.83 11 8.81 9.19

% Athrú bliain ar bhliain na 
meánlaethanta a cailleadh in aghaidh 
na

N/A -1.94% -0.17% 2.65% -4.27% -0.42 % -7.02% -19.91% 4.31%

Líon iomlán na laethanta a taifeadadh* 25,193 24,741 25,267 25,716 26,054 27,941 30760.42 27,286.71 29,957.20

% athrú bliain ar bhliain N/A -1.79% 2.13% 1.78% 1.31% 7.24% 10.10% -11.29% 9.79%
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* Taispeánann líon iomlán na laethanta a taifeadadh ar PeopleSoft (HRMS) na laethanta oibre iarbhír a cailleadh. Tá na 
figiúirí a thaispeántar ann d’Fhoireann an Gharda Síochána gan glantóirí páirtaimseartha agus freastalaithe seirbhíse a 
áireamh. Déantar lascainiú ar dheireadh seachtaine agus coigeartuithe d’fhostaithe ar phatrúin comhroinnte oibre.
Staitisticí saoire breoiteachta do 2013 mar a taifeadadh ar HRMS agus thuairiscigh @ 03.02.2014 
Staitisticí saoire breoiteachta do 2014 mar a taifeadadh ar HRMS agus thuairiscigh @ 04.02.2015 
Staitisticí saoire breoiteachta do 2015 mar a taifeadadh ar HRMS agus thuairiscigh @ 03.02.2016 
Staitisticí  Saoire Bhreoiteachta do 2016 mar a taifeadadh ar HRMS agus thuairiscigh @ 01.02.2017 
Staitisticí saoire breoiteachta do 2017 mar a taifeadadh ar HRMS agus thuairiscigh @ 06.02.2018 
Staitisticí saoire breoiteachta do 2018 mar a taifeadadh ar HRMS agus thuairiscigh @ 05.02.2019 
Staitisticí Saoire Breoiteachta don bhliain 2019 mar a taifeadadh ar HRMS agus a thuairiscigh @ 05.02.2020 
Staitisticí saoire breoiteachta do 2020 mar a taifeadadh ar HRMS agus a thuairiscigh @ 05.02.2021
Staitisticí Saoire Breoiteachta do 2021 mar a taifeadadh ar HRMS agus a thuairiscítear @ 04.02.2022

Neamhláithreacht Bhreoiteachta Tráchtaireachta 2021

Déantar neamhláithreacht bhreoiteachta a chatagóiriú den chuid is mó mar ghortú ar dualgas (Gardaí amháin) agus 
gnáth-bhreoiteacht (foireann na nGardaí agus an Gharda Síochána). In 2021, tháinig méadú ar ghnáth-neamhláithreacht 
bhreoiteachta bhreoiteachta do na Gardaí agus d’Fhoireann an Gharda Síochána araon.
I gcomparáid le 2021 go 2020, tá méadú 4.28% tagtha ar ghnáthlaethanta breoiteachta bliain ar bhliain do Ghardaí agus 
méadú 9.79% ar Fhoireann an Gharda Síochána. Léiríonn gortú ar laethanta neamhláithreachta breoiteachta dleachta 
méadú freisin. Tá méadú suntasach 15.47% tagtha ar ghortú bliain ar bhliain ar dhualgas i gcomparáid le 2021 go 2020.
Cuireann éifeacht Covid-19 leis na hathróga. I gcomparáid le 2019, léiríonn laethanta neamhláithreachta breoiteachta 
roimh an bpaindéim do Ghardaí laghdú 8.8% ar ghnáth-bhreoiteacht, méadú 15.9% ar ghortú ar dualgas agus laghdú 
foriomlán 1.4%, agus léiríonn neamhláithreacht bhreoiteachta Fhoireann an Gharda Síochána laghdú 2.61%.
Cásanna Neamhláithreachtaí Breoiteachta

•  Ba é líon na gcásanna de ghnáth-neamhláithreacht bhreoiteachta bhreoiteachta do Ghardaí in 2021 ná 14,438, rud 
a léiríonn méadú 10.86% ó 13,024 in 2020.

•    Maidir le Foireann an Gharda Síochána, ba é líon na gcásanna ná 3,670 in 2021, rud a léiríonn méadú 4.38% ó 3,516 
in 2020.

•   Díobháil do chásanna neamhláithreachta breoiteachta ar dualgas do Ghardaí ná 581 in 2021, rud a léiríonn méadú 
12.16% ó 518 in 2020.

Líon na nGardaí/Fhoireann an Gharda Síochána as láthair

Maidir le líon na nGardaí/Fhoireann an Gharda Síochána a bhaineann leas as neamhláithreacht bhreoiteachta, léiríonn na 
figiúirí conair cosúil le conair na gcásanna neamhláithreachta breoiteachta.
• Ba é 6,710 líon na nGardaí a bhain leas as neamhláithreacht bhreoiteachta (gnáth-bhreoiteacht) in 2021, rud a léiríonn 

méadú 5.4% ó 6,365 in 2020.
•  Maidir le Foireann an Gharda Síochána, ba é 1,743 an líon a bhain leas as neamhláithreacht bhreoiteachta in 2021, 

rud a léiríonn méadú imeallach 0.87% ó 1,728 in 2020.
•   Ba é 308 líon na nGardaí a bhain leas as gortú ar neamhláithreacht bhreoiteachta dualgais in 2021, rud a léiríonn 

laghdú 36.89% ó 488 in 2020.
Paindéim Covid-19

D’eisigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe treoir maidir le neamhláithreacht a thaifeadadh mar thoradh ar 
phaindéim Covid-19. Ní thaifeadfar neamhláithreacht a bhaineann le Covid-19 mar neamhláithreacht bhreoiteachta, 
déanfar é a thaifeadadh mar shaoire speisialta le pá agus beidh feidhm aige sna cúinsí seo a leanas:
• Fostaithe ar gá dóibh féin-aonrú.
• Fostaithe faoi ghluaiseachtaí srianta, áit nach féidir aon socrú solúbtha oibre a bhaint amach.
• Ní féidir fostaithe a theastaíonn chun cocún a dhéanamh, sa chás nach féidir obair ón mbaile a éascú.

LTR – Ráta Ama Caillte – Gardaí
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Bliain
Líon laethanta 
As láthair tinn

Líon laethanta 
As láthair tinn 
coigeartaithe 

5/7

Coibhéis 
Lánaim-

seartha (WTE)

Bliain Oibre 
Chaighdeánach

Bliain Oibre 
Chaighdeánach * 

WTE
LTR Tráchtaireacht

2021 132,543.5 94,673.93 14,402.00 229 3,298,058.00 2.87% Ba é 3.2% 
an Ráta Ama 

Caillte do 
2018, arna 
ríomh ag 
DPER.

2020 127,100.5 90,786.07 14,628.00 229 3,349,812.00 2.71%

2019 145,365 103,832.14 14,236.25 229 3,260,101.25 3.18%
Nóta 1 Taifeadtar neamhláithreacht bhreoiteachta do Ghardaí mar líon na laethanta féilire atá siad as láthair agus d’fhéadfadh laethanta deireadh 
seachtaine nó/agus laethanta scíthe a bheith san áireamh ann. Chun meastachán a dhéanamh ar na laethanta oibre a cailleadh, déantar líon na 
laethanta neamhláithreachta breoiteachta a taifeadadh a choigeartú de réir fachtóir 5/7. 

Nóta 2 Ríomhtar an figiúr LTR gan ach an gnáth-neamhláithreacht bhreoiteachta a úsáid.

Nóta 3 Bliain oibre chaighdeánach = 229 lá (365 lúide deireadh seachtaine, laethanta saoire poiblí agus 22 lá saoire bhliantúil).  

Nóta 4 Ráta Ama Caillte:           

Laethanta taifeadta tinn * 5/7    ________________________________ *100 
Bliain oibre chaighdeánach * WTE    

Nóta 5  Ní chuireann coibhéis lánaimseartha san áireamh cineálacha eile saoire mar mháithreachas, sos gairme srl.

Keeping 
Our People 
Supported 

(KOPS)
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LTR – Ráta Ama Caillte – Foireann an Gharda Síochána

Bliain
Líon laethanta 
As láthair tinn

Coibhéis 
Lánaimseartha 

(WTE)

Bliain Oibre 
Chaighdeánach

Bliain Oibre 
Chaighdeánach * 

WTE
LTR Tráchtaireacht

2021 29,957.20 3,259.85 229 746,505.65 4.01% An Ráta Ama 
Caillte do 2018, 

mar
ríomh ag DPER, ba 

é 5.2%.

2020 27,286.71 3,096.71 229 709,146.59 3.85%

2019 30,760.42 2,797.00 229 640,513.00 4.80%
Nóta 1 Maidir leis an Tuarascáil Bhliantúil, tarraingítear figiúirí Fhoireann an Gharda Síochána ó HRMS agus tá an fhoirmle 5/7 curtha i bhfeidhm roimh 
an dáta cheana féin.

Nóta 2 Bliain oibre chaighdeánach = 229 lá (365 lúide deireadh seachtaine, laethanta saoire poiblí agus 22 lá saoire bhliantúil).  

Nóta 3  Ní chuireann coibhéis lánaimseartha san áireamh cineálacha eile saoire mar mháithreachas, sos gairme, srl.

