
A Chathaoirligh,  

Ar an gcéad dul síos, ba mhaith liom buíochas a ghabháil leat agus leis an gCoiste as an deis a thabhairt 

don Gharda Síochána labhairt libh maidir le haon cheisteanna atá agaibh faoi na hathruithe a rinneadh 

ar rialacháin maidir le hardú céime go céim an tSáirsint agus na leasuithe a rinneadh le déanaí ar 

rialacháin maidir le dul isteach in san Gharda Síochána. Tá áthas orainn an deis a bheith againn plé a 

dhéanamh ar sheasamh na heagraíochta i dtaobh na saincheisteanna seo agus cuntas a thabhairt ar 

na céimeanna leanúnacha a chuireamar dínn le seirbhísí póilíneachta dátheangacha a sholáthar do na 

pobail a ndéanaimid freastal orthu. 

Tá an Garda Síochána tiomanta a chinntiú go gcomhlíontar ár n-dualgais reachtúla Gaeilge ar fad. Tá 

tuiscint iomlán againn ar na dualgais sin agus na bearta nach mór dúinn tabhairt fúthu chun iad a 

chomhlíonadh, agus rachaimid i mbun na mbeart siúd ní hamháin mar gheall gur gá dúinn, ach mar 

gheall gur mian linn. Tuigimid an tábhacht a bhaineann leis an nGaeilge mar theanga phobail agus an 

tábhacht a bhaineann le seirbhísí póilíneachta dátheangacha a chur ar fáil do chainteoirí Gaeilge i 

bpobail Ghaeltachta agus i gceantair eile ar fud na tíre. 

Ó bhí ár gcruinniú deireanach againn leis an gCoiste i mBealtaine 2021, lean an eagraíocht ag cur an  

teanga chun cinn le díograis agus dea-thoil. Ní rud nua atá anseo, áfach, mar ó bunaíodh an Garda 

Síochána 100 bliain ó shin, tá go leor tionscnaimh dhearfacha curtha i bhfeidhm chun an teanga a chur 

chun cinn. 

Maidir leis an dá cheist atá á bplé anseo inniu, Rialacháin an Gharda Síochána i dtaobh ceapacháin 

chuig céim an tSáirsint, agus Rialacháin an Gharda Síochána (Admhálacha agus Ceapacháin), rinneadh 

leasuithe tar éis idirchaidreamh forleathan a bheith idir an Roinn Dlí agus Cirt, an tSeirbhís um 

Cheapacháin Phoiblí agus an Garda Síochána, agus i gcomhairle leis an Údarás Póilíneachta agus 

Cumainn an Gharda Síochána. 

Cé nach gá do chomhaltaí tabhairt faoi mheasúnú Gaeilge níos mó mar chuid den phróiseas ardaithe 

céime go céim an tSáirsint, caithfidh aon Sáirsint ar mian leo a bheith ag fónamh i stáisiún Gaeltachta 

tabhairt faoi mheasúnú Gaeilge. Measúnú atá i bhfad níos déine ná an scrúdú a cuireadh deireadh leis 

i Mí Iúil. De réir polasaí a tugadh isteach i 2018 caithfidh aon chomhalta ar mian leo oibriú i gceantar 

Gaeltachta léiriú gur cainteoir líofa é nó í. 

Maidir leis an gcritéar a bhain le hardú céime go céim an tSáirsint, rinne an Garda Síochána uiríll luath 

sa bpróiseas go leanfaí leis an measúnú. Aontaíodh, áfach, tar éis idirchaidrimh, nár cheart go mbeadh 

cáilitheacht d’ardú céime go dtí céim an tSáirsint ag brath ar pas i dtástáil inniúlachta sa Ghaeilge, mar 

chuid den phróiseas iomaíochta. Bhí sé seo bunaithe ar an tuiscint go bhfaigheann na hiontrálaithe 

nua ar fad oiliúint fhairsing, oiliúint sa Ghaeilge ina measc. 

