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Misean 

Chun mapáil dheifinídeach an Stáit agus seirbhísí faisnéise geospásúla a chruthú agus a 
chothú agus tacaíocht a thabhairt do shaoránaigh, ghnólachtaí agus an rialtas.  

  
 

Fís 
Soláthraithe náisiúnta de shonraí geospásúla iontaofa cothaithe agus d'ardáin a 

dheimhníonn go bhfuil sé éasca sonraí suíomhanna an Stáit a lorg, a roinnt agus a úsáid. 
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Is é Ráiteas na Straitéise an 8ú ráiteas le bheith foilsithe le Suirbhéireacht Ordanáis na 

hÉireann (OSi) agus a eascraíonn as an gcomhthéacs den Acht um Bainistíocht na Seirbhíse 

Poiblí, 1997.  Cuireann an ráiteas seo leis an bpróiseas bainistíochta straitéiseach a 

bunaíodh in OSi a chuimsíonn líon téamaí straitéiseacha a dearadh chun cabhrú leis an 

eagraíocht chun na dúshláin a bhaint amach i dtimpeallacht a athraíonn an t-am ar fad 

ina gcomhlíonann an eagraíocht a sainorduithe.   

 

Bhí comhchomhairle leis an European National Mapping & Cadastral and Land Registry 

Authorities (EuroGeographics) chun an ráiteas seo a ullmhú.  

  
 
 



2 
 

RÉAMHRÁ 
 
 

Cathaoirleach 
 
Cuireann Ráiteas na Straitéise ó Shuirbhéireacht Ordanáis na hÉireann (OSi) an chuspóir 
straitéiseach in iúl maidir leis an tréimhse 3 bliana 2016-2018. 
 
Is comhlacht poiblí é Osi atá an-fhorbartha ó thaobh teicneolaíochta de ag feidhmiú i 
dtimpeallacht faisnéise thíreolaíoch a bhíonn ag athrú an t-am ar fad a sholáthraíonn réimse 
fairsing de tháirgí agus de sheirbhísí mapála agus geospásúla chun riachtanais na n-
earnálacha poiblí agus príobháideacha a bhaint amach.  Tá traidisiún bródúil nuálaíochta ag 
OSi a leanann ar aghaidh inniu ar luas a bhíonn ag méadú an t-am ar fad, leis an aitheantas 
idirnáisiúnta atá ag OSi mar cheann de na ceannródaithe domhanda ó thaobh forbartha 
mapála naisiúnta de.  
 
Toisc go bhfuil feidhm an OSi leagtha amach go cruinn san Acht um Shuirbhéireacht 
Ordaináis, 2001, rinneadh an plean 3 bliana seo a fhorbairt le deimhniú go soláthraíonn OSi 
an mhapáil náisiúnta agus seirbhísí geospásúla is fearr chun riachtanais saoránach, 
gnólachtaí agus an rialtais a bhíonn ag athrú i gcónaí a bhaint amach, agus ag an am céanna, 
díriú ar éifeachtúlacht agus luach dá pháirtithe leasmhara go léir. 
 
Leis an ról lárnach atá ag OSi sa chlár gnó athchóirithe i ndall leis an tseirbhís phoiblí chun 
sonraí geospásúla náisiúnta a chumasú le go mbeidh siad in ann tacaíocht a thabhairt do 
chur chuige anailísíochta a gabhann le déanamh cinntí bunaithe ar fhianaise, rinneadh 
Ráiteas an Straitéise seo a fhorbairt chun tacaíocht láidir a thabhairt don fhócas atá ag an 
athchóiriú seirbhíse poiblí ar úsáideorí seirbhísí agus éifeachtúlachtaí san earnáil phoiblí trí 
infreastruchtúr roinnte, dhigitiú agus nuálaíocht, roinnt sonraí, rialachas agus chumas.  
 
Leis sin, míníodh misean agus fís nua don eagraíocht do Raiteas na Straistéise seo. 
 

 Ár Misean: Chun mapáil dheifnídeach an Stáit agus seirbhísí eolais geospásúla a chruthú 
agus a chothú agus tacaíocht a thabhairt do shaoránaigh, ghnólachtaí agus an rialtas.  

 

 Ár bhFís: Soláthraithe náisiúnta de shonraí geospásúla iontaofa cothaithe agus d'ardáin a 
dheimhníonn go bhfuil sé éasca sonraí suíomhanna a lorg, a roinnt agus a úsáid. 

 
Sa tréimhse a bhaineann le Ráiteas na Straitéise seo, beidh roinnt dúshlán roimh OSi lena n-
áirítear, iomaíocht mhéadaithe laistigh den tionscal faisnéise geografaí agus bainisitiú a 
shamhla cistithe agus ag an am céanna páirt a ghlacadh i dtionscaimh rialtais thábhachtacha 
amhail Sonraí Saor-Rochtana. Soláthraíonn Ráiteas na Straitéise trí bliana seo fócas soiléir 
agus sraith gníomhíochtaí chun deileáil leis na dushláin amach anseo.  Is eilimintí lárnacha 
iad bunú an chomhaontaithe maidir le mapáil náisiúnta agus forbairt straitéise náisiúnta 
sonraí geospásúla. 
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Sa tréimhse a bhaineann le Ráiteas na Straitéise seo, leanann OSi ar aghaidh leis an 
ullmhúchán chun comhnascadh lenár gcomhghleacaithe Údaráis Clárúcháin Maoine agus an 
Oifig Luachála mar chuid de chlár an rialtais chun Comhlachtaí an Stáit a réasúnú.  
 
Is iad foireann OSi an tsócmhainn is fearr atá aige agus is leis a gcuid tiomantais agus 
gairmiúlachta a chuirfear Ráiteas na Straitéise seo i bhfeidhm ar mhaithe leis na páirtithe 
leasmhara OSi go léir.  Deimhníonn an fócas atá ag OSi ar nuálaíocht agus ar chaighdeáin 
gurb é príomhneart i dtreo straitéiseach i dtodhchaí na heagraíochta ná táirgí agus seirbhísí 
mapála ardchaighdeáin dá chustaiméirí. 
 
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le mo chomhghleacaithe Boird dá gcuid oibre i Ráiteas 
na Straitéise seo. 
 
 
Ronan O’Reilly 
Cathaoirleach 
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AR AGHAIDH 
 
 

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin 
 
Ar son Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann, tá áthas an domhain orm Ráiteas na Straitéise don 
tréimhse 2016- 2018 a léiriú.  
 
Leagann an Straitéis seo cuspóirí, straitéisí, torthaí agus táscairí feidhmíochta 
Shuirbhéireachta Ordanáis Éireann amach don trí bliana atá amach romhainn, mar a 
mhínítear iad sna ceithre chuspóir seo a leanas: 
 

 Ceannasaíocht sa Straitéis Geospásúla Náisiúnta 

 Soláthar Ardáin Geospásúla Iontaofa agus Cothaithe 

 Nuálaíocht chun riachtanais saoránach, gnólachtaí agus an rialtais a bhaint amach 

 Sármhaitheas daoine agus bainistíochta 
 
Ós rud é gurb é príomhfheidhm Shuirbhéireacht Ordanáis na hÉireann mapáil náisiúnta 
údarásach an Stáit a ghabhann le bunachair sonraí geografacha a chruthú, a chothú agus a 
sholáthair, cuireann an Straitéis seo le hinfheistíocht ó Shuirbhéireacht Ordanáis le déanaí i 
dtionscal dea-chleachtais den scoth a bhfuil an-chuid dámhachtainí bronnta air den chéad 
ghlúin eile de bhunachar sonraí mapála náisiúnta (Prime2). 
 
Tá Straitéis Prime2 tar éis timpeallacht maidir le hoibre táirgthe uathoibrithe atá bunaithe ar 
rialacha a sholáthraíonn éifeachtúlachtaí táirgthe a chruthú, rud a dheimhníonn an rialachas 
agus an bhainistíocht sonraí ardchaighdeáin is fearr, agus a chuidíonn OSi le cruthú táirgí 
agus seirbhísí geospásúla den chéad ghlúin eile chun riachtanais an tsaoránaigh, gnólachtaí 
agus an rialtais a bhaint amach.  Féach Fig 1 Thíos. 
 
 

 
 

Fig 1: Timpeallacht Táirgthe agus Soláthair OSi 
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Is é 'tacaíocht a thabhairt do shaoránaigh, do ghnólachtaí agus don rialtas' príomhfhócas na 
Straitéise seo agus cuimsíonn na cuspóirí: 
 

 Gurb é sonraí OSi na sonraí tagartha geospásúla lárnacha de réir réamhshocraithe 
don Stát 

 Luach is mó á bhaint amach ag an Seirbhís Phoiblí agus Shibhialta do shonraí 
geospásúla údarásacha 

 Go bhfuil sé éasca sonraí agus seirbhísí OSi a lorg, a úsáid agus a chomhtháthú 

 Go bhfuil sonraí OSi á gcothú le go mbaineann sé riachtanais saoránach, gnólachtaí 
agus an rialtais amach.  

 Táirgí agus seirbhísí nua OSi á gcruthú chun riachtanais saoránach, gnólachtaí agus 
an rialtais a bhaint amach. 

