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Is é an Ráiteas Straitéise seo an seachtú ráiteas a d’fhoilsigh Suirbhéireacht 

Ordanáis Éireann a eascraítear i gcomhthéacs an Achta um Bainistíocht na 

Seirbhíse Poiblí, 1997. Leanann an Ráiteas le cur leis an bpróiseas 

straitéiseach bainistíochta atá bunaithe go láidir i Suirbhéireacht Ordanáis 

Éireann agus é comhdhéanta de roinnt téamaí straitéiseacha atá deartha chun 

cuidiú leis an eagraíocht freastal go rathúil ar na dúshláin a bhaineann le 

timpeallacht atá ag athrú i gcónaí ina gcomhlíonann an eagraíocht a 

sainordú. 

 

Bhí comhairliúchán le geallsealbhóirí ag gach leibhéal in ullmhú an ráitis 

seo. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉAMHRÁ 

Cathaoirleach 

 

Leagann an Ráiteas Straitéise ó Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann rún straitéiseach na 

heagraíochta amach thar an tréimhse trí bliana 2013-2015. 

Is é an comhthéacs le ceapadh an Ráitis Straitéisigh trí bliana seo ceann ina bhfuil an 

tírdhreach eacnamaíoch agus gnó athraithe go suntasacha i gcomparáid leis an tráth ina raibh 

an doiciméad straitéise a ngabhann sé ina ionad á thiomsú . Mar gheall air sin, tá an próiseas 

de cheapadh straitéisí níos casta i bhfianaise na timpeallachta atá ag athrú go tapa agus atá á 

tiomáint ag riachtanais ghnó agus theicneolaíochta ar gá don eagraíocht dul i ngleic leo ar 

bhealach réamhghníomhach agus straitéiseach. Maidir le straitéis láidir, tá sé ríthábhachtach 

gur féidir léi a bheith inoiriúnaithe in aghaidh imthosca atá ag athrú, agus go gcinntíonn sé gur 

féidir leis an eagraíocht a bheith réidh le freagairt ar dhúshláin agus ar dheiseanna nua agus 

iad atá ag teacht chun cinn. 

Tá riachtanas ar leith, dá réir sin, go bhfuil straitéis mheántéarmach i bhfeidhm ag OSi don 

eagraíocht, atá inbhuanaithe in aghaidh réimse de dhúshláin déine ghnó agus thráchtála. 

Cuirfidh na straitéisí a chuirtear chun cinn sa Ráiteas seo go mór le cinntiú go leanfaidh OSi 

le bheith dírithe ar a ghnó lárnach d'fhonn cuspóirí sochaíoch agus gnó níos leithne dá 

shainordú a chomhlíonadh. Le linn na tréimhse atá cumhdaithe ag an Ráiteas seo, beidh an 

straitéis ardleibhéil OSi ag leanúint ar aghaidh le cinntiú go seachadtar luach níos mó do 

pháirtithe leasmhara agus go ndéantar an ról cumasúcháin eacnamaíoch d’fhaisnéis 

gheografach a bharrfheabhsú ag leibhéal náisiúnta. 

Tá sé réamh-mheasta go mbeidh athrú leanúnach ar thionscal na faisnéise geografaí mar 

fhreagra ar éilimh a bheith socraithe ag leibhéal sochaíoch, eacnamaíoch agus comhshaoil. 

D'fhreagair OSi ar bhealach an-réamhghníomhach do na dúshláin a bhaineann lena leithéid 

d’fhorbairtí, agus bíonn ról lárnach aige maidir le freastal ar riachtanais na n-earnálacha sin 

inár sochaí a bhfuil réitigh atá ag éirí níos sofaisticiúla de dhíth orthu maidir lena riachtanais 

spásúla faisnéise. Chuige sin, d’fhorbair OSi an chéad ghlúin eile de mhapáil náisiúnta 

digiteach (Prime2) a sholáthróidh an bonneagar sonraí do gach tionscnamh spásúil faisnéise 

náisiúnta leanúnach, trí shonraí caighdeánaithe cliste a sholáthar chun comhtháthú sonraí a 

chumasú i ndáil le pleanáil agus cinnteoireacht níos fearr. Táthar ag súil sna blianta atá amach 

romhainn go mbeidh níos mó éilimh ag custaiméirí OSi ar riachtanais fhaisnéise den chineál 

sin, chomh maith leis an úsáid d’fheidhmeanna faisnéise geografaí i limistéir níos leithne den 

gheilleagar. 

Beidh an fógra ag an rialtas i nDeireadh Fómhair 2012 maidir le cumasc beartaithe de 

Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann, an Oifig Luachála agus an tÚdarás Clárúcháin Maoine ina 

dhúshlán mór do na trí eagraíocht. Cuireadh in iúl go dtabharfar an cumasc seo chun críche 

faoi dheireadh mhí na Nollag 2013, agus rachaidh Suirbhéireacht Ordanáis Éireann go 



gníomhach i dteagmháil leis an gcomhlacht rialtais ábhartha agus beidh sí rannpháirteach leis 

an gcoiste comhtháthaithe le críoch rathúil a chinntiú. 

Léiríonn na pleananna atá leagtha amach sa Ráiteas Straitéise seo freagairt na heagraíochta ar 

a mheasúnú féin ar na hathruithe atá réamh-mheasta ina timpeallacht sna blianta atá le teacht. 

Tá na Daoine in OSi mar chuid ríthábhachtach maidir le straitéisí na heagraíochta a dhéanamh 

éifeachtach trína dtiomantas agus a ngairmiúlacht ina róil aonair agus fhoirne a 

chomhlíonadh. 

Tá a rannchuidiú i ndáil le caighdeán na dtáirgí agus na seirbhísí mapála OSi a chinntiú do 

chustaiméirí ina láidreacht mhór i dtreo straitéiseach na heagraíochta amach anseo. Ba mhaith 

liom buíochas a ghabháil freisin le mo chomhghleacaithe ar an mBord mar gheall ar a 

rannchuidiú leis an Ráiteas Straitéise seo. 

 

Ronan O'Reilly 

Cathaoirleach 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BROLLACH 

Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin 

 

Thar ceann Suirbhéireacht Ordanáis Éireann tá áthas orm an Ráiteas Straitéise seo don 

tréimhse 2013-2015 a chur i láthair. 

Is é seo an seachtú Ráiteas den chineál sin go dtí seo ó cuireadh tús leis an bpróiseas go 

foirmiúil faoin Acht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí, agus leagtar amach i dtéarmaí 

soiléire an straitéis fhoriomlán i ndáil leis an gcaoi a mbeidh Suirbhéireacht Ordanáis Éireann 

ag leanúint ar aghaidh lena sainorduithe a fhorbairt le riachtanais a bpáirtithe leasmhara a 

chomhlíonadh thar na chéad trí bliana eile. 

Bhí traidisiún láidir ag Suirbhéireacht Ordanáis Éireann i gcónaí maidir le straitéis a cheapadh 

agus a chur i bhfeidhm. Mar gheall air sin, tá an eagraíocht suite go maith le bheith 

réamhghníomhach i ndáil le straitéisí a bheith i bhfeidhm chun dul i ngleic leis an 

timpeallacht faisnéise geografaí atá ag athrú go tapa, ina bhfuil ról tábhachtach ceannaireachta 

ag OSi. Chuir forbairt de chur chuige an-straitéiseach dár ngnó go mór le OSi i dtaca le 

ceannaireacht a sholáthar i bhfaisnéis gheografach ag an leibhéal náisiúnta, le cabhrú linn 

freastal ar riachtanais athraitheacha ár gcustaiméirí agus lenár mbonn teicneolaíochta a 

fhorbairt mar chumasóir chun luach eacnamaíoch níos mó a ghiniúint don gheilleagar i 

gcoitinne . 

