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Go mbraithfidh daoine agus  
pobail i gceantair thuaithe in  
Éirinn sábháilte agus go mbeidh 
siad sábháilte sa bhaile, san ionad 
oibre agus sa timpeallacht áitiúil.

Fís

Tugann an Plean um Shábháilteacht Tuaithe 2022-2024 na snáithe éagsúla ar fad den obair atá ar bun 
maidir le sábháilteacht tuaithe le chéile agus neartaíonn iad. Trí léiriú a dhéanamh ar na comhiarrachtaí 
arna ndéanamh ag an nGarda Síochána, ag comhlachtaí Stáit eile, ag an bhFóram um Shábháilteacht 
Tuaithe agus ag grúpaí pobail, ar comhiarrachtaí iad a bhfuil an Rialtas ag tacú leo, agus trí aird a 
tharraingt orthu, féachtar leis an bPlean le cúrsaí sábháilteachta a fheabhsú inár gceantair thuaithe 
agus neartaítear an tábhacht a leagtar ar leas phobail tuaithe na hÉireann, mar is ceart.
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Réamhrá
ón Aire Séamus de Brúin

Tá fíorthábhacht ag baint le sábháilteacht agus leas 
an uile dhuine agus an uile phobail in Éirinn. Táim 
féin agus mo Roinnse tiomanta do shábháilteacht 
gach duine a fheabhsú. Is príomhábhar tosaíochta 
dúinn sábháilteacht daoine aonair agus pobal i 
gceantair thuaithe in Éirinn.

De réir na físe atá againn d’Éirinn a bheadh 
sábháilte, cothrom agus ionchuimsitheach, tá 
ríméad orm an Plean um Shábháilteacht Tuaithe 
a fhoilsiú. Is cuspóir tábhachtach é forbairt agus 
foilsiú an Phlean seo faoi Phlean Ceartais 2022, 
plean de chuid mo Roinne. Tá sé ceangailte leis an 
gcéad sprioc sa Phlean Ceartais chun dul i ngleic 
le coireacht, chun feabhas a chur ar shlándáil 
náisiúnta agus chun póilíneacht a athrú ó bhonn.

Sa Phlean um Shábháilteacht Tuaithe 2022-2024, 
tarraingítear aird ar na tionscnaimh sábháilteachta 
atá ar bun ar fud an Stáit i bPleananna Gnímh a 
bhaineann le 5 réimse tosaíochta:

• Sábháilteacht Pobail

• Buirgléireacht agus Gadaíocht

• Póilíneacht ar na Bóithre

• Coireacht i gcoinne Ainmhithe

• Coireacht Oidhreachta

Tugtar léargas ar na príomhghníomhaíochtaí atá 
ar bun i ngach réimse tosaíochta, ar bhealach 
faisnéiseach agus inrochtana, sna Pleananna Gnímh 
a bhfuil an Plean foriomlán um Shábháilteacht 
Tuaithe comhdhéanta díobh. Chomh maith leis 
sin, cuirtear sonraí ar fáil do theagmhálaithe 
áisiúla in eagraíochtaí comhpháirtíochta agus in 
eagraíochtaí a bhfuil an aidhm chéanna acu agus 
atá againn, is é sin, chun sábháilteacht mhuintir 
na tíre a chur chun cinn, mar aon le sábháilteacht 
grúpaí atá tiomanta do thacaíocht a thabhairt 
d’íospartaigh na coireachta.

Is mian liom aitheantas a thabhairt don obair 
fhairsing, a mbíonn tionchar mór aici, atá ar 
siúl i measc pobail tuaithe ar fud na tíre chun 
sábháilteacht agus leas daoine a chur chun cinn. 
Tá cuid mhór den obair seo á déanamh ag oibrithe 
deonacha díograiseacha a chaitheann go leor dá 
gcuid ama ag obair ar mhaithe le leas phobail na 
tíre agus leas na tíre í féin. Ba mhaith liom moladh 
a thabhairt do gach aon duine a bhfuil baint acu 
le sábháilteacht daoine a chur chun cinn agus a 
chinntiú, go háirithe daoine i bpobail tuaithe, a 
mbíonn a ndúshláin féin ar leith rompu go minic.

Ba mhaith liom an Garda Síochána a mholadh 
chomh maith, as a dhúthracht leanúnach sheasta 
chun daoine aonair agus pobail a choinneáil slán, 
agus as an ionchur bunriachtanach a bhí acu maidir 
leis an bPlean seo um Shábháilteacht Tuaithe a 
fhorbairt.

Mar is eol dúinn ar fad, is ceist dúinn go léir 
í sábháilteacht an uile dhuine. Agus muid ag 
cuimhneamh air sin, tá sé oiriúnach aitheantas 
a thabhairt d’obair an Fhóraim Náisiúnta um 
Shábháilteacht Tuaithe agus na balleagraíochtaí 
atá aige, atá ar a ndícheall, le chéile agus leis an 
nGarda Síochána, chun sábháilteacht daoine a 
fheabhsú.

Táimse féin agus mo Roinn tiomanta do leanúint 
de bheith ag tacú le gníomhartha lena gcuirtear 
sábháilteacht daoine i bpobail tuaithe chun cinn 
agus gníomhartha a théann chun leasa na ndaoine 
sin ar bhealach follasach. Is forbairt thábhachtach 
don chuspóir sin é an Plean um Shábháilteacht 
Tuaithe.