Maidir leis na hathruithe a rinneadh ar Rialacháin i dtaobh  iontráil don Gharda Síochána Gharda, 

sonraítear sna leasuithe a rinneadh in S.I. 757/2021 go gcaithfidh iarrthóirí a bheith inniúil i dteanga 

amháin, Béarla nó Gaeilge (nó an dá cheann). Má tá Béarla nó Gaeilge ag iarrthóir, is leor sin agus ní 

gá le teanga bhreise taobh amuigh de cheachtar acu sin. Tá an Ghaeilge fós mar ghné riachtanach den 

oiliúint a fhaigheann Gardaí Promhaidh i gColáiste an Gharda Síochána. Tá an t-ábhar mar chuid de 

dhá cheann de na príomhmodúil sa gClár BA i bPóilíneacht Fheidhmeach. An Chéad modúil ina 

múintear an Ghaeilge ná Bunús na Póilíneachta agus an dara ceann ná Póilíneacht Tráchta. Baineann 



na modúil seo le dualgais Ghardaí agus iad i mbun teagmhála le baill den phobail i nGaeilge. Is ionann 

Modúl na Gaeilge agus 20% den mhodúl Bunús na Póilíneachta agus 20% den Mhodúl Póilíneachta 

Tráchta,  cuid shuntasach don chlár iomlán BA sa Phóilíneacht Fheidhmeach. 

Faoi rialacháin 2013, a bhí ann roimhe seo, b’éigean d’iarrthóirí a bheith líofa i ndhá theanga, agus 

b’éigean Béarla nó Gaeilge a bheith ar cheann amháin de na teangacha sin. 

Labhair muid go deireanach leis an gCoiste i mBealtaine 2021. Dhírigh an cruinniú sin ar mholtaí a 

rinne an Coimisinéir Teanga in 2011 a chur i bhfeidhm. Moltaí maidir le líon na gcomhaltaí a labhraíonn 

Gaeilge i stáisiúin Ghaeltachta. Roimh an gcruinniú sin, rinneamar idirchaidreamh forleathan le hOifig 

an Choimisinéara Teanga agus bhí bearta tábhachtacha tugtha isteach againn cheana féin lenár n-

dualgais teanga a chomhlíonadh. I measc na mbeart seo, bhí: 

• Sruth Gaeilge a thabhairt isteach sa phróiseas earcaíochta, ina gcuirtear 10% de na spásanna 

i ngach comórtas ar leataobh do chainteoirí líofa Gaeilge. 

• Próiseas nua leithdháiltí a thabhairt isteach do stáisiúin Ghaeltachta, lenar áiríodh córas nua 

measúnaithe, faoi mar a mhol an Coimisinéir Teanga, agus Painéal Inniúlachta sa Ghaeilge 

chomh maith, lena n-áirítear comhaltaí le Gaeilge líofa ar mian leo fónamh i gceantair 

Ghaeltachta.   

• Deiseanna a sholáthar don phearsanra go léir feabhas a chur ar a n-inniúlacht sa teanga, faoi 

mar a mhol an Coimisinéir Teanga. 

• Seirbhís ateangaireachta Gaeilge a thabhairt isteach atá ar fáil don phearsanra go léir agus a 

cheadaíonn seirbhísí a éascú trí Ghaeilge mura mbíonn an pearsanra a bhfuil Gaeilge acu ar 

fáil le cabhrú. 

Bíonn an Garda Síochána ag súil le hardchaighdeán Gaeilge uatha siúd ar mian leo go n-aistreofar chuig 

ceantar Gaeltachta iad. Cuireann an coinníoll seo teorainn ar an líon pearsanra atá ar fáil dúinn a bhfuil 

na scileanna agus an taithí riachtanach ar fad acu. 