 
Tá na príomhtháscairí feidhmíochta chun a bheith bainte amach idir 2016 - 2018 leagtha 
amach i Ráiteas na Straitéise seo. Daingneofar an Straitéis seo ag Plean Gnó Corparáideach 
bliantúil agus tuairisceoidh tuarascála bliantúla Shuirbhéireacht Ordanáis na hÉireann ar ár 
bhfheidhmiúcháin le tagairt do tháscairí sa Straitéis.  
 
Mar mhíniú, is cáipéis dhinimiciúil í seo; fabhróidh cuspóirí agus straitéisí gan dabht agus 
beidh Suirbhéireacht Ordanáis na hÉireann in ann deiléail leo agus tosaíochtaí agus 
achmhainní a athrú de réir mar is cuí.  
 
Leanfaidh Suirbhéireacht Ordanáis na hÉireann ar aghaidh chun níos mó a sholáthair le níos 
lú, chun luach méadaithe ar airgead a sholáthair dá pháirtithe leasmhara, agus an méid seo 
go léir a dhéanamh i dtimpeallacht feidhmiúcháin i mbun athraithe an t-am ar fad, rud nach 
mbainfear amach ach amháin le tiomantas, scileanna teicniúla agus gairmiúlacht dá fhoirne.  
 
Ar deireadh, ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Bord OSi dá gcuid tacaíochta agus 
ionchuir sa Straitéis seo. 
 
 
Colin Bray 
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin 
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ÁR SAINORDÚ 
 
Seo iad ár bhfeidhmeanna mar atá údaraithe ag an Rialtas agus atá leagtha amach san Acht 
um Shuirbhéireacht Ordanáis, 2001 (agus a bhí leasaithe in Acht na dTeangacha Oifigiúla 
2003): 
 
Is í gnáthfheidhm OSi ná seirbhísí mapála náisiúnta a sholáthair sa Stát. Leis seo, 
feidhmeoidh sé ar mhaithe leis an bpobal chun mapáil dheifnídeach náisiúnta chomh maith 
le taifid gheoghrafacha an Stáit a chruthú agus a chothú.  
 
Cuimseoidh feidhmeanna OSi gach tasc mar atá riachtanach chun an ghnáthfheidhm a 
chomhlíonadh, ach gan chlaontacht leis an méid seo a leanas a dhéanamh: 
 
(a) An t-infreastruchtúr fisiciúil bunúsach a chothú agus a fhorbairt atá riachtanach chun 

tacaíocht a thabhairt d'fheidhmchláir mhapála, chomh leis sin, an gréasán náisiúnta agus 
na creatlacha geodasacha agus aird náisiúnta a chothú agus iad a nascadh le córais 
idirnáisiúnta. 

 
(b) Cruthú agus cothú do mhapáil go léir an Stáit agus bunachair sonraí bhainteacha a bhfuil 

comhsheasmhacht náisiúnta ábhair, cúrsaíochta, stíle, modha iontu lena n-áirítear na 
háiteanna nach bhfuil brabús tráchtála acu ar an ngníomhaíocht. 

 
(c) Chun mapáil agus faisnéis gheografach bhainteach a sholáthair d'earnálacha poiblí agus 

príobháideacha mar thaca le feidhmeanna agus riachtanais sóisialta, eacnamaíochta, 
reachtúla, oideachais, slándála, gnó agus riaracháin. 

 
(d) Chun buntáistí agus úsáid mapála náisiúnta agus bunachair sonraí bhainteacha agus 

forbairt táirgí, seirbhísí agus margaí a chur chun cinn chun riachtanais an úsáideora agus 
náisiúnta a bhaint amach.  

 
(e) Chun comhairle a thabhairt don Rialtas, d'Aire sa Rialtas, do chomhlacht a bunaíodh de 

réir reachta nó sa reacht agus d'eagraíochtaí eile san earnáil phoiblí maidir le gnéithe a 
bhaineann le polasaí agus cleachtas suirbhéireachta, mapála agus faisnéise geografaí 
agus maidir le forbairt infreastruchtúir bunachar sonraí geospásúla náisiúnta.  

 
(f) Seasamh ar son an Stáit ar leibhéal idirnaisiúnta maidir le gnéithe a bhaineann le mapáil 

agus faisnéis gheografach. 
 
(g) Chun tacaíocht riachtanach theicniúil don Phríomhshuirbhéir Teorainneacha chun a 

d(h)ualgais a sholáthair i dteormharcáil teorainneacha reachtúla agus na teorainneacha 
seo a dhí-líniú ar léarscaileanna. 

 
(h) Chun logainmneacha agus seanghnéithe i mapáil náisiúnta agus i dtaifid bhainteacha 

agus i mbunachair sonraí a léiriú as Gaeilge nó as Gaeilge agus as Béarla.  
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(i) Chun cóipcheart an Rialtais ar thaifid, bhunachair sonraí, tháirgí agus ábhar foilsithe OSi 
lena n-áirítear, cóipcheart ar thaifid, bhunachair sonraí agus ábhar foilsithe OSi a bhí 
cruthaithe roimh lá an bhunaithe a chosaint. 
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Suirbhéireacht Ordanáis na hÉireann 

Ráiteas na Straitéise 2016-2018 
 

 
 

ÁR MISEAN 
 
Chun mapáil dheifnídeach an Stáit agus seirbhísí eolais geospásúla a chruthú agus a chothú 

agus tacaíocht a thabhairt do shaoránaigh, ghnólachtaí agus an rialtas.  
 
 

 

ÁR BHFÍS 
 

Soláthraithe náisiúnta de shonraí geospásúla iontaofa cothaithe agus d'ardáin le deimhniú 
go bhfuil sé éasca sonraí an Stáit ar shuíomhanna a lorg, a roinnt agus a úsáid. 

 
 

 
 

ÁR LUACHANNA 
 

 Macántacht agus Iontaofacht - ar taispeáint i gcónaí ag baill fhoirne ina n-
idirghníomhaíochtaí le chéile agus le custaiméirí 

 

 Freagracht agus Cuntasacht - cultúr cuntasachta, éifeachtúlachta agus luach ar 
airgead 

 

 Tiomantas agus Saineolas Teicniúil - sármhaitheas pearsanta agus eagraíochtúil 
chun caighdeáin ghairmiúlachta, cheannasaíochta agus chruinnis a chomhlíonadh 

 

 Fiontar - ag lorg go leanúnach riachtanais na saoránach, ngnólachtaí agus an rialtais 
a mhíniú, a mhúnlú agus a chruthú i slí éifeachtúil ó thaobh ama de 

 
 

ÁR GCUSPÓIRÍ STRAITÉISEACHA 
 

Déanfaidh OSi iarracht na cuspóirí seo a leanas a sholáthair sa tréimhse a bhaineann le 
Ráiteas na Straitéise seo: 

 
1. Ceannasíocht i Straitéis Geospásúla Náisiúnta 
 
2. Soláthair Ardán Geospáslúa iontaofa agus cothaithe  
 
3. Ag athrú i gcónaí chun riachtanais na saoránach, ngnólachta agus an rialtais a 

chomhlíonadh 
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4. Sármhaitheas Daoine agus Eagraíochtúil 
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ANAILÍS CHOMHSHAOIL 
 
De réir Choiste na Náisiún Aontaithe Saineolaithe ar Bhainsitíocht Faisnéise Geospásála (UN-
GGIM, 2015), tá an pharaidím faisnéise geospásúla ag athrú, toisc nach n-úsáidtear é a 
thuilleadh le haghaidh mapála agus léirshamhlaithe amháin, ach chomh maith leis sin, le 
haghaidh comhtháthaithe le foinsí sonraí eile, anailísíocht sonraí, múnlú agus déanamh 
polasaithe. Nuair atá na sonraí geospásúla cruthaithe, is féidir leo iad a úsáid arís is arís eile 
chun tacaíocht a thabhairt do réimse fairsing feidhmchlár difriúil agus seirbhísí difriúla.  
 
Tá an chaoi a gcomhthathaítear faisnéis geospásala le hailtireacht, caighdeáin, dea-
chleachtais de 'location enable society', i mbun athraithe ar luas suntasach. Éiríonn tábhacht 
suímh soiléir toisc go bhfuil suíomh ag gach braiteoir/gné atá nasctha leis an idirlíon, agus i 
mórán cásanna, is píosa faisnéise lárnach é an súiomh seo a chruthaíonn an comhthéacs 
d'fhaisnéis atá tarchurtha. Éiríonn faisnéis geospásála níos tabhachtaí arís nuair atá an 
braiteoir - nó an rud a bhfuil sé nasctha leis - ag bogadh. 
 
Tá faisnéis maidir leis an áit a bhfuil daoine agus rudaí agus an nasc eatarthu ríthabhacthach 
do chinntí bunaithe ar fheasacht. Seachas an tábhacht a bhaineann leis an bhfaisnéis fhíor-
ama chun ullmhú agus gníomhú i dtubaistí nadúrtha agus géarchéimeanna polaitiúla, 
cabhraíonn seirbhísí bunaithe ar shuíomhanna le rialtais chun tosaíochtaí a fhorbairt, cinntí 
a dhéanamh, agus torthaí a thomhas agus monatóireachta a dhéanamh orthu.  
 