Séamus de Brúin T.D.
Aire Stáit d’Athchóiriú Dlí
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Céard atá i gceist le  
Sábháilteacht Tuaithe?
Nuair a smaoinítear ar shuíomh tuaithe, b’fhéidir go smaoineofaí ar dhúiche gan 
mhilleadh le spásanna oscailte, páirceanna agus feirmeacha. Tagann ceantair 
thuaithe na hÉireann faoin teimpléad ginearálta sin, ach tá i bhfad níos mó i gceist 
freisin. Idir choillte, shléibhte agus lochanna, idir fheirmeacha teaghlaigh beaga 
agus bhailte móra, is ionann Ceantair Thuaithe na hÉireann agus gréasán casta 
ilchineálach ina bhfuil pobail de gach sórt.

1

2

3

Limistéar ar bith atá scoite agus atá tearc i ndaonra, 
amhail mórchuid den Chósta Thiar nó oileáin amach 
ón gcósta a bhfuil cónaí iontu.

Baile mór ar bith nach bhfuil tearc i ndaonra, amhail an 
Uaimh nó Baile Shligigh, ach a bhfuil carachtar na tuaithe 
aige, den chuid is mó, atá neamhspleách ar aon cheann 
de chúig chathair an Stáit, agus a mbíonn tionchar aige 
ar limistéar atá tearc i ndaonra nó limistéar scoite.

Chun críocha an Phlean um Shábháilteacht Tuaithe, 
nuair a déanaimid trácht ar ‘Ceantar Tuaithe’, is ag 
tagairt do cheann amháin de thrí chatagóir  
leathan de phobal atáimid:

Limistéar ar bith atá tearc i ndaonra agus a bhfuil 
tionchar uirbeach láidir air, amhail limistéir áirithe i 
gContae Bhaile Átha Cliath Thuaidh.
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Céard is Sábháilteacht Tuaithe ann, mar sin? 

Go bunúsach, tá Sábháilteacht Tuaithe ceangailte 
le coincheap níos leithne, is é sin Sábháilteacht 
Pobail. Tá níos mó i gceist le sábháilteacht pobail 
ná póilíneacht agus coireacht amháin. Baineann 
sé le daoine a bheith sábháilte ina bpobal, agus 
ag mothú go bhfuil siad sábháilte freisin, rud atá 
tábhachtach chomh maith. Cuimsítear go leor i 
sábháilteacht pobail, idir fheiceálacht Gardaí ar 
na sráideanna agus spásanna súgartha sábháilte 
do leanaí. Tá sé de cheart ag an uile dhuine, bíodh 
siad ina gcónaí sa phobal, ag obair ann nó ar cuairt 
ann, a bheith sábháilte agus a bheith ag mothú 
go bhfuil siad sábháilte, ionas gur féidir leo gach 
tairbhe a bhaint as a bhfuil ar fáil sa phobal sin.

Is féidir linn a rá go bhfuil scoiteacht gheografach 
pobal agus daoine a bhfuil cónaí orthu i 
gCeantair Thuaithe in Éirinn ar cheann de na 
gnéithe a mbíonn tionchar acu ar an gcaoi a 
mothaíonn daoine faoi Shábháilteacht Tuaithe. 
Tá an scoiteacht fhisiceach seo, agus an tuiscint 
go bhfuil daoine scartha ó na seirbhísí agus na 
tacaíochtaí a cheapann siad a mbeidh rochtain 
orthu ag teastáil uathu in am an ghátair, ina 
ndúshlán laethúil do na daoine sin a bhfuil cónaí 
orthu i gceantair sa tír atá tearc i ndaonra.

Níor cheart an t-achar seo a bheith ina 
mhíbhuntáiste a d’imreodh tionchar diúltach 
ar an gcaoi a mothaíonn daoine a bhfuil cónaí 
orthu i gCeantair Thuaithe in Éirinn faoina gcuid 
sábháilteachta. Tá go leor seirbhísí ann, seirbhísí 
Stáit agus deonacha araon, a ghníomhaíonn 
ina gcéad fhreagróirí i gcásanna éigeandála ar 
fud na hÉireann, amhail an Chosaint Shibhialta, 
Institiúid Náisiúnta Ríoga na mBád Tarrthála  
agus na seirbhísí éigeandála (Gardaí/Dóiteáin/
Otharcharr).

Is é an aidhm atá leis an bPlean seo tionscnaimh 
sábháilteachta pobail a neartú agus a fheabhsú i 
gceantair thuaithe agus faisnéis agus acmhainní 
a bhaineann le tionscnaimh sábháilteachta atá 
ar bun a chur ar fáil do na daoine a chónaíonn i 
gceantair thuaithe. Ní bheidh feidhm ag gach aon 
tionscnamh i ngach aon cheantar tuaithe, agus 
beidh feidhm ag cuid díobh i gceantair a mheasfadh 
go leor daoine a bheith ina gceantair uirbeacha, 
amhail bailte móra. Tá sé i gceist go gcuirfí 
forléargas ar fáil leis an bPlean agus go mbeadh sé 
faisnéiseach agus inrochtana, agus go dtabharfaí 
achoimre ann ar na príomhghníomhartha agus 
na daoine a bhaineann leo ar bhealach soiléir 
beacht, mar aon le sonraí teagmhálaithe áisiúla in 
eagraíochtaí comhpháirtíochta a chur ar fáil.
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An Fóram Náisiúnta um  
Shábháilteacht Tuaithe

Tá an Fóram Náisiúnta um Shábháilteacht Tuaithe comhdhéanta d’eagraíochtaí 
agus de dhaoine a bhfuil sprioc chomhchoiteann acu, is é sin, sábháilteacht 
tuaithe a chinntiú. Oibríonn lucht an Fhóraim chun líonra náisiúnta a fhorbairt 
d’fhonn comhairle sheasmhach fhíoréifeachtach a scaipeadh i dtaca le coireacht 
a chosc, chun rannpháirtíocht laistigh de phobail a mhéadú agus chun cosc 
agus laghdú a chur ar na deiseanna a bhíonn ann chun coir a dhéanamh.