SLÁINTE AGUS FOLLÁINE CHEIRDE AN GHARDA SÍOCHÁNA (GOHW)

In 2021, chuir GOHW raon tacaíochtaí agus seirbhísí ar fáil do phearsanra uile an Gharda Síochána. Chuir GOHW 
comhairle agus tacaíocht ar fáil don eagraíocht freisin ar leibhéal corparáideach.
•  Sheol an Garda Síochána a chéad Straitéis Sláinte agus Folláine riamh i mBealtaine 2021. Bhí ionchur ó fhóram 

páirtithe leasmhara mar bhonn eolais don straitéis ina raibh ionadaithe ó na cumainn foirne agus ó na ceardchumainn. 
Beidh Oifig Náisiúnta Folláine an Gharda Síochána i gceannas ar sheachadadh na straitéise, agus oibreoidh sí le 
comhpháirtithe laistigh agus lasmuigh den eagraíocht. Tá trí phríomhsprioc ag an Straitéis Sláinte agus Folláine:
 TSeirbhísí atá ann cheana a aithint, a chur in iúl agus a fheabhsú.
 Sláinte, folláine agus inoibritheacht a chur chun cinn ar fud na heagraíochta.
 Comhpháirtíochtaí a fhorbairt le príomhpháirtithe leasmhara laistigh agus lasmuigh den Gharda Síochána, chun 

acmhainn a fhorbairt agus chun tacaíocht agus comhairle a chur chun cinn.
 Laistigh den Phlean Gníomhaíochta um Shláinte agus Folláine 2021-2023, tá gníomhartha sonracha faoi gach sprioc 

a léiríonn tosaíochtaí a shainaithníonn pearsanra an Gharda Síochána sa suirbhé measúnaithe ar riachtanais sláinte, 
a bhí mar bhonn eolais d’fhorbairt na straitéise freisin.

•  I mí na Samhna 2021, seoladh Aip Folláine an Gharda Síochána. Cinntíonn an Aip KOPS atá furasta le húsáid agus 
cabhrach (Ár nDaoine a Choinneáil Tacaithe) go bhfuil faisnéis faoi phríomhthacaíochtaí agus príomhsheirbhísí, idir 
inmheánach agus sheachtrach, ar fáil ar bhonn 24/7. Tá faisnéis úsáideach ann freisin faoi raon ábhar imní coitianta, 
mar shampla dúlagar agus andúil, lena n-áirítear comharthaí agus comharthaí le bheith ag faire amach dóibh, agus 
comharthaíocht chun cabhrú agus comhairle.

• Chruthaigh GOHW ábhar /gnéithe rialta tiomnaithe sláinte agus folláine ceirde do Newsbeat (nuachtlitir inmheánach).
•     Ag obair le HR, leathnaigh GOHW maoirseacht shíceolaíoch bhreise dóibh siúd i róil ardriosca agus in aonaid 

speisialaithe.
•   I gcomhar leis an tSeirbhís Cúnaimh d’Fhostaithe, chuir GOHW idirghabhálacha tacúla ar fáil tar éis eachtraí 

tragóideacha.
•   Sheol GOHW, i gcomhpháirtíocht le HR, feachtas dreasaithe chun pearsanra uile an Gharda Síochána a spreagadh 

chun leas a bhaint as an vacsaín fliú.

AONAD TACAÍOCHTA CHÚLTACA NÁISIÚNTA AN GHARDA SÍOCHÁNA

Lean gardaí Cúltaca ag obair go deonach i rith 2021 agus na paindéime leanúnaí chun cabhrú lena gcomhghleacaithe 
lánaimseartha sa Gharda Síochána ar fud na heagraíochta.
In 2021, fianaíodh 72 Garda Cúltaca ó rang 191R. In ainneoin moilleanna tosaigh mar gheall ar na bearta sláinte poiblí, 
chuir na baill seo a sceideal oiliúna i gcrích agus fianaíodh iad i gColáiste an Gharda Síochána. Leithdháileadh na baill 
nua seo ar stáisiúin na nGardaí ar fud 26 rannán.

In 2021 freisin, eisíodh 48 Deimhniú Léirthuiscint do bhaill Chúltaca an Gharda Síochána a chríochnaigh 10 mbliana 
seirbhíse go rathúil. Tugann sé seo líon iomlán na nGardaí Cúltaca atá ag fónamh, le 10 mbliana seirbhíse nó níos mó 
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go 254.
I mí Dheireadh Fómhair, foilsíodh Straitéis Cúltaca an Gharda Síochána 2021-2025. Bhí athbhreithniú inmheánach mar 
bhonn eolais don straitéis i bpáirt, a d’aithin roinnt réimsí le haghaidh forbartha, lena n-áirítear struchtúr, bainistíocht agus 
rialachas Chúltaca an Gharda Síochána .
Cuirfear an straitéis i bhfeidhm thar thréimhse cúig bliana agus tá sí bunaithe ar ghealltanais do shé phríomhchuspóir:

an Gharda 
Síochána a 

Earcú 

Maoirseacht 
Chúltaca agus  

Rialachas

Oiliúint agus 
Forbairt

Luach Ár 
nDaoine

Ról agus 
Imscaradh na 

nGardaí Cúltaca
Meastóireacht

Seachadfar na cuspóirí straitéiseacha seo i bplean gníomhaíochta, a chinnteoidh go gcuirfidh an Garda Síochána seirbhís 
phóilíneachta ar fáil don phobal a bhfreastalaímid air, a chuirfidh an éagsúlacht chun cinn laistigh den eagraíocht agus 
a thabharfaidh tiomantas fiúntach do na hoibrithe deonacha a ghéilleann a gcuid ama chun cabhrú lena bpobail a 
dhéanamh sábháilte.

TEICNEOLAÍOCHT FAISNÉISE AGUS CUMARSÁIDE (TFC)

Soláthraíonn Oibríochtaí TFC tacaíocht 24/7/365 don eagraíocht lena chinntiú go gcoinnítear infhaighteacht bonneagair 
agus seirbhíse iarratais do thimpeallacht TFC iomlán an Gharda Síochána, de réir chaighdeáin fiontraíochta, trí na 
timpeallachtaí freastalaí, deisce, stórála agus slándála a bhainistiú do bhonn úsáideora de níos mó ná 18,000 pearsanra 
de chuid an Gharda Síochána, rochtain a fháil ar níos mó ná 170 seirbhís. In 2021, mar gheall ar an eastát TFC atá ag 
fás, logáileadh os cionn 106,000 ticéad tacaíochta ar fud na bhfoirne TFC go léir.
In 2021, tháinig méadú 30% ar thicéid tacaíochta (13,348) agus 24,928 nuashonrú soláthair úsáideora san iomlán –
méadú os cionn 68% i gcomparáid le 2020. Is léiriú iad an dá fhigiúr ar ról méadaitheach sonraí agus teicneolaíochta sa 
phóilíneacht.
Ina theannta sin, thacaigh agus d’imlonnaigh Oibríochtaí TFC le scaoileadh 51 uasghrádú mór ar fheidhmchláir agus ar 
sheirbhísí in 2021, agus rinne siad os cionn 2,500 iarratas ar athrú agus ar iarratais theicniúla ar bhonneagar, ar sheirbhísí 
agus ar shonraí.

Leithdháileadh Crua-earraí 2021 vs. 2020

Leithdháileadh 2021 2020 Athraitheas

Deasca Bainistithe 460 860 -400

Ríomhairí Glúine Bainistithe 1,650 1,440 +210

In 2021 freisin, chun tacú le rolladh amach leanúnach an Chórais Bainistíochta Uainchláir agus Dualgas (RDMS), 
imscaradh 71 cliant both agus 98 monatóir, chun tacú le rochtain úsáideoirí agus oifigí pleanála RDMS ar fud Chiarraí, 
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Luimnigh agus DMR Theas. Táthar ag súil go laghdóidh forbairt aip fón cliste RDMS an gá atá le bothanna in 2022. 
Imscaradh 116 deasc eile chun na seirbhísí inimirce atá ar fáil ag calafoirt iontrála éagsúla sa Stát a fheabhsú.
Le linn 2021, úsáideadh nuashonrú mór chuig eastát deisce agus ríomhaire glúine TFC Windows 10. Faoi dheireadh 
2021, rinneadh os cionn 95% den eastát deisce a nuashonrú go cianda, agus críochnaíodh é go luath in 2022.
Gníomhaíochtaí breise TFC i rith 2021

Lean TFC an Gharda Síochána le cur i bhfeidhm na póilíneachta faisnéise agus na póilíneachta digití de réir straitéis 
eagraíochtúil, le níos mó ná 50 tionscadal forbartha suntasach ag am ar bith lena n-áirítear an Córas Bainistíochta 
Ábhar Leictreonach (ECM), an Córas Bainistíochta Imscrúdaithe (IMS), uasghrádú PULSE, uasghrádú ar chóras 
méarlorg AFIS agus forbairt teicneolaíochta locha sonraí, chun tacú le hanailísíocht agus obair imscrúdaithe GSAS

Imscaradh níos mó ná 2,500 feiste soghluaisteachta gníomhaí breise chuig baill túslíne, rud a d’fhág go bhfuil os cionn 
4,600 feiste san iomlán imscartha faoi dheireadh 2021; feidhmíonn fóin chliste uile an Gharda Síochána ar ardán slán, a 
bhainistítear go lárnach, rud a ligeann d’iarratais nua a imscaradh agus feidhmíonn fóin chliste uile an Gharda Síochána 
mar ríomhairí lán-nasctha iontu féin.
Leathnaíodh réiteach slán físchomhdhála chuig gach úsáideoir soghluaisteachta, deireadh a chur le ham taistil le 
haghaidh faisnéisithe agus tacaíocht mhaoirseora fíor-ama a éascú.

Bhí baint ag Éire le Córas Faisnéise Schengen 
(SIS II) i Márta 2021, agus faoi dheireadh na bliana 
bhí níos mó ná 19,000 foláireamh stóráilte.