Ina theannta sin, dúirt UN-GGIM ós rud é go bhfuil cathrú domhanda méadaithe, meastar go 
mbeidh níos mó fócais ar thimpeallachtaí uirbeacha. Ós rud e go n-ardóidh an comhtháthú 
teicneolaíochtaí cliste agus múnlaí samhlacha éifeachtúla rialachais, beidh an mantra 'níos 
mó a dhéanamh ar chostas níos ísle' níos tábhachtaí ná riamh.  Is é toradh na dtreochtaí 
Cathracha Cliste agus Idirlín Earraí atá ag teacht amach, fócas ar sheirbhísí méadaithe do 
shaoránaigh, bainistíocht talaimh níos fearr, agus inbhuanaitheacht achmhainní agus na 
timpeallachta.  
 
Éireoidh ról maidir le hInfreastruchtúir Sonraí Spásúla Náisiúnta níos tábhabhtaí. Is féidir leo 
na modhanna chun tíreolaíochtaí lárnacha a eagrú agus a sholáthair do neart dúshlán 
domhanda agus náisiúnta lena n-áirítear, forbairt inbhuanaithe. 
 
Seo iad na saincheisteanna timpeallachta is lárnaí ag OSi: 
 

Polaitiúil 
 

 Mar chuid dá chlár cuíchóirithe comhlachtaí an Stáit, tá an Rialtas ag leanúint ar 
aghaidh le comhnascadh OSi, Údaráis Clárúcháin Maoine agus an Oifig Luachála. Tá 
siad i mbun oibre suntasaí thar trí eagraíocht chun ullmhú le haghaidh an 
chomhnasctha seo. Is é Tailte Éireann an eagraíocht nua a eascróidh as an 
gcomhnascadh seo agus fógraíodh dréacht-reachtaíocht chun an eagraíocht nua a 
bhunú.  

 Leis an aitheantas sonraí saor-rochtana chun buntáistí eacnamaíochta, sóisialta, 
daonlathacha, suntasacha ar leibhéal náisiúnta a ghiniúint, tá an rialtas tiomanta 
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d'fhorbairt a thionscamh maidir le Sonraí Saor-Rochtana agus d'fhógair sé le déanaí 
go gcuirfear Bord Riatachais i ndall le Sonraí Saor-Rochtana ar bun chun fís 
straitéiseach agus ceannasaíocht san earnáil seo a sholáthair.  Mar chuidiú, rinne OSi 
50 gné sonraí indibhidiúil a sholáthair go hoscailte. Is sonraí saora iad Sonraí Saor-
Rochtana, ionas gur féidir iad a úsáid nó a athdháileadh gan aon srianta agus mar sin 
de, tá tionchar acu ar shásanna maoinithe féinghinte OSi.  

 Tá ról tábhachtach ag OSi mar thaca le polasaí an Rialtais. Go háirithe, tugann an 
Staitéis ICT Seirbhíse Poiblí aitheantas ar shonraí mar sholáthróir criticiúil a thugann 
tacaíocht do dhéanamh cinntí níos fearr agus creideann OSi más féidir leo sonraí an 
Stáit ar shuíomhanna a dhéanamh níos fusa a lorg, a roinnt agus a úsáid, beidh siad 
in ann cur le seachadadh na Straitéise seo. Tá gníomhaíochtaí ar leith ag an bPlean 
Athchóirithe sna Seirbhísí Poiblí 2014 - 2016 maidir le seachadadh rochtana 
feabhsaithe ar fhaisnéis geospásúla do sheirbhísí poiblí, gnólachtaí nó saoránaigh trí 
fhorbairt Straitéise Sonraí Spásúla Náisiúnta agus Comhaotú Mapála Náisiúnta.  Tá 
OSi tiomanta do dhul chun cinn a dhéanamh maidir leis seo.   

 

Eacnamaíoch 
 

 Tá cuma dhearfach ar gheilleagar na hÉireann sa mheántéarma.  De réir na 
tuarascála ERSI is déanaí (Fómhar 2015), tá borradh láidir leanúnach ag teacht ar ais 
ar gheilleagar na hÉireann ón meath a bhí ann tar éis na géarchéime airgeadais 
2007/2008.  Cabhraítear é seo le héilimh sheachtracha d'earraí agus sheirbhísí, foinsí 
intíre méadaithe, infheistíocht agus tomhaltas.  Ceaptar go mbeidh méadú 4.5% ar 
an ngeilleagar sa bhliain 2016, agus beidh airgead isteach per capita comthrom leis 
an mbuaic roimh an ngéarchéim airgeadais.  

 Treisítear an méadú seo agus go háirithe aisghabháil tionscal na tógála in áiteanna 
uirbeacha agus fo-uirbeacha, leis an méadú inár gcuid ar líne de dhíolachán 
margaidh ar féidir le custaiméirí léarscáileanna d'iarratais ar phleanáil nó aistriú 
talaimh a cheannach den chuid is mó air.  

 Tá an méid is mó d'airgead isteach féinghinte tógtha ónár mbunús custaiméirí 
corpraithe a cheadaíonn sonraí OSi ar bhonn fadtéarmach. Bhí tionchar ar an meon 
eacnamaíoch dearfach mall go leor le dul i bhfeidhm ar earnáil Phoiblí agus 
Phríobháideach OSi, áfach. 

 Laistigh de roinnt earnálacha, cuideachtaí teileachumarsáide go háirithe, tá 
comhdhlúthú conarthaí le feiceáil ós rud é go bhfuil eagraíochtaí ag comhnascadh 
lena chéile nó ceannaítear iad ó aonáin eile.  

 Soláthraítear feidhmchláir geospásála thar réimse fairsing ardáin ar líne agus ar 
ghutháin, agus córais feidhmiúcháin.  Cé go bhfuil feasacht dhrámatúil mhéadaithe 
ar luach faisnéise ar shuíomhanna agus dá bharr sin ar thábhacht a bhaineann leis an 
tionscal tríd is tríd, soláthraítear rochtain ar shonraí léarscáileanna agus íomhánna ar 
chostas íseal ag comhlachtaí eile ar a gcuid árdán. Bhí tionchar mór aige seo ar 
iomaíocht mhéadaithe sa tionscal. 

 Is cosúil go bhfuil cothú leibhéal suntasach foirne agus buiséid chun riachtanais ár 
ngnó a bhaint amach agus cloí lenár sainórdú go héifeachtach agus go héifeachtúil 
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dúshlánach de bharr polasaí airgeadais reatha á chruthú de réir na rialacha a 
ghabhann le Chomhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis, ina bhfuil sé lárnach 
inbhunaitheacht aigeadas poiblí a dhaingniú.  

 Déanfaidh OSi iarracht riosca a laghdú trí fheidhmiúcháin samhla gnó a bhfuil sprioc 
aici ár sreabhadh reatha airgid isteach a chothú agus a choimeád. Is eilimint 
chriticiúil na Straitéise seo bunú comhaontaithe Mapála Náisiúnta do chustaiméirí 
san Earnáil Phoiblí. D'fhéadfadh comhaontú amhail an ceann seo luach mapála 
náisiúnta don rialtas a uasmhéadú agus soláthróidh sé inbhuanaitheacht sa chuid seo 
den ioncam OSi. 

 

Sóisialta 
 

 De bharr brúnna reachtúla agus sóisialta, beidh ar thionscnaimh na timpeallachta 
oibre a dhéanamh níos léirthuisceanaí ó thaobh éagsúlachta de, agus chomh maith 
leis sin, beidh orthu comhionannas deiseanna agus coinníollacha oibre solúbtha a 
dhéanamh.  

 Faoi láthair, léiríonn na polasaithe maidir le cur i bhfeidhm cothromaíochta na 
hoibre/an tsaoil dúshláin ar leith do bhainistíocht ualaí oibre agus acmhainní chun 
seachadadh seirbhísí a chothú.  

 Soláthríonn an fheasacht mhéadaithe ar luach faisnéise geospásála ó shaoránaigh 
deiseanna do OSi chun tairgí agus seirbhísí a sholáthair.  

 

Teicneolaíoch 
 

 Éilíonn custaiméirí níos mó ná riamh rochtain ar sheirbhísí ar líne agus ceaptar go 
mbaineann seirbhísí poiblí tairbhe as teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide.   

 Léiríonn an méadú i dteicneolaíochtaí amhail Cathracha Cliste agus Idirlíon na nEarraí 
(IoT) deiseanna don tionscal geospásála de réir mar a bhailíonn na braiteoirí sonraí ar 
shuíomhanna is gá dó a bheith mínithe go cruinn ó thaobh aimsithe suímh, 
toipeolaíochta agus aitreabúideachta de.  Cé go bhfuil an deis tugtha faoi deara, 
beidh OSi ag teastáil chun comhpháirtíochtaí, táirgí / seirbhísí agus gréasáin gnó a 
réiteach chun bua a fháil ar an deis seo.  

 Tá dul chun cinn i dteicneolaíocht maidir le cianbhraiteacht agus próiseáil sonraí tar 
éis teacht i bhfeidhm go suntasach ar íomhánna ardtaifigh ag costas íseal atá ar fáil.  

