
A chathaoirligh,  

 

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an gComhchoiste as ucht an cuireadh a thabhairt dom 

labhairt libh inniu faoin nGaeilge in sa Gharda Síochána agus go háirithe na bearta atá glacadh ag an 

eagraíocht chun moltaí an Choimisinéara Teanga a chur i bhfeidhm. Tá áthas orm go bhfuil an deis 

seo agam cur síos a dhéanamh ar na céimeanna a ghlac muid chun seirbhísí póilíneachta 

dátheangacha a sholáthar do na pobail ar a bhfreastalaíonn muid. 

 

Is fórsa póilíneachta náisiúnta é an Garda Síochána a fhostaíonn beagnach 18,000 Pearsanra Garda. 

Tá misean simplí ach thar a bheith tábhachtach againn, sé sin; ‘Daoine a Choinneáil Sábháilte’. Tá 

gach rud a dhéanann muid  dírithe ar an sprioc sin a bhaint amach chomh maith agus is féidir linn.  

Chomh maith leis sin, tá an Garda Síochána, i láthair na huaire, ag tabhairt faoin gclár claochlaithe is 

uaillmhianaí atá tógtha ag an eagraíocht ó bunaíodh é beagnach 100 bliain ó shin. Tá sé seo ar fad ag 

tarlú i gcoinne athrú agus díshocraíocht macra-leibhéal de thoradh Covid-19 agus Breatimeacht. Tá 

na rudaí seo tar éis cuir isteach go mór ar chúrsaí earcaíochta, oiliúna agus pleanála le bliain anuas 

agus is cosúil nach mbeidh mórán athrú ar sin i 2021. Chruthaigh an neamhchinnteacht seo ar fad 

dúshláin maidir le soláthar agus éileamh a bhainistiú do Chomhaltaí agus d’Fhoireann an Gharda 

Síochána, ach beag beann ar an gcomhthéacs, thóg muid ár bhfreagrachtaí i leith na teanga dáiríre 

agus leanfaidh muid ar aghaidh ag déanamh amhlaidh. 

 

Tá béim mór curtha ar an nGaeilge ag an eagraíocht ó bunaíodh é agus tá infheistíocht déanta sa 

teanga ar bhealaí éagsúla. Bunaíodh Rannóg na Gaeilge, atá fós mar chuid de Choláiste na nGardaí, i 

1922 chun úsáid na teanga a chur chun cinn laistigh den eagraíocht. I 1981, mhol an Coimisinéir a bhí 

ann ag an am go mbunófaí coiste eile chun úsáid na Gaeilge san fhórsa a chothú agus a spreagadh. 

Bunaíodh Coiste Gaeilge an Gharda Síochána an bhliain sin agus tá sé fós gníomhach inniu. 

 

Aithníonn an Garda Síochána le fada an lá an tábhacht a bhaineann leis an nGaeilge mar scil 

póilíneachta laistigh den eagraíocht agus an tábhacht atá léi sna pobail ar a bhfreastalaíonn muid. Tá 

sé seo le feiceáil sna pleananna agus straitéisí gníomhaíochta ar fad a d’fhorbair agus a chuir an 

eagraíocht i bhfeidhm thar na blianta. Go dtí seo, tá cúig Chlár Gníomhaíochta, lena n-áirítear ár 

Scéimeanna Teanga, curtha i bhfeidhm chun seirbhísí trí Ghaeilge a fhorbairt do bhaill den phobail a 

bhíonn i dteagmháil leis an nGarda Síochána. Ina measc seo tá: 

 

 1988 – 1991 Plean Gníomhaíochta don Ghaeilge sa Gharda Síochána  



 1993 – 1997 Straitéis le Seirbhís Ghairmiúil a Thabhairt do Phobal na Gaeilge    

 1998 – 2002 Straitéis don Ghaeilge sa Gharda Síochána 

 2009- 2012 Scéim Teanga an Gharda Síochána   

 2016 – 2019 Scéim Teanga an Gharda Síochána  

 

Tá muid lántiomanta do chomhlíonadh ár ndualgais reachtúla teanga agus tá muid dírithe ar 

sholáthar seirbhísí dátheangacha a fheabhsú dár bpobail Ghaeltachta. Tá sé mar cuspóir againn 

seirbhís ardchaighdeáin i nGaeilge a sholáthar, de réir mar is gá, don phobal ar a bhfreastalaímid 

orthu. 