Eisíodh 168,787 Fógra Muirear Seasta (FMS) le hAipeanna FMS an Gharda Síochána.
Imscaradh an Aip FMS chuig gach ball den Gharda Síochána nuair a cuireadh oiliúint soghluaisteachta gníomhaí 
ar líne i gcrích.  Cuireadh tuilleadh feabhais leis an Aip FMS chun aighneachtaí cionta neamh-tiomána agus cionta 
Covid-19 a cheadú, agus bhí an reachtaíocht sláinte éigeandála i bhfeidhm.
Chuaigh Seoladh Ríomhchuidithe (CAD2) i mbun forbartha agus baineann sé le hollchóiriú pleanáilte ar an gcóras 
TFC ceannais agus rialaithe atá ann cheana chun straitéis réigiúnach an tseomra rialaithe a chomhlánú.
Chuir TFC an Gharda Síochána cúnamh agus tacaíocht ar fáil d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) tar éis 
an chibearionsaí mór ransomware i mBealtaine 2021.
Tugadh ceanncheathrú TFC an Gharda Síochána ar láimh don Gharda Síochána i mí na Samhna 2021.
Leanadh le ceannairí teicneolaíochta sinsearaí intí a earcú le linn 2021, agus seacht gcinn de na naoi bpost bain-
istíochta sinsearaí i bhfeidhm faoi dheireadh 2021.

BIÚRÓ NÁISIÚNTA TEICNIÚIL AN GHARDA SÍOCHÁNA (GNTB)

An Oifig Tacaíochta Bainistíochta

Déanann an Oifig Tacaíochta Bainistíochta bainistíocht agus comhordú ar chóras riaracháin Bhiúró Náisiúnta Teicniúil an 
Gharda Síochána (GNTB).

Thaifead an Oifig Tacaíochta Bainistíochta 599 iarratas ar sheirbhísí GNTB in 2021. Díobh seo, bhain 36 iarratas le foirne 
iomlána ina raibh baill ón Rannóg Imscrúdaithe Balaistíoch agus Fóiréinseach, agus Rannóga Grianghrafadóireachta 
agus Mapála chun freastal ar radhairc de chineál tromchúiseach, lena n-áirítear dúnmharuithe, básanna amhrasacha, 
scrúduithe teicniúla, dí-adhlacthaí agus tochailtí fóiréinseacha. Ní chuimsíonn na figiúirí seo na haighneachtaí ginearálta 
cáis chuig gach ceann de na rannóga saineolaithe tríd an gCóras Bainistíochta Taispeántas Maoine (PEMS).

An Rannóg um Imscrúdú Balaistíoch agus Fhóiréinseach



Tuarascáil Ar Airm Thine Fhóiréinseacha

n 2021, fuarthas 760 arm tine nó arm tine amhrasta ag an Rannóg Um Imscrúdú Balaistíoch 
agus Fóiréinseach, lena scrúdú agus lena n-aicmiú faoin reachtaíocht. Tá sé seo ag teacht 
den chuid is mó le figiúirí 2020, a bhí ag 777. Ina theannta sin, cuireadh 14,889 babhta 
armlóin agus 131 cás cartúis agus urchair isteach lena scrúdú agus lena dtuairisciú.

Pléascáin agus Feistí Pléascacha Seiftithe (IEDanna)

Fuarthas 38 cás san iomlán a bhaineann le pléascán ag an Rannóg Imscrúdaithe Balaistíoch 
agus Fóiréinseach in 2021.

An Rannóg Grianghrafadóireachta

In 2021, d’fhreastail an Rannóg Grianghrafadóireachta ar 57 glao ar láithreacha coireanna 
tromchúiseacha agus imscrúduithe gaolmhara.
Críochnaíodh 39 agallamh Evo-FIT (aghaidh-aithint) le híospartaigh/finnéithe i gcoir .
Chuir an chuid thart ar 162,000 prionta grianghrafadóireachta aonair i gcló, a d’úsáid foirne 
imscrúdaithe agus lena gcur i láthair le linn trialacha coiriúla.
Leanadh le grianghrafadóireacht drone a úsáid ag láithreacha coireachta mar chuid den 
phróiseas meastóireachta leanúnach ar a n-úsáid ag an nGarda Síochána.
Chuir an rannóg seirbhís grianghrafadóireachta ar fáil freisin do Phreasoifig an Gharda 
Síochána do 19 imeacht caidrimh phoiblí a reáchtáladh i rith na bliana.
Mar chuid den ullmhúchán don cheiliúradh céad bliain atá le teacht in 2022, tá an Rannóg 
Grianghrafadóireachta ag glacadh páirte in dhá mhórthionscadal. Ar an gcéad dul síos, 
cuireadh de chúram air portráidí grianghrafadóireachta a chomhlánú do leabhar ar mhná sa 
Gharda Síochána.
Is é an dara tionscadal, i gcomhar le Coiste Céad Bliain, cartlann grianghraf na rannóige a 
thaispeáint ar láithreán gréasáin an Gharda Síochána. Ligfidh sé seo rochtain náisiúnta agus 
idirnáisiúnta ar níos mó ná 10,000 grianghraf stairiúil ag dul siar go dtí tús na 1900idí.
An Rannóg Mapála

Mar thoradh ar dhul chun cinn sa teicneolaíocht nua-aimseartha, mar shampla CCTV rianú 
GPS agus fianaise fón póca, tá imscrúduithe coiriúla ag éirí níos casta. Tháinig méadú ar líon 
agus ar chineál na hoibre a theastaíonn chun taispeántais mhapála a ullmhú don chúirt le 
roinnt blianta anuas. 

Mapáil bunaithe ar an nGréasán

Córas Faisnéise Geografaí Gréasáin (GIS)

Tá baint ag an Rannóg Mapála le hullmhú, táirgeadh agus soláthar léarscáileanna mionsonraithe ar ardchaighdeán, 
léarscáileanna gréasáin feidhmchlár gréasáin agus cur i láthair don Gharda Síochána agus do ghníomhaireachtaí Rialtais 
eile.
Léarscáileanna ar Thairseach an Gharda Síochána

Tá léarscáileanna digiteacha ar fáil ar Thairseach an Gharda Síochána, agus tá gnéithe nua á bhforbairt agus á gcur leis 
i gcónaí, chun a n-éifeachtacht mar thacaíocht do riachtanais phóilíneachta nua-aimseartha a fheabhsú. In 2021, chuir 
pearsanra an Gharda Síochána 499 iarratas ar léarscáileanna isteach tríd an gcóras iarratais ar líne.

Chríochnaigh an Rannóg Mapála 530 iarratas ar sheirbhísí san iomlán, lena n-áirítear tinreamh/cúnamh le 31 glao ar 
láithreacha coireachta agus imscrúduithe gaolmhara. Sa tréimhse chéanna, thug saineolaithe mapála 128 n-iarratas 
i gcrích ar léarscáileanna a bhaineann le ceanglais riaracháin agus 371 iarraidh ar léarscáileanna a bhaineann le 
himscrúduithe coiriúla.

An Oifig Náisiúnta um Chomhordú Dlí-Eolaíoch (NFCO)
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Leanann NFCO ag bainistiú agus ag déanamh monatóireachta ar gach bithmhéadracht deontóra, eadhon, DNA, méarloirg, 
priontaí pailme agus grianghraif deontóirí a thóg na Gardaí. Cumasaíonn an Feidhmchlár Rianaithe Bithmhéadracha 
bainistíocht agus monatóireacht a dhéanamh ar riachtanais scriosta agus coinneála na sonraí bithmhéadracha go léir, de 
réir an Achta um Cheartas Coiriúil (Fianaise Dlí-Eolaíochta agus Córas Bunachair Sonraí DNA), 2014.

An Oifig um Bainistíocht Cáilíochta

In 2021, rinne comhlachtaí creidiúnaithe Bord Creidiúnaithe Náisiúnta na hÉireann (INAB) agus ISOQAR roinnt iniúchtaí 
seachtracha ar Bhiúró Teicniúil Náisiúnta an Gharda Síochána. Mar thoradh ar na hiniúchtaí rinneadh na creidiúnaithe do 
chaighdeáin ISO9001: 2015 agus ISO 17025: 2017 a athdheimhniú agus a chothabháil.

STIÚRTHÓIREACHT DLÍ
 

Coireacht Dlí 
Tá an tArd-Cheannfort, Crime Legal freagrach as comhairle dlí oibríochtúil a sholáthar. Tá an Rannóg um Chearta 
an Duine, atá bunaithe laistigh den fheidhm Dlí maidir le Coireacht, freagrach as bunús fónta dlíthiúil a choinneáil do 
chearta an duine agus as a chinntiú freisin go gcomhlíonann gach beartas, nós imeachta agus ordú oibríochta cearta 
an duine.
Oifig na Rannóige Coireacht Dlí

Soláthraíonn oifig na Rannóige pointe lárnach teagmhála do raon leathan comhpháirtithe ceartais ó Sheirbhís Phríosúin na 
hÉireann, Bord Parúil, An Bord Athbhreithnithe Meabhair-Shláinte, iarratais Roinne ar fhaisnéis, iarratais ar Choinbhinsiún 
na Háige, fiosrúcháin faoin Acht Cothabhála agus iarratais stairiúla. Le bliain anuas, dhéileáil an rannóg le hiarratais aonair 
nua freisin, agus tá miondealú díobh le feiceáil thíos.