1
2
3
4

An Pobal a Chur ar a Shuaimhneas

Líonra Comhroinnte Faisnéise  
& Cumarsáide

Rannpháirtíocht Pobail 
Mhéadaithe

Coireacht a Chosc & Deiseanna 
Coireachta a Laghdú

Is iad croíchuspóirí an Fhóraim:
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Is iad Coimisinéir Cúnta an Gharda Síochána, 
Paula Hilman, agus an tUasal Brian Rushe, Leas-
Uachtarán Fheirmeoirí Aontaithe na hÉireann, 
atá ina gcomhchathaoirligh ar an bhFóram.

Ar na heagraíochtaí eile a bhfuil ionadaíocht acu 
ar an bhFóram, tá:

• Muintir na Tíre
• Aoisbhá Éireann
• Foróige
• Cumann Lúthchleas Gael
• Cumann Feirmeoirí Eallach agus Caorach 

na hÉireann
• Bantracht na Tuaithe
• Cumann na mBainisteoirí Contae agus 

Cathrach
• Cumann Gníomhaíochta Lucht Scoir na 

hÉireann
• An tÚdarás Náisiúnta Iompair
• Macra na Feirme
• Líonraí BSL
• An Roinn Dlí agus Cirt
• An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail

Féachann an Fóram, tríd an raon leathan 
balleagraíochtaí atá ann, le cinntiú go dtugtar 
cluas éisteachta do mhuintir phobail thuaithe na 
hÉireann maidir leis na riachtanais agus ábhair 
imní atá acu ó thaobh sábháilteachta de, agus 
go ndéantar na riachtanais sin a shásamh agus 
na hábhair imní sin a mhaolú. Tá sé mar aidhm 
ag lucht an Fhóraim, via na balleagraíochtaí atá 
aige, teagmháil fhónta a dhéanamh leis na daoine 
go léir a bhfuil cónaí orthu i gceantair thuaithe 
na hÉireann, chun sábháilteacht agus an troid i 
gcoinne coireachta i gceantair thuaithe a chur 
chun cinn.

Shainaithin an Coimisiún um Thodhchaí na 
Póilíneachta in Éirinn an gá ríthábhachtach 
le comhoibriú agus bealaí cuir chuige 
ilghníomhaireachta a mbeadh an prionsabal a 
leanas acu – gur ceisteanna iad an phóilíneacht 
agus an tslándáil nár cheart a fhágáil faoin 
nGarda Síochána amháin. Agus an gá sin á 
aithint, tugtar raon leathan eagraíochtaí le 
chéile, an Garda Síochána san áireamh, faoi 
scáth an Fhóraim Náisiúnta um Shábháilteacht 
Tuaithe, chun comhiarracht a dhéanamh dul i 
ngleic le gníomhaíocht choiriúil agus deiseanna 
coiriúlachta i gceantair thuaithe a laghdú.
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Comhpháirtíochtaí  
Sábháilteachta Pobail Áitiúil

Tá sé beartaithe go gcomhlíonfar ceann de na 
príomh-mholtaí i dtuarascáil an Choimisiúin 
um Thodhchaí na Póilíneachta in Éirinn leis na 
Comhpháirtíochtaí Sábháilteachta Pobail Áitiúil 
nuálacha seo, is é sin, nach ar an nGarda Síochána 
ná ar an Roinn Dlí agus Cirt amháin a bheadh an 
fhreagracht iomlán i leith sábháilteacht pobail. 
Ina áit sin, is freagracht ‘Uile-Rialtais’ í.

Is é aidhm an chuir chuige comhpháirtíochta 
i leith sábháilteacht pobail ná an leibhéal 
coireachta a laghdú, chun leas níos éifeachtaí a 
bhaint as acmhainní chun coireacht a chosc agus 
chun teacht ar réitigh, agus chun cur le mothú an 
phobail go bhfuil sé sábháilte, agus le taithí an 
phobail ar shábháilteacht pobail, go háitiúil agus 
go náisiúnta.

Is ionann na húdair coireachta agus coiriúlachta 
agus meascán casta d’fháthanna a bhaineann le 

díothacht shóisialta agus eacnamaíochta agus 
cliseadh pobal áitiúil.

Teastaíonn freagairtí ilghnéitheacha comh-
oibríocha comhordaithe chun aghaidh a 
thabhairt ar na torthaí sin. Tagann siad le 
tionscnaimh forbartha pobail eile atá bunaithe 
ar chomhpháirtíochtaí freisin, amhail an 
Clár Uilechuimsitheachta Sóisialta agus 
Gníomhachtaithe Pobail, an Clár Forbartha 
Ceannaireachta Áit-Bhunaithe, agus an Clár um 
Pobail a Chumasú, a dhírítear ar acmhainn a 
fhorbairt laistigh den phobal, agus atá maoinithe 
ag an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail. 

Tiocfaidh na CSPÁnna in áit na gComhchoistí 
Póilíneachta (CPanna) atá ann faoi láthair, agus 
cuirfidh siad leis an méid atá bainte amach 
acu. Cuirfear fóram ar fáil leis na CSPÁnna do 
ghníomhaireachtaí Stáit agus ionadaithe den 
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phobal áitiúil le go mbeidh siad in ann a bheith 
ag obair le chéile chun gníomhú i leith ábhair 
imní an phobail.

Déanfaidh gach Comhpháirtíocht Plean 
Sábháilteachta Pobail Áitiúil a cheapadh, agus 
déanfaidh sí maoirseacht air. Is é an pobal féin 
a bheidh mar bhonn eolais don Phlean sin. 
Beidh comhaltas na gComhpháirtíochtaí níos 
leithne ná mar atá i gcás na gCPanna atá ann i 
láthair na huaire, agus áireofar air áitritheoirí, 
ionadaithe pobail (lena n-áirítear ionadaithe ó 
earnáil na hóige, ó phobail nua agus ón earnáil 
dheonach), agus ionadaithe don earnáil ghnó 
agus oideachais, do sheirbhísí poiblí ábhartha 
amhail Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, 
Tusla agus an Garda Síochána, agus d’údaráis 
áitiúla, chomh maith le comhairleoirí áitiúla.

