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Teachtaireacht ó Chathaoirleach Chomhchoiste Póilíneachta Luimnigh 
 
 
 
Ba mhaith liom fáilte a chur roimh fhoilsiú Thuarascáil Bhliantúil 2021. Sonraíonn an tuarascáil obair 
an Choiste le 12 mhí anuas agus is bealach tábhachtach í chun ról agus obair an Choiste a chur in iúl 
agus béim a leagan orthu. 

Is í aidhm uileghabhálach an Chomhchoiste Póilíneachta ná comhairliúchán, comhoibriú agus 
sineirgíocht níos fearr a fhorbairt ar cheisteanna póilíneachta agus coireachta idir An Garda 
Síochána, Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh agus ionadaithe tofa áitiúla agus chun 
rannpháirtíocht na n-earnálacha pobail agus deonacha a éascú sa choiste.  

Ar nós na mblianta roimhe seo, lean an Comhchoiste Póilíneachta ar aghaidh le cur chuige 
straitéiseach a ghlacadh ina chuid oibre ag tabhairt aghaidh ar cheisteanna áitiúla i dteannta a 
chéile agus go straitéiseach. 

Tá struchtúir Fochoistí CCP i bhfeidhm chun freastal ar riachtanais agus ar fhócais éagsúla 
Cheantair Chathrach agus Bhardasacha Luimnigh. 

Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil leis an nGarda Síochána agus le Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh chomh maith le Comhaltaí an Oireachtais, iad siúd a dhéanann ionadaíocht ar an 
Earnáil Phobail agus Dheonach as a gcuid oibre luachmhara. Gabhaim buíochas freisin le gach Ball den 
CCP as a dtacaíocht leanúnach chun ról agus cuspóir an CCP a chomhlíonadh agus le Comhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh as riaradh an Choiste. 

Ba bhliain dheacair í 2021 do chách de bharr na paindéime Covid 19 agus chuir sé an-bhrú ar gach 
duine. Ba mhaith liom ómós speisialta a thabhairt do gach ball den Gharda Síochána as a n-obair chrua, 
a dtiomantas agus a bpóilíneacht le linn na bliana dúshlánaí seo. 

 

 

Comhairleoir Adam Teskey  

Cathaoirleach Chomhchoiste Póilíneachta Luimnigh. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Feidhmeanna an Chomhchoiste Póilíneachta 

Tá soláthar in Acht an Gharda Síochána (2005) (Alt 36) do bhunú Comhchoiste Póilíneachta 
(CCP) i ngach limistéar riaracháin údaráis áitiúil. Is í feidhm na CCPanna ná “freastal mar 
fhóram do chomhairliúcháin, plé agus moltaí ar cheisteanna a bhaineann le póilíneacht i 
limistéar riaracháin an údaráis áitiúil” 

Aithnítear feidhmeanna áirithe i dTreoirlínte an Chomhchoiste Póilíneachta (mar a 
leasaíodh, 2014) mar seo a leanas:  

  a) Coimeád faoi athbhreithniú  

i. Leibhéil agus patrúin na coiriúlachta, na hainrialach agus na hiompraíochta 
fhrithshóisialta sa limistéar (ar a n-áirítear patrúin agus leibhéil mhí-úsáide 
alcóil agus drugaí); agus ii. Na cúinsí is bunchúis agus a chuireann le leibhéil na 
coiriúlachta, na hainrialach agus na hiompraíochta fhrithshóisialta sa limistéar; 

b)  Comhairle a thabhairt do na húdaráis áitiúil agus an Gharda Síochána maidir le conas 
is fearr a bhfeidhmeanna a chomhlíonadh ag tógáil ceann den ghá atá le gach rud is 
féidir a dhéanamh le feabhas a chur ar shábháilteacht agus caighdeán na beatha agus 
cosc a chur ar chóiriúlacht, ar ainriail agus ar iompraíocht fhrithshóisialta laistigh den 
limistéar;  

c) Eagrú agus óstáil a dhéanamh ar chruinnithe poiblí maidir le ceisteanna a bhaineann 
le polasaí cheantar riaracháin an údaráis áitiúil; 

d) Fóraim phóilíneachta áitiúla a bhunú, i gcomhar le ceannfort áitiúil an Gharda, de réir 
mar a cheapann an coiste sin a bheith riachtanach laistigh de limistéar 
chomharsanachtaí áirithe, le plé agus moltaí a dhéanamh do na coistí ar cheisteanna 
a bheadh le coimeád faoi athbhreithniú faoi alt (a) nó a bhfuiltear le comhairle a chur 
air faoi alt (b), chomh fada agus a bhaineann na ceisteanna sin lena gcomharsanacht; 
agus 

e) Comhordú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí na bhfóram póilíneachta áitiúil faoi alt 
(d) nó eile. f) Tógfaidh údarás áitiúil, agus a fheidhmeanna á gcomhlíonadh aige, 
ceann den tábhacht a bhaineann le ceimeanna a ghlacadh le cosc a cur ar 
chóiriúlacht, ainriail agus iompraíocht fhrithshóisialta laistigh dá réimse freagrachta.  