Iarrataí ón 
Roinn Dlí agus 

Cirt

An Bord 
Athbhreithnithe 

Meabhair-Shláinte
(Dlí Coiriúil)

Duine ar 
Cuireadh 

Pianbhreith a 
Aistriú

Iarratais ar 
Bhord Parúil

Fiosrúcháin 
faoin Acht 

Cothabhála

Feidhmchlár 
Rochtana 

Coinbhinsiún na 
Háige

Iarrataí ar 
Chomhaid 
Stairiúla

Iomlán

76 16 27 129* 83 49 25 405

 
*(55 críochnaithe mar cuireadh stop le Bord Parúil ó Bhealtaine 2021 go Nollaig 2021)

An Rannóg Dlí

Tá freagracht náisiúnta ar an Rannóg Dlí i gCoireacht Dlí as comhairle agus treoir dlí a sholáthar don Gharda Síochána 
maidir le cúrsaí oibríochta. Cuirtear comhairle ar fáil do phearsanra oibríochta maidir leis an iliomad saincheisteanna ó 
fhorfheidhmiú agus treoir reachtach, mar aon le forbairt beartais agus faisnéis faoi chinntí ó na hUaschúirteanna.
Soláthraíonn an Rannóg Dlí pointe teagmhála ar leibhéal seirbhíse don Gharda Síochána le hOifig an Stiúrthóra 
Ionchúiseamh Poiblí agus le hOifig an Ard-Aighne. Soláthraíonn sé seo comhroinnt dhéthaobhach faisnéise don 
eagraíocht agus éascaíonn sé réiteach luath ar shaincheisteanna atá ag teacht chun cinn.
Dhéileáil an Rannóg Dlí le breis agus 1,100 iarratas ar leith ar chomhairle dlí, lena n-áirítear níos mó ná 850 comhad nua 
i rith na bliana 2021.
Déanann an Rannóg Dlí idirchaidreamh le ranna Rialtais maidir le reachtaíocht nua a fhorbairt, agus déanann sí 
aighneachtaí a athbhreithniú agus a ullmhú maidir le líon mór ceannasaí billí don dréachtreachtaíocht a bhfuil tionchar 
acu ar cheartas coiriúil agus ar phóilíneacht.
Déanann an rannóg monatóireacht agus measúnú ar fhorbairtí laistigh den timpeallacht dhlíthiúil a mbíonn tionchar acu 
ar phóilíneacht oibríochtúil. Ullmhaíonn sé Treoracha ceanncheathrún ar reachtaíocht nua agus ar chinntí na gcúirteanna 
a mbíonn tionchar acu ar obair an Gharda Síochána, le scaipeadh ar an eagraíocht.

 

An Rannóg Oidhreachta
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Lean an Rannóg Oidhreachta ag idirchaidreamh le hOifig an Phríomh-Aturnae Stáit i rith 2021 i gcomhar le Seirbhís 
Chróinéara Thuaisceart Éireann. Lean an chuid seo ar aghaidh ag comhordú freagraí agus ag soláthar cúnaimh agus 
doiciméadaithe d’údaráis Thuaisceart Éireann, de réir mar a cheadaíonn reachtaíocht.

Chomhordaigh an chuid seo freagraí agus cáipéisíocht don chleachtadh scóipe a rinne an Breitheamh Gerard Haughton 
maidir le bás an Uasail Shane O’Farrell i mí Lúnasa 2011.

An tAonad um Chosaint Arm Tine (FPU)

Le linn 2021, chuaigh FPU i dteagmháil le páirtithe leasmhara a raibh baint acu le cur i bhfeidhm na samhla oibríochta 
rannáin, ag tairiscint comhairle faoi na hathruithe reachtacha riachtanacha.

Rinne an t-aonad seiceálacha stádais córais ar athnuachan ceadúnas agus iarratais den scoth, agus ag an tráth sin 
comhairle a chur ar an Roinn Dlí agus Cirt maidir le hairm thine a iompórtáil agus a onnmhairiú.

Lean FPU le monatóireacht a dhéanamh ar an bpróiseas priontála agus íocaíochta deimhnithe arm tine seachfhoinsithe 
trí oibriú go dlúth le Rannóg TFC an Gharda Síochána. Leagadh béim láithreach ar na saincheisteanna go léir a bhí fós 
gan réiteach ag na hOifigigh Rannáin agus Ceantair ábhartha. Chuir an t-aonad ábhar faisnéise ar fáil do Cheisteanna 
Parlaiminte agus d’fhaisnéis staitistiúil agus choinnigh sé a chláir de chlubanna lámhach arm tine údaraithe, raonta 
lámhach arm tine agus déileálaithe cláraithe arm tine.

Chabhraigh FPU le hArd-Cheannfoirt agus le Ceannfoirt maidir le hachomhairc na Cúirte Dúiche maidir le diúltú deimhnithe 
arm tine a dheonú, údaruithe raon lámhach agus deimhnithe agus údaruithe arm tine a chúlghairm.

Trí mhonatóireacht leanúnach a dhéanamh ar na tuairiscí arm tine ar PULSE, chuidigh an tAonad Beartais Arm Tine leis 
na Gardaí leis na tuarascálacha seo, chun córas éifeachtach agus éifeachtach ceadúnaithe arm tine a chinntiú. Mar 
thoradh ar na gníomhartha seo, tá thart ar 235,000 arm tine ceadúnaithe ar fud na dlínse faoi dheireadh na bliana 2021 
– an ráta comhlíonta is airde ó iarratasóirí ó bunaíodh an córas ceadúnaithe trí bliana.

An Rannóg Cúnaimh Fhrithpháirtigh 

In 2021, fuair agus phróiseáil an Rannóg Cúnaimh Fhrithpháirtigh, Crime Legal, os cionn 1,300 iarratas ar chúnamh 
frithpháirteach, agus lorg gach ceann acu cúnamh ó dhlínsí eile thar ceann imscrúduithe coiriúla an Gharda Síochána. Is 
ionann an figiúr seo agus méadú 22% i gcomparáid le 2020.
In 2021, chuir an Rannóg Cúnaimh Fhrithpháirtigh 561 iarratas ó dhlínsí eile a raibh cúnamh á lorg acu in ábhair choiriúla 
chun báis. Is ionann an figiúr seo agus méadú 49% i gcomparáid le 2020.
Chabhraigh an Rannóg Cúnaimh Fhrithpháirtigh freisin le dhá Fhoireann Chomhpháirteacha um Imscrúdú nua a bhunú 
agus a riaradh.
Dlí Fostaíochta

Cuireann oifig cheann an Dlí Fostaíochta comhairle dlí ar fáil d’eagraíocht an Gharda Síochána faoi raon mór saincheisteanna 
dlí fostaíochta. Cuireann an oifig comhairle dlí ar fáil maidir le cásanna bulaíochta agus ciaptha, saincheisteanna nochta 
cosanta, agus díospóidí saoire breoiteachta laistigh den Gharda Síochána a bhaineann le pearsanra uile an Gharda 
Síochána. Bainistíonn an Oifig Dlí Fostaíochta gach dlíthíocht fostaíochta agus comhionannais os comhair na gcúirteanna, 
an Choimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre agus na Cúirte Oibreachais, thar ceann Choimisinéir an Gharda Síochána.

Dlíthiúil Sibhialta

Tá oifig cheann an Dlí Shibhialta freagrach as bainistíocht réamhghníomhach a dhéanamh ar gach dlíthíocht shibhialta 
a bhaineann leis an nGarda Síochána Coimisinéir, mar aon le comhairle dlí a sholáthar maidir le saincheisteanna dlí 
riaracháin, fostaíochta agus rialála, lena n-áirítear príomhthionscadail eagraíochtúla. Cuireann an Oifig Dlí Shibhialta 
comhairle dlí éifeachtach agus thráthúil ar fáil freisin maidir le raon leathan saincheisteanna dlí, lena n-áirítear cosaint 
sonraí agus saoráil faisnéise.

In 2021, dhéileáil an oifig le breis agus 730 comhad nua ina raibh dlíthíocht díobhálacha pearsanta, athbhreithnithe 
breithiúnacha, follasú neamhpháirtí agus saincheisteanna comhairleacha dlí.
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AN TAONAD UM CHOSAINT SONRAÍ (DPU)

I measc na bpríomhghníomhaíochtaí do DPU in 2021 bhí:

• Próiseáil 5,262 iarratas duine ar a shonraí ó dhaoine den phobal.
•  Oiliúint um chosaint sonraí laistigh den eagraíocht, lena n-áirítear ríomhfhoghlaim nua a forbraíodh le Coláiste an 

Gharda Síochána.
•  Comhairle agus treoir don eagraíocht maidir le saincheisteanna cosanta sonraí, lena n-áirítear comhaontuithe 

comhroinnte sonraí agus measúnuithe tionchair ar chosaint sonraí a fhorbairt.
•  Comhairle agus tacaíocht leanúnach a chur ar fáil maidir le raon saincheisteanna cosanta sonraí a bhaineann le Bille 

an Gharda Síochána (Taifeadadh Digiteach) agus a mholtaí, chun bunús dlí soiléir a chruthú le húsáid ag an nGarda 
Síochána ar cheamaraí Aitheantais Uathoibríoch Uimhirphlátaí (ANPR), gléasanna taifeadta (lena n-áirítear ladrainn) 
agus ceamaraí coirp a chaitear chun críocha fhorfheidhmiú an dlí.

•  Ceannaireacht a thabhairt ar obair ullmhúcháin roimh thosach feidhme an Achta um Chomhroinnt agus Rialachas 
Sonraí, 2019, chun measúnú a dhéanamh ar an tionchar ar shocruithe reatha comhroinnte sonraí le comhlachtaí 
poiblí eile.