Leis na CSPÁnna, féachfar le tuilleadh a chur leis 
an obair mhaith atá déanta ag na Comhchoistí 
Póilíneachta, ach déanfar an struchtúr sin a 
fhorbairt agus a leathnú. Leis na CSPÁnna, 

leagfar béim níos leithne ar shaincheisteana 
sábháilteachta pobail, nach bhfuil sa phóilíneacht 
ach gné amháin de, chun go mbeadh gach pobal 
sábháilte agus go n-aireoidís sábháilte.

D’fhógair an tAire Eiléana Nic an tSaoi i mí na 
Samhna 2020 go mbunófaí trí Chomhpháirtíocht 
um Shábháilteacht Pobail Áitiúil, sa Longfort, i 
mBaile Átha Cliath agus i bPort Láirge, ar bhonn 
píolótach. Tá gach ceann de na comhpháirtíochtaí 
píolótacha bunaithe anois; tá Cathaoirleach 
neamhspleách orthu agus tá na Pleananna 
Sábháilteachta Pobail á gcur chun cinn i gcás 
gach comhpháirtíochta díobh.

Beidh na comhpháirtíochtaí píolótacha i 
bhfeidhm go dtí an bhliain 2023 agus beidh an 
measúnú a dhéanfar orthu ina bhonn eolais don  
dea-chleachtas ó thaobh chur i bhfeidhm 
shamhail CSPÁ i ngach Limistéar Údaráis Áitiúil 
ar achtú an Bhille um Póilíneacht, Slándáil agus 
Sábháilteacht an Phobail.
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Pleananna Gnímh – Na 5 Réimse 
Tosaíochta

Sábháilteacht 
Pobail

Póilíneacht ar 
na Bóithre

Coireacht 
Oidhreachta

Buirgléireacht 
agus Gadaíocht

Coireacht i gcoinne 
Ainmhithe

1 3 5

2 4
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AN RUD ATÁ UAINN MAR A DHÉANFAIMID É SEO MAR A DHÉANFAIMID RATH A THOMHAS

Iompar frithshóisialta a 
bhrath agus a chosc.

Comhpháirtíochtaí Sábháilteachta 
Pobail Áitiúil agus Comhchoistí 
Póilíneachta.

Aiseolas ó Chomhpháirtíochtaí 
Sábháilteachta Pobail Áitiúil agus ó 
Chomhchoistí Póilíneachta.

Scéimeanna pobail maidir le teilifís 
ciorcaid iata nuair is cuí agus nuair 
is gá.

Tuiscint níos mó ar an mbunús atá le 
scéimeanna TCI agus dlíthe ábhartha.

Forbairt leanúnach agus cur 
i bhfeidhm teachtaireachtaí 
digiteacha chun coireacht a chosc.

Líon na scéimeanna Foláireamh Téacs 
agus píolótú agus cur i bhfeidhm an 
tionscnaimh ‘Abair Rud Éigin ar Rud Éigin 
a Fheiceáil’.

An Fóram rialtais um Iompar 
Frithshóisialta.

Tionscnaimh phraiticiúla ó na grúpaí oibre 
reatha agus grúpaí oibre amach anseo ar 
shaincheisteanna sonraithe (e.g. coireanna 
scine agus rothair streachailte).

Cultúr sábháilteachta 
pobail a chothú.

Ciste Nuálaíochta Sábháilteachta 
Pobail.

Méid an rannpháirteachais sa Chiste
trí iarratais rathúla.

Rannpháirteachas sna Cláir 
Phobail maidir le Coireacht a 
Chosc a chur chun cinn agus a 
spreagadh.

Líon scéimeanna Faire Comharsanachta
agus Pobal ar Aire.

Straitéis an Gharda Síochána um 
Chosc agus Laghdú na Coireachta, 
2021 go 2024, a chur i bhfeidhm. 

Tionscnóirí gníomhartha le tuairisc a 
thabhairt ar chur i bhfeidhm.

Caitheamh bruscair a 
bhrath agus a chosc.

Údaráis áitiúla chun reachtaíocht 
i dtaca le caitheamh bruscair a 
fhorfheidhmiú, agus béim acu ar 
dhumpáil mhídhleathach.

Laghdú ar líon na gcásanna de 
chaitheamh bruscair / de dhumpáil 
mhídhleathach i gceantair thuaithe.

Spreagadh a thabhairt do dhaoine 
chun cásanna de chaitheamh 
bruscair a thuairisciú trí ardáin 
bhunaithe de na húdaráis áitiúla.

Athbhreithniú bliantúil le húdaráis áitiúla 
ar thuairiscí a fhaightear.

1. Sábháilteacht Pobail

Baineann coincheap na sábháilteachta pobail le daoine a bheith sábháilte  
ina bpobal féin, agus ag mothú go bhfuil siad sábháilte ann.
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2. Buirgléireacht agus Gadaíocht
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Laghdú ar líon  
na mbuirgléireachtaí.

Scéimeanna foláireamh agus marcála 
maoine atá pobal-bhunaithe a 
chur chun cinn agus a chothú i 
gcomhpháirtíocht le páirtithe  
leasmhara tuaithe.

Laghdú ar líon na mbuirgléireachtaí agus 
toradh na n-oibríochtaí beartaithe.

Agus aonaid den Gharda Síochána 
ag tabhairt faoi oibríochtaí bunaithe 
ar fhaisnéis, déanfar na hoibríochtaí 
a chomhordú trí Mhoil Faisnéise 
Réigiúnacha, ag freagairt do 
threochtaí coireachta dóibh.