 

Is é ról an CCP ionchur a sholáthar do phleanna póilíneachta agus pleananna agus polasaithe 
údaráis áitiúil do limistéar riaracháin an údaráis áitiúil. Soláthraíonn CCPanna comhairle agus 
moltaí do na gníomhaireachtaí iomchuí. Tá freagracht ar na gníomhaireachtaí iomchuí – An 
Garda Síochána agus an t-údarás áitiúil – as acmhainní a chur ar fáil, polasaithe a bhunú (agus 
fodhlíthe) agus ceisteanna oibriúcháin.   

Cruinnithe an CCP 

Tháinig an CCP le chéile ceithre huaire le linn 2021, i Márta, Meitheamh, Meán 
Fómhair agus Nollaig. Níorbh fhéidir cruinniú poiblí a thionól in 2021 mar gheall ar 
phaindéim Covid 19. 

 

 



5 Márta, 2021 4 Meitheamh, 2021 

Cruinniú rialta Cruinniú rialta 

3 Meán Fómhair, 2021 17 Nollaig, 2021 

Cruinniú rialta Cruinniú rialta 
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RUDAÍ A RÉITÍODH AG CRUINNITHE IN 2021 

 Forbhreathnú ag gach cruinniú ón nGarda Síochána ar staitisticí coireachta dóibh seo a 
leanas: 
Coireacht Maoine;  
Coireanna in aghaidh daoine;  
Coireanna tráchta;  
Ionsaithe;  
Póilíneacht tráchta;  
Imbhuailtí agus cionta tarrthála;  

 Cur i láthair ón gCigire B. O’Grady ar Rialú Capall;  
 Nuashonrú ón gCigire Ó Sugrue ar dhul i ngleic le hiompar frithshóisialta i Sráidbhaile 

Gheata Eoin;  
 Faomhadh Buanorduithe an CCP 2021;  
 Nuashonrú ón Ard-Cheannfort ar ‘Operation Copóg’; 

 Tinreamh agus aitheasc ón gCoimisinéir Cúnta M. Finn; 
 Cur i láthair ón Uasal S. Hayes, Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, ar 

Orduithe Eisiaimh; ∙ Nuashonrú ón Ard-Cheannfort ar Thionscnamh Beats Chontae 
Luimnigh 2021; ∙ Nuashonrú ón Ard-Cheannfort maidir le póilíneacht le linn Covid;   

 Comhairliúchán ar Scéim TCI feadh Bhruach na Canálach/Pháirceanna na Sionainne go Cúrsa 
Taistil Níos Cliste ‘UL Boathouse’; 

 Nuashonrú ón Ard-Cheannfort maidir le hoscailt na sochaí i ndiaidh covid;  
 Cur i láthair ag an Sáirsint M. McCarthy, Aonad Drugaí na Roinne; 
 Cur i láthair ón gCigire P. Sutton ar Shábháilteacht ar Bhóithre;  

 Tuairisciú ar Bhuailliú agus Nós Imeachta Meastóireachta LA 16; 
 Mionteagasc ón Ard-Cheannfort ar Straitéis um Daoine Scothaosta An Garda Síochána;  

Limistéar Riaracháin CCP Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 

Bunaíodh CCP Luimnigh do limistéar riaracháin Chathair agus Chontae Luimnigh – Féach 
Figiúr 1 thíos. 

 

 

 



Figiúr 1: Dúiche Chathrach Luimnigh (Cathair Luimnigh Thiar, Cathair Luimnigh Thuaidh, 
Cathair Luimnigh Thoir) agus Ceantair Bhardasacha - An Cheapach Mhór-Cill Mocheallóg, 
Áth Dara-Ráth Caola agus An Caisleán Nua Thiar 

 
 

 

 
Clúdaíonn teorainneacha Rannán an Gharda Síochána i Luimneach, laistigh de Réigiún Theas 
an Gharda Síochána, críocha chathair agus chontae Luimnigh. Síneann Rannán an Gharda 
Síochána i 3 Luimnigh chuig bruachbhailte na cathrach (m.sh. isteach i gContae an Chláir) ag 
clúdach achair lasmuigh de limistéar riaracháin Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh. 
Féach Figiúr 2. 
 