 

Chuir an t-eagraíocht an teanga chun cinn síos tríd na blianta le díograis agus dea-thoil. Tugadh 

moladh dúinn in amanna as an obair atá déanta againn taobh amuigh de chur i bhfeidhm mholtaí an 

imscrúdaithe. Dúirt An Coimisinéir Teanga é fhéin i gcruinniú de Chomhchoiste ar an nGaeilge in 

2017 go raibh an Garda Síochána ar cheann de bheagán comhlachtaí poiblí a chuir feabhas ar na 

tiomantais a tugadh ina dara scéim teanga. 

 

Cur i bhFeidhm Moltaí An Choimisinéara Teanga 

Maidir leis an gcás sonrach atá á phlé inniu, mar a thug An Coimisinéir Teanga le fios, bhí níos mó 

cumarsáide idir an Garda Síochána agus a Oifig ná aon chomhlacht poiblí eile i gcomhthéacs moltaí 

imscrúdaithe a chur i bhfeidhm. Is fianaise é an teagmháil seo ar fad thar na blianta go raibh muid 

lántiomanta le géilliúlacht do na dualgais reachtúla teanga a chinntiú agus go raibh muid dírithe ar 

sholáthar seirbhísí dátheangacha a fheabhsú dár bpobail Ghaeltachta. Déanta na fírinne, mhol Oifig 

an Choimisinéara Teanga an eagraíocht ó am go chéile in imeacht na mblianta, as a n-iarrachtaí na 

moltaí a chur i bhfeidhm. 

 

An Beag Bun 

I 2010 rinne ball den phobal gearán nach raibh sé in ann a ghnó a dhéanamh trí mheán na Gaeilge i 

stáisiún Ghardaí An Bhuna Bhig. Rinne an Garda Síochána gach iarracht, in dhiaidh sin, úsáid na 

Gaeilge sa stáisiún sin a mhéadú ó shin. I 2011 bhí comhalta amháin as naonúr lonnaithe sa stáisiún 

sin a bhí sách inniúil sa Ghaeilge chun a ndualgais a chomhlíonadh go saoráideach sa teanga sin. 

Inniu, tá cúig chomhalta le Gaeilge líofa as naonúr i stáisiún Ghardaí An Bhuna Bhig.  Is é sin le rá go 

bhfuil 56% den fhoireann sách inniúil sa Ghaeilge chun a ndualgais a chomhlíonadh go saoráideach 

sa teanga sin. Tá Gaeilge comhráiteach, sé sin Leibhéal 3 ar ár gCreat Inniúlachta nua Gaeilge ag triúr 

chomhaltaí eile i Stáisiún Ghardaí An Bhuna Bhig.   



Tar éis an ghearáin, thug bainistíocht shinsearach de chuid an Gharda Síochána cuairt ar an gceantar 

chun feasacht faoinár n-dualgais teanga a chur chun cinn.  Aistríodh roinnt comhaltaí le Gaeilge 

isteach sa stáisiún sna blianta ina dhiaidh sin,  sáirsint le Gaeilge ina measc.  Bhí an Sáirsint sin 

lárnach i gcur chun cinn na teanga sa stáisiún agus sa phobal i gcoitinne. Chuir foireann an Gharda 

Síochána cúrsaí oiliúna Gaeilge ar fáil do chomhaltaí i Roinn Dhún na nGall sna blianta tar éis an 

ghearáin agus chuir Ollscoil na hÉireann, Gaillimh cúrsa Gaeilge ar fáil, ar a gcampas i nGaoth 

Dobhair, do chomhaltaí a bhí lonnaithe i stáisiún Ghardaí An Bhuna Bhig. 

 

Tá seirbhís iomlán trí Ghaeilge ar fáil i stáisiún Ghardaí An Bhuna Bhig agus soláthraíonn ár 

gcomhaltaí seirbhísí ar ardchaighdeán do phobal na Gaeltachta. Aithníonn siad, chomh maith, an 

tábhacht a bhaineann le dul i mbun teagmhála leis an bpobal trína dteanga dhúchais. 