Faitíos roimh 
choireanna a laghdú i 
bpobail thuaithe.

An Creat maidir le Póilíneacht Pobail a 
chur i bhfeidhm.

An Creat maidir le Póilíneacht Pobail a 
rolladh amach.

Straitéis an Gharda Síochána maidir le 
Daoine níos Sine a fhoilsiú.

Straitéis an Gharda Síochána maidir le 
Daoine Níos Sine a chur i bhfeidhm.

Tionscnaimh / feachtais feasachta 
maidir le slándáil tí a chur chun cinn 
agus a mholadh.

Suirbhéanna poiblí ó ghrúpaí comhairleacha 
um thaighde agus Suirbhé an Gharda 
Síochána ar Dhearcadh an Phobail.

Faisnéis ar shlándáil tí chun coireacht 
a chosc a chur chun cinn agus a 
scaipeadh.

Aiseolas ó phríomhpháirtithe leasmhara ar 
thionchar na bhfeachtas.

Spreagadh a thabhairt do dhaoine chun 
gníomhaíocht amhrasach a thuairisciú 
trí chláir maidir le coireacht a chosc.

Scéimeanna Foláireamh Téacs agus 
Scéimeanna Faire Comharsanachta.

Stop a chur le díol 
neamhdhleathach 
earraí goidte.

Straitéis an Gharda Síochána um Chosc 
agus Laghdú na Coireachta, 2021 go 
2024, a chur i bhfeidhm go leanúnach.

Tionscnóirí gníomhartha le tuairisc a 
thabhairt ar chur i bhfeidhm.

Agus aonaid den Gharda Síochána 
ag tabhairt faoi oibríochtaí bunaithe 
ar fhaisnéis, déanfar na hoibríochtaí 
a chomhordú trí Mhoil Faisnéise 
Réigiúnacha, ag freagairt do 
threochtaí coireachta dóibh.

Torthaí na n-oibríochtaí beartaithe.



An Plean um Shábháilteacht Tuaithe – 2022-2024

14

AN RUD ATÁ UAINN MAR A DHÉANFAIMID É SEO MAR A DHÉANFAIMID RATH A THOMHAS

Cosc agus stop a chur 
le gadaíocht feithiclí 
talmhaíochta, innealra 
feirme agus foraoiseachta 
agus fearas agus 
cuadrothar.

Scéimeanna foláireamh agus 
marcála maoine atá pobal-
bhunaithe a chur chun cinn agus 
a chothú i gcomhpháirtíocht le 
páirtithe leasmhara tuaithe.

Laghdú ar líon na ngadaíochtaí.

Na 10 bPrionsabal um Chosc ar 
Choireacht, mar atá i Straitéis an 
Gharda Síochána um Chosc agus 
Laghdú na Coireachta, 2021 go 
2024, a chur i bhfeidhm.

Straitéis an Gharda Síochána um Chosc 
agus Laghdú na Coireachta, 2021-2024, a 
chur i bhfeidhm.

Aip an Chláir Maoine leis an 
nGarda Síochána a sheoladh.

Úsáid táirgí agus teicneolaíochtaí 
chun coireacht a chosc a chur 
chun cinn agus a spreagadh.

Taifead a dhéanamh ar an líon 
íoslódálacha agus ar líon na síntiúsóirí.

Roinneann páirtithe leasmhara 
samplaí de dhea-chleachtas ag 
an bhFóram um Shábháilteacht 
Tuaithe.

Tuarascálacha Rúnaí an Fhóraim um 
Shábháilteacht Tuaithe.

Laghdú a chur ar 
ghadaíocht a tharlaíonn 
de thoradh coireacht 
chibearchumasaithe.

Feachtais feasachta poiblí i ndáil 
leis na contúirtí a bhaineann le 
faisnéis phearsanta a roinnt ar líne.

Laghdú ar líon na n-eachtraí coireachta/
calaoise cibearchumasaithe.

Laghdú ar choireanna a 
dhéantar i gcoinne 
gnólachtaí tuaithe ar féidir 
tionchar a bheith acu ar shlí 
mhaireachtála daoine.

Spreagadh a thabhairt le go 
gcuirfí i bhfeidhm Cláir an Gharda 
Síochána maidir le Coireacht 
a Chosc sa Phobal, e.g. Faire 
Gnó, agus le go mbeadh daoine 
rannpháirteach iontu.

Líon na scéimeanna Faire Gnó.

Feachtais spriocdhírithe ar 
ghnólachtaí tuaithe séasúracha 
a chosaint, lena n-áirítear 
Plandlanna Crann/Plandaí, 
gnólachtaí Iascaireachta/Mara, 
Saothrú Bia, etc.  

Líon na bhfeachtas agus torthaí.
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3. Póilíneacht ar na Bóithre

Is ar mhaithe le sábháilteacht a chinntiú don uile dhuine a úsáideann líonra 
bóithre na tíre a dhéantar Póilíneacht ar na Bóithre.
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Laghdú ar líon na 
mbásanna agus 
na ngortuithe 
tromchúiseacha ar 
bhóithre na tuaithe.

An plean gnímh a chur i bhfeidhm, mar 
a leagtar amach sa Straitéis maidir le 
Sábháilteacht ar Bhóithre, 2021-2030 – 
Plean Gníomhaíochta Chéim 1, 2021-
2024.

Laghdú ar líon na mbásanna agus na 
ngortuithe tromchúiseacha ar bhóithre na 
tuaithe.

Plean Oibríochta Póilíneachta Bóithre 
an Gharda Síochána a chur i bhfeidhm.

Monatóireacht a dhéanamh ar an líon 
uaireanta a dhéantar Cionta Tarrthála ar ár 
mbóithre a bhrath.