 Tá teicneolaíocht seirbhísí bunaithe ar shuíomhanna ag forbairt ar luas tapa agus 
bíonn ionchas ag úsáideoirí deiridh ar chomtháthú aimsithe suímh lasmuigh agus 
laistigh.  Cé gur féidir aerbhraiteorí ceartingearacha agus sceabhacha bailiúchán áite 
fairsinge de shonraí 3D lasmuigh atá ríchruinn a sholáthair, soláthróidh braiteoirí 
talaimh le cuidiú suímh an cumas chun suirbhéireacht laistigh agus lasmuigh a 
chomhtháthú.  Leanfadh OSi ar aghaidh chun na teicneolaíochtaí seo a thomhas ar 
mhaithe leis na custaiméirí deiridh.  

 Tá an-chuid dul chun cinn teicneolaíochta feicthe ag OSi i réimse na 
néalríomhaireachta agus i gcórais a ndearadh innealtóireacht orthu agus 
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d'infheistigh sé sna teicneolaíochtaí is déanaí chun bua a fháil ar chumhacht 
próiseala ardchaighdéain ina fheidhmiúcháin ar bhonn laethiúil.  Is é toradh na 
hinfheistíochta seo comhdhlúthú de chórais IT oidhreachta agus is féidir leo 
roghanna leanúnachais sa bhreis a sholáthair don eagraíocht i gcás bristeacha nach 
raibh pleanáilte.  

 

 

 

Riachtanais Custaiméirí 
 

 Tá ionchas níos mó ag custaiméirí do réimse éagsúl seirbhísí sonraí geospásála a 
d'fhéadfadh a bheith úsáidte thar réimse fairsing ardáin ar líne agus ar ghutháin, 
agus córais fheidhmiúcháin.   

 Ciallaíonn sé seo go bhfuil riachtanas chun níos mó seirbhísí agus táirgí 
neamhdhílseánaigh/ tiosclaíoch ar chaighdeán ard a sholáthair. 

 Cuidíonn dul chun chunn i dteicneolaíocht le gabháil íomhánna laistigh d'am níos ísle 
agus ar chostas níos ísle ná mar a bhí indéanta riamh. Tá ionchais custaiméirí maidir 
le híomhánna mar tháirgeadh / sheirbhís ag athrú de réir a chéile sa mhéid is go 
bhfuil cumhdach agus cúrsaíocht seachas cruinneas ar cheann de na fachtóirí 
ceannaigh is lárnaí anois. Tá na sonraí íomhánna atá ar fáil go héasca ar líne ag 
cruthú ionchais ó thaobh costais de. 

 Tá ionchas níos mó ag custaiméirí ar fháil ar shonraí dinimiciúla 3D (sonraí 4D), rud a 
chruthaíonn deiseanna do OSi a chuid sonraí tagartha údaraithe an Stáit a 
chomhtháthú le foinsí sonraí eile.   
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CUSPÓIRÍ STRAITÉISEACHA, STRAITÉISÍ AGUS TORTHAÍ 

 
 

Cuspóir 1 - Ceannasaíocht sa Straitéis Geospásála Náisiúnta 
 

Aidhmeanna 
 

 Go n-úsáidtear sonraí OSi sonraí tagartha geospásúla lárnacha de réir 
réamhshocraithe thar an Seirbhís Phoiblí agus Shibhialta. 

 Obair i ndlúthpháirtíocht le Seirbhís Phoiblí agus Shibhialta chun an méid is 
mó a bhaint as úsáid sonraí geospásúla údaraithe an Stáit. 

 Seasamh mar sholáthraí rogha do mhapáil dheifnídeach agus do sheirbhísí 
faisnéise geospásúla chun saoránaigh, gnólachtaí agus an rialtas a thacú. 

 

Straitéis Toradh 
Táscaire/Táscairí 
Feidhmiúcháin 

Leanfadh OSi ar aghaidh chun 
obair i ndlúthpháirtíocht leis an 
Rialtas ar chur i bhfeidhm an 
chláir athchóirithe sa tSeirbhís 
Phoiblí, go háirithe chun 
straitéis geospásála náisiúnta a 
fhorbhairt agus an bunú 
comhaontaithe mapála 
náisiúnta.  

Beidh úsáid níos éifeachtúla 
d'fhaisnéis geospásála san 
earnáil phoiblí, as a n-easróidh 
sábháil costas agus déanamh 
cinntí níos fearr bunaithe ar 
fhianaise.  

Seachadadh gníomha uimh. 
1.2.4 (iii) de Phlean 
Athchóirithe sa tSeirbhís Phoiblí 
2014 - 2016 

Beidh príomhról ag OSi i gcur i 
bhfeidhm straitéise sonraí 
geospásála náisiúnta.  

Bunóidh OSi, lena 
MháthairRoinn agus Rialtas, 
agus bainistiú ina dhiaidh sin, 
Comhaontú Mapála Náisiúnta 
maoinithe go lárnach chun 
rochtain gan srianta ar mhapáil 
náisiúnta údaraithe an Stáit a 
sholáthair don earnáil phoiblí.  

Beidh rochtain gan srianta ag 
an Earnáil Phoiblí ar shonraí 
tagartha geospásála údaraithe 
an Stáit trí shamhail maoinithe 
láraithe.  

Seachadadh gníomha uimh. 
1.2.4 (iii) den Phlean 
Athchóirithe sa tSeirbhís Phoiblí 
2014 -2016. 

Déanfar ardáin geospásála OSi 
a bharrfheabhsú chun sonraí 
agus seirbhísí bainteacha a 
sholáthair i dtaca leis an 
gComhaontú Mapála Náisiúnta.  

Déanfar OSi a Straitéis 
Rialachais Sonraí a fheabhsú 
níos mó, lena n-áirítear 
prionsabail agus méadrachta 
lárnacha, do bhainistiú is fearr 
de shonraí geospásála 
úrdaraithe ardchaighdeáin. 

Bainfear sealúchais sonraí 
lárnacha OSi riachtanais 
saoránach, gnólachtaí agus an 
rialtais amach le sonraí 
ardchaighdeáin a sholáthraítear 
trí chleachtais laidre 
bainistaíochta sonraí.  

Beidh straitéis rialachais sonraí 
corpraithe feabhsaithe curtha i 
bhfeidhm faoi dheireadh na 
bliana 2016 de bharr 
dlúthpháirtíochta le húsáideori 
lárnacha sonraí OSi.   
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Lorgóidh OSi deiseanna oibre i 
gcomhpháirtíocht leis an 
bPríomh-Oifig Staidrimh san 
fhorbhairt infreastruchtúir 
sonraí náisiúnta, ag deimhniú 
go mbeidh comhtháthú le nach 
mbeidh eilimintí faoi dhó i 
dtionscaimh sonraí 
neamhgheospásúla agus 
geospásúla náisiúnta.   

De réir dea-chleachtais 
idirnáisiúnta, beidh an Stát in 
ann infreastruchtúr sonraí 
tagartha náisiúnta feabhsaithe 
a sholáthair le cuidiú ón 
gcomhtháthú a shonraí 
neamhgheospásúla agus 
geospásúla.  

Déanfaidh OSi iarracht 
Meabhrán Tuisceana a chur i 
bhfeidhm leis an bPríomhoifig 
Staidrimh maidir le 
comhfhorbairt infreastruchtúir 
sonraí an Stáit faoi lár na bliana 
2016. 

Leanfaidh OSi ar aghaidh chun 
seasamh ar son an Stáit ar 
leibhéal idirnáisiúnta maidir le 
eolais a bhaineann le mapáil 
agus faisnéis geospásála, go 
háirithe i gCoiste na Náisiún 
Aontaithe Saineolaithe ar 
Bhainistiú Faisnéise Geospáslúa 
Domhanda (UN-GGIM) agus i 
EuroGeographics, an 
Comhlachas Mapála Náisiúnta 
Eorpach, Cadastre agus Údaráis 
Chlárlann na Talún.   

Déanfar ionadaíocht ar son na 
hÉireann ar leibhéal 
idirnáisiúnta maidir le 
ceisteanna a bhaineann le 
mapáil agus faisnéis geospásúla 
de bharr an tsainordaithe a 
tugadh do OSi san Acht OSi, 
2001.  

Beidh OSi gníomhach mar 
ionadaí ar son an Stáit ag 
fóraim idirnáisiúnta, lena n-
áirítear EuroGeographics, 
EuroSDR agus Coiste na Náisiún 
Aontaithe Saineolaithe ar 
Bhainisitiú Faisnéise 
Geospáslúa Domhanda (UN-
GGIM). 

Beidh ról lárnach tar éis glactha 
ag OSi maidir le seachadadh 
náisiúnta de Chreatlach 
Suíomhanna Eorpacha (ELF) 
agus le hionchur chuig an 
bpolasaí faisnéise geospáslúa 
Eorpach de bharr a pháirtíochta 
gníomhaí le EuroGeographics. 