•  Earcaíocht agus oiliúint leanúnach foirne nua laistigh den aonad. Áiríodh leis seo cás gnó a chur chun cinn chun 
Rannóg Beartais, Iniúchta agus Comhlíonta an aonaid a bhunú; acmhainní atá ar fáil chun iarratais chasta rochtana 
ar fhís-phíosaí scannáin agus/nó ar fhuaimthaifeadta a phróiseáil; agus Oifig Phríomhoifigigh Taifead don Gharda 
Síochána a bhunú chun comhordú a dhéanamh ar thaifid agus ar bheartais bhainistíochta sonraí.

AN OIFIG UM SHAORÁIL FAISNÉISE (FOIO)

In 2021, fuair FOIO 452 iarratas um Shaoráil Faisnéise (SF).
Chuir iriseoirí (130) agus baill den phobal formhór na n-iarratas sin isteach (243). Chuir cliaint/fostaithe na hiarratais eile 
isteach (36), lucht acadúil (11), aturnaetha (20), grúpaí gnó/sainleasa (10) agus ionadaithe poiblí (2).
Tá dáileadh na n-iarrataí sin thar réimsí na n-acmhainní daonna, na ngnóthaí inmheánacha, an airgeadais (ginearálta 
agus an tsoláthair) agus an iniúchta inmheánaigh leagtha amach sa chairt thíos.
Bainistíonn FOIO iarratais ar chúnamh nach dtagann faoi raon feidhme an Achta um Shaoráil Faisnéise nó sa chás go 
bhfuil an fhaisnéis ar fáil cheana féin ó fhoinsí eile (e.g. suíomh gréasáin agus foilseacháin an Gharda Síochána). In 2021, 
fuarthas agus ar dhéileáil FOIO le 515 iarratas den sórt sin ar chúnamh, a dhéantar a chatagóiriú mar iarratais neamh-
incháilithe um Shaoráil Faisnéise.
As na 452 iarratas, admhaíodh gach ceann acu laistigh den teorainn shonraithe 10 lá oibre. Eisíodh ceithre cinn den 452 
iarratas tar éis a ndáta dlite. Rinneadh seacht gcinn déag den 452 iarratas in 2021. D’eisigh FOIO 438 cinneadh in 2021 
(lena n-áirítear trí iarratas a tugadh anonn ó 2020).
Déantar cinntí maidir le faisnéis a scaoileadh nó a choinneáil siar bunaithe ar na díolúintí dá bhforáiltear san Acht um 
Shaoráil Faisnéise.  Rangaítear na cinntí mar seo a leanas:
• Deonaithe – deonaíodh an t-iarratas ina iomláine.
• Deonaithe go páirteach – deonaíodh gnéithe den iarratas laistigh de raon feidhme an Achta um Shaoráil Faisnéise 

agus a bhí oiriúnach don Gharda Síochána.
•  Diúltaíodh – diúltaíodh don iarratas iomlán (áirítear leis seo iarratais ar thaifid lasmuigh d’acmhainní daonna nó 

airgeadas agus soláthar, i.e., lasmuigh de raon feidhme an Achta um Shaoráil Faisnéise).
•  Tarraingthe siar – tarraingíodh siar an t-iarratas tar éis comhaontú leis an iarrthóir.
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Foilsíonn FOIO freisin na cinntí a dhéantar ar iarratais ar fhaisnéis neamhphearsanta sa rannán Loga Cinntí SF ar láithreán 
gréasáin an Gharda Síochána. Áirítear ar leathanach SF an láithreáin ghréasáin an scéim foilseacháin freisin - liosta nasc 
do dhaoine den phobal a lorgaíonn faisnéis go minic faoin eagraíocht.

Ina theannta sin, tá FOIO freagrach as freagrachtaí an Gharda Síochána a bhainistiú faoi na Rialacháin um Rochtain ar 
Fhaisnéis ar an gComhshaol.

In 2021, fuarthas ocht gcinn de na hiarratais sin; tháinig leath ó iriseoirí, tháinig beirt ó aturnaetha, agus tháinig duine 
amháin ó ghrúpaí sainleasa agus lucht acadúil. Deonaíodh dhá cheann de na hiarratais sin ina n-iomláine, deonaíodh dhá 
cheann i bpáirt agus diúltaíodh do cheathrar.

LÁR NA SEIRBHÍSE EOLAIS DONGHARDA SÍOCHÁNA

Le linn 2021, chruthaigh GISC os cionn 624,000 eachtra ar an gcóras PULSE thar ceann na nGardaí, chomh maith leis 
na céadta mílte nuashonrú ar eachtraí atá ann cheana.

Déanann GISC athbhreithnithe ar rialú cáilíochta sonraí ar theagmhais PULSE freisin lena chinntiú go ndéantar na 
teagmhais a aicmiú i gceart agus go ndéantar iad a thaifeadadh i gceart de réir an chaighdeáin is gá. In 2021, rinne GISC 
an tasc seo breis agus 1.2 milliún uair; cuidíonn gach ceann de na teagmhais a láimhseálann GISC thar ceann na nGardaí 
le hinfhaighteacht an Gharda Túslíne a mhéadú, chomh maith le cáilíocht sonraí a chinntiú.

Chomh maith leis an gcroífheidhm seo, bhí róil lárnacha ag GISC sna tionscadail seo a leanas ar fud na heagraíochta le 
linn 2021:

• Córas SIS II a chur i bhfeidhm.

• Athruithe córais agus próiseála chun freastal ar rolladh amach Fógraí Pionóis Muirear Seasta Covid-19 go luath in 
2021.

• Tacú le taifeadadh teagmhas drochíde sa teaghlach ar PULSE agus iad a fheabhsú, lena n-áirítear an Uirlis 
Meastóireachta riosca do Dhrochíde Sa Teaghlach a rolladh amach.

• Córas Bainistíochta Imscrúdaithe an Gharda Síochána (IMS) a rolladh amach.

• Oibriú le hOifig Lánpháirtíochta agus Éagsúlachta an Gharda Síochána chun oiliúint fuathchoireachta a rolladh 
amach agus chun taifeadadh teagmhas fuathchoireachta ar PULSE a fheabhsú, rud a chumasaíonn tacar bonnlíne 
d’fhigiúirí fuathchoireachta a fhoilsiú don bhliain 2021.

• Lean GISC ag próiseáil iarratas ó rannáin chun teagmhais PULSE a braitheadh ar bhonn eisceachtúil a mharcáil 
agus déileáil le hachomhairc ó rannáin maidir le haicmiú teagmhas ar PULSE. Tá GISC ar thús cadhnaíochta 
maidir le torthaí coireachta a thaifeadadh (ní smachtbhannaí amháin) chun léargas níos leithne a fháil ar thorthaí na 
n-imscrúduithe.

Bhí GISC i gceannas freisin ar chur i bhfeidhm Phlean Gníomhaíochta an Gharda Síochána um Cháilíocht Sonraí, ag 
tógáil ar éachtaí na mblianta roimhe seo.
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Áiríodh leis seo seachadadh ar roinnt gníomhartha criticiúla, lena n-áirítear:
• I mí Iúil 2021, faoi nuashonrú PULSE 7.7, d’éirigh le GISC réimse nua caidrimh le ciontóirí íospartach a chur i bhfeidhm 

in PULSE, inar aithníodh an líon beag cásanna eile (thart ar) de dhrochíde sa teaghlach a d’fhéadfadh a bheith mí-
aicmiúcháin murach sin (cé go ndearnadh imscrúdú iomlán orthu).

• Trí roinnt feabhsuithe cáilíochta sonraí eile a dhéanamh i PULSE 7.7, a bhfuiltear ag súil go gcuirfear i bhfeidhm go 
hiomlán é in 2022 chun cáilíocht taifeadadh agus aicmiú eachtraí PULSE a fheabhsú tuilleadh.

• Príomh-sheiceálacha comhleanúnachais agus cruinnis a dhéanamh ar theagmhais i gcomhar le Seirbhís Anailíse an 
Gharda Síochána, agus ar an gcaoi sin cruinneas agus comhleanúnachas na n-eachtraí a mhéadú. Tá ullmhúcháin 
ar bun chun go leanfaidh sé seo ar aghaidh agus go leathnóidh sé in 2022.

• Go déanach in 2021, chuir GISC tús le hullmhúcháin chun an Plean Gníomhaíochta um Cháilíocht Sonraí a oibriú, 
lena n-áirítear foilsiú seachtrach méadrachtaí cáilíochta sonraí.

BIÚRÓ NÁISIÚNTA GRINNFHIOSRÚCHÁIN AN GHARDA SÍOCHÁNA (GNVB)

Tar éis laghdú sealadach in 2020 mar gheall ar Covid-19, tháinig méadú 12% arís ar an éileamh ar ghrinnfhiosrúchán an 
Gharda Síochána agus ar sheirbhísí Bhiúró Náisiúnta grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána (GNVB), agus tháinig méadú 
12% ar iarratais ar ghrinnfhiosrúchán.