Ó bunaíodh Suirbhéireacht Ordanáis Éireann mar Chomhlacht Stáit in 2002, lean an 

eagraíocht ar aghaidh le cur le cultúr sármhaitheasa a fhorbairt i seachadadh chuig 

custaiméirí. Leanadh ar aghaidh le fás ar bhonn custaiméirí na heagraíochta, agus áirítear leis 

anois ildeighleoga an  mhargaidh sna hearnálacha poiblí agus príobháideacha. Cuspóir 

tábhachtach le linn na tréimhse atá cumhdaithe ag an Ráiteas seo a bheidh sa neartú dár 

gcultúr eagraíochta chun leibhéil níos airde de shástacht custaiméirí go seachtrach a 

sheachadadh sa mhargadh agus, ag an am céanna, chun leanúint ar aghaidh le tuiscint níos 

dírithe ar an gcustaiméir inmheánach laistigh de OSi a fhorbairt. 

Sa tréimhse atá cumhdaithe ag an Ráiteas Straitéise seo, táthar ag súil sa tírdhreach gnó do 

OSi go mbeidh roinnt dúshlán ann a mbeidh impleachtaí doshéanta ag baint leo maidir le treo 

straitéiseach foriomlán na heagraíochta. Bhí tionchar diúltach cheana féin ag an staid reatha 

eacnamaíochta sular ceapadh na Ráitis seo ar shamhail ghnó na heagraíochta atá ann cheana 

féin agus, dá bhrí sin, cuireadh tús le próiseas d’oiriúnú straitéiseach agus athrú inmheánach 

atá ar siúl cheana féin mar gheall ar fhórsa cúinsí. 

Agus é ag dul i ngleic leis na dúshláin thar an tréimhse atá le teacht, tá an cumas ag OSi, 

laistigh dá rogha féin, a chinntiú go bhfuil a straitéis ghnó ábhartha faoi réir riachtanas na 

bpáirtithe leasmhara , chomh maith le cinntiú go bhfuil a chórais, struchtúir agus próisis 



eagraíochtúla á mbainistiú ar bhealach éifeachtach agus éifeachtúil le tacú leis an straitéis 

ghnó. Beidh an riachtanas eagraíochtúil chun níos mó a bhaint amach le níos lú ina dhúshlán 

leanúnach do OSi le linn tréimhse an Ráitis, agus beidh riachtanas le leibhéil níos mó de 

sheiftiúlacht agus de nuálaíocht a bheith ag ár nDaoine go léir. Beidh aistriú an Ráitis 

Straitéise seo isteach i dtorthaí rathúla do na páirtithe leasmhara go léir ag brath go mór ar an 

tiomantas leanúnach dár nDaoine go léir. Trí fhócas straitéiseach soiléir agus fís don todhchaí 

a bheith ag an eagraíocht agus í i dtréimhse an-dúshlánach, beidh an-chúnamh againn lenár 

gcomhchuspóirí straitéiseacha inmhianaithe a bhaint amach. 

Tá roinnt téamaí straitéiseacha leagtha amach sa Ráiteas seo a dhíríonn ar chinntiú go 

leanaimid lenár ról mar sholáthraí náisiúnta mapála agus faisnéise spásúla de rogha a 

chomhlíonadh agus a chur leis. Léiríonn na téamaí seo roinnt dúshlán suntasach a éilíonn ár n-

aird leanúnach ionas go mbeidh ról ceannasach go fóill againn i dtionscal faisnéise geografaí 

náisiúnta agus muid fós ábhartha dár gcustaiméirí. Tá sé ríthábhachtach conas a dhéanaimid 

straitéisí a fhorbairt ar bhonn leanúnach mar eagraíocht d'fhonn a sheachadadh ar ár 

sainorduithe i ndáil lenár dtodhchaí agus leis an ról atá againn i mapáil agus táirgí agus 

seirbhísí geospásúla a sholáthar. Cuireann na buntáistí a bhaineann leis sin bainistíocht agus 

riarachán ár sochaí, ár ngeilleagar agus ár dtimpeallacht ar an eolas. Tá forbairt 

réamhghníomhach agus leanúnach dár sainordú tráchtála, chomh maith lenár ról leasa phoiblí, 

ríthábhachtach i dtaca le rath leanúnach OSi sa todhchaí. 

Bhí láidreacht i gcónaí ag OSi i ndáil le leibhéal agus méid ár nuálaíochta mar eagraíocht 

maidir le céard iad na táirgí mapála agus seirbhísí geospásúla a tháirgimid, agus conas a 

tháirgimid iad. Sa tréimhse trí bliana atá amach romhainn, táthar ag súil go mbeidh forbairtí 

suntasacha breise i ndáil le riachtanais reatha agus sa todhchaí ár gcustaiméirí a 

chomhlíonadh. Beidh sé seo le feiceáil, mar shampla, i bhforbairt bhreise straitéiseach de 

Sheirbhísí Gréasáin feabhsaithe, Samhlú Cathrach 3 D, Seirbhísí Sonraí Spásúla Bainistithe, 

faisnéis mhéadaithe inár dtacair shonraí náisiúnta agus i réitigh ghnó cumasaithe go spásúil a 

fhorbairt lenár gcustaiméirí. 

Is cuid shuntasach de shainchúram na Suirbhéireachta Ordanáis, mar a shainmhínítear san 

Acht OSi 2001, ná gníomhú mar chomhairleoir don Rialtas maidir le Faisnéis Spásúil agus a 

chur i bhfeidhm ar an rialtas agus ar an ngeilleagar. Tá sé tábhachtach tabhairt do d’aire go 

mbaintear úsáid fhorleathan faoi láthair as cur i bhfeidhm agus anailís d’Fhaisnéis 

Gheospásúil (GI) i gcúinsí comhchosúla i dtíortha eile. Soláthraíonn réiteach GI Faisnéis 

bunaithe ar shuíomh a thairgeann an cumas ceisteanna a chur, ag iarraidh ar lucht déanta 

beartas cásanna reatha agus féideartha amach anseo a mheas, rud a chuireann ar chumas 

seachadadh de sheirbhísí do chustaiméirí a bharrfheabhsú agus dáileadh d’acmhainní sa rialtas 

agus in eagraíochtaí gnó a bharrfheabhsú. Is forbairt ar leith é an tionscnamh ag leibhéal 

náisiúnta chun an Geilleagar Cliste a fhorbairt a chuirfidh leis na téamaí straitéiseacha atá 

réamh-mheasta don eagraíocht thar an tréimhse atá cumhdaithe ag an Ráiteas seo. 

Soláthraíonn an réimse de théamaí straitéiseacha a chuimsítear sa Ráiteas seo, mar aon le 

tiomantas agus gairmiúlacht ár nDaoine, a bhfuil dualgas acu maidir lenár straitéis a chur i 



bhfeidhm go héifeachtach, bonn láidir do OSi le cinntiú go ndéanaimid mar eagraíocht na 

dúshláin déine romhainn sna blianta atá le teacht a chomhlíonadh go rathúil. 

Mar fhocal scoir, ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le Bord OSi mar gheall ar a 

thacaíocht agus a ionchur sa Ráiteas seo. 

 

Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ÁR MISEAN 

 

Is é Misean Suirbhéireacht Ordanáis Éireann sármhaitheas i mapáil ardchaighdeán agus 

seirbhísí faisnéise spásúla a sholáthar chun freastal ar riachtanais na sochaí. 