Athbhreithniú a dhéanamh ar zóin 
fhorfheidhmithe luais.

Scéim Faire Tráchta an Gharda Síochána 
a chur chun cinn.

Gan ligean do 
choirpigh líonra na 
mbóithre tuaithe a 
úsáid.

Agus sainaonaid den Gharda Síochána 
ag tabhairt faoi oibríochtaí bunaithe 
ar fhaisnéis déanfar na hoibríochtaí 
a chomhordú trí Mhoil Faisnéise 
Réigiúnacha ar fud na tíre ag freagairt 
do threochtaí coireachta tuaithe dóibh.

Cuntas ar thorthaí oibríochtaí an Gharda 
Síochána le tabhairt do Bhord an Údaráis 
Póilíneachta.

Seicphointí comhpháirtíochtaí 
ilghníomhaireachta.

Líon na seicphointí ilghníomhaireachta a 
reáchtáladh.

Oideachas maidir 
le sábháilteacht ar 
bhóithre.

Oideachas a chur ar chonraitheoirí i 
dtaobh innealra feirme a fheidhmiú go 
sábháilte ar bhóithre.

Cláir oideachais an Údaráis um 
Shábháilteacht ar Bhóithre agus an Údaráis 
Sláinte agus Sábháilteachta.

Modúl na Sábháilteachta ar Bhóithre 
de Chlár an Gharda Síochána do 
Scoileanna a Chur ar Fáil.

Modúl na Sábháilteachta ar Bhóithre de 
Chlár an Gharda Síochána do Scoileanna 
arna chur i bhfeidhm.

Feachtais feasachta maidir le 
sábháilteacht ar bhóithre, lena 
n-áirítear tuirse an tiománaí.

Feachtais an Údaráis um Shábháilteacht ar 
Bhóithre arna thacú ag an nGarda Síochána.
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4. Coireacht i gcoinne Ainmhithe

Áirítear ar choireacht i gcoinne ainmhithe gníomhaíocht ar bith atá in aghaidh 
reachtaíocht lena gcosnaítear ainmhithe, ainmhithe fiáine agus beatha phlandúil.
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Laghdú a chur ar an 
damáiste a dhéantar 
de dheasca madraí 
neamhrialaithe ar 
fheirmeacha agus i 
suíomhanna tuaithe eile.

Tá údaráis áitiúla le comhairle a 
fhorbairt i dtaobh ainmhithe a rialú i 
gceantair thuaithe.  

Tuarascálacha Údarás Áitiúil.

Cuirfidh Údaráis Áitiúla an tAcht um 
Rialú Madraí, arna leasú, i bhfeidhm. Tuarascálacha Údarás Áitiúil.

Tuairisciú a spreagadh trí ardáin 
bhunaithe na n-údarás áitiúil.  Tuarascálacha Údarás Áitiúil.

Tóirseáil, póitseáil agus 
treaspás, ar cleachtais 
neamhdhleathacha iad, 
a stopadh.

An comhphrótacal idir an Garda 
Síochána agus an tSeirbhís 
Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra a 
fhorfheidhmiú. 

Tuarascálacha ó Chigirí ainmnithe 
Idirchaidrimh Rannáin an Gharda 
Síochána agus ón tSeirbhís Páirceanna 
Náisiúnta agus Fiadhúlra.

Gadaíocht beostoic a 
chosc, a bhrath agus a 
laghdú. 

Coinneálaithe beostoic a spreagadh 
chun beostoc gadaithe a thuairisciú 
chuig an nGarda Síochána agus an oifig 
tréidliachta réigiúnach agus an córas 
Sainaitheanta agus Aistrithe Ainmhithe 
a nuashonrú.

Laghdú ar líon na gcásanna de ghadaíocht 
beostoic.

Straitéis an Gharda Síochána um Chosc 
agus Laghdú na Coireachta, 2021-
2024, a chur i bhfeidhm go leanúnach.

Méadú ar líon na dtuairiscí ar chásanna 
gadaíochta beostoic.

Úsáid táirgí agus teicneolaíochtaí chun 
coireacht a chosc a chur chun cinn agus 
a spreagadh.

Cásanna de ghadaíocht 
madraí a chosc, a bhrath 
agus a laghdú.

Comhlíonadh na Rialachán um 
Micrishliseadh Madraí, 2015, a chur 
chun cinn, mar aon le ceannach 
ceadúnais de réir an Achta um Rialú 
Madraí, 1986, arna leasú.

Laghdú ar chásanna de ghadaíocht 
madraí.

Straitéis an Gharda Síochána um Chosc 
agus Laghdú na Coireachta, 2021-
2024, a chur i bhfeidhm go leanúnach.

Úsáid táirgí agus teicneolaíochtaí chun 
coireacht a chosc a chur chun cinn agus 
a spreagadh.
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5. Coireacht Oidhreachta

Baineann an chuid seo le cion ar bith a mbíonn damáiste nó caillteanas don 
timpeallacht stairiúil mar thoradh air, lena n-áirítear gach cion a bhaineann le 
maoin chultúir.
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Gach suíomh 
oidhreachta 
náisiúnta agus 
séadchomharthaí 
náisiúnta a chosaint 
agus a chaomhnú.

Cur chuige comhpháirtíochta leis na 
gníomhaireachtaí ábhartha (m.sh. 
Oifig na nOibreacha Poiblí, Oidhreacht 
Éireann, Uiscebhealaí Éireann, An 
Garda Síochána).

Rannpháirtíocht mhéadaithe san Fhóram um 
Shábháilteacht Tuaithe.

Rannpháirtíocht 
mhéadaithe 
san Fhóram um 
Shábháilteacht 
Tuaithe.