Figiúr 2: Rannán agus Dúichí an Gharda Síochána i Luimneach 

 

 



Ballraíocht an CCP  
Is é atá i CCP Luimnigh ná baill tofa Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh (15), baill tofa 
an Oireachtais (5), ainmniúcháin An Gharda Síochána (AGS) (2); Oifigigh an Údaráis Áitiúil (2) 
agus ionadaithe an phobail (7) atá ainmnigh ag an Líonra Rannpháirtíochta Pobail (PPN) don 
CCP.  Tá ionadaithe ó na meáin i dteideal a bheith i láthair ag cruinnithe CCP. I gcásanna 
speisialta, nuair a bhíonn an CCP den tuairim go mbeadh sé inmhianta nach mbeadh baill den 
phobal agus ionadaithe ó na meáin i láthair ag cruinnithe nó páirt de chruinniú, d’fhéadfaí leis 
an CCP cinneadh a dhéanamh cruinniú coiste a bheith ann.  

Grúpa Stiúrtha an CCP 

Tá Grúpa Stiúrtha Chomhchoiste Póilíneachta Luimnigh comhdhéanta de Chathaoirleach an 
CCP, an Comhairleoir Adam Teskey, an Dr. Pat Daly, Príomhfheidhmeannach agus an tArd-
Cheannfort Gerard Roche 

Ballraíocht an CCP 
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Teideal Céadainm Sloinne Eagraíocht 

Comhairleoir Adam Teskey Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh 

Comhairleoir John O’Donoghue Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh 

Comhairleoir Sean Hartigan Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh 

Comhairleoir John  Costelloe  Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh 

Comhairleoir Conor  Sheehan  Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh 

Comhairleoir James  Collins  Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh 

Comhairleoir Azad  Talukder  Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh 

Comhairleoir Stephen  Keary  Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh 

Comhairleoir Emmet  O’Brien  Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh 

Comhairleoir Kevin  Sheahan  Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh 



Comhairleoir Bridie  Collins  Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh 

Comhairleoir Martin  Ryan  Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh 

Comhairleoir Liam  Galvin  Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh 

Comhairleoir Sarah  Kiely  Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh 

Comhairleoir Michael  Murphy  Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh 

Príomhfheidhmeannach Pat  Daly  Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh 

Oifigeach 
Feidhmiúcháin 
Sinsearach  

Laura  Flannery  Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh 

Ard-Cheannfort Gerard  Roche  An Garda Síochana 

Ceannfort Brian  Sugrue  An Garda Síochana 

Teachta Dála Richard  O’Donoghue  Comhalta Oireachtais 

Teachta Dála Brian  Leddin  Comhalta Oireachtais 

Teachta Dála Niall  Collins  Comhalta Oireachtais 

Teachta Dála Maurice  Quinlivan  Comhalta Oireachtais 

Seanadóir Kieran  O’Donnell  Comhalta Oireachtais 

 

Nóta: Tarraingítear na Baill Pobail/Deonacha ón Líonra Rannpháirtíochta Poiblí, seo iad a 
leanas: 
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Céadainm Sloinne Eagraíocht 



Denise Dunne Adapt 

Dr. Breda  Hayes  Environmental Trust Ireland 

Cillian  Flynn  GOSHH 

Shirley  Johnston  Limerick Suicide Watch 

Joe  Slattery  Northstar Family Support Project 

John  Nugent   Garryowen Residents Association 

Frank  Dennison  Comhairle Pobail Mhainistir na Féile 

 

Ceangail le Cuspóirí agus Gníomhaícohtaí PÁEP Luimnigh 

Ghlac an Chomhairle Le Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail (PÁEP) Luimnigh 2016-2021 
i mí Iúil 2016. Is é cuspóir foriomlán an PÁEP ná “cur chun cinn a dhéanamh ar chaighdeán 
beatha feabhsaithe agus ar fholláine na ndaoine agus na bpobal i gCathair agus i gContae 
Luimnigh”. Tugadh isteach na CFPAanna agus na PÁEPanna faoi leasú an rialtais áitiúil, “Tús 
Áite do Dhaoine" - Clár Gníomhaíochta do Rialtas Áitiúil Éifeachtach (2012), agus oibríonn siad 
faoi shainchúram na Roinne Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil (DGPCLG). 
 

Tá naoi sprioc ardleibhéil ag an PÁEP. Tugtar spriocanna atá ábhartha d’fheidhmeanna an 
CCP thíos. 



Spriocanna Ardleibhéil an PÁEP atá Ábhartha don CCP 

 Tá Sprioc 1 an-suntasach maidir le feidhmeanna an CCP, is é sin: 

Sprioc 1:  pobail bheoga agus sábháilte a chur chun cinn le hardchaighdeán 
beatha, rochtain ar sheirbhísí maithe i Luimneach uirbeach agus tuaithe, a bheith 
páirteach sa saol poiblí agus i gcinnteoireacht áitiúil.  