Beidh OSi gníomhach mar 
ionadaí ar son na hÉireann in 
EUREF, 'International 
Association of Geodesy’s 
Geodetic Reference Frame Sub-
Commission for Europe', agus 
leanfaidh sé ar aghaidh chun 
cur le bunsonraí OSi GPS sa 
ghréasán tagartha Eorpach.  

Déanfar ionadaíocht ar son na 
hÉireann maidir le gach ceist a 
bhaineann le polasaí tagartha 
geodasach agus caighdeáin.  

Líonfar isteach an deighilt idir 
Creatlach Tagartha Eolaíoch 
Eorpach ar bhord farraige an 
iarthair (Cósta Iarthair na 
hÉireann). 

Beidh OSi gníomhach mar 
ionadaí ar son na hÉireann ag 
an gcruinniú bliantúil EUREF. 

Beidh OSi tar éis dhá stáisiún 
tagartha GNSS a chur i 
bhfeidhm agus a bhainistiú, rud 
a chuirfidh leis an gCreatlach 
Tagartha Eorpach Gníomhach 
faoi lár na bliana 2017 ó EUREF.  
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Cuirfidh OSi, i gcomhpháirtíocht 
le 'Land & Property Services 
Northern Ireland' (LPS) agus 
'Ordnance Survey Great Britain 
(OSGB)', creatlach le chéile 
d'fhorbairt múnla aird geoide 
den chéad ghlúin eile.  

Beidh Éire tar éis córais 
thagartha aird náisiúnta a 
chothú de réir dea-chleachtais 
idirnáisiúnta agus caighdeán de 
bharr an tsainordaithe a tugadh 
do OSi san Acht, 2001.  

Beidh OSi tar éis Staitéis 
Gheodasach Náisúnta a 
fhorbairt faoi dheireach na 
bliana 2016. 

Faoi dheireadh na bliana 2016, i 
ndlúthpháirtíocht le LPS agus 
OSGB, beidh OSi tar éis léarscáil 
bóithre straitéiseach a fhorbairt 
d'fhorbairt múnla aird geoide 
náisiúnta den chéad ghlúin eile. 

Déanfaidh OSi iarracht chun 
bearta a chur i bhfeidhm a 
chosnaíonn na Piléir 
Triantánachta náisiúnta atá 
fágtha a bhaineann le creatlach 
tagartha IRENET95 GPS 
Shuirbhéireacht Ordanáis, go 
háirithe na Stáisiúin Thagartha 
den Ord Nialais. 

De réir dea-chleachtais 
idirnáisiúnta, déanfar na 
stáisiúin thagartha gheodasach 
náisiúnta a mhíníonn an 
bunfhíorú GPS in Éirinn a 
choinneáil.  

Beidh OSi tar éis obair le hOifig 
an Ard-Aighne chun bearta 
dlíthiúla a chur le chéile chun 
na Piléir Triantánachta 
ábhartha atá fagtha a chosaint.  

Cuifear OSi clár ar bun chun 
Tagarmharcanna Bunúsacha 
(FBMs) a mhíníonn an Gréasán 
Tagartha Aird Ortaiméadrach a 
choinneáil. 

De réir dea-chleachtais 
idirnáisiúnta, déanfar na 
bunphointí a mhíníonn 
creatlach tagartha aird 
ortaiméadreach a choinneáil.  

Beidh OSi tar éis obair le hOifig 
an Ard-Aighne chun bearta 
dlíthiúla a chur le chéile chun 
na Tagarmharcanna Bunúsacha 
atá fágtha a chosaint.  

Beidh ról lárnach ag OSi i 
bhforbairt samhla sonraí 
chorparáideach do Tailte 
Éireann, an comhlacht nua le 
bheith bunú de bharr an 
chomhnasctha OSi le hÚdaráis 
Clárúcháin Maoine agus an 
Oifig Luachála. 

Cuideofar forbairt Samhla 
Sonraí Coincheapúla Tailte 
Éireann le hiniúchadh na 
gcostas agus mbuntáistí ó 
chomhtháthú socmhainní 
sonraí lárnacha de na trí 
eagraíocht.  

I gcomhpháirtíocht le páirtithe 
an chomhnasctha, beidh OSi tar 
éis doiciméad Iarraidh ar 
Thairiscint (RFT) a saothrú 
maidir le míniú agus 
seachadadh na Samhla Sonraí 
Coincheapúla' le bheith réidh le 
haghaidh foilsithe cothrom le 
ham-línte an tionscadail 
comhnasctha.  

 
 

Achoimre ar Tháscairí Feidhmiúcháin 
 

 Úsáidfear an tSeirbhís Phoiblí agus Shibhialta sonraí OSi mar shonraí tagartha 
geospásúla an Stáit de réir Comhaontaithe Mapála Náisiúnta. 

 Beidh rannpháirtíocht mhéadaithe ag OSi maidir le tionscnaimh geolspásúla 
náisiúnta ábhartha. 

 Beidh tionchar in uasmhéadú úsáide an Stáit ar fhaisnéis geospásúla do 
dhéanamh cinntí bunaithe ar fhianaise inchainníochtaithe le léirmheas 
oifigiúil sa bhliain 2018. 
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Cuspóir 2 - Soláthar Ardán Geospásúla iontaofa agus cothaithe 
 

Aidhmeanna 
 

 Déanfar sonraí agus seirbhísí OSi a chothú chun riachtanais saoránach, 
gnólachtaí agus an rialtais a bhaint amach.  

 Beidh sé éasca sonraí agus seirbhísí OSi a lorg, a úsáid agus a chomhtháthú. 

 Chloífidh sonraí agus seirbhísí OSi le Reachtaíocht na hEorpa agus na hÉireann 
agus comhlíonfaidh sé sonraí tionsclaíochta ábhartha agus caighdeáin córais.  

 

Straitéis Toradh 
Táscaire/Táscairí 
Feidhmiúcháin 

Déanfar OSi a sheirbhís agus 
ardáin geospásála a fheabhsú 
agus a fhorbairt, lena n-airítear 
Prime2, GeoHive, MapGenie 
and e-Commerce, chun 
riachtanais at a i mbun 
athraithe na saoránach, 
ngnólachtaí agus an rialtais a 
bhaint amach.   

Bainfear seirbhísí agus córais 
OSi riachtanais atá i mbun 
athraithe na saoránach, 
ngnólachtaí agus an rialtais a 
bhaint amach. 

Beidh OSi tar éis córais 
Soláthair / e-Trachtála a 
fhorbairt faoi dheireadh 2016.   

Déanfar pleananna forbartha 
ráithiúla GeoHive and 
MapGenie a aontú agus a chur i 
bhfeidhm go hiomlán.  

Déanfaidh OSi iarracht le 
deimhniú gurb ionann seirbhísí 
agus ardáin geospásúla agus 
fachtóirí reachtúla ar leibhéal 
Náisiúnta agus Eorpach. 

Beidh rochtain ag úsáideoirí OSi 
ar sheirbhísí agus ardáin 
gheospásúla atá cothrom le 
fachtóirí reachtúla ar leibhéil 
Náisiúnta agus Eorpacha.  

Déanfaidh OSi iniúchadh 
bliantúil ag deireadh gach bliain 
ar sheirbhísí agus ardáin 
gheospásúla chun iniúchadh a 
dhéanamh ar chomhlíonadh le 
reachtaíocht Náisiúnta agus 
Eorpach.  

Déanfaidh OSi iarracht ardáin 
gheospásúla a choimeád 
cothrom le datá le caighdeáin 
tionsclaíochta seirbhísí agus 
sonraí. 

Beidh rochtain ag úsáideoirí ar 
ardáin gheospásúla atá 
cothrom le caighdeáin 
tionsclaíochta seirbhísí agus 
sonraí, rud a dheimhníonn 
rochtain éasca orthu agus 
inoibritheacht sonraí. 

Déanfaidh OSi iniúchadh 
bliantúil ag deireadh gach bliain 
ar ardáin agus seirbhísí 
geospálúa chun cothromaíocht 
a iniúchadh le caighdeáin 
tionsclaíochta is déanaí 
seirbhísí agus sonraí.  
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Déanfaidh OSi a ardáin GeoHive 
ar líne agus ar ghutháin a 
fhorbhairt agus a shocrú chun 
sonraí óstála agus seirbhísí 
foilsithe a sholáthair, lena n-
áirítear comhoibriú nuálaíochta 
seirbhísí ar líne agus uirlisí 
geophróiseála. 

Beidh rochtain níos fearr ag 
úsáideoirí ar réimse níos 
fairsinge seirbhísí sonraí agus 
mapála.  

Beidh OSi tar éis a ardáin agus 
seirbhísí a fhorbairt le deimhniú 
go bhfuil comhtháthú níos fearr 
le gutháin faoi dheireadh Q1-
2017. 

Beidh OSi tar éis clár 
comhpháirtíochta a fhorbairt le 
haghaidh táirgí agus seirbhísí a 
chruthú faoi lár 2016. 

Leanfaidh OSi ar aghaidh le 
dlúthpháirtíocht leis an 
mBrainse Logainmneacha agus 
Fiontar in Ollscoil Chathair 
Bhaile Átha Cliath le deimhniú 
gurb é OSi an fhoinse 
údarásach ó thaobh 
foilsitheoireacht de mápála 
logainmneacha as Gaeilge agus 
as Béarla.   