Baintear an Misean seo amach trí fheidhmiú ag ár nDaoine na luachanna eagraíochtúla seo a 

leanas: 

 Macántacht agus Iontaofacht - ar taispeáint i gcónaí ag baill fhoirne ina n- 

idirghníomhaíochtaí le chéile agus le custaiméirí 

 Freagrúlacht - an cumas riachtanais athraitheacha ár gcustaiméirí a réamh-mheas, a 

oiriúnú agus a chomhlíonadh go héifeachtach 

 Fiontraíocht - na scileanna agus an saineolas a fhorbairt go leanúnach, chun 

riachtanais an mhargaidh a léirmhíniú, a mhúnlú agus freastal orthu siúd 

 Nuálaíocht - rannchuidiú ár ndaoine i ndáil le feabhsuithe a lorg go leanúnach maidir 

leis an tslí ina bhforbraímid ár dtáirgí agus seirbhísí 

 Éifeachtacht - táirgiúlacht agus éifeachtúlacht lenár n-inmharthanacht i dtimpeallacht 

iomaíoch a chinntiú 

 Torthaí - feidhmíocht eagraíochtúil lenár ngealltanais a sheachadadh agus torthaí 

ardchaighdeáin a bhaint amach dár bpáirtithe leasmhara 

  

 

 

 

 

 

 

 



ÁR SAINORDÚ 

Tá an cuspóir atá againn, mar a thug an Rialtas údarás dúinn, leagtha síos san Acht um 

Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann 2001 (arna leasú le hAcht na dTeangacha Oifigiúla 2003) 

agus luann na príomhfhreagrachtaí atá ag Suirbhéireacht Ordanáis Éireann, mar a leanas: 

Is é feidhm ghinearálta an OSi seirbhís mhapála náisiúnta sa Stát a chur ar fáil. 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. D’fhorbair OSi 

freisin gnó tráchtála a chuireann le forbairt an tionscail fhaisnéise geografaí in Éirinn. 

I measc feidhmeanna OSi, beidh gach tasc de réir mar is gá chun a fheidhm ghinearálta a 

chomhlíonadh, lena n-áirítear, ach gan dochar don mhéid seo roimhe, iad seo a leanas: 

(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 

(c) Faisnéis mhapála agus gheografach ghaolmhar a sholáthar do na hearnálacha poiblí agus 

príobháideacha chun tacú le feidhmeanna agus riachtanais sóisialta, eacnamaíochta, 

reachtaíochta, oideachais, slándála, gnó agus riaracháin 

(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) Comhairle a thabhairt don Rialtas, d’Aire an Rialtais, do chomhlacht bunaithe ag nó faoi 

reacht agus d’aon eagraíochtaí eile san earnáil phoiblí ar ábhair a bhaineann leis an mbeartas 

agus leis an gcleachtas d’fhaisnéis shuirbhé, mhapála agus gheografach agus ar fhorbairt de 

bhonneagair náisiúnta bhunachair shonraí spásúla 

(f) Ionadaíocht a dhéanamh don Stát ag leibhéal idirnáisiúnta ar ábhair a bhaineann le faisnéis 

mhapála agus gheografach 

(g) An tacaíocht theicniúil is gá a chur ar fáil don Phríomh-Shuirbhéir Teorann i 

gcomhlíonadh a chuid nó a cuid dualgas i ndáil le teorainneacha reachtúla a theormharcáil 

agus a leithéid sin de theorainneacha ar léarscáileanna a dhílíniú 

(h) Logainmneacha agus gnéithe seanda sna taifid náisiúnta mhapála agus ghaolmhara a léiriú 

i nGaeilge nó i mBéarla agus i nGaeilge 

(i) Cóipcheart an Rialtais a chosaint ar thaifid, ar bhunachair shonraí, ar tháirgí agus ar ábhar 

foilsithe OSi, lena n-áirítear cóipcheart ar thaifid, ar bhunachair shonraí, ar tháirgí agus ar 

ábhar foilsithe OSi a rinneadh roimh an lá bunaithe. 



CÚLRA 

 

Tá OSi ag obair ar sheirbhísí mapála a fhorbairt ó 1824, lena mbaineann taifid agus tréithe 

mionsonraithe a chruthú agus a nuashonrú i ndáil le topagrafaíocht na tíre iomláine. 

Le linn a staire fada agus suaitheanta, bhíodh an eagraíocht ag tréimhsí éagsúla ina cuid den 

tseirbhís mhíleata agus den státseirbhís. In 2002, bunaíodh an OSi mar chomhlacht stáit agus 

na haidhmeanna straitéiseacha aige, i measc nithe eile, leanúint ar aghaidh lena ról leasa 

phoiblí a fhorbairt, mar aon le sainordú a bhí dírithe níos mó ar thráchtáil a fhorbairt dá 

sheirbhísí agus dá tháirgí mapála. 

I 1988, rinne OSi athmhapáil iomlán ar an tír, agus tríd an bhfaisnéis gheografach seo a úsáid, 

chruthaigh sé réimse de bhunachair shonraí agus de sheirbhísí náisiúnta tábhachtacha, lena n-

áirítear iad seo a leanas: 

 

•  Mapáil Mhórscála den Stát 

•  Mapáil Mhionscála agus Mheánscála den Stát 

•  Íomhánna agus Ortafótagrafaíocht Ardleibhéil agus Íseal-leibhéil den Stát 

•  Samhail Náisiúnta Airde 

•  Samhlacha airde Lidar de Chathracha agus de Bhailte Móra 

•  Bunachar Sonraí Náisiúnta Seoltaí 

•  Líonra GPS agus Bonneagar Suite 

•  Bunachar Sonraí Náisiúnta Teorann agus Limistéar Beag Staidrimh (SSAnna) 

•  Bunachar Sonraí Stairiúil den mhapáil go léir ó 1824 

 

Ceadúnaíonn OSi úsáid a chuid sonraí le haghaidh réimse leathan d’fheidhmchláir, amhail 

Dearadh Ríomhchuidithe (CAD) agus Córais Fhaisnéise Geografacha (GIS). Cuimsíonn ár 

mbonn custaiméirí earnálacha go léir an gheilleagair, lena n-áirítear Ranna agus Oifigí 

Rialtais, Údaráis Áitiúla, comhlachtaí fóntais agus an tionscal tógála, chomh maith le baill 

den phobal i gcoitinne. Oibríonn OSi i gcomhpháirtíocht tráchtála le comhpháirtithe gnó 

éagsúla le cinntiú go mbíonn na sonraí mapála agus faisnéise spásúla ar fáil sna foirmeacha 

atá ag teastáil ag custaiméirí agus a bhfeidhmchláir. 

Is é bonn bunúsach ghnó OSi ná faisnéis spásúil a ghabháil, a phróiseáil agus a dháileadh trí 

mhodh d’ardteicneolaíocht. Dá bhrí sin, tá OSi ina eagraíocht fhaisnéise ina gcuirtear 

breisluach le raon leathan táirgí agus seirbhísí mapála, trí idirghníomhú dár ndaoine, ár 

gcustaiméirí agus ár dteicneolaíocht. Mar gheall ar an bpróiseas leanúnach den eagraíocht a 

bhainistiú go straitéiseach thar thréimhse fhada, tá OSi suite ina ról lárnach ina gcuireann sé 

leis an tionscal náisiúnta Faisnéise Geografach, agus fócas láidir tráchtála aige de thairbhe gur 

fhorbair sé na sraitheanna scileanna riachtanacha, ní hamháin le táirgí agus seirbhísí nua a 



sheachadadh, ach le réitigh ghnó gheospásúla bunaithe ar an gcustaiméir a sheachadadh 

freisin. 