Seo iad Spriocanna eile a bhfuil baint acu le feidhmeanna an CCP:  

Sprioc 4: Laghdú a dhéanamh ar líon na ndaoine atá ag maireachtáil i 
mbochtaineacht, ionchuimsiú sóisialta agus eacnamaíochta a chur chun cinn agus 
laghdú a dhéanamh ar eágothroime shóisialta, dírithe ach go háirithe ar phobail 
agus ar ghrúpaí áitiúla i Luimneach atá faoi mhíbhuntáiste sóisialta agus / nó i 
mbaol eisiata.  

Sprioc 5: Croílár láidir uirbeach, bailte rathúla, sráidbhailte agus tuath 
tarraingteach agus inbhuanaithe go sóisialta a chruthú. 

 
Tá an PÁEP bunaithe ar chur chuige comhtháite bunaithe ar thrí cholún – (1) Eacnamaíoch, 
(2) Sóisialta agus (3) Fisiciúil /Comhshaoil. Tá taca curtha leis na trí cholún le ceithre théama 
comhghaolmhara ar a n-áirítear Póilíneacht agus Sábháilteacht an Phobail. Léirítear an cur 
chuige comhtháite agus na téamaí comhghaolmhara i bhFigiúr 3 thíos. 

Figiúr 3: Straitéis Chomhtháite an PÁEP: Colúin agus Téamaí Comhghaolmhara 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tá an Téama Tosaíochta Póilíneachta agus Sábháilteachta an Phobail ag teacht le 
feidhmeanna an CCP: 

"Tosaíocht 5: Póilíneacht agus Sábháilteacht an Phobail: mar a mbíonn coireacht íseal, 
muinín as póilíneacht agus pobail shábháilte bunúsach maidir leis na coinníollacha a chruthú 
go mbeadh rath ar idirghabháil eacnamaíochta agus sóisialta agus do dhea-chaighdeán na 
beatha” 

Faoin Téama Póilíneachta agus Sábháilteachta an Phobail sa PÁEP, tá béim ar ghníomhaíocht 
choisctheach, ar ról na bpobal maidir le cosc a chur ar an gcoireacht (PÁEP 5.2), aghaidh a 
thabhairt ar tosca a bhaineann le baol coireachta níos airde (oideachas íseal, bochtaineacht, 
meabhairshláinte bocht, iompraíochtaí baolacha), iontaoibh a chothú i bpóilíneacht, muinín 
a chothú sna seirbhísí póilíneachta (clúdach, rochtain) chomh maith le freagairt do choireacht 
agus d’iompraíocht a sháraíonn an dlí. 

Díríonn gníomhaíochtaí faoin gColún Sóisialta agus Rannpháirtíocht an Phobail, Caidreamh 
agus Tionscnaimh Áitiúla an PÁEP freisin ar cheisteanna póilíneachta agus sábháilteachta an 
phobail.  

I measc na ngníomhaíochtaí sa PÁEP a bhaineann leis an straitéis CCP tá: sábháilteacht agus 
slándáil sheandaoine (PÁEP 2.3 Aosú Folláin / Cathair agus Contae Aoisbháúil); idirghabháil 
do dhaoine óga atá i mbaol an dlí a shárú (PÁEP 2.5 Leanaí, daoine óga agus teaghlaigh); agus 
oibriú i gcomhpháirtíocht le pobail áitiúla (PÁEP 4.1 Líonra Rannpháirtíochta Pobail (LRP) agus 
Comhpháirteachas Poiblí).  
Tá Póilíneacht agus Sábháilteacht Phobail ábhartha freisin maidir le gníomhaíochtaí faoin 
gColún Fisiciúil / Comhshaoil ar a n-áirítear : athnuachan lár na cathrach i Luimneach agus 
athnuachan sráidbhaile agus baile (PÁEP 3.2 Athnuachan Uirbeach agus Sráidbhaile, 
láithreacha straitéiseacha agus tionscadail chathrach).  

Déantar tagairt sa PÁEP do struchtúir idirghníomhaireachta a dhíríonn ar phóilíneacht, ar 
chosc na coireachta agus ar shábháilteacht pobail atá i bhfeidhm cheana féin. Ina measc: 

Comhaontas Aoisbhá; an Coiste um Sheirbhísí do Leanaí agus d’Aos Óg Luimnigh; an Grúpa 
Comhairleach Straitéiseach agus Monatóireachta ar Athnuachan; na Coistí Áitiúla 
Athghiniúna agus Grúpa Idirghníomhaireachta na dTaistealaithe (PÁEP 5.1). Ar réimsí eile 
comhoibrithe An Garda Síochána, údaráis áitiúil agus idirghníomhaireachta níos leithne 
áirítear: an Clár Athlonnaithe, do Theaghlaigh na dTeifeach Siriach (faoin Oifig um Imeascadh 
Imirceach, An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannas) agus Pleanáil Éigeandála. 
 


