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An Comhchoiste Oireachtais don Ghaeilge 

 

Go raibh maith agat, a Chathaoirligh.  

 

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an gCoiste as an deis chun labhairt libh go 

léir inniu maidir leis na riachtanais Ghaeilge laistigh den Gharda Síochána agus maidir 

le cur chun cinn na Gaeilge i mo Roinn féin. In éindí liom anseo inniu as mo Roinn, tá 

Doncha Ó Súilleabháin, Rúnaí Cúnta i réimse Rialachas an Cheartais Choiriúil, agus 

Mary McKenna, atá ina Príomh-Oifigeach sa réimse céanna sin, agus í ag plé go 

sonrach le hAcmhainní Daonna agus Ceapacháin. 

 

Is eol dom go bhfuair tú faisnéis ón nGarda Síochána, ón Údarás Póilíneachta agus ó 

m’oifigigh ar roinnt de na saincheisteanna sin i mí Feabhra. Ba mhaith liom inniu an  

t-eolas is déanaí a thabhairt daoibh ar roinnt saincheisteanna a pléadh ag an gcruinniú 

sin a bhí agaibh roimhe seo. 

 

Earcaíocht chuig an nGarda Síochána 

Bhí an comórtas earcaíochta a bhí ann ar an mallaibh i gcomhair comhaltaí den 

Gharda Síochána faoi rialú ag Rialacháin an Gharda Síochána (Ligean Isteach agus 

Ceapacháin), 2021. Is Rialacháin iad sin a thugas-sa isteach, tar éis don Rialtas iad a 

fhormheas, i mí na Nollag 2021. 

 

Leis na Rialacháin sin, tugtar isteach roinnt athruithe ar Rialacháin an Gharda 

Síochána (Ligean Isteach agus Ceapacháin), 2013. 

 

Ceann de na hathruithe sin ná deireadh a chur leis an riachtanas go mbeadh inniúlacht 

in dhá theanga ag iarratasóirí. 

 

Bhíothas tar éis a aithint go bhféadfadh an riachtanas maidir leis an dá theanga a 

bheith ina bhac ar dhul isteach sna Gardaí, nó ar iarratais ar dhul isteach iontu, ó 
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roinnt grúpaí daoine agus, dá dheasca sin, go bhféadfadh sé bheith ina bhac ar an 

eagraíocht a bheith ina léiriú iomlán ar an bpobal éagsúil dá bhfónann sí. 

 

Tá áthas orm a dhearbhú daoibh go bhfuil os cionn 10,000 iarratasóir tar éis iarratas a 

dhéanamh faoin gcomórtas seo chun dul isteach sa Gharda Síochána agus go bhfuil 

466 iarratasóir de na hiarratasóirí sin tar éis iarratas a dhéanamh faoin Sruth Gaeilge. 

Tá sé sin cuid mhaith níos airde ná an 132 duine a rinne iarratas faoin Sruth Gaeilge 

nuair a reáchtáladh an comórtas deireanach sa bhliain 2019. 

 

Ardú Céime chuig Sáirsint agus Cigire 

Tá arduithe céime chuig céimeanna Sáirsint agus Cigire sa Gharda Síochána faoi rialú 

ag Rialacháin an Gharda Síochána (Ceapachán chuig Céimeanna Cigire agus Sáirsint), 

2021, anois. Ba ón mbliain 2006 do na Rialacháin a bhí ann roimhe sin. 

 

Is bunathrú atá sna Rialacháin nua trína fhoráil go ndéanfar comórtais ardaithe céime 

chuig céimeanna maoirseachta Sáirsint agus Cigire, a ndéanadh an Garda Síochána iad 

a bhainistiú go hinmheánach roimhe seo, a reáchtáil den chéad uair i mbliana faoi 

chúram na Seirbhíse neamhspleáiche um Cheapacháin Phoiblí. 

 

Sula raibh ann do na Rialacháin sin, áiríodh sna critéir incháilitheachta chun dul san 

iomaíocht chun ardú céime a fháil chuig céim Sáirsint go mbeadh iarrthóirí tar éis pas 

a fháil i dtástáil inniúlachta sa Ghaeilge.  