 

Is féidir Faisnéis Gheografach a shainmhíniú mar aon eolas faoi rud a bhfuil tagairt 

gheografach aige, amhail daonra bhaile mhóir, seoladh áite, nó an méid léaráideach de riosca 

tuile le haghaidh cuspóirí árachais. Cé go bhfuil faisnéis gheografach mhionsonraithe á 

soláthar ag OSi i bhfoirm de léarscáileanna páipéir traidisiúnta ar feadh beagnach dhá chéad 

bliain, bhí an eagraíocht i measc na gceannródaithe sa tionscal geografach maidir le 

teicneolaíocht dhigiteach a thabhairt isteach chuig an bpróiseas mapála. Bhí an straitéis seo 

lárnach maidir leis an tionscal geografach a fhorbairt in Éirinn, agus soláthraíonn an t-ardán le 

haghaidh todhchaí an tionscail sa chomhthéacs de dhul chun cinn bonneagair agus margaidh. 

Bhí roinnt príomhthéamaí straitéiseacha a d’fhorbair OSi le blianta beaga anuas 

ríthábhachtach maidir le cur ar chumas na heagraíochta oiriúnú go rathúil i dtimpeallacht atá i 

gcónaí dúshlánach. I measc na dtéamaí straitéiseacha sin ná iad seo a leanas: 

 

 

• an bonneagar náisiúnta geodasach a chothabháil agus a fhorbairt 

 

• bonneagar líonra náisiúnta GPS a fhorbairt a chumasaíonn an tomhas suirbhé allamuigh fíor-

ama chun cruinnis atá níos fearr ná deich gceintiméadar 

 

• forbairt leanúnach de bhunachair shonraí gheo-fhaisnéise de réir dea-chleachtais 

 

• na bunachair shonraí spásúla do riachtanais chustaiméirí atá ag teacht chun cinn a bhainistiú, 

a chothabháil agus a fheabhsú 

 

• a chinntiú go mbíonn an mhapáil a sholáthraítear do chustaiméirí cothrom le dáta, cruinn 

agus tráthúil 

 

• cur chuige córais comhtháite a fhorbairt ó ghabháil de shonraí ar aghaidh go dtí seachadadh 

do chustaiméirí 

 

• díolacháin agus margaíocht de tháirgí agus seirbhísí mapála a fhás chun tacú leis an 

ngeilleagar náisiúnta 

 

• ár líonra de chomhpháirtithe agus gníomhairí ceadúnaithe a fheabhsú agus a fhorbairt 

tuilleadh lenár dtáirgí mapála a dháileadh 



 

• tuilleadh feabhais a chur ar ár gcórais soláthair ar líne chun rochtain a chur ar fáil do 

chustaiméirí ar raon leathan dár dtáirgí mapála 

 

• a chinntiú go mbíonn táirgí agus seirbhísí faisnéise geografaí ina gcumasóirí i ndáil le luach 

eacnamaíoch a chruthú 

 

• cur chuige margaíochta a sholáthar a réamh-mheasann agus a sheachadann riachtanais ár 

gcustaiméirí 

 

• cultúr eagraíochta seirbhíse do chustaiméirí a fhorbairt 

 

• infheistiú inár mbonneagar teicneolaíochta le héifeachtúlachtaí níos mó a chinntiú i 

seachadadh dár dtáirgí agus seirbhísí 

 

• ullmhú don chéad ghlúin eile de tháirgí mapála tríd an tionscadal Prime 2 a fhorbairt, is é sin 

bunachar sonraí spásúil náisiúnta an chéad ghlúin eile atá bunaithe ar chaighdeáin an tionscail 

agus ar dhea-chleachtas 

 

• forbairt leanúnach de chóras costála tionscadail chun trédhearcacht a chinntiú idir 

leithdháileadh acmhainní do leas an phobail agus mapáil tráchtála 

 

• ár ndaoine a fhorbairt le nuálaíocht agus éifeachtacht leanúnach eagraíochtúil a chinntiú 

 

• úsáid a bhaint as cur chuige comhpháirtíochta maidir le hathruithe san eagraíocht a 

bhainistiú 

 

• éifeachtúlacht agus éifeachtacht a bhaint amach tríd an teicneolaíocht is nua-aimseartha a 

fhorbairt 

 

• ár ngnó lárnach a fhás trí bhainistíocht cuntais níos dírithe 

 

• ról comhairleach don rialtas maidir le straitéis sonraí spásúla 

 

• idirchaidreamh gníomhach lenár gcustaiméirí deighleoige ilmhargaidh agus leis an rialtas ar 

straitéis Fhaisnéise Gheografaí 

 

 



 

 

 

AN TIMPEALLACHT GHNÓ AG ATHRÚ ATÁ ROIMH OSI 

Leantar le forbairt ar an Tionscal Faisnéise Geografaí ina bhfuil ról ceannaireachta agus 

cumasúcháin gnó ag OSi, ar aon dul le hionchais eacnamaíochta atá ann. 

Is é OSi an t-imreoir lárnach sa mhargadh i dtaca le hábhar geografach in Éirinn agus, dá bhrí 

sin, cuireann an eagraíocht le fás agus forbairt sa mhargadh Faisnéise Geografaí. Bíonn OSi 

íogair ar bhonn leanúnach do riachtanais na gcustaiméirí le cinntiú go n-éascaíonn 

teicneolaíochtaí mapála atá ag teacht chun cinn agus forbairtí táirge gaolmhara gnóthais chun 

níos mó luacha eacnamaíoch foriomláin agus éifeachtacht a bhaint amach. 

I measc na bpríomh-shaincheisteanna a bhfuiltear ag súil tionchar a bheith acu ar straitéis na 

heagraíochta le linn na tréimhse cumhdaithe ag an Ráiteas seo ná iad seo a leanas: 

An ról náisiúnta ag Faisnéis Gheografach 

 

Aithnítear Faisnéis Gheografach go forleathan sa mhéid is go gcuireann sí go mór le réimsí 

eacnamaíochta, sóisialta, oideachais agus comhshaoil i saol na hÉireann. Is féidir breathnú ar 

Fhaisnéis Gheografach mar sin a sholáthraíonn OSi mar ionchur bunúsach chuig próisis 

táirgiúlachta ar fud an gheilleagair, agus mar tháirge deiridh a thomhlaítear ag úsáideoirí le 

haghaidh gníomhaíochtaí tráchtála, oideachais, comhshaoil, sóisialta agus fóillíochta. Tá an 

infhaighteacht d’Fhaisnéis Gheografach atá cruinn agus cothrom le dáta ina cúnamh agus 

tacaíocht dhíreach do chustaiméirí san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach i ndáil 

lena gcuspóirí agus pleananna straitéiseacha gnó a bhaint amach. Braitheann geilleagar 

náisiúnta na hÉireann go mór ar infhaighteacht d’Fhaisnéis Gheografach a chuireann go 

díreach le spriocanna náisiúnta a bhaint amach, go háirithe i ndáil le réimse de thionscadail 

agus cláir náisiúnta shuntasacha. 

 

Riachtanais an Aontais Eorpaigh i dtaca le Faisnéis Gheografach 

Ghlac an tAontas Eorpach, go háirithe Seirbhísí Coimisiúin an AE, go hiomlán le cumhacht 

na faisnéise geografaí agus leis an ról ríthábhachtach atá aici i ndáil le r-Rialachas agus 

cinnteoireacht éifeachtach a chumasú.  Mar thoradh air sin, bhí roinnt Treoracha AE 

(INSPIRE, PSI, GMES, Creat Uisce, srl) a bhaineann le rochtain ar agus úsáid as an 

bhfaisnéis gheografach lena bhfuil comhlíonadh ballstát riachtanach. Tá an brú atá ag fás i 

dtaca le saor-rochtain ar fhaisnéis na hearnála poiblí, go háirithe faisnéis gheografach/mhapáil 

dhigiteach, ón Aontas Eorpach dá shaoránaigh ina dhúshlán do Shamhlacha Gnó ag go leor 

Gníomhaireachtaí Náisiúnta Mapála san Eoraip. 