Beidh rochtain ag úsáideoirí 
don fhoinse údarásach 
logainmneacha as Gaeilge agus 
as Béarla.  

Cuirfidh OSi Orduithe 
Logainmneacha foilsithe ar bun 
ina stóras sonraí lárnacha tar 
éis míosa amháin a bhfoilsithe. 

 

Leanfaidh OSi ar aghaidh le 
forbairt agus cothú na 
geothairsí náisiúnta INSPIRE ar 
son na Roinne Comhshaoil, 
Pobail agus Rialtais Aitiúil. 

Cuidíonn OSi Éire a hoibleagáidí 
a chomhlíonadh faoi threoir EU 
INSPIRE a bhí aistrithe i nDlí na 
hÉireann agus Ionstraimí 
Reachtúla (S.I.) Uimh. 382 2010. 

Beidh an tseirbhís Geothairsí ar 
fáil de réir an Chomhaontaithe 
maidir le Leibhéal Seirbhíse OSi 
le Roinn Comhshaoil, Pobail 
agus Rialtais Aitiúil. 

Leanfaidh OSi ar aghaidh le 
brabús a infheistíochta a 
uasmhéadú agus luach sa 
bhreis a sholáthair don Stát ó 
athúsáid infreastruchtúir 
theicniúil OSi le seirbhísí 
geospásúla náisiúnta a 
sholáthair.  

Bainfaidh an Stát lauch sa 
bhreis amach ó infheistíocht 
atá ann cheana a bhí déanta 
san infreastruchtúr teicniúil 
OSi.   

De réir Straitéis Teicneolaíocht 
Faisnéise agus Cumarsáide 
(TFC) an Rialtais, beidh 
infreastruchtúr OSi tar éis 
úsáidte le haghaidh 
Infreastruchtúir Sonraí Spásúla 
Náisiúnta a sholáthair. 

Leanfaidh OSi ar aghaidh le 
cothú agus forbairt an 
Ghréasáin maidir le Córas 
Loingseoireachta Satailíte 
Domhanda (GNSS) le bunú dhá 
stáisiún GNSS ar a laghad le 
bheith curtha le Creatlach 
Tagartha Eorpach GNSS 
(EUREF). 

Leanfaidh OSi ar aghaidh chun 
gréasán caigheánaithe 
údarasaithe GNSS a sholáthair 
don chomhphobal 
suirbhéireachta in Éirinn de réir 
an tsainordaithe san Acht OSi, 
2001.  

Déanfar an gréasán GNSS 
gníomhach Eorpach, EUREF, a 
fheabhsú le dhá stáisiún sa 
bhreis ar Chósta Iarthar na 
hÉireann.  

Beidh OSi tar éis doiciméad 
Iarraidh Tairsceana (RFT) a 
fhoilsiú chun stáisiúin gréasáin 
GNSS OSi ag deireadh an tsaoil 
atá fós ann a athsholáthair faoi 
lár 2016. 

Beidh OSi tar éis sonrú do dhá 
stáisiún GNSS eolaíochta a 
fhorbairt le cur leis an ngréasán 
EUREF faoi lár 2016.  
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Achoimre ar Tháscairí Feidhmiúcháin 
 

 Beidh córais ag OSi ar bun chun sraitheanna sonraí atá suntasach ar leibhéal 
náisiúnta a thomhas le deimhniú go bhfuil siad á gcóthú chun riachtanais 
úsáideoirí a bhaint amach.  

 Beidh méadú 25% ar fhéinsheirbhísí custaiméirí ar líne faoi dheireadh Ráiteas 
na Straitéise seo.  

 Déanfar córais agus seirbhísí OSi a iniúchadh chun chomhlíonadh 
reachtaíochta Náisiúnta agus na hEorpa atá ábhartha a scrúdú. 
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Cuspóir 3 - Nuálaíocht chun riachtanais atá i mbun athraithe 
saoránach, gnólachtaí agus an rialtais a bhaint amach 

                
 

Aidhmeanna 
 

 Seirbhísí agus táirgí a fheabhsú agus fhorbairt chun riachtanais saoránach, 
gnólachtaí agus an rialtais a bhaint amach.  

 Tionscnaimh chomhoibrithe fhoirmiúila a bhunú le hinstitiúidí taighde chun 
cuidiú le taighde feidhmeach sonraithe.  

 Reachtaíocht a athrú chun Teorainneacha Reachtúla a chothú go 
héifeachtach agus go héifeachtúil ar mhapáil chomhaimseartha thopagrafach 
OSi.  

 

Straitéis Toradh 
Táscaire/Táscairí 
Feidhmiúcháin 

Cuirfidh OSi leis an straitéis 
maidir leis an bhfeabhsú atá fós 
ar siúl ar fhaisnéis lárnach 
thopagrafach (Prime2) de réir 
riachtanas atá i mbun athraithe 
saoránach, gnólachtaí agus an 
rialtais, go háirithe ag déileáil le 
hábhar sonraí, cathair 3D / 
múnlú tírdhreacha, timthriallta 
athmheasa agus suíomh-
riachtanais cruinnis.  

Leanfaidh sonraí tagartha 
geospásúla an Stáit, Prime2, ar 
aghaidh le feabhsuithe chun 
riachtanais atá i mbun athraithe 
saoránach, gnólachtaí agus an 
rialtais a bhaint amach.  

Tar éis dianchomhchomhairle 
úsáideoirí deiridh sa bhliain 
2016, beidh OSi tar éis 'Ábhar 
Sonraí Prime2 agus Straitéis 
Suirbhéireachta' a tháirgeadh 
faoi dheireadh na bliana 2016.  

Leanfaidh OSi ar aghaidh le 
cothú cláir chun íomhánna 
ardtaifigh ar fud na hÉireann a 
tháirgeadh.  

Beidh OSi in ann mapáil 
náisiúnta a chur cothrom le 
dáta i modh éifeachtach agus ó 
thaobh ama de chun 
riachtanais na saoránach, na 
ngnólachtaí agus an rialtais a 
bhaint amach.  

Beidh OSi tar éis Iarraidh 
Tairsceana (RFT) a fhoilsiú chun 
an dá aerbhraiteoir atá ann 
cheana a uasghrádú faoi 
dheireadh mhí na Feabhra 
2016. 

Beidh OSi tar éis próiseas 
soláthair foirmiúil a chur i 
gcrích chun an dá aerbhraiteoir 
atá ann cheana a uasghrádú 
faoi lár na bliana 2016. 
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Déanfaidh OSi tionscnaimh 
chompháirtíochta nuálaíocht 
seirbhísí agus táirgí a bhunú 
maidir le forbairt táirgí agus 
seirbhísí geospásúla nua i 
gcuidiú le páirtithe an tionscail. 

Beidh rochtain níos mó ag 
úsáideoirí OSi ar réimse níos 
fairsinge sonraí agus seirbhísí 
mapála.  

Beidh comhaontuithe 
comhpháirtíochta 
straitéiseacha ar bun faoi lár na 
bliana 2016, rud a mhéadóidh 
réimse seirbhísí agus táirgí OSi.  

Déanfaidh OSi fóram úsáideoirí 
a bhunú agus a bhainistiú san 
earnáil chun tacaíocht a 
thabhairt do Chomhaontú 
Mapála Náisiúnta.  

Beidh rochtain níos fearr ag 
comhlachtaí san Earnáil Phoiblí 
ar ghrúpa úsáideoirí chun an 
méid is mó a dhéanamh den 
luach ón gComhaontú Mapála 
Náisiúnta.   

De réir an chuir i bhfeidhm 
Comhaontaithe Mapála 
Náisiúnta, agus ag obair leis an 
Roinn choimircíochta agus an 
Rialtas.    

Oibreoidh OSi leis an 
bPríomhshuirbhéir 
Teorainneacha (Coimisinéir 
Luachála) chun iarracht a 
dhéanamh chun an 
reachtaíocht maidir le 
teorainneacha ón 19ú haois atá 
fós ann a athrú agus deimhniú 
go gcuidíonn an reachtaíocht 
sin le cothú éifeachtúil 
Teorainneacha Reachtúla ar 
mhapáil chomhaimseartha ag 
baint úsáid as cleachtais agus 
modhanna suirbhéireachta.  

Déanfar Teorainneacha 
Reachtúla a chothú go 
héifeachtach ar ardáin Osi 
geospásúla agus mapála 
náisiúnta údaraithe 
chomhaimseartha.  

As obair le Príomhshuirbhéir 
Teorainneacha (Coimisinéir 
Luachála), cuirfidh creatlach le 
haghaidh cuir le chéile 
Reachtaíochta Teorainneacha 
nua i gcrích le haghaidh 
léirmheasa le hOifig an Ard-
Aighne faoi dheireadh an triú 
ráithe sa bhliain 2016.  

Déanfaidh OSi Straitéis Sonraí 
Nasctha a fhoilsiú chun réimse 
meiteashonraí riachtanacha 
níos fairsinge, leagan a 
dhéanamh agus sonraí 
dualfhoinse a chruthú chun 
seirbhísí agus táirgí geospásúla 
den chéad ghlúin eile a 
fhorbairt.  