 

Géilliúlacht do na Dualgais Reachtúla Teanga  

Níor easaontaigh an Garda Síochána le fionnachtana An Choimisinéara Teanga i 2011 agus rinne 

muid gach iarracht ó shin oibriú go dlúth leis an Oifig sin le géilliúlacht do na dualgais reachtúla 

teanga a chinntiú. Is féidir liom a rá go muiníneach go bhfuil an Garda Síochána ag cinntiú faoi 

láthair, a mhéid is indéanta, gur comhaltaí le Gaeilge a aistrítear chuig stáisiúin i gceantair 

Ghaeltachta. Tá sé seo á dhéanamh trí: 

 

1. Líon na gcainteoirí le Gaeilge  san eagraíocht a mhéadú  

2. Úsáid a bhaint as ár mBeartas Leithdháileadh Gaeltachta 

3. Oiliúint sa Ghaeilge a chur ar fáil dár gComhaltaí 

 

1. Líon na gcainteoirí Gaeilge san eagraíocht a mhéadú. 

Ghlac an Garda Síochána céimeanna suntasacha chun iarracht líon na gcainteoirí Gaeilge i measc an 

lucht saothair a mhéadú. Rinneadh athruithe ar an bpróiseas earcaíochta chun go bhféadfaí suas le 

10% de gach iontógáil nua a chur in áirithe d’iarrthóirí le Gaeilge líofa.  

 

Tá an próiseas seo i bhfeidhm ó 2013 agus is í an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí a reáchtálann é. 

Táimid bródúil, mar eagraíocht, gur ghlac muid céim chomh dearfach agus réamhghníomhach agus 

creidim gur muid an t-aon chomhlacht poiblí a chuir beart den chineál sin i bhfeidhm. Tá agus beidh 

an Sruth Gaeilge mar chuid tábhachtach dár gcomórtais earcaíochta. 

 

 



2. Leas a bhaint as ár mBeartas Leithdháilte Gaeltachta chun cainteoirí Gaeilge a leithdháileadh ar 

stáisiúin Ghaeltachta, nuair is féidir. 

D’eisigh an Garda Síochána Treoir i Meán Fómhair 2018 le géilliúlacht do na dualgais reachtúla 

teanga a chinntiú. Treoraítear sa Treoir sin nár cheart ach comhaltaí le líofacht sa Ghaeilge a aistriú 

chuig stáisiúin Ghaeltachta. 

 

Tríd an mbeartas nua seo forbraíodh Painéal Inniúlachta Gaeilge a chuimsíonn comhaltaí ag céim an 

Gharda agus an tSáirsint, a léirigh spéis a bheith ag obair i Stáisiúin Ghaeltachta agus a léirigh 

inniúlacht ag Leibhéal 4 nó os a chionn sa Mheasúnacht Inniúlachta Béil Gaeilge nua. Cuirtear gach 

oiliúnaí nua de chuid na nGardaí a thagann isteach tríd an Sruth Gaeilge ar an bPainéal Inniúlachta 

Gaeilge anois. 

 

De réir mar a bhí molta ag an gCoimisinéir Teanga, forbraíodh córas measúnaithe nua i 2018 chun 

leibhéal labhartha Gaeilge na gcomhaltaí a mheas. Dearadh creat inniúlachta nua a thairgeann cúig 

leibhéal de chumas teanga. Tá leibhéil ó 1 (duine gan aon inniúlacht) go 5 (ard-chumas sa teanga). Tá 

an scála rátála bunaithe ar na caighdeáin atá leagtha síos sa Chomhchreat Eorpach um Thagairt do 

Theangacha. Is é an leibhéal Gaeilge a theastaíonn le bheith curtha ag fónamh i stáisiún Gaeltachta 

ná Leibhéal 4 dár gCreat Inniúlachta Gaeilge nua. Caithfidh baill a bheith in ann inniúlacht ag 

Leibhéal 4 den Chreat a thaispeáint más mian leo a bheith aistrithe chuig stáisiún Gaeltachta. Is 

leibhéal é seo atá comhionann le Leibhéal B2 den Chomhchreat Tagartha Eorpach do Theangacha.  

 

3. Oiliúint sa Ghaeilge 

D’fhreastail go leor dár gcomhaltaí ar chúrsaí Gaeilge le Gaeleagras síos tríd na blianta, ach le 

himeacht na heagraíochta sin, bhí an Garda Síochána réamhghníomhach ina chuid iarrachtaí socrú 

malartach a fháil do chomhaltaí a theastaigh uathu freastal ar chúrsaí Gaeltachta. I 2011 cuireadh 

cúrsa Gaeltachta ar bun i gcomhar le hAcadamh na hOllscolaíochta, Gaeilge, ar an gCeathrú Rua, 

chun iarracht a dhéanamh caighdeán Gaeilge na gcomhaltaí sa Gharda Síochána a fheabhsú. Mar 

gheall gur éirigh chomh maith leis an gcúrsa seo, le haiseolas dearfach ó chomhaltaí a d’fhreastail 

air, bunaíodh Clár Gaeltachta an Gharda Síochána. 