 



 

 

Tosca Eacnamaíochta 

Tá an t-ionchas meántéarmach do gheilleagar na hÉireann rud beag níos dearfaí ná nuair a 

ceapadh an Ráiteas Straitéise 2010-2012. Sa tréimhse cumhdaithe ag an Ráiteas seo, tiocfaidh 

roinnt dúshlán chun cinn a mbeidh impleachtaí gan amhras acu maidir le treo straitéiseach 

foriomlán na heagraíochta. Bhí tionchar cheana féin ag an staid reatha eacnamaíochta sular 

ceapadh na Ráitis seo ar shamhail ghnó na heagraíochta atá ann cheana féin agus, dá bhrí sin, 

cuireadh tús le próiseas d’oiriúnú straitéiseach agus athrú inmheánach atá ar siúl cheana féin 

mar gheall ar fhórsa cúinsí. Agus é ag dul i ngleic leis na dúshláin thar an tréimhse atá le 

teacht, tá an cumas ag OSi, laistigh dá rogha féin, a chinntiú go bhfuil a straitéis ghnó 

ábhartha faoi réir riachtanas na bpáirtithe leasmhara , chomh maith le cinntiú go bhfuil a 

chórais, struchtúir agus próisis eagraíochtúla á mbainistiú ar bhealach éifeachtach agus 

éifeachtúil le tacú leis an straitéis chorparáideach. 

Bhí tionchar criticiúil i gcónaí ag sláinte an gheilleagair, go háirithe an tionscal tógála 

náisiúnta, ar an éileamh ar tháirgí agus ar sheirbhísí OSi. Mar sin féin, faoin rún Straitéiseach 

a ceapadh in dhá Ráiteas Straitéise na heagraíochta roimhe sin, bhí an fócas ar OSí a aistriú ar 

shiúl ó róspleáchas ar líon beag de dheighleoga margaidh agus an bonn tráchtála dá chuid 

gníomhaíochtaí a leathnú. Bhí an comhthéacs leis an athrú seo i dtreo ar an mbonn go 

mbaintear níos mó úsáide as Faisnéis Gheografach sa chuid is mó de na hearnálacha sa 

gheilleagar, agus an fhéidearthacht ann le deighleoga margaidh nua agus cinn atá ann cheana 

féin a theacht chun cinn agus a fhorbairt tuilleadh. Áirítear le hearnálacha an gheilleagair 

náisiúnta ina bhfuil sé réamh-mheasta go ndéanfaidh Faisnéis Gheografach dul chun cinn 

leanúnach sa todhchaí iontu ná iad seo a leanas: Talmhaíocht, Foraoiseacht, Iascaigh, 

Baincéireacht & Árachas, Seirbhísí Maoine, Iompar, an Geilleagar Glas, Fóntais agus 

Cumarsáide srl. 

 

Éisteacht lenár gcustaiméirí 

Bíonn ionchais mhéadaithe leanúnacha ag custaiméirí go léir OSi maidir lena chumas a chuid 

riachtanas a sheachadadh i modh éifeachtach agus tráthúil agus i bhformáid agus struchtúr a 

roghnaithe. Bíonn custaiméirí níos mó ar an eolas faoi fhorbairtí i ndáil le faisnéis spásúil 

agus iad ag cur a gcuid riachtanas faisnéise spásúla in iúl ar bhonn sainordaithe. Ina theannta 

sin, bíonn ionchais éagsúla ag go leor custaiméirí maidir le luach na faisnéise geografaí féin. 

Tá riachtanas ar OSi le cinntiú go mbíonn custaiméirí go hiomlán ar an eolas maidir leis na 

buntáistí a bhaineann le faisnéis gheografach dá ngnólachtaí, chomh maith leis na córais 

tacaíochta a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil uathu chun réitigh a sheachadadh ar a 

saincheisteanna agus a mbuarthaí gnó. Leanfar ar aghaidh leis an gcuspóir reachtúil atá ag 

OSi faoin Acht OSi 2001 chun na tairbhí a bhaineann le mapáil náisiúnta a spreagadh agus a 

chur chun cinn le linn tréimhse an Ráitis seo atá le teacht. 



 

 

 

Seirbhísí bunaithe ar an nGréasáin 

 

Cumasaíonn forbairtí teicneolaíochta, go háirithe iad siúd a bhaineann leis an Idirlíon, 

scaipeadh tapa d’fhaisnéis, a sholáthraíonn deiseanna margaidh agus an cumas cainéil nua ar 

an margadh a fhorbairt, agus ag an am céanna tá dúshlán ann roimh úinéirí maoine 

intleachtúla maidir lena gcumas a gcuid cheart a chosaint. Is bealach cumhachtach é an t-

idirlíon maidir le táirgí agus seirbhísí nua mapála a sheoladh agus a fhorbairt. Táthar ag súil 

go mbeidh ról níos mó aige i dtaca lenár gcomhéadan lenár gcustaiméirí agus conas a 

idirghníomhaíonn ár gcustaiméirí lena gcuid próiseas gnó féin agus conas a bhaineann siad 

feidhm as na próisis sin. Soláthraíonn seirbhísí gréasáin an deis do chustaiméirí nua ó 

chuideachtaí beaga agus meánmhéide táirgí agus seirbhísí OSi a rochtain agus feidhm a bhaint 

astu ar an idirlíon, daoine a raibh baic rompu i ndáil le sonraí OSi a úsáid roimhe mar gheall 

ar mhéideanna na sonraí agus ar na forchostais acmhainní TFC inmheánacha, rudaí a bheidh 

laghdaithe go suntasach trí sheirbhísí gréasáin a úsáid. 

 

Timpeallacht an Mhargaidh 

 Bhí OSi taobh thiar de phríomhfhorbairtí sa tionscal faisnéise geografaí ag an leibhéal 

náisiúnta, agus ceannaireacht mhargaidh á coinneáil aige freisin. Baineadh é seo amach i 

dtimpeallacht iomaíoch. Tá brúnna iomaíocha ag treisiú de réir mar a laghdaítear an costas le 

dul isteach ar an margadh. Tá na baic ar iontráil isteach sa tionscal seirbhísí geografaigh á 

laghdú i gcónaí mar gheall ar an dul chun cinn in íomháineachas satailíte nua agus ar theicnící 

nua leis an bhfaisnéis a bhailiú. Dá réir sin, tá iomaitheoirí anois i suíomh níos láidre chun 

díriú ar na réimsí tráchtála níos brabúsaí. Comhlíonfaidh OSi dúshláin nua gnó trí leanúint ar 

aghaidh le caidrimh ghnó a chruthú le sealbhóirí sonraí spásúla eile d'fhonn táirgí agus 

seirbhísí nua a chruthú a chuirfidh méadú ar an úsáid den bhunachar sonraí lárnach. Go 

háirithe, beidh riachtanas ann le haghaidh tiomantais leanúnaigh ag OSi chun nuálaíocht a 

spreagadh ag gach leibhéal ar fud na heagraíochta. Éascaíonn tabhairt isteach de chórais 

chostála thionscadal bunaithe ar chorparáidí níos mó trédhearcachta sa leithdháileadh 

d’acmhainní agus cinntíonn cuntasacht i ndáil le maoiniú de ghnó tráchtála agus leasa an 

phobail. 