Cuideoidh Sonraí Nasctha OSi le 
triú páirtithe chun taithí a 
bheith acu ar shonraí 
luachmhara agus iad a úsáid i 
bhformáid ar líne a d'fhéadfadh 
a bheith léite go huathoibríoch 
ag ríomhairí.   

Beidh sonraí teorainneacha 
foilsithe mar Shonraí Nasctha 
faoi lár na bliana 2016 agus 
déanfar réimsí sonraí OSi sa 
bhreis a scrúdú le haghaidh 
foilsithe Sonraí Nasctha faoi 
dheireadh na bliana 2016.   

 

Cuirfidh OSi polasaí maidir le 
praghas i bhfeidhm a 
sholáthróidh samhail 
thrédhearcach maidir le 
praghas atá cothrom le luach ar 
airgead dár gcustaiméirí agus 
an an am céanna, beidh OSi in 
ann déileáil le cionníollacha 
margaidh atá i mbun athraithe.  

Beidh samhail praghais ag OSi a 
thugann tacaíocht d'úsáid 
chomhaimseartha faisnéise 
geografaí digití.  

Cuirfidh OSi samhail maidir le 
praghas i bhfeidhm faoi 
dheireadh na bliana 2016.  
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Leanfaidh OSi ar aghaidh chun 
samhail ghnó a bhainistiú a 
bhfuil brabús réasúnta aici chun 
an deis a thabhairt dúinn 
athinfheistíocht a dhéanamh go 
cliste san eagraíocht, agus 
próisis agus teicneolaíocht a 
fheabhsú go leanúnach agus 
éifeachtúlachtaí i seachadadh 
ár seirbhísí agus dtairgí a chur 
chun cinn.  

Beidh OSi ina eagraíocht 
inbhuanaithe sa chaoi a 
mbaineann sí riachtanais 
saoránach, gnólachtaí agus an 
rialtais amach.  

Déanfaidh OSi a dheimhniú go 
gcuimsíonn an próiseas 
bliantúil buiséid infheistíocht 
chaipitiúil shuntasach chun an 
deis a thabhairt 
d'eifeachtúlachtaí táirgthe atá 
fós ar siúl agus forbairt seirbhísí 
agus táirgí nua.  

Leanfaidh OSi ar aghaidh chun 
cuspóirí ar leibhéal náisiúnta a 
chur chun cinn le deimhniú 
nach stopann an Comhaontú 
Leibhéil Seirbhíse lauchanna an 
Stáit a sholáthair.  

Déanfaidh OSi an sainordú a 
chomhlíonadh i gcaoi 
éifeachtúil agus éifeachtach ó 
thaobh airgid de.  

Leanfaidh OSi ar aghaidh chun 
na gníomhachatí go léir de réir 
an Chomhaontaithe Leibhéil 
Seirbhíse a thaifeadadh agus an 
costas a bhaineann leo a bhaint 
amach.  

Déanfaidh OSi a dheimhniú go 
gcuimsíonn a phlean 
Straitéiseach Margaidh 
tionscaimh margaidh bunaithe 
ar ábhar ar an laithreán 
gréasáin OSi, na meáin 
shóisialta agus na hardáin OSi 
GeoHive.  

Beidh rochtain ag custaiméirí 
OSi ar tháirgí agus sheirbhísí 
OSi, agus eolas maidir leo, ar na 
hardáin chuí.  

Beidh OSi tar éis Plean 
Margaíochta Straitéiseach a 
fhorbairt agus a chur i 
bhfeidhm faoi dheireadh na 
bliana 2016 agus na táscairí 
lárnacha a raibh cinneadh 
déanta a bhaint amach.  

Déanfaidh OSi deiseanna le 
haghaidh comhpháirtíochta a 
aimsiú agus fhorbairt le 
heagraíochtaí agus le 
hinstitiúidí taighde eile a 
d'fhéadfadh cuidiú le cuspóirí 
lárnacha a bhaint amach i gcaoi 
éifeachtúil ó thaobh costais 
agus foinsí de.  

Bainfidh OSi éifeachtúlachtaí 
eile amach agus cur lena réimse 
táirgí agus seirbhísí.  

Déanfaidh OSi clár sparánachta 
taighde OSi a lainseáil i Márta 
2016.  

Cuirfidh OSi tús le clár 
sparánachta taighde i 
nDeireadh Fómhair 2016. 

Glacfaidh OSi páirt i 
dtionscnaimh atá roinnte ó 
sheirbhísí an Rialtais, rud a 
léireoidh éifeachtúlachtaí 
táirgthe agus ó thaobh airgid 
de.  

Déanfaidh OSi airgead sa bhreis 
a shábháil.  

Glacfaidh OSi páirt i 
dtionscnaimh atá roinnte ó 
sheirbhísí an Rialtais, rud a 
léireoidh éifeachtúlachtaí 
táirgthe agus ó thaobh airgid 
de.  

 
 

Achoimre ar Tháscairí Feidhmiúcháin 
 

 Beidh OSi tar éis 10 dtáirgeadh agus seirbhís a chur ar bun faoi dheireadh 
Ráiteas na Straitéise seo.  
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 Cuirfidh torthaí tionscnamh taighde i bhfeidhm, rud a thabharfaidh luach sa 
bhreis ó thaobh éifeachtúlachtaí táirgthe agus forbartha táirgí don úsáideoir 
deiridh.  

 Beidh dul chun cinn ollmhór déanta sa phróiseas maidir leis an athrú 
Reachtaíochta Teorainneacha Reachtúla sa tréimhse a bhaineann le Ráiteas 
na Straitéise seo.  
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Cuspóir 4 - Sármhaitheas Daoine agus Eagraíochtúil 
 

Aidhmeanna 
 

 Deimhniú go bhfuil na daoine cearta san áit cheart ag an am ceart trí 
phleanáil fórsa oibre agus fhorbairt gairme.  

 Chun leibhéal creidiúnaithe agus aitheantais gairmiúil a ardú thar áiteanna go 
léir na heagraíochta. 

 Chun cur le cultúr trédhearcachta, cuntasachta agus luach ar airgead. 

 

Straitéis Toradh 
Táscaire/Táscairí 
Feidhmiúcháin 

Deimhneoidh OSi go bhfuil an 
fhoireann fheiliúnach san áit 
cheart le saineolas, scileanna 
agus cumais ag an eagraíocht 
chun riachtanais ghnó a bhaint 
amach. 

Beidh OSi in ann a shainordú 
agus a riachtanais ghnó a 
bhaint amach.  

Cloífidh OSi go huile is go 
hiomlán lena Smachtbhanna 
Tarmligthe. 

Déanfaidh OSi pleananna Fórsa 
Oibre agus pleananna Traenála 
agus Forbartha a fhorbairt agus 
a chur i bhfeidhm chun 
riachtanais na heagraíochta a 
bhaint amach.  

Leanfaidh OSi ar aghaidh le 
forbairt a pholasaithe 
bainisitíochta Comharbais agus 
Tallainne, le cuidiú ó 
thionscnaimh mheantóireachta 
agus soghluaisteacht 
chliathánach.  

Beidh tacaíocht ag foireann OSi 
i seachadadh a róil chun 
riachtanais saoranach, 
gnólachtaí agus an rialtais a 
bhaint amach.  

Déanfaidh OSi polasaithe 
bainistíochta Comhairbais agus 
Tallainne a fhorbairt go 
leanúnach, le cuidiú ó 
thionscnaimh mheantóireachta.  

Beidh polasaí soghluaiseachta 
cliathánaí ag OSi faoi dheireadh 
Q1-2016.  

Beidh OSi gníomhach sa chaoi a 
spreagann agus gcabhraíonn sé 
a fhoireann le soláthair traenála 
riachtanaí agus deiseanna oibre 
agus nuálaíocht agus feabhsú 
leanúnach a chur chun cinn i 
ngach áit na heagraíochta.  

Beidh tacaíocht ag foireann OSi 
i seachadadh a róil chun 
riachtanais saoranach, 
gnólachtaí agus an rialtais a 
bhaint amach.  

Rachaidh Acmhainní Daonna 
OSi i dteagmháil le 
chomhordaitheoirí Roinne 
Traenála faoi dheireadh Q1 
gach bliain chun an traenáil 
riachtanach a aithint don chuid 
eile den bhliain.  
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Beidh OSi gníomhach ó thaobh 
aitheantais ghairmiúil agus 
fhoirmiúil de chun a fhoireann a 
chabhrú agus tacaíocht a 
thabhairt dóibh.  

Déanfar líon na foirne OSi a 
bhfuil aitheantas gairmiúil acu a 
ardú.  

Déanfaidh OSi polasaí a 
fhorbairt agus a chur i 
bhfeidhm a thugann tacaíocht 
dá fhoireann chun aitheantas 
gairmiúil foirmiúil a bhaint 
amach agus an polasaí seo a 
chur chun cinn faoi lár-2016.  

Déanfaidh OSi iarracht chun 
creidiúnú acadúil a chur ar bun 
dá fhoireann bunaithe ar a 
dtaithí agus leanfaidh sé ar 
aghaidh chun clár don Fhorbairt 
Ghairmiúil Leanúnach (FGL) dá 
fhoireann.  