 

Mar chuid den phróiseas comhchomhailiúchain le Coimisinéir an Gharda Síochána 

agus leis an Údarás Póilíneachta le linn na rialacháin nua a bheith á ndréachtú, 

nótáladh go n-áirítear sain-riachtanais sa Chlár Bonn-Oiliúna go ndéanfadh earcaigh 

an Ghaeilge a fhoghlaim, agus a gcumas agus a n-inniúlacht sa Ghaeilge a léiriú. 

Ceanglaítear ar gach earcach chuig an nGarda Síochána an oiliúint sin a chur i gcrích 

ar cuid í den Chlár BA sa Phóilíneacht Fheidhmeach. 
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Comhaontaíodh sna comhchomhairliúcháin sin nach raibh gá le riachtanas go mbeadh 

tástáil inniúlachta bhreise ar leith ann chun go mbeadh iarratasóirí incháilithe chun 

ardú céime a fháil. Tá sé seo ag teacht, chomh maith, le dea-chleachtas maidir le 

comórtais ardaithe céime eile sa tseirbhís phoiblí trí chéile, chun a chinntiú go 

ndéanann an bhuíon iarrthóirí is ilghnéithí agus is féidir iarratas ar dheiseanna ardaithe 

céime. 

 

Cur chun cinn na Gaeilge sa Roinn agus i gcomhlachtaí lasmuigh den Roinn 

Tá comhlachtaí atá lasmuigh den Roinn neamhspleách ag feidhmiú a gcuid 

feidhmeanna dóibh, lena n-áirítear cur chun cinn na Gaeilge i measc a bhfoirne féin. 

Tá a Scéimeanna Gaeilge féin ag comhlachtaí aonair faoi Acht na dTeangacha 

Oifigiúla, 2003. 

 

É sin ráite, comhoibrímid le chéile go minic ar imeachtaí chun an Ghaeilge a 

cheiliúradh. Mar shampla, níos luaithe sa mhí seo, bhí aitheasc dátheangach ón 

mBreitheamh Frank Clarke, a chuaigh ar scor mar Phríomh-Bhreitheamh le déanaí, 

mar aon le taispeántas fíorúil de bhreis is dá scór saothar ealaíne agus cheardaíochta le 

daoine faoi choimeád, le tráchtaireacht dhátheangach, mar chuid d’imeacht na Roinne 

chun ceiliúradh a dhéanamh ar Sheachtain na Gaeilge. 

 

Tá an t-imeacht a reáchtálann mo Roinn chun ceiliúradh a dhéanamh ar Sheachtain na 

Gaeilge tar éis fás i gcaitheamh na mblianta agus tá sé anois ina mhór-imeacht 

bliantúil sa Roinn chun an Ghaeilge a chur chun cinn agus a cheiliúradh i measc na 

foirne, agus is imeacht é ar a bhfreastalaíonn go leor ball foirne. 

 

Is maith is eol do mo Roinn a cuid dualgas faoina Scéim Ghaeilge, agus coinnítear an 

Scéim faoi athbhreithniú leanúnach, chun a chinntiú go gcuirimid seirbhísí i nGaeilge 

ar fáil d’aon duine a bhfuil siad ag teastáil uathu. 

 

Ó tugadh isteach a céad Scéim Ghaeilge, tá an Roinn tar éis 23 chúrsa inmheánacha 

Gaeilge a reáchtáil inár n-oifigí i mBaile Átha Cliath agus i gCill Airne araon, ar 
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chúrsaí iad a cóiríodh d’oifigigh na Roinne agus a bhain le labhairt agus le scríobh na 

Gaeilge araon. Ina theannta sin, tugann mo Roinn tacaíocht do bhaill foirne chun 

freastal ar chúrsaí Gaeilge, idir chúrsaí seachtracha agus chúrsaí ar-líne.   

 

Anuraidh, le linn na dian-ghlasála, bhunaigh mo Roinn ciorcal comhrá Gaeilge ar líne, 

agus tagann lucht an chiorcail comhrá sin le chéile i gcónaí. 

  

 

Go raibh maith agaibh. Táim ar fáil chun aon cheisteanna a fhreagairt a bheidh ag baill 

an Choiste anois. Tá aiféala orm go mbeidh orainn na ceisteanna sin a fhreagairt as 

Béarla, áfach. 