  

 

 



 

 

 

 

CONCLÚID LE PRÍOMHCHLÁIR LEAGTHA AMACH I 

RÁITEAS STRAITÉISE 2010-2012 

 

Ó foilsíodh ár Ráiteas Straitéise 2010-2012, thug OSi obair chun críche ar chuid mhór de na 

cláir a áiríodh ann. Mar thosaíocht againn do na trí bliana atá amach romhainn ná leanúint leis 

an dul chun cinn seo trí dhíriú go leanúnach ar riachtanais ár gcustaiméirí go léir. I measc a 

raibh bainte amach againn sna trí bliana seo a chuaigh thart ná na nithe seo a leanas: 

 

• Coinníodh le timthriallta athbhreithnithe nuashonraithe de scálaí mapála 1:1,000, 1:2,500, 

1:5,000 agus 1:50,000 

 

• Cuireadh córas Bainistíochta Caidrimh Chustaiméirí (CRM) i bhfeidhm 

 

• Forbraíodh bonneagar suite GPS náisiúnta fíor-ama OSi 

 

• Forbraíodh an tsonraíocht ar ár mbunachair shonraí, agus cuireadh clár feabhsúcháin 

ardchaighdeáin struchtúraithe i bhfeidhm 

 

• Leanadh le raon leathan deiseanna oiliúna agus forbartha dár ndaoine a soláthraíodh trí 

chláir oiriúnacha 

 

• Fócas agus forbairt leanúnach ar tháscairí bainistíochta cuntasaíochta agus feidhmíochta 

d’fhonn a sheachadadh ar ár bhfreagrachtaí mar Chomhlacht Stáit 

 

• Baineadh gach téarma a cheanglaítear faoi Towards 2016 amach 

 

• Cuireadh i bhfeidhm na moltaí go léir a bhaineann leis an eagraíocht a eascraíonn ón 

Tuarascáil Luach ar Airgead a rinneadh thar ceann na Roinne Airgeadais in 2006 

 

• Forbairt leanúnach ar chórais TFC chun tacú le hathrú eagraíochtúil 

 



• Forbraíodh an Láithreán Gréasáin Chorparáideach le cur san áireamh cuid oideachais chun 

cabhrú le míniú a thabhairt ar na buntáistí a bhaineann le seirbhísí suímh. 

 

• Laghdaíodh an bonn costais oibriúcháin le 20%+ thar an tréimhse 2010-2012 trí chláir 

leanúnacha feabhsúcháin ar fud na heagraíochta . 

 

• Glacadh páirt ghníomhach i gComhaontú Pháirc an Chrócaigh as a dtagann cur i bhfeidhm 

de go leor tionscadal feabhsúcháin ar fud na heagraíochta. 

 

• Tugadh príomhchláir Fhorbartha Cheannaireachta isteach chun cabhrú le bainistíocht 

comharbais, le forbairt phearsanta agus le luach ginearálta ar airgead méadaithe ón linn 

acmhainní daonna laistigh de OSi. 

 

• Forbraíodh agus seoladh Seirbhísí Gréasáin mar thairiscint ghnó don mhargadh, lena n-

áirítear custaiméirí príobháideacha agus poiblí agus rogha saindeartha d'ollscoileanna. 

 

• Forbraíodh sraith teorainn náisiúnta limistéar beag le húsáid i dtionscadail amhail anailísí 

gráinneacha daonáirimh, mar aon le hinfhaighteacht de tháirge breise do go leor dár 

bpríomhchustaiméirí. D’éascaigh an tsraith teorainn seo an seoladh (i gcomhar le OSi agus 

comhpháirtí gnó) de láithreán gréasáin déimeagrafach (Decisionmap.ie). 

 

• Rinneadh scair 49% de An Post GeoDirectory Teoranta go foirmeálta, is é sin an Bunachar 

Sonraí de sheoltaí geo-thagartha do Phoblacht na hÉireann . 

 

• Rinneadh dul chun cinn suntasach leis an Rialtas i ndáil le ról comhairleach OSi – le 

cúnamh ó ionadaíocht ar fhoghrúpa faisnéise spásúil na comhairle CIO. 

 

• Seoladh siopa poiblí ar líne, a chlúdaíonn raon táirgí agus a chuireann le seirbhís 

fheabhsaithe do chustaiméirí. 

 

• Tar éis próisis d’idirphlé iomaíoch, comhaontaíodh sonraíocht le haghaidh bunachair shonraí 

spásúil náisiúnta an chéad ghlúin eile [PRIME 2] agus a sheoladh beartaithe do 2013. Ina 

theannta sin, comhaontaíodh an tsonraíocht agus bronnadh an conradh le haghaidh Córais nua 

Bhainistíochta Geospásúil agus Uirlisí Eagarthóireachta Gabhála Sonraí. 

 

 

 

 



CLÁR STRAITÉISEACH 2013-2015 

 

LE BHEITH INA EAGRAÍOCHT ÉIFEACHTÚIL A THAIRGEANN 

LUACH DEN SCOTH 

Mar Chomhlacht Stáit, tá dualgas ag OSi i ndáil le húsáid éifeachtúil agus éifeachtach dá 

chuid cistí. Ag cur lenár gcuntas teiste maidir le nuálaíocht agus feabhsú, leanfaimid ar 

aghaidh le béim láidir a leagan ar an réimse seo, agus raon gníomhaíochtaí á chur chun cinn. 

Ina measc siúd beidh na nithe seo a leanas: 

 

• Córas Faisnéise Bainistíochta a fhorbairt chun trédhearcacht agus bainistíocht éifeachtach ar 

leithdháileadh acmhainní ar fud na heagraíochta a chinntiú tuilleadh. Mar thoradh air seo, 

beidh an réimse iomlán d’fhaisnéis ghnó go héasca ar láimh do bhainisteoirí, chun tacaíocht a 

thabhairt dóibh i gcinnteoireacht éifeachtach agus, dá bhrí sin, ag cur ar chumas na 

heagraíochta monatóireacht a dhéanamh ar chláir oibre leanúnacha agus athbhreithniú a 

dhéanamh ar Phríomhtháscairí Feidhmíochta (KPIanna). 

• Aithint agus doiciméadú, ar bhonn leanúnach, ar gach ceann dár mbeartais, próisis agus 

nósanna imeachta. Cinnteoidh sé seo go gcuirfimid go héifeachtach lenár gcultúr agus lenár 

gcleachtas d'fheabhsúchán leanúnach, rud a ligeann dúinn freagairt go héifeachtach ar 

riachtanais agus déileáil le teagmhais ar bhealach struchtúraithe. 

• A chinntiú go soláthraíonn ár struchtúr eagrúcháin agus ár gcleachtais oibre leibhéal maith 

solúbthachta agus go ndírítear ar riachtanais ár gcustaiméirí. Tá nuálaíocht ar cheann de na 

luachanna lárnacha ag OSi le fada an lá, agus leanfar ar aghaidh leis sin. Oibreoimid le cinntiú 

go dtacaíonn ár gcórais, ár struchtúir agus ár gcultúr eagrúcháin go léir leis seo. 