  

Biúró Náisiúnta grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána 

Am Slánúcháin Grinnfhiosrúcháin Reatha = 3 Lá

Líon iomlán na n-iarratas ar ghrinnfhiosrúchán a fuarthas le sé bliana anuas ag GNVB:

 2016 2017 2018 2019 2020                             2021

 389,548 497,026  520,682 487,683 384,075      432,661

Príomhéachtaí GNVB in 2021

• Próiseáladh os cionn 432,000 iarratas ar ghrinnfhiosrúcháin.
• Tosaíocht leanúnach le hamanna slánúcháin nach bhfacthas a leithéid riamh cheana d’iarratais ar ghrinnfhiosrúchán 

a bhaineann le Covid-19.
• Díríonn comhlíonadh méadaithe ar sheiceálacha ábharthachta le heagraíochtaí ábhartha.
• Leathnaíodh an bulc-uaslódáil saoráide ríomhiarratais, rud a chuir ar chumas níos mó eagraíochtaí líon mór iarratas a 

chruthú ag an am céanna.
• Sháraigh líon iomlán na n-eagraíochtaí ábhartha (a bhfuil fostaithe, baill nó oibrithe deonacha acu a dteastaíonn 

grinnfhiosrúchán uathu) a chláraigh le GNVB in 2021 26,500.
• In 2021, críochnaíodh 52% de na hiarratais ar ghreannfhiosrúchán laistigh de chúig lá oibre agus críochnaíodh 

15% de na hiarratais sin laistigh de 24 uair an chloig. Seacht lá oibre an meán-am slánúcháin do gach iarratas ar 
ghrinnfhiosrúchán in 2021, níor sáraíodh é ach amháin le linn an fhilleadh ar an obair, ar an spórt agus ar scoileanna 
ar scála mór i Meán Fómhair 2021. Níl aon mhoill i gcónaí maidir le hiarratais ar ghrinneallú a phróiseáil, cé go dtógann 
sé i bhfad níos faide ná an meán iad siúd a bhaineann le faisnéis shonraithe fhéideartha a chur i gcrích.

• In 2021, cuireadh 442 iarratas nua ar ghráinfhiosrúchán ar aghaidh chuig an bhFoireann Faisnéise Sonraithe. (Is éard 
is faisnéis shonraithe ann ná faisnéis a thugann le tuiscint go réasúnta imní bona fide go bhféadfadh an duine aonair 
dochar a dhéanamh do leanbh nó do dhuine soghonta).

• Mar Údarás Lárnach ainmnithe do Thaifid Choiriúla an Gharda Síochána in Éirinn laistigh de Chreat na gCóras 
Faisnéise Eorpach um Thaifid Choiriúla (ECRIS), láimhseáil GNVB os cionn 24,000 iarratas ecris agus fógraí ó thíortha 
eile.
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CUR CHUN CINN NA GAEILGE

Mar chomhlacht poiblí a bhfuil teagmháil fhairsing aige le baill den phobal, glacann an Garda Síochána go hiomlán lena 
ról chun úsáid na Gaeilge a chur chun cinn i gcomhthéacs sochaí dhátheangach. Tá an Garda Síochána lán-tiomanta a 
chinntiú go gcloítear lena dhualgais reachtúla Ghaeilge go léir agus tá rún daingean aige leanúint le húsáid na Gaeilge a 
neartú i measc gach pearsanra.
In 2021, rinneadh go leor obair dhearfach a bhí dírithe ar sheirbhísí a chur ar fáil don phobal trí Ghaeilge agus úsáid na 
Gaeilge a spreagadh laistigh den eagraíocht.
Áiríodh leis sin:
• Cuireadh socruithe nua rialachais i bhfeidhm chun tacú leis an eagraíocht a cuid dualgas i leith na Gaeilge a 

chomhlíonadh. Tá Coimisinéir an Gharda Síochána anois ina chathaoirleach ar an nGrúpa Rialachais Gaeilge agus tá 
an Leas-Choimisinéir, an Phóilíneacht agus an tSlándáil ina chathaoirleach ar an nGrúpa Oibre Straitéiseach Gaeilge. 
Mar thoradh air sin, táthar ag tabhairt aghaidh ar chúrsaí Gaeilge ag an leibhéal is airde laistigh den eagraíocht.

• Straitéis nua don Ghaeilge 2022-2025 – Forbraíodh in 2021 tar éis dul i gcomhairle le seirbhísí póilíneachta na 
Breataine Bige, agus bunaithe go príomha ar dhualgais dhlíthiúla agus tiomantas na heagraíochta an Ghaeilge a chur 
chun cinn agus a chosaint.

 Tá sé mar aidhm ag an straitéis, a bhí le seoladh i mí an Mhárta 2022, tacú le húsáid na Gaeilge sa Gharda Síochána, 
í a mhéadú agus a chur chun cinn, agus fíor-rogha teanga a éascú d’úsáideoirí a labhraíonn Gaeilge trí sheirbhísí 
póilíneachta dátheangacha a thairiscint agus a chur chun cinn go gníomhach. Aithníodh trí réimse straitéiseacha 
uaillmhianacha – pleanáil earcaíochta agus fórsa saothair, forbairt agus feasacht na Gaeilge, agus cur chun cinn agus 
rannpháirtíocht na Gaeilge.

• Acmhainn nua idirghníomhach foghlama Gaeilge ar líne, tá teanga laethúil sa chlár, An Fórsa ag Foghlaim, atá 
úsáideach don phóilíneacht agus a chabhróidh le pearsanra uile an Gharda Síochána atá ag iarraidh feabhas a chur 
ar a gcuid scileanna Gaeilge.  Tá stór focal agus aonaid ann freisin a bhaineann go sonrach le hobair na nGardaí 
túslíne.

• Fáinne Gaeilge an Gharda Síochána – In 2021, chláraigh os cionn 900 pearsanra de chuid an Gharda Síochána do 
thionscnamh Fáinne Gaeilge na heagraíochta. Tá trí suaitheantas bioráin – an Fáinne Óir, an Fáinne Airgid agus an 
Cúpla Focal Fáinne – forbartha go speisialta don eagraíocht ag Conradh na Gaeilge. Is féidir le gach pearsanra iad 
a chaitheamh ar mian leo a thaispeáint go bhfuil siad toilteanach cibé leibhéal Gaeilge atá acu a úsáid. Seoladh an 
tionscnamh, a bhí le seoladh go hoifigiúil i mí an Mhárta 2022, tacóidh, méadóidh agus cuirfidh sé úsáid na Gaeilge 
chun cinn, laistigh den eagraíocht agus den phobal i gcoitinne.

Socruithe Nua 
Rialachais

Straitéis Nua Don 
Ghaeilge

Acmhainn Nua 
Idirghníomhach 

Foghlama na hÉireann

Tionscnamh Fáinne 
Gaeilge

OIFIG NA CUMARSÁIDE CORPARÁIDÍ (OCC)

D’oibrigh OCC go dlúth le go leor rannóga/aonad ar fud na heagraíochta chun comhairle maidir le cosc ar choireacht 
agus sábháilteacht phoiblí a sholáthar don phobal, achomharc a dhéanamh ar fhaisnéis chun cabhrú le himscrúduithe, 
agus chun aird a tharraingt ar obair iontach na heagraíochta.
In 2021, ba é OCC an t-aon eagraíocht a bhuaigh trí Ghradam PRII um Fheabhas sa Chaidreamh Poiblí:
• Foireann Pr Intí na Bliana (6+ Fostaí).
• An Chumarsáid Inmheánach is Fearr don fheachtas ‘Ár nDaoine a Choinneáil Slán ó Covid-19’.
•  An Úsáid is Fearr a bhaint as PR Digiteach lena n-áirítear Cruthú Ábhair don fhíseán ‘Dúshlán Damhsa Iarúsailéim an 

Gharda Síochána’.
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Feachtais

Reáchtáileadh roinnt feachtas faisnéise/feasachta poiblí lena n-áirítear:
• #LetsStopHateTogether agus seoladh na saoráide tuairiscithe fuathchoireachta ar líne.
• Tionscnamh rothar do ghluaisrothaithe.
• Seachtain Feasachta Calaoise – lena n-áirítear glaoscadóireacht, calaois rómánsúil agus calaois chóiríochta.
• Camscéimeanna vacsaíne.
• Feachtas feasachta cibearchoireachta (#ThinkB4UClick).
• Lá ‘Déan Bealach’– Oibríocht Enable.
• Comhairle maidir le heachtraí aimsire ar nós Stoirm Barra.
• Príomhtheachtaireachtaí sláinte poiblí timpeall Covid-19 a mhéadú agus a chur in iúl.
•  Go leor feachtais sábháilteachta ar bhóithre, lena n-áirítear an t-achomharc ar shábháilteacht ar bhóithre capall, 

achomhairc saoire bainc agus feachtas #EaseOffTheThrottle gluaisrothaithe, chomh maith le laethanta moillithe 
náisiúnta.

• Feachtas #FindDazzler elf na Nollag.

Faisnéisithe do na Meáin

Reáchtáil Preasoifig an Gharda Síochána 28 seisiún faisnéise do na meáin i rith na bliana chun cabhrú le coireacht a 
chosc agus a bhrath agus d’éascaigh sí níos mó ná 500 iarratas ar agallaimh.
Reáchtáladh faisnéisiú do na meáin maidir le roinnt coireanna tromchúiseacha, chomh maith le faisnéis a sholáthar agus 
achomharc a dhéanamh ina leith, mar shampla:
• Achomhairc a rinneadh tar éis eachtraí lámhach agus dúnmharuithe.
• Achomhairc maidir le himeacht stairiúil na mban i gCúige Laighean.
• Dul i ngleic leis an gcoireacht thromchúiseach eagraithe.
•  Chuir sé nuashonruithe rollacha sna meáin agus cumarsáid ar fáil do dhá Fholáireamh Tarrthála Leanaí Éireann 

(Foláirimh CRI), a cuireadh i gcrích go rathúil.
• Seoladh Oibríocht Citizen sa DMR chun dul i ngleic le hiompar frithshóisialta.
• Seoladh Aonad Frith-Éillithe an Gharda Síochána (GACU).
• Faisnéisiú ar shaincheisteanna a bhaineann le glaonna ar sheirbhís.
• Seoladh Chóras Faisnéise Schengen a chur in iúl.
• Comóradh 25 bliain an CAB

Preaseisiúintí/Glaonna Físghrafadóireachta Suíomh Gréasáin 

Eisíodh os cionn 2,100 preaseisiúint 
in 2021 agus déileáladh leis na mílte 

fiosrú ó na meáin.