 

Neartaíodh an Clár seo thar na blianta, agus cuireadh suas le ceithre dhianchúrsa tumoideachais 

Gaeilge in aghaidh na bliana ar fáil i nGaeltachtaí éagsúla ar fud na tíre do phearsanra. D’fhreastail os 

cionn 400 comhalta ar na cúrsaí go dtí seo. Is í aidhm na cúrsaí seo ná feasacht teanga laistigh den 

fhórsa a ardú agus inniúlacht na gcomhaltaí sa Ghaeilge a mhéadú. I 2014, cuireadh ranganna 



Gaeilge ar fáil do leanaí na gcomhaltaí rannpháirteacha i gColáiste na Rinne, Port Láirge. Sa bhliain 

céanna, chuir an Cumann Idirnáisiúnta Póilíneachta dhá sparánacht dar luach €250 an ceann ar fáil 

do chomhaltaí a bhí ag glacadh páirt sna cúrsaí. 

 

Tá an clár Gaeltachta ar cheann de na tionscnaimh Ghaeilge is rathúla a chur an Garda Síochána i 

bhfeidhm. Fuair sé poiblíocht dhearfach ón bpreas áitiúil agus náisiúnta. Chraol RTÉ Radio 1 mír ar 

rath an tionscnaimh le linn ceann de na cúrsaí. Bhí muinín níos mó ag comhaltaí an Ghaeilge a bhí 

acu a úsáid tar éis na cúrsaí seo agus chomh maith leis sin, neartaíodh caidreamh na heagraíochta le 

pobail na Gaeltachta dá bharr. 

 

Chomh maith leis na cúrsaí Gaeltachta tá an Garda Síochána ag forbairt cúrsa Gaeilge ar líne i 

gcomhar le Gaelchultúr i láthair na huaire. Forbrófar an chéad chúrsa a bheidh ag díriú ar 

fhoghlaimeoirí ag leibhéal 2 sna míonna amach romhainn.  Beidh an cúrsa ar fáil do phearsanra 

iomlán na heagraíochta. Ina theannta sin, tá an Ghaeilge mar chuid den chúrsa Oiliúna i gColáiste na 

nGardaí agus beidh sé mar chuid thábhachtach den chlár sin i gcónaí. D'aithin an eagraíocht i gcónaí 

an tábhacht a bhain le tacaíocht a thabhairt do chomhaltaí a theastaigh uathu a gcuid scileanna 

Gaeilge a fheabhsú. Thug cuid dár gcomhaltaí faoi scrúduithe Teastas Eorpach na Gaeilge a bhíonn á 

reáchtáil ag Ollscoil Mhá Nuad. Táimid bródúil as na hinfheistíochtaí ar fad a rinneamar maidir le 

hoiliúint sa Ghaeilge agus as na cinn atá á dtógáil againn i láthair na huaire. Leanaimid orainn ag 

tabhairt tacaíocht do chomhaltaí ar mian leo a gcuid scileanna Gaeilge a fheabhsú. 

 

Bearta Breise atá Tógtha ag an nGarda Síochána chun an Ghaeilge a Chur Chun Cinn 

Chuir an Garda Síochána go leor tionscnaimh dearfacha i bhfeidhm chun an Ghaeilge a chur chun 

cinn ó bunaíodh é i 1922 agus tá uallach oibre déanta le roinnt blianta anuas. Tá achoimre thíos ar an 

iliomad samplaí de dhea-chleachtas a tharla le cúpla bliain anuas. 

 

▪ Bunaíodh Oifig na Gaeilge 

Bunaíodh Oifig Gaeilge an Gharda Síochána in 2015 chun tacaíocht a thabhairt do 

phearsanra na heagraíochta maidir le cúrsaí a bhaineann leis an nGaeilge agus chun an 

teanga a chur chun cinn laistigh den eagraíocht. 

•  Seirbhís seirbhíse ateangaireachta Gaeilge  

Tá seirbhís ateangaireachta Gaeilge ar fáil anois chun seirbhísí trí Ghaeilge a éascú, agus 

cuireadh comhaltaí ar an eolas faoin tseirbhís luachmhar seo. Leanfaidh an Garda Síochána 



ag cur na teanga chun cinn chun na seirbhísí atá ar fáil trí Ghaeilge a fheabhsú agus a 

mhéadú. 