• Córais agus bunachair shonraí náisiúnta spásúla oscailte a chur i bhfeidhm, rudaí a ghabhann 

sonraí uair amháin agus a úsáideann iad go minic, agus uirlisí ionramháil sonraí a uasghrádú 

ar bhonn leanúnach. Mar gheall ar fhorbairtí seachtracha, cruthaíodh caighdeáin idirnáisiúnta 

agus tionsclaíochta le haghaidh idirmhalartaithe córas agus sonraí. Leanfaidh OSi ar aghaidh 

le bunachair shonraí spásúla agus uirlisí eagarthóireacht atá i gcomhréir go hiomlán leis na 

caighdeáin nua seo a chur i bhfeidhm agus, dá bhrí sin, a thabharfaidh tacaíocht tuilleadh 

d’idir-inoibritheacht ár sonraí. 

• An seasamh branda OSi a fhorbairt tuilleadh chun riachtanas méadaithe na sochaí ar 

fhaisnéis gheografach a léiriú. 

• Cur chuige níos comhtháite a chinntiú maidir le conas a dhéanann ár ndaoine cumarsáid 

agus idirghníomhú thar réimsí oibre. 

• Leanúint leis an timpeallacht oibre fisiceach a fheabhsú dár ndaoine, le cinntiú go léiríonn 

saoráidí dea-chleachtas i dtaca le heagraíocht faoi thionchar teicneolaíochta. 



• Clár d’Fheabhsúchán Próiseas Leanúnach (CPI) a chur i bhfeidhm go leanúnach ar fud na 

heagraíochta le cinntiú go ndéantar gach próiseas a bharrfheabhsú agus go bhfuil siad i 

gcomhréir le dea-chleachtas. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÁR NDAOINE AGUS ÁR gCULTÚR A FHORBAIRT CHUN TACÚ LE 

RATH AN GHNÓ 

Tá cineál gnó OSi agus a rath leanúnach sa todhchaí ag brath ar na scileanna agus ar an eolas 

atá ag daoine na heagraíochta. Beidh tiomantas ár ndaoine sa chomhthéacs de níos mó a 

bhaint amach le níos lú acmhainní fós ina thoisc chriticiúil chun dul i ngleic lenár ndúshláin 

amach anseo, agus beidh na nithe seo a leanas riachtanach: 

 

• A chinntiú go bhfuil na scileanna riachtanacha againn chun freastal ar riachtanais reatha 

agus sa todhchaí de réir éileamh na gcustaiméirí agus forbairtí teicneolaíochta. Trí oiliúint 

agus forbairt, déanfaimid ár ndícheall, ar bhealach struchtúraithe, le cinntiú go bhfuil na 

hinniúlachtaí sa todhchaí againn chun rath an ghnó a chinntiú. Leanfar le pleanáil 

chomharbais agus ghairme a fhorbairt in ailíniú leis an gCóras Forbartha Bainistíochta 

Feidhmíochta (PMDS) chun cumas eagraíochtúil leanúnach a chinntiú i dtaca le freastal ar 

riachtanais na bpáirtithe leasmhara. 

• Leanúint le forbairt mar eagraíocht fhoghlama. Beidh forbairt de mhodhanna i ndáil le 

saibhriú post mar chuid de seo, agus ligeann dár ndaoine tabhairt faoi ghníomhaíochtaí 

éagsúla agus comhlántacha lena róil lárnacha, rud a chuireann ar a gcumas tuiscint níos 

leithne ar ghnó OSi a fháil. 

• Meicníochtaí follasacha a chur i bhfeidhm trí, mar shampla, próiseas an Choiste 

Chomhpháirtíochta, ionas go mbíonn ár ndaoine níos baintí lenár gcomhspriocanna 

eagraíochtúla a bhaint amach chun ár dtiomantas a chomhlíonadh. Mar chuid de seo, cuirfear 

socruithe cuí i bhfeidhm i ndáil le cumarsáid, spreagadh, aitheantas, agus cothromaíocht oibre 

is saoil. 

• Dea-chleachtas a chur i bhfeidhm go hiomlán ar fud OSi i réimse an chomhionannais agus 

na héagsúlachta, i gcomhréir le beartais agus treoirlínte an Rialtais. 

• Cultúr dírithe ar an gcustaiméir agus cultúr fiontraíochta níos láidre fós a fhorbairt i measc 

ár ndaoine i dtaca le conas a chomhlíonaimid agus a réamh-mheasaimid riachtanais na 

ndaoine sin a bhaineann úsáid as ár dtáirgí agus seirbhísí mapála. 

• Dul i ngleic le comhlachtaí foirmeálta leasa na foirne trí phróiseas an Choiste 

Chomhpháirtíochta le comhfhís maidir le todhchaí na heagraíochta a chruthú. 

• Leanúint ar aghaidh le fás táirgiúlachta a fheabhsú ar aon dul lenár dtiomantas do na 

custaiméirí agus le forálacha um Sheirbhísí Poiblí a Athchóiriú, agus aitheantas á thabhairt do 

rannchuidiú ár ndaoine chun na torthaí oibre seo a bhaint amach. 

• Timpeallacht chuimsitheach oibre a chruthú ina bhfuil an deis ag ár ndaoine go léir a gcuid 

poitéinsil a bhaint amach. 

• Níos mó socruithe solúbtha oibre a chur chun cinn a fhreastalaíonn ar riachtanais na 

heagraíochta agus ár ndaoine sa chomhthéacs de riachtanais na hoibre. 



• A chinntiú go gcomhlíonann OSi a cuid oibleagáidí faoi na forálacha rialachais 

chorparáidigh a bhaineann leis an eagraíocht. 

 

ACHOIMRE 

 

Beidh gá le fócas soiléir i dtaca leis an obair seo le cinntiú go nglacaimid cur chuige 

straitéiseach maidir le conas a chuirimid ár gcláir éagsúla oibre in ord tosaíochta. Táthar ag 

súil go mbeidh an tabhairt isteach de chórais nua ina chúis le dúshláin ar nós leanúnachas gnó 

a chinntiú i dtréimhse thrasdula agus athruithe. Dá réir sin, beidh sé riachtanach go gcinntímid 

go mbaintear athrú den sórt sin amach le míchaoithiúlacht íosta do chustaiméirí agus le 

tacaíocht chuí a sholáthar dár ndaoine. 

AG BREATHNÚ CHUN TOSAIGH GO DTÍ 2015: PRÍOMHTHÉAMAÍ 

STRAITÉISEACHA MAIDIR LENÁR RÓL MAR SHOLÁTHRAÍ 

NÁISIÚNTA SONRAÍ MAPÁLA DE ROGHA 

Tá raon de thairbhí ann a bhaineann le húsáid agus feidhmiú éifeachtach d’fhaisnéis 

gheografach a chuireann bainistíocht agus riarachán dár sochaí, geilleagar agus comhshaol ar 

an eolas. Ag leibhéal náisiúnta, cuireann sé sin OSi i riocht lárnach i dtaca le conas a 

léirmhíníonn sé agus a chuireann sé a shainordú ón rialtas i bhfeidhm. Mar gheall ar an luas 

athraithe leanúnach i dtionscal na Seirbhísí Faisnéise Geografaí, oibríonn OSi i dtimpeallacht 

dhigiteach atá ag éirí níos iomaíche agus níos dúshlánaí go teicniúil. D'fhreagair OSi ar 

bhealach an-réamhghníomhach ar na dúshláin sin trí leanúint le nuálaíocht agus trí réitigh 

fhaisnéise spásúla a sholáthar a ionchorpraíonn taighde agus forbairt do chustaiméirí, réitigh 

atá comhoiriúnach le riachtanais teicneolaíochta a fhorbairt. Leanfaidh an eagraíocht ar 

aghaidh le cur leis an straitéis seo trí chaidrimh láidre a fhorbairt tuilleadh lenár gcustaiméirí 

chun cabhrú lena riachtanais atá ag athrú a aithint. 