Tá muid sásta a thabhairt le fios, áfach, go bhfuil freastal maith á dhéanamh ag comhaltaí atá líofa sa 

teanga ar 13 stáisiún Gaeltachta as na 23 stáisiún Gaeltachta atá ar oscailt faoi láthair. Sna 13 stáisiún 

siúd, a bhfuil an formhór díobh suite i gcuid de na ceantair Ghaeltachta is láidre, is féidir leis na 

comhaltaí go léir a oibríonn iontu an Ghaeilge a labhairt go líofa, mar shampla, An Cheathrú Rua, Ros 

Muc, Carna, an Rinn, Gleann an Muaidhe, Baile Bhúirne agus Baile an Fheirtéaraigh. Tá sé  tábhachtach 

a chur in iúl chomh maith, cé go bhfuil easpa líofachta sa Ghaeilge ag roinnt comhaltaí atá ag fónamh 

i stáisiúin Ghaeltachta, tá cumas maith ag go leor díobh agus dhearbhaigh siad gurb úsáideoirí 

neamhspleácha iad. Ciallaíonn seo gur féidir leo labhairt gan choinne ar ábhair a bhfuil cur amach acu 

orthu agus a dtagtar orthu go rialta san obair, sa bhaile, nó i gcásanna sóisialta. 

Tá an líon comhaltaí a labhraíonn an Ghaeilge i stáisiúin Ghaeltachta á mhéadú againn de réir a chéile. 

In 2012, mar shampla, ní raibh ach comhalta amháin ann i Stáisiún Gardaí Dhaingean Uí Chúis a raibh 

Gaeilge líofa acu. Tá seisear comhaltaí sa stáisiún sin anois atá líofa. Ní raibh aon chainteoirí líofa i 

mBéal Átha an Ghaorthaidh in 2012, agus tá beirt chomhaltaí ag oibriú ann anois a labhraíonn an 

Ghaeilge, rud a chiallaíonn gur féidir le gach comhalta a oibríonn ann tabhairt faoina ngnó trí mheán 

na Gaeilge.   



Tá muid ag leanúint ar aghaidh ag comhlíonadh na gealltanais a thugamar don Choiste i mBealtaine 

2021, an méid seo a leanas san áireamh: 

1. Athruithe ar shocruithe Rialachais a bhaineann leis an nGaeilge. 

2. Díriú ar níos mó pearsanra a earcú a labhraíonn an Ghaeilge. 

3. Straitéis Gaeilge nua forbartha.  

4. Oifig na Gaeilge le forbairt. 

5. Tionscnamh Fáinne Gaeilge le seoladh go luath.  

6. Acmhainn nua Ghaeilge ar Líne forbartha.  

1.  Socruithe Rialachais Nua  

Cuireadh socruithe nua Rialachais i bhfeidhm le déanaí chun tacú leis an eagraíocht a hoibleagáidí 

Gaeilge a chomhlíonadh. Déanann Coimisinéir an Gharda Síochána cathaoirleacht anois ar an nGrúpa 

Rialachais Gaeilge agus déanann an Leas-Choimisinéir cathaoirleacht ar an Meitheal Straitéiseach i 

Leith na Gaeilge. Mar thoradh air sin, táthar ag dul i ngleic le ceisteanna Gaeilge ag  an leibhéal is airde 

laistigh den eagraíocht. Thionóil an Meitheal Straitéiseach i Leith na Gaeilge seacht gcruinniú, ar an 

iomlán, idir Bealtaine 2021 agus Eanáir 2022, agus rinne Coimisinéir an Gharda Síochána 

cathaoirleacht ar chruinniú eile i Samhain 2021. Léiríonn na gníomhartha seo cé chomh tiomanta atá 

an eagraíocht dá hoibleagáidí teanga. 

2.  Feachtas Earcaíochta  

Tá geall tugtha ag an nGarda Síochána a chlár for-rochtana a fhorbairt le hiarracht a dhéanamh níos 

mó iarrthóirí le Gaeilge a mhealladh chun iarratas a dhéanamh. Maidir le comórtas na nGardaí a 

fhógrófar go luath, tá earcú cainteoirí líofa Gaeilge mar chuid lárnach dár ngníomhaíochtaí for-

rochtana. Beidh fógraíocht ar an raidió agus sna meáin shóisialta i nGaeilge mar phríomhghné agus 

beidh teagmháil shonrach spriocdhírithe ar siúl ar fud na Rannán lenár bpobail Ghaeilge. Tá sé 

beartaithe freisin seisiúin eolais a thairiscint trí Ghaeilge agus fócas a thabhairt don sruth earcaíochta 

Gaeilge. 