Reachtaíocht ábhartha a fhorfheidhmiú 
(m.sh. Achtanna na Séadchomharthaí 
Náisiúnta 1930-2014, arna leasú, an 
tAcht um Dhamáiste Coiriúil, 1991).

Tuarascálacha Oifig na nOibreacha Poiblí.

Daoine a spreagadh chun Coireacht 
Fuatha a thuairisciú sa chás go ndírítear 
ar mhaoin chun graifítí nó damáiste 
coiriúil arna spreagadh ag fuath a 
dhéanamh (m.sh. ionsaithe ar ionaid 
adhartha).

Tuairiscí ar Choireacht Fuatha.

Leas a bhaint as Oifigigh Rannáin um 
Choireacht a Chosc chun suirbhéanna 
slándála suímh a dhéanamh 
ar shuíomhanna ard-riosca nó 
spriocdhírithe. 

Líon na dtuarascálacha le hOifigigh Rannáin 
um Choireacht a Chosc.

Teicnící a fhiosrú maidir le coireacht 
oidhreachta a chosc.

Moltaí arna theacht aníos de bharr an chuir 
chuige comhpháirtíochta idir eagraíochtaí 
cuí, an Fóram um Shábháilteacht Tuaithe 
agus an Garda Síochána.
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Straitéis um Cheartas i leith  
an Aosa Óig
Bíonn tionchar mór ag iompar frithshóisialta 
ógchiontóirí, lena n-áirítear i gceantair thuaithe, 
ní hamháin ar an ógchiontóir féin, ach ar an 
bpobal i gcoitinne. Cuireann forleithne choireacht 
na n-óg isteach go mór ar cé chomh slán is a 
mhothaíonn cónaitheoirí na tuaithe, go háirithe i 
gcás daoine aosta nó daoine leochaileacha agus i 
gcás daoine a bhfuil cónaí orthu leo féin.

Is tosaíocht de chuid an Gharda Síochána agus 
do ghníomhaireachtaí Ceartais eile é dul i ngleic 
le hógchoireacht. Tá freagairt chomhtháite ag 
teastáil, lena n-áirítear eilimintí de sholáthar 
seirbhíse i ndáil le Seirbhísí do Leanaí agus 
do Theaghlaigh, Sláinte, Oideachas agus 
feidhmeanna údarás áitiúil. 

Cé gur léir na fadhbanna a chruthaítear de dheasca 
an chineáil sin coireachta, tá sé tábhachtach a 
thabhairt dár n-aird nach bhfuil baint ach ag líon 
an-íseal de leanaí agus de dhaoine óga leis.

I Straitéis um Cheartas i leith an Aosa Óig, 2021-
2027, na Roinne Dlí agus Cirt, breithnítear raon 
iomlán na saincheisteanna a bhaineann le leanaí 
agus le daoine óga atá i mbaol teacht i dteagmháil 
leis an gcóras ceartais coiriúil, lena n-áirítear 
idirghabháil luath agus obair choisctheach, 
tacaíocht teaghlaigh agus atreorú ó choireacht, 
suas go dtí próiseas agus saoráidí cúirte, 
maoirseacht ar chiontóirí, coinneáil agus ath-
chomhtháthú agus tacaíocht i ndiaidh scaoilte.

Tionscadail Athstiúrtha Óige

Leis an Straitéis um Cheartas i leith an Aosa Óig, 
neartaítear agus cuirtear le ról na dTionscadal 
Athstiúrtha Óige (TAÓanna), ar buntacaíocht 
d’oibríocht Chlár Athstiúrtha an Gharda Síochána 
iad agus lena n-imrítear ról ríthábhachtach 
i gcomhpháirtíochtaí póilíneachta pobail a 
fheabhsú. Leis an Straitéis, cuirtear comhoibriú 
chun cinn i measc tionscnamh pobalbhunaithe.  

18
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Rural Safety Plan – 2022-2024

Trí réimse iomlán idirghabhálacha ábhartha 
a thabhairt le chéile mar fhreagairt shoiléir 
iomlánaíoch ar ógchoireacht,  tacaítear leis an 
gcuspóir daoine óga a atreorú ón gcoireacht 
agus ó iompar frithshóisialta.

Leis an Straitéis cuirtear le sainchúram TAÓ anna 
chun réimse níos leithne seirbhísí a chur ar fáil do 
phobail, do theaghlaigh agus do leanaí i mbaol, 
lena n-áirítear tacaíocht teaghlaigh agus luath-
idirghabháil le leanaí idir 8-12 bhliain d’aois, 
chomh maith le bealaí cuir chuige feabhsaithe a 
fhorbairt maidir le caidreamh a bhunú le leanaí 
agus daoine óga a bhfuil sé níos deacra freastal 
a dhéanamh orthu agus a bhféadfadh sé go 
mbeadh patrúin níos daingne ó thaobh cionta a 
dhéanamh de acu.

Faoi láthair tá 106 TAÓ in Éirinn agus tá sé i 
gceist an tseirbhís seo a fhorbairt tuilleadh ionas 
go mbeidh sí ar fáil do gach páiste sa Stát a 
d’fhéadfadh tairbhe a bhaint aisti, trí na seirbhísí 
atá ann cheana a leathnú go leanúnach agus 

tionscadail nua a bhunú nuair is gá. Cuireadh 
maoiniú breise ar fáil i mBuiséad 2022 d’fhonn 
an leathnú seo de líonra TAÓ a thabhairt chun 
críche ar fud an Stáit.