Táthar ag súil sa tréimhse cumhdaithe ag an Ráiteas seo go mbeidh ról níos mó fós do OSi 

maidir lena chur leis an ngeilleagar náisiúnta faisnéise trí fhaisnéis gheografach a sholáthar. 

Le baint amach rathúil den straitéis seo a bheith againn, beidh orainn struchtúr eagrúcháin 

inmheánach éifeachtach a bheith againn a chomhtháthaíonn na róil tábhachtacha de 

mhargaíocht agus táirgiúlacht. 

Mar sin, is féidir a réamh-mheas go leanfar le ról OSi mar 'déantóir léarscáileanna don 

náisiún' a bheith lárnach dár ngnó lárnach i rith na tréimhse cumhdaithe ag an Ráiteas seo. 

Déanfaidh an eagraíocht riachtanais a custaiméirí a chomhlíonadh trí roinnt príomhthéamaí 

straitéiseacha meántéarmacha. Tá achoimre ar na príomhthéamaí straitéiseacha sa chuid seo. 

Leis an obair seo a dhéanamh, leanfaidh an eagraíocht le críonnacht airgeadais a chinntiú, ag 

cothromú ár dtiomantas lenár n-ioncaim agus rialuithe oiriúnacha a chur i bhfeidhm lenár ndul 

chun cinn a mhonatóiriú agus a choigeartú de réir mar is gá. 



I measc na dtéamaí straitéiseacha ar leith a bhaineann le haschuir agus torthaí oibre a dhéanfar 

sna blianta 2013 -2015 atá le teacht, ná na nithe seo a leanas: 

 

1 . Ceannaire i bhFaisnéis Náisiúnta Spásúla 

2 . Ceannródaíocht a dhéanamh ar Riachtanais Chustaiméirí 

3 . Inoiriúnaithe i dTimpeallacht atá ag Athrú 

4 . Luach OSi agus a chuid sonraí don Gheilleagar a bharrfheabhsú 

5 . Cultúr agus timpeallacht oibre tarraingteach dá fhoireann go léir a 

chruthú 

  

 

Piléar Straitéiseach 1  Ceannaire san Fhaisnéis Náisiúnta Spásúil 

Faoi 2015: 

 

 Ár bpróisis/córais a bheith forbartha go dtí an caighdeán idirnáisiúnta is fearr 

 Úsáidtear go hiomlán sonraí spásúla OSi san Earnáil Phoiblí, agus bainfidh na 

custaiméirí móra go léir úsáid as sonraí OSi ina gcuid próiseas oibre eagrúcháin mar a 

soláthraí roghnaithe 

 Bainfidh OSi úsáid as foirne tionscadail chun nuálaíocht, forbairt táirgí nua agus 

feabhsú táirge a sheachadadh ina fhaisnéis mhapála agus shonraí spásúla 

 Tabharfaidh OSi tacaíocht do chur chuige uile-Oileáin i ndáil le tagairt spásúil 

 Beidh OSi ina airíoch den Tairseach Sonraí Spásúla Inspire 

 

Piléar Straitéiseach 2  Ceannródaíocht a dhéanamh ar Riachtanais Chustaiméirí 

Faoi 2015: 

 

 Feabhas a chur ar a chóras Bainistíochta Caidrimh Chustaiméirí atá ann cheana féin 

agus suirbhé custaiméara bhliantúil a chur i bhfeidhm 

 Beidh PRIME 2 Faisnéis Spásúil ionchorpraithe ag custaiméirí ina gcórais ghnó agus a 

bpleanáil 



 A bheith mar an chéad phointe teagmhála nuair a bhíonn réitigh mhapála i dtaca le 

feabhas a chur ar a gcuid feidhmíochta gnó á lorg ag custaiméirí agus ag custaiméirí 

nua féideartha 

 Aithneoidh ár bpríomhchustaiméirí Caighdeáin Cháilíochta Sonraí OSi  

 Beidh OSi i dteagmháil lenár gcustaiméirí chun tuiscint a fháil ar a gcuid riachtanais 

ghnó agus réitigh sonraí spásúla iomchuí i bhfeidhm aige 

 

Piléar Straitéiseach 3  Inoiriúnaithe i dTimpeallacht atá ag Athrú 

Faoi 2015: 

 

 Lántuiscint a bheith aige ar na hinniúlachtaí atá ag teastáil ón eagraíocht le cinntiú gur 

féidir linn ár sainordú agus ár dtiomantais dár gcustaiméirí a chomhlíonadh 

 Próiseas láidir forbartha táirge/Nuálaíochta a bheith i bhfeidhm aige a chuireann le 

forbairt de Tháirgí agus Seirbhísí nua 

 Timthriallta Athbhreithnithe cuí a bheith i bhfeidhm aige a chuireann riachtanais 

chustaiméirí, sláine sonraí, agus buarthaí cáilíochta agus riachtanais mhargaidh san 

áireamh 

 Solúbthacht inmheánach agus cumas chun acmhainní a chur in oiriúint/a úsáid chun 

freastal ar na riachtanais atá ag athrú laistigh de na margaí sonraí spásúla agus 

seirbhísí mapála 

 Samhail Phraghsála shofhreagrach a bheith ann leis an méid atá ag tarlú inár dtionscal 

a léiriú, i dtaca lenár n-iomaitheoirí, le dálaí eacnamaíocha agus le hionchais na 

bpáirtithe leasmhara 

 Leanúint ar aghaidh le teicneolaíocht nua a úsáid le cultúr nuálach le cinntiú go 

bhfanann ár n-inniúlacht mar an cás is fearr i gcaighdeáin chineálacha 

 

Piléar Straitéiseach 4  Luach OSi agus a shonraí don Gheilleagar a bharrfheabhsú 

Faoi 2015: 

 

 An luach GI don gheilleagar a bheith dearbhaithe aige; 

 Feabhas a chur ar ár gComhaontú Leibhéil Seirbhíse leis an Rialtas i dtaca le Sonraí 

Spásúla a sholáthar don tSeirbhís Phoiblí agus Tacú leis an méid sin atá corpraithe inár 

nAcht 

 Tá an tsolúbthacht is gá ag ár Samhail Phraghsála le cinntiú go bhfuil an leibhéal 

tuairisceáin is gá ann chun ath-infheistiú san eagraíocht 

 Nuálaíocht a bheith i gcroílár a ndéanann OSi, agus í ag tiomáint torthaí dá chuid 

cliant agus d'Éirinn i gcoitinne 



 Beidh saineolas OSi ina phríomhacmhainn don Rialtas chun cabhrú le beartais agus 

treoracha a sheachadadh agus lena dtionscnaimh Uile-Oileáin 

 

Piléar Straitéiseach 5  Beidh Cultúr agus Timpeallacht Oibre Tarraingteach 

cruthaithe ag OSi dá fhoireann go léir 

Faoi 2015: 

 

 Cultúr bunaithe ar luachanna a bheith i bhfeidhm aige, chomh maith le fostaithe atá ag 

iarraidh sármhaitheas gnó a bhaint amach; 

 Na buntáistí/deiseanna a sholáthraíonn ár PMDS a sheachadadh don fhoireann agus 

don eagraíocht, mar aon le hoiliúint agus forbairt fhoirne 

 Próiseas cumarsáide foirne feabhsaithe agus fíor-chomhpháirtíocht lenár 

gceardchumainn a bheith i bhfeidhm aige 

 A chinntiú go n-aithnítear agus go dtacaítear paisean le haghaidh seirbhíse do 

chustaiméirí (inmheánach agus seachtrach) agus go scaiptear é laistigh de OSi 

 Cuirfear clár i bhfeidhm chun campas OSi a athbheochan agus a uasghrádú 