▪ Fáinne Gaeilge agus Gharda Síochána 

Tá an Garda Síochána ag obair le Conradh na Gaeilge le cúpla mí anuas agus tá Fáinne 

Gaeilge, uathúil don Gharda Síochána, coimisiúnaithe againn. Táthar ag déanamh na Fáinní 

faoi láthair agus seolfar an togra i gceann roinnt seachtainí. Beidh Fáinne Airgid, a bheidh 

comhaltaí atá ag foghlaim Gaeilge in ann a chaitheamh agus Fáinne Óir do chomhaltaí ar 

chainteoirí líofa iad. Is bealach éifeachtach é an Fáinne chun bhaill den phobail a chur ar an 

eolas go bhfuil Gaeilge ag an gcomhalta atá á chaitheamh agus go bhfuil seirbhís 

dhátheangach ar fáil. Táimid an-eolach ar chearta teanga an phobail agus is é aidhm an 

Fháinne ná go mbeidh cainteoirí Gaeilge níos compordaí Gaeilge a úsáid le comhaltaí den 

Gharda Síochána. Is é an Fáinne Gaeilge an t-aon suaitheantas go bhfuil cead ag comhaltaí 

caitheamh.  

▪ Cigire le Freagracht as Póilíneacht sa Gaeltacht 

Ceapadh Cigire le Gaeilge chuig Stáisiún Ghardaí na Ceathrún Rua.  Tá freagracht tugtha dó 

as póilíneacht Gaeltachta, rud a chiallaíonn go mbeidh sé ag oibriú le bainistíocht 

shinsearach na heagraíochta chun a chinntiú go bhfuil seirbhís iomlán póilíneachta ar fáil i 

nGaeilge dár bpobail Gaeltachta. 

▪ Treoirlínte Nua maidir le Seirbhísí as Gaeilge a chur ar fáil 

Dréachtaíodh treoirlínte nua don eagraíocht a thugann breac-chuntas ar an bprótacal do 

chomhaltaí agus iad ag déileáil le húsáideoirí a labhraíonn Gaeilge ar an bhfón, sa stáisiún nó 

ag seicphointe. 

▪ Straitéis Cumarsáide Gaeilge  

D’fhorbraíodh Straitéis Cumarsáide Gaeilge do Réigiún an Iarthuaiscirt agus é mar aidhm 

againn úsáid na Gaeilge a mhéadú ar ár n-ardáin mheáin shóisialta. Sainaithníodh painéal de 

thrí chainteoir déag Gaeilge i gceantair Ghaeltachta le bliain anuas, agus aithníodh seachtar 

eile i Réigiúin Chathrach Bhaile Átha Cliath atá toilteanach agallaimh trí Ghaeilge a 

dhéanamh leis na meáin agus atá toilteanach an Ghaeilge a chur chun cinn ar ár n-ardáin 

mheáin shóisialta. 

▪ Laochra Gaeilge an Gharda Síochána  

Tá tionscnaimh nua ‘Laochra Gaeilge an Gharda Síochána’ bunaithe againn chun an Ghaeilge 

a chur chun cinn laistigh den eagraíocht agus chun comhaltaí a spreagadh chun a gcuid 

Gaeilge a úsáid. Beidh ról tábhachtach ag ár Laochra Gaeilge maidir le próifíl na Gaeilge a 

ardú laistigh dá gCeantair / Ranna.  



 

▪ Rannpháirtíocht le Pobal Labhartha na  Gaeilge   

D’fhreastail an Garda Síochána ar Oireachtas na Gaeilge le blianta beaga anuas chun 

caidrimh le pobal na Gaeilge a threisiú. Déanann an eagraíocht iarracht teagmháil dearfach a 

bheith againn lenár n-úsáideoirí a labhraíonn Gaeilge ar roinnt bealaí  éagsúla. Le déanaí, 

chuir an eagraíocht pacáiste Sábháilteacht Rothaíochta ar fáil do leanaí i scoileanna thrí 

mheán na Gaeilge, le físeáin agus gníomhaíochtaí éagsúla.  