Táirgeadh os cionn 125 físeán 
in 2021 go hinmheánach in 

OCC ar raon leathan ábhar agus 
feachtas, lena n-áirítear go leor 
ábhar a bhaineann le Covid-19 

don chumarsáid inmheánach agus 
sheachtrach araon.

Le linn 2021, d’oibrigh Cumarsáid 
Chorparáideach go dlúth le hOifig 
Sláinte agus Folláine an Gharda 
Síochána chun an Aip Keeping 
Our People Supported (KOPS) 
a fhorbairt, a cuireadh le suíomh 
Gréasáin an Gharda Síochána.
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Na Meáin Shóisialta

Bhí na meáin shóisialta seo a leanas ag an nGarda Síochána de níos mó ná 1.7 milliún faoi dheireadh 2021, méadú 13% 
ó 2020:

Facebook 

373,879

Réigiúnach Facebook 

 449,728

Twitter @gardainfo 

 227,748

Twitter @gardatraffic 

535,891

Instagram 

169,980

Dúshlán Damhsa Iarúsailéim an Gharda Síochána

I mí Feabhra 2021, cruthaíodh físeán Dúshlán Damhsa Iarúsailéim an Gharda Síochána mar fhreagairt ar dhúshlán ónár 
gcomhghleacaithe Eilvéiseacha. Roinneadh an físeán ar fud Facebook, Twitter agus Instagram, agus breathnaíodh air 
beagnach 20 milliún uair.
De réir Twitter, ba é tweet Iarúsailéim a rinne an Garda Síochána an tweet Éireannach ba mhó a thaitin le 2021. 
#FindDazzler

Tar éis rath 2020 agus mar iarracht leanúnach chun spiorad an phobail a ardú, bhí 8.7 milliún san iomlán ag feachtas na 
meán sóisialta #FindDazzler.
#16DaysofActivism

Bhí 17 tvuít/post ann thar an tréimhse ón 25 Samhain go dtí an 10 Nollaig 2021, agus shroich 1.5 milliún duine san 
iomlán iad.

Glao coireachta:

In 2021, lean Crimecall ag teacht ar lucht féachana suntasach, le meán-lucht féachana in aghaidh na heachtra de 
318,620. Bhí ról tábhachtach ag an gclár i gcónaí maidir le dul i ngleic leis an gcoireacht agus í a chosc, agus maidir 
le cuidiú le himscrúduithe ardphróifíle, amhail dúnmharuithe, buirgléireachtaí géaraithe, ionsaithe gnéis agus daoine ar 
iarraidh.

SEIRBHÍS ANAILÍSE AN GHARDA SÍOCHÁNA (GSAS)

Le linn 2021, lean GSAS ag soláthar raon oibre anailísí do chláir um chosc ar choireacht agus do thacaíocht oibríochtúil. I 
mí Feabhra 2021, d’fhoilsigh GSAS tuarascáil ar choireacht a bhaineann le scian agus é ar intinn aige foilseacháin sonraí 
an Gharda Síochána a mhéadú de réir mar a cheadaíonn acmhainn.
Chomh maith leis sin in 2021, chuir GSAS tús lena chlár leathnaithe le hearcú roinnt Príomhoifigigh Chúnta chun tacú le 
forbairt agus bainistíocht na seirbhíse.
Chuir Aonad Taighde an Gharda Síochána, cuid den tSeirbhís Anailíse, tús arís leis an Suirbhé ar Dhearcadh an Phobail in 
2021 (ar chuir an phaindéim isteach air in 2020) le méid samplach méadaithe chun soláthar léargais bhreise ar bhraistintí 
na heagraíochta a éascú.

feachtas 
na Nollag 

#FindDazzler
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AN GARDA SÍOCHÁNA

Chuir paindéim Covid-19 in 2020 sraith uathúil cúinsí i láthair a fhágann go bhfuil sé deacair comparáidí a dhéanamh 
le tréimhsí ama eile. Áiríodh leis an bhfreagairt póilíneachta a bhí ag Covid-19 patróil, seicphointí agus rannpháirtíochtaí 
pobail méadaithe . Ag an am céanna, bhí tionchar ag athruithe sa saol poiblí agus ag oibriú gnólachtaí ar na deiseanna 
coireachta tarlú. Ba cheart na figiúirí a chuirtear i láthair thíos a léirmhíniú sa chomhthéacs seo.

STAITISTICÍ
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Buirgléireacht
Eachtraí Taifeadta Buirgléireachta  
2016-2018 ar an meán:  1,486/mí 
Meán 2019-2021: 984 / mí 
Difríocht idir torthaí 2020 agus 2021: 
-2,194 (-20.7%)
Eachtraí Buirgléireachta Marcáilte mar a 
Braitheadh*  
2016-2018 ar an meán: 236 / mí 
Meán 2019-2021: 186 / mí
Foinse: Cineálacha ICCS Sonraí PULSE Oibriúcháin: 
0711, 0712.

*Bhí tionchar ag tabhairt isteach PULSE 7.3 an 25 
Feabhra 2018, agus próisis nua á dtabhairt isteach 
maidir leis an gcaoi a mbraitear teagmhais mar a 
bhraitear ar PULSE , ar fhigiúirí braite. Níor cheart 
sonraí braite ó roimh agus tar éis an uasghrádaithe 
PULSE a chur i gcomparáid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incidents
Detections
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GADAÍOCHT

Tréimhse Straitéise Tréimhse Straitéise

Teagmhais
Braitheanna

Eachtraí Taifeadta Robála  
2016-2018 ar an meán:  187/mí 
Meán 2019-2021:  164/mí 
Difríocht idir thorthaí 2020 agus 2021 
(-4.7%)
Eachtraí Buirgléireachta Marcáilte mar a 
Braitheadh*  
2016-2018 ar an meán:  64/mí 
Meán 2019-2021: 56/mí
Foinse: Cineálacha ICCS Sonraí PULSE Oibriúcháin: 
0611, 0612, 0613, 0621, 0631.

*Bhí tionchar ag tabhairt isteach PULSE 7.3 an 25 
Feabhra 2018, agus próisis nua á dtabhairt isteach 
maidir leis an gcaoi a mbraitear teagmhais mar a 
bhraitear ar PULSE , ar fhigiúirí braite. Níor cheart 
sonraí braite ó roimh agus tar éis an uasghrádaithe 
PULSE a chur i gcomparáid
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Teagmhais
Braitheanna
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IONSAÍ
Teagmhais Thaifeadta Ionsaithe  
2016-2018 ar an meán: 1,520 / mí 
Meán 2019-2021: 1,626 / mí 
Difríocht idir torthaí 2020 agus 2021: 
+1,147 (+6.3%)
Eachtraí Buirgléireachta Marcáilte mar a 
Braitheadh*  
2016-2018 ar an meán: 597 / mí 
Meán 2019-2021: 573 / mí
Foinse: Cineálacha ICCS Sonraí PULSE Oibriúcháin: 
0311, 0312, 0321, 0324, 0331, 0333, 0334, 0335.

*Bhí tionchar ag tabhairt isteach PULSE 7.3 an 25 
Feabhra 2018, agus próisis nua á dtabhairt isteach 
maidir leis an gcaoi a mbraitear teagmhais mar a 
bhraitear ar PULSE , ar fhigiúirí braite. Níor cheart 
sonraí braite ó roimh agus tar éis an uasghrádaithe 
PULSE a chur i gcomparáid.
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Tréimhse Straitéise 

2019-2021 
Tréimhse Straitéise 

COIREACHT GHNÉASACH

Teagmhais
Braitheanna

 2,569 2,951 3,236  3,380  3,054  
 992  870  479  647  799

2020
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Teagmhais Thaifeadta coireachta Gnéis  
2016-2018 ar an meán: 243 / mí 
Meán 2019-2021: 272 / mí 
Difríocht idir torthaí 2020 agus 2021: +302 (+9.9%)
Nóta: Meastar go bhféadfadh tearcthuairisciú a dhéanamh 
ar an gcineál coireachta seo agus meastar gur “ceartú 
inmhianaithe” é méadú.

Teagmhais Coireachta Gnéasaí Marcáilte mar a 
Braitheadh*  
2016-2018 ar an meán: 65 / mí 
Meán 2019-2021: 61 / mí
Foinse: Cineálacha ICCS Sonraí PULSE Oibriúcháin: 021, 
023.

*Bhí tionchar ag tabhairt isteach PULSE 7.3 an 25 
Feabhra 2018, agus próisis nua á dtabhairt isteach maidir 
leis an gcaoi a mbraitear teagmhais mar a bhraitear ar 
PULSE , ar fhigiúirí braite. Níor cheart sonraí braite ó 
roimh agus tar éis an uasghrádaithe PULSE a chur i 
gcomparáid.
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Teagmhais Díola agus Soláthair Drugaí 
Marcáilte mar a Braitheadh*

Meán 2016-2018: 280 / mí 
Meán 2019-2021: 370 / mí 
Difríocht idir torthaí 2020 agus 2021: 
-99 (-2.0%)
Foinse: Cineálacha ICCS Sonraí PULSE Oibriúcháin: 1011, 
1012, 1021.