Tá maoiniú faighte ag an Roinn Dlí agus 
Cirt, trína cuid oibre leis an bhFóram um 
Iompar Frithshóisialta, le haghaidh cur chuige 
pobalbhunaithe chun dul i ngleic le mí-úsáid 
rothar streachailte agus cuadrothar. Tá an cur 
chuige seo, ar cuireadh beagnach €200,000 
de mhaoiniú ar fáil lena aghaidh cheana féin, 
faoi stiúir Thionscadail Athstiúrtha Óige agus 
chuirfeadh an Roinn  Dlí agus Cirt fáilte roimh 
a thuilleadh iarratas ar mhaoiniú ó TAÓnna 
leasmhara.
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Seirbhísí Éigeandála/Cuardach agus Tarrtháil 
(Glaoigh ar 999/112 i gcás éigeandála)

Teagmhálaithe Úsáideacha

EAGRAÍOCHT SUÍOMH GRÉASÁIN/RÍOMHPHOST FÓN

Cumann Gníomhaíochta Lucht 
Scoir na hÉireann info@activeirl.ie 01 873 3836

Aoisbhá Éireann rleavy@meathcoco.ie 046 9097000

Bord Iascaigh Mhara info@bim.ie 01 2144100

An Garda Cósta admin@irishcoastguard.ie       01 678 3454

Coillte www.coillte.ie/contact 0818 367 378

Cumann na mBainisteoirí  
Contae agus Cathrach ccma@lgma.ie

An Roinn Forbartha Tuaithe agus 
Pobail info@drcd.gov.ie 01 773 6860

An Roinn Talmhaíochta info@agriculture.gov.ie 01 607 2000

Líonraí BSL esbnetworks@esb.ie 1800 372 757

EAGRAÍOCHT SUÍOMH GRÉASÁIN/RÍOMHPHOST FÓN

An tSeirbhís Otharchairr www.nationalambulanceservice.ie

An Garda Síochána garda.ie
01 666 0000  
(Ceanncheathrú an 
Gharda Síochána)

An Chosaint Shibhialta www.civildefence.ie
0505 25310  
(An Cheanncheathrú 
Cosanta Sibhialta)

An Garda Cósta admin@irishcoastguard.ie       01 678 3454

Seirbhís Dóiteáin Féach ar shuíomh gréasáin 
d’Údaráis Áitiúil, le do thoil 

Báid Tarrthála INRBT rnli.org

Tarrtháil Sléibhe Éireann www.mountainrescue.ie
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EAGRAÍOCHT SUÍOMH GRÉASÁIN/RÍOMHPHOST FÓN

Foróige info@foroige.ie 01 630 1560

Cumann Lúthchleas Gael gaa.ie 01 819 2300  
(Páirc an Chrócaigh)

An tÚdarás Sláinte agus 
Sábháilteachta contactus@hsa.ie 0818 289 389

Iascach Intíre Éireann fisheriesireland.ie 0818 34 74 24

Cumann Feirmeoirí Eallach agus 
Caorach na hÉireann info@icsaireland.com 057 8662120

Bantracht na Tuaithe admin@ica.ie 01 668 0002

Cumann Soláthróirí Bainne 
Uachtarlainne na hÉireann info@icmsa.ie 061 314532 

/061 314677

Feirmeoirí Aontaithe na hÉireann ifa.ie
01 450 0266 
(Ceanncheathrú 
FAÉ)

Líonra Forbartha Áitiúla na 
hÉireann info@ildn.ie 061 404 923

Cumann Bhotháin na bhFear in 
Éirinn info@menssheds.ie 01 891 6150

Cumann Feirmeoirí Cnoic agus 
Natura na hÉireann office@inhfa.ie 071 930 2715/087 933 

0793

Nasc Tuaithe na hÉireann info@irishrurallink.ie 090 648 2744

Cumann na hÉireann um Fhóirithint 
ar Ainmhithe info@ispca.ie

043 33 25035 
(nó 0818 515 515  
má tá tú den tuairim  
go bhfuil drochíde á 
tabhairt d’ainmhí nó  
go bhfuil faillí á 
déanamh air)

Fóram Ardtailte na hÉireann membership@
irishuplandsforum.org 086 2480979

Keep Ireland Open info@keepirelanopen.org

Macra na Feirme macra.ie 01 426 8900

Sléibhteoireacht Éireann info@mountaineering.ie 01 625 1115

Muintir na Tíre muintir.ie 062 51163



An Plean um Shábháilteacht Tuaithe – 2022-2024

22

EAGRAÍOCHT SUÍOMH GRÉASÁIN/RÍOMHPHOST FÓN

Líne Chabhrach d’Íospartaigh na 
Coireachta crimevictimshelpline.ie 1800 116 006

An Chónaidhm um Chúnamh 
d’Íospartaigh victimassistance.ie 1800 277 477

Cairt d’Íospartaigh victimscharter.ie

Tacaíocht d’Íospartaigh sa Chúirt vsac.ie 01 872 6785

Faisnéis do Shaoránaigh citizensinformation.ie 0818 07 4000

Comhairle Dlí in Aisce flac.ie 01 906 1010

An Bord um Chúnamh Dlíthiúil info@legalaidboard.ie 0818 615 200

Tacaíochtaí d’Íospartaigh

EAGRAÍOCHT SUÍOMH GRÉASÁIN/RÍOMHPHOST FÓN

An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta 
agus Fiadhúlra natureconservation@housing.gov.ie 01 888 2000

An tÚdarás Náisiúnta Iompair info@nationaltransport.ie 01 879 8300

Oifig na nOibreacha Poiblí info@opw.ie 046 942 2000

An tÚdarás um Shábháilteacht ar 
Bhóithre info@rsa.ie 096 25800

Teagasc info@teagasc.ie 059 917 0200

Údarás na Gaeltachta eolas@udaras.ie 091 503 100

Uiscebhealaí Éireann waterwaysireland.org 0044 (0) 28 6632 3004

Coimisiún Forbartha an Iarthair info@wdc.ie 094 986 1441

Obair d’Ógra Éireann www.youthworkireland.ie 01 858450
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