 

Todhchaí na Gaeilge sa Gharda Síochána 

Táimid diongbháilte leanúint d’éiteas na heagraíochta a neartú i leith na teanga agus tógáil ar an 

obair dhearfach atá déanta le roinnt blianta anuas. Aithnímid go gcaithfear na bearta tábhachtacha a 

cuireadh i bhfeidhm le déanaí a leabú inár gcórais agus inár bpróisis agus bainfimid é seo amach trí 

straitéis chuimsitheach Ghaeilge a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm don eagraíocht agus trí fheabhas 

a chur ar ár socruithe rialachais. 

 

Tá obair tosaithe cheana féin ar an Straitéis nua Gaeilge agus cinnteofar go bhfuil meicníochtaí 

soiléire rialachais agus monatóireachta i bhfeidhm a chuirfidh ar chumas na heagraíochta tosaíocht a 

thabhairt d’fheabhsú seirbhísí trí mheán na Gaeilge ar bhealach níos straitéisí agus níos éifeachtaí. Is 

í an aidhm atá againn anois ná ár seirbhísí Gaeilge a neartú chun leanúint ar aghaidh ag soláthar 

seirbhíse póilíneachta a thacaíonn le pobail agus le baill foirne ar mian leo dul i mbun a gcuid gnó trí 

mheán na Gaeilge. 

 

Tá sé beartaithe Oifig na Gaeilge a fhorbairt chun a chinntiú go mbeidh ról lárnach ag an Oifig sin i 

gcur i bhfeidhm ár straitéise nua Gaeilge. Beifear ag súil go dtacóidh bainistíocht ag gach leibhéal leis 

an gcur i bhfeidhm sin. Beidh ar gach Oifigeach Rannáin agus Ceann Roinne Oifigeach Idirchaidrimh 

Gaeilge a ainmniú dá Roinn agus dá Ranna fhéin. Déanfaidh Coiste Feidhmithe Bheartas na Gaeilge 

monatóireacht ar dhul chun cinn na straitéise agus beidh freagracht fhoriomlán ag Grúpa Rialachais 

Gaeilge na heagraíochta as an straitéis a chur i bhfeidhm. 

 

I bhforbairt nua eile atá thar a bheith dearfach, aontaíodh go mbeidh Coimisinéir an Gharda 

Síochána ina chathaoirleach ar Ghrúpa Rialachais Gaeilge na heagraíochta as seo amach. Is é seo an 

chéad uair a bheidh an Grúpa Rialachais Gaeilge ag an leibhéal is airde san eagraíocht. Creidimid gur 

céim tábhachtach chun tosaigh é seo, ceann a léiríonn ár dtiomantas don teanga agus a chinnteoidh 

go gcuirtear ár Straitéis nua Gaeilge i bhfeidhm go hiomlán. Creidimid freisin go bhfuil sé riachtanach 



an straitéis nua seo a spreagadh ón mbarr anuas, rud a chinnteoidh go dtuigeann an eagraíocht ar 

fad an tábhacht a bhaineann leis.  

 

Cuirfidh an infheistíocht shuntasach seo atá muid ag déanamh sa nGaeilge ar ár gcumas dúinn: 

• Cloí go leanúnach lenár ndualgais reachtúla teanga. 

• Struchtúr inbhuanaithe rialachais maidir leis an nGaeilge a chur i bhfeidhm. 

• Seirbhísí Gaeilge don phobal a mhéadú agus a fheabhsú. 

• Cloí lenár n-ardchaighdeáin ghairmiúla agus cúirtéis teanga a thaispeáint. 

• Fíor-rogha teanga a thairiscint go réamhghníomhach don phobal. 

• An eagraíocht a chur chun cinn mar cheannairí i soláthar seirbhísí Gaeilge. 

• Cinntiú go bhfuil polasaí na heagraíochta i leith na Gaeilge ag teacht le dea-

chleachtas idirnáisiúnta. 

• Athrú cultúrtha i leith na teanga a chur i bhfeidhm san eagraíocht. 

 

Mar eagraíocht de chuid na hEarnála Poiblí, tá An Garda Síochána tar éis glacadh lena ról i bhforbairt 

úsáid na Gaeilge i gcomhthéacs sochaí dhátheangaí, mar is léir ó na bearta atá luaite thuas Tá muid 

tiomanta ár ndualgais i leith ár bpobal labhartha Gaeilge a chomhlíonadh agus ní thiocfaidh athrú ar 

sin.  Táimid ag tnúth le leanúint lenár n-iarrachtaí an Ghaeilge a chur chun cinn.  

 

 