Beidh méadú i bhforbairt 
ghairmiúil foirne atá ar siúl faoi 
láthair agus oideachais 
iarchéime más cuí.  

Cuirfidh OSi clár creidiúnaithe 
acadúil ar bun faoi dheireadh 
na bliana 2016.  

Cuirfidh OSi Clár FGL ar bun faoi 
lár-2017.  

Cuirfidh OSi clár traenála ar bun 
do 'Caidrimh Cliant bunaithe ar 
Sheirbhís' agus déanfaidh sé 
foirne le taithí speisialaithe 
tionscail a fhorbairt.  

Léireofar modh gairmiúil 
bunaithe ar sheirbhís do 
chustaiméirí OSi i ngach 
caidreamh leis an eagraíocht.  

Beidh OSi tar éis tús a chur le 
clár treanála seirbhíse bunaithe 
ar fhócas na gcliant dá 
fhoireann go léir nuair atá sé 
riachtanach faoi dheireadh na 
bliana 2016.  

Leanfaidh OSi ar aghaidh chun 
tionscnaimh bainistíochta 
amhail an comhnasach Tailte 
Éireann a aithint, a idirbheartú 
agus tacaíocht a thabhairt 
dóibh.  

Beidh OSi réidh agus oscailte 
maidir le hathrú.  

Leanfaidh OSi ar aghaidh chun 
tionscnaimh bainistíochta 
amhail an comhnasach Tailte 
Éireann a aithint, a idirbheartú 
agus tachaíocht a thabhairt 
dóibh.  

Déanfaidh OSi a phróiseas 
creidiúnaithe ISO a mhéadú 
chun Nósanna Imeachta 
Caighdeánacha Feidhmiúcháin 
(SOPs) a chur ar bun chun 
próisis lárnacha oibre a 
chaighdeánú. 

Beidh cinnteacht níos mó ag 
custaiméirí ó phróisis OSi sa 
bhreis á ndeimhniú ag ISO.  

Déanfaidh OSi clár oibre a 
fhorbairt don chéad chéim eile 
den chreidiúnú ISO maidir le 
Nósanna Imeachta 
Caighdeánacha Feidhmiúcháin 
faoi lár-2016.  

Leanfaidh OSi ar aghaidh chun 
cultúr cuntasachta agus luach 
ar airgead a chothú thar an 
eagraíocht ionas go dtabharfar 
breithmheas ar chaiteachas go 
cuí le haghaidh buntáistí don 
eagraíocht agus don 
chustaiméir.  

Leanfaidh OSi ar aghaidh chun 
seasamh mar eagraíocht 
éifeachtúil agus éifeachtach ó 
thaobh airgid de ag feabhsú a 
luacha don Stát.  

Leanfaidh OSi ar aghaidh chun a 
phróiseas pleanála agus buiséid 
a fheabhsú le deimhniú go 
ndéantar gníomhaíochtaí atá 
cothrom lenár straitéis amháin 
nó ár sainordú amháin agus go 
bhfuil dáileadh achmhainní i 
gcomhréir le tosaíochtaí.  

Cuirfear cásanna gnó i gcrích do 
chaiteachas neamhghnáthach 
atá níos mó ná €20,000 agus do 
chaiteachas caipitiúil go léir.  
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Déanfaidh OSi a rialachas agus 
a chreatlach comhlíonta a 
fheabhsú go leanúnach chun 
cabhrú lena chuspóirí a 
sheachadadh, a oibleagáidí a 
chomhlíonadh, cuntasacht agus 
trédhearcacht ina 
fheidhmiúcháin a dheimhniú, 
rioscaí a aithint agus a mhaolú 
agus pleanáil i gcaoi 
straitéiseach agus dhírithe chun 
a phríomchuspóirí a 
chomhlíonadh.  

Cuirfidh OSi na caighdeáin is 
airde ó thaobh rialachais 
chorparáidigh de i bhfeidhm.  

Cuirfidh OSi na moltaí ó 
iniúchadh seachtrach a 
cuireadh ar bun ag OSi ar 
Rialachas Corparáideach OSi a 
rinneadh in Q4-2015 i 
bhfeidhm.  

 
Achoimre ar Tháscairí Feidhmiúcháin 

 

 Beidh cumas níos fearr ag OSi chun na riachtanais atá i mbun athraithe 
saoránach, gnólachtaí agus an rialtais a bhaint amach.  

 Beidh méadú 20% i gcomhpháirtíocht foirne i gcláir chreidiúnaithe ghairmiúla 
fhoirmiúla. 

 Ceaptar go bhfuil rialachas corparáideach agus oibleagáidí smachta airgeadais 
Osi ar bun de réir torthaí iniúchtaí inmheánacha agus seachtracha.  
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CUSPÓIRÍ STRAITÉISEACHA I SEACHADADH AR SHAINORDAITHE 

 
 

1. Ceannasaíocht sa Straitéis Geospásúla Násiúnta 
 

Ár Sainordú (Acht OSi, 2001, Mír 4.2) 
 
d) Na tairbhí a bhaineann le húsáid a bhaint as bunachair shonraí náisiúnta 

mhapála agus ghaolmhara a spreagadh agus a chur chun cinn, agus táirgí, 
seirbhísí agus margaí a fhorbairt chun freastal ar riachtanais náisiúnta agus 
úsáideoirí. 

e) Chun comhairle a thabhairt don Rialtas, d'Aire sa Rialtas, do chomhlacht 
bunaithe ag nó faoi reacht agus d'eagraíochtaí eile san earnáil phoiblí maidir 
le gnéithe a bhaineann le polasaí agus cleachtas suirbhéireachta, mapála agus 
faisnéise geografaí agus ar fhorbairt de bhonneagair náisiúnta bhunachair 
shonraí spásúla.   

f) Seasamh ar son an Stáit ar leibhéal idirnáisiúnta maidir le gnéithe a 
bhaineann le mapáil agus faisnéis gheografach. 

 
 

2. Soláthar Ardáin Geospásúla Iontaofa agus Cothaithe 
 

Ár Sainordú (Acht OSi, 2001, Mír 4.2) 
 
a) An bonneagar fisiceach bunúsach a chothabháil agus a fhorbairt atá ag 

teastáil chun feidhmchláir mhapála a thacú, lena n-áirítear chun eangach 
náisiúnta agus creataí náisiúnta geodasacha agus airde a chothabháil agus 
chun iad a cheangal le córais idirnáisiúnta. 

b) Bunachair shonraí mhapála agus gheografacha ghaolmhara a chruthú agus a 
chothabháil don Stát iomlán, a bhfuil comhsheasmhacht náisiúnta ábhair, 
saolré, stíle agus modha acu, lena n-áirítear do na limistéir sin nach 
soláthraíonn brabús tráchtála ar an ngníomhaíocht. 

h) Chun logainmneacha agus gnéithe seanda sna mapáil náisiúnta agus i dtaifid 
ghaolmhara agus i mbunachair sonraí a léiriú i nGaeilge nó i mBéarla agus i 
nGaeilge. [arna leasú le hAcht na dTeangacha Oifigiúla 2003]. 

 
 

3. Nuálaíocht chun riachtanais saoránach, gnólachtaí agus an rialtais a bhaint 
amach 

 
Ár Sainordú (Acht OSi, 2001, Mír 4.2) 
 
a) An t-infreastruchtúr fisiciúil bunúsach a chothú agus a fhorbairt atá 

riachtanach chun tacaíocht a thabhairt d'fheidhmchláir mhapála, chomh leis 
sin, an gréasán náisiúnta agus na creatlacha geodasacha agus aird náisiúnta a 
chothú agus iad a nascadh le córais idirnáisiúnta. 
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c) Chun mapáil agus faisnéis gheografach bhainteach a sholáthair d'earnálacha 
poiblí agus príobháideacha mar thacaíocht le feidhmeanna agus riachtanais 
sóisialta, eacnamaíochta, reachtúla, oideachais, slándála, gnó agus riaracháin. 

g) Chun tacaíocht theicniúil is gá a chur ar fáil don Phríomhshuirbhéir 
Teorainneacha chun a d(h)ualgais a sholáthair i dteormharcáil teorainneacha 
reachtúla agus na teorainneacha seo agus a dhí-líniú ar léarscaileanna. 

 
 

4. Sármhaitheas Daoine agus Eagraíochtúil 
 

Ár Sainordú (Acht OSi, 2001, Mír 4.2) 

Is í gnáthfheidhm OSi ná seirbhís mhapála náisiúnta a sholáthair sa Stát. I dtaca 
leis seo, déanfar é a oibriú ar mhaithe le leas an phobail trí thaifid mhapála 
náisiúnta cinntitheach agus taifid gheografacha ghaolmhara an Stáit a chruthú 
agus a choimeád. 

i) Chun cóipcheart an Rialtais ar thaifid, bhunachair sonraí, tháirgí agus ábhar 
foilsithe OSi lena n-áirítear cóipcheart ar thaifid, bhunachair sonraí agus ar 
ábhar foilsithe OSi a bhí cruthaithe roimh an lá bunaithe a chosaint. 

 
  
 
 