3.  Straitéis Nua Gaeilge 

Faoi mar a luadh ag ár gcruinniú deireanach, gheall an eagraíocht go bhforbrófaí Straitéis Gaeilge nua. 

Bhí an Straitéis seo agus ár bhfeachtas Fáinne Gaeilge le seoladh i Nollaig 2021. Mar gheall ar na 

treoirlínte sláinte poiblí, áfach, rinneadh an cinneadh an t-imeacht seo a chur siar. Forbraíodh an 

Straitéis tar éis dul i gcomhairle lenár gcuntrapháirteanna sa Bhreatain Bheag agus bunaíodh í go 

príomha ar ár n-oibleagáidí dlíthiúla agus ar ár n-uaillmhian an Ghaeilge a chur chun cinn agus a 

chosaint. Creidimid go léiríonn sé ár dtiomantas do sheirbhísí Gaeilge a sholáthar do bhaill an phobail 

agus ár dtiomantas dár n-oibleagáidí reachtúla teanga go léir a shásamh go hiomlán. 

Tá mar chuspóir ag an straitéis tacú le húsáid na Gaeilge sa Gharda Síochána agus an úsáid sin a 

mhéadú agus a chur chun cinn agus fíor-rogha teanga a éascú dár n-úsáideoirí a labhraíonn an 

Ghaeilge trínár seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil agus a chur chun cinn go gníomhach. 



Sainaithníodh trí réimse straitéiseacha mar chuid den straitéis seo: Earcaíocht agus Pleanáil an Fhórsa 

Saothair, Forbairt na Gaeilge agus Feasacht ar an Teanga agus Cur Chun Cinn na Gaeilge agus 

Rannpháirtíocht leis an teanga. Tá croíchuspóirí leagtha amach againn sa Straitéis atá uaillmhianach 

ach ar féidir iad a bhaint amach.  

Díreoidh an chéad réimse straitéiseach ar an líon na gcainteoirí Gaeilge  a thagann isteach in san 

Gharda Síochána a mhéadú. Oibreoimid as lámh le heagraíochtaí seachtrach, scoileanna ina múintear 

trí mheán na Gaeilge san áireamh, le tionscnaimh a fhorbairt le cainteoirí dátheangacha a mhealladh 

isteach san eagraíocht. Cinnteoimid, chomh maith leis sin, go bhforbraítear pleananna oiriúnacha 

lucht saothair chun seirbhísí a sholáthar trí Ghaeilge do bhaill an phobail. Ar cheann dár spriocanna 

fadtéarmacha is ea a chinntiú go bhfuil ár stáisiúin Ghaeltachta go léir go hiomlán dátheangach agus 

gur féidir le stáisiúin atá suite lasmuigh de theorainn Ghaeltachta ach a fhreastalaíonn ar an gceantar 

sin, is é sin, Stáisiúin Ghardaí Seirbhíse Gaeltachta, seirbhísí dátheangacha leordhóthanacha a 

sholáthar freisin.  

Oibreoimid le hOifigigh Teanga agus le Coistí Pleanála Teanga chun a chinntiú go bhfuiltear ag freastal 

ar riachtanais teanga na bpobal sin. Tá liosta de na Stáisiúin Gharda Seirbhíse Gaeltachta curtha le 

chéile ag an eagraíocht, agus déanfaimid iniúchadh iomlán ar scileanna teanga an lucht oibre sna 

stáisiúin sin. I gcomhairle leis na pleanálaithe teanga agus leis na coistí teanga sna réimsí sin, 

déanfaimid measúnú ar leibhéal na seirbhísí a theastaíonn agus socróimid an céatadán de chomhaltaí 

a theastaíonn chun na seirbhísí sin a sholáthar in aonaid rialta agus in aonaid speisialta. 