*Bhí tionchar ag tabhairt isteach PULSE 7.3 an 25 Feabhra 
2018, agus próisis nua á dtabhairt isteach maidir leis an 
gcaoi a mbraitear teagmhais mar a bhraitear ar PULSE , ar 
fhigiúirí braite. Níor cheart sonraí braite ó roimh agus tar éis 
an uasghrádaithe PULSE a chur i gcomparáid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teagm
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2019-2021 
Tréimhse Straitéise 

TEAGMHAIS DROCHÍDE SA TEAGHLACH

2021

 18,304 21,463 23,556 29,135 33,407
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Teagmhais Thaifeadta drochúsáide baile 

2016-2018 ar an meán: 1,759 / mí. 
Meán 2019-2021: 2,775 / mí 
Difríocht idir torthaí 2020 agus 2021: 
+3960 (+11.9%)
Nóta: Meastar go bhféadfadh tearcthuairisciú a 
dhéanamh ar an gcineál coireachta seo agus meastar 
gur “ceartú inmhianaithe” é méadú.

Foinse: Cineálacha ICCS Sonraí PULSE Oibriúcháin: 
1551 Cineál Neamh-Choireachta: Díospóid Intíre - Gan 
Cion Nochtadh

Eile: Teagmhais leis an MO Mí-Úsáid Teaghlaigh/
Foréigean Baile

 

 

 

 

Básanna
Gortú trom 
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IMBHUALADH TRÁCHTA F.SI

2021

136
1,226

Imbhuailtí Tráchta – Básanna 

2016-2018 ar an meán: 13 / mí 
Meán 2019-2021: 12 / mí 
Difríocht idir torthaí 2020 agus 2021: 
-10 (-6.8%)
Imbhuailtí Tráchta – Gortuithe troma 

2016-2018 ar an meán: 86 / mí 
Meán 2019-2021: 105 / mí 
ifríocht idir torthaí 2020 agus 2021: 
+60 (+5%)
Foinse: Sonraí Oibriúcháin PULSE agus FCPS
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216,867 195,032 186,676 185,684 222,587

2021

218,435

CIONTA TARRTHÁLA TRÁCHTA
Cionta Tarrthála Tráchta

Meán 2016-2018: 16,627 / mí
Meán 2019-2021: Difríocht 17,409 / mí  
idir torthaí 2020 agus 2021: 
-4152 (-1.9%)
Foinse: Sonraí Oibriúcháin PULSE agus FCPS.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warnings
Orders
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Tréimhse Straitéise Tréimhse Straitéise

Rabhadh
Orduithe

RABHAIDH AGUS ORDUITHE IOMPRAÍOCHTA (ASBO)
Rabhaidh Iompraíochta & Conarthaí (ASBO) 

2016-2018 ar an meán: 102 / mí 
Meán 2019-2021: 103 / mí 
Difríocht idir torthaí 2020 agus 2021: 
-368 (-24.4%)
Nóta: In 2019 agus 2020 níor taifeadadh aon 
Chonarthaí Dea-Iompair.

Orduithe Iompraíochta (ASBO) 

2016-2018 meán: 0.8 / mí 
Meán 2020-2021: 1.7 / mí 
Difríocht idir torthaí 2020 agus 2021: 
-16 (-53.3%)
Foinse: Sonraí OIBRIÚCHÁIN PULSE. Cineálacha 
PULSE: rabhaidh iompraíochta (leanaí), rabhaidh 
iompraíochta (daoine fásta), conarthaí dea-iompair, 
orduithe sibhialta (daoine fásta), cionta ASBO (amháin).
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942

ALT 12 DEN ACHT UM CHÚRAM LEANAÍ
Leanbh a bhaint go Sábháilteacht 
(Alt 12 den Acht um Chúram Leanaí) 

2016-2018: 61 / mí 
Meán 2019-2021: 73 / mí 
Difríocht idir torthaí 2020 agus 2021: 
+87 (+10.2%)
Foinse: Sonraí OIBRIÚCHÁIN PULSE. Cineál PULSE: 
Alt 12 den Acht um Chúram Leanaí a óiríodh.
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COIREACHT FUATHA AGUS TEAGMHAIS A 
BHAINEANN LE FUATH

Fuath Gaolmhar
(Neamh-Choireacht)

Básanna i gCoimeád an Gharda Síochána 

2016-2018 ar an meán: 0.3/bliain 
Meán 2019-2021: 3.0/bliain
Foinse: Gnóthaí Inmheánacha an Gharda Síochána

Meicníocht Taifeadta Nua: 
Coireacht Fuatha agus Teagmhais a 
Bhaineann le Fuath 

*Le himscaradh PULSE 7.6 an 18 Deireadh Fómhair 
2020 , tugadh isteach roinnt beart nua chun taifeadadh 
na coireachta fuatha agus eachtraí fuatha a fheabhsú.

Tá roghnú ceann de naoi spreagadh idirdhealaitheacha 
éigeantach anois le haghaidh na coireachta fuatha 
agus na dteagmhasa bhaineann le fuath. Is iad sin:

Aois, dath, míchumas, eitneachas, inscne, náisiúntacht, 
cine, reiligiún agus claonadh gnéasach.

Níl sonraí a taifeadadh tar éis PULSE 7.6 
inchomparáide a thuilleadh le sonraí a foilsíodh roimhe 
seo.
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TAOMANNA DRUGAÍ AN GHARDA SÍOCHÁNA 
AMHÁIN 2021 — Bliain Iomlán

Taomanna Drugaí an Gharda Síochána Amháin 2021

Cuireann Eolaíocht Fhóiréinseach Éireann (FSI) cainníochtaí drugaí atá curtha síos sa tábla thuas ar fáil ar bhonn 
taifead atá á gcothabháil ag an tsaotharlann maidir le cainníochtaí drugaí a ndearnadh anailís orthu sa tsaotharlann.
* Ríomhtar plandaí cannabais bunaithe ar fhigiúirí a thaifeadtar ar PULSE toisc nach seoltar gach planda a urghabhtar chuig an FSI 
go rialta.

** I measc na phenethylamines tá eacstais (MDMA) agus drugaí gaolmhara eile dá samhail.

Tá an figiúr iomlán seo bunaithe ar urghabhálacha garda amháin mar atá taifeadta ag FSI agus PULSE. D’fhéadfadh go mbeadh 
difríocht idir figiúr bhiúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Dhrugaí agus Coireacht Eagraithe (GNDOCB) ar roinnt cúiseanna, 
amhail taomanna a áireamh lasmuigh de shainchúram FSI agus PULSE; Tuarascáil GNDOCB bunaithe ar shonraí urghabhála, FSI 
bunaithe ar dháta na hanailíse; féadfaidh meáchain/cainníochtaí a bheith difriúil nuair a dheimhníonn FSI iad.      
Tá na figiúirí go léir sealadach, oibríochtúil agus faoi réir athraithe amhail ón 07/03/2022.

Catagóir
gram /mls/ 
Planda

Tbls / Sqr / Caipíní Luach

Stéaróidigh Anabalacha 2 1,593 €956

Beinsidia-asaipín 5,481 437,045 €768,091

Luibh Cannabais 1,054,891 115 €21,097,821

Plandaí Cannabais* 7,064  €5,651,200

An Móin channabais 15,683  €94,100

Cathinones 3,756 12,335 €248,870

Cócaon 106,186 1 €7,433,019

Diamorphine 9,755 41 €1,365,737

Bréagchéadfach 19,062 1,661 €1,192,190

Gníomhairí measctha 94,655 608 €47,327

Codlaidínigh Eile 4,551 6,549 €813

Phenethylamine** 28,294 210,464 €3,523,232

Táibléad Codlata  45,946 €91,891

Tuaslagóir 120  €120

Cannabinoid Sintéiseach 2,501 430 €50,017

   €41,565,384***



ALT 25 D’ACHT AN GHARDA SÍOCHÁNA, 2005 TREORACHA AIREACHTA

Faoi Alt 25(1) d’Acht an Gharda Síochána, 2005, tar éis ceadú an Rialtais, féadfaidh an tAire Dlí agus Cirt treoracha i 
scríbhinn a eisiúint chuig Coimisinéir an Gharda Síochána maidir le haon ábhar a bhaineann leis an nGarda Síochána. In 
2021, níor eisíodh aon Treoracha ón Aire.

ALT 41 D’ACHT AN GHARDA SÍOCHÁNA, 2005 
TREORACHA AIREACHTA

Faoi Alt 41 d’Acht an Gharda Síochána, 2005, cuireann Coimisinéir an Gharda Síochána faisnéis ar fáil don Aire Dlí agus 
Cirt faoi nithe a bhaineann le forbairtí suntasacha ar phóilíneacht nó ar shlándáil an Stáit. In 2021, rinne Oifig Choimisinéir 
an Gharda Síochána aon tuarascáil déag.
 

 ALT 22 DEN ACHT UM NOCHTADH COSANTA, 2014

Faoi Alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta, 2014, ceanglaítear ar gach comhlacht tuarascáil bhliantúil a fhoilsiú ina 
leagtar amach líon na nochtuithe cosanta a fuarthas an bhliain roimhe sin agus an gníomh a rinneadh (más ann dó). Níor 
cheart go dtabharfadh an tuarascáil seo mar thoradh ar dhaoine a dhéanann nochtadh a bheith inaitheanta.
Clúdaíonn tuarascáil bhliantúil an Gharda Síochána an tréimhse ón 1 Eanáir 2021 go dtí an 31 Nollaig 2021.
Rinneadh 19 nochtadh cosanta don Gharda Síochána sa tréimhse a chuimsítear sa tuarascáil seo. Rangaítear na cinntí 
mar seo a leanas:
• Tá trí cinn á n-imscrúdú.
• Tá trí cinn faoi scrúdú.
• Dúnadh cúigear (níor tháinig ceann amháin acu, ar mheasúnú a dhéanamh orthu, faoi shainchúram nochtadh cosanta 

mar a fhorordaítear in Acht 2014).
• Bhí scrúduithe curtha i gcrích ag seisear.
• Tá ceann amháin á athbhreithniú.
• Tá ceann amháin ag lorg comhairle dlí.
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