Lasmuigh den dá réimse sin, is í ár sprioc gurb ionann an ionadaíocht a dhéanann ár bpearsanra don 

Ghaeilge agus na pobail ar a bhfreastalaímid. Forbróidh An Garda Síochána Beartas Leithdháilte 

Gaeilge nua chun an sprioc ríthábhachtach seo a bhaint amach trí phleanáil éifeachtach don fhórsa 

saothair dátheangach. 

Díreoidh ár dara colún straitéiseach, Forbairt agus Feasacht ar an nGaeilge, ar an líon pearsanra a 

labhraíonn an Ghaeilge agus ar féidir leo seirbhísí dátheangacha a sholáthar a mhéadú trí chlár 

forbartha nua Gaeilge. Spreagfar an pearsanra ar mian leo cáilíocht aitheanta a bhaint amach ó 

eagraíocht sheachtrach Ghaeilge, ag brath ar inacmhainneacht. Déanfar cláir ina mbíonn bealach 

soiléir ag foghlaimeoirí le dul chun cinn a dhéanamh, cosúil le Teastas Eorpach na Gaeilge agus an 

Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil, a chur chun cinn agus tacófar leo. Sa bhreis air sin, cuirfidh an 

eagraíocht tacaíocht bhreise ar fáil don phearsanra trí scéim meantóireachta Gaeilge a thabhairt 

isteach ina gcuirfidh pearsanra le Gaeilge meantóireacht tacaíocht ar fáil i suíomh neamhfhoirmiúil 

don phearsanra nach bhfuil chomh líofa céanna leo. Anuas air sin, músclóimid feasacht ar ár n-

oibleagáidí reachtúla teanga i measc an phearsanra agus ar an tábhacht a bhaineann le cúirtéis 

theangeolaíoch a léiriú ag gach tráth. 

Déanfaidh an colún straitéiseach deireanach, Cur Chun Cinn na Gaeilge agus Rannpháirtíocht leis an 

Gaeilge, an teanga a chur chun cinn mar theanga phobail. Spreagfaimid agus tacóimid leis an 

bpearsanra  idirchaidreamh a dhéanamh lena chéile agus le baill den phobal trí mheán na Gaeilge. 

Anuas air sin, déanfaimid idirchaidreamh le heagraíochtaí eile a bhfuil a mhacasamhail d’oibleagáidí 

teanga acu agus le coistí/Oifigigh phleanála Gaeilge ó phobail Ghaeltachta. Malartóimid tuairimí faoi 

conas is fearr ár seirbhísí dátheangacha a fhorbairt trí na próisis seo. Is féidir linn foghlaim óna chéile 

agus cabhrú lena chéile freisin le seirbhísí ardchaighdeáin i nGaeilge a bhaint amach. Chun tacú le 



feabhsú leanúnach, tabharfaimid spreagadh gníomhach d’aiseolas maidir leis na seirbhísí 

dátheangacha a chuirimid ar fáil. 

Tá sé i gceist againn go mbeidh cuspóirí Gaeilge i bPlean Póilíneachta bliantúil an Gharda Síochána i 

2023, agus beidh an Ghaeilge i ngach Roinn mar shnáithe ina bpleananna póilíneachta.   Tríd an 

nGaeilge a chuimsiú inár bpleananna póilíneachta,  cinnteofar go bhfuil gach Roinn ar an eolas i gcónaí 

ar ár n-oibleagáidí agus ar an ngá atá le soláthar seirbhísí dátheangacha a fheabhsú go leanúnach do 

na pobail ar a bhfreastalaímid. Díreofar ar limistéir cosúil le Póilíneacht Phobail, áit a bhfuil ceangail 

dhíreacha le pobail labhartha Gaeilge. 

Cé go ndíríonn ár straitéis ar thiomantas na heagraíochta do chearta teanga cainteoirí Gaeilge a 

neartú, tá muid ag iarraidh éiteas tacúil a chruthú a spreagann an fhoireann an teanga a úsáid ina 

measc féin agus feidhmiú trí mheán na Gaeilge, nuair is féidir. Beidh ról ríthábhachtach ag tionscnamh 

an Fháinne Gaeilge chun é seo a bhaint amach. Cuirfidh an Fáinne baill den phobal ar an eolas go bhfuil 

fáil ar sheirbhís dhátheangach, agus cinnteoidh sé, ar an gcaoi sin, go bhfuil fíor-rogha teanga á cur ar 

fáil againn go réamhghníomhach do bhaill den phobal. 

4. Oifig na Gaeilge  

Táimid tiomanta d’Oifig na Gaeilge a fhorbairt lena chinntiú go bhfuil príomhról ag an Oifig lenár 

straitéis Gaeilge nua a chur i bhfeidhm. Chuige seo, cheadaigh Feidhmeannacht an Gharda Síochána 

agus an tÚdarás Póilíneachta Oifigeach Feidhmiúcháin don Oifig chun cabhrú leis an obair a bheidh ag 

teacht aníos. Mar chuid dár dtiomantas, beartaímid forbairt bhreise a dhéanamh ar Oifig na Gaeilge 

chun go mbíonn acmhainní leordhóthanacha agus an t-údarás ag an Oifig agus an leibhéal freagrachta 

is gá le cabhrú leis an eagraíocht ár Straitéis Gaeilge nuafhorbartha a chur i bhfeidhm.   

5.  Fáinne Gaeilge an Gharda Síochána 

Anuas ar an Straitéis, seolfaidh an Garda Síochána ár dtionscnamh ‘Labhair í. Is Linn í’, le tacú le húsáid 

na Gaeilge laistigh den eagraíocht agus den phobal i gcoitinne agus leis an úsáid sin a mhéadú agus a 

chur chun cinn. Faoin tionscnamh seo, caithfidh os cionn 1,000 pearsanra de chuid an Gharda Síochána 

ceann de na trí Fháinní. Tá Fáinne Óir, Fáinne airgid agus Fáinní cúpla focal deartha go sonrach don 

Gharda Síochána i gcomhair le Conradh na Gaeilge. Is féidir leis an bpearsanra go léir fáinne a 

chaitheamh chun a léiriú go bhfuil siad toilteanach an Ghaeilge atá acu a úsáid. Leanfaimid le 

pearsanra breise a spreagadh chun an Fáinne a chaitheamh sna seachtainí agus sna míonna amach 

romhainn. Caithfidh an pearsanra i ngach céim laistigh den eagraíocht, ó Choimisinéir na nGardaí 

anuas, an Fáinne. 

6. Acmhainn Ghaeilge ar Líne 

Tá an eagraíocht tar éis an chéad acmhainn chuimsitheach Gaeilge ar líne a chur ar fáil don phearsanra 

go léir. Tá an acmhainn, a d’fhorbair Gaelchultúr, dírithe ar fhoghlaimeoirí ar Leibhéal A2 ar 

Chomhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha agus beidh sé mar ghné thábhachtach de sprioc ár 

Straitéise deiseanna a sholáthar don phearsanra feabhas a chur ar scileanna teanga trí mhodhanna 

oiliúna cumaisc. Cuirfimid leis seo trí acmhainní oiliúna breise ar líne a fhorbairt sna míonna amach 

romhainn, a cheadaíonn don phearsanra barr feabhais a chur ar a scileanna agus ar a muinín ar a luas 

féin. 



Is léir ó na bearta ar thugamar fúthu le blianta beaga anuas agus ó na gníomhartha a bheartaímid 

tabhairt fúthu, go bhfuilimid tiomanta dár n-oibleagáidí Gaeilge a chomhlíonadh. Mar chomhlacht 

poiblí a dhéanann idirchaidreamh forleathan leis an bpobal, glacaimid lenár ról i dtaobh úsáid na 

Gaeilge i gcomhthéacs sochaí dhátheangach a chur chun cinn. Táimid tiomanta do leanúint d’éiteas 

na heagraíochta a threisiú i dtaobh na teanga agus do chur leis an obair fhónta a rinneadh le blianta 

beaga anuas.   

CRÍOCH